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رییس جمهور: 

امسال مراسم راهپیمایی اربعین نخواهیم داشت

رییس جمهور گفت: »امسال مسئوالن عراقی به صراحت اعالم 
کردند که آمادگی میزبانی از مهمانان راهپیمایی اربعین نداریم. 
بنابراین ما نیز امسال مراسمی تحت عنوان راهپیمایی اربعین چه 

در داخل مرزها و چه در خارج از آن نخواهیم داشت.«
به گزارش سپید، حسن روحانی طی سخنانی در جلسه ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا با بیان اینکه کار آموزش و پرورش 
و وزرات علوم برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها نشاطی را به 
زندگی وارد کرد، اظهار کرد: »برخی ناراحتند، مخصوصًا کانال های 
ماهواره ای رسانه های خارجی فارسی زبان که چطور در ایران با 
وجود همه فشارهای تحریم اقتصادی هنوز در دوران کرونا به 
بیایند و به  جای اینکه این تحریم ها سبب شود مردم به تنگ 
خیابان بریزند حاال چگونگی مواجهه با کرونا سبب شده که از 
دولت تشکر شود. این عین گزارشی است که وزارت اطالعات 

از قول یکی از رسانه های خارجی به من ارائه کرد.«
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه کرونا ویروسی 

است که همه سنین را می تواند تحت تاثیر خود قرار دهد، گفت: 
»آینده زندگی جوانان ما برای همه ما مهم است و خانواده های 
عزیز هم منافع خود و جوانانشان را در نظر بگیرند و گوش به 

بوق های رسانه های خارجی ندهند.« 
رییس جمهور با تاکید بر اینکه همه ما می دانیم ماجرای کرونا با 
هر مشکل دیگری متفاوت است، ادامه داد: »سیل هم که بیاید، 
یک روز می آید و بعد از چند روز تمام می شود، زلزله هم بیاید 
باالخره بعد از مدتی تمام می شود، حتی آنفلوآنزا هم هر سال 
می آید و بعد می رود اما کرونا با همه این ها متفاوت است، همه 
مناطق را در بر می گیرد و مشخص هم نیست که چه زمانی به 

پایان می رسد.«
روحانی تصریح کرد: »ما دیدیم که در کشورهای خارجی وقتی 
از کشور  تازه شایع شده بود،  ماسک ها را در فرودگاه   کرونا 
دیگری می قاپیدند و سر دستمال کاغذی در فروشگاه ها دعوا 
بود و مواد غذایی نایاب می شد یا صف های طوالنی برای خرید 

شکل می گرفت اما در ایران هیچگاه چنین نشد.«
وی یادآور شد: »اما داستان دیگری ما داشتیم که شاید هیچ کسی 
نداشت. آن هم تحریم های اقتصادی بود. حتی در این شرایط هم 
آمریکا نیامد بگوید که ایران تحریم باشد اما برای دارو و درمان 

نه. این دولت فعلی آمریکا این قدر از انسانیت به دور است.«
ما در کشورهای همسایه خودمان  »االن  رییس جمهور گفت: 
پول هایی داریم که بر آن قفل زده اند و پول ما را به خودمان 
تحویل نمی دهند. چرا که آمریکا تهدیدشان کرده است. شما در 
تاریخ هم نمی توانید چنین چیزی را ببینید که یک کشوری برای 
خرید داروها با پول خودش هم نتواند کاری کند و پول او را 

به خودش تحویل ندهند.«
تعطیل  راه،  سالمت شان  برای  بدانند  ما  »مردم  داد:  ادامه  وی 
کار نیست. کسی نگوید بازار را قفل بزنید برای سالمت مردم، 
مدارس و دانشگاه ها را قفل بزنید برای سالمت بچه ها. تعطیلی 

راه مقابله با کرونا نیست.«
روحانی تاکید کرد: »امسال هم می تواند سال خوبی باشد وقتی که 
ما با مراقبت های بهداشتی در برابر آنفلوآنزا و کرونا توأمان مقاومت 
کنیم و نیز می تواند سال بدی باشد که هم کرونا و هم آنفلوآنزا 
بر سرمان آوار شود. پس این خود ما هستیم که یا پروتکل ها را 

رعایت می کنیم یا اینکه به شکل دیگری پیش می رویم.«
اینکه دولت برای تهیه واکسن آنفلوآنزا  بیان  با  رییس جمهور 
اقدامات الزم را انجام داده است، تاکید کرد: »البته مردم ما بدانند 
که مهم تر از واکسن، رعایت اصول بهداشتی است که می تواند 
ما را از این بیماری سالمت نگه دارد و گرنه واکسن مشخص 
نیست که برای چند ماه بدن را بیمه می کند. حتی این امکان نیز 
وجود دارد که آنفلوآنزایی که امسال بیاید با نوع قبلی متفاوت 

باشد و این واکسن تاثیر کمتری بر آن بگذارد.«
وی در پایان با اشاره به در پیش رو بودن ایام اربعین، اظهار 
کرد: »امسال مسئوالن عراقی به صراحت اعالم کردند که آمادگی 
نیز  ما  بنابراین  نداریم.  اربعین  راهپیمایی  مهمانان  از  میزبانی 
داخل  در  اربعین چه  راهپیمایی  عنوان  مراسمی تحت  امسال 
البته عزاداری   از آن نخواهیم داشت.  مرزها و چه در خارج 
با رعایت پروتکل ها در روز اربعین و سایر مناسبت های ماه 
راهپیمایی  مراسم  عنوان  به  چیزی  اما  می شود  برگزار  صفر 

داشت.«ایسنا نخواهیم  اربعین 

خبـر

»واکسن   داشت:  اظهار  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
ویروس های ضعیف و کشته شده کرونا با تالش محققان این 
دانشگاه از مرحله حیوانی عبور کرده و به زودی وارد مرحله 

انسانی می شود.«
ایرنا  با  گفت وگو  در  زاده  کوهپایه  جلیل  سپید،  گزارش  به 
با اشاره به اینکه محققان این دانشگاه با تمام توان در حال 
تالش برای تولید این واکسن هستند، افزود: »امیدواریم این 
فعالیت ها به نتیجه مطلوب برسد تا خدمات پیشگیرانه بهتری 

به مردم ارائه شود.«
وی با اشاره به اینکه ساخت واکسن مراحل مختلفی دارد، بیان 
داشت: »مرحله اولیه آزمایشگاهی واکسن کشته شده ویروس 
با موفقیت پشت سر گذاشته شده است و امیدواریم در ماه های 
تا  برسد  پایان  به  موفقیت  با  آن هم  بالینی  کارآزمایی  آینده 

این دستاورد مهم در اختیار نظام سالمت کشور قرار گیرد.«
از  »برخی  داشت:  بیان  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
کشورها در مراحل مختلف ساخت واکسن کرونا قرار دارند و 
محققان ایرانی هم در قالب گروه های مختلف در حال تحقیق 
برای ساخت واکسن کرونا هستند.« کوهپایه زاده تاکید کرد: 
»در حال حاضر که نه واکسن برای بیماری کرونا تولید شده 
و نه داروی اختصاصی آن ساخته شده است، با رعایت دقیق 

توصیه های بهداشتی باید از ابتال به بیماری پیشگیری کرد.«
وی ادامه داد: »مردم همچنان باید توصیه های بهداشتی نظیر 
استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و عدم حضور در 
اجتماعات را رعایت کنند و تا حد امکان از حضور در مکان های 

شلوغ و پرتردد خودداری کنند.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: »مردم نباید تصور 

کنند که این بیماری پایان یافته و رعایت توصیه های بهداشتی 
را کاهش دهند، آنان همچنان با دقت باید این موارد را رعایت 

کنند تا دچار عوارض این بیماری نشوند.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:

واکسنایرانیکرونابهزودیواردمرحلهانسانیمیشود
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موارد  آخرین  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
را  کشور  در  کرونا  از  ناشی  فوتی  و  بروز 

اعالم کرد.
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: 
 1399 22 شهریور  تا شنبه  »از روز جمعه 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو 
هزار و 139 بیمار جدید مبتال به کووید19 
در کشور شناسایی شد که یک هزار و 13۸ 

نفر از آنها بستری شدند.«
در  کووید19  بیماران  »مجموع  افزود:  وی 

کشور به 399 هزار و 94۰ نفر رسید.«
»متاسفانه در طول 24 ساعت  الری گفت: 
بیمار کووید19 جان خود را  گذشته، 116 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به 23 هزار و 29 نفر رسید.«
 344 کنون  تا  »خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
یافته و  بهبود  بیماران،  از  نفر   ۵16 هزار و 

یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«
به گفته وی، 376۸ نفر از بیماران مبتال به 
کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند. الری افزود: »تا کنون سه 
میلیون و ۵32 هزار و ۸73 آزمایش تشخیص 

کووید19 در کشور انجام شده است.«
وی در توضیح استان های در شرایط قرمز 
»بر اساس آخرین اطالعات  بیماری گفت: 

کرونا در کشور، استان های تهران، مازندران، 
رضوی،  خراسان  اصفهان،  قم،  گیالن، 
کرمان، خراسان شمالی،  آذربایجان شرقی، 
وضعیت  در  قزوین  و  زنجان  یزد،  سمنان، 

قرمز قرار دارند.«
وی درباره استان های در شرایط زرد نیز گفت: 
»همچنین استان های آذربایجان غربی، البرز، 
بوشهر،  اردبیل،  هرمزگان،  لرستان،  فارس، 
خراسان  بویراحمد،  و  کهگیلویه  کرمانشاه، 
جنوبی، مرکزی، ایالم، چهارمحال و بختیاری، 

هشدار  وضعیت  در  خوزستان  و  گلستان 
قرار دارند.«

برجام،  از  آمریکا  خروج  »با  گفت:  الری 
تقض یکجانبه قوانین بین المللی، بی توجهی 
و  تحریم ها  ادامه  و  بین المللی  به مصوبات 
علیه  معاصر  تحریم های  اعمال سخت ترین 
تامین  کانال های  مسدودسازی  ایران،  ملت 
و  دارویی  شرکت هایی  به  فشار  و  مالی 
سالمت  نیازهای  تامین  پزشکی  تجهیزات 
مردم را با مشکالت جدی مواجه کرده است.«

وی گفت: »اکنون به رغم مواجهه همه جانبه 
و  بهداشت  وزیر  کرونا،  اپیدمی  با  کشور 
تالش همه جانبه و جهادگرانه مسئوالن نظام 
سالمت در این شرایط حساس و پیچیده، با 
نقص غیر قانونی و آشکار قوانین بین المللی 
از طرف آمریکا بزرگترین تهدید قرن حاضر 

ایران رقم خورده است.« علیه ملت 
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »اعمال 
حقوق  ضد  و  خصمانه  سیاست  گونه  هر 
بشر دولت آمریکا عالوه بر تضییع حقوق 
ناگواری برای سالمت  ایران عواقب  ملت 
و امنیت جهان به همراه دارد. ارسال نامه 
وزیر بهداشت به مدیر کل سازمان جهانی 
بهداشت و اشاره وی به توافقات جمهوری 
اسالمی ایران در مبارزه با کرونا و فراخوان 
ظالمانه  تحریم های  رفع  برای  سازمان  آن 
علیه ملت ایران بیانگر اقدامات ضد حقوق 

است.« ایران  ملت  علیه  آمریکا  بشر 
وی گفت: »تحریم دارو و تجهیزات پزشکی 
اقالم  این  داشتن  دورنگه  دسترس  از  و 
علیه  آمریکا  ظالمانه  سیاست  ضروری 
اما  می کند  ثابت  را  ایران  ملت  سالمت 
ملت ایران با رعایت پروتکل های بهداشتی 
سرافرازانه و سربلند از این آزمون سخت 

می کنند.« عبور 

سخنگوی وزارت بهداشت عالم کرد

۲۱۳۹  ابتالی جدید کرونا در کشور

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

بهبود یافتگان بیماری کرونا همچنان از ماسک استفاده کنند
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: »به تمامی 
بیماران کرونایی بهبود یافته توصیه می شود که 
کماکان از ماسک استفاده کنند و باال بودن آنتی 
بادی نباید بهانه ای برای عدم رعایت پروتکل های 

بهداشتی از سوی بهبودیافتگان باشد.«
به گزارش سپید، آرمین وزیریان با بیان اینکه حدود 
۵ ویروس تنفسی شایع از مهر ماه به بعد در جامعه 
شروع به چرخش می کنند که روش محافظت 
در برابر تمامی این ویروس ها استفاده از ماسک 
معمولی و شست وشوی مرتب دست هاست، گفت: 
»به عبارت دیگر پوشش ماسک افراد را از ابتال به 
انواع ویروس ها اعم از ویروس های سرماخوردگی 
ساده، کرونا ویروس های فصلی، کووید 19 و سایر 

ویروس های تنفسی ایمن می کند.«
اینکه مهارت و سرعت  بیان  با  این متخصص 
تشخیص کرونا افزایش یافته، درباره عالئم این 
بیماری توضیح داد: »عالئم فعلی کرونا همان 
عالئم گذشته است، با ضعف و بیحالی شروع 
می شود و مبتالیان در ۵۰ درصد موارد تب دارند. 
به  نسبت  احساس می کند  فرد  که  مواردی  در 
گذشته شرایطش تغییر کرده و بیمار شده است، 

شک ما نسبت به بیماری کرونا قوی می شود.«
وزیریان درباره اثر کرونا بر حافظه افراد، توضیح 

داد: »افراد مسن با هر بیماری ممکن است دچار 
فراموشی و تغییر شرایط ذهنی شوند، بیماری 
کرونا نیز ویروسی است که در همه جای بدن 
پخش می شود و با توجه به شیوع تب در افراد 
مبتال، ممکن است گاهی اوقات تغییر وضعیت 
البته فعال  در حافظه افراد مسن مشاهده شود. 
شواهدی درباره ایجاد آسیب های ماندگار بر روی 

حافظه بر اثر ابتال به کرونا مشاهده نشده است.«
وی درباره انتقال کووید 19 از طریق رابطه جنسی، 
اظهار کرد: »رابطه جنسی، روش معمول انتقال 
ویروس نیست و آنچه که شانس ابتال به کرونا را 
در رابطه جنسی افزایش می دهد نزدیک شدن به 
یکدیگر است، زمانی می توان گفت رابطه جنسی 
یکی از راه های اصلی انتقال ویروس است، که 

ویروس از طریق مایعات جنسی منتقل شود.«
ویروس  انتقال  درباره  پایان  در  متخصص  این 
کرونا از طریق غذا توضیح داد: »موارد زیادی 
غذایی  مواد  طریق  از  کرونا  ویروس  انتقال  از 
به اثبات نرسیده است، روش اصلی که کماکان 
شواهد علمی بر روی آن متمرکز است، انتقال 

ویروس از طریق مجاری تنفسی است.«ایسنا

خبـر



مدیر امور حوادث و بالیای اورژانس کشور عنوان کرد

پیش بینی چگونگی بروز آنفلوآنزا در سال جاری
عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا درباره وضعیت بیماری 
آنفلوآنزا در سال گذشته در کشور، گفت: »نحوه بروز 
آنفلوآنزا به این شکل است که ابتدا با یک پیک می آید 
و سپس کاهش می یابد و امسال هم ممکن است چنین 
اتفاقی در انتظارمان باشد؛ البته همه چیز به رفتار مردم در 

قبال این ویروس بستگی دارد.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه رعایت نکات بهداشتی با 
شروع فصل سرد سال اهمیت بیشتری دارد، گفت: »دقیقا همان مسائل بهداشتی که برای عدم 
ابتال به کرونا رعایت می شود برای عدم ابتال به آنفلوآنزا نیز باید جدی گرفته شود. شست وشوی 

دست ها، پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه، حفظ فاصله فیزیکی، زدن ماسک و... همگی 
از نکات حائز اهمیت برای عدم انتقال آنفلوآنزا هم است .« مردانی ضمن بیان اینکه ممکن است به 
دلیل رعایت  نکات بهداشتی که مردم برای عدم ابتال به کرونا انجام می دهند، امسال میزان ابتال به 
آنفلوآنزا کاهش یابد، تصریح کرد: »یکی از توصیه های مهم ما تزریق واکسن آنفلوآنزا برای افراد 

پرخطر است که بهترین زمان برای تزریق واکسن نیز مهرماه و آبان ماه است.«
وی همچنین ضمن هشدار نسبت به مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها، تاکید کرد: »آنتی بیوتیک بر 
ویروس ها اثری نخواهد داشت و مصرف خودسرانه آنها با گمان اینکه می تواند در بهبودی موثر 

باشد باوری غلط است که تنها منجر به ایجاد مقاومت میکروبی در بدن افراد خواهد شد.«
این متخصص بیماری های عفونی، ادامه داد: »یکی از محل هایی که احتمال انتقال ویروس آنفلوآنزا 
را افزایش می دادند، مدارس بودند؛ با توجه به اینکه امسال مدارس به شکل سال های قبل فعال 

نیست و همه دانش آموزان به مدرسه نمی روند، بنده چندان نسبت به این موضوع بدبین نیستم.«

آنفلوآنزا

خبـر

مدیر امور حوادث و بالیای سازمان اورژانس 
کشور گفت: »کشور ایران یکی از پر مخاطره ترین 
کشورهای دنیاست و در حال حاضر حدود ۵٢ 
به  ما  است.  شناسایی شده  ایران  در  مخاطره 
طور دائم لرزش هایی را تجربه می کنیم و ٩٣ 
درصد خاک ما در معرض گسل قرار دارد و 
سیل هم ۵٠ درصد کشور ما را تهدید می کند.«

