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شماره 21759 7 مهر 1399

معاون کل وزارت بهداشت خبر داد خبـر

تعطیلی مدارس و دانشگاه های پایتخت
هر ۷ دقیقه یک نفر به علت کرونا فوت می کند

معاون کل وزارت بهداشت از تعطیلی یک هفته ای مدارس و 
دانشگاه ها خبر داد و افزود: »با صالحدید مسئوالن استانی، تعطیلی 
یک هفته ای مدارس و دانشگاه ها امکان تمدید خواهد داشت 
باشگاه ها،  ورزشگاه ها،  همچون  اماکن  سایر  تعطیلی  درباره  و 
آرایشگاه ها و تاالرها و برگزاری مراسم گوناگون هم مسئوالن 

استانی، مستقل تصمیم گیری خواهند کرد.«
کرونا  موج سوم  »در  افزود:  ایرج حریرچی  سپید،  گزارش  به 
تعداد مبتالیان و بستری شدگان خیلی بیشتر از موج اول و دوم 
گزارش شده است به نحوی که در این میان نام استان های تهران 

و قم، چشم نوازی می کند.«
وی ادامه داد: »تعداد فوتی ها در برخی استان ها بی سابقه و خیلی 
بیشتر از حدنصاب های قبلی است و بر اساس آمار هفته گذشته، 

متوسط هر 7 دقیقه یک نفر به علت کرونا فوت می کند که این 
آمار اصاًل زیبنده کشور ما نیست.«

حریرچی تاکید کرد: »مادامی که پیشگیری و رعایت های بخشی 
از مردم در همین سطح نامطلوب و بازگشایی های مشاغل هم 
برقرار باشد، آمار مبتالیان و فوتی های کرونا همین خواهد بود 
و ویروس کرونا کاری ندارد که علت راه اندازی و شکل گیری 
تجمعات بیش از یک نفر چیست.« وی به انواع راه های ابتالء 
به ویروس کرونا اشاره کرد و افزود: »در بسیاری از موارد که 
سرفه ها و تنفس چهره به چهره انجام می شود، می توان عامل ابتالء 
را شناسایی کرد، اما در برخی موارد مانند ابتالء در محل هایی 
همچون، کافی شاپ و غذاخوری ها به هیچ عنوان نمی توان عامل 

ابتالء به کرونا را شناسایی کرد.«

معاون کل وزارت بهداشت درباره اعطای اختیارات برای اعمال 
محدودیت ها نیز گفت: »در برخی موارد امکان بازگشت تعطیلی ها 

وجود دارد.«
وی خاطر نشان کرد: »در حال حاضر موضوع و محور اصلی 
نگرانی ها، استان تهران است، زیرا تهران از تجمع و ترددهای 
باالیی برخوردار است و تأثیر فراوانی بر سایر استان ها می گذارد 
از سایر  بیشتر  بسیار  تهران  تعطیلی ها در  بازگشت  امکان  پس 

استان ها است.«
معاون کل وزارت بهداشت از تعطیلی یک هفته ای مدارس و 
دانشگاه ها خبر داد و افزود: »با صالحدید مسئوالن استانی، تعطیلی 
یک هفته ای مدارس و دانشگاه ها امکان تمدید خواهد داشت 
باشگاه ها،  ورزشگاه ها،  همچون  اماکن  سایر  تعطیلی  درباره  و 
آرایشگاه ها و تاالرها و برگزاری مراسم گوناگون هم مسئوالن 

استانی، مستقل تصمیم گیری خواهند کرد.«
وی گفت: »برخی مشاغل مانند نیروی انتظامی و بیمارستان ها 
در گروه و دسته اول قرار می گیرند و این گروه از مشاغل هرگز 
تعطیلی ندارند، اما اعمال تعطیلی برای مغازه داران و برخی اداره ها 
با صالحدید ستاد ملی مقابله با کرونا امکان پذیر خواهد بود.«

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه در چند ماه اخیر در 
حال تجربه آمار فوتی باالی 17۰ نفر هستیم، افزود: »احتمال 
وقوع فوتی های باالتر هم بارها اعالم شده، اما بیشترین نگرانی 
ما درباره مدارس و دانش آموزان کشور است که با ایجاد فضای 
مجازی شاد از یک سو و حضور فیزیکی 1۰ درصدی دانش 
آموزان در کالس درس،  بخش اعظم نگرانی ما رفع شده است.«
وی با اشاره به کاهش استفاده از ماسک به زیر 5۰ درصد گفت: 
»در حال حاضر به علت مسائل اقتصادی در سراسر دنیا، حد 
جریمه افرادی که از پوشش ماسک استفاده نمی کنند به ندادن 

خدمت در اداره ها و فروشگاه ها خالصه شده است.«
به گزارش مهر، معاون کل وزارت بهداشت افزود: »اعمال کسر 
از حقوق به دستگاه مربوط و تصمیم گیرنده واگذار شده، اما 
تجربه نشان داده است که این میزان از جریمه کافی نیست و 
بر اساس تصمیم رئیس جمهور قرار است دستورالعمل جدیدی 

از هفته آینده اعالم و اعمال شود.«

استاندار تهران با اشاره به لزوم اعمال محدودیت های بیشتر 
از ابالغ مصوبه مربوط به نظارت جدی بر استفاده از ماسک 

در دستگاه های اجرایی خبر داد.
به گزارش سپید، انوشیروان محسنی بندپی در چهارمین جلسه 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در مورد بیماری 
کرونا اظهار کرد: »تعطیالت سبب شده که امروز روند مراجعان 
سرپایی و میزان بستری بیماران در بخش ویژه رو به افزایش 
باشد که این امر، شرایط را برای مدیریت و خدمت رسانی 

سخت تر می کند.«
وی افزود: »پیشنهاد استانداران و دانشگاه های علوم پزشکی 
این بود که استانداران از اختیارات استانی استفاده کنند تا برخی 
محدودیت ها اعمال شود که دیروز در جلسه ستاد ملی این 
امر مصوب شد، با این شرط که ستادهای استانی پیشنهادات 

خود را به دو وزیر بهداشت و کشور ارسال کنند و پس از 
تأیید آنها جنبه اجرایی پیدا کند.«

استاندار تهران تصریح کرد: »بر این اساس، دیروز جلسه ستاد 
استانی داشتیم و پیشنهاداتی ارائه شد که پس از تأیید دو وزیر 
در استان اجرایی می شود؛ چرا که تهران به چابک سازی، کم 

کردن تراکم و اعمال محدودیت های بیشتر نیاز دارد.«
محسنی بندپی گفت: »تهران پایلوت شده تا برخی از محدودیت ها 
به ویژه در مورد استفاده از ماسک اعمال شود، تا هر فردی 
که از ماسک استفاده نکند خدمت به وی ارائه نشود و هر 
کارمندی که بخواهد خدمت به چنین فردی ارائه کند خالف 
آیین نامه عمل کرده است که این مصوبه به همه دستگاه های 

اجرایی و ملی ابالغ شده است.«
به گزارش تسنیم، وی خاطرنشان کرد: »پیشنهاد استان این است 

که تعطیلی ورزش هایی که برخورد فیزیکی دارند همچنین 
استخرهای شنا، قهوه خانه ها، نماز جمعه و تاالرها تداوم پیدا 
کند تا نسبت به مدیریت بیماری در شرایط شروع فصل پاییز، 

شیوع آنفلوآنزا و سرما، تراکم جمعیت و غیره اقدام شود.«

استاندار تهران خبر داد

تشدید محدویت های کرونایی در پایتخت



فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران اعالم کرد خبـر

شناسایی ۵۰ هزار بیمار کرونایی در تهران با سیستم ردیابی دیجیتال
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران گفت: »به 
کمک سیستم ردیابی دیجیتال نقطه یابی توانستیم در تهران ۵۰ هزار 

بیمار مبتال به کرونا را شناسایی کنیم.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی روز یکشنبه در مراسم رونمایی از 
کاربردهای۵G که با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد به همراهی 
وزارت ارتباطات برای مقابله با کرونا اشاره کرد و افزود: »اولین 
اپلیکیشن هوشمند با همکاری ستاد مقابله با کرونا در شهر تهران و 
سازمان نظام پزشکی، برای استخراج اطالعات و استفاده از آن برای 
غربالگری با تالش وزیر ارتباطات در تهران شکل گرفت و در همان 

روزهای نخست با استقبال خوب ملی رو به رو شد.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران اضافه کرد: 
»استفاده از این اپلیکیشن در روزهای سخت اسفندماه موجب شد 
بخشی از مراجعه ها در حوزه کرونا کامال هوشمندانه و با دالیل علمی 
انجام شود. این اپلیکیشن که 19ac، نام دارد به علت هم پوشانی با 
محصوالت دیگر پس از مدتی به به یکی از کشورهای CIS فروخته شد.«
وی افزود: »عالوه بر شناسایی بیماران مبتال به کرونا با استفاده از 
سیستم ردیابی دیجیتال نقطه یابی، توانستیم مناطق آلوده استان را نیز 

شناسایی کنیم که این روند، استمرار دارد.« 
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با بیان اینکه 
اولین نقشه سیر و سفر بیماران مبتال به کرونا و ناقلین با عالمت و 
بی عالمت توسط وزارت ارتباطات جمع آوری شد، ادامه داد: »امروز 
یکی از شاخص های ارزیابی حکمرانی توسعه ای و پارادایم مدیریت 
توسعه ای در دنیا، ارتباط و رویکرد دستگاه های اجرایی در برخورد با 
دانشگاه ها است که افزایش ظرفیت پهنای باند بسیاری از دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور تاییدی بر این ادعاست.«
وی با بیان این که نقش وزارت ارتباطات در مقابله با بیماری کرونا 
بسیار سخاوتمندانه بود، خاطرنشان کرد: »در تهران با دستور وزیر 
ارتباطات موفق شدیم ۵۰ هزار بیمار مبتال را شناسایی و نقطه یابی 

کنیم. حتی افرادی که در مجاورت 1۰۰ متری این افراد قرار دارند نیز 
قابل شناسایی هستند و نقشه آن  مناطق موجود است.«

زالی گفت: »کرونا با تمام تلخ  کامی هایی که داشت یکسری فرصت های 
جدید نیز خلق کرد که از جمله این فرصت ها دگردیسی دیجیتالی در 
عرصه اجتماعی ایرانیان است که وزارت ارتباطات به خوبی در این 
حوزه وارد شده است. به همین واسطه، شکاف های دیجیتال موجود 

نیز در آینده مرتفع خواهد شد.«
وی با بیان اینکه باید از جسارت وزیر ارتباطات تشکر کرد، افزود: 
»ما برای تحول نیاز به مدیرانی داریم که از جسارت و خودباوری 
برخوردار باشند. از سال ۲۰1۷ تاکنون تنها 1۰ درصد از مجموع 

خدمات در دنیا در زمره پزشکی از راه دور است که پیش بینی می شود 
تا سال ۲۰۲۴ این میزان به ۲۵ درصد برسد.«

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با خاطر 
نشان کردن اینکه در این فرآیند رو به شتاب، ایران نیز باید جایگاه 
ممتازی داشته باشد، اضافه کرد: »ایجاد زیرساخت شاید مهم ترین 

مساله استراتژیک در این میان است.«
وی با تاکید بر این که مشاوره جراحی از راه دور نیز جاه طلبانه ترین بخش 
پزشکی از راه دور است، افزود: »نباید فرصت سوزی کنیم، چراکه 
اقداماتی نظیر پزشکی و مشاوره پزشکی از راه دور در کشور شدنی 

است.«ایرنا

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد ابتال و فوتی ناشی از 
کرونا در کشور را اعالم کرد و گفت: »۳۰ استان کشور در وضعیت 

قرمز و هشدار بیماری کرونا قرار دارند.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز شنبه تا یکشنبه 
۶ مهر 1۳99 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه هزار و 
۳۶۲ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و ۳۷۷ نفر از آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به ۴۴۶ هزار و ۴۴۸ نفر رسید.«
الری همچنین گفت: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 19۵ 
بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۲۵ هزار و ۵۸9 نفر رسید.«
به گفته وی، خوشبختانه تا کنون ۳۷۴ هزار و 1۷۰ نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. 
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »۴۰۵9 نفر از بیماران مبتال به 
کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
وی ادامه داد: »تا کنون سه میلیون و 9۳۲ هزار و ۵۷1 آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
الری در توضیح استان های در وضعیت قرمز بیماری گفت: »استان های 
تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، 
قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، 
گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال 
و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، 

همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی همچنین گفت: »استان های کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان 

نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.«
وی گفت: »وضعیت شیوع بیماری کووید19 در کشور با رعایت 
توصیه های بهداشتی و پایبندی مردم به رعایت پروتکل های بهداشتی 
و کیفیت رفتارهای اجتماعی مردم ارتباط مستقیم دارد و هرگونه 
سهل انگاری در رعایت این پروتکل ها و بروز رفتارهای خطر آفرین 
از طرف مردم موجب افزایش موارد ابتال، بستری و مرگ می شود.«
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »طبق گزارش های واصله در 
هفته های گذشته همچنان شاهد روند کاهشی رعایت پروتکل های 
بهداشتی در کشور هستیم به طوری که میزان استفاده از ماسک و 

رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور به ۶1.۸۵ درصد، میزان 
استفاده از ماسک در مراکز و اماکن عمومی ۵۵.۳۵ درصد، در وسایل 
نقلیه عمومی ۵۶.۸۲ درصد، در بین شاغالن اصناف و صنایع ۵۸.۸۶ 
درصد و در بین کارمندان ادارات و بانک ها ۷۸.1۲ درصد است که 

در همه این گروه ها نسبت به دو هفته پیش کاهش یافته است.«
وی گفت: »متناسب با تداوم روند کاهشی استفاده از ماسک و 
رعایت پروتکل های بهداشتی شاهد روند صعودی نمودار ابتال 
و بستری بیماری کووید19 در اغلب استان های کشور هستیم 
به طوری که تعداد شهرستان های با وضعیت قرمز از  1۰۲ 
شهرستان به 1۵۸ شهرستان افزایش یافته است.« الری گفت: 
»در هفته جاری استان چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و 
بویراحمد نیز وضعیت قرمز پیدا کردند و استان کردستان وارد 

وضعیت هشدار شد.«
وی تاکید کرد: »با توجه به روند کاهشی رعایت پروتکل های 
بیماری کووید19 هنوز هیچ  اینکه  بین مردم و  بهداشتی در 
واکسن و داروی مشخصی ندارد انتظار می رود در روزهای آینده 
با وضعیت سخت تر و دشوارتری مواجه شویم، تنها راه کنترل 
این اپیدمی رعایت پروتکل های اجتماعی و تداوم همبستگی و 
وفاق ملی در رعایت اصول بهداشتی است. امیدواریم با رعایت 
اصول بهداشتی توسط همه مردم هر چه زودتر شاهد قطع زنجیره 

انتقال ویروس کرونا در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی 3362   بیمار جدید کووید19

شماره 1۷۵9 ۷3 مهر 1۳99



شماره 41759 7 مهر 1399

مدیرکل انتقال خون استان تهران:  خبـر

بهبودیافتگان کرونا، پالسما اهدا کنند
مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: »میزان 
اهدای پالسما توسط بهبودیافتگان کرونا در مقایسه 
با آمار مبتالیان بسیار کم و در حد 5درصد است، 
نیاز است که بهبودیافتگان از کرونا به شکرانه 
سالمت خود و نجات جان بیماران مبتال به کرونا 

پالسما اهدا کنند.«
در  زاده  مهدی  محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایرنا افزود: »از ابتدای اعالم اهدای 
درمان  منظور  به  یافتگان  بهبود  توسط  پالسما 
مبتالیان )از اردیبهشت امسال( تا پایان شهریور 
هزار و ۶۰۰نفر مبتال بهبود یافته کرونا برای اهدای 
پالسما به دو مرکز اهدای پالسمای وصال شیرازی 
)اداره کل انتقال خون استان تهران( و مرکز نوآوری 
سازمان انتقال خون )جنب برج میالد( مراجعه 
کرده اند که از این تعداد مراجعه کننده هزار و 

۲۲۰ نفر موفق به اهدای پالسما شدند.«
وی ادامه داد: »بر اساس آخرین آمار اعالم شده 
توسط وزارت بهداشت در خصوص مبتالیان به 
کرونا، تا روز شنبه ۴۴3هزار و ۸۶نفر در ایران به 
کرونا مبتال شده اند که 37۲هزار و 5۰نفر بهبود 
یافته اند و با توجه به آمار بهبودیافته ها میزان استقبال 

برای اهدای پالسما از حد انتظار کمتر است.«
مدیرکل انتقال خون استان تهران خاطرنشان کرد: 
»لیست بیماران مبتال به کرونا و اطالعات مربوط به 
آنها از طریق دانشگاه های علوم پزشکی در اختیار 
انتقال خون قرار داده می شود و ر فراخوانی از 
طریق تماس های تلفنی و پیامک که با آنها دادیم از 
آنان خواستیم برای اهدای پالسما مراجعه کنند.«
مهدی زاده گفت: »بهبودیافتگان پالسما یک ماه 
بعد از بهبودی می توانند پالسما اهداکنند. بنابراین 
از بهبودیافتگان پالسما می خواهیم با توجه به 
اینکه با گذرزمان میزان پادتن تولیدی در خون 
از  بعد  ابتدایی  ماهه  دو  و  می یابد  کاهش  آنها 
بهبودی بهترین زمان ممکن برای اهدای پالسما 
است، برای اهدای پالسما به مراکز انتقال خون 

مراجعه کنند و به یاری هموطنان بیمار بشتابند.«
وی اعالم کرد: »در حال ورود به موج سوم کرونا 
هستیم. پیش بینی می شود با توجه به اینکه هوا سردتر 
می شود و همین طور میزان شیوع آنفلوآنزا نیز بیشتر 
خواهد شد، نیاز به اهدای پالسما بهبودیافتگان و 
ذخیره آن برای درمان مبتالیان نیز بیشتر خواهد 
شد. بنابراین نیاز است که بهبودیافتگان بیشتر 

برای اهدای پالسما اقدام کنند.«
مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: »از هزار و 
۲۲۰ واحد پالسمای اهدا شده توسط بهبودیافته ها 
تا کنون فقط 1۰۰واحد ذخیره شده و بقیه آن 
برای بیمارستان ها و مراکز درمانی متقاضی ارسال 
شده است.« وی افزود: »پالسمای بهبود یافتگان 
کرونا اکنون به عنوان یک درمان در دنیا مورد 
استفاده قرار می گیرد و با گذشت چند ماه از شیوع 
کرونا و با توجه به افزایش میزان شیوع ویروس 
در ماه های اخیر، تقاضا از سوی بیمارستان ها برای 
دریافت پالسمای بهبود یافتگان افزایش یافته و 

