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معاون درمان وزارت بهداشت تشریح کرد خبـر

شرط عبور بی دردسر از پاییز و زمستان ویروسی

تشریح  ضمن  بهداشت،  وزارت  درمان  معاون 
وضعیت ویروس کرونا و آنفلوانزا در کشور، گفت: 
»قطعاً پاییز و زمستان آسوده ای برای ما نخواهد بود، 

مگر اینکه مردم دستورالعمل ها را رعایت کنند.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی با اشاره به تعداد 
باالی فوتی های روزانه ناشی از بیماری کرونا، افزود: 
»بسیاری از این فوتی ها قابل پیشگیری است. اکنون 
برخی جوان ها و حتی افرادی که بیماری زمینه ای 
ندارند جزو فوتی های ناشی از این بیماری هستند 
و متأسفانه در بخش ها افراد میانسال و جوان هم 

بستری هستند.«
جان بابایی با اشاره به اینکه ویروس کرونا تغییر 
ماهیت پیدا نکرده و قدرت بیماری زایی آن مانند 
گذشته، قوی است و ضعیف نشده است، ادامه داد: 
»رعایت نکردن فاصله اجتماعی و مسائل بهداشتی 

موجب افزایش میزان مرگ و میر شده است.«
وی افزود: »هر کشوری به هر علتی محدودیت ها 
و دستورالعمل ها را نادیده بگیرد بالفاصله بیماری 
کرونا در آن جا اوج می گیرد و موجب افزایش 

بستری ها و مرگ و میر می شود.«
معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: »در خرداد 99 

به علت رعایت مسائل بهداشتی از سوی مردم، مرگ 
و میر ناشی از بیماری کرونا به حدود 3۰ نفر رسید 
و آمار خوبی داشتیم، اما بالفاصله پس از تعطیالت 

عید فطر، آمار فوتی ها افزایش یافت.«
جان بابایی افزود: »با توجه به آمارها، میزان فوتی ها 
آمار تنگاتنگی نسبت به تعطیلی ها دارد و چند روز 
پس از تعطیالت، افزایش مراجعان سرپایی و بستری 
و مرگ و میر را داریم.« وی با اشاره به اینکه روزانه 
بیش از ۵۰۰ بستری بیمار کرونا در تهران داریم، از 
مردم خواست مسائل بهداشتی را بیشتر رعایت کنند 

تا بار بیماری ناشی از کرونا کاهش یابد.
جان بابایی با بیان اینکه حدود دو هزار تخت ویژه را 
راه اندازی کرده ایم، افزود: »در برخی از موارد، بیماران 
همزمان عالوه بر بیماری معمولی دچار بیماری کرونا 
هم هستند بنابراین تفکیک صد درصدی بیماران 
کرونایی از بیماران غیرکرونایی، امکان پذیر نیست، 
اما در همه بیمارستان ها  بخش ویژه کرونا را داریم.«
معاون وزیر بهداشت گفت: »پیش از عید، سه هزار 
نفر به کادر درمانی اضافه شدند و بر اساس دستور 
رئیس جمهور، هفت هزار نفر دیگر در شرف استخدام 
هستند.« وی ادامه داد: »اکنون از نظر تعداد نیروی 

انسانی درمانی، چالش جدی نداریم، اما از نظر 
خستگی و فرسایش، مسأله جدی داریم.«

جان بابایی افزود: »ستاد استانی کرونا به طور متوسط 
در هر استان بین 7۰ تا ۸۰ جلسه داشت و رئیس 
جمهور هم در ستاد ملی کرونا حداقل هفته ای دو 
بار جلسه رسمی و چند جلسه کارشناسی دارد. 
اکنون ستاد ملی کرونا به نقطه ای رسیده است که 
می خواهد محدودیت های بیشتری را ایجاد کند و قرار 
است اختیارات استانداران در این زمینه بیشتر شود.«
جان بابایی با اشاره به اینکه اکثر مدارس به صورت 
مجازی در حال برگزاری است، گفت: »دانشگاه ها هم 
این گونه است، اما متأسفانه مسافرت ها و برگزاری 
مراسم ها بی رویه است که شنبه تصمیماتی در این 