 به گزارش سپید، حمیدرضا خانکه در ویدیو 
کنفرانس خبری که روز شنبه برگزار شد، اظهار 
کرد: »اورژانس کشور هم برای افرادی که در 
زمینه سالمتی نیاز به خدمات دارند و هم در 
حوادثی مثل سیل، زلزله، طوفان و.. خدمات 

ارایه می کند.«
وی ادامه داد: »سازمان اورژانس افتخار دارد 
که اولین نماینده و سفید پوش نظام سالمت 

است که در کنار مردم فعالیت می کند.«
وی گفت: »کشور ایران یکی از پر مخاطره ترین 
کشورهای دنیاست و در حال حاضر حدود ۵٢ 
به  ما  است.  شناسایی شده  ایران  در  مخاطره 
طور دایم لرزش هایی را تجربه می کنیم و ٩٣ 
درصد خاک ما در معرض گسل قرار دارد و 
سیل هم ۵٠ درصد کشور ما را تهدید می کند.«

خانکه افزود: »حداقل در ٢٠ سال گذشته۶٠ 
درصد خسارتی که در حوادث دیدیم ناشی از 
سیل بوده است. تغییرات اقلیم هم در حال وقوع 
است که نشان می دهد سازمان اورژانس چابک 
باید آمادگی داشته باشد که خدمات مورد نیاز را 
ارائه کند. دیدیم که در زلزله کرمانشاه به نوعی 
دیگر کشور ها  تحسین  مورد  که  کردیم  عمل 
قرار گرفتیم و در سیل سال گذشته تمام نظام 

سالمت به عنوان سازمان موفقی عمل کرد.«
به همین شکل  کرونا هم  »در  داد:  ادامه  وی 
از روزهای اول سازمان اورژانس افتخار دارد 
که سفیدپوشانش به منازل مردم مراجعه کرده 
کردند  فردی سعی  پروتکل های  رعایت  با  و 

خدمات ارائه  کنند.«
مدیر امور حوادث و بالیا گفت: »در حوادث 
بزرگی مثل سیل، زلزله، طوفان که خشکسالی 
کرونا  اپیدمی  مثل  حوادثی  و  می افتاد  اتفاق 
معموالً وظایف تعریف شده است. در ابتدایی 
که حوادث اتفاق می افتاد وظیفه رها سازی و 
امداد مردم به عهده جمعیت هالل احمر کشور 

است و سازمان اورژانس در رأس بحران وزارت 
بهداشت وظیفه تامین خدمات سالمتی را پس 
از اینکه هالل احمر مصدوم ها را رها کرد دارد، 
به همین منظور ما تجهیزات پیچیده رها سازی 
تجهیز  تیپ  در سه  ما  آمبوالنس های  نداریم. 
و  آمبوالنس  اتوبوس  خوشبختانه  و  شدند 

بیمارستان های سیار داریم.«
وی افزود: »در مجموع در کرونا اتفاقی که افتاد 
به واسطه تحریم های ظالمانه، در هفته های اول 
در تامین تجهیزات حفاظت فردی و دارو مشکل 
داشتیم. اما در کل خوشبختانه با جهش تولیدی 
که دستور داده شد در حال حاضر در تامین 

تجهیزات مصرفی مشکلی نداریم.«
وی افزود: »البته در خصوص تجهیزات سنگین 
مثل موتور، هلیکوپتر همچنان درگیر هستیم و 

نیاز به بالگرد های دید در شب داریم.«
خانکه اظهار کرد: »در حوزه نیروی انسانی هم در 
حوزه اورژانس پیش بیمارستانی، دانشکده های 
پیراپزشکی تعلیم تکنسین های اورژانس را از 
چندین سال پیش آغاز کردند. افرادی که وارد 
مجموعه ما می شوند آموزش های مختلفی را 
نیز گذراندند و در حوزه بحران آموزش های 

می بینند.« متعددی 
وی افزود: »برای اینکه در زمان منطقی خدمت 
منطقی ارایه شود نیاز است که تعداد پایگاه ها، 
این  به  دهیم  افزایش  را  خودرو ها  و  نیروها 
خاطر که همه مردم به این خدمات نیازمندند.«
مدیر امور حوادث و بالیای اورژانس کشور 

اظهار کرد: »کشور ایران بسیار گسترده است 
در  ما  دارد،  بسیار  صعب العبور  مناطق  و 
در  خوبی  بسیار  گسترش  گذشته  سال های 
هوایی  اورژانس  هم  و  آمبوالنس ها  تعداد 
ریاست  که  تدبیری  با  خوشبختانه  داشتیم. 
وزارت  حمایت های  و  کردند  اتخاذ  سازمان 
بهداشت، در حوزه اورژانس هوایی گسترش 
پیدا کردیم و در حال حاضر مناطق صعب العبور 
در زمان منطقی می توانند خدمات دریافت کنند.«
وی افزود: »استاندارد ما این است که در جاده های 
بین شهری بتوانیم زیر چهارده دقیقه و در شهر 
زیر ٩ دقیقه خدمات ارایه کنیم. البته موانع زیادی 
وجود دارد که گاهی دسترسی سخت می شود.«
به  نیاز  تحریم ها  »علی رغم  گفت:  خانکه 
باشند  در شب  دید  که  داریم  هلیکوپتر هایی 
پایگاه های  گسترش  که  می رسد  نظر  به  اما 
اورژانس و امداد هوایی چه توسط خیرین و 
بهبود  را  دسترسی  امکان  دولت،  توسط  چه 

داده است.«
وی با بیان اینکه یکی از اهداف ما نیز گسترش 
موتور آمبوالنس است گفت: »به دنبال این هستیم 
که در کالنشهرها موتور آمبوالنس را افزایش 
آمبوالنس ها  موتور  بود  ترافیک  اگر  تا  دهیم 
بتوانند با سرعت بیشتری به مصدومان برسند.«
خانکه در ادامه نیز گفت: »ما از ابتدای کرونا 
آمبوالنس هایی را برای انتقال بیماران مبتال به 
کرونا اختصاص دادیم اما در صورتی که نیاز 

باشد تعداد آن ها را افزایش می دهیم.«ایسنا

رییس مرکز روابط عمومی و نیاز اورژانس به بالگردهای دید در شب
اطالع رسانی وزارت بهداشت: 

ظرفیت پذیرش دوره تکمیلی 
علوم آزمایشگاهی در سال 
جاری تغییری نکرده است

اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  رییس 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  رسانی 
آموزش پزشکی با بیان این که در ظرفیت 
پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی 
در سال جاری تغییری ایجاد نشده است، 
گفت: »صرفًا به جهت شناسایی بهترین 
دانشگاه های واجد شرایط برای اجرای 
دوره با کیفیت مناسب و البته تصویب 
و پیاده سازی آیین نامه به روز شده این 
دوره، نیمی از این ظرفیت دوره تکمیلی 
علوم آزمایشگاهی در حال حاضر و نیمی 
از این ظرفیت در ماه های آینده جذب 

خواهند شد.«

جهانپور  کیانوش  سپید،  گزارش  به 
تعداد  مورد  در  وبدا،  با  گفت وگو  در 
سهمیه پذیرش فارغ التحصیالن رشته های 
»با  گفت:  نیز  پایه  علوم  تک تخصصی 
توجه به اینکه برابر روال سال های قبل 
التحصیالن  فارغ  تعداد سهمیه پذیرش 
به  پایه  علوم  تخصصی  تک  رشته های 
منظور گذراندن دوره های تکمیلی علوم 
آزمایشگاهی به تعداد 1۵ نفر بوده است، 
بنابراین با دستور اکید وزیر بهداشت مقرر 
سهمیه  پذیرش  به  نسبت  کماکان  شد 
مذکور به میزان حداقل 1۵ نفر در سال 
جاری اقدام شود و در خصوص تعیین 
با  نیز  داوطلبان  اینگونه  آموزش  محل 
رعایت استاندارد های الزم اقدام مقتضی 

صورت گیرد.«
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در وبینار آموزشی مجازی و با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت

رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس:
مردم نگران تامین واکسن آنفلوآنزا نباشند

رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که هیچ نگرانی از 
بابت تامین واکسن آنفلوآنزا وجود ندارد، گفت: »با توجه 
به شیوع کرونا و درخواست بیشتر مردم برای استفاده 
از واکسن آنفلوآنزا امسال مقدار زیادی واکسن تدارک 

دیده شده است.«
به گزارش سپید، عبدالحسین روح االمینی در گفت وگو با ایسنا در واکنش به برخی نگرانی ها درباره 
تامین واکسن آنفلوآنزا گفت: »امسال نسبت به سال های گذشته پیش بینی شده است که بیش از چند 

برابر قبل واکسن تامین شود. بخشی وارد و بخشی دیگر خریداری شده و در مسیر است. به نظرم 
حتی برای فصل پاییز هم سفارش بیشتری خواهیم داشت.«

وی افزود: »پیش بینی شده که حدود 1٠ میلیون واکسن توزیع شود. در سال های گذشته گاهی تعدادی 
از واکسن آنفلوآنزا که وارد می شد به دلیل عدم اقبال امحا می شد اما امسال به خاطر کرونا درخواست 
بیشتری برای واکسن آنفلوآنزا وجود دارد. ما این اطمینان را به مردم می دهیم که نگرانی از بابت 
تامین واکسن آنفلوآنزا نداشته باشند. خیلی بیشتر از سال های قبل تامین و تدارک دیده شده است.«
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در عین حال اظهار کرد: »نکته مهم آن است که 
کسانی بیشتر به واکسن آنفلوآنزا نیاز دارند که در خطر بیشتری قرار دارند. همچون کادر بهداشت 
و درمان، سالمندان، کودکان و افراد با بیماری زمینه ای و بیماری های خاص، پس برای کسانی که 
بنیه قوی و بدن مقاوم تری دارند ضرورتی برای استفاده از واکسن نیست. البته که باید برای همه 

تأمین شود ولی اولویت با گروه های در معرض خطر است.«

دارو و غذا

نشست بررسی کلیات بودجه و عملکرد معاونت 
فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در حالی 
برگزار شد که عالوه بر مسائل مهم بودجه معاونت 
بر  بهداشت  وزارت  دانشجویی  و  فرهنگی 
موضوعات مهمی چون بازگشایی دانشگاه ها، 
رشد بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت 
بهداشت و افزایش مبلغ وام های دانشجویی و 
موفقیت های حاصله در حوزه فرهنگی اشاره شد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، در ابتدای این 
نشست سیما سادات الری، معاون فرهنگی و 
دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به شرایط روز 
کشور عنوان کرد: »در حال حاضر وزارت بهداشت 
با ویروس  در دو جبهه فعال است. از یکسو 
کرونا مقابله کرده و شیوع آن را مدیریت می کند 
و از طرف دیگر در مسائل فرهنگی و آموزشی 
با قوت ظاهر می شود. خوشبختانه فعالیت های 
ما با توجه به شرایط تعطیلی دانشگاه ها متوقف 
نشد و تالش کردیم تا زیرساخت های رفاهی و 

فرهنگی تقویت شود.«
 الری با اشاره به بازگشایی دانشگاه ها بیان کرد: 
»با همکاری و تعامل خوبی که با معاونت آموزش 
صورت گرفت، اتفاقات بزرگی رقم خورد و همزمان 
با بازگشایی دانشگاه ها تجربه سخت اما مهمی را 
از سرگذراندیم. دکتر حقدوست، رییس کمیته 
اپیدمیولوژی ستاد کشوری مبارزه با کرونا مدل های 
سه گانه ای را برای بازگشایی دانشگاه ها ارائه داد 

و امتیازات خوبی به دانشگاه های علوم پزشکی 
واگذار کرد تا با توجه به شرایط منطقه و استان 

تصمیمات الزم توسط دانشگاه ها اتخاذ شود.«
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت 
محیط  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
دانشگاه ها و خوابگاه ها را ضروری دانست و 
گفت: »خوشبختانه با شیوع ویروس کرونا تلفات 
جانی در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی 
خرسندی  و  خوشحالی  جای  این  و  نداشتیم 
دارد. سیاست ما این است که تمهیدات الزم 
باتوجه به شرایط شهرستان و استان تغییر پیدا 

از  نباید  که  باشید  داشته  توجه  همواره  کند. 
پروتکل های بهداشتی کوتاه بیاییم؛ چرا که وزیر 
کرونا  با  مقابله  مالی  منابع  تامین  بر  بهداشت 
در سراسر کشور تاکید دارد و مبالغی را برای 
علوم  دانشگاه های  به  این بخش  در  هزینه کرد 

پزشکی اختصاص داده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: »در موج دوم 
گسترش کرونا درگیری بیشتری در بین گروه های 
سنی جوان مابین ٣۵ تا 4۵ سال داریم و ممکن 
است در موج های بعدی این سنین پایین تر بیاید. 
با توجه به اینکه در ماه های آتی شیوع آنفلوآنزا 

نیز مشکل ساز می شود، الزم است که واکسن 
آنفلوآنزا در اختیار کارورزان عزیز قرار گیرد.«
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت 
در بخش دیگری از سخنان خود که به موضوع 
بودجه و منابع مالی اشاره داشت ضمن ابراز 
معاونت  این  بودجه  افزایش  از  خرسندی 

اظهار کرد:
برای  شدیم  موفق  گذشته  سال  »خوشبختانه 
اولین بار 1۵٠٠ میلیارد ریال از محل هدفمندی 
به دانشگاه های علوم پزشکی کشور  یارانه ها 
تزریق کنیم. این اعتبار برای اولین سال بود که 
به دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت شد و 

این روند حمایتی همچنان ادامه دارد.«
معاون  مشاور  حسینی  عابدین  سید  ادامه  در 
فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در این 
به  را  معاونت  این  بودجه ای  مباحث  نشست 
دو بخش بودجه ستادی و بودجه دانشگاه های 
علوم پزشکی تقسیم کرد و گفت: »عدد بودجه 
ستادی که در سال ٩۸ مجموعا 4 میلیارد و ۸٠٠ 
میلیون تومان بوده است به 7٠ میلیارد تومان 

ارتقا داده شد.«
وی با بیان این که این افزایش بالغ بر هزار و 
٣٠٠ درصد بوده است، ابراز داشت: »این عدد 
به دو دسته تملک دارایی و  بخش هزینه تقسیم 
می شود که از این مقدار بالغ بر ۵4 میلیارد تومان 

اعتبار هزینه ای است.«

ساختار بودجه بندی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی تشریح شد

5

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
خصوص فضاسازی های اخیر پیرامون آزمون گواهینامه دستیاران 

تخصصی بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن بیانیه معاونت آموزشی 

وزارت بهداشت به شرح زیر است:
در روزهای حساس کنونی که جمع زیادی از دستیاران محترم خود 
را برای حضور در امتحان گواهی نامه و دانشنامه آماده می کنند، 
پیامی در فضای مجازی پراکنده شده است که آرامش روانی ایشان 
را به هم می زند و صرفاً برای حفظ آرامش این همکاران ساعی 

الزم است به موارد زیر توجه شود:

1.در سال گذشته همانند دوره های قبل اعتراضاتی از سوی تعدادی 
دستیار به امتحان وارد شد که بعد از بررسی های گسترده، اعتراض 
ایشان وارد دانسته نشد. با توجه به قانع نشدن ایشان، اعتراض 
ایشان به دیوان عدالت اداری واصل و بررسی آغاز شد که هنوز 
مراحل دادرسی انجام نشده است. لذا رأی صادره که در فضاهای 
مجازی منتشر شده است، رای اولیه ای است که چند ماه قبل صادر 
شده و پس از آن وزارت مستندات قوی را به دیوان ارایه نموده 

که قطعاً در رای تجدید نظر تاثیرگذار خواهدبود.
٢.مورد شکایت تعداد بسیار محدودی از دستیاران سال گذشته در 
یک رشته تخصصی بوده است و لذا ابطال کل امتحان نه توجیه 

قانونی دارد و نه امکان پذیر است چراکه دانش  آموختگان در 
سطح کشور به فعالیت حرفه ای مشغول هستند و برگزاری امتحان 
مجدد از همه ایشان به لحاظ این که اعتراضی به آزمون خود 

نداشته اند موضوعیتی نخواهد داشت. 
٣.طرح موضوع در زمان حاضر و درست قبل از امتحان امسال، 
و منتشر نمودن متنی که مربوط به ماه ها قبل است قطعا یک بازی 

رسانه ای است و اهداف خاصی را دنبال می نماید. 
بر این اساس توصیه اکید معاونت آموزشی به دستیاران محترم، 
حفظ آرامش خاطر کامل و تمرکز بر آمادگی الزم برای شرکت 

در یک امتحان سالم و بی حاشیه است.

بیانیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت درباره فضاسازی های اخیر پیرامون آزمون گواهینامه دستیاران تخصصی
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مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعالم کرد

فروش واکسن آنفلوانزا با سه قیمت مختلف
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو با اشاره به اینکه توزیع واکسن آنفلوانزا در 
سال جاری 1۰ برابر شده است، گفت: »برای ارائه 

واکسن سه نوع قیمت داریم.«
به گزارش سپید، سید حیدر محمدی با اشاره به 
اینکه سهمیه واکسن آنفلوآنزای گروه های پرخطر 
را از 2۵۰۰ به دو و نیم میلیون دوز رساندیم گفت: 
»یک تولیدکننده داخلی تولید واکسن آنفلوآنزا را 
شروع کرده است و اگر مطالعات بالینی تأیید شود 

احتمال دارد در پاییز تولید داشته باشیم.«
وی افزود: »گروه های حساس؛ سالمندان، مادران 
باردار، کودکان زیر ۵ سال و افراد دارای بیماری 
زمینه ای و سرطان هستند که به آنها واکسن تعلق 
می گیرد و همچنین زندان ها و نیروهای مسلح و 
کادر درمان نیز شامل سهمیه واکسن می شوند. ارائه 
واکسن از طریق مراکز بهداشت و اطالع رسانی ها 
انجام می شود به جز سالمندان باالی 6۵ سالی که 
در گروه های باال قرار نمی گیرند و باید به صورت 
آزاد تهیه کنند. این افراد برای استفاده از واکسن باید 
کد ملی خود را ثبت کنند و تزریق در مرکز بهداشت 
صورت بگیرد. در مورد مادران باردار اگر نیاز باشد 

مراکز بهداشت به منزل آنها مراجعه می کنند.«
وی با اشاره به اینکه برای ارائه واکسن سه نوع 
قیمت داریم، گفت: »گروه اول شامل همان دو و 
نیم میلیون دوز است که به صورت رایگان توزیع 
می شود. گروه دوم سالمندان باالی 6۵ سال هستند 
که باید با ثبت کد ملی و احراز هویت واکسن را از 
داروخانه ها با قیمت حدود 42 هزار تومان تهیه کنند. 
برای کودکان زیر ۵ سال هم واکسن سه ظرفیتی در 
داروخانه ها توزیع می شود. بعد از اینکه توزیع واکسن 

بین این گروه ها تمام شد؛ بر اساس میزان تقاضای 
موجود سراغ گروه های دیگر می رویم. اگر میزان 
تقاضا بیشتر از آن 16 میلیون دوزی باشد که وارد 
خواهیم کرد، مجبور می شویم با ارز نیمایی وارد 

کنیم که قیمت بیشتری خواهد داشت.«
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
با اشاره به زمان مناسب برای تزریق واکسن گفت: 
»ما هر ساله اوایل مهرماه تزریق واکسن را شروع 
می کنیم و واکسنی که هر سال تولید می شود برای 
همان سال اثرگذاری دارد. یعنی مردم نمی توانند 
واکسن سال گذشته را برای امسال استفاده کنند. 
واکسنی که ما امسال توزیع خواهیم کرد فقط تا 

پایان زمستان جوابگو است.«

ما  آمده  به وجود  شرایط  »در  افزود:  محمدی 
اختصاص  واکسن  به  را  ارز  یورو  میلیون   7۵
دادیم. ۵۰۰ هزار دوز واکسن را به کودکان زیر 
پنج سال اختصاص می دهیم که در داروخانه ها 
در دسترس خواهد بود. در مهر ماه هم واردات 
خواهیم داشت. تاکید می کنم که مردم هیچکدام 
از کاالهای حوزه سالمت را از مکانی غیر از 
داروخانه تهیه نکنند. برای اینکه سودجوها در 
این میان وجود نداشته باشند ما توزیع واکسن 
را به نسبت سال گذشته ده برابر کردیم و فکر 
می کنیم جوابگوی نیاز کشور باشد. همچنین امسال 
با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت قرار 
است روزانه 2 میلیون ماسک در داروخانه ها توزیع 

شود و با قیمت 1,3۰۰ تومان به فروش برسد.«
به گفته وی، احراز هویت برای دریافت واکسن را 
به مرور انجام می دهیم تا ازدحام صورت نگیرد. 
در مورد کادر درمان دریافت واکسن آنفلوانزا برای 
آن هایی که در مراکز دولتی هستند رایگان است اما 
در مورد مراکز خصوصی فعاًل تعیین تکلیف نشده 
است. زمانی که آن ها هم شناسایی بشوند با اختصاص 

یارانه واکسن دریافت می کنند. 
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
در مورد در مورد واکسن کرونا نیز اظهار داشت: 
»در این خصوص مذاکره ای با روس ها داشتیم که 
آن ها گفتند حداقل تا 4 ماه دیگر می توانند واکسن 
را در اختیار ما قرار دهند. البته در داخل کشور 
انستیتو پاستور و رازی در حال تحقیقات برای 
واکسن هستند اما اگر مطالعات بالینی آنها روی 
میمون هم پاسخ بدهد و وارد فاز انسانی بشوند 
تقریباً می توان گفت موفقیت آمیز هستند به شرطی 
که اتفاقی که برای آکسفورد افتاد برای ما نیفتاد. به 
هر حال اگر واکسن کرونا در هر جای دنیا تأیید 
شود یا از آنجا تهیه می کنیم یا به صورت مهندسی 

معکوس تولید می نمائیم.«
به گزارش مهر، وی ادامه داد: »برای اینکه مشکلی 
در زمینه واردات دیگر اقالم دارویی نداشته باشیم 
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باید به 
ما کمک کند در غیر این صورت با کمبود دارو 
مواجه می شویم. تنها مرکز مناسب برای توزیع 
ماسک داروخانه است اگر داروخانه ها ماسکی 
را که با قیمت 1,3۰۰ تومان قرار است به فروش 
برسد بیشتر بفروشند، سامانه 19۰ برای رسیدگی 

به شکایات آمده است.«

خبـر

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با بیان 
این که باید نسخه جداگانه ای برای فعالیت های مدارس در هر استان 
پیچیده شود، گفت: »باید وزارتخانه های بهداشت و آموزش و 
پرورش بر اجرای پروتکل ها در مدارس نظارت جدی داشته باشند.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: »با توجه به شروع سال تحصیلی جدید، وزارت بهداشت 
پروتکل های سختگیرانه و واقعی را برای فعالیت های مدارس 
نوشته است و فرض بر آن بوده که تمام نقاط کشور از لحاظ 
شیوع ویروس کرونا قرمز است چون نمی توان پیش بینی کرد که 

کدام نقطه در آینده چه طور خواهد شد.«
وی ادامه داد: »واقعیت آن است که نمی توان دانش آموزان به 
خصوص در مقطع ابتدایی را برای رعایت پروتکل ها توجیه 
کرد به خصوص در زمان زنگ تفریح که آنها از سر و کول 
واقعیت؛  تا  است  شوخی  بیشتر  این  پس  می روند  باال  هم 
فقر  دلیل  به  آموزان  دانش  نقاط  از  بسیاری  در  آنکه  ضمن 
توانایی تهیه ماسک را ندارند و اساسًا وزارت صنعت، معدن 
و تجارت هم به اندازه کافی ماسک برای دانش آموزان تولید 
نکرده است. حتی در صورت وجود هم قیمت آن باالست و 

همه نمی توانند ماسک و ضدعفونی  کننده تهیه کنند.«
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی همچنین 
با اشاره به بودجه وزارت آموزش و پرورش به مدارس برای 
رعایت پروتکل ها خاطرنشان کرد: »نسخه مدیریتی برای فعالیت 
مدارس نباید کشوری باشد و باید برای هر استان نسخه خاصی 
پیچیده شود که کالس ها به صورت حضوری و یا از طریق 
فضای مجازی تشکیل شود. مثال در مناطق عشایری و روستایی 
با تعداد دانش آموزان کم امکان تشکیل کالس در فضای باز 
وجود دارد، اما این امکان در شهرستانی مانند ایرانشهر فراهم 
نیست چون برخی کالس ها با حضور 4۰ دانش آموز و حتی 
به صورت دو شیفت برگزار می شود اما دانش آموزان ماسک و 

مواد ضدعفونی کننده ندارند.«
شهریاری با ارائه ی پیشنهادی اظهار کرد: »در این وضعیت باید 
دو وزارتخانه بهداشت و آموزش و پرورش بر اجرای پروتکل ها 
در مدارس نظارت جدی داشته باشند. متاسفانه وزارت آموزش 
و پرورش کمبود جدی از نظر مراقب سالمت دارد و در نامه ای 
به رییس سازمان اداری استخدامی درخواست کردیم 1۰ درصد 
مجوزهای اعطا شده برای استخدام ها از بین مراقبان سالمت 

باشد که امکان نظارت به طرح در مدارس فراهم شود.«
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در 
پایان و در جمع بندی بیان کرد: »کرونا با ما خواهد بود و این 
زودی ها هم دست بردار نیست باید خود را برای روزهای سخت 
آماده کنیم چون از مهرماه با شیوع آنفلوآنزا روبه رو خواهیم بود 
که به اعتقاد برخی از خبرگان و متخصصان بیماری های عفونی 
به دلیل گذشت 1۰ سال از شیوع آنفلوآنزا امسال با نوع شدیدتر 

آن را روبه رو خواهیم شد.«

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش بر اجرای پروتکل ها در مدارس نظارت کنند
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آمار جهانی همه گیری کووید 19

 فوت بیش از ۹۱۹ هزار نفر
شمار مبتالیان به کروناویروس جدید در جهان 
تاکنون به 2۸ میلیون و 6۵9 هزار و 61۰ نفر رسیده 
و مرگ 919 هزار و 71۵ نفر نیز در اثر این بیماری 

تأیید شده است. 
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها همچنین 
2۰ میلیون و ۵۸۵ هزار و 9۸1 نفر از مبتالیان به 
کووید-19 تاکنون بهبود یافته اند. روند افزایش آمار 
مبتالیان به بیماری کووید-19 که تاکنون در 213 
کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و 

این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد. 
در میان هفت میلیون و 1۵3 هزار و 914 مورد 
ابتالی فعال در سراسر جهان، 99 درصد موارد یعنی 
هفت میلیون و 93 هزار و 19 نفر وضعیت خفیف 
داشته اند و تنها 6۰ هزار و ۸9۵ مورد معادل یک 
درصد از کل موارد در وضعیت وخیم قرار دارند. 
همچنین از 21 میلیون و ۵۰۵ هزار و 696  پرونده 
مختومه بیماران مبتال به کرونا، 2۰ میلیون و ۵۸۵ 
هزار و 9۸1 نفر معادل 96 درصد از موارد بهبود 
یافته و 919 هزار و 71۵ نفر معادل چهار درصد 

از موارد جان خود را از دست داده اند. 
آمریکا با بیش از 6. 6 میلیون مبتال و نزدیک به 
2۰۰ هزار قربانی تاکنون، همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد. 
براساس تازه ترین آمارها در حال حاضر در هند 
و برزیل نیز شمار مبتالیان به این بیماری از چهار 

میلیون نفر فراتر رفته و این دو کشور پس از آمریکا 
با آماری چشمگیر، به لحاظ موارد ابتال به ترتیب 

جایگاه دوم و سوم را در جهان دارند. 
همچنین در حال حاضر ایاالت متحده، برزیل، 
هند، مکزیک و انگلیس، پنج کشور اول دنیا از نظر 

بیشترین تعداد قربانیان کووید 19 هستند. 
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، تعداد 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که بنا 
بر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند 

تا صبح روز شنبه به ترتیب به شرح زیر است: 
 1. آمریکا شش میلیون و 636 هزار و 247 مبتال، 

197 هزار و 421 قربانی
2. هند چهار میلیون و 6۵9 هزار و 9۸4 مبتال، 77 

هزار و ۵۰6 قربانی
3. برزیل چهار میلیون و 2۸3 هزار و 97۸ مبتال، 

13۰ هزار و 474 قربانی
 4. روسیه یک میلیون و ۵1 هزار و ۸74 مبتال، 1۸ 

هزار و 36۵ قربانی
۵. پرو 716 هزار و 67۰ مبتال، 3۰ هزار و 47۰ قربانی
6. کلمبیا 7۰2 هزار و ۸۸ مبتال، 22 هزار و ۵1۸ قربانی
7. مکزیک 6۵۸ هزار و 299 مبتال، 7۰ هزار و 

1۸3 قربانی

۸. آفریقای جنوبی 646 هزار و 39۸ مبتال، 1۵ 
هزار و 37۸ قربانی

9. اسپانیا ۵76 هزار و 697 مبتال، 29 هزار و 747 قربانی
1۰. آرژانتین ۵3۵ هزار و 7۰۵ مبتال، 11 هزار و 

14۸ قربانی
پس از آن کشورهای شیلی با 43۰ هزار و ۵3۵ 
مبتال، ایران با 397 هزار و ۸۰1 مبتال، فرانسه با 
363 هزار و 3۵۰ مبتال، انگلیس با 361 هزار و 
677 مبتال، بنگالدش با 334 هزار و 762 مبتال، 
عربستان سعودی با 324 هزار و 4۰7 مبتال، پاکستان 
با 3۰۰ هزار و 9۵۵ مبتال، ترکیه با 2۸۸ هزار و 
126 مبتال، ایتالیا با 2۸4 هزار و 796 مبتال، عراق 
با 2۸2 هزار و 672 مبتال، آلمان با 2۵9 هزار و 
با 2۵2 هزار و 964 مبتال،  72۵ مبتال، فیلیپین 
اندونزی با 21۰ هزار و 94۰ مبتال، اوکراین با 
14۸ هزار و 7۵6 مبتال، سرزمین های اشغالی با 
14۸ هزار و ۵64 مبتال، کانادا با 13۵ هزار و 626 
مبتال، بولیوی با 12۵ هزار و 172 مبتال، قطر با 
121 هزار و 2۸7 مبتال، اکوادور با 114 هزار و 
732 مبتال، قزاقستان با 1۰6 هزار و 729 مبتال، 
جمهوری دومینکن با 1۰2 هزار و 232 مبتال، 
رومانی با 1۰1 هزار و 7۵ مبتال، مصر با 1۰۰ 
هزار و 7۰۸ مبتال و پاناما با 1۰۰ هزار و 33۰ 
مبتال تاکنون بیش از 1۰۰ هزار مبتال به کرونا را 

گزارش داده اند.

اتحادیه اروپا به یک شرکت مستقر در ماینتس آلمان و شرکت 
دیگری در آمریکا 2۰۰ میلیون دوز واکسن کرونا سفارش داد. 
به گزارش سپید، بنابر پیش بینی ها این دو شرکت می توانند در 
سال آینده میالدی یک میلیارد و 3۰۰ میلیون دوز واکسن تحویل 
دهند. کمیسیون اروپا خود را برای مایه کوبی علیه ویروس 
جدید کرونا )سارس کوو 2( آماده می کند. کمیسیون اروپا در 
با دو شرکت پیش قراردادهایی بسته است که در  این راستا 
مجموع 3۰۰ میلیون دوز واکسن ضدکرونا را تامین می کنند.

شرکت آلمانی بیوتک در شهر ماینتس و شرکت آمریکایی 
فیزر دوسوم واکسن ها را در اولین فرصت تحویل می دهند و 
مابقی نیز پس از آن در اختیار کمیسیون قرار خواهد گرفت. 
به گفته این دو شرکت، در صورتی که واکسن کرونای تولیدشده 
آن ها مجوز رسمی دریافت کند ارسال واکسن ها می تواند از 

پایان سال جاری میالدی )2۰2۰(آغاز شود. 
به گزارش یورونیوز، اتحادیه اروپا، خود توزیع واکسن ها بین 

کشورهای عضو را برعهده خواهد گرفت.ایسنا

اتحادیه اروپا ۲۰۰میلیون دوز واکسن کرونا رزرو کرد

خبـر

چین انجام نخستین مرحله از آزمایش انسانی روی واکسن 
آزمایشی،  این محصول  و  کرده  تایید  را  کرونا  بینِی  اسپری 
اولین واکسن کروناست که نیازی به تزریق با سرنگ ندارد. 

به گزارش سپید، این واکسن اسپری توسط متخصصان دانشگاه 
شیامن چین و دانشگاه هنگ کنگ با کمک سازنده واکسن 
 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise

ساخته شده است.
پیش از این از روش اسپری داخل بینی برای تزریق واکسن 
آنفلوآنزا برای افرادی که به دنبال جایگزینی برای تزریق هستند، 
استفاده شده است. این واکسن دهمین کاندیدای واکسن کرونا 

در چین محسوب می شود. 
این اطالعیه در حالی منتشر می شود که پس از تشخیص بیماری 
نخاعی در بیمارانی که واکسن انگلیسی کرونا را دریافت کرده 
با دفتر مرکزی انگلیس مجبور شد  بودند، کمپانی آسترازنکا 
آزمایشات مربوط به مرحله پایانی واکسن کرونا را موقتا متوقف کند. 