باید تامین این تقاضا محقق شود.«
وی گفت: »بیماران مبتال به کرونا نیازمند پالسمای 

بهبود یافتگان هستند و از سوی دیگر با آغاز 
فصل پاییز و زمستان هم شاهد افزایش شیوع 
کرونا خواهیم بود و باید از اکنون به فکر تامین 
پالسما برای این بیماران باشیم. البته همه بهبود 
یافتگان شرایط اهدای پالسما را ندارند. سن اهدا 
کننده باید بین 1۸ تا ۶۰ سال باشد در حالی که 
میانگین سن مبتالیان بستری شده کووید19 در 

بیمارستان ها ۴5 تا 5۰ سال است.«
مهدی زاده افزود: »بانوانی که سابقه زایمان دارند 
ممکن است پالسمای آنها برای استفاده بیماران 
مبتال به کرونا عوارض داشته باشد، اما پالسمای 
مناسب  می تواند  دارو  تولید  برای  بانوان  این 
افراد  این  پالسمای  از  استفاده  بنابراین  باشد. 
برای مصرف مستقیم بیماران ممنوع است، از 
پالسما  اهدای  از  بانوان  از  گروه  این  رو  این 
برای مصرف مستقیم در بیماران معاف هستند. 
اما خانم هایی که سابقه بارداری ندارند یا مجرد 
هستند و همچنین آقایان بین سنین 1۸ تا ۶۰ 

سال برای اهدای پالسما در اولویت هستند.«
یافته  بهبود  مبتالن  »برخی  کرد:  تصریح  وی 

کووید19 نیز دارای فشار خون، دیابت یا برخی 
عالیم دیگر هستند و شرایط اهدای پالسما را 
ندارند، باید دقت کرد که شرایط اهدای پالسما 

مانند شرایط اهدای خون است.«
مدیرکل انتقال خون استان تهران تاکید کرد: »بهبود 
یافتگان کرونا اطمینان خاطر داشته باشند که اهدای 
پالسما بعد از بهبودی به هیچ عنوان سیستم ایمنی 
بدنشان را تضعیف نخواهد کرد و با اطمینان خاطر 
برای نجات بیماران و اهدای پالسما اقدام کنند.«
وی ادامه داد: »بهبودیافتگان کرونا به شرط داشتن 
شرایط الزم )همانند شرایط اهدای خون( و نیز 
گذشت یک ماه از بهبودی می توانند به مراکز انتقال 
خون وصال و ستاد مرکزی سازمان انتقال خون 
واقع در جنب برج میالد مراجعه کنند. از آنها 5۰۰ 
سی سی پالسما گرفته می شود، پالسمای اهدایی 
آنها فریز و بعد از غربالگری و تست سالمت 
ذخیره می شود و به مراکز درمانی که درخواست 
کننده این پالسما برای درمان بیماران مبتال به 
ویروس کرونا باشند ارسال می شود و در اختیار 

آنها قرار می گیرد.«
مهدی زاده افزود: »از همه افرادی که به کرونا 
مبتال شده اند می خواهیم به دلیل اینکه زمان وجود 
آنتی بادی این ویروس در بدن آنها زمان کوتاه و 
محدودی است هرچه زودتر برای اهدای پالسما 
اقدام کنند تا بتوانند کمکی برای سالمت مبتالیان 

به این ویروس باشند.«
وی تاکید کرد: »اهداکنندگان خون و همین طور 
پالسما اطمینان داشته باشند که سازمان انتقال خون 
بر اساس آخرین استانداردهای سازمان جهانی 
بهداشت و سازمان های انتقال خون جهان، همه 
نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت می کند. همه 
مراکز انتقال و اهدای خون و تمام تجهیزات این 
مراکز در کشور در حال حاضر و همیشه، ضد 
عفونی و استریل می شوند. اهدا کنندگان با اطمینان 

خاطر خون و پالسما اهدا کنند.«

همزمان با آغاز فصل سرد سال توصیه ها برای تزریق واکسن 
آنفلوآنزا برای افراد در معرض خطر همچون سالمندان، خانم های 
باردار و... افزایش می یابد. اما موضوعی که تا حدودی مغفول 
مانده موارد منع مصرف واکسن آنفلوآنزا و البته عدم ضرورت 

تلقیح همگانی آن است.
به گزارش سپید، مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری بیماری 
آنفلوآنزا در گفت وگو با ایسنا ضمن تاکید بر آنکه تزریق واکسن 
تنها برای افراد در گروه های پرخطر از جمله کادر بهداشت و 
درمان، بیماران دارای نقص ایمنی، زنان باردار، کودکان و سالمندان 
اولویت دارد، درباره چرایی منع واکسیناسیون آنفلوآنزا برای مبتالیان 
به کرونا یا افراد مشکوک به کرونا، گفت: »از آنجایی که سیستم 
ایمنی فرد مبتال به کرونا درگیر ویروس کووید19 است، بدن در 
حال ساختن آنتی بادی برای مقابله با کرونا است از این رو تزریق 
واکسن آنفلوآنزا در زمانی که بدن درگیر کرونا است، سبب می شود 

پاسخ مطلوب به واکسن را شاهد نباشیم.« وی افزود: »بهترین 
حالت برای مبتالیان کرونا این است که صبر کنند سه تا چهار 
هفته از زمان بهبودی شان بگذرد، سپس اقدام به تزریق واکسن 

آنفلوآنزا کنند که بدن پاسخ مطلوب بدهد.«
این متخصص بیماری های عفونی درباره مبتالیان بدون عالمت 
کرونا، اظهار کرد: »مبتالیان بدون عالمت از آنجایی که احتماال 
شناسایی نمی شوند واکسن آنفلوآنزا تزریق می کنند اما شاید پاسخ 
مطلوب از واکسن را دریافت نکنند.« وی افزود: »تعداد بسیار کمی 
از کسانی که اقدام به تزریق واکسن آنفلوآنزا می کنند ممکن است 
در محل تزریق واکسن اندکی احساس درد پیدا کنند و به بیماری 
تب دار خفیفی مشابه آنفلوآنزا مبتال شوند که اصال موضوع حاد 

نیست و با خوردن استامینوفن ساده بهبود خواهند یافت.«
مردانی درباره بیماری کرونا نیز با تاکید بر اینکه شدت بیماری 
کرونا در کشور بسیار افزایش یافته است، تصریح کرد: »این درحالی 

است که پیش بینی می کنیم اوضاع در روزهای آتی سخت تر و بدتر 
هم شود زیرا دو تعطیلی دیگر در پیش داریم که ممکن است 
مجدداً عده ای به سفر بروند. این موضوع در کنار کاهش رعایت 
پروتکل های بهداشتی و برخی تجمعات افراد سبب می شود به 

روزهای آینده خوشبین نباشیم.«

چرا مبتالیان کرونا  نباید واکسن آنفلوآنزا بزنند؟



رییس  بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هشدار داد خبـر

افزایش بیماران بدحال در موج جدید کرونا
رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با بیان اینکه پیک 
جدید اپیدمی کرونا از مرداد پیش بینی شده بود، گفت: »باید به طور 
عاجل برای کنترل این شرایط فکر شود؛ بیشتر از اینکه به فکر دارو، 
درمان و یا تشخیص بیماری باشیم، باید پیشگیری کنیم، در غیر 
این صورت احتمال دارد سیستم درمان در پاییز و زمستان به طور 

ناگهانی دچار مشکل شود.«
به گزارش سپید، پیام طبرسی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه پیک 
جدید اپیدمی از مرداد ماه قابل پیش بینی بود، گفت: »در اواخر مرداد 
که تا حدی آمار بیماری کم شده بود، تبعات و مخاطرات برخی 
بازگشایی ها، مسافرت های شهریور ماه و تجمعات بارها مطرح شد، 
در همان زمان پیش بینی شد که عدم اعمال محدودیت ها می تواند 
منجر به وقوع پیک های جدید بیماری شود و متاسفانه مجدداً از 
همان جایی که طی ۷ ماه گذشته تجربه داشتیم، ضربه خوردیم و 

االن در آغاز پیک جدید بیماری قرار داریم.« 
وی ادامه داد: »بر اساس تجربیات کسب شده طی چند ماه گذشته، 

زمانی که یک پیک جدید شروع می شود بین ۴ تا ۸ هفته طول می کشد 
و در مورد پیک جدید معلوم نیست که به قله رسیده ایم یا هنوز آمار در 
حال افزایش است. البته به نظر می رسد که آمارها افزایشی است؛ چراکه 
هنوز تعداد بستری ها بیشتر از ترخیصی هاست و کماکان تعدادی بیمار 
در لیست انتظار هستند.« وی با بیان اینکه در پیک جدید بیماری بسیاری 
از بیمارستان های دولتی و خصوصی در حال بستری بیماران کرونایی 
هستند، اظهار کرد: »با وجود افزایش ظرفیت ها حداقل در تهران هنوز 
با کمبود تخت برای بستری مواجه هستیم و تخت های بیمارستانی در 

حال حاضر پر شده است.«
طبرسی  تصریح کرد: »تا زمانی که واکسن قطعی و اثربخشی برای بیماری 
تولید نشود، تنها راه موجود رعایت نکات بهداشتی و پروتکل هاست.« 
این متخصص عفونی عنوان کرد: »با این حال کووید ۱۹ یک بیماری 
ویروسی است که هر چه جلوتر می رویم، عالئم جدیدی از آن شناسایی 
می شود. مثاًل شب گذشته اولین مورد پارکینسون ثابت شده به دنبال 

کووید در امریکا گزارش شد.«
وی افزایش تعداد بیماران بدحال را شاخصه موج جدید بیماری عنوان 
کرد و گفت: »تنها چیزی که در موج جدید مشاهده می شود افزایش 
تعداد بیماران بدحال است؛ به عبارت دیگر تعداد بیماران نیازمند خدمات 
ویژه متاسفانه در این موج بیشتر شده، همین مسئله باعث شده که گاهی 
اوقات به خاطر نبود تخت ویژه در آای سی یو، بیمار نیازمند خدمات 

ویژه در  بخش بستری و مراقبت شود.«
طبرسی وضعیت اپیدمی را نسبت به اسفند و فروردین وخیم تر دانست 
و ادامه داد: »انتظار ما چیز دیگری بود، چراکه بیماری در ابتدا ناشناخته 
بود ولی طی چند ماه گذشته تجربیات زیادی کسب شده، با این حال 
متاسفانه میزان مرگ و میرها نیز نسبت به اسفند و فروردین باالتر است.«
وی در خصوص پیش بینی وضعیت اپیدمی با بیان اینکه اظهار نظر 

درباره آینده اپیدمی باید توسط متخصصان اپیدمیولوژی انجام شود، 
گفت: »چندین بنگاه علمی در این خصوص پیش بینی هایی داشته اند؛ 
بر اساس نمودار اعالم شده از سوی دکتر حریرچی، اگر با همین روال 
پیش برویم ممکن است در آبان ماه به ۶۰۰ مورد مرگ روزانه برسیم و 
یک پیش بینی دیگر نیز نشان دهنده ۹۰۰ مورد فوت روزانه در اواسط آذر 
ماه است، البته اگر هیچ اقدام مداخله ای صورت نگیرد.« طبرسی وضعیت 
و آمار فعلی مرگ و میرها را نیز غیرقابل قبول دانست و گفت: »روز 
گذشته اعالم شد که ۴۱۲۰ نفر در حال حاضر در آی  سی  یوها بستری 
هستند که اگر آمار ۵۰ درصدی فوت بیماران بستری در آی سی یو ها 
را در نظر بگیریم، متاسفانه تعداد فوتی ها رقم قابل توجهی خواهد بود.«
معاون بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به نگرانی های موجود درباره 
وضعیت اپیدمی در پاییز و فصول سرد سال، اظهار کرد: »اوالً ویروس های 
تنفسی در تابستان فعالیت کمتری دارند که در رابطه با ویروس کووید 
۱۹ این اتفاق رخ نداد؛ یعنی در تابستان نیز شدت خود را حفظ کرد؛ 
در حالیکه انتظار داشتیم که در تابستان مقداری فروش کند. از طرف 
دیگر طی فصول سرد سال حضور افراد در فضاهای سربسته بیشتر 
می شود و در این شرایط احتمال انتقال بیماری نیز افزایش پیدا می کند.«
وی با اشاره به افزایش آمار ابتالهای خانوادگی، گفت: »در فصول سرد 
سال به دنبال افزایش حضور افراد در فضاهای سربسته، میزان انتقال های 
خانوادگی بیشتر می شود؛ چراکه اگر یک نفر از اعضای خانواده مبتال 

شود، در فضای سربسته بیماری را به سایرین نیز منتقل می کند.«
وی همچنین به بحث بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و تاثیر آن بر 
افزایش شیوع بیماری اشاره کرد و گفت: »به این مسایل باید جدی تر 
نگاه شود؛ فرقی نمی کند و در هر تجمعی احتمال انتقال وجود دارد. 
به عنوان یک مثال ساده در لیگ فوتبال آسیا با وجود برگزاری بازی ها 
در فضای باز قبل از هر بازی از فوتبالیست ها و کادر مسابقات تست 
کرونا گرفته می شود و اگر مثبت باشد، احتمال حذف تیم وجود دارد. 

بر این مبنا پروتکلی برای بازگشایی مدارس نداریم، پروتکل مدارس 
یعنی هر دو یا سه روز از دانش آموزان و کادر مدارس تست حلقی 
گرفته شود که امکان پذیر نیست؛ بنابراین تنها راه ممکن محدود 

کردن مجامع است.«
این متخصص عفونی همچنین به نگرانی ها در خصوص تداخل 
کرونا با آنفلوآنزا اشاره کرد و گفت: »هر دو بیماری ویروسی بوده 
و احتمال بروز همزمان آنها وجود دارد و در صورت بروز همزمان 
مرگ و میر آن افزایش می یابد. االن توجیهاتی وجود دارد که اگر 
کسی آنفلوآنزا بگیرد مستعد ابتال به کرونا شده و بالعکس، لذا اگر دو 
اپیدمی باهم اتفاق بیفتد، مطمئناً کنترل آن بسیار سخت تر می شود.«
طبرسی با تاکید بر اینکه باید به طور عاجل برای کنترل این شرایط 
فکری شود، اذعان داشت: »بیشتر از اینکه به فکر دارو، درمان و 
یا تشخیص بیماری باشیم، باید پیشگیری کنیم؛ چراکه اگر االن 
پیشگیری نکنیم، ممکن است سیستم درمان در پاییز و زمستان به 
طور ناگهانی دچار کالپس )فروپاشی( شود؛ چراکه اگر نیروی 
انسانی درگیر شود جایگزینی ندارد، کمااینکه همین االن نیز نیروی 
جایگزین نداریم و اگر نیرویی مبتال شود، افراد باقیمانده باید بیشتر کار 
کنند تا بتوانند جای او را پر کنند.« وی با بیان اینکه این فشار کاری 
کیفیت کار در سیستم درمان را صد در صد کاهش می دهد، گفت: »اگر 
به همین روال پیش برویم، کمبودهای مهمی در زمینه دارو و تجهیزات 
خواهیم داشت، بنابراین تنها راه چاره کنترل بیماری و پیشگیری است. 
همانگونه که وزارت بهداشت بارها اعالم کرده، هرچند متاسفانه اقدام 

عملی مناسبی از طرف تصمیم گیران صورت نمی گیرد.«
رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با بیان اینکه تخت های 
کرونای بیمارستان مسیح دانشوری به عنوان یک مرکز ارجاعی از ابتدای 
اسفند تا به امروز همواره پر بوده است، گفت: »ما از روی آمار مراجعه به 
اورژانس متوجه ورود بیماری به پیک جدید می شویم. به عنوان نمونه 
در ۲۱ شهریور میزان مراجعه کننده به اورژانس کرونا روزی ۶۰ نفر بود 

که االن این رقم به ۲۰۰ تا ۲۲۰ نفر افزایش یافته است.«
طبرسی با اشاره به آمارهای جهانی در این رابطه، عنوان کرد: »۸۰ درصد 
مبتالیان بدون نیاز به بستری خوب می شوند، ۱۵ درصد در بخش بستری 
شده و ۵ درصد وارد آی سی یو می شوند، از ۱۵ درصدی که در بخش 
بستری می شوند، ۳۰ درصد کارشان به آی سیو کشیده می شود و بر اساس 
آمار جهانی از هر ۱۰ نفری که بستری می شوند یک نفر فوت می کند.«
این متخصص عفونی در خاتمه با بیان اینکه این آمارها نباید مانع مراجعه 
بیماران به مراکز درمانی شود، گفت: »نباید بگذاریم بیماری وارد مراحل 
حاد و شدید شده و بعد به بیمارستان و مراکز درمانی مراجعه کنیم؛ 
چراکه شاید دیگر نتوان کاری برای بیمار انجام داد. بنابراین اگر فردی 
احساس ضعف و بیحالی شدید، تب طوالنی، افت اکسیژن، تنگی 
نفس و احساس فشار بر روی قفسه سینه داشت باید سریعا به مراکز 

درمانی مراجعه کند.«

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه آمار ابتال، بستری و فوت به 
علت کرونا کامال به میزان رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده 
از ماسک بستگی دارد، گفت: »استفاده از ماسک در مراکز و اماکن 
عمومی به کمترین میزان خود از هفتم مرداد تاکنون رسیده است.«

به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با ایسنا، گفت: »آمار 
ابتال، بستری و فوت به علت کرونا کامال به میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی و استفاده از ماسک بستگی دارد و هر وقت میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی در کشور کاهش یافته، آمار ابتال و بستری به 

علت کووید ۱۹ افزایش می یابد.«

وی درباره اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا گفت: »در حال 
حاضر میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور به ۶۱.۸۵ درصد 
رسیده و شاهد روند نزولی در این زمینه هستیم و از آن طرف روند 
صعودی ابتال و بستری به علت کووید ۱۹ را مشاهده می کنیم.« وی 
افزود: »همه جهان بیش از هفت ماه است که با ویروس کرونا درگیر 
هستند. به هر حال همه کشورها مجبور به بازگشایی ها بودند و در 
ایران برای بازگشایی ها، پروتکل های بهداشتی تدوین شد. خط قرمز 
همه ما باید رعایت فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی و استفاده 
از ماسک باشد.« الری ادامه داد: »در هفته های گذشته متاسفانه شاهد 

کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی بودیم و هر وقت بازگشایی ها 
انجام شده یا مراسمی برگزار می شود، آمار ابتال و بستری به علت 
کووید ۱۹ افزایش پیدا می کند. این موارد باعث افزایش فشار کاری 
بر کادر بهداشت و درمان نیز می شود. در این شرایط باید مردم 
همکاری و همدلی بیشتری با کادر بهداشت و درمان داشته باشند.«
الری همچنین  گفت: »استفاده از ماسک در مراکز و اماکن عمومی 
نیز بر اساس بررسی های انجام شده توسط تیم های بهداشت محیط، 
به کمترین میزان خود از هفتم مرداد تاکنون رسیده است. در حال 

حاضر میزان استفاده از ماسک در کشور ۵۵.۳۵ درصد است.«

سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد

روند نزولی رعایت پروتکل های بهداشتی و صعود دوباره کرونا

شماره ۱۷۵۹ ۷5 مهر ۱۳۹۹



پیام وزیر بهداشت برای زیارت مجازی در اربعین امسال 
باافتتاح تلویزیون اینترنتی اربعین

وزیر بهداشت با اشاره به رعایت حداکثری پروتکل های 
بهداشتی در مراسم های عزاداری ماه محرم، گفت: »امسال 
همانگونه که محرم متفاوتی را تجربه کردیم، اربعین متفاوتی 
تجربه می کنیم و عاشقان امام حسین)ع( از دور به ایشان 

سالم خواهند داد.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در پیام ویدیویی به مناسبت 
افتتاح تلویزیون اینترنتی اربعین ضمن تسلیت ایام سوگواری ساالر و سرور شهیدان امام حسین)ع( 
و یاران ایشان، گفت: »امسال مردم عزیز و شریف و عشاق حضرت اباعبدهلل تالش کردند محرمی 

متفاوت از سال های قبل برگزار کنند. برگزاری این مناسک با خواهش من و همکارانم و وفاق و 
همدلی همه  عزیزان اعم از روحانیت معزز، مداحان اهل بیت و مردم شریف و عزادار بدل شد به 
یک رعایت تمام عیار شیوه نامه های بهداشتی که گرچه در بعضی جاها نقض شد اما در اکثر قریب 
به اتفاق رعایت کردند.« وی افزود: »شاید به جرات بتوان گفت که بیشترین رعایت و حمایت را 
از مقام معظم رهبری در محرمی که گذشت داشتیم. امسال نیز همانگونه که مقام معظم رهبری، 
رئیس جمهور، مسئوالن و علما اشاره کردند و همانطور که از سوی کشور عراق از ما خواسته 
شد، اربعین متفاوت اجرا خواهد شد.« نمکی یادآور شد: »عاشقان امام حسین)ع( که پای پیاده 
در اربعین به زیارت می رفتند، امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا از راه دور بر آن بزرگوار سالم 
خواهند فرستاد و شروع مجموعه اربعین در صدا و سیما به عنوان یک کانال جدید شاید پنجره ای 
باشد برای بازتاب عشق اهل بیت در دل مردم این سرزمین که امیدوارم این حرکت مهم، اساسی 

و هنرمندانه بتواند در التیام هجران شیعیان این سرزمین موثر باشد.«وبدا

دولت

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت مطرح کرد

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: 
»یکی از اعضایی که در بدن ما وجود دارد و معنی واقعی زنده بودن 
است، قلب است؛ بطوری که حتی افرادی که دچار مرگ مغزی 
می شوند، هنوز زنده هستند. لذا مراقبت از قلب حیاتی ترین اقدام 
است. در حال حاضر بیماری قلبی عروقی اولین علت مرگ در دنیا 

و همچنین در کشور است.«
به گزارش سپید، افشین استوار در آستانه ۲۹ سپتامبر روز جهانی 
قلب افزود: »ساالنه 17.۹ میلیون نفر در سراسر دنیا به علت بیماری 
قلبی عروقی فوت می کنند که ۳1 درصد کل مر گ های جهانی و 

نیمی از مرگ های ناشی از بیماری های غیرواگیر است.«
استوار افزود: »اکثریت این مرگ ها ناشی از بیماری کرونر قلب یا 
سکته مغزی است. عوامل خطر اصلی بیماری قلبی عروقی و سکته 
مغزی شامل فشارخون، کلسترول و قند خون باال، مصرف دخانیات 

و الکل، رژیم غذایی ناسالم، چاقی و آلودگی هوا هستند.«
وی ادامه داد: »برگزاری روز جهانی قلب نقش بسیار مهمی در تغییر 
این عوامل خطر دارد. این روز بزرگترین اقدام در جهت افزایش 
آگاهی جهانی برای بیماری قلبی عروقی است و از زمان طرح آن 
از سال 1۹۹۹، به سرعت رشد کرده و مشارکت و حمایت جهانی 
عظیمی را تجربه کرده است.« استوار بیان کرد: »این یک فرصت 
جهانی است که افراد می توانند برای ارتقای آگاهی عمومی و تشویق 
افراد، خانواده ها، جوامع و دولت ها برای اقدام فوری علیه بیماری های 
قلبی عروقی استفاده کنند. هر فردی در کاهش مرگ های زودرس 
و بار ناشی از بیماری های قلبی عروقی و ارتقای سالمت قلب و 

زندگی طوالنی تر و با کیفیت بهتر نقش دارد.«
مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر گفت: »هر سال مراسم 
روز جهانی قلب در سراسر دنیا برای برجسته کردن اقداماتی که 
افراد می توانند برای پیشگیری و کنترل بیماری قلبی عروقی بر عهده 
گیرند، برگزار می شود. هر سال این مناسبت یک موضوع مختلف 
دارد، که مسائل کلیدی و عناوین مرتبط با سالمت قلب را منعکس 
می کند و مناسبت های گوناگون و فعالیت های مختلفی مرتبط با 

سالمت قلب سازماندهی می شود.«
استوار افزود: »دولت ها و سازمان های غیردولتی این روز را با برگزاری 
فعالیت هایی مانند گفتگوهای عمومی، کنسرت ها و وقایع ورزشی 
برگزار می کنند و ترویج می دهند. هر سال افراد بیشتری در این 
مناسبت ها شرکت می کنند که حمایت آن ها از این روز را نشان می دهد.«
وی تصریح کرد: »همه ساله کانون توجه و موضوع این روز در 
چارچوب اهداف اولیه تغییر می یابد و به برپایی فعالیت های ارتقای 
سالمت، پیشگیری از بیماری و کنترل در سطح جامعه کمک می کند. 
در نهایت این فعالیت ها باید در نظام سالمت برای تضمین تداوم و 
پایداری آن ادغام شوند. محیط برای مداخالت جامعه باید توسعه 
یابد و هماهنگی مجدد مهمی در خدمات بهداشتی برای پاسخ به 

افزایش بار بیماری های قلبی عروقی در سطح جهانی انجام شود.«
استوار خاطرنشان کرد: »در زمان بحران بیماری کووید 1۹، بیماران 
قلبی عروقی با تهدید دو جانبه ای مواجه خواهند شد. نه تنها در 
معرض ابتالی نوع شدیدتر ویروس و عوارض وخیم تر هستند، 
بلکه ممکن است به علت ترس، از دریافت مراقبت بموقع قلب 
خود خودداری کنند. این مسئله اهمیت اقدامات امسال در خصوص 

بیماری قلبی عروقی را دو چندان می کند.«
این روز در سه شنبه ۸ مهر1۳۹۹   امسال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
)مصادف با ۲۹ سپتامبر۲۰۲۰( برگزار می شود، شعار این روز را »با 
 Use Heart to Beat تمام وجود از سالمت قلب مراقبت کنید
Cardiovascular disease«  اعالم کرد و گفت: »پیام اصلی آن 
با تدبیر، اثرگذار و همدلی از سالمت قلب خود، خانواده و جامعه 

مراقبت کنید عنوان شده است.«
مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر گفت: »هدف این روز 
این است که افراد بدانند چگونه می توانند با انتخاب شیوه زندگی 
سالم و چند تغییر ساده  سالمت قلب خود را حفظ کنند و از قلب 
)با تدبیر، اثرگذار و همدلی( برای انتخاب های بهتر، برای گوش دادن 
به قلبشان، برای جامعه، افرادی که دوستشان دارند و خودشان، برای 
تشکر از کارکنان بهداشتی درمانی و برای مشارکت استفاده کنند.«

استوار افزود: »ما در یک دوران بی سابقه ای زندگی می کنیم. پاندمی 
کووید 1۹ سبب توجه بیشتر به حرفه کارکنان بهداشتی، نظام های 
مراقبت سالمت ملی و مسئولیت فردی ما برای سالمت خود و برای 

افراد آسیب پذیر در جامعه شده است.«
وی ابراز داشت: »ما نمی دانیم همه گیری جهانی کووید 1۹ درآینده 

چه بخشی از خدمات را در بر می گیرد، اما می دانیم که مراقبت از 
قلب مان همین االن مهم تر از هر زمان دیگری است. بیماری قلبی 
عروقی )CVD( اولین علت مرگ در سیاره ما است و علت های 
زیادی دارد؛ از مصرف دخانیات، دیابت، فشارخون باال و چاقی، 
تا آلودگی هوا و شرایط نادر و غفلت شده مانند بیماری شاگاس 

و آمیلوئید قلبی.«
بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، وی 
در خصوص پیشگیری از حمله قلبی و سکته مغزی، گفت: »عوامل 
خطر این بیماری که در ابتدا به شکل حمله های قلبی و سکته مغزی 
تظاهر می کند مصرف دخانیات، رژیم غذایی ناسالم، کم تحرکی 
و مصرف الکل است که به نوبه خود در افراد به شکل فشارخون 
باال، قند خون باال و اضافه وزن و چاقی و خطرات تخریب کننده 

سالمت قلب تظاهر می کند.«
وی اظهار داشت: »روز جهانی قلب بخشی از یک پویش جهانی 
برای گسترش آگاهی در خصوص پیشگیری از بیماری قلبی عروقی 
و سکته مغزی  است. فدراسیون جهانی قلب این روز را به عنوان 

یک پویش بین المللی ساالنه در ۲۹ سپتامبر بنا نهاد.«
با سازمان جهانی  استوار گفت: »فدراسیون جهانی قلب همراه 
پیشنهاد  برگزاری روز جهانی قلب را در سال 1۹۹۹  بهداشت 
دادند. این ایده برای این واقعه توسط رئیس فدراسیون در سال 

1۹۹۹-1۹۹7 پیشنهاد شده بود.«
وی در پایان افزود: »سازمان جهانی بهداشت برای کاهش مرگ 
بیماری های غیرواگیر تا سال ۲۰۲۵، هدف کاهش مرگ های زودرس 

ناشی از بیماری های قلبی عروقی تا ۲۵ درصد را تعیین کرده است.«

بیماری های قلبی، اولین علت مرگ در ایران و جهان
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دبیر شورای عالی بیمه سالمت عنوان کرد
نسخهنویسیداروهایشیمیدرمانی،الکترونیکمیشود

رئیس و دبیر شورای عالی بیمه سالمت از اقدامات انجام 
شده برای نسخه نویسی الکترونیک داروهای شیمی درمانی 
و الزامات در نظر گرفته شده برای بیمارستان ها و مراکز 

شیمی درمانی خبر داد.
به گزارش سپید، سجاد رضوی در گفت وگو با ایسنا از 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک در حوزه داروهای بیماران 
شیمی درمانی خبر داد و گفت: »اقدام دیگری که پیگیری می کنیم این است که بتوانیم خدمات 
شیمی درمانی را در حوزه تحویل دارو از طریق نسخه الکترونیک انجام دهیم؛ به طوری که مراکز 
شیمی درمانی موظف شوند که داروها را دریافت کرده و طی نسخه الکترونیک به بیماران تجویز 

کنند تا بیماران برای دریافت داروهایشان سرگردان داروخانه ها نشوند.« رضوی ادامه داد: »بر این 
اساس خود بیمارستان و یا مرکز شیمی درمانی باید خودش دارو را تهیه کند و با رعایت استانداردها 
در اختیار بیماران قرار دهند. در عین حال بیمه ها هم مشوق هایی را برای این مراکز قرار می دهند. 
به عنوان مثال مطالبات آن ها را زودتر پرداخت می کنند. بر این اساس قرار است بیمه ها یکسری 
مشوق ها قرار دهند تا مرکز خودش داروی بیماران شیمی درمانی را از طریق نسخه الکترونیک 
برای بیماران تجویز کرده و در اختیارشان قرار دهد.« وی تاکید کرد: »ما موافق این نیستیم که بیمار 
برای دریافت داروی شیمی درمانی به داروخانه ها مراجعه کند، این کار علمی نیست و در جهت 
رفاه بیماران نیست. بنابراین ما دنبال این هستیم که بیمه ها کمک کنند و بیماران بتوانند دارویشان را 
از داروخانه بیمارستان و مرکز شیمی درمانی دریافت کنند.« رضوی گفت: »چند روز قبل بازدیدی 
در این زمینه از بیمارستان امام حسین )ع( داشتیم که تقریبا سیستم های این بیمارستان برای آغاز این 
کار آماده بود و فکر می کنم تا یک ماه آینده می توانیم این اقدام را به صورت پایلوت در بیمارستان 

امام حسین )ع( آغاز کنیم تا بعدا به تدریج کشوری شود.«

بیمه سالمت

محمدی سعادت، عضو شورای عالی نظام پزشکی مطرح کرد

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به همزمانی آنفلوانزا و کرونا 
تصریح کرد: »همه مادران باردار باید دربرابر آنفلوانزا واکسینه شوند اما 
هنوز این واکسن در مراکز بهداشتی توزیع نشده و ماماها دائماً مورد 

سوال واقع می شوند.«
به گزارش سپید، فرحناز محمدی سعادت با اشاره به این که تاکنون 8 
ماما در اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داده اند، بیان کرد: »ماماها 
دوشادوش پزشکان و پرستاران درمبارزه با کرونا بسیار فعال بوده، بویژه 
در بخش بهداشت در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند زیرا در این بخش 

مراجعینی داریم که ناقلین بدون عالمت هستند.«
وی با اشاره به خدمات ماماها از جمله مشارکت در طرح غربالگری 
کرونا، مشاوره تلفنی و آنالین با مادران باردار در دوران کرونا، مراقبت 
از مادران پرخطر مبتال به کرونا، پیگیری افراد مبتال به کرونا خصوصا 
مادران و نوزادان و همکاری داوطلبانه ماماهای  بخش خصوصی در 
دوران کرونا افزود: »در ابتدای شیوع کرونا این اطالع رسانی انجام شد 
که افراد درصورتی که خود را مشکوک به کرونا می دانند به نزدیکترین 
واحد بهداشتی مراجعه کنند؛ بنابراین همکاران ما در مراکز بهداشت 

درمعرض ابتالی باال قرار دارند.«
وی با اشاره به این که در اسفند و فروردین ماه 43 مامای مبتال به کرونا 
فقط در بخش بهداشت داشتیمف ادامه داد: »یکی از مشکالت ماماها 
در  بخش های درمان، مادرانی هستند که برای زایمان مراجعه می کنند 
و اگر بدانند که مثبت هستند این موضوع را به علت ترس از بستری 
شدن در بخش کرونا اعالم نمی کنند و همکاران ما در بخش درمان بدون 

اطالع از مثبت بودن مادران و با علم به این که مبتال نیستند خدمات را 
ارائه می دهند که این امر ریسک ابتال را در ماماها افزایش می دهد.« عضو 
شورای عالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد: »استفاده از وسایل حفاظتی 
و لباس های مخصوص در بخش زایمان برای مادران باردار ایجاد رعب 
و وحشت نموده و بسیاری از همکاران ماما برای حفظ شرایط روحی 

این مادران از لباس های محافظ استفاده نمی کنند.«
محمدی سعادت با اشاره به همزمانی آنفلوانزا و کرونا تصریح کرد: »همه 
مادران باردار باید دربرابر آنفلوانزا واکسینه شوند اما هنوز این واکسن در 
مراکز بهداشتی توزیع نشده و ماماها دائماً مورد سوال واقع می شوند.«

عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر توزیع رایگان واکسن آنفلوانزا 
برای کادر درمان و ماماهایی که در بخش بهداشت کار می کنند؛ خاطرنشان 

کرد: »ماماها باید واکسینه شوند تا خدمت دهی بهتری داشته باشند زیرا 
در ارتباط نزدیک و مستقیم با مادران باردار هستند و در صورت عدم 
واکسینه شدن یک سیکل معیوب ایجاد شده و امکان انتقال آنفلوانزا از 

ماماها به مادران باردار وجود خواهد داشت.«
وی با اشاره به این که فعالیت های همکاران ماما در دوران کرونا بسیار 
قابل توجه بوده و درآموزش، راهنمایی و پیگیری شرح حال مراجعان در 
معرض مواجهه با بیماران بدون عالمت هستند، اظهار کرد: »همکارانمان 
در بخش خصوصی نیز با قوت قلب و بدون هیچ گونه حمایتی حتی در 
روزهای تعطیل به فعالیت خود ادامه می دهند و با این جانفشانی ها هیچ 
آماری از خدمات آنها ارائه نمی شود. همکاران ما نه کارانه ای دریافت 
می کنند و نه 50 درصد افزایش حقوقی راکه برای همکاران سایر رشته ها 

در نظر گرفته اند، برای ماماها لحاظ نکرده اند.«
محمدی سعادت با اظهار تاسف از این که حقوق ماماها در بخش بهداشت 
به دلیل این که خرید خدمت می شوند، پایین ترین حقوق قانون کار 
است، گفت: »گاهاً برخی از همکاران ماما حتی کمتر از یک میلیون و 
800 هزار تومان دریافتی دارند و از مسئوالن می خواهیم بطور جدی 
به این مساله رسیدگی کنند تا ماماها برای ادامه فعالیت در دوران کرونا 
انگیزه خود را از دست ندهند.« این عضو شورای عالی نظام پزشکی 
خاطرنشان کرد: »تا زمانی که کرونا هست جامعه مامایی نیز کنار مردم 
بوده و به آنها خدمت رسانی می کند و امیدواریم که مسئوالن با در نظر 
گرفتن مشکالت این قشر راهکارهایی را برای افزایش انگیزه ماماها 