باره گرفته می شود.«
وی با اشاره به اینکه در موارد زیادی از کادر بیمارستانی 
دو بار و حتی سه بار به بیماری کرونا مبتال شدند، 
افزود: »مواردی داشتیم که مبتالیان دوباره، بدحال تر 
شدند و عالئم بالینی شدیدتری داشتند و این نشان 
می دهد که ممکن است واکسن این بیماری تأثیر 

زیادی در ایمن کردن افراد نداشته باشد.«
معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: »تا کنون هیچ 
تغییری در ساختار ویروس کرونا اتفاق نیفتاده است 
ودر کنار رعایت شیوه نامه های بهداشتی، یکی از 
مهم ترین مؤلفه ها در دنیا؛ ایجاد محدودیت هاست.«
جان بابایی درباره میزان ذخیره دارو در کشور، 
اظهار داشت: »در حال حاضر از نظر دارو مشکلی 
نداریم و این بیماری مراقبت درست الزم دارد و 
مسأله ای که موجب بهبود بیماران می شود زحمات 

کادر پرستاری و پزشکان است.«
وی ادامه داد: »زمانی برای داروی فاویپیراویر و 
رمدیسیور تبلیغات زیادی انجام شد و در طول زمان 
با این که این دارو در اختیار بیمارستان ها هست 
هنوز میزان فوتی در کشور باالست و مطالعاتی که 
این دو دارو بتواند موجب کاهش مرگ و میر در 

این بیماری شود اصاًل وجود ندارد.«

معاون وزیر بهداشت، با بیان اینکه مؤثر ترین درمان، 
مراقبت های کادر پرستاری است ادامه داد: »تزریق 
سرم، داروهای ضد التهاب مثل کورتون و اینترفرون 
و کنترل مشکالت بیمار موجب بهبود آنان می شود.«
جان بابایی گفت: »در حال حاضر داروهایی که 
ثابت شده موجب کاهش مرگ و میر می شوند مانند 
داروهای ضد التهاب، ضد لخته و آنتی بیوتیک ها به 

اندازه کافی در داخل کشور موجود است.«
وی با اشاره به اینکه بیشترین نگرانی ها؛ تخت های 
بیمارستانی است افزود: »اگر تعداد بیماران کرونایی 
افزایش پیدا کند، بیمارستان های ما پاسخگو نخواهند 
بود و ممکن است گروه های دیگر مثل بیماران 
سرطانی و سکته های قلبی و مغزی آسیب ببینند و 

مکلف هستیم به آنها خدمت رسانی کنیم.«
معاون درمان وزارت بهداشت، درباره پیش بینی 
ماه های بعد هم گفت: »ما تابستان بسیار سختی 
داشتیم و قطعاً پاییز و زمستان آسوده ای برای ما 
نخواهد بود مگر این که مردم دستورالعمل ها را 
رعایت کنند.« جان بابایی ادامه داد: »میزان انتقال 
ویروس کرونا خیلی بیشتر از آنفلوانزاست و قطعًا 
با ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت های 
ایجاد شده، حداقل مانع از شیوع و گسترش آنفلوانزا 

به صورت جدی خواهیم شد.«
وی افزود: »کشورهایی مثل برزیل که اآلن زمستان 
را پشت سر گذاشته اند، آمار آنفلوآنزای بسار کمی را 
داشته اند.« معاون وزیر بهداشت از مردم درخواست 
کرد برای تهیه واکسن آنفلوانزا خودشان را اذیت 
نکنند چرا که بسیاری از مردم به این واکسن نیاز 
نداشته و هزینه بی مورد انجام ندهند تا بازار سیاه 