 CanSino Biologics تولیدکنندگان واکسن پیشرفته چینی مانند
و گروه ملی Biotec چین که توسط دولت اداره می شود به 

اثربخشی محصول خود اطمینان داده اند. 
 شرکت CanSino اظهار داشت که نتایج واکسنش در آزمایشات 

ایمن بوده و عوارض جانبی شدیدی ایجاد نکرده است. 
ادعا  منتقدان  برخی  که  حالی  در  دهیل،  گزارش  بر  بنا 
به  نسبت  را  کمتری  آنتی بادی های  محصول،  این  کرده اند 
سایر محصوالت فعلی مورد هدف قرار می دهد اما بنیانگذار 
این شرکت در  از واکسن   CanSino ارشد علمی  و مدیر 
برابر این انتقادات دفاع کرده و هفته گذشته بیان داشت که 
تفاوت در میزان قرائت آنتی بادی به دلیل روش های مختلف 

اندازه گیری بوده است.ایسنا

آزمایش واکسن اسپری بینِی کرونا در چین انجام شد



وزیر بهداشت: 

وزیر بهداشت گفت: »دانشجوی دندانپزشکی باید 
به سمت جامعه محور کردن آموزش پیش برود، ما 
نمی خواهیم کلینیک محور یا مطب محور بودن را در 
حوزه دندانپزشکی رواج دهیم، بلکه درصدد هستیم، 
جامعه محور بودن را در دندانپزشکی نهادینه کنیم. 
این تقاضا و دستور من است و قطعاً و یقیناً از همه 
شما خواهم خواست که بر این مهم، همت گمارید.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سعید نمکی در 
سی و نهمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی 
و تخصصی کشور که به صورت وبینار برگزار شد، 
اظهار کرد: »از سال ها قبل بحث Oral Health یا 
بهداشت دهان و دندان ذهنم را مشغول کرده بود و 
اولین گامی که در دوره قبلی مسئولیتم در وزارت 
بهداشت برداشتم، ایجاد دفتر بهداشت دهان و دندان 
و گماردن یکی از دندانپزشکان با نگاه پیشگیری برای 
سرپرستی این دفتر بود. بحث دهانشویه سدیم فلوراید 
و سایر اقدامات را آغاز کردیم اما متاسفانه بعداز آن، 
این موضوع آنطور که باید و شاید، پیگیری نشد و 
امروز که به وزارتخانه بازگشته ام، گرچه دستاوردها 
در بسیاری از شاخص ها افتخارآمیز است، اما در زمینه 
بهداشت دهان و دندان، یکی از بدترین وضعیت ها 

را در بین کشورها داریم.«
وی افزود: »تردیدی ندارم آشفته بازاری که امروز 
در زمینه دندانپزشکی کشور مشاهده می شود و این 
دندان های پوسیده غیرقابل استفاده و رواج پروتزهای 
گرانقیمت، حاصل عدم پرداختن به مبحث پیشگیری 

در حوزه بهداشت دهان و دندان است.«
نمکی عنوان کرد: »اگر امروز مشاهده می کنید که برای 
عزیزان هیات علمی نمی صرفد که ساعات خود در 
راستای آموزش دانشجو صرف کنند و به کلینیک های 
باالی شهری و تبلیغات آنچنانی و درآمدهای غیرقابل 
تصور تمایل دارند، به این دلیل است که در دولت 
جمهوری اسالمی و در وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، بهداشت دهان و دندان در ذهن و 

در عملکردمان، بسیار مغفول مانده است.«
وزیر بهداشت تصریح کرد: »از دیدگاه یک معلم 
ایمونولوژی و کسی که عمر درازی را در نظام سالمت 
گذرانده است، می گویم که حفره دهانی یکی از 
مهم ترین قسمت های بدن انسان است. این موضوع 
نه تنها از منظر دندانپزشکی، بلکه از سایر جهات، 
مهم است. باید گفت حفره دهان، جایی است که 
بر سایر قسمت های بدن تاثیرگذار است. برای مثال، 
در بیماری های قلبی عروقی و باکتری هایی که زمینه 
ساز بیماری هستند، در ناراحتی های روحی روانی، 
گوارشی و همچنین اشکال در حس چشایی، سالمت 
این ناحیه اهمیت پیدا می کند، از همه مهمتر عضو زبان 
است که با گفتاری ناروا، سر سبز را به باد می دهد. 
بنابراین، هم از بعد فلسفی و هم علمی، این ارگان 
 Multi Organ به عنوان یک حفره ای که می تواند
Effect داشته باشد، مهم است. لذا، ضرورت دارد 
که عزیزان دندانپزشک گامی فراتر از دندان گذاشته 
و به تاثیراتی که این ارگان بر ساختار بدن می گذارد 
نیز توجه کنند. ما در کشور نه در دانشکده های 
دندانپزشکی و نه در وزارت بهداشت، هرگز به این 
حفره با اهمیت به میزان اهمیتش توجه نکردیم.« 
وی گفت: »امسال کرونا کمی سرعت ما را گرفت، 
اما در سال گذشته طرح مدارس بدون پوسیدگی را 
به صورت پایلوت در شهر نمین اردبیل آغاز کردیم 

و این طرح در کل کشور برای یک میلیون و 200 
هزار نفر دانش آموز ششم ابتدایی که مرحله تکمیل 
شدن دندان های دائمی شان است، تسری پیدا کرد 
و در حال حاضر نیز با بازگشایی مدارس آن را با 

جدیت بیشتری دنبال می کنیم.«
نمکی خاطرنشان کرد: »مغفول ماندن بهداشت دهان 
و دندان نه فقط خانواده های فقیر بلکه همه خانواده ها 
را گرفتار کرده است، این گرفتاری عظیم در جامعه 
پزشکی مملکت هنوز به عنوان یک مشکل الینحل 
برای بنده وزیر بهداشت باقی مانده است، بنابراین 
تقاضای من از این شورای بسیار با اهمیت این است 
که به جای پرداختن به دندان پزشکی، به پیشگیری 
از بیماری های دهان و دندان فکر کنند، این موضوع 
ممکن است که درآمدزایی این حرفه را کم کند، اما 
هزاران عیب دیگر را مرتفع خواهد کرد. بسیاری از 
این قبیل نابسامانی ها در این وضع بهداشت دهان و 
دندان کشور است که نابسامانی های دیگری را برای 

ما به بار آورد است.«
وی عنوان کرد: »بسیاری از دانشکده  های دندانپزشکی 
در شرایطی ایجاد شده اند که حداقل ها را نداشتند و 
متاسفانه با همین ضعف و فقدان و کمبودهای اولیه، 
رشد کرده اند و متاسفانه این کمبودها جبران نشده 
است. امروز ما دانشکده  های دندانپزشکی زیادی در 
کشور داریم که حداقل نیروی انسانی مجرب برای 
تدریس را ندارند، این موضوع گرفتاری عمده ای 

است که باید به آن بپردازیم.«
وزیر بهداشت تصریح کرد: »نکته دیگری که مانند 
سایر رشته  های پزشکی گرفتار آن هستیم بیماری 
مدرک گرایی است که در پزشکی و دندانپزشکی و 
در سایر رشته  ها وجود دارد؛ درحالیکه برای مثال، 
تنها ۷ درصد از جمعیت سوئیس پست گرجوییت 
می  خوانند، اما در کشور ما پزشکان وقتی انترن هستند، 
به فکر تخصص هستند و کشیک هایشان را می فروشند 
تا برای رزیدنتی درس بخوانند و وقتی رزیدنت هستند، 

کشیک می  فروشند تا برای فوق درس بخوانند و 
بعد هم یکسری آدم تربیت می کنیم با دستگاه های 
گرانقیمت و خدمات بسیار لوکس! و کار دندانپزشکی 
و پزشکی عمومی، جراحی عمومی و اطفال بر زمین 
مانده است. بنده از دکتر حقدوست بارها خواهش 
کردم این انقالب را در وزارتخانه ایجاد کرده و این 
سیستم را تغییر دهد. چشمها را باید شست جور دیگر 
جور دیگر باید دید. اینگونه نمی توان مملکتی را با 
درآمد سرانه فعلی اداره کرد. مطمئن باشید آنهایی 
که درآمد سرانه ۵0 هزار دالری هم دارند، اینگونه 
نیرو نمی گیرند. گرفتاری که در رشته دندانپزشکی 
مشاهده می شود این است که همه به فکر تخصص 
فالن رشته هستند. درحالیکه ما مشکالت مناطق 
محروم را با مدرک و فوق تخصص نمی  توانیم رفع 
کنیم و بعد هم که مدرک فوق شان را گرفته در جایی 
مطب می  زنند و حاضر نیستند چند ساعتی دانش فوق 
تخصص خود را به دانشجویان یاد بدهند، لذا باید در 
توسعه دندانپزشکی عمومی وقت ویژه گذاشته شود.«
نمکی با اشاره به عدم جامعه محور بودن آموزش های 
علوم پزشکی، خطاب به اعضای شورای آموزش 
دندانپزشکی و تخصصی کشور، گفت: »جامعه محور 
کردن آموزش دندانپزشکی کار شماست. دانشجو 
باید با رنج هایی که مردم در حوزه دهان و دندان 
با آن مواجه هستند، آشنا شوند. اینکه دانشجوی 
دندانپزشکی ما از روز اول رویای بروشورهای آنچنانی 
و تبلیغات پشت مجالت پروازهای خارجی برای 
خدمات زیبایی دهان و دندان را در ذهن می پروراند، 
هیچکدام از مشکالت مردم در مناطق کمتر برخوردار 
را حل نمی کند. دندانپزشکان ما باید رنج خانواده های 
محروم و فرودست مملکت را درک کنند، باید این 
ساختار فکری تغییر کند و معلم می تواند این ساختار 
فکری را تغییر دهد، اما وقتی تفکر معلم کار ترمیمی و 
زیبایی و درآمدهای آنچنانی است، هیچ گاه نمی تواند 

روی ذهن دانشجو تاثیر مثبت بگذارد.«

وزیر بهداشت در ادامه این نشست مجازی بیان کرد: 
»مصمم به اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سالمت 
هستیم، در این طرح، دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی 
از سال دوم باید متولی مولفه های اجتماعی موثر بر 
سالمت در تعدادی از خانواده ها شود. این طرح بنده 
است و بر اجرای آن تاکید دارم تا امسال به ثمر برسد. 
دانشجوی دندانپزشکی باید به سمت جامعه محور 
کردن آموزش پیش برود، ما نمی خواهیم کلینیک 
محور یا مطب محور بودن را در حوزه دندانپزشکی 
رواج دهیم بلکه درصدد هستیم، جامعه محور بودن 
را در دندانپزشکی نهادینه کنیم. این تقاضا و دستور 
من است و قطعاً و یقیناً از همه شما خواهم خواست 
که بر این مهم، همت گمارید. وگرنه شخصا ورود 
خواهم کرد و مطمئن باشید که این انقالب را در 
آموزش دندانپزشکی کشور ایجاد خواهم کرد. من به 
مردمان این سرزمین مدیون هستم که از درآمدهای 
ملی دانشجویی تربیت می کنیم که فقط به شکل مطب 
در باالی شهر خدمات زیبایی لوکس با قیمت های 
گران ارائه می دهد! این رسالت ما نیست. رسالت ما 
سالمت است، نه فقط اقتصاد و نه آنچه که امروز 
در ذهنمان است. این موضوع نیازمند تغییر نگاه و 
تغییر رویکرد در آموزش دندانپزشکی کشور است.«
وی در پایان تاکید کرد: »نکته دیگری که باید به 
آن اشاره کنم این است که ما همانگونه که پزشک 
خانواده تربیت می کنیم، نیازمند دندانپزشک خانواده 
نیز هستیم. دندان پزشک خانواده در کنار پزشکی 
خانواده در سیستم ارجاع باید نقش آفرینی کند. از 
طرفی باید بحث ادغام دندانپزشکی خانواده و جامعه 
محور کردن خدمات دندانپزشکی در آموزش های 
دوره عمومی دندانپزشکی تدوین شود. در حال حاضر 
این موضوع وجود ندارد و اگر هم وجود دارد بسیار 
ضعیف است. لذا در دوره دندانپزشکی عمومی باید 
جامعه محور کردن آموزش ها در برنامه های آموزشی 

دانشجویان قرار گیرد.«

مشکالتمناطقمحرومبامدرکگراییرفعنمیشود
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بیماری هایی  مجدد  شیوع  به  نسبت  هشدار 
مراجعه  پی عدم  در  ندارند  دیگر وجود  که 
برخی والدین برای واکسیناسیون فرزندانشان 
آنفلوآنزا  اگرهای همزمانی کرونا و  اما و  و 
در فصل سرد امسال، دو مبحث مهمی است 
که استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

پرداخت. آن  تشریح وضعیت  به 
به گزارش سپید، عبداهلل کریمی در گفت وگو 
با ایسنا به چالش کاهش مراجعه مردم برای 
واکسیناسیون در شرایط کرونایی اشاره کرده 
از  یا  تبعات آن، گفت: »واکسن ها  و درباره 
ویروس ها و یا از باکتری های ایجاد شده اند. 
بنابراین بشر برای تولید واکسن از میکروب 
که  استفاده کرده  یا کشته شده  ضعیف شده 
ایجاد  می شوند،  انسان  بدن  وارد  که  زمانی 
و  ایمنی  سلول های  اما  نمی کنند،  بیماری 
سربازان بدن را در مواجهه با بیماری طبیعی 
که  می شود  باعث  این  و  می کنند  تحریک 
می شود  ایمن  بدن  می زنید،  واکسن  وقتی 
را  آن  بدن  بدن شد،  وارد  ویروس  وقتی  و 
شناسایی کرده و در برابر آن مسلح می شود. 
بنابراین از واکسن ها چه به صورت ویروس 
زنده ضعیف شده و چه به صورت ویروس 
را  بدن  ایمنی  تا  استفاده می کنیم  کشته شده 
طور  به  میکروب خاص  یک  با  مواجهه  در 

بریم.« باال  قطعی 
قبل،  قرن  یک  مثال  عنوان  »به  افزود:  وی 
 40 حدود  شیوعش  اول  سال  در  آنفلوآنزا 

میلیون نفر را از بین برد و بعد هم موج دوم 
آن بیش از 100 میلیون نفر را در جهان از بین 
برد. در کشور ما هم این مرگ و میر وجود 
داشته است. اما زمانیکه واکسن آنفلوآنزا را 
تزریق می کنید، دیگر این اتفاق نمی افتد. بر 
همین اساس است که دیگر چنین پاندمی ها 
و مرگ و میری را برای آنفلوآنزا نمی بینید. 
زیرا واکسن آن وجود دارد. در عین حال اگر 
واکسن  هم  کووید-19  مانند  بیماری  برای 
وجود داشت، وضعیت شیوع آن بسیار مالیم تر 
پیدا می کرد.« بسیار کاهش  بوده و درگیری 
کریمی ادامه داد: »در عین حال وقتی با یک 
با  را  پاندمی  نباید  می شویم،  مواجه  پاندمی 
معضلی دیگر مواجه کرده و بخواهیم مشکل را 
با مشکلی دیگر حل کنیم. باید توجه کرد که 
عدم مراجعه برای واکسیناسیون نه تنها از کرونا 
مشکالتی  می تواند  بلکه  نمی کند،  پیشگیری 
را در حوزه سایر بیماری ها ایجاد کند. نحوه 
اعالم  و  است  مشخص  کرونا  از  پیشگیری 
شده که افراد چه اقداماتی را انجام دهند که 
به کرونا مبتال نشوند. به عنوان مثال افراد در 
اجتماعات حضور پیدا نکنند، مسافرت نروند، 
از ماسک استفاده کنند و... . راه پیشگیری از 
دیگر  بیماری های  واکسیناسیون  عدم  کرونا، 
نیست. زمانیکه واکسیناسیون را برای کودکان 
انجام ندهیم، بیماری هایی که مدت هاست در 
کشور وجود ندارند، مجدداً بروز پیدا می کنند. 
به عنوان مثال مدت هاست که دیگر در حوزه 

زیر  فرد  دیگر  و  نداریم  چالشی  اطفال  فلج 
20 سالی که به فلج اطفال مبتال شده باشد، 
کنید.  پیدا  می توانید  نادر  بسیار  صورت  به 
بیماری مانند سرخک که در گذشته مرگ و میر 
می داد، اما در حال حاضر به دلیل واکسیناسیون 
بیماری هایی  نمی بینید.  را  رخدادی  چنین 
دیگر  را  مادرزادی  سرخجه  اوریون،  نظیر 
انجام  واکسیناسیون  اگر  حال  نیستیم.  شاهد 
نشود، مجدداً این بیماری ها به همراه دیفتری، 
اپیدمی های  و  بازگشته  و...  اوریون  کزاز، 
گرفتاری روی  این  و  می افتد  اتفاق  دیگری 

است.« گرفتاری 
وی تاکید کرد: »اگر مردم نسبت به واکسیناسیون 
فرزندان شان اقدام نکنند، مطمئنًا بعد از مدتی 
که  هستیم  بیماری هایی  مجدد  شیوع  شاهد 
سال هاست ریشه کن و یا کمرنگ شده اند؛ به 
طوری که افرادی که واکسن تزریق نکرده اند، 
و  بروز  به  منجر  و  یافته  افزایش  تدریج  به 

بیماری ها می شود.« این  اپیدمی 
کریمی با اشاره به نزدیک شدن به فصل سرما، 
در  آنفلوآنزا  واکسن  تزریق  درباره وضعیت 
و  ماه  شش  باالی  »کودکان  گفت:  کودکان، 
تزریق  را  آنفلوآنزا  واکسن  باید  پنج سال  تا 
نبود،  کافی  میزان  به  واکسن  اگر  البته  کنند. 
دو  زیر  تا  ماه  شش  باالی  کودکان  حداقل 
تزریق  را  آنفلوآنزا  واکسن  باید  حتما  سال 
کنند. در عین حال زنان باردار و افرادی که 
ایمنی  سیستم  نقص  مزمن،  بیماری های  به 

و... مبتال هستند، کادر درمان و... باید واکسن 
کنند.« تزریق  را  آنفلوآنزا 

وی درباره وضعیت ابتالی کودکان به کرونا 
کل  از  درصد  پنج  حال  هر  »به  گفت:  نیز 
مبتالیان به کرونا چه با عالمت چه بی عالمت، 
کودکان هستند، یعنی از هر 20 نفر مبتال به 