ارائه دهند.«سازمان نظام پزشکی

عدم توزیع واکسن درمراکز بهداشتی برای مادران باردار
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رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت از تدوین 11۶ 
پروتکل بهداشتی پس از همه گیری کووید 19 و انجام 1۲1 هزار 

بازدید از هیئات مذهبی در ماه محرم خبر داد.
به گزارش سپید، احمد جنیدی در وبینار مدیران گروه های سالمت 
محیط و کار دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مدیران گروه های 
این مرکز در ستاد با اعالم این خبر گفت: »از ابتدای همه گیری کووید 
19 در کشور تا 5 مهر 99 بیش از دو میلیون و ۶۲7 هزار بازدید از 
مراکز مختلف از جمله مراکز تهیه و توزیع غذا، مراکز عمومی و 
کارگاهی توسط بازرسین بهداشت محیط و حرفه ای انجام شده است.«
وی افزود: »49 هزار و 84۶ واحد در این مدت به دستگاه قضایی 

معرفی شده و 17 هزار و ۶7 واحد متخلف نیز پلمب شده اند.«
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت تشکیل کمیته 

کشوری بهداشت محیط در ستاد ملی مبارزه با کرونا را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: »در گام دوم مبارزه با کرونا 11۶ پروتکل بهداشتی 
توسط مرکز سالمت محیط و کار معاونت بهداشت تدوین و ابالغ 
شده است که از جمله این موارد نظارت بر دفن بهداشتی اجساد 
مشکوک و قطعی کرونایی بوده است.« وی کرد: »از 31 مرداد تا 11 
شهریور 99 مصادف با ماه محرم الحرام 1441 قمری شاهد تشدید 
بازرسی ها به ویژه از هیئات مذهبی، مساجد و تکایا توسط بازرسین 
این مرکز و دانشگاه های علوم پزشکی کشور بودیم.« وی از 1۲1 
هزار و 159 بازدید از هیئات در ایام محرم خبر داد و افزود: »میزان 
استفاده از ماسک توسط خادمین و مسئولین هیات ها 84.83 درصد، 
توسط عزاداران 78.90 درصد و رعایت فاصله گذاری در هیئات نیز 
7۶.38 درصد بود.« رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 

درخصوص اقدامات این مرکز در سال جدید تحصیلی 1399- 1400 
نیز گفت: »بازرسین بهداشتی از 111 هزار و 473 مدرسه موجود در 
مناطق شهری و روستایی کشور بالغ بر 4188۶ بازدید در بازه زمانی 
15 تا 31 شهریور 99 انجام داده اند. 1809 مورد اخطار بهداشتی نیز 
برای مدارس صادر شده است.« وی تعداد بازدیدها از زندان های 
کشور را نیز از ابتدای همه گیری کرونا در کشور ۲۲۶9 مورد برشمرد 
و گفت: »نظارت بر برگزاری آزمون های سراسری دانشگاهی و 
مراسم مذهبی مانند دعای عرفه نیز توسط بازرسین سالمت محیط 
و کار انجام شده است.« بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت، جنیدی در پایان افزود: »همچنین الزم است درباره 
تفکیک، بی خطر سازی و دفع بهداشتی پسماندهای بیمارستانی به ویژه 

پسماندهای عفونی نظارت ویژه انجام شود.«

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت اعالم کرد

۱۲۱هزاربازرسیبهداشتازهیئاتدرمحرم
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مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو: خبـر
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استاندارد عسل اجباری شد
بیش از ۵۰ درصد عسل موجود در بازار تقلبی است

مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا 
و دارو گفت: »بیش از 5۰ درصد عسل موجود در بازار تقلبی 
است، به همین منظور برای جلوگیری از این تخلف، استاندارد 
عسل اجباری شد و عسل هایی که از این پس وارد بازار می شود 

باید استاندارد باشد.«
به گزارش سپید، محمد حسین عزیزی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»تقلب و تخلف در تولید محصوالت غذایی بسیار زیاد است، 
بیشترین تقلب ها هم در محصوالت و مواد غذایی گرانقیمت مثل 
عسل، روغن زیتون یا زغفران است به عنوان مثال در عسل گاهی 
شربت گلوکز یا شربت نبات قاطی می کنند تا بتوانند این مواد ارزان 
را به قیمت باال بفروشند و سود کنند یا در مورد روغن زیتون 
گاهی روغن سویا یا روغن آفتابگردان را که ارزان تر است قاطی 
می کنند.« وی گفت: »در مورد عسل، تشخیص عسل واقعی از 

تقلبی بسیار سخت است. نیازمند آزمایشگاههای بسیار پیشرفته است 
و آزمایش های آن باید در چند مرحله مختلف انجام تا مشخص شود 
عسل واقعی است یا نه، بهترین کار برای تهیه عسل این است که از 
عسل های با برند و نام و نشان های معتبر و از فروشگاه های معتبر 
خریداری شود که احتمال تقلبی بودن آن کمتر است اما عسل های بی نام 
و نشان و تقلبی که در کارگاه های متفرقه پر می شوند هم زیاد است.«
عزیزی در پاسخ به این پرسش که چند درصد عسل های موجود در 
بازار تقلبی است، گفت: »درصد دقیقی نداریم زیرا  بخش زیادی از 
عسل های موجود در بازار به صورت فله ای و بدون نام و نشان عرضه 
می شوند و نظارت های سازمان غذا و دارو در بازار نیز تصادفی و 

اتفاقی است اما به نظر می رسد بیش از 5۰ درصد عسل های موجود 
در بازار تقلبی هستند و در آنها نوعی از تقلب و تخلف وجود دارد.«
مدیرکل نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی افزود: »برای جلوگیری از 
تقلب در عسل در آخرین جلسه شورای عالی استاندارد، استاندارد 
عسل تصویب شد، هنوز مقدار زیادی از عسل های تولید قبل در بازار 
وجود دارد که ممکن است استاندارد نباشد اما عسل هایی که از این 
پس وارد بازار می شوند اعم از عسل های صنعتی و سنتی برای اخذ 
مجوز باید حتما استاندارد عسل را داشته باشند و همه عسل های دارای 
مجوز باید تحت کنترل باشند.« عزیزی گفت: »مسئول نظارت بر بازار 
عسل وزارت جهاد کشاورزی و قسمت زنبورداری این وزارتخانه 
است و قرار شد این نظارت از سطح روستاها و شهرستان هایی که 

محل تولید عسل است، انجام شود، نظارت سازمان غذا و دارو نیز 
در مرحله بسته بندی در کارخانه ها و کارگاه ها اعمال می شود. قرار 
شد با همکاری بین سازمان غذا و دارو و وزارت جهاد کشاورزی 
بازار عسل در کشور سر و سامان یابد به خصوص اینکه از نظر 
صادرات نیز ساماندهی این بازار بسیار مهم است و اگر کیفیت 
عسل های صادراتی از ایران پایین باشد این بازار خراب می شود 

در حالیکه یکی از بازارهای مهم و ارزآور برای کشور است.«
وی افزود: »در مورد روغن زیتون البته میزان تقلب و تخلف کمتر 
از عسل است، حدود 3۰ درصد روغن زیتون های موجود در بازار 
تقلب دارند و بیشتر با قاطی کردن روغن سویا یا روغن آفتابگردان 

که ارزان تر است در روغن زیتون تقلب صورت می گیرد.«
مدیرکل نظارت بر غذا وزارت بهداشت گفت: »تخلف و تقلب 
در بازار مواد غذایی همیشه هست و همیشه افرادی سودجو و 
سوء استفاده چی در این بازار وجود دارند. یکی از تخلفات بسیار 
رایچ که در بازرسی های سازمان غذا و دارو دیده می شود، تغیییر 
برچسب تاریخ انقضای محصوالت غذایی است. این تخلف بیشتر 
در سوله ها و کارگاه های بی نام و نشان انجام می شود و عده ای سوجو 
مواد غذایی تاریخ گذشته را ارزان می خرند و در این اماکن برچسب 
تاریخ انقضای آنها را عوض می کنند و دوباره وارد بازار می کنند تا 

با قیمت باالتر بفروشند.«
وی افزود: »از مردم می خواهیم اگر با چنین تقلبی مواجه شدند، مورد 
را به سامانه 19۰ وزارت بهداشت اعالم کنند تا از طریق نیروی انتظامی 

و مراجع قضایی با متخلفان برخورد شود.«

در حاشیه هفتاد و پنجمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
نشست کارگروه بین الدولی آژانس ملل متحد در زمینه پیشگیری و 
کنترل بیماری های غیرواگیر، جلسه ای با هدف بررسی پیامد های 
بحران کووید 19 بر پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در 

جهان برگزار شد. 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، در این جلسه، که به میزبانی فدراسیون 
روسیه و با حضور وزرای بهداشت، سران سازمان جهانی بهداشت، 
مقامات بهداشتی کشورهای عضو و شماری از چهره های تاثیرگذار 
سیاسی برگزار شد، تدروس آدانوم، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، 
وزرای بهداشت کشورهای روسیه، نیجریه، عمان، مدیر کل آژانس 
رییس  انگستان،  بهداشت  وزیر  دستیار  اتمی،  انرژی  بین المللی 
دبیرخانه کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت، رییس دبیرخانه 
گروه ویژه سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری های 
غیرواگیر، وزیر امور خارجه نروژ، معاون وزیر امور خارجه ایتالیا، 
 معاونین مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، مدیر ارشد برند جهانی
Johnson & Johnson به بیان مواضع خود در زمینه تاثیر بحران 

کرونا بر وضعیت بیماری های غیرواگیر در جهان پرداختند.
باقر الریجانی نایب رییس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های 

غیرواگیر ایران نیز در این نشست مجازی حضور داشتند.
در نشست امسال این کارگروه، با توجه به بحران همه گیری کووید19 
راه های پشتیبانی موثر سازمان ملل متحد از برنامه های کشورها در 
کاهش اثرات ناشی از این بحران در زمینه بیماری های غیرواگیر مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه توافق شد تا کشورها پاسخ های خود به بیماری های 
غیرواگیر را طی همه گیری کووید 19 افزایش دهند. خطر باالتر 

کووید 19 در بیماران مبتال به بیماری های غیرواگیر همچون دیابت و 
فشار خون، اختالل در دریافت خدمات سالمت بخصوص در بیماران 
مبتال به سرطان و دیابت، اختالل در دسترسی به دارو در دوران همه 
گیری، شکست برنامه های دولت ها در پاسخگویی به خدمات مورد 
نیاز بیماران در دوران مواجهه با کرونا، خال های بهداشتی در زمینه 
پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، شکست دولت ها در دستیابی 
به اهداف توسعه پایدار در نتیجه پیامدهای بهداشتی کووید 19 از 

مهمترین موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد. 
در این نشست همچنین به پروژه سیاست گذاری مشترک سازمان 
جهانی بهداشت، برنامه توسعه سازمان ملل و کارگروه بین الدولی 
آژانس ملل متحد در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر 
در زمینه راهنمای دولت ها، سیاستگذاران، آژانس های سازمان ملل 
و شرکای جهانی برای رسیدگی به بیماری های غیرواگیر به عنوان 
بخشی جدایی ناپذیر از پاسخ به بحران کووید 19 و  تالش های 
گسترده تر برای دستیابی به برنامه 2۰3۰ توسعه پایدار اشاره شد 
که می تواند چراغ راهی برای کشورها در مورد چگونگی حفظ 
بهداشت  و  غیرواگیر  بیماری های  ضروری  بهداشتی  خدمات 

روانی در طی همه گیری باشد. 
گفتنی است کارگروه UNIATF  پیرو تعهد سران دولت ها به بیانیه 
سازمان ملل متحد در خصوص بیماری های غیرواگیر و اجرایی 
سازمان  غیرواگیر  بیماری های  جهانی  عملیاتی  برنامه  ساختن 
جهانی بهداشت تشکیل شده است تا با هماهنگی سازمان های 
زیرمجموعه سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین الدولی 
که فعالیت های آنها با پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر 
مرتبط است دولت ها را در راستای متعهد بودن به پاسخگویی 

به اپیدمی بیماری های غیرواگیر در جهان حمایت نماید.
رویکرد این کارگروه در پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر، 
رویکردی فرابخشی است و کشورها را به جلب مشارکت تمامی 

ذی نفعان در راستای دستیابی به اهداف تشویق می نماید.
توضیح اینکه، کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر 
در سال 139۴ به صورت ساختاری عالی مرتبه در وزارت بهداشت 
با مشارکت درون بخشی و همکاری معاونت های بهداشت، درمان، 
آموزش، تحقیقات و فناوری، توسعه، اجتماعی، پرستاری و سازمان 

غذا و دارو تشکیل  شده است.
از مهمترین دستاوردهای این کمیته، تدوین سند ملی پیشگیری و 
کنترل بیماری های غیرواگیر در بازه زمانی 139۴ تا 1۴۰۴ است که با 
رویکردی فرابخشی اهداف و استراتژی های کشور را برای کاهش مرگ 
و میر و ناتوانی ناشی از بیماری های غیرواگیر شفاف ساخته است.

همچنین با توجه به چالش های جدی همه گیری کووید-19 در 
مدیریت بیماری های غیرواگیر کشور برنامه ملی پیشگیری و کنترل 
بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در جمهوری اسالمی 
ایران در شرایط همه گیری کووید-19 تدوین و به دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور ابالغ شده است.
در این نشست همچنین از کشورهای نیجریه، مکزیک، ارمنستان، 
روسیه، انگلستان، هند، نروژ، برونئی، غنا، آرژانتین، برزیل، آمریکا، 
استرالیا و ژاپن به دلیل دستاوردهای چشمگیر در حوزه پیشگیری و 

مدیریت بیماری های غیر واگیر تقدیر شد.
پیشتر و در سال 2۰18 نیز جایزه کارگروه بین الدولی سازمان ملل 
متحد )UNIATF( به جمهوری اسالمی ایران در زمینه پیشگیری 

از بیماری های غیرواگیر اهدا شده است.

حضور ایران در نشست سران عالی رتبه بهداشت جهان در کارگروه بین الدولی آژانس ملل متحد 
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
»جامعه پزشکی مانند دوران دفاع مقدس جهادگونه 
و بدون چشمداشت در مبارزه با اپیدمی کووید19 
در صحنه است و حتی اگر پول هم نگیریم اجازه 
نمی دهیم در مبارزه با این ویروس از هیچ کشور 

اروپایی عقب بمانیم.«
به گزارش سپید، سعید نمکی روز یکشنبه در مراسم 
تجلیل از پیشکسوتان سالمت در دفاع مقدس و 
مقاومت در مرکز همایش های رازی افزود: »من 
وزیر سیاسی نیستم، سیاست بلد نیستم. نه رسانه 
دارم نه تیم دارم. وقتی به وزارت بهداشت رفتم 
هیچ معاونی را عوض نکردم. من عوضی وزیر 
شدم. وزیر شدن چیزهایی می خواست که من 
ندارم. این کسوت داشته های دیگری می خواست 
که من نداشتم. اهل تضرع و زاری نیستم که در 

اوج تحریم ها ضجه بزنم که پول و ارز ندارم.«
وی افزود: »من همان طور که شاعر شهرم گفت، 
یاد گرفته ام که »قطاری دیدم که سیاست می برد 
و چه خالی می رفت« از موالیم امیرالمومنین)ع( 
یاد گرفتم که آلوده فتنه های سیاسی نشوم. وقتی 
تیم ندارم رسانه هم ندارم. رسانه من مردم پاکدل 
و بسیجیان هستند. چند تا حمله به من شد هیچ 
کس از من دفاع نکرد. در هیچ رسانه ای از من 
دفاع نشد. اگر به قاسم سلیمانی نامه نوشتم برای 
این بود که همدلی و همزبانی بهتر از او ندیدم. 
حیات  زمان  در  که  بود  روحی  پاکیزه ترین  او 

درک کردم.«
وزیر بهداشت گفت: »رئیس بانک مرکزی روزشنبه 
محبت کرد تا بخشی از بودجه صندوق توسعه 
کشور برای وزارت بهداشت آزاد شود. می دانم چه 
فشار سنگینی را تحمل می کند. اگر خواهش کردم 
که پول بدهید برای این است که می خواهیم برای 
پاییز آماده شویم. می خواهیم مبلغی را همکارانی 
زحمت  مبارزه  میدان  در  ماه هاست  که  بدهم 
می کشند، ماه ها صبوری کرده اند اما گفتیم همین 
خرده هم نمی خواهیم که مبادا این درخواست 

من مشکلی ایجاد کند.«
نمکی افزود: »اگر خدای نکرده از کرونا شکست 
بخوریم، همه ضرر می کنیم اما با همکاران اعالم 
کردیم این پول را هم نمی خواهیم از این بعد لب 
فرو می بندیم. همکاران من حقوق هم نگیرند کار 
می کنند. کارانه چیست، آمده ایم برای فدا کردن 
جان. برای خیلی ها عجیب است که می گوییم 
پول نمی گیریم ولی جانفشانی می کنیم و مملکت 
را اداره می کنیم. در هر شرایطی نمی گذاریم در 
عرصه بین المللی در مبارزه با کرونا از هیچ کشور 

اروپایی عقب بمانیم.«
وزیر بهداشت گفت: »در کنار همه مردم و نیروهای 
بسیجی کشور مقاومت می کنیم و کرونا را به لطف 
خدا شکست می دهیم، این وعده الهی است همان 
طور که هشت سال دفاع مقدس را اداره کردیم.«
وی افزود: »اوایل بهمن و اواخر پاییز که گزارشی 
از کرونا را از چین دریافت کردیم. فهمیدم که 
ماجرایی در پیش است. من هفت، هشت ماه 
در هیچ برنامه تلویزیونی نیامده ایم امروز چون 
در جمع همفکران خودم هستم لب به سخن 

می گشایم. دلنوشته هایی هر روز دارم که شاید 
روزی آنها را منتشر کنم.«

نمکی گفت: »اولین ساعاتی که از همه گیری کرونا 
خبردار شدم که در چین چنین اتفاقی افتاده است. 
گفتم ویروس جدیدی پا به عرصه طبیعت گذاشته 
و روزهای سختی را برای کل جهان می بینم. وقتی 
برخی  پروازهای چین صحبت کردم  بستن  از 
خیلی ساده لوحانه به ما نگاه می کردند. گفتم اگر 
این آتش به نیستان کشور افتاد چه ها می شود.«