برای این واکسن ایجاد نشود.
به گزارش مهر، وی از استانداران کشور درخواست 
و  پارک ها  تفریحی،  مراکز  هفته  اواخر  که  کرد 
مکان هایی که امکان ایجاد محدودیت را دارند، 
این کار را انجام دهند تا موجب شکستن چرخه 

بیماری شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل گفت: »کرونا 
یکی از دالیل مهم افزایش آنزیم های کبدی است؛ از این رو، الزم 
است در صورت مراجعه افراد دارای آنزیم های کبدی باال، این 
افراد از لحاظ ابتال به کرونا تحت معاینات پزشکی قرار گیرند.«

به گزارش سپید، سید موید علویان در گفت وگو با ایرنا با بیان 
محسوب  زمینه ای  بیماری  یک  کبدی  آنزیم  بودن  باال  اینکه 
می شود، اظهار داشت: »این بیماری در کنار سایر بیماری های 
زمینه ای دیگر مانند فشار خون، دیابت و نارسایی کلیوی، خطر 
ابتال به ویروس کرونا را افزایش می دهد.« وی با اشاره به اینکه 
افراد دارای بیماری های زمینه ای بیشتر از سایرین در معرض 
ابتال به بیماری کرونا قرار دارند، به این افراد توصیه کرد با 
رعایت اصول بهداشتی، کنترل بیماری زمینه ای با مصرف به 
موقع و منظم داروها و دقت در رژیم غذایی برای تقویت سیستم 

ایمنی بدن، از خود مراقبت کنند تا دچار بیماری کرونا نشوند.
علویان بر لزوم رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی در جامعه تاکید 
کرد و گفت: »کادر پزشکی از مردم انتظار دارند که با رعایت 
توصیه های بهداشتی، زمینه کنترل و پیشگیری بیماری کرونا را فراهم 
کنند تا شاهد کاهش مبتالیان و بستری ها در مراکز درمانی باشیم.«
وی در مورد اینکه آیا بیماری خودایمنی )اتوایمیون( کبد قابل 
درمان است، توضیح داد: »اگر این بیماری زود تشخیص داده 
شود، امکان بهبودی قطعی در مبتالیان به این بیماری وجود دارد.«
علویان با اشاره به اینکه حدود 3۰ درصد افراد مبتال به خودایمنی 
کبد عالمت ندارند، بیان داشت: »خستگی، ضعف، خارش و زردی 

از جمله عالئم غیراختصاصی این بیماری است.«
وی عوامل ژنتیکی و محیطی را از مهم ترین دالیل ابتال به این 
بیماری اعالم کرد و گفت: »در بررسی های علمی ثابت شده 

است که استرس سبب بروز این بیماری هم می شود.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل با اشاره به اینکه 
زنان بیشتر مبتال به بیماری خودایمنی کبد می شوند، افزود: »همچنین 

هپاتیت های ویروسی، بیشتر مردان را درگیر می کند.«

علویان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل: 

پزشکان افراد با آنزیم  کبدی باال را از نظر ابتال به کرونا بررسی کنند 
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محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:

مبتالیان به کرونا، واکسن آنفلوانزا نزنند
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با 
اشاره به مباحثی مانند افراد در اولویت تزریق 
واکسن آنفلوآنزا، نحوه تشخیص کرونا از آنفلوآنزا 
»از  گفت:  کشور،  در  کووید-19  وضعیت  و 
آنجایی که محدودیت ها کمتر شده و مردم هم 
کمتر پروتکل ها را رعایت می کنند، می بینیم که 
افراد سالمند هم در خانواده ها مبتال می شوند و 
طبعاً وضعیت بیماری در افراد سالمند و دارای 