نفر کودک است.« کرونا یک 
کریمی درباره بازگشایی مدارس که با توجه 
به پاندمی کرونا به عنوان یک چالش جهانی 
»از طرفی حضور در  مطرح می شود، گفت: 
مدارس از جنبه های روانشناختی و در جهت 
کسب  و  اجتماعی  روش های  شدن  نهادینه 
علم و دانش، مهارت های اجتماعی، مهارت 
و  همنوعان  با  ارتباط  نحوه  مهارت  تفکر، 
این  قاعدتًا  است.  الزم  مسأله،  حل  مهارت 
دانش آموزان  به  مدارس  در  باید  مهارت ها 
در  فرزندان  ماندن  طرفی  از  شود.  آموخته 
منزل به محرومیت از ارتباط، بروز افسردگی 
و چاقی و اضطراب ختم می شود و چه بسا 
شود.  خانوادگی  مشاجرات  برخی  به  منجر 
در عین حال اگر بخواهیم که آموزش را به 
صورت مجازی انجام دهیم، اگر والدین دو 
فرزند مدرسه رو در دو سطح مختلف داشته 
کافی  علمی  توان  یا  بوده  شاغل  یا  باشند 
نداشته یا با نحوه استفاده از فضای مجازی 
دسترسی  فضا  این  به  یا  و  نداشته  آشنایی 

کرد؟«  باید  چه  باشند،  نداشته 
ادامه در صفحه 10 

هشداِر بازگشت اپیدمی های قدیمی 
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 ادامه از صفحه 9 
شکاف  است  ممکن  اینجا  »در  گفت:  وی 
دیجیتالی ایجاد شود؛ به طوری که قشری که 
محروم بوده، محروم تر شده و اصاًل موضوعاتی 
مانند ترک تحصیل پیش آید که بر اساس آمارها 
این اتفاق در خانواده های آسیب پذیر پنج برابر 
خانواده های متمکن است. از طرفی حتی اگر 
شرایط برای همه یکسان باشد، باز هم کسب 
بسیاری از مهارت ها و علوم به صورت غیر 
حضوری غیر ممکن بوده و یا با موفقیت کمی 
توأم است. بنابراین پاسخ به این سوال که آیا 
مدارس بازگشایی شوند یا خیر؟ ، صرفًا بله 
یا خیر نیست؛ بلکه این سوال یک پاسخ ساده 
ندارد و از استانی به استان دیگر، شهرستانی 
به شهرستان دیگر، مدرسه ای به مدرسه دیگر 
متفاوت است. بنابراین برخورد صفر یا 100 
با این موضوع نشان می دهد که ما موضوع را 
سهل گرفته و به درستی مدیریت نمی کنیم. باید 
توجه کرد که در تصمیم گیری در این حوزه 
مانند  چند عامل حائز اهمیت است؛ عواملی 
همه گیری،  وضعیت  و  اپیدمیولوژی  مباحث 
نحوه حمایت دولت، وضعیت مدارس، وضعیت 
آمادگی مردم، وجود کلیه الزامات بازگشایی و 
در نهایت وضعیت آنفلوآنزا در کنار کرونا.«

وی افزود: »بسیاری از کشورهای اروپایی مانند 
دانمارک، فنالند، ایتالیا و بسیاری از ایالت های 
در  و...  کره  جمهوری  ژاپن،  چین،  آمریکا، 
از  برخی  یا  و  بوده  مدارس  بازگشایی  صدد 
آن ها مدارس را باز کرده اند، اما این موضوع 
و  یونیسف  پاسخ  و  دارد  شروطی  و  شرط 
سازمان جهانی بهداشت نیز در این زمینه بله 
یا خیر ِصرف نیست. معیارهایی در این زمینه 
از معیارهای  نظر گرفته شده است؛ یکی  در 
مهم بازگشایی این است که هر منطقه ای در 
چه وضعیتی قرار دارد. آیا پرخطر یا کم خطر 
اگر  دارد؟.  قرار  متوسط  در خطر  یا  و  است 
تعداد موارد مبتالی جدید در 100 هزار نفر 
 PCR باشد، تست  هفته  در  نفر   10 از  کمتر 
در افراد تست شده کمتر از پنج درصد مثبت 
شود و افرادی که با عالئم شبه کووید-19 به 
درمانگاه ها مراجعه می کنند، کمتر از پنج درصد 
گرفتن  نظر  در  با  را  مدارس  می توان  باشند، 
فراهم  و  مردم  آمادگی  دولت،  حمایت های 

شدن الزامات بازگشایی، باز کرد.«
وی ادامه داد: »حال اگر تعداد موارد مبتالی 
نفر  تا 100 در هر 100 هزار  بین 10  جدید 
باشد یا میزان مثبت تست PCR و یا بیماران 
با عالئم شبه کووید-19 بین پنج تا 10 درصد 
باشد، در اینجا باید دوگانه عمل کرد و بازگشایی 
کامل می تواند خطرناک باشد. باید به نحوی 
دور وجود  راه  از  آموزش  که هم  کرد  عمل 
داشته باشد و هم آموزش با حضور محدود 
افراد که در این صورت می توان از 50 درصد 
ظرفیت مدارس استفاده کرد و حضور را برای 
دروس اصلی و مهارت ها نگه داشت. در عین 
حال اگر تعداد مبتالیان جدید در هفته بیش 
از 100 نفر در هر 100 هزار نفر باشد، میزان 
تست مثبت PCR و یا بیماران با عالئم شبه 
کووید-19 بیش از 10 درصد باشد، آموزش 
تا اطالع ثانوی باید کامال مجازی باشد. این 
باید هر دو هفته تکرار کرد و  سه فاکتور را 
اگر موارد کووید-19 قطعی یا محتمل و یا شبه 

کرونا، شیب نزولی داشت، می توان مدارس را 
بازگشایی کرد و بر اساس آن تصمیم گرفت.«
کریمی تاکید کرد: »البته حتما باید این حاالت 
انعطاف پذیر و وضعیت ها قابل تغییر باشند. 
یکبار  روز   28 هر  بتوان  که  اساس  این  بر 
درباره وضعیت بازگشایی تجدید نظر کرد.«
ایجاد  که  سوال  یک  »حال  داد:  ادامه  وی 
می شود این است که آیا اپیدمی در کشور ما 
تحت کنترل است؟. وقتی مسئوالن مرتب از 
موج سوم صحبت کرده و هشدار می دهند، 
باید پرسید این هشدارها و موج سوم چطور 
ایجاد شده و چه کسی تضمین می کند که اگر 
بدون آمادگی دولت و مردم و بدون وجود 
الزامات بهداشتی در مدارس، بازگشایی کامل 
راه  از  هم  آنفلوآنزا  طرفی  از  و  افتد  اتفاق 
دولت  باشیم؟.  نداشته  چهارمی  موج  برسد، 
باید حمایت های الزم را از مردم و مسئوالن 

بهداشتی و مدارس به عمل آورد.«
و  اقتصادی  مشکالت  به  اشاره  با  کریمی 
پاندمی کرونا افزود: »الزم است دولت درباره 
به  نیازمند  خانواده های  تحصیلی  هزینه های 
آنها یاری برساند و از نظر حمایت های پزشکی، 
و....  ذهاب  و  ایاب  هزینه  مناسب،  تغذیه 
حمایت دولت همیشه پشت سر مردم باشد. 
در عین حال پروتکل های بهداشتی باید صادق 
از  و  داشته  اجرا  و ضمانت  بوده  اجرایی  و 
نظر اجرایی مورد ارزیابی مرتب قرار گیرند.«
نظر رعایت  از  باید  »مدارس  داد:  ادامه  وی 
فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی، آب سالم 
ُشرب، شستن دست ها و داشتن مواد گندزدا 
این  سوال  حال  باشند،  داشته  کامل  آمادگی 
این  مناطق  همه  در  ما  مدارس  آیا  که  است 
زیرساخت ها را دارند؟ در عین حال پرسنل 
کامل  آمادگی  جهت  چند  از  باید  مدارس 
نحوه  نظر  از  خودشان  اوالً  باشند؛  داشته 
آموزش  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
باشند.  دیده  آموزش  درستی  به  درسی  مفاد 
بتواند سیستم  باید  مدرسه  هر  عین حال  در 
آموزشی خود را ارزیابی کرده و از اثرگذاری 

آموزش اطمینان داشته باشد. پرسنل مدارس 
باید ارتباط صحیح و علمی با دانش آموزان 
و والدین را در شرایط اپیدمی آموزش دیده 
بحران  حل  تیم  باید  مدرسه ای  هر  باشند، 
داشته باشد تا در صورت بروز مشکل بتواند 
آن را حل کند. محافظت از معلمین و کادر 
مدارس و به ویژه افراد در معرض خطر مانند 
زمینه ای  بیماری های  به  مبتالیان  و  دیابتی ها 
باید مدنظر باشد. کودکان باید به زبان ساده 
و  مدرسه  به  ورود  از  قبل  والدین  سوی  از 
از سوی کادر مدرسه در دوره های کوتاه به 
طور مداوم با نحوه دست شستن، عدم تماس 
زمان  در  محافظت  و  و بینی  چشم  با  دست 
به شرطی که  ببینند.  عطسه و سرفه آموزش 
به مردم بها داده شده و حمایت شوند، مردم 

کنند.« را حل  مشکالتشان  می توانند 
وی با تاکید بر لزوم نقش آفرینی رسانه ها در 
آموزش مردم، ادامه داد: »در عین حال به نظر 
تمام ظرفیت های  از  نتوانسته  می رسد دولت 
فضای مجازی برای کرونا استفاده کند. الزم 
است اپلیکیشن کامل و هوشمندی را به طور 
رایگان در اختیار مردم قرار دهند تا در صورت 
بروز عالئم اولیه از طریق آن بتوانند به مراکز 
بهداشتی و درمانی اعالم کنند و مرکز هم به 
پروتکل های  باشد.  آنها  پاسخگوی  سرعت 
پیاده  پروتکل ها  این  در  می توانند  کشوری 
پروتکل ها  باعث می شود  اقدام  این  شده که 
به خوبی رعایت شوند. در عین حال می توان 
آنالیز کرد و تصمیمات را  داده های آن ها را 
تغییر داد.  ارزیابی کرده و بر حسب شرایط 
همچنین با این اپلیکیشن ها می توان از ورود 
این  کرد.  خودداری  مدرسه  به  مبتال  افراد 
مورد  هم  مدارس  در  می توانند  اپلیکیشن ها 

گیرند.« قرار  استفاده 
کریمی تاکید کرد: »اکنون یکی از چالش های 
ما برای ماه های آینده بحث آنفلوآنزا است. در 
این زمینه که آیا آنفلوآنزا با کرونا همراه می شود 
مشخص  مرجع  آزمایشگاه های  باید  نه،  یا 
کنند که آیا گردش آنفلوآنزا را از اوایل پاییز 

خواهیم داشت یا نه؛ آیا کرونا اجازه عرض 
اندام به سایر ویروس ها از جمله آنفلوآنزا را 
خواهد داد؟ و آیا رعایت فاصله اجتماعی و 
فیزیکی و استفاده از ماسک و... باعث می شود 
که ریت ابتال به آنفلوآنزا نسبت به سال های 
که  است  این  دیگر  باشد؟. سوال  پایین  قبل 
عفونت  باشد،  گردش  در  آنفلوآنزا  اگر  آیا 
همزمان آنفلوآنزا با کرونا را خواهیم داشت 
یا نه؟. تجربه سارس و مرس در دنیا و نیز 
کرونا ویروس جدید در چین نشان می دهد که 
متاسفانه عفونت همزمان این دو را می توانیم 
داشته باشیم؛ به طوری که در چین تا 57 درصد 
همزمانی آنفلوآنزا و کرونا ویروس جدید را 
گزارش داده اند. اگر این دو باهم باشند، شانس 
عوارض بیشتر خواهد بود. جالب اینکه این 
دو از نظر بالینی و تصویربرداری قابل افتراق 
راحتی  به  اختصاصی هم  نبوده و تست های 
بیماری ناشی از آنفلوآنزا و کووید-19 را از 
هم جدا نمی کنند. مساله دیگر این است که 
اگر آنفلوآنزا در گردش باشد، می تواند برای 
زیرا کرونا ویروس  باشد.  کودکان خطرناک 
در کودکان زیر پنج سال ریت کمتری دارد، 
بیشتری  ریت  کودکان  این  در  آنفلوآنزا  اما 
بیشتری هم دارد.« داشته و میزان کشندگی 

کریمی در پایان گفت: »حال باید پرسید که اگر 
باشد و بخواهد عفونت  آنفلوآنزا در گردش 
چگونه  کند،  ایجاد  کووید-19  با  همزمان 
تهیه  جمعیت  این  برای  واکسن  می خواهیم 
کنیم؟. این هم موضوع مهمی است که باید مورد 
توجه قرار گیرد. باید برای پاییز و زمستان و برای 
برخورد علمی و اجرایی مناسب، سناریوهای 
مختلف مدیریتی را در نظر داشته و خودمان را 
برای بدترین وضعیت ممکن آماده کنیم. باید 
از نظر مدیریتی، آمادگی مدیریت موج سوم و 
چهارم احتمالی را داشته و تاکتیک های عقب 
نشینی و سفت کردن محدودیت ها و برگشت 
به آموزش دوگانه حضوری و یا آموزش کامل 
مجازی را برای مواردی در نظر گرفته و برنامه 

مدونی را در این حوزه داشته باشیم.«
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 امین جاللوند

آنطور که آمارهای رسمی وزارت بهداشت اعالم 
کرده است، هم اکنون حدود 36 درصد دانشجویان 
علوم پزشکی در خوابگاه ها زندگی می کنند. با 
علوم  دانشجوی  هزاران  همچنان  وجود  این 
پزشکی متقاضی دریافت خدمات خوابگاهی از 
دانشگاه های علوم پزشکی هستند که درخواست 

آنها در صف انتظار مانده است. 
از سوی دیگر، مشکل فرسودگی خوابگاه ها نیز به 
یک چالش جدی در دانشگاه های علوم پزشکی 
تبدیل شده است. بر اساس آمارهای ارائه شده 
درصد   60 حدود  بهداشت،  وزارت  سوی  از 
فرسوده هستند و حدود 80  کامال  خوابگاه ها 
درصد از خوابگاه های دانشجویی در دانشگاه های 
علوم پزشکی نیز به بازسازی فوری نیاز دارند.

وزارت بهداشت بارها اعالم کرده است که تامین 
خوابگاه های جدید و بازسازی همه آنها خارج 
از توان مالی این وزارتخانه است. به همین دلیل 
نیز این وزارتخانه با کمک خیران در نظر دارد که 
نیازها و کمبودهای خوابگاهی را برطرف کند.

بهروز رحیمی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان 
اشاره  موضوع  همین  به  نیز  بهداشت  وزارت 
پنج ساله هفتم  برنامه  می کند و می گوید: »در 
توسعه در حال برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم از 
ظرفیت خیران و سمن ها به نحوی بهره ببریم 
از لحاظ  برنامه هیچ مشکلی  این  پایان  که در 
فضای اسکان دانشجویان وجود نداشته باشد.«

او تاکید می کند: »طی سال های گذشته، خیران 
تاثیرگذار  و  مهم  امر  به  بسیاری  اندیش  نیک 

اتفاق  امر  این  شده اند.  وارد  خوابگاه سازی 
خیران  که  خوشحالیم  نیز  ما  و  است  بزرگی 
امر یاری می کنند.  این  اندیشی ما را در  نیک 
ساخت و تجهیز خوابگاه های دانشجویی در واقع 
اجتماعی  از لحاظ  منزلگاه دوم دانشجویان و 
دارای اهمیت زیادی است. بنابراین الزم است 
تا گروه های مختلف دیگری از خیران و نهادهای 
دست اندرکار در امور خیریه در کنار نهادهای 

دولتی و دانشجویان قرار بگیرند.«
»تمرکز  می کند:  خاطرنشان  مسئول،  مقام  این 
ما در این مسیر بر حضور خیران جهت تامین 
مالی اتمام 49 خوابگاه نیمه کاره باز می گردد 
که در سطح کشور با پراکندگی جغرافیایی متنوع 
روبرو است. ساخت این خوابگاه ها امکان اسکان 
20 هزار فرزند محصل و نخبه این کشور در 
امری  که  دارد  دنبال  به  را  خوابگاهی  فضای 
حال  در  است.  تحسین  قابل  و  بزرگ  بسیار 
دانشجویی  خوابگاه های  کلیه  ظرفیت  حاضر 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور 79 هزار دانشجو 
است.« همچنین رحیمی، افزوده شدن پیوست 
»رفاهی و خوابگاهی« برای توسعه آموزش عالی 
را امری مهم می داند و خبر می دهد: »به زودی 
جلسه ای را با معاون آموزشی وزارت بهداشت 
برای این موضوع خواهیم داشت تا مصوبات 
شورای گسترش آموزش عالی را در خصوص 
قرار گرفتن پیوست رفاهی و دانشجویی در زیر 
ساخت های رشد توسعه آموزش داشته باشیم. 
در خصوص پیوست »رفاهی و خوابگاهی« نیز 
در حال رایزنی با سازمان برنامه و بودجه نیز 