جهادی  شیوه های  با  کردیم  »سعی  افزود:  وی 
و بسیجی و آنچه برگرفته از دفاع مقدس بود 
جبهه آرایی کنیم، در تحریم و شرایط سختی 
بودیم اما بزرگ مردان و زنانی داریم که روزهای 
ایثارگر  کرده اند. جامعه  اداره  را خوب  سخت 
پزشکی و پرستاری کشور را داریم که به آنها 
پشت گرم هستیم. شروع به سنگرساختن کردیم. 
دفاع سرسختانه ای داشتیم که جزو تاریخی ترین 
لحظه های تاریخ است. یک شهید آوینی می خواهد 

که این صحنه ها را ثبت کند.«
وزیر بهداشت گفت: »شبکه های معاند بدترین 
بد اخالقی ها را روا داشتند، آنها طوفان را نسیم 
پنداشتند و گرفتار شدند. گر چه در بهترین شرایط 
1.6 تخت به ازای هزار نفر داریم در حالی که 
کشورهای اروپایی حداقل سه برابر تخت و پزشک 
و پرستار دارند. روز سوم اسفند نشستیم طراحی 
حمله ای به سمت ویروس را انجام دادیم تا به 
صورت فعال به سمت بیماری برویم. ۲5۰ نفر از 
بسیجیان کنار ما آمدند و با سامانه ۴۰3۰ به مبارزه 
رفتیم در اردیبهشت تعداد مرگ های روزانه را به 
حدود 3۰ نفر رساندیم تولید کننده ونتیالتور و 
مواد ضدعفونی کننده شدیم. کمک های مومنانه 
هم به میدان آمد که الگوهای زنده شده دفاع 
مقدس است. نسلی که دفاع مقدس را ندیده بود 
تکه هایی از آن صحنه های بزرگ را مشاهده کرد.«
نمکی افزود: »تردید ندارم با همت همه عزیزان 
این راه سخت را طی می کنیم. آنان که از نامه 
نوشتن من به سردار سلیمانی تعجب کردند بدانند 
که سردار سلیمانی نرفته است. نوای این مرد که 

می گفت ما ملت امام حسین )ع( هستیم همواره 
بر وجود من جاری است. سالروز دفاع مقدس 
را در چهلمین سالروز این حماسه ملی گرامی 
می داریم و به روح همه شهدای حریم و حرم و 
سالمت کشور درود می فرستیم. افرادی که در دفاع 
مقدس روپوش سفید آنها کفن رنگین آنها شد.«
وی گفت: »امروز هم مدافعان سالمت در مبارزه 
با کووید19 در دفاع از سالمت مردم جانشان را 
از دست می دهند. دست بوس همه رزمندگان 
و مدافعان کشور هستیم. دفاع مقدس درس های 
مهمی به ما آموخت. جبهه ها مدرسه عاشقی بود. 
اولین درس جبهه درس عشق بود و همان طور 
که امام فرمودند بسیج میوه روزهای سخت دفاع 
مقدس و مدرسه عشق بود. این عشق بود که 
صحنه های بی نظیری را آفرید. صحنه هایی که 
شهید آوینی به تصویر کشید و به ماندگاری آن 
افزود. مجروح سنگینی را به تصویر کشید که 

لبخند می زد. غیر از عشق چیز دیگری نبود.«
نمکی افزود: »جبهه ها مدرسه عاشقی بود همه 
کسانی که یک بار خاک جبهه را خوردند دیگر 
دلشان نمی خواست از آنجا برگردند. دومین درس 
این بود که نباید مرعوب هیمنه پوشالی دشمن شد. 
آموختیم که با ایمان و رشادت می توان هیمنه دشمن 
را در هم شکست. آن هجمه روزهای نخست اگر 
جز با ایمان و رشادت بود، خیلی جاها را باخته 
بودیم. اینکه بعد از هشت سال یک کشور تنها؛ با 
مجموعه ای سنگین درافتاد و یک میلی متر از خاکش 
را در پشت هیچ میز مذاکره ای نداد. دلیلش این بود 
که آموختیم نباید جلوی دشمن مرعوب شد.«وزیر 
بهداشت گفت: »امروز هم سنگین ترین تحریم های 
تاریخ را داریم. بعد از عاشورا در هیچ دوره تاریخی 
حمله شمر زمانه را با چنین تحریم و بستن همه 
روزنه ها علیه یک ملت نداشته ایم. ملتی که جز 
حق طلبی دنبال چیزی نیست. سومین درس دفاع 
مقدس هم این است که هر جا ایستادیم بردیم. 
هر جا متحد در کنار هم بودیم قطعا برنده میدان 
مبارزه بودیم. امروز هم اگر در کنار هم باشیم در 
برابر تمام دشمنی ها و اپیدمی ها پیروز می شویم.«

ایستادگی و ایثار جامعه پزشکی در دوران کرونا
رییس بسیج جامعه پزشکی هم در این مراسم گفت: 
»جامعه پزشکی خدمتگزار و ارزشمند است و در 
تمام صحنه ها این نیروها پای کار بودند، در طول 
جنگ تمام صحنه های دردناک را جامعه پزشکی 

شاهد بودند و جانفشانی کردند.«
شاهین محمد صادقی اظهار داشت: »ما دوران 
سختی را پشت سر گذاشتیم و نسل جوان ما 
اصال این کمبودها را حس نکردند، بسیاری از 
پرستاران و پزشکان در دوران دفاع مقدس، سیل 
و زلزله و در محور مقاومت حاضر بودند. موارد 
متعددی به یاد دارم که ایثارگران جامعه پزشکی 

جلوتر از رزمندگان حضور داشتند.«
محمد صادقی ادامه داد: »شهید سردار سلیمانی 
به  داشتند.  تاکید  رزمندگان  سالمت  حفظ  بر 
این صورت که ابتدا وسایل امدادی آماده باشد 
و بعد عملیات آغاز شود و به یاد دارم که در 
دوران مقاومت شرایط به قدری سخت بود که 
گاوداری  اتاق های  در  بوکمال  در  ما  پزشکان 

جراحی انجام می دادند.«
رئیس بسیج جامعه پزشکی گفت: »در دوران کرونا 
جانبازی ایثارگران را دیدیم. پیش ازاین متاسفانه 
برخی افراد مغرض نسبت به جامعه پزشکی حداکثر 
بی انصافی را داشتند و طوری نشان دادند که جامعه 
پزشکی افراد بی تفاوتی هستند، اما در دوران کرونا 
این  در  و  کردند  را مشق  ایثار  پزشکی  جامعه 
صحنه های سخت و جانکاه همه ایستادند. آنها 
در تحریم ها و کمبودها و ظلم های بیرون و گاهی 

درون، در حال پاسداری و مقاومت هستند.«
وی گفت: »کشورهایی داریم که به اندازه بودجه 
کل کشور ما در حوزه کرونا هزینه کردند، اما 
ما با بودجه اندک این چنین توانستیم ایستادگی 
کنیم. من از همه ایثارگری های جامعه پزشکی در 
دوران کرونا، دفاع مقدس و در جبهه مقاومت 

قدردانی می کنم.«
بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس نیز در این مراسم گفت: »وزارت 
بهداشت در چهلمین سالگرد انقالب وزارت اول 
است، در بزرگداشت چهلمین سالگرد هم وزارت 
بهداشت است. وقتی می گوییم وزارت بهداشت 
در تجلیل از دفاع مقدس اول است، فرمانده هان 
نظامی هم تعجب می کنند اما این یک واقعیت 
است. وزارت بهداشت در فعالیت های تخصصی 
هم اول است. کسی که در خط جهاد است باید 

هم چنین باشد.«
وی افزود: »جامعه پزشکی از اول در دفاع مقدس 
حضور داشتند، امروز هم جامعه پزشکی واقعا گل 
کاشتند در خط مقدم هستند، حدود ۲۰۰ نفر از 
جامعه پزشکی شهید شدند. مردم در این شرایط 
به جامعه پزشکی کمک کنند، کمک به جامعه 
پزشکی رعایت پروتکل های بهداشتی است. مدام 
وزیر بهداشت و معاونان او از مردم می خواهند 
رعایت کنند. جامعه پزشکی خسته شده اند امیدوارم 
پر توان باشند، نیروهایی نظامی هم حاضرند هر 
کمکی الزم باشد در کنار جامعه پزشکی در این 

مبارزه انجام دهند.«

درمبارزهباکروناازهیچکشوراروپاییعقبنمیمانیم
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برنامه ریزی  و  منابع  مدیریت،  توسعه  معاون 
نفر  وزارت بهداشت گفت: »حدود ۴5 هزار 
از همکاران ما در  بخش سالمت از ایثارگران 
و  شهدا  خانواده  جانبازان،  رزمندگان،  شامل 

آزادگان هستند.«
به گزارش سپید، سید کامل تقوی نژاد در مراسم 
تجلیل از پیشکسوتان سالمت در دفاع مقدس 
و مقاومت که با حضور وزیر بهداشت برگزار 
شد، گفت: »هفته دفاع مقدس برای همه ما و 
خصوصًا نسلی که امروز در این سالن حضور 
از  را  مقدس  دفاع  که  داشتند  توفیق  و  دارند 
نزدیک لمس کنند، یادآور رشادت هایی است که 
برای اعتالی مردم ایران بزرگ به ظهور رسید. 
آنها همیشه سرافرازانه در مقابل کسانیکه طمع 
این آب و خاک و عقیده ما حمله  به  کردند 

کنند، مقاومت کردند.«
وی افزود: »زنده نگه داشتن یاد و خاطره دفاع 
است. خصوصًا  اهمیت  ما حائز  برای  مقدس 
ارزش هایی که در دفاع مقدس گنجانده شده 
است. گرچه دفاع مقدس آن دوران سپری شده، 
اما ما همچنان نیازمند اتکا به ارزش هایی هستیم 
که منشاء آن ها ایثارگری به دست آمده از تجربه 
تاریخی نسل از خود گذشته ای است که در آن 
دوران حضور داشتند. هر کشوری که بخواهد 
در مسیر پیشرفت قرار گیرد، باید الگوهایی برای 
خودش قرار دهد. این الگوها از این بابت که 
نسل جوان و سرگشته امروز ما نیازمند بازآموزی 
ارزش هایی است که در دفاع مقدس شاهد آن 
بودیم و تربیت کودکان و فرزندان ما باید آمیخته 
با این ارزش ها باشد و دشمنی های ناجانمردانه 

استکبار با کشور ما را به آنها نشان دهد.«

تقوی نژاد ادامه داد: »نسل امروز با جنگ مواجهه 
نداشته است. مجموعه تالش ها و رشادت هایی 
که امروز برای عبور از چالش های کشور به آن 
نیاز داریم و در دوران دفاع مقدس وجود داشته 
است، با معیارهای مادی قابل سنجش نیست و 
تحوالت کشور ما خصوصا در ابعاد اقتصادی 
و اجتماعی نیازمند یک پشتوانه معنوی جدی 
است. اگر به ارزش های دفاع مقدس برگردیم، 
می بینیم که تمام کفر در برابر اسالم قرار داشت 
و ما به یک ایمان و خودباوری و مقاومت در 

دوران دفاع مقدس رسیدیم.«
معاون توسعه وزارت بهداشت همچنین گفت: 

»روحیه مقاومت و ایستادگی و از خودگذشتگی 
در روح و جان ملت ایران قرار دارد. امروز 
اگر بخواهیم رزمندگان مان را در دفاع مقدس 
را  سالمت  مدافعان  باید  کنیم،  جست وجو 
ببینیم. مدافعان سالمت از جان خود گذشتند تا 
جان هموطنان شان حفظ شود و ایران در این 
زمینه سرافراز باشد. به شهادت تمام کسانیکه 
کردند،  پیگیری  را  کرونا  به  مربوط  مسائل 
ایران عزیز و وزارت بهداشت در مقابل این 
موج عظیم توانست سرافرازانه مقاومت کند 
و جزو کشورهای پیشرو و موفق باشد. باید 
بدانیم که ما متاثر از رشادت های دفاع مقدس 

توانستیم این اتفاقات را در کشور رقم بزنیم.«
تقوی نژاد با بیان اینکه حوزه سالمت پذیرای 
ایثارگران کشور است،  از  متعددی  گروه های 
ما  همکاران  از  نفر  هزار   ۴5 »حدود  گفت: 
در بخش سالمت از ایثارگران شامل رزمندگان، 
جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان هستند. ۸۸۰۰ 
رزمنده، ۸۰۰۰ فرزند شهید و ۶۴۰۰ فرزند جانباز 
باالی ۲5 درصد در وزارت بهداشت خدمت 
می کنند. اگر جمعیت 1۴ هزار نفری را به آن 
که  ما  از همکاران  نفر  هزار   ۶3 کنیم،  اضافه 
در بخش پیمانی و رسمی فعالیت می کنند، از 
رزمندگان هستند. از آنجایی که برخی طرف 
قرارداد شرکت ها و در بخش خصوصی هستند، 

ممکن است به این آمار افزوده شود.«
در  پیشکسوتان  از  تجلیل  »برای  گفت:  وی 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس، اقدامات خوبی 
انجام شد. ستادی در این زمینه تشکیل شد که 
1۴ جلسه برگزار کرده است که هشت کمیته 
کاری در آن تشکیل شده و از خرداد ماه تا پایان 
سال، ۲3 سرفصل را در دستور کار خودشان 
اسناد  جمع آوری  که  آنجایی  از  دادند.  قرار 
است،  دشواری  کار  مقدس  دفاع  به  مربوط 
یکی از اقدامات بزرگ مان جمع آوری اسناد و 
فیلم از دوران دفاع مقدس بوده است. همچنین 
نمایشگاه و غرفه شهدای سالمت برگزا شد و 
امروز از ۴۰ نفر از پیشکسوتان عرصه جهاد و 
ایثار و مقاومت تجلیل می کنیم. البته از آنجایی 
که حدود 1۶ هزار نفر از ایثارگران ما مربوط به 
دفاع مقدس است، از تمام آنها تجلیل می شود. 
از  نفر  افتخار دارد که 5۰۰  وزارت بهداشت 

کادرش از خانواده شهدا باشد.«

حضور ۴۵ هزار ایثارگر در حوزه سالمت

بهداشت و درمان مجلس،  رییس کمیسیون 
مدافع  شهید   ۲۰۰ از  بیش  کنون  »تا  گفت: 
ساعته   ۲۴ درمان  کادر  و  داشته ایم  سالمت 
فعال بوده اند. بر خالف سایر نقاط دنیا که با 
افزایش فشار کار کادر درمان تحصن کردند، 
در کشور ما کادر درمان بر بالین بیمار برای 

خدمت رسانی تحصن کردند.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در مراسم 
تجلیل از پیشکسوتان سالمت در دفاع مقدس 
و مقاومت، با اشاره به خدمات گسترده کادر 
پزشکی در ۸ سال دفاع مقدس، گفت: »در ۸ سال 
جنگ تحمیلی به کشور عزیزمان، کادر درمان 
یکی از اولین افرادی بودند که در جبهه های 
جنگ برای کمک به مجروحان حضور پیدا 
کردند. جامعه پزشکی از هر گروه و رسته ای 
شب قبل از عملیات به محل مورد نطر می رفتند 

تا آماده ی خدمت رسانی باشند.«
وی افزود: »گاهی ارائه خدمات آنقدر زیاد 
در  روزها  آن  از  گذر  با  امروز  که  می شد 
تحقیقاتمان می بینیم پزشکانی در دوران دفاع 

مقدس فعال بودند که انجام 1۰ هزار عمل 
جراحی در بیمارستان های صحرایی را در طول 

این ۸ سال در کارنامه خود ثبت کرده اند.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با 

اشاره به فداکاری جامعه پزشکی در مقابله با 
بیماری کووید 19، تاکید کرد: »این خدمات تا 
جایی گسترش یافت که مقام معظم رهبری نیز 
چندین بار از زحمات این عزیزان قدردانی کردند. 
تا کنون بیش از ۲۰۰ شهید مدافع سالمت داشته ایم 
و کادر درمان ۲۴ ساعته فعال بوده اند. بر خالف 
سایر نقاط دنیا که با افزایش فشار کار، کادر درمان 
تحصن کردند، در کشور ما کادر درمان بر بالین 
بیمار برای خدمت رسانی تحصن کردند و گاهی 

هفته ها و ماه ها به منزل نرفتند.«
به گزارش ایسنا، شهریاری افزود: »قدردانی 
امروز ما از پیشکسوتان کادر درمانی که در 
دفاع مقدس فعال بودند کاری مهم است که 
بتوانیم بعد از ۴۰ سال قدردان زحماتشان باشیم ؛ 
اقدامات جامعه پزشکی باقیات الصالحات است 

که اجر اخروی خواهد داشت .«

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

اقدامات جامعه پزشکی باقیات الصالحات است



روایتی از سختی های درمان با جیب خالی

  امین جاللوند
شاید بتوان پاییز و زمستان امسال را سخت ترین 
دوران مقابله با کرونا دانست. در این بازه زمانی، 
موج سوم کرونا حریف می طلبد و روز به روز 
بر آمار مبتالیان و فوتی ها اضافه می شود. برخی 
از کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند که احتمال 
چهار رقمی شدن کشته های موج سوم کرونا، نه 
تنها پیش بینی بدبینانه ای نیست، بلکه اتفاقی است 

که احتمال وقوعش بسیار نزدیک است.
در این بین، بسیاری از کارشناسان تاکید دارند 
که اگر فکری به حال حمایت از مراکز درمانی 
و جامعه پزشکی نشود، احتمال فروپاشی سیستم 
درمان در موج سوم کرونا وجود دارد. بسیاری 
از بیمارستان ها به نقطه ضرردهی رسیده اند و با 
چالش های مالی بی سابقه ای مواجه هستند. از سوی 
دیگر، با گذشت بیش از هفت ماه از شیوع بحران 
کرونا، بسیاری از اعضای جامعه پزشکی دچار 
خستگی و فرسودگی شده اند و کمبود نیرو در 

این مراکز، بیداد می کند.
همچنین بسیاری از مراکز درمانی برای تهیه دارو 
و تجهیزات ضروری به بن بست مالی خورده اند 
و هنوز نیز 70 درصد باقیمانده اعتبارات صندوق 
توسعه ملی به نظام سالمت تخصیص نیافته است.
مجموع این شرایط بحرانی، بسیاری از کارشناسان 
نظام سالمت را به این باور رسانده است که اگر 
اقدام جدی از سوی دولت و مردم انجام نشود، 
احتمال فروپاشی سیستم درمان وجود خواهد 
داشت. یعنی شرایطی که به ظاهر بیمارستان ها 

اما خدمات آن نمی تواند  سرجایش قرار دارد، 
جوابگوی حجم عظیم مراجعه کنندگان باشد. در 
صورت وقوع چنین احتمال خطرناکی باید انتظار 
داشت که آمار مرگ و میرها بر اثر کرونا نیز به 

شدت صعودی شود.