بیماری های زمینه ای شدیدتر خواهد بود.«
با  گفت وگو  در  محرز  مینو  سپید،  گزارش  به 
ایسنا درباره افراد اولویت دار برای تزریق واکسن 
آنفلوآنزا، گفت: »با توجه به اینکه در حال حاضر 
ممکن است واکسن آنفلوآنزا به اندازه کافی در 
دسترس نباشد، باید بر اساس اولویت بندی های 
انجام شده برای افراد در معرض خطر تزریق 
شود. بر این اساس در درجه اول پرسنل و کادر 
بهداشت و درمان، افراد باالی 6۵ سال، افراد مبتال به 
بیماری های قلب-عروقی و ریوی مزمن، مبتالیان 
به سرطان، زنان باردار، مبتالیان به بیماری های 
مزمن کلیوی، مبتالیان به اچ آی وی و... باید آن 
را تزریق کنند. حال اگر واکسن موجود بود، سایر 
افراد هم می توانند این واکسن را تزریق کنند.«

وی با بیان اینکه امسال با توجه به شیوع کرونا 
و درخواست جهانی برای واکسن آنفلوآنزا، در 
همه جای دنیا کمبود واکسن آنفلوآنزا وجود دارد، 
افزود: »اگر افراد نتوانستند واکسن آنفلوآنزا را 
تزریق کنند، بدانند که با رعایت فاصله فیزیکی، 
استفاده از ماسک، شستن دست ها و... می توانیم 

ابتال به آنفلوآنزا را کنترل کنیم.«
محرز درباره افرادی که نباید واکسن آنفلوآنزا را 

تزریق کنند، گفت: »افرادی که در حال حاضر به 
کووید-19 مبتال هستند، نباید واکسن آنفلوآنزا را 
تزریق کنند؛ چراکه اصوالً به افراد سالم که بیماری 
ویروسی ندارند، واکسن تزریق می کنیم. در عین 
حال اگر فردی مبتال به کرونا شده و اکنون بهبود 
یافته است، می تواند واکسن تزریق کند. موضوعی 
هم شایعه شده بود مبنی بر اینکه تزریق واکسن 
آنفلوآنزا منجر به ابتال به کرونا می شود؛ در حالی 
که طبق مطالعاتی که بر روی این موضوع انجام 

شده، چنین چیزی مطرح نشده است.«
وی درباره نحوه تشخیص آنفلوآنزا، سرماخوردگی 
و کرونا از یکدیگر با توجه به مشابهت هایی در 
برخی عالئم این بیماری ها، گفت: »مردم باید 
مانند  اینکه عالئمی  به محض  که  کنند  توجه 
سرفه، عطسه، تب، بدن درد شدید و... پیدا کردند، 
معطل نکرده و به پزشک مراجعه کنند؛ چراکه 
خود فرد نمی تواند تشخیص دهد به کدام یک 
از این ویروس ها مبتال شده، بلکه پزشک باید 
بنابراین  را دهد.  این تشخیص  و  معاینه کرده 
به محض دیدن این عالئم به پزشک مراجعه 
کنند؛ چراکه ممکن است گاهی افراد با مراجعه 
دیر هنگام به پزشک، زمان الزم را برای درمان 

از دست بدهند.«
محرز با بیان اینکه روند ابتال به کرونا همچنان 
رو به صعود است، گفت: »روند بیماری همچنان 
افزایشی است و تعداد بستری هم زیاد شده است. 
به هر حال وقتی تعداد زیادی از افراد مبتال شوند، 
میزان بستری نیز باال رفته و حتی تعدادی به آی 

سی یو نیاز پیدا می کنند.«
نشده،  بیشتر  کرونا  »شدت  کرد:  تاکید  وی 

بلکه تعداد بیماران افزایش یافته است؛ چراکه 
قدرت سرایت پذیری ویروس باالتر رفته است. 
از آنجایی که محدودیت ها کاسته شده و مردم 
هم کمتر پروتکل ها را رعایت می کنند، می بینیم 
که افراد سالمند هم در خانواده ها مبتال شده اند 
و طبعا وضعیت بیماری در افراد سالمند و دارای 