بتوانیم این پیوست را تدوین کنیم.  تا  هستیم 
این صورت که هر دانشگاه و دانشکده ای  به 
پذیرش  افزایش  و  ظرفیت سازی  خواهان  که 
دانشجو باشد و بخواهد دانشکده ای را تاسیس 
کند، حتما متناسب با ظرفیت آن دانشکده باید 
امکانات اسکان، رفاهی، ورزشی و فرهنگی آن 

را هم تامین کند.«

مشکالت رنگارنگ خوابگاه های 
دانشجویی از دریچه آمار

هر ساله شماری از دانشجویان علوم پزشکی از 
می مانند.  محروم  خوابگاهی  خدمات  دریافت 
تامل  قابل  بسیار  و  کننده  اتفاق خیره  یک  در 
شاهد بودیم که سال گذشته از میان 67 دانشکده 
دانشگاه   ۵1 کشور،  پزشکی  علوم  دانشگاه  و 
اعالم کردند که تعهدی برای ارائه خوابگاه به 

پذیرفته شدگان کنکور ندارند. 
دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  این شرایط،  در 
وزیر بهداشت، اعالم کرده که این وزارتخانه 
برای افزایش فضای خوابگاهی در حال تالش 
مضاعف است. سیما سادات الری، با اشاره به آمار 
فعلی خوابگاه های دانشجویی در دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور، خاطرنشان می کند: 
مساحت  به  مجردی  خوابگاه   474 »هم اکنون 
یک میلیون و 80 هزار و 273 مترمربع و همچنین 
2۵ خوابگاه متاهلی شامل 88 واحد به متراژ 62 
هزار و ۵64 متر مربع، کار اسکان دانشجویان 
علوم پزشکی در سراسر کشور را برعهده دارند. 
ضمن اینکه بر اساس آمارهای موجود، 78 هزار 
و 963 دانشجوی علوم پزشکی در خوابگاه های 
دانشجویی ساکن هستند که این رقم شامل 36 
درصد کل دانشجویان علوم پزشکی است. در 
حال حاضر به ازای هر دانشجوی علوم پزشکی 
ساکن خوابگاه، 13.7 متر مربع فضای اسکان 
وجود دارد که تالش داریم با افزایش فضاهای 
به استانداردهای الزم  این رقم را  خوابگاهی، 

نزدیک  کنیم.«
ادامه در صفحه 12 

گریزی بر نیازها و مشکالت خوابگاه های دانشجویی
حدود یک سوم دانشجویان علوم پزشکی در خوابگاه ها ساکن هستند. عالوه بر چالش کمبود 

خوابگاه، 60 درصد خوابگاه های فعلی نیز دچار فرسودگی شدید هستند

رحیمی: برای افزایش ظرفیت 
خوابگاه ها، تمرکز ما به حضور 

خیران جهت تامین مالی اتمام ۴۹ 
خوابگاه نیمه کاره باز می گردد 

که در سطح کشور با پراکندگی 
جغرافیایی متنوع روبرو است. 

ساخت این خوابگاه ها امکان اسکان 
۲۰ هزار فرزند محصل و نخبه این 

کشور در فضای خوابگاهی را به 
دنبال دارد. در حال حاضر ظرفیت 

کلیه خوابگاه های دانشجویی 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

۷۹ هزار دانشجو است



 ادامه از صفحه 11 
او با اشاره به فرسودگی بسیاری از خوابگاه های 
دانشجویی، یادآور می شود: »بر اساس اعتبارسنجی های 
صورت گرفته از خوابگاه های دانشجویی، تعداد 191 
خوابگاه دانشجویی دانشکده ها و دانشگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور افزون بر 30 سال قدمت دارند. 
ضمن اینکه تعداد 87 خوابگاه در سطح کشور فاقد 
ایمنی الزم برای اسکان دانشجویان است که باید در 
جهت رفع این نقایص، تالش کرد. متاسفانه هیچ 
یک از خوابگاه های دانشجویی ما به لحاظ کیفی 
و بر اساس شاخص های استاندارد از جمله اصول 
شهرسازی، معماری، عمرانی، تجهیزات و تاسیسات، 

در سطح درجه یک قرار ندارند.«
این مقام مسئول، خاطرنشان می کند: »39 درصد از 
دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی به لحاظ 
استفاده از تجهیزات صنعتی در پخت و توزیع غذای 
در وضعیت مطلوبی به سر می برند، اما مابقی در سطح 
متوسط و ضعیف قرار دارند که باید تالش کرد 

این دانشگاه ها نیز به استانداردهای الزم دست یابند. 
همچنین متاسفانه 22 دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی 
فاقد سالن ها و فضاهای ورزشی برای دانشجویان 

هستند که این رقم نگران کننده است.«
او ابراز تاسف می کند: »متاسفانه بیش از 60 درصد 
خوابگاه های ما فرسوده و مستهلک بوده و از عمر 
باالیی برخوردار هستند. با ابراز تاسف باید گفت طی 
سال های اخیر به موضوع خوابگاه های دانشجویی 
توجه چندانی نشده است و بیشتر مسئوالن، پتانسیل 
و بودجه خود را صرف توسعه و رشد فضاهای 
بیمارستانی، مراکز بهداشتی و درمانی کرده اند. این 
رشد ناهمگون، لطمه و آسیب های زیادی به حوزه 

نظام آموزشی وارد کرده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت، تصریح می کند: »شاید 
اگر کمی مسئوالن، نیم نگاهی به موضوع احداث 
خوابگاه های دانشجویی در سال های اخیر می کردند، 
وضعیت مان این گونه نبود. واقعا باید گفت اوضاع 
خوابگاه های ما در خیلی از دانشگاه های علوم پزشکی، 
مناسب نیست. خیلی از خوابگاه های ما به لحاظ 
استحکام و معماری از استانداردهای الزم برخوردار 
نیستند. این آمارها نگران کننده است و نشان می دهد که 
باید برای احداث خوابگاه های استاندارد دانشجویی، 
گام های بزرگی برداشت و از طریق منابع مختلف 
مالی، تسهیالت بانکی و همچنین کمک خیران، فکری 

به حال خوابگاه ها کرد.«

آیا روزهای بهتری در انتظار دانشجویان 
خوابگاهی است؟

جمعیت قابل توجهی از دانشجویان علوم پزشکی 
برای دسترسی به خوابگاه های دانشجویی با محدودیت 
مواجه هستند. وزارت بهداشت خبر داده است که امسال 
و سال آینده، افزایش جدی در ظرفیت خوابگاه های 

دانشجویی ایجاد خواهد کرد.
آنطور که رحمان خدابنده لو، مدیر کل دانشجویی 
وزارت بهداشت خبر داده است: »طی یک سال آینده 
حدود 11 هزار نفر به ظرفیت خوابگاهی دانشگاه های 

علوم پزشکی افزوده می شود.«
همچنین رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت 

بهداشت هم با اشاره به  این که 41 خوابگاه نیمهکاره 
در دانشگاه های علوم پزشکی کشور وجود دارد، یادآور 
می شود: »از این تعداد پروژه خوابگاهی نیمه تمام 
قریب به 2۵ خوابگاه را در قالب تفاهم نامه های 
تبصره 9 بودجه و استفاده از ظرفیت بانکی در قالب 
مسئولیت اجتماعی، از طریق بانک های رفاه، ملت و 
تجارت با ایجاد تفاهم نامه ها و توافق نامه های امضا 
شده، طی یک تا یک و نیم سال آینده در دست 

تکمیل و بهره برداری داریم.«
رحیمی تاکید می کند: »در این مسیر تاکنون بخشی از 
منابع را دانشگاه ها تامین کرده اند و بخشی در قالب 
وام های بلندمدتی که به اسم تبصره 9 است، از منابع 

بانکی استفاده خواهد شد. سود وام های اخذ شده 
از سیستم بانکی کشور جهت تکمیل خوابگاه های 
نیمه تمام را نیز صندوق رفاه وزارت بهداشت تقبل 
کرده است تا در این هم افزایی، خوابگاه های نیمه 

کاره تکمیل شود.« 
او یادآور می شود: »در سال جاری احتمال بهره برداری 
از پنج خوابگاه دانشجویی با پیشرفت فیزیکی 80 
درصد نیز وجود دارد. صندوق رفاه دانشجویان وزارت 
بهداشت در سال جاری تعهدی برای خود تعریف 
کرده است که در تجهیز و به روزرسانی خوابگاه ها، 
کمک های الزم را داشته باشد و پرداختی به خوابگاه ها 

نیز در این خصوص انجام شده است.«

پای دغدغه دانشجویان علوم پزشکی 
مقیم خوابگاه ها

اغلب دانشجویان مقیم خوابگاه ها، خانه و زندگی شان 
در شهر دیگری است و صرفا برای تحصیل در 

دانشگاه ها، مقیم خوابگاه شده اند.
علوم  دانشگاه  پرستاری  دانشجوی  قیاسی،  بهاره 
پزشکی همدان است که در خوابگاه دانشجویی 
برخی  به  سپید  با  گفتگو  در  او  می کند.  زندگی 
مشکالت زندگی خوابگاهی اشاره می کند و می گوید: 
»بسیاری از دانشجویان مقیم خوابگاه ها به دلیل دوری 
از خانواده به خدمات مشاوره نیاز دارند. دسترسی 
به خدمات مشاوره باید در خوابگاه ها گسترش پیدا 
کند. همچنین نیاز است که بودجه بیشتری برای تهیه 

غذای دانشجویی تخصیص یابد، زیرا در خیلی از 
خوابگاه های دانشجویی، کیفیت غذاها چندان مطلوب 
نیست. افزایش امکانات رفاهی و افزایش سرانه ورزشی 

در خوابگاه ها نیز باید در اولویت باالتری باشد.«
او معتقد است: »می توان در مدیریت خوابگاه ها از 
ظرفیت خود دانشجویان هم بهره بیشتری برد. نباید 
مدیریت خوابگاه ها کامال یکطرفه و فقط از طرف 
دانشگاه باشد. اینکه اجازه دهند که دانشجویان در 
مدیریت خوابگاه ها مشارکت بیشتری داشته باشند، 
باعث افزایش رضایتمندی دانشجویان خواهد شد.«
همچنین علی مسائلی، دانشجوی پزشکی که در یکی از 
خوابگاه های تهران زندگی می کند نیز به گوشه دیگری 
از مشکالت دانشجویان خوابگاهی اشاره می کند و به 
سپید می گوید: »بسیاری از دانشجویان علوم پزشکی 
بخصوص در مقطع دستیاری، صاحب همسر و فرزند 
هستند. به همین دلیل، بسیاری از دانشجویان علوم 
پزشکی به خوابگاه های متاهلی نیاز دارند که اتفاقا 
بیشترین مشکل کمبود خوابگاه ها به همین حوزه 
برمی گردد. برای سرمایه گذاران و خیران هم تاسیس 
خوابگاه های مجردی، بسیار بصرفه تر است. در نظر 
بگیرید مثال در یک خوابگاه مجردی شاید بتوان 200 
دانشجو را در آن مقیم ساخت، اما در همان فضا و 
متراژ می توان مثال 20 خانواده متاهل را جای داد. به 
همین دلیل، استقبال نسبت به تاسیس خوابگاه های 

متاهلی، پایین تر است.«
همچنین او خاطرنشان می کند: »بسیاری از خوابگاه های 
دانشگاه های علوم پزشکی، بسیار فرسوده و ناایمن 
هستند. ایمنی و بازسازی این اماکن در اولویت جدی 
قرار ندارد. به دلیل فرسودگی و گاهی کمبود امکانات، 
برخی از دانشجویان متاهل رشته های علوم پزشکی 
در صورتی که توانایی مالی داشته باشند، ترجیح 
می دهند که خانه ای اجاره کنند. برخی از دوستان و 
همکالسی های ما نیز تقاضای خوابگاه های متاهلی 
دارند، اما رقابت زیادی برای اقامت در این خوابگاه ها 
وجود دارد. قطعا اگر عرضه خوابگاه های متاهلی 
افزایش یابد، حتی تمایل برای ازدواج در دوران 

دانشجویی نیز افزایش پیدا می کند.«
در شرایطی که وزارت بهداشت وعده داده است 
که تا یک سال و نیم دیگر، تحول جدی در افزایش 
ظرفیت خوابگاه های دانشجویی ایجاد خواهد کرد، 
قطعا در این مسیر حمایت خیران و نیروهای مردمی 
نیز می تواند نیازهای این حوزه را سریع تر مرتفع کند. 

قیاسی: بسیاری از دانشجویان 
مقیم خوابگاه ها به دلیل دوری 

از خانواده به خدمات مشاوره 
نیاز دارند. دسترسی به خدمات 

مشاوره باید در خوابگاه ها 
گسترش پیدا کند. همچنین 

نیاز است بودجه بیشتری 
برای تهیه غذای دانشجویی 

تخصیص یابد، زیرا در خیلی از 
خوابگاه های دانشجویی، کیفیت 

غذاها چندان مطلوب نیست. 
افزایش امکانات رفاهی و 

سرانه ورزشی در خوابگاه ها نیز 
باید در اولویت باالتری باشد

بر اساس آمارها، حدود 8۰ 
درصد از خوابگاه های دانشجویی 

در دانشگاه های علوم پزشکی 
به بازسازی فوری نیاز دارد. در 

شرایطی که وزارت بهداشت 
وعده داده است که تا یک سال 

و نیم دیگر، تحول جدی در 
افزایش ظرفیت خوابگاه های 
دانشجویی ایجاد خواهد کرد، 

قطعا در این مسیر، حمایت 
خیران و نیروهای مردمی نیز 

می تواند نیازهای این حوزه را 
سریع تر مرتفع کند

الری: متاسفانه بیش از ۶۰ 
درصد خوابگاه های ما فرسوده 

و مستهلک بوده و از عمر باالیی 
برخوردار هستند. با ابراز تاسف 

باید گفت طی سال های اخیر به 
موضوع خوابگاه های دانشجویی 

توجه چندانی نشده است و 
بیشتر مسئوالن، پتانسیل و 

بودجه خود را صرف توسعه و 
رشد فضاهای بیمارستانی، مراکز 

بهداشتی و درمانی کرده اند. 
این رشد ناهمگون، آسیب های 

زیادی به حوزه نظام آموزشی 
وارد کرده است
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التهابات در بازار واکسن آنفلوآنزا و یک هشدار به مردم

 علی ابراهیمی
نامش  هرسال  که  واکسنی  آنفلوآنزا،  واکسن 
این همه پرآوازه نبود و خیلی ها احساس نیاز به 
آن نمی کردند. حتی آنها هم که جزو گرو های 
پرخطر بودند دغدغه ای برای تزریق به موقع آن 
نداشتند، اما امسال خبرهای غیررسمی حتی از 
پیش فروش آن در برخی داروخانه ها و مطب ها 
حکایت دارد و برخی از این محل ها مبالغی بین 
۳۰ تا ۳۰۰ هزار تومان هم از مشتریان خود دریافت 
کرده اند. هرچند مسئوالن سازمان غذا و دارو این 
از مردم  اقدامات را تخلف اعالم کرده و  قبیل 
خواسته اند تا در صورت مواجهه با این موضوع، 

تخلفات را به سامانه 19۰ گزارش دهند.
البته با شیوع بیماری کرونا و توصیه به تزریق واکسن 
آنفلوآنزا در گروه های پرخطر، بسیاری به تکاپو 
افتاده اند تا با خرید و تزریق واکسن آنفلوآنزا از 
شر بیماری  در امان بمانند درصورتی که متخصصان 
بارها و بارها تأکید کرده اند که تزریق این واکسن 
فقط برای گروه های پرخطر مانند افراد مبتال به 
بیماری های زمینه ای، زنان باردار و نوزادان ضروری 
است و نیازی نیست که افراد با وضعیت جسمانی 
نرمالی آن را تزریق کنند. چراکه به گفته کیانوش 
جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو ضرورتی به 
واکسیناسیون همگانی در برابر آنفلوآنزا وجود ندارد 
و ایجاد تقاضای کاذب برای خرید واکسن چیزی 
جز هزینه بی جا برای مردم به دنبال نخواهد داشت.
به گزارش سپید، این روزها خبرها حاکی از واردات 
انبوه واکسن آنفلوآنزا به کشور است و کیانوش جهانپور، 
سخنگوی سازمان غذا و دارو هم این اخبار را تأیید 
کرده و می گوید: »سال گذشته کمتر از ۲ میلیون دوز 
واردات واکسن آنفلوآنزا داشتیم، اما این رقم امسال به 

11 تا 1۲ میلیون دوز افزایش خواهد یافت.«

واکسیناسیون همگانی آنفلوآنزا بیهوده است
وی می افزاید: »همکاران ما در شبکه بهداشتی 
کشور در سال گذشته، ۲۵۰ هزار دوز واکسن 
دریافت کردند که امسال با افزایش 1۰ برابری 

توزیع واکسن در شبکه های بهداشت، ۲ میلیون و 
۵۰۰ هزار دوز واکسن برای گروه های در معرض 
خطر و پرخطر یعنی واکسیناسیون مادران باردار 
و بیماران خاص توزیع خواهد شد و این گروه از 
جمعیت، رایگان واکسینه خواهند شد.« سخنگوی 
سازمان غذا و دارو در پایان به یک نکته مهم اشاره 
می کند و می افزاید: »واکسیناسیون همگانی آنفلوآنزا 
به هیچ وجه توصیه نمی شود و لذا تقاضای کاذب و 