تبعات سنگین فروپاشی سیستم درمانی
اینکه به نقطه ای برسیم که فقط بنای فیزیکی مراکز 
درمانی وجود داشته باشد و کادر درمان نتوانند 
کاری برای نجات بیماران انجام دهند، شرایط 
وخیمی است که دود آن به چشم همه خواهد رفت.

مصطفی هنرور، متخصص عفونی در گفتگو با 
سپید، این احتمال را اصال بعید نمی داند و می گوید: 
»آنهایی که فکر می کنند سیستم درمانی هرگز دچار 
فروپاشی نمی شود، بهتر است خودشان شخصا به 
مراکز درمانی بیایند و از نزدیک در جریان وضعیت 
حاد ارائه خدمات درمانی در این مراکز باشند. وقتی 
پزشک و پرستار ما دچار کرونا می شود، جایگزینی 
برای آنها نداریم. در این شرایط مجبوریم یا بخشی 
از خدمات را حذف کنیم و یا اینکه کادر درمان 
را مجبور کنیم که همزمان بجای چند نیرو کار 
کند. کامال واضح است که این شرایط نمی تواند 

در بلندمدت ادامه داشته باشد.«
او تاکید می کند: »چهاررقمی شدن آمار کشته های 
کرونا در پاییز  و زمستان، اصال اتفاق دور از انتظاری 
نیست. تاکنون حمایت خاصی صورت نداده اند 
که این فروپاشی اتفاق نیفتد. قطعا آمار بیماران 
بستری در ماه های آینده چند برابر می شود. در آن 
صورت شک نکنید که سیستم فعلی درمان اگر در 
همین شرایط فعلی باشد، به هیچ وجه نمی تواند 

جوابگوی افزایش چندبرابری مراجعان باشد.«
این متخصص عفونی خاطرنشان می کند: »فروپاشی 
سیستم درمانی، اتفاق عجیب و غریبی نیست. 
کافی است حجم مراجعان، چندبرابر ظرفیت و 
توان پذیرش مراکز درمانی باشد، در آن صورت 
سیستم درمانی فلج می شود. همین االن هم در 
برخی مراکز درمانی با شرایطی مشابه با فروپاشی 
سیستم درمانی مواجه هستیم، یعنی برخی مراکز 

نمی توانند پاسخگوی مراجعان باشند.«

او با اشاره به راه های پیشگیری از فروپاشی سیستم 
درمانی، تصریح می کند: »نیاز داریم که مردم به اصول 
پیشگیری و رعایت پروتکل های بهداشتی، بیشتر 
توجه کنند. ماسک زدن، فاصله گذاری اجتماعی و 
شستشوی مداوم دست ها از سوی مردم باید جدی 
گرفته شود. همچنین دولت هم باید در موج سوم 
کرونا با افراد متخلف برخورد کند و برای خاطیان 
پروتکل های بهداشتی، جریمه قرار دهد. ممنوعیت 
ترددهای غیرضروری و کنترل بهداشتی مراکز شلوغ 
و پرتجمع باید در دستور کار جدی دولت قرار 
بگیرد. از سوی دیگر باید اعتبارات پیش بینی شده 
برای کادر درمان و مراکز درمانی نیز هرچه زودتر 
تخصیص یابد. تنها با این پیش شرط هاست که 
می توان به کنترل موج سوم کرونا و جلوگیری از 

فروپاشی سیستم درمانی امیدوار بود.«

آیا خطر فروپاشی سیستم درمانی، 
نزدیک است؟

برخی کارشناسان معتقدند که اگر با همین رویه 
فعلی جلو برویم، احتمال فروپاشی سیستم درمانی، 
چندان هم دور نیست و این فاجعه امکان دارد در 

پاییز و زمستان اتفاق بیفتد.
بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس  طبرسی،  پیام 
مسیح دانشوری با بیان اینکه ممکن است سیستم 
درمان در پاییز و زمستان به طور ناگهانی دچار 
فروپاشی شود، هشدار می دهد: »باید به طور 
عاجل برای کنترل شرایط فعلی فکری شود. 
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احتمال فروپاشی سیستم درمان در موج سوم کرونا
بسیاری از کارشناسان هشدار می دهند که در صورت تداوم سیاست های فعلی، 

احتمال فروپاشی سیستم درمانی در پاییز و زمستان وجود دارد
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بسیاری از کارشناسان نظام 
سالمت معتقدند اگر اقدام 
جدی از سوی دولت و مردم 

انجام نشود، احتمال فروپاشی 
سیستم درمان وجود خواهد 
داشت. یعنی شرایطی که به 

ظاهر بیمارستان ها سرجایش 
قرار دارد، اما خدمات آن 

نمی تواند جوابگوی حجم عظیم 
مراجعه کنندگان باشد. در 

صورت وقوع چنین احتمال 
خطرناکی باید انتظار داشت که 
آمار مرگ و میرها بر اثر کرونا 

نیز به شدت صعودی شود



 ادامه از صفحه 11
االن بیشتر از اینکه به فکر دارو، درمان و یا تشخیص 
بیماری باشیم، باید پیشگیری کنیم؛ چراکه اگر االن 
پیشگیری نکنیم، ممکن است سیستم درمان در پاییز 
و زمستان به طور ناگهانی دچار فروپاشی شود. 
اگر نیروی انسانی درگیر کرونا شود، جایگزینی 
ندارد. کمااینکه همین االن نیز نیروی جایگزین 
نداریم و اگر نیرویی مبتال شود، افراد باقیمانده 
باید بیشتر کار کنند تا بتوانند جای او را پر کنند.«
او با بیان اینکه این فشار کاری، کیفیت کار در 
سیستم درمان را صد در صد کاهش می دهد، 
به همین روال پیش  اگر  خاطرنشان می کند: » 
برویم، کمبودهای مهمی در زمینه دارو و تجهیزات 
خواهیم داشت. بنابراین تنها راه چاره، کنترل بیماری 
و پیشگیری است. هرچند متاسفانه اقدام عملی 
مناسبی از طرف تصمیم گیران صورت نمی گیرد.«
طبرسی یادآور می شود: »ما از روی آمار مراجعه 
به اورژانس متوجه ورود بیماری به پیک جدید 
می شویم. به عنوان نمونه در ۲۱ شهریور میزان 
مراجعه کننده به اورژانس کرونا در بیمارستان 

ما روزی ۶۰ نفر بود، اما االن این رقم به ۲۰۰ 
تا ۲۲۰ نفر افزایش یافته است. البته پیک جدید 
اپیدمی کرونا از مرداد پیش بینی شده بود. در اواخر 
مرداد که تا حدی آمار بیماری کم شده بود، تبعات 
و مخاطرات برخی بازگشایی ها، مسافرت های 
شهریور ماه و تجمعات بارها مطرح شد. در همان 
زمان پیش بینی شد که عدم اعمال محدودیت ها 
می تواند منجر به وقوع پیک های جدید بیماری 
شود و متاسفانه مجددا از همان جایی که طی 
هفت ماه گذشته تجربه داشتیم، ضربه خوردیم 
و االن در آغاز پیک جدید بیماری قرار داریم.«

او با بیان اینکه بر اساس آمار جهانی از هر ۱۰ 
نفری که به دلیل کرونا بستری می شوند یک نفر 
فوت می کند، به ایسنا یادآور می شود: »بر اساس 
تجربیات کسب شده طی چند ماه گذشته، زمانی 
که یک پیک جدید شروع می شود، بین چهار 
تا هشت هفته طول می کشد، اما در مورد پیک 
جدید معلوم نیست که به قله رسیده ایم یا هنوز 
آمار در حال افزایش است. البته به نظر می رسد 
تعداد  هنوز  چراکه  است،  افزایشی  آمارها  که 
کماکان  ترخیصی هاست و  از  بیشتر  بستری ها 
تعدادی بیمار در لیست انتظار هستند. در پیک 
جدید بیماری، بسیاری از بیمارستان های دولتی و 
خصوصی در حال بستری بیماران مبتال به کرونا 
هستند. با وجود افزایش ظرفیت ها حداقل در 

تهران هنوز با کمبود تخت برای بستری مواجه 
هستیم و تخت های بیمارستانی در حال حاضر 
پر شده است. اگر مداخله  جدی صورت نگیرد، 
امواج بیماری در طول پاییز ادامه خواهد داشت. 
برای  اثربخشی  و  قطعی  واکسن  که  زمانی  تا 
رعایت  موجود  راه  تنها  نشود،  تولید  بیماری 

نکات بهداشتی و پروتکل هاست.«
بیماران  تعداد  افزایش  عفونی،  متخصص  این 
بدحال را شاخصه موج جدید بیماری می داند 
و می گوید: »تنها چیزی که در موج جدید مشاهده 

می شود، افزایش تعداد بیماران بدحال است. به 
عبارت دیگر تعداد بیماران نیازمند خدمات ویژه 
متاسفانه در این موج بیشتر شده است. همین 
مساله باعث شده که گاهی اوقات به خاطر نبود 
تخت ویژه در آی سی یو، بیمار نیازمند خدمات 
ویژه در بخش ها بستری و مراقبت شود. به طور 
کلی، وضعیت اپیدمی نسبت به اسفند و فروردین 
وخیم تر است. انتظار ما چیز دیگری بود، چراکه 
بیماری در ابتدا ناشناخته بود، ولی طی چند ماه 
گذشته تجربیات زیادی کسب شده، با این حال 
متاسفانه میزان مرگ و میرها نیز نسبت به اسفند 
و فروردین باالتر است. بر اساس نمودار اعالم 
شده از سوی معاون کل وزارت بهداشت، اگر 

با همین روال پیش برویم ممکن است در آبان 
یک  و  برسیم  روزانه  مرگ  مورد   ۶۰۰ به  ماه 
پیش بینی دیگر نیز نشان دهنده ۹۰۰ مورد فوت 
روزانه در اواسط آذر ماه است. البته اگر هیچ 

اقدام مداخله ای صورت نگیرد.«
او انتقاد می کند: »پروتکل بهداشتی مدارس یعنی 
هر دو یا سه روز از دانش آموزان و کادر مدارس، 
تست حلقی گرفته شود که امکان پذیر نیست. 
بنابراین تنها راه ممکن برای کنترل کرونا، محدود 
کردن مجامع است. همچنین باید در نظر داشت 
که در صورت بروز همزمان کرونا و آنفلوآنزا، 
دو  اگر  بنابراین  می یابد.  افزایش  میر  و  مرگ 
اپیدمی با هم اتفاق بیفتد، مطمئنا کنترل آن بسیار 

سخت تر می شود.«

موجسومکروناهمچنانمیتازد
به گفته بسیاری از کارشناسان نظام سالمت، موج 
سوم کرونا بسیار قوی تر و مخرب تر از موج های 

قبلی کرونا است. 
شریعتی  بیمارستان  رئیس  مهرپور،  سعیدرضا 
تهران نیز نسبت به تبعات موج سوم کرونا، ابراز 
نگرانی می کند و می گوید: »بعد از فاجعه تیر که 
ویروس کرونا در موج دوم ما را غافلگیر کرد، 

شاهد کاهش موارد ابتال بودیم، اما اکنون دوباره 
آمار ابتال رو به افزایش و تقریبا دو برابر شده 
است. به همین دالیل، نگران افزایش آمار مبتالیان 
به کرونا هستیم و در این زمینه به پرستاران و 
اواخر  نیز درباره موج سوم کرونا در  پزشکان 
شهریور، هشدار داده ایم. واقعیت این است که 
افزایش سفرها در آخر شهریور موجب افزایش 

دوباره کرونا شده است.«
پیشتر نیز حسین قشالقی، عضو شورای عالی 
نظام پزشکی نسبت به در خطر افتادن سالمت 
داده  هشدار  کرونا،  سوم  موج  در  درمان  کادر 
تعرفه های  وجود  با  درمان  »کادر  بود:  گفته  و 
پایین، خستگی مفرط جسمی و روحی همچنان 
به تالش شبانه روزی خود ادامه می دهد، اما اگر 
وضع به همین منوال پیش رود، عواقب خطرناکی 
به دنبال خواهد داشت. باید در نظر داشت که 
توان جسمی و روحی کادر درمان از بین رفته 
است. با توجه به همزمانی آنفلوآنزا و بیماری های 
عفونی با کووید۱۹ نیز در آینده ای نزدیک شرایط 

بسیار بدی را تجربه خواهیم کرد.«
ابتدای شیوع  او تاکید کرده بود: »متاسفانه در 
ویروس کرونا، دولت آن طور که باید با وزارت 
تا  امر سبب شد  این  نبود.  بهداشت هماهنگ 
زمان طالیی مهار اپیدمی کرونا یعنی بازه زمانی 
۲۰ اسفند تا ۲۰ فروردین را که به طور ذاتی هر 
سال تعطیل است از دست بدهیم. اگر دولت در 
بازه زمانی فوق قرنطینه سخت را اعمال می کرد، 
موج اول کرونا با ابتال و فوتی کمتری همراه بود 
و کادر درمان نیز با این حجم از فشار کاری 

طاقت فرسا مواجه نمی شد.«
با توجه به خستگی و فرسودگی کادر درمان در 
موج سوم کرونا و مشکل شدید کمبود بودجه در 
مراکز درمانی، شرایطی پیش آمده است که حفظ 
نیروی انسانی، جذب نیروهای جدید و تامین 
دارو و تجهیزات پزشکی به یک چالش جدی در 
بیمارستان ها تبدیل شده است. در صورتی که این 
چالش ها تداوم داشته باشد و حمایتی هم صورت 
نگیرد، در آن صورت چندان دور از انتظار نیست 
که تبعات موج سوم کرونا به فروپاشی سیستم 

درمانی منجر شود.
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طبرسی: االن بیشتر از اینکه به 
فکر دارو، درمان و یا تشخیص 
بیماری باشیم، باید پیشگیری 

کنیم؛ چراکه اگر االن پیشگیری 
نکنیم، ممکن است سیستم 

درمان در پاییز و زمستان به طور 
ناگهانی دچار فروپاشی شود. اگر 
نیروی انسانی درگیر کرونا شود، 
جایگزینی ندارد. کمااینکه همین 
االن نیز نیروی جایگزین نداریم 

و اگر نیرویی مبتال شود، افراد 
باقیمانده باید بیشتر کار کنند تا 

بتوانند جای او را پر کنند

هنرور: آنهایی که فکر می کنند 
سیستم درمانی هرگز دچار 

فروپاشی نمی شود، بهتر است 
خودشان شخصا به مراکز درمانی 

بیایند و از نزدیک در جریان 
وضعیت حاد ارائه خدمات در 

این مراکز باشند. وقتی پزشک 
و پرستار ما دچار کرونا می شود، 

جایگزینی برای آنها نداریم. قطعا 
آمار بیماران بستری در ماه های 

آینده چند برابر می شود. سیستم 
فعلی درمان ما نمی تواند جوابگوی 
افزایش چندبرابری مراجعان باشد

با توجه به خستگی و 
فرسودگی کادر درمان و مشکل 

شدید کمبود بودجه در مراکز 
درمانی، شرایطی پیش آمده 
است که حفظ نیروی انسانی، 
جذب نیروهای جدید و تامین 

دارو و تجهیزات پزشکی به یک 
چالش جدی در بیمارستان ها 

تبدیل شده است. در صورتی 
که این چالش ها تداوم داشته 

باشد و حمایتی هم صورت 
نگیرد، ممکن است تبعات موج 

سوم کرونا به فروپاشی سیستم 
درمانی منجر شود



گزارش سپید از ادامه  حواشی مربوط به انسولین  در کشور

 علی ابراهیمی
»علیرغم اظهارات مسئوالن سازمان غذا و دارو 
میزان تولید داخل انسولین های قلمی به هیچ عنوان 
پاسخگوی نیاز بیماران نیست و در نگاه دولت مردان 
داروی  یک  به عنوان  انسولین  تأمین  حساسیت 
ضروری به خوبی حس نمی شود«؛ این بخش مهم 
نامه سرگشاده 120 پزشک متخصص و عضو 
هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور درباره 
»بحران تأمین انسولین و نوار تست قند خون« به 
رئیس جمهور است که دکتر روحانی در پاسخ به این 
نامه در دستوری فوری از وزیر بهداشت خواست 
این مشکالت بررسی و اقدام فوری صورت گیرد.
به گزارش سپید، چند سالی است داروی انسولین 
بیماران دیابتی و سهمیه بندی آن مشکالتی را برای 
بیماران به وجود آورده است، اما این تمام ماجرا 
نیست و امروز نبود این محصول حیاتی در بازار 
به مقدار کافی و اختالف بر سر استفاده از نوع 
خاص آن یعنی انسولین  آنالوگ که بیشتر وارداتی 
است با انسولین  انسانی مشکالت دیگری را برای 

مصرف کنندگان به وجود آورده است.

توزیع  کنترل شده درست است نه 
سهمیه بندی!