بیماری های زمینه ای شدیدتر است.«
محرز درباره احتمال افزایش تعداد مرگ و میرها 
»زمانیکه  تا 7۰۰ مرگ، گفت:  به روزانه 6۰۰ 
تعداد بیماران و به ویژه بیماران بدحال افزایش 
یابد، طبیعتا میزان مرگ و میر هم باال رفته و 
می توان انتظار افزایش تعداد مرگ و میرهای ناشی 
کووید-19 را داشت. البته در حال حاضر با توجه 

به افزایش تجربه کادر درمان، ممکن است افرادی 
با وضعیت شدید هم چندین روز در آی سی یو 
باشند و سپس بهبود یابند، اما بازهم میزان مرگ 

و میر به دلیل افزایش ابتال، باال است.«
وی تاکید کرد: »بهترین راه پیشگیری از تمام 
دستگاه  عفونت های  حامل  که  ویروس هایی 
گرفته  آنفلوآنزا  از  هستند،  زمستان  در  تنفسی 
تا کووید-19 و سایر ویروس ها، این است که 
ماسک بزنیم، دست هایمان را مرتب بشوییم و 
فاصله فیزیکی را رعایت کنیم. متاسفانه اکنون 
شاهدیم که تعداد زیادی از افراد ماسک نمی زنند. 
باید استفاده از ماسک اجباری شود تا در این 

صورت نگرانی ها کاهش یابد.«

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به آخرین آمار کرونا در 
کشور از شناسایی 3۵۵2 بیمار جدید مبتال به کووید19 خبر داد.

به گزارش سپید، سیما سادات الری در بیان آخرین آمارهای کرونا 
در کشور، گفت: »از روز پنج شنبه تا جمعه  11 مهر 1399 و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه هزار و ۵۵2 بیمار جدید 
مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۴۴3 
نفر از آنها بستری شدندو مجموع بیماران کووید19 در کشور 
به ۴6۴ هزار و ۵96 نفر رسید.« وی افزود: »متاسفانه 1۸7 بیمار 

کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به 26 هزار و ۵67 نفر رسید.«

الری ادامه داد: »خوشبختانه تا کنون 3۸۵ هزار و 26۴ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند و متاسفانه ۴137 
نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری 

تحت مراقبت قرار دارند.«
وی در ادامه تاکید کرد: »تا کنون چهار میلیون و 67 هزار و ۸61 

آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت، تصریح کرد: »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 درباره استان های با وضعیت هشدار، گفت: »استان های کردستان، 

هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.«
الری با اشاره به آغاز فصل پاییز و سرد شدن هوا، گفت: »به طور 
معمول زمان بیماری آنفلوآنزا فرارسیده است و پیش بینی اینکه 

پاییز و زمستان امسال با همراهی کووید19 به چه صورت خواهد 
بود پیچیده است اما بر اساس آنچه که در رفتار ویروس های دیگر 
می بینیم احتماال نگرانی زیادی برای شیوع گسترده تر بیماری طی 

ماه های آینده وجود دارد.«
وی با اشاره به ماندگاری بیشتر افراد در محیط های بسته، اظهار کرد: 
»پنجره ها بسته هستند و تهویه ی هوا به خوبی صورت نمی گیرد، 
تمام این موارد می تواند به شیوع گسترده تر بیماری کمک کند.«

می رسد  نظر  به  »البته  داد:  ادامه  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
از شیوع  الگوی رفتاری مردم جهان در جلوگیری  تغییر در 
ویروس کرونا مانند شست وشوی دست ها، استفاده از ماسک، 
حفط فاصله اجتماعی و... بر پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا هم 
تاثیر بسزایی بگذارد که تجربه کشورهای نیم کره جنوبی این 

موضوع را تایید می کند.«
وی افزود: »در صورت تکرار این تجربه در کشورهای شمالی 
نمی توان به قطعیت نظر داد اما به طور کلی برآورد ما این است 
که در فصل پاییز و زمستان شاهد هجمه نسبتا سنگین و همزمانی 
کووید19 و آنفلوآنزا باشیم که این موضوع نشان دهنده اهمیت 