هزینه بی جا نباید ایجاد کرد.«

قیمت ۴۰ هزارتومانی واکسن
سیدحیدر محمدی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و دارو هم از تعیین سازوکار توزیع 
واکسن آنفلوانزا برای گروه های مختلف خبر داده و 
می گوید: »واکسن آنفلوانزا از اواخر شهریورماه در 
داروخانه ها توزیع می شود و تاکنون ۵ میلیون دوز 
واکسن آنفلوانزا با ارز دولتی تأمین شده است و قیمت 
این واکسن ها حدود ۴۰ هزار تومان خواهد بود.«

محمدی بیان می کند: »سال گذشته یک میلیون و 
۸۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوانزا مصرف شد و امسال 
با توجه به شیوع کرونا و افزایش مصرف میزان 
واردات افزایش پیدا کرده و تأمین 1۲ میلیون دوز 
واکسن آنفلوانزا برای مصرف پیش بینی شده است.«

عرضه واکسن رایگان از ابتدای مهرماه
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو با اعالم اینکه توزیع واکسن آنفلوانزا 
در شبکه بهداشتی به صورت رایگان خواهد بود، 
می گوید: »واکسن آنفلوانزا برای گروه های پرخطر 
و کادر بهداشت و درمان رایگان در اختیار معاونت 
بهداشت وزارت بهداشت قرار می گیرد و توزیع آن از 
ابتدای مهرماه آغاز خواهد شد. ضمن اینکه سازوکار 
تزریق واکسن آنفلوانزا در شبکه بهداشتی را هم 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت تعیین می کند.«
محمدی با اشاره به گروه های پرخطری که واکسن 
آنفلوانزا برای آنها رایگان است، تأکید می کند: »زنان 
باردار، سالمندان و بیماران زمینه ای دارای پرونده 

الکترونیک سالمت شامل بیماران مبتال به بیماری های 
قلبی و عروقی، تنفسی، دیابتی و ...، کودکان زیر پنج 
سال و زندانیان ازجمله گروه هایی هستند که تحت 
پوشش معاونت بهداشت قرار دارند و واکسن آنفلوانزا 

برای آنها رایگان تزریق خواهد شد.«
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو در ادامه می گوید: »در مرحله اول، 
واکسن آنفلوآنزا از ابتدای مهرماه در داروخانه ها 
برای افراد سالمند باالی ۶۵ سال با ارائه کارت 
ملی و ثبت کد ملی به قیمت حدود ۴۰ هزار 
تومان عرضه خواهد شد.« محمدی ادامه می دهد: 
»پس از مرحله نخست، محموله های بعدی واکسن 
آنفلوآنزا در داروخانه ها توزیع خواهد شد و سایر 
افراد می توانند برای تهیه واکسن به داروخانه ها 

مراجعه و واکسن را دریافت کنند.«
وی درباره سهمیه بندی شدن واکسن آنفلوانزا برای 
بیان می کند: »طوری  نیز  افراد از داروخانه  تهیه 
برنامه ریزی شده است تا به منظور کاهش تردد در 
دوران شیوع کرونا یکی از اعضای خانواده به داروخانه 
مراجعه کند و با ثبت کد ملی به عنوان فرد گیرنده 
بتواند تا سقف ۳ عدد با ۳ کارت ملی و ثبت ۳ کد 
ملی واکسن برای خود و ۲ نفر دیگر دریافت کند.«

ارز واکسن آنفلوانزا دولتی است یا نیمایی؟
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو درباره موضوع ورود واکسن با ارز نیمایی و 
دولتی که خبر آن در رسانه ها منتشر شد نیز اظهار 
می کند: »ارز واکسن آنفلوانزا دولتی است و در تالش 
هستیم تا تمام واکسن های آنفلوانزا با ارز دولتی تأمین 
و وارد شوند، اما درصورتی که در تأمین ارز دچار 
چالش شویم ممکن است بخشی از محموله های 
واکسن ها آنفلوانزا با ارز نیمایی وارد کشور شود، 
اما به طورکلی ارز واکسن آنفلوانزا دولتی در نظر 

گرفته شده است.«
محمدی درباره اینکه واکسن آنفلوانزا از کدام کشور ها 
تأمین می شود نیز بیان می کند: »واکسن آنفلوانزا از 
کشور های اروپایی شامل فرانسه و اسپانیا وارد کشور 

می شود. البته پیش از این مقرر شده بود واکسن 
آنفلوانزا از روسیه هم وارد کشور شود، اما با توجه 
به ممنوعیت صادرات واکسن آنفلوانزا در روسیه 

امکان تأمین واکسن از این کشور وجود ندارد.«

ممنوعیت پیش فروش واکسن
در کنار فعل وانفعاالت و تالش ها برای توزیع عادالنه 
و البته به موقع واکسن آنفلوآنزا، خبرهای پیش فروش 
واکسن در برخی محل ها نگرانی هایی را به وجود 
آورده است. محمدی، مدیرکل امور دارو و مواد 
تحت کنترل سازمان غذا و دارو در واکنش به این 
خبرها اظهار می کند: »پیش فروش واکسن در مطب ها 
و داروخانه ها تخلف است و افراد از پرداخت هزینه 
خودداری و در صورت مشاهده موارد تخلف، 
موضوع را از طریق تلفن 19۰ به مرکز رسیدگی به 
تخلفات و شکایات وزارت بهداشت گزارش کنند.«
نظام  سازمان  مسئوالن  واکنش  با  موضوع  این 
جهانگیری،  محمد  و  شده  مواجه  هم  پزشکی 
معاون فنی و نظارت این سازمان هم از ممنوعیت 
پیش فروش واکسن در مطب ها و داروخانه ها خبر 
می دهد و می گوید: »تخصیص واکسن آنفلوآنزا 
برای گروه های پرخطر در سال های گذشته هم 
وجود داشته است، اما پیش فروش این واکسن در 

داروخانه ها و مطب ها ممنوع است.«
جهانگیری در برنامه تهران کلینیک رادیو تهران 
اظهار می کند: »نحوه صحیح استفاده از واکسن و 
پروتکل های مربوط به آن، توصیه شده است و قطعًا 
محدودیت هایی برای اینکه همه مردم بخواهند از 

این واکسن استفاده کنند، وجود دارد.«
وی با تأکید مجدد بر ممنوعیت پیش فروش واکسن 
آنفلوآنزا تصریح می کند: »تخصیص واکسن آنفلوآنزا 
برای گروه های پرخطر و نوبت دهی به آنها برای 
تزریق با اولویت هایی که وزارت بهداشت مشخص 
می کند در سال های گذشته هم وجود داشته، ولی 
اگر مردم با پیش فروش این واکسن در داروخانه ها 
و مطب ها مواجه شدند باید با 19۰ تماس بگیرند.«

ادامه در صفحه 14 
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مراقب تقاضای کاذب 
و هزینه بی جا باشید



 ادامه از صفحه 13 
 1۲ تا   1۰ پیش خرید  به  اشاره  با  جهانگیری 
میلیون دوز واکسن برای کشور، معتقد است: 
»در سال جاری با توجه به متفاوت شدن شرایط، 
اولویت ها تغییر کرده و حجم تولید این واکسن 
در جهان بسیار افزایش یافته است؛ بنابراین به 
تبع آن شرکت های تولیدکننده واکسن هم نیاز 
به زمان بیشتری برای تولید دارند. به عنوان مثال 
اگر واکسن کرونا ساخته شود حدود یک سال 
زمان نیاز است تا این واکسن برای همه آماده 
شود. لذا ما در حال حاضر باید افراد پرخطر را 
در مرحله اول دریافت این واکسن قرار دهیم و 

بعد به سراغ گروه های دیگر برویم.«
پزشکی  نظام  سازمان  نظارت  و  فنی  معاون 
می افزاید: »اگر سال های پیش دقت ما در رعایت 
پروتکل های بهداشتی کم بود و شیوع آنفلوآنزا 
پروتکل های  کرونا  به واسطه  امسال  داشتیم  را 
بهداشتی بیشتر رعایت شده و این نوید را به 
شیوع  از  به احتمال قوی  که  می دهم  هم وطنان 

آنفلوآنزا جلوگیری خواهد شد.«

مردم نگران تأمین واکسن نباشند
و  دارو  کمیته  رئیس  روح االمینی،  عبدالحسین 
غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی هم با تأکید بر اینکه هیچ نگرانی از بابت 
تأمین واکسن آنفلوآنزا وجود ندارد، معتقد است: 
»با توجه به شیوع کرونا و درخواست بیشتر مردم 
برای استفاده از واکسن آنفلوآنزا امسال مقدار زیادی 

واکسن تدارک دیده شده است.«
وی در گفت وگو با ایسنا در واکنش به برخی نگرانی ها 
درباره تأمین واکسن آنفلوآنزا اظهار می کند: »امسال 
نسبت به سال های گذشته پیش بینی شده است که 
بیش از چند برابر قبل واکسن تأمین شود. البته 
بخشی وارد و بخشی دیگر خریداری شده و در 
مسیر است. همچنین به نظر برای فصل پاییز هم 

سفارش بیشتری خواهیم داشت.«
روح االمینی می افزاید: »پیش بینی شده که حدود 1۰ 
میلیون واکسن توزیع شود. در سال های گذشته 
گاهی تعدادی از واکسن آنفلوآنزا که وارد می شد 

به دلیل عدم اقبال امحا می شد، اما امسال به خاطر 
کرونا درخواست بیشتری برای واکسن آنفلوآنزا 
وجود دارد. ما این اطمینان را به مردم می دهیم 
که نگرانی از بابت تأمین واکسن آنفلوآنزا نداشته 
باشند زیرا خیلی بیشتر از سال های قبل تأمین و 

تدارک دیده شده است.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید 
می کند: »نکته مهم آن است که کسانی بیشتر به 
واکسن آنفلوآنزا نیاز دارند که در خطر بیشتری قرار 
دارند. همچون کادر بهداشت و درمان، سالمندان، 
کودکان و افراد با بیماری زمینه ای و بیماری های 
خاص، پس کسانی که بنیه قوی و بدن مقاوم تری 
دارند ضرورتی برای استفاده از واکسن نیست. 
البته که باید برای همه تأمین شود ولی اولویت با 

گروه های در معرض خطر است.«

واکسن آنفلوآنزا پس از مدتی 
دورریختنی می شود

محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت 
اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به نگرانی ها در 
خصوص تأمین و توزیع واکسن آنفلوآنزا می گوید: 
»یکی از داروهایی که در سال های گذشته به شکل 
ثابت و با هماهنگی وزارت بهداشت به کشور وارد 
شده، واکسن آنفلوانزا بوده است. این واکسن از 
طریق بخش خصوصی و با انجام هماهنگی های 

الزم با تولیدکنندگان بین المللی به کشور وارد و در 
اختیار بخش درمان قرار می گیرد.«

وی با بیان اینکه در سال های قبل تقاضا برای واکسن 
آنفلوآنزا محدود بود، می افزاید: »ما در سال های گذشته 
عددی بین یک تا یک و نیم میلیون دوز واکسن 
به کشور وارد می کردیم که بخشی از آن در اختیار 
بخش درمان و بخشی در اختیار مردم قرار می گرفت 
و به طورکلی بخش قابل توجهی از جامعه، نسبت به 

استفاده از این واکسن اقدام نمی کرد.«
رئیس کمیسیون اقتصادی سالمت اتاق تهران اضافه 
می کند: »از سوی دیگر با توجه به اینکه واکسن 
آنفلوآنزا تأثیری یک ساله دارد و در یک محدوده 
فصلی خاص در سال مصرف می شود، امکان وارد 
کردن بیشتر آن وجود نداشت چراکه واکسن پس 
از مدتی اگر استفاده نشود، دورریختنی می شود.«

نجفی عرب با اشاره به افزایش تقاضا برای واکسن 
آنفلوآنزا تحت تأثیر شیوع کرونا، بیان می کند: »امسال 
ویروس کرونا شرایط خاصی را در این عرصه به 
وجود آورده و با توجه به اینکه احتمال گسترش 
ویروس در فصول سرد سال بیشتر است، این 
توصیه که جامعه واکسن آنفلوانزا استفاده کند تا 
هم زمانی شیوع این دو ویروس رخ ندهد، تقاضا 
برای واکسن را افزایش داده است که بخش زیادی 

از این تقاضا کاذب است.«

واکسن آنفلوانزا زیر ۴۰ درصد پوشش 
حفاظتی دارد

از سوی دیگر برخی معتقدند که نباید دل خوشی 
بیش ازحد در خصوص ایمنی در برابر ویروس 
به مردم داد زیرا واکسن تأثیر صددرصدی در 
پیشگیری از ابتال به آنفلوآنزا ندارد. بهمن صبور، 
نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران با تأکید 
بر این موضوع معتقد است: »اثر محافظتی واکسن 

زیر ۴۰ درصد است.«
صبور در برنامه رادیو گفت وگو اظهار می کند: »در 
سال های 9۴ تا 9۸ دو میلیون دوز واکسن وارد 
کشور و توزیع شد و فقط در سال 9۸ به دلیل 
دومرحله ای بودن شیوع آنفلوآنزا، تمام دوزهای 

وارداتی مصرف شد.«
صبور واکسن های وارداتی امسال را متعلق به 
دو برند غربی و دو برند آسیایی دانسته و اضافه 
می کند: »نیمی از این واکسن ها وارد کشور شده و 
در حال توزیع است و نیمی دیگر در مهرماه توزیع 
می شود.« وی با بیان اینکه این شرکت ها در حوزه 
واکسن سازی معتبر بوده و در سال های گذشته هم 
واکسن همین شرکت ها در کشور مصرف می شد، 
می گوید: »در بهترین شرایط اثر محافظتی واکسن 
زیر ۴۰ درصد است و لذا افرادی که فاقد بیماری 

زمینه ای هستند، اولویت اول نیستند.«
صبور افراد زیر ۵ سال و باالی ۶۵ سال را اولویت 
تزریق واکسن آنفلوآنزا دانسته و می افزاید: »این افراد 
ممکن است دچار آسم یا سایر بیماری های زمینه ای 
»خانه های  می دهد:  ادامه  داروساز  این  باشند.« 
بهداشت و کادر درمانی امسال ۲ و نیم میلیون 
دوز واکسن دریافت می کنند و افراد پر ریسک 
و دارای پرونده نیز در دسته اول دریافت کنندگان 

واکسن قرار می گیرند.«
صبور با اشاره به اینکه افراد اولویت دار با کارت 
ملی قادر به دریافت واکسن داروخانه ای هستند، 
می افزاید: »این افراد باید در سامانه ای که بدین منظور 
طراحی شده، ثبت نام کنند.« وی اضافه می کند: »در 
فاز سوم هم 11 میلیون دوز واکسن وارد کشور 
می شود که افراد عادی قادر به دریافت آن با کارت 

ملی و ثبت نام در سامانه هستند.«
با  تهران  استان  داروسازان  انجمن  نایب رئیس 
اشاره به اینکه ثبت نام زودهنگام داروخانه ها برای 
فروش واکسن آنفلوآنزا تخلف محسوب می شود، 
خاطرنشان می کند: »ثبت نام زودهنگام برای دریافت 
واکسن جزو ضوابط انجمن داروسازان و وزارت 
باید  مردم  اینکه  بیان  با  وی  نیست.«  بهداشت 
پیش فروش داروخانه ها را به عنوان تخلف گزارش 
دهند، می افزاید: »بیمارانی که در سیستم ثبت نام 
می کنند، پرونده پزشکی شان نمایش داده می شود 
و اگر فاقد بیماری زمینه ای و یا سن باال باشند، قادر 

به خرید واکسن نخواهند بود.«
صبور خاطرنشان می کند: »امسال که اکثر افراد 
جامعه از ماسک استفاده می کنند، پیش بینی می شود 
شیوع آنفلوآنزا کمتر باشد.« وی با بیان اینکه برخی 
واکسن ها با ارز یورو و قسمی دیگر با دالر وارد 
کشور شده است، می گوید: »واکسن آنفلوآنزا با 
ارز دولتی وارد شده و قیمت هر دوز کمتر از ۵۰ 

هزار تومان خواهد بود.«
صبور در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره اینکه 
آیا دانش آموزان باید از واکسن استفاده کنند، اظهار 
می کند: »در این حوزه دکتر نمکی صاحب نظر هستند، 
ولی به طورکلی یا باید ۶۰ درصد جمعیت کشور 
واکسن دریافت کنند که ایمنی بسیار خوبی ایجاد 
می شود و یا با توجه به بضاعت کشور، حدود ۵۰ 
میلیون واکسن باید تزریق شود که عددی بسیار بزرگ 
خواهد بود و با توجه به مشکالت ارزی و تحریم 

دارو، مسائل خاصی برای کشور ایجاد می شود.«
نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران در پایان 
می گوید: »درخواست ما از مردم این است که از 
مراجعه به داروخانه ها خودداری کنند و فقط افرادی 
که دارای مشکل هستند با کارت ملی اقدام به خرید 

واکسن آنفلوآنزا نمایند.«
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ادامه اعتراضات جامعه پزشکی به بازگشایی مدارس

ابراز نگرانی عمیق انجمن پزشکان کودکان ایران
 یاسر مختاری

یک هفته از بازگشایی مدارس در ایران می گذرد، 
اقدامی که واکنش های تندی در پی  داشت و به 
نگرانی های زیادی در جامعه دامن زد. پس از این 
اعتراضات، وزیر آموزش و پرورش از مواضع قبلی 
عقب نشینی کرد و با بیان اینکه احدی حق ندارد 
دانش آموزان را برای حضور در مدارس مجبور کند، 
بر باز بودن مدارس تأکید کرد.جامعه پزشکی از 
روزهای نخست نسبت به اقدام وزارت آموزش و 
پرورش یک رویکرد اعتراضی را در پیش گرفت، 
نامه  های رؤسای سازمان نظام پزشکی، مجمع عالی 
سازمان نظام پزشکی و فرهنگستان علوم پزشکی یا 
سخنان رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی اظهار نظر نمایندگان کادرهای درمانی 
کشور در این رابطه بود. با این حال پس از یک 
هفته از بازگشایی مدارس اعتراضات جامعه پزشکی 

نسبت به بازگشایی مدارس ادامه دارد. 