البته مسئوالن وزارت بهداشت از همان ابتدا عنوان 
»سهمیه بندی انسولین« را نپسندیده اند و اصرار دارند 
که نام »توزیع  کنترل شده« را بر این فرآیند بگذارند. 
برای مثال ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت 
عنوان سهمیه بندی انسولین را نادرست می داند و 
معتقد است که سیاست وزارت بهداشت مصرف 
منطقی دارو است. به گفته حریرچی در حال حاضر 
قیمت انسولین های قلمی در بازارهای جهانی بین 
100 تا ۳00 دالر است، اما قیمت آن در ایران حدود 
۳۵ هزار تومان است که در صورت بیمه بودن بیمار 

90 درصد هزینه بر عهده بیمه خواهد بود.
از دیدگاه کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا 
و دارو هم سهمیه بندی انسولین بی معنا است و 
اقدامات وزارت بهداشت نوعی توزیع  کنترل شده 
است. جهانپور توزیع کنترل شده را تصمیمی برای 
حمایت از بیماران می داند و می گوید: »بیماران 
اطمینان داشته باشند که داروی مورد نیازشان را 
دریافت خواهند کرد.« وی می افزاید: »دارویی که ارز 
دولتی می گیرد و وارد می شود باید به مصرف کننده 
ایرانی برسد و نباید از زنجیره دارویی کشور نشت 
پیدا کرده، قاچاق شود تا در کشورهای هم جوار به 

قیمت چند برابر فروخته شود.«
جهانپور با تأکید بر اینکه توزیع کنترل شده راهی 
برای مبارزه با قاچاق است نه محدودیت دارویی، 
اظهار می کند: »اقالم دارویی متعددی داریم که در 
چرخه کنترل توزیع دارو توزیع می شوند و این 
فقط مربوط به داروی بیماران دیابتی نیست. فرآیند 
دریافت دارو هم اینگونه است که بیماران خاص 
مانند بیماران دیابتی در سامانه های مشخص ثبت نام 
می کنند، اطالعات آنها نیز ثبت می شود تا افراد مشخصًا 
نیاز واقعی دارویی خود را دریافت کنند؛ بنابراین این 
قبیل داروها نمی توانند آزاد فروخته شوند و این به 

معنای توزیع کنترل شده است و سهمیه بندی مصداق 
این اقدام وزارت بهداشت نیست.«

توزیع انسولین فقط در ۶۰۰۰ داروخانه منتخب
البته دی ماه سال گذشته و به دنبال انتشار مجدد 
خبرهایی درباره سهمیه بندی انسولین به دلیل کمبود 
این دارو در کشور، مدیرکل وقت داروی سازمان غذا 
و دارو در مصاحبه ای با ایسنا اعالم کرد که داروی 
انسولین فقط در ۶000 داروخانه منتخب سراسر 
کشور توزیع خواهد شد. غالمحسین مهرعلیان هم 
زیر بار عنوان »سهمیه بندی« نرفت و اعالم کرد که 
سهمیه بندی به معنای کمبود است درصورتی که 

کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
وی  با تأکید مجدد بر اینکه هیچگونه کمبودی در زمینه 
داروی انسولین در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: 
»سازمان غذا و دارو برای نظارت بیشتر بر توزیع 
و عرضه داروی انسولین، دارو را در داروخانه های 

منتخب توزیع کرده و به مردم ارائه می دهد.«
مدیرکل وقت داروی سازمان غذا و دارو با بیان 
با هدف نظارت دقیق تر در  این سازمان  اینکه 
توزیع و درعین حال دسترسی راحت تر بیماران 

انسولین را در داروخانه های منتخب توزیع کرده 
است، افزود: »هیچگونه کمبودی در زمینه داروی 
انسولین وجود ندارد و سهمیه بندی هم در این 
زمینه انجام نشده است.« مهرعلیان با تأکید بر 
اینکه فقط توزیع انسولین محدود شده است، 
اضافه کرد: »در حال حاضر 1۴ هزار داروخانه 
در کشور داریم که حدود ۶ هزار مورد در سراسر 
کشور مشمول توزیع انسولین قلمی شده  اند و امید 
است در آینده نزدیک تعداد این داروخانه ها از ۶ 
هزار به 10 هزار افزایش پیدا کند. ضمن اینکه 
امروز تنها معضل اصلی پخش انسولین ها است.«
وی بار دیگر تأکید کرد: »سهمیه بندی به معنای 
کمبود است درحالی که ما هیچ کمبودی در این 
زمینه نداریم و بر این اساس نظارت هایمان را بیشتر 
و دقیق تر کرده ایم و داروخانه ها هم پاسخگویی شان 

در برابر جامعه بیشتر شده است.«

این مقام سابق مسئول با اشاره به استراتژی توزیع 
و عرضه انسولین قلمی در کشور اظهار داشت: 
»سیاست گذاری های جدید با هدف سهولت و 
دسترسی آسان افراد و پایش صحیح و مناسب 
مصرف انسولین در کشور با توزیع متمرکز دارو در 
داروخانه های منتخب استان ها و مراکز شهرستان ها 
صورت گرفته است و ورود انسولین های قلمی در 
داروخانه های منتخب می تواند از پخش آنها در 
داروخانه های سطح شهر و نواقص نسخ بیماران 

پیشگیری کند.«
انسولین قلمی زیر نظر  اینکه  بیان  با  مهرعلیان 
داروخانه های  در  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
منتخب توزیع می شود، بیان کرد: »بیماران می توانند 
برای جلوگیری از سردرگمی به معاونت های غذا 
و داروی دانشگاه های علوم پزشکی استان هایشان 
مراجعه کرده و آدرس داروخانه های منتخبی را که 
مسئول عرضه انسولین قلمی هستند، دریافت کنند و 
با مراجعه به این مراکز اقدام به تهیه انسولین کنند.«

باور غلط به اثربخشی داروی خارجی
ناگفته نماند که برخی متخصصان حوزه دیابت 
هم معتقدند که باید در بحث کمبود انسولین بین 
انسولین های آنالوگ و انسولین های انسانی تمایز 
قائل شد زیرا نوع اول بیشتر وارداتی بوده و کمبودها 
بیشتر در این بخش است، درحالی که انسولین های 
انسانی در داخل تولید می شوند و از این نظر کمبودی 

مشاهده نمی شود.
 اسداهلل رجب، رئیس انجمن دیابت ایران با طرح 
این فرضیه، می گوید: »کمبود فعلی ما در انسولین های 
نوع خارجی است که کارآزمایی های بالینی در جهان 
نشان داده از نظر کیفیت کنترل قند خون هیچ برتری 
نسبت به انسولین های انسانی ندارند؛ بنابراین باید 
گفت انسولینی که مورد نیاز بیماران دیابتی است در 
کشور وجود دارد و می توان با استفاده از انسولین های 
تولید داخل، قند خون بیمار را به راحتی کنترل کرد.«
وی در بیان دلیل کمبود انسولین های آنالوگ که 
بیشتر وارداتی هستند، می افزاید: »متأسفانه در کشور 
ما اندیشه نادرستی رایج است مبنی بر اینکه تصور 
می کنیم نوع خارجی هر دارویی بهتر از نوع ایرانی 
آن است. درحالی که غالباً کیفیت و اثربخشی داروی 
ایرانی اثبات شده و درعین حال ارزان تر از نوع خارجی 
آن است. این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که 
یک پزشک هنگام تجویز دارو باید وضعیت اقتصادی 
بیمار را در نظر بگیرد زیرا گذشته از اینکه این نکته 
جزو اصول اولیه اخالق پزشکی و انسانی است، نتایج 
آخرین بررسی های جهانی نیز بر این مقوله تأکید 
بیشتری کرده است؛ بنابراین برای کنترل قند خون 
اگر بتوانیم داروی مناسبی با هزینه ای کمتر تجویز 
کنیم که همان کیفیت داروی گران قیمت را داشته 
باشد، بدون شک گزینه مناسب تر داروی ارزان تر 
است! مگر اینکه تنها راه درمان بیمار، مصرف داروی 
گران قیمت باشد. در غیر این صورت باید در برابر 
وجدان خود پاسخگو باشیم زیرا سالمت انسان ها 

نباید قربانی گزینه های اقتصادی شود.«
ادامه در صفحه 14 
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ایرج حریرچی، معاون کل 
وزارت بهداشت: عنوان 

سهمیه بندی انسولین 
نادرست است و سیاست 

وزارت بهداشت مصرف 
منطقی این دارو است

اسداهلل رجب، رئیس انجمن 
دیابت ایران: متأسفانه در 
کشور ما اندیشه نادرستی 

رایج است مبنی بر اینکه 
تصور می کنیم نوع خارجی هر 
دارویی بهتر از نوع ایرانی آن 

است. درحالی که غالبًا کیفیت و 
اثربخشی داروی ایرانی اثبات 
شده و درعین حال ارزان تر از 

نوع خارجی آن است

احتمال واردات »فوریتی« چقدر جدی است؟
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 ادامه از صفحه 13
نمی شود بیمار را مجبور به مصرف 

انسولین های انسانی کرد
البته علیرضا استقامتی، فوق تخصص غدد و استاد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران مخالف نظر اسداهلل رجب، 
رئیس انجمن دیابت ایران است و می گوید: »ما شرایط 
کشور را درک می کنیم و می دانیم تحریم های ظالمانه 
و کمبود ارز هم وجود دارد، اما همان طور که انسان 
برای زنده مانده به آب وهوا و غذا نیاز دارد، کیفیت 

زندگی بیماران دیابت هم مهم است.«
وی می افزاید: »نامه های متعددی در این خصوص 
به مسئوالن نوشته شده که انسولین های قلمی را 
تأمین کنید، اما برخی می گویند در این شرایط سخت 
اقتصادی بیماران دیابت بیشتر از انسولین های انسانی 
و تزریقی نسل قبلی استفاده کنند که باید به آنها گفت 
که بسیاری از بیمارانی که در سال های اخیر به دیابت 
مبتال شده اند اصاًل انسولین تزریقی را تجربه نکرده اند. 
ضمن اینکه انسولین های قلمی عوارض جانبی کمتری 
دارند و چرا باید در دنیای روبه پیشرفت از بیماران 

بخواهیم به انسولین های انسانی برگردند.«

دستور تأمین فوری انسولین
البته به نظر می رسد که مشکل امروز بیماران دیابتی 
در دسترسی به انسولین فراتر از یک باور غلط به 
اثربخشی بهتر داروی خارجی و یا سهمیه ها باشد؛ زیرا 
علیرغم آغاز تولید انسولین قلمی در کشور از چند ماه 
گذشته، این تولیدات پاسخگوی نیاز داخلی نبوده و 
باید چاره ای برای کمبود دارو و واردات فوریتی آن 
اندیشیده شود. اقدامی که 1۲۰ پزشک متخصص از 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور هم بر آن 
تأکید دارند و در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور 
خواستار رسیدگی به وضعیت موجود شده اند. در 
نامه  این گروه به حسن روحانی آمده است: »با اطالع 
چند ماهه از اوضاع نامطلوب دسترسی افراد دیابتی 
به انسولین های قلمی و نوار تست قند خون هشدار 
می دهیم که جان دیابتی ها با روند فعلی تأمین دارو و 

تجهیزات پزشکی خاص، در خطر است!«
در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است: »در 
ایران بیش از 5 میلیون نفر به بیماری دیابت مبتال 
هستند که از این تعداد بیش از ۶۰۰ هزار نفر نیازمند 
تزریق روزانه انسولین و بیش از آن، اندازه گیری قند 
خون با نوارهای تست قند در منزل جهت تنظیم میزان 
انسولین و پیشگیری از افت قندهای مکرر و مرگبار 
هستند. ازاین رو فراهم نبودن هریک از این دو )نوار 
اندازه گیری قند و انسولین( محصول بیماران را در 
کوتاه مدت با خطر جدی افت قند خون، کاهش سطح 
هوشیاری و خطر مرگ و در بلند مدت، با عوارضی 
چون قطع عضو، سکته قلبی و مغزی و آسیب به 
کلیه ها مواجه خواهد ساخت. لذا خاطرنشان می کنیم 
که این گروه در صورت ابتال به کرونا در خطر بسیار 
باالتر مرگ قرار دارند و در بحران کرونا، توجه به 

بیماران دیابتی ضرورت ویژه دارد.«
در قسمت دیگری از نامه 1۲۰ متخصص دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور آمده است: »در ماه های اخیر 
بیماران سراسر کشور با مشکالت عدیده در دسترسی 
به این دو نیاز حیاتی )که ضرورت تأمین آنها توسط 
سازمان جهانی بهداشت تأکید شده است( روبه رو 
هستند. البته به رغم اطالع رسانی و مکاتبات مکرر 
انجمن های دیابت کشور با مقامات مسئول در بانک 
مرکزی و وزارت محترم بهداشت در خصوص کمبود 
جدی این دو کاال، متأسفانه نه تنها بهبودی حاصل 
نشده، بلکه به نظر می رسد حساسیت موضوع به نحو 

مؤثری برای مقامات ارشد کشور تبیین نشده است تا 
راهکاری مناسب برای حل این معضل بیندیشند.«

نویسندگان نامه تأکید کرده اند: »بررسی های انجام شده 
جهت تبیین آسیب شناسی مشکل فعلی، پس از مذاکره 
با شرکت های تولیدکننده، واردکننده و سازمان های 
مرتبط، نشانگر عدم تخصیص ارز کافی برای واردات 
انسولین و نوار تست قند خون است. البته به رغم 
اظهارات مسئوالن محترم سازمان غذا و دارو، بنا بر 
اطالعات موثق و کارشناسی شده، میزان تولید داخلی 
فعلی این محصوالت، به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز 
بیماران نیست. ازاین رو پزشکان امضا کننده این نامه 
همه روزه شاهد نگرانی پدران و مادرانی هستند که 
ناتوان از تأمین انسولین و نوار تست قند برای کودکان 
مبتال به دیابت شان هستند، یا افراد مسنی که برای پیدا 
کردن این اقالم ناچار هستند داروخانه های بسیاری 
را در این شرایط پرخطر وجود کرونا جستجو کنند، 
لذا با توجه به شرایط موجود، ما نگران و ناتوان از 

پاسخگویی به این عزیزانمان هستیم.«
در ادامه این نامه تأکید شده است: »ما اعتقاد راسخ 
داریم که دولت از توانمندی الزم جهت تأمین 
انسولین مورد نیاز مبتالیان برخوردار بوده است، 
ولی در نگاه دولت مردان حساسیت تأمین انسولین 
به عنوان یک داروی مطلقاً ضروری به خوبی حس 
نمی شود؛ لذا با آگاهی کامل از مشکالت اقتصادی 
و تنگناهای تأمین ارز ناشی از تحریم های غیرمنطقی 
و غیر عادالنه و تبعات آن بر نظام سالمت کشور 
با صدور  داریم که شخصاً  استدعا  از جنابعالی 
دستور ویژه و فوری به مقامات ذی ربط در وزارت 

بهداشت و بانک مرکزی در جهت تأمین ارز و توزیع 
کافی این دو کاالی اساسی اوامر مقتضی را صادر 
فرمایید. مطمئن هستیم که تداوم وضع بحرانی فعلی 
می تواند سالمتی عده زیادی از شهروندان مبتال به 
دیابت را به خطر افکنده و صدمات ناشی از آن را 
غیرقابل جبران کند و افزون بر آن دستاورد های طرح 
تحول سالمت را که از افتخارات دولت جنابعالی 

است، به مخاطره بیندازد.«
حسن روحانی، رئیس جمهور نیز در پاسخ به نامه 1۲۰ 
پزشک متخصص درباره »بحران تأمین انسولین و نوار 
تست قند خون« دستور بررسی و اقدام فوری برای حل 
این موضوع را خطاب به وزیر بهداشت صادر کرد.

احتمال ممنوعیت توزیع انسولین های 
قلمی در بیمارستان ها

در پایان گزارش بد نیست اتفاق نادر دیگری را هم 
مرور کنیم و آن احتمال ممنوع شدن توزیع انسولین های 
قلمی در بیمارستان ها است؛ زیرا کمبود انسولین های 
قلمی در مراکز درمانی با افزایش بستری شدن برخی 
از بیماران مبتال به دیابت در این روزهای کرونایی این 
شبهه را به وجود آورده است که قرار است عرضه 
و تجویز این نوع انسولین در بیمارستان ها ممنوع 

و از انسولین های ویال برای بیماران استفاده شود.
این موضوع از سوی حیدر محمدی، مدیرکل داروی 
سازمان غذا و دارو مطرح شده و او صراحتاً اعالم 
کرده است که به دلیل محدودیت منابع ارزی دولت، 
سازمان غذا و دارو در نامه ای با امضای محمدرضا 
شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو از معاونت درمان 

وزارت بهداشت خواسته است که انسولین قلمی در 
بیمارستان ها و بخش های بیمارستانی دیگر تجویز 
نشود، اما هنوز سازمان های بیمه گر زیر بار این حکم 
نرفته اند و این قلم ها را همچنان حتی در بیمارستان ها 

تحت پوشش خود دارند.
بر اساس شنیده ها هنوز تحقق این دستورالعمل بدون 
در نظر گرفتن پروتکل های درمانی منوط به موافقت 
بیمه ها با سازمان غذا و دارو است، اما بسیاری از 
متخصصان اظهار می دارند که بر اساس پروتکل های 
درمانی جابه جا کردن داروی بیمار در زمانی که میزان 
قند خون بیمار در وضعیت استیبل باشد منطقی به نظر 
نمی رسد و سفارش هم نمی شود. این در حالی است 
که مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در گفت وگو 
با ایرنا اظهار کرده است که اصاًل عقالنی نیست در 
این شرایط اقتصادی حجم زیادی ارز از کشور به 
خاطر انسولین قلمی خارج شود، درحالی که انسولین 

تزریقی با قیمت مناسب در کشور تولید می شود.
محمدی فارغ از پروتکل های درمانی به طور صریح 
اعالم می دارد که انسولین در کشور به وفور وجود دارد 
و هر کس انسولین می خواهد برود انسولین تزریقی 
رگوالر بگیرد و تزریق کند و دلیل کمبود انسولین 

قلمی محدودیت های ارزی است.
به گفته او بیشترین ارزبری دارو در ایران مربوط به سه 
نوع انسولین قلمی وارداتی است که با اختالف خیلی 
زیاد در رأس داروهای وارداتی کشور از نظر ارزبری 
هستند و دولت و بیمه ها دیگر توان پوشش هزینه 
این دارو را ندارند؛ بنابراین هر کس به انسولین نیاز 
داشته باشد انسولین انسانی تزریقی در اختیار اوست.
سخنان مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو در حالی 
است که متخصصان اعالم می دارند که هدایت یا به 
زبان دیگر اجبار بیماران مبتال به دیابت به مصرف 
انسولین تزریقی رگوالتور با پروتکل های درمانی 
مغایرت داشته، ضمن آنکه هر روز نمی توان یک 
روش درمانی برای بیماران مبتال به دیابت در نظر 
گرفت. در این میان اما باید در نظر گرفت که بارو 
پیامد تصمیمات درست یا نادرست در این حوزه 
را برخی بیماران مبتال به دیابت ازجمله کودکان و 

سالمندان که آسیب پذیرترند باید بپردازند.
البته انسولین های قلمی با توجه به فراهم آوردن شرایط 
بهتر و بهبود زندگی در بیماران مبتال به دیابت تحت 
پوشش بیمه قرار گرفت سیاست و برنامه ریزی که امروز 
مورد انتقاد مدیرکل جوان دارویی کشور قرار گرفته 
و اظهار می دارد که این اقدام بسیار اشتباه بوده است.
محمدی می گوید: »با توجه به مشکالت اقتصادی 
کشور اشتباهی که در گذشته انجام شد این بود که 
انسولین قلمی تحت پوشش بیمه قرار گرفت و 9۰ 
درصد یا نزدیک به 1۰۰ درصد انسولین قلمی بیمه 
شد.« به گفته او صنعت بیمه در ایران با توجه به توان 
اقتصادی بیمه ها الزاماتی دارد و معلوم است وقتی که 
هم انسولین انسانی تزریقی و هم انسولین قلمی 
خارجی تحت پوشش بیمه برود همه می خواهند 

انسولین قلمی استفاده کنند.
محمدی افزوده است: »فرض کنید اگر دولت بخواهد 
برای توسعه گردشگری بلیت هواپیما و بلیت اتوبوس 
را هر دو رایگان کند، خوب معلوم است همه مردم 
هواپیما سوار می شوند، اما آیا دولت و بیمه ها توان 

الزم را برای پوشش هزینه آن دارد.«
البته به نظر می رسد قیاس مع الفارق داروی حیاتی 
بیماران مبتال به دیابت که جانشان در گرو مصرف آن 
است با بلیت هواپیما و اتوبوس برای توسعه گردشگری 
در این شرایط درست نیست و باید چاره ای دیگر 

برای حل این مشکل اندیشیده شود.