ابراز نگرانی عمیق انجمن پزشکان 
کودکان ایران

به گزارش سپیدمنصور بهرامی رئیس انجمن پزشکان 
کودکان ایران شنبه 22 شهریورماه در نامه ای به سعید 
نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نگرانی عمیق این انجمن را نسبت به بازگشایی 
مدارس در شرایط پاندمی ویروس کووید ۱۹ اعالم 
کرد. بهرامی  در رابطه با دالیل نگرانی انجمن نسبت 
به بازگشایی مدارس نوشته است:»مکان رعایت 
پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی به 
طور کامل توسط دانش آموزان مخصوصاً پایه های 
ابتدایی وجود ندارد لذا در معرض قرار دادن دانش 
آموزان در محیط های سربسته با ازدحام زیاد منجر 
به افزایش میزان موارد بیماری وبه تبع آن مرگ و 
میر باال در کودکان خواهد شد. علی رغم تصور قبلی 
مبنی بر عدم درگیری کودکان به این بیماری در 
ماه های اخیر موارد فزاینده ای از درگیری کودکان و 
حتی متأسفانه چندین مورد فوت کودکان در کشور 

وجود داشته است.«
وی ادامه داد: »در صورت همه گیری کودکان با 
بازگشایی مدارس همانند آنچه در میزان در بیماران 
بزرگسال شاهد بودیم متأسفانه تخت های مراقبت 
ویژه کودکان به اندازه کافی در کشور موجود نیست 
بنابراین با چالش بزرگی روبرو خواهیم بود. در 
حال حاضر هنوز واکسن جهت پیشگیری از این 
بیماری تهیه و توزیع نگردیده است. میزان سرایت 
این بیماری نسبت به سایر ویروس های تنفسی 
بسیار بیشتر است و همچنین افراد به ظاهر سالم 
می توانند ناقل بدون عالمت باشد و باعث گسترش 
شیوع ویروس شود. انجمن پزشکان کودکان ایران 
با در نظر گرفتن جمیع جهات و بررسی کارشناسی 
موضوع پیشنهاد می کند در سال تحصیلی آتی تا 
آماده شدن شرایط الزم و تولید واکسن تمهیدات 
الزم جهت برگزاری کالس های درس به صورت 
از حضور  و  گردد  فراهم  دور  راه  از  و  آنالین 
مدارس  مجالس  در  دانش آموزان  اجتماعی  و 

جلوگیری به عمل آید.«

دالیل نگرانی جامعه پزشکی از بازگشایی 
مدارس 

با توجه به ابراز نگرانی های متعدد جامعه پزشکی در 
رابطه با بازگشایی مدارس این پرسش وجود دارد 
که دالیل اصلی این نگرانی ها از کجا ریشه می گیرد. 
حسین کرمانپور مدیرکل روابط عمومی و بین الملل 
سازمان نظام پزشکی در این رابطه گفت: » شرایط و 
امکانات برای بازگشایی مدارس آماده نیست. در این 
مورد با کودکان سروکار داریم، خدای نکرده از دست 
دادن هر یک از آن ها میزان افسردگی و بحران های 
خانوادگی در جامعه را افزایش می دهد. تمام بزرگان 
جامعه پزشکی از تمامی جناح های سیاسی کشور به 
این موضوع اعتراض کردند. وقتی پای منافع ملی 
به وسط می آید باید از متخصصان امر دعوت و از 
نظر آن ها استفاده کرد، اما ستاد یک ترکیب دولتی 
دارد و از افراد متخصص و کسانی که با بیماری 

مقابله می کنند خالی است.«
وی افزود: »قشر دیگری  که در این میان مورد 
توجه قرار نمی گیرند، کادر آموزش هستند. این 
افراد مجبورند که در مدارس حضور پیدا کنند و 
مانند کادر درمان در خط مقدم قرار بگیرند. ممکن 
است میزان معلمان و مدیرانی که به بیماری مبتال 
می شوند یا احیاناً فوت می کنند افزایش پیدا کند و 

شهدای آموزش داشته باشیم.«
کرمانپور در رابطه با توان کادر درمان در صورت 
افزایش مبتالیان به کرونا نیز گفت: »اگرچه تعداد 
مبتالیان ممکن است باال رود، اما جامعه پزشکی 
ثابت کرده که می تواند به همه این افراد رسیدگی 
کند، اما توان آن ها هم حدی دارد. این افراد باالخره 
خسته و فرسوده می شوند و این امر بسیار تلخ 
خواهد بود. تاکنون حدود 2۰۰ نفر از اعضای کادر 
درمان جان باخته اند که جایگزینی برای آن ها وجود 

ندارد. حدود 2۰ سال طول می کشد تا یک پزشک 
تربیت شود و تجربه بالینی به دست آورد و با از 
دست رفتن این افراد جایگزین کردن آن ها بسیار 

سخت خواهد بود.«

جای خالی کادر درمان در 
تصمیم گیری های ستاد ملی کرونا

وی یادآور شد: »چندین تجربه بحران در کشور 
داشته ایم و به خوبی این بحران ها را مدیریت کرده 
و آن ها را پشت سر گذاشته ایم اما موضوع کورونا 
متفاوت است و باید از افرادی که د رخط مقدم 
این مبارزه با این ویروس هستند برای مدیریت آن 
استفاده شود. در جلسات ستاد ملی کرونا افراد باتجربه 
یعنی کادر درمان دعوت نمی شوند و از نظرات 
آن ها استفاده نمی شود تا بتوانند بر تصمیمات تأثیر 
بگذارند. وزارت بهداشت خود نهادی حاکمیتی و 
بخشی از دولت است، باید در جلسات ستاد حاضر 
باشد، اما وقتی پزشکان و پرستاران که جان خود را 
وسط گذاشته اند در این جلسات حاضر نیستند تا 
تصمیمات ستاد را متعادل کنند اتفاقی مانند بازگشایی 

مدارس رخ می دهد.«

در چه حالتی بازگشایی مدارس درست بود
در همین حال عبداهلل کریمی، فوق تخصص عفونی 
کودکان با بیان اینکه بازگشایی مدارس با توجه به 
پاندمی کرونا به عنوان یک چالش جهانی مطرح 
شده است، به ایسنا، گفت: »از طرفی حضور در 
مدارس از جنبه های روانشناختی و در جهت نهادینه 
شدن روش های اجتماعی و کسب علم و دانش، 
مهارت های اجتماعی، مهارت تفکر، مهارت نحوه 
ارتباط با همنوعان و مهارت حل مساله، الزم است. 
قاعدتا این مهارت ها باید در مدارس به دانش آموزان 

آموخته شود. از طرفی ماندن فرزندان در منزل به 
محرومیت از ارتباط، بروز افسردگی و چاقی و 
اضطراب ختم می شود و چه بسا منجر به برخی 
مشاجرات خانوادگی شود. در عین حال اگر بخواهیم 
که آموزش را به صورت مجازی انجام دهیم، اگر 
والدین دو فرزند مدرسه رو در دو سطح مختلف 
داشته باشند یا شاغل بوده یا توان علمی کافی نداشته 
یا با نحوه استفاده از فضای مجازی آشنایی نداشته و 
یا به این فضا دسترسی نداشته باشند، چه باید کرد؟«
شکاف  است  ممکن  اینجا  »در  افزود:  کریمی 
که  قشری  که  به طوری  ایجاد شود،  دیجیتالی 
محروم بوده، محروم تر شده و اصال موضوعاتی 
مانند ترک تحصیل پیش آید که بر اساس آمارها 
این اتفاق در خانواده های آسیب پذیر پنج برابر 
خانواده های متمکن است. از طرفی حتی اگر شرایط 
برای همه یکسان باشد، باز هم کسب بسیاری 
از مهارت ها و علوم به صورت غیر حضوری 
غیر ممکن بوده و یا با موفقیت کمی توام است. 
بنابراین پاسخ به این سوال که آیا مدارس بازگشایی 
شوند یا خیر؟، صرفا بله یا خیر نیست؛ بلکه این 
سوال یک پاسخ ساده ندارد و از استانی به استان 
دیگر، شهرستانی به شهرستان دیگر، مدرسه ای 
به مدرسه دیگر متفاوت است. بنابراین برخورد 
که  نشان می دهد  این موضوع  با  یا ۱۰۰  صفر 
ما موضوع را سهل گرفته و به درستی مدیریت 
نمی کنیم. باید توجه کرد که در تصمیم گیری در 
این حوزه چند عامل حائز اهمیت است عواملی 
مانند مباحث اپیدمیولوژی و وضعیت همه گیری، 
نحوه حمایت دولت، وضعیت مدارس، وضعیت 
آمادگی مردم، وجود کلیه الزامات بازگشایی و در 

نهایت وضعیت آنفلوآنزا در کنار کرونا.«
ادامه در صفحه 16 

15 شماره ۱746 23 شهریور ۱3۹۹



 ادامه از صفحه 15
کریمی ادامه داد: »بسیاری از کشورهای اروپایی 
مانند دانمارک، فنالند، ایتالیا و بسیاری از ایالت های 
آمریکا، چین، ژاپن، جمهوری کره و.... در صدد 
بازگشایی مدارس بوده و یا برخی از آن ها مدارس 
را باز کرده اند، اما این موضوع شرط و شروطی دارد 
و پاسخ یونیسف و سازمان بهداشت جهانی نیز در 
این زمینه بله یا خیر ِصرف نیست. معیارهایی در این 
زمینه در نظر گرفته شده است. یکی از معیارهای 
مهم بازگشایی این است که هر منطقه ای در چه 
وضعیتی قرار دارد. آیا پرخطر یا کم خطر است و 
یا در خطر متوسط قرار دارد؟ اگر تعداد موارد 
مبتالی جدید در ۱۰۰ هزار نفر کمتر از ۱۰ نفر در 
هفته باشد، تست PCR در افراد تست شده کمتر 
از پنج درصد مثبت شود و افرادی که با عالئم 
شبه کووید۱۹ به درمانگاه ها مراجعه می کنند کمتر 
از پنج درصد باشند، می توان مدارس را با در نظر 
گرفتن حمایت های دولت، آمادگی مردم و فراهم 

شدن الزامات بازگشایی، باز کرد.«
این متخصص عفونی کودکان بیان کرد: حال اگر 
تعداد موارد مبتالی جدید بین ۱۰ تا ۱۰۰ در هر 
۱۰۰ هزار نفر باشد یا میزان مثبت تست PCR و 
یا بیماران با عالئم شبه کووید۱۹ بین پنج تا ۱۰ 
درصد باشد باید دوگانه عمل کرد و بازگشایی کامل 
می تواند خطرناک باشد. باید به نحوی عمل کرد 
که هم آموزش از راه دور وجود داشته باشد و هم 
آموزش با حضور محدود افراد که در این صورت 
می توان از 5۰ درصد ظرفیت مدارس استفاده کرد 
و حضور را برای دروس اصلی و مهارت ها نگه 
داشت. در عین حال اگر تعداد مبتالیان جدید در 
هفته بیش از ۱۰۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر باشد، 
میزان تست مثبت PCR و یا بیماران با عالئم 
شبه کووید۱۹ بیش از ۱۰ درصد باشد، آموزش 
تا اطالع ثانوی باید کامال مجازی باشد. این سه 
فاکتور را باید هر دو هفته تکرار کرد و اگر موارد 
کووید۱۹ قطعی یا محتمل و یا شبه کرونا، شیب 
نزولی داشت، می توان مدارس را بازگشایی کرد 

و بر اساس آن تصمیم گرفت.«
کریمی تاکید کرد: »البته حتما باید این حاالت 
انعطاف پذیر و وضعیت ها قابل تغییر باشند. بر این 

اساس که بتوان هر 28 روز یکبار درباره وضعیت 
بازگشایی تجدید نظر کرد.

وی ادامه داد: »حال یک سوال که ایجاد می شود 
این است که آیا اپیدمی در کشور ما تحت کنترل 
است؟ وقتی مسئوالن مرتب از موج سوم صحبت 
کرده و هشدار می دهند، باید پرسید این هشدارها 
و موج سوم چطور ایجاد شده و چه کسی تضمین 
می کند که اگر بدون آمادگی دولت و مردم و بدون 
وجود الزامات بهداشتی در مدارس، بازگشایی 
کامل اتفاق افتد و از طرفی آنفلوآنزا هم از راه 
برسد، موج چهارمی نداشته باشیم؟. دولت باید 
حمایت های الزم را از مردم و مسئوالن بهداشتی 

و مدارس به عمل آورد.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
تأکید کرد: »مدارس باید از نظر رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و فیزیکی، آب سالم ُشرب، شستن دست ها 
و داشتن مواد گندزدا آمادگی کامل داشته باشند، حال 
سوال این است که آیا مدارس ما در همه مناطق این 
زیرساخت ها را دارند؟ در عین حال پرسنل مدارس 

باید از چند جهت آمادگی کامل داشته باشند. اوال 
خودشان از نظر نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی 
و آموزش مفاد درسی به درستی آموزش دیده باشند. 
در عین حال هر مدرسه باید بتواند سیستم آموزشی 
خود را ارزیابی کرده و از اثرگذاری آموزش اطمینان 
داشته باشد. پرسنل مدارس باید ارتباط صحیح و 
علمی با دانش آموزان و والدین را در شرایط اپیدمی 
آموزش دیده باشند، هر مدرسه ای باید تیم حل بحران 
داشته باشد تا در صورت بروز مشکل بتواند آن 
را حل کند. محافظت از معلمین و کادر مدارس 
و به ویژه افراد در معرض خطر مانند دیابتی ها و 
مبتالیان به بیماری های زمینه ای باید مدنظر باشد. 
کودکان باید به زبان ساده از سوی والدین قبل از 
ورود به مدرسه و از سوی کادر مدرسه در دوره 
های کوتاه به طور مداوم با نحوه دست شستن، 
عدم تماس دست با چشم و بینی و محافظت در 
زمان عطسه و سرفه آموزش ببینند. به شرطی که 
به مردم بها داده شده و حمایت شوند، مردم می 

توانند مشکالتشان را حل کنند.«

لزوم نظارت شدید بر اجرای پروتکل ها 
در مدارس

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی که در هفته اخیر تندترین 
برابر بازگشایی مدارس اتخاذ کرد،  موضع را در 
این هفته نیز در این رابطه سکوت نکرد و کفت: 
» با توجه به شروع سال تحصیلی جدید وزارت 
بهداشت پروتکل های سختگیرانه و واقعی را برای 
فعالیت های مدارس نوشته است و فرض بر آن بوده 
که تمام نقاط کشور از لحاظ شیوع ویروس کرونا 
قرمز است چون نمی توان پیش بینی کرد که کدام نقطه 
در آینده چه طور خواهد شد. واقعیت آن است که 
نمی توان دانش آموزان به خصوص در مقطع ابتدایی 
را برای رعایت پروتکل ها توجیه کرد به خصوص 
در زمان زنگ تفریح که آنها از سر و کول هم باال 
می روند پس این بیشتر شوخی است تا واقعیت. 
ضمن آنکه در بسیاری از نقاط دانش آموزان به دلیل 
فقر توانایی تهیه ماسک را ندارند و اساسا وزارت 
صنعت، معدن و تجارت هم به اندازه کافی ماسک 
برای دانش آموزان تولید نکرده است. حتی در صورت 
وجود هم قیمت آن باالست و همه نمی توانند ماسک 
و ضدعفونی  کننده تهیه کنند.« شهریاری افزود: » 
نسخه مدیریتی برای فعالیت مدارس نباید کشوری 
باشد و باید برای هر استان نسخه خاصی پیچیده 
شود که کالس ها به صورت حضوری و یا از طریق 
فضای مجازی تشکیل شود. مثال در مناطق عشایری 
و روستایی با تعداد دانش آموزان کم امکان تشکیل 
کالس در فضای باز وجود دارد، اما این امکان در 
شهرستانی مانند ایرانشهر فراهم نیست چون برخی 
کالس ها با حضور 4۰ دانش آموز و حتی به صورت 
دو شیفت برگزار می شود اما دانش آموزان ماسک و 

مواد ضدعفونی کننده ندارند.«
شهریاری تأکید کرد: »در این وضعیت باید دو وزارتخانه 
بهداشت و آموزش و پرورش بر اجرای پروتکل ها در 
مدارس نظارت جدی داشته باشند. متاسفانه وزارت 
آموزش و پرورش کمبود جدی از نظر مراقب سالمت 
دارد و در نامه ای به رئیس سازمان اداری استخدامی 
درخواست کردیم ۱۰ درصد مجوزهای اعطا شده 
برای استخدام ها از بین مراقبان سالمت باشد که امکان 

نظارت به طرح در مدارس فراهم شود.«
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حسین کرمانپور منصور بهرامی

حسینعلی شهریاری
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