علیرضا استقامتی، فوق تخصص 
غدد و بیماری های متابولیسم: 
برخی می گویند در این شرایط 

سخت اقتصادی بیماران دیابتی 
بیشتر از انسولین های انسانی و 

تزریقی نسل قبلی استفاده کنند 
که باید به آنها گفت بسیاری از 

بیمارانی که در سال های اخیر به 
دیابت مبتال شده اند اصاًل انسولین 

تزریقی را تجربه نکرده اند

سیدحیدر محمدی، مدیرکل 
داروی سازمان غذا و دارو: 

اشتباهی که در گذشته انجام 
شده این است که انسولین 

قلمی تحت پوشش بیمه قرار 
گرفته و ۹۰ درصد یا نزدیک 

به ۱۰۰ درصد هزینه آن 
توسط بیمه پرداخت می شود



انتقاد عضو شورای شهر تهران:

  یاسر مختاری
جلسه روز یکشنبه صحن علنی شورای شهر 
تهران پس ازمدت ها دوباره رنگ و بوی سالمت 
گرفت، به ویژه در زمانی که حجت نظری عضو 
شورا به انتقاد از متهم کردن مردم برای افزایش 

آمار کرونا پرداخت.

تنها مردم متهم نیستند
به گزارش خبرنگار سپید، نظری با بیان اینکه 
عادی سازی کرونا و بی توجهی به آن در سطح کشور 
و تهران عواقب جبران ناپذیری را به همراه دارد و 
باید با توجه به این موضوع مدنظر قرار گیرد، گفت: 
»با گذشت بیش از هفت ماه از اعالم ورود کرونا 
به کشور، تعداد مبتالیان روزانه به این بیماری در 
حال افزایش است و همچنان کرونا رکورد می زند. 
اما گویا در این شرایط فقط رئیس جمهور ملزم 
به رعایت پروتکل های بهداشتی است و شرایط 

برای دیگران عادی سازی شده است.«
وی با تأکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی، 
مشاهده  حال  در  عمل  در  »آنچه  کرد:  اظهار 
آن هستیم، کاهش میزان استفاده از ماسک در 
اماکن و فضاهای عمومی و تجمع در بسیاری 

از فضاهای عمومی است.«
نماینده مردم در پارلمان شهری تهران  یادآور 
شد: »خواسته من از صداوسیما و دیگر رسانه ها 
توجه دادن بیشتر مردم به مسأله کرونا و در عین 
ایجاد دو قطبی در متهم کردن  از  حال پرهیز 

گروهی از مردم نسبت به افزایش آمار کروناست. 
اینکه ما بخواهیم صرفا انگشت اتهام شیوع کرونا 
را به سمت یک گروه از مردم گرفته و بدون 
توجه به مسئولیت نهادهای ذی ربط، مدام در 
به  به خصوص صداوسیما  رسمی  رسانه های 
آن بپردازیم، نتیجه ای جز تشدید دو قطبی در 
جامعه ندارد. الزم است در این شرایط ستادملی 
مقابله با کرونا تمهیدات سختگیرانه تری را در 

مورد برخی فعالیت ها و ترددها اعمال کند.«
نظری با تأکید بر وضعیت نامناسب تهران اظهار 
کرد: »در ترددهای روزانه به شورا، شاهد تجمع 
زیاد مردم در محدوده بازار و حضور پرتعداد 
وپارک ها هستم.  بوستان ها  از  برخی  در  مردم 
پروتکل ها  رعایت  و  ماسک  از  استفاده  میزان 

نیز کاهش یافته است.«

انتقاد از کاهش نظارت بر استفاده از 
ماسک در حمل و نقل عمومی

 نظری یادآور شد: »بسیاری از مردم با ارسال پیام 
از طریق پیام رسان ها نسبت به کاهش نظارت ها 
بر استفاده از ماسک در ناوگان مترو و اتوبوس 
گالیه کرده اند که الزم است این موضوع مورد 

توجه قرار بگیرد.«
این عضو شورای شهر تهران همچنین از سازمان 
زیباسازی شهرداری تهران خواست تا بار دیگر 
با نصب بیلبوردها و بنرهای مختلف در سراسر 
شهر، خطر کرونا را در جامعه گوشزد کرده و 

از عادی انگاری این بیماری جلوگیری کند و 
گفت: »سازمان پارک ها نیز الزم است تمهیداتی 
فضاهای  و  پارک ها  در  افراد  برای حضور  را 
پیام های  اتخاذ کرده و دست کم  سبز شهری 
آموزشی و هشداری را در بوستان ها در معرض 

دید قرار دهد.«
از  تقدیر  خود ضمن  سخنان  پایان  در  نظری 
تالش های شبانه روزی کادر درمان گفت: » در 
این میان به یک گروه از کادر بیمارستان ها کمتر 
نگهبانی  و  تیم حفاظت  آن هم  که  توجه شد 
مراکز درمانی بود. این افراد نیز در شرایط دشوار 
بیماری بیش از هفت ماه است که نظم و امنیت 
را در بیمارستان ها تامین کرده اند که فکر کردم 

خوب است از آن ها هم یاد کنیم.«

کرونا توجه به ایمنی را برجسته کرد
 زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون شورای 
اسالمی شهر تهران نیز در نطق پیش از دستور 
خود، به بهانه روز ملی آتش نشانی و ایمنی به 

ارتباط سالمت و ایمنی پرداخت.
صدر اعظم نوری با اشاره به هفتم مهرماه روز 
این  »در  کرد:  اظهار  ایمنی  و  آتش نشانی  ملی  
ایثار و فداکاری  جایگاه الزم می دانم به پاس 
که  دالورمردان  این  مقام  نشان،  آتش  شهیدان 
معنی شجاعت و از خودگذشتگی را به آحاد 

مردم آموختند گرامی بدارم.«
وی افزود: »تجربه بیماری کرونا و همه گیری آن 

در جهان، دنیا را با این واقعیت رو برو کرد که 
سالمت همه مردم در وسعتی به اندازه همه جهان، 
گاهی می تواند در گروی دقت، توجه و تمایل به 
پیشگیری در تک تک افراد باشد. همچنین این 
شرایط اهمیت تالشگران عرصه سالمت را به خوبی 
نشان داد و مشخص شد که در شرایطی خارج از 
این وضعیت عجیب به این حد از تجهیزات و 
امکانات نیازی نیست. یک همه گیری و پاندمی 
بدون این که از پیش آمادگی وجود داشته باشد 
و امکانات و برنامه های مواجهه با آن از پیش تهیه 

شده باشد، قابل کنترل نخواهد بود.«
صدر اعظم نوری ادامه داد: »شاید کمی عجیب 
باشد اما به نظر مسأله ایمنی نیز از جهات زیادی 
به مسأله بهداشت و سالمت شباهت دارد. همان 
از  پیامبر)ص( که سالمتی  به فرموده  طور که 
نعمات فراموش شده به حساب می آید و تا از 
بین نرود به یاد آورده نمی شود. ایمنی هم نعمتی 
مجهول است و تا زمانی که حادثه ای رخ ندهد 
توجه زیادی را به خود جلب نمی کند و افراد 
زیادی دغدغه حفظ تمام و کمال آن را ندارند. 
از طرفی تجربه حوادث اخیر نظیر درمانگاه سینا 
مهر شمیران یا حادثه انفجار بندر بیروت نشان 
می دهد که کوچکترین تخطی از اصول فنی و 
از دنیا می تواند  نقطه ای  ایمنی در هر  اجرایی 
فاجعه ای به بار آورد که خسارات جانی و مالی 

آن قابل جبران نباشد.«
ادامه در صفحه 16 

در افزایش آمار کرونا  تنها مردم را متهم نکنیم
کاهش نظارت بر استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی
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 ادامه از صفحه 15
وی تاکید کرد: » دیگر شباهت همه گیری ویروس 
کووید ۱۹ و از میان رفتن ایمنی در این است که 
همان گونه که نقش رفتارها و تصمیم های فرد 
فرد بشر در توسعه یا محدود کردن انتشار این 
بیماری برای همگان عیان است، در حفاظت از 
ایمنی در گوشه و کنار دنیا نیز نقش تک تک 
مردم بسیار پررنگتر از سازمان های متولی امر ایمنی 
است. بسیارند نمونه های بی احتیاطی یک فرد که 
با جرقه ای هکتارها جنگل، اماکن عمومی و محل 
تجمع افراد بسیاری را به آتش کشیده و جان های 
عزیزی از آحاد آن جامعه و نیروهای خدوم آتشنشان 

و داوطلب را به یغما برده است.«
رئیس کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای 
شهر بیان کرد: »با توجه به تجربه ویژه ای که 
در این یک سال خاص کسب شد، نزدیکی و 
قرابت حفظ سالمت و ایمنی، می بایست بیش 
از پیش بر حفظ ایمنی نیز همانند سالمت، به 
عنوان وظیفه اجتماعی فرد فرد جامعه از جوان 
و پیر، زن و مرد، تحصیل کرده و کم بهره، غنی 
وفقیر تاکید کرد و یادآور شد که اگر تک تک 
مردم در تمامی عرصه های زندگی خود پاسبان 
ایمنی نباشند عریض و طویلترین سازمان های 
امداد و نجات و آتشنشانی نیز نخواهند توانست 
ایمنی را در گوشه گوشه شهرها و روستاها و 

در کل پهنه این زمین حفظ کنند.«
رئیس کمیسیون سالمت شورای اسالمی شهر 
تهران با اشاره به حوادث انفجار و آتش سوزی 
در کلینیک سینا مهر شمیران گفت: »برای چندمین 
بار از شهردار محترم می خواهم که احکام پیش 
بینی شده در برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر 
تهران در حوزه ایمنی و افزایش تاب آوری شهری 
به ویژه ماده ۸۹  این برنامه که بر بازنگری در 
ساختار HSE  شهرداری تهران تاکید دارد را 
و  ایمنی  دهد.سالمت،  قرار  توجه  اولویت  در 
محیط زیست در عین قرابت با یکدیگر، اموری 

تخصصی نیز هستند.«

لزوم تشکیل سامانه یکپارچه سالمت، محیط 
زیست و ایمنی در شهرداری تهران

نوع  به  »با توجه  داد:  ادامه  نوری  اعظم  صدر 
نقش آفرینی شهرداری تهران در مدیریت شهری 

و مسئولیت های شهرداری در قبال شهروندان، 
الزم است که در ساختار شهرداری تهران، واحدی 
مجزا به صورت یکپارچه و تخصصی به مقوله 
سالمت، ایمنی و محیط زیست بپردازد و این 
نکته مدنظر قرار گیرد که با توجه  اسناد فرادست، 
واحد HSE می بایست زیر نظر شخص شهردار 
قرار گیرد تا کارآیی و اثرگذاری الزم و کافی 
 HSE الزامات و ضوابط  را در اجرایی شدن 

داشته باشد.«
وی افزود: »دو مبحث ایمنی و آتش نشانی به 
عنوان یکی از اصلی ترین اولویت های کمیسیون 
و  شهری  خدمات  و  زیست  محیط  سالمت، 
همچنین کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای 
اسالمی شهر تهران در دوره پنجم بوده است 
که در راستای رسیدن به اهداف آنها اقدامات 
اثرگذاری از تالش برای کاهش حوادث آتش 
سوزی در ساختمان ها و فضاهای عمومی شهری، 
پیشگیری از وقوع انواع حوادث محتمل برای 
شهروندان در تردد و استفاده از اماکن عمومی 
تا دغدغه سالمت روح و جسم آتشنشانان  و 
توجه به نیازهای آنان با لحاظ انجام ماموریت های 
مخاطره آمیز در سطح شهر، توسعه ایستگاه های 
آتشنشانی و بهبود محسوس تجهیزات تخصصی 
در این حوزه به منظور کاهش زمان رسیدن به 
حریق و حادثه و متناسب سازی تعداد ایستگاه ها 
با جمعیت رو به رشد شهر ، جهت ارائه خدمات 

صورت پذیرفته است.«
رئیس کمیسیون سالمت و محیط زیست  در 
نیز  آتش نشانی  ایستگاه های  با وضعیت  رابطه 
گفت: » به منظور کاهش زمان رسیدن به حریق 
و حادثه و متناسب سازی تعداد ایستگاه ها با 

جمعیت شهر جهت امداد رسانی و خدمات، 
۱۱ ایستگاه از سال ۱۳۹۵ تا کنون احداث و 
به بهره برداری رسیده است و ۶ ایستگاه نیز در 
مرحله ساخت است که امیدواریم تا پایان این 
دوره به بهره برداری برسند. همچنین به منظور 
پوشش هر چه بهتر شبکه خدمات رسانی طی 
سه سال اخیر تعداد هزار و ۵00 دستگاه شیر 
هیدرانت آتش نشانی در سطح شهر تهران توسعه 

پیدا کرده اند که هم اکنون مجموعًا ۸ هزار و ۱0۸ 
دستگاه شیر ایستاده در امر تامین آب مورد نیاز 
عملیات های اطفاءحریق محدوده شهر تهران 
مورد استفاده قرار می گیرد و در سال ۱۳۹۹ نیز 
تعداد دو هزار دستگاه شیر هیدرانت در سطح 

شهر تهران نصب خواهد شد.«
وی یادآور شد: »در حوزه آموزش شهروندی 
اقدامات مثبتی همچون درک خطر، رفتار صحیح 
در هنگام آتش سوزی، مسئولیت پذیری و ایجاد 
حس مطالبه گری، مشارکت مردم و ارتقاء آگاهی 
و دانش ایمنی ساکنین ساختمان های بلندمرتبه 
برای شهروندان انجام شده است. همچنین در 
راستای اجرای طرح نظام بازرسی ایمنی ساختمان 
نیز اقدامات شایسته ای همچون شناسایی و پایش 
مستمر اماکن ناایمن و تاسیسات و مبلمان شهری، 
صنوف  ساماندهی  شهر،  سطح  در  و...  معابر 
در سه گروه پرخطر، میان خطر و کم خطر و 
برنامه ریزی برای ایمن سازی اماکن، ایجاد بانک 
اطالعاتی ایمنی شهری و راه اندازی سامانه پایش 
ایمنی ساختمان های موجود شهر تهران، تعامل 

با شهرداری تهران و سایر مراجع ذی صالح و 
برنامه ریزی برای انتقال اماکن پرخطر، کاهش آمار 
حریق ها و حوادث احتمالی انجام شده است.«
پرخطر  کانون های  از  »یکی  کرد:  تاکید  وی 
روزانه  که  ایمنی  حوزه  در  باال  ریسک  با  و 
شهروندان زیادی به آنجا مراجعه می کنند بازار 
بزرگ تهران می باشد. این محل نیز در دوره 
پنجم مدیریت شهری مورد توجه ویژه ای قرار 
گرفت و اقداماتی همچون راه اندازی اداره ایمنی 
بازار، ایجاد کمیته ویژه ایمنی بازار، شناسایی 
و ارزیابی نقاط پرخطر در سطح بازار تهران، 
به  اخطاریه  و  ایمنی  دستورالعمل های  صدور 
واحدهای کسبی پرخطر، تقسیم بندی بازار تهران 
به ۱۲ بخش و پیگیری های الزم با شرکت آبفای 
تهران و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری برای آبرسانی به بخش هایی از 
بازار تهران از طریق جانمایی مخازن در ۵ نقطه 
اطفایی در سطح  آبرسانی اضطراری  و شبکه 

بازار تهران صورت گرفته است.«
وی ادامه داد: »از دیگر کانون های جمعیتی و 
مهم، مترو شهر تهران است که در این حوزه 
تهیه و تدوین  به  اقدام  آتشنشانی  نیز سازمان 
دستورالعمل ها و محتواهای مورد نیاز در این 
خصوص با توجه به دستورالعمل های بین المللی 

و مقررات موجود در کشور کرده است.«
شهدای  از  یادی  با  »امسال  کرد:  تصریح  وی 
شرایطی  در  سالمت،  شهدای  کنار  در  ایمنی 
که بیماری کووید ۱۹ چشم های مردم جهان 
را نسبت به اهمیت همراهی و همدلی و لزوم 
پذیرش مسئولیت تک تک ما در مقابل اجتماع، 
پیش  فرصت  این  از  است،  کرده  بازتر  کمی 
آمده برای تاکید بر اهمیت حفظ ایمنی با انجام 
تعریف  استانداردهای  چارچوب  در  اقداماتی 
شده و داشتن حساسیت نسبت به موارد ناایمنی 
محیط زندگی  و تالش برای مرتفع کردن آنها 
استفاده می کنم و از همه آحاد جامعه دعوت 
ابتال  از  پیشگیری  برای  که  همانگونه  می کنیم 
کرونا دستورالعمل های وضع شده  بیماری  به 
که  نیز  اقداماتی  انجام  از  می کنند،  رعایت  را 
می تواند ایمنی را به خطر بیندازد اجتناب کنند 
و از ابتال به مخاطرات نیز مانند ابتال به ویروس 

کرونا پیشگیری کنند.«
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صدر اعظم نوری: یک 
همه گیری و پاندمی بدون 

این که از پیش آمادگی وجود 
داشته باشد و امکانات و 

برنامه های مواجهه با آن از 
پیش تهیه شده باشد، قابل 

کنترل نخواهد بود

 نظری: اینکه ما بخواهیم 
صرفا انگشت اتهام شیوع 
کرونا را به سمت یک گروه 

از مردم گرفته و بدون توجه 
به مسئولیت نهادهای ذی ربط، 

مدام در رسانه های رسمی 
به خصوص صداوسیما به آن 

بپردازیم، نتیجه ای جز تشدید 
دو قطبی در جامعه ندارد
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