رعایت نکات بهداشتی طی هفته های آتی است.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد 

شناسایی ۳۵۵۲ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹



مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سالمت ایران خبر داد

خطرمرگزودرسناشیازچربیشکمیحتیدرافرادکموزن
انباشت چربی در بخش هایی از بدن مانند دور کمر و 
شکم، حتی در کسانی که وزن مناسبی دارند، خطر مرگ 

زودرس را افزایش می دهد. 
با  کانادایی  متخصصان  از  تیمی  سپید،  گزارش  به 
مطالعه روی دو و نیم میلیون بیمار در سراسر جهان 

به این نتیجه رسیده اند.
نشریه مدیسین نت در مطلبی دراین باره آورده است، محققان هشدار می دهند که حتی اگر 
سایر اندام های بدن در وضعیت خوبی قرار داشته باشند، با شروع تجمع چربی در ناحیه 
شکم، خطر مرگ زودرس افزایش می یابد و بنابراین مردم بیش از آنکه فقط روی وزن کلی 

یا شاخص توده بدنی تمرکز کنند باید نگران انباشت چربی در ناحیه شکم و دور کمر باشند. 
شاخص توده بدنی یا BMI مدت مدیدی است که استاندارد طالیی برای ارزیابی وضعیت 
مشخص  دقیقاً  و  نیست  دقیق   BMI که  اینجاست  مشکل  اما  می شود  محسوب  فرد  وزن 
نمی کند که چربی اضافی در کدام قسمت بدن قرار دارد. همچنین این شاخص تمایزی بین 
عضله و چربی ایجاد نمی کند. به گفته محققان هر ۱۰ سانتی متر افزایش دور کمر، خطر مرگ 
زودرس را ۱۱ درصد افزایش می دهد. در عین حال اندازه ران با کاهش خطر مرگ ارتباط دارد. 
به طور مشخص هر پنج سانتی متر افزایش دور ران با کاهش ۱۸ درصدی خطر مرگ زودرس 
مرتبط است زیرا اندازه ران شاخصی برای میزان عضله ای است که فرد حمل می کند نه چربی. 

به گزارش دویچه وله، در مقابل، چربی شکم که در اطراف اندام های شکم ذخیره می شود، 
بیماری های  انسولین، دیابت نوع ۲ و  به  تولید می کند که خطر مقاومت  التهابی  ترکیبات 

قلبی را افزایش می دهد.ایسنا

خبـر

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سالمت 
ایران از عدم پرداخت همزمان فیفور سرویس و 
سرانه خبر داد و گفت: »برای اولین بار در ۱5 سال 
گذشته در یک هفته کاری تمام مراحل ابالغ تفاهم 
نامه انجام و به سراسر کشور ابالغ شد. براساس 
تفاهم نامه جدید روستایی سال 99، حدود ۲۰ 
درصد به سرانه اعتبارات سهم سازمان و وزارت 

بهداشت افزوده شد.«
به گزارش سپید، محمدرضا میرزایی به ابالغ تفاهم 
نامه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روستائیان، 
عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در سال جاری 
اشاره کرد و افزود: »به لطف خداوند متعال در اولین 
هفته حضور دکتر ناصحی به عنوان مدیرعامل 
سازمان بیمه سالمت ایران و مشارکت و همکاری 
دکتر رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، دکتر 
تقوی نژاد معاون توسعه وزارت بهداشت و دکتر 
پور اصغری معاون سازمان برنامه وبودجه، تفاهم 
نامه روستائیان به امضای طرفین رسید و سه شنبه 
۸ مهر ماه 99 به دانشگاه های علوم پزشکی و 
ادارات کل بیمه سالمت سراسر کشور ابالغ شد.«
مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سالمت 
ایران بیان کرد: »سرانه سال 9۸ سازمان و وزارت 
بهداشت هر کدام هزار و 6۰۰ میلیارد تومان بود که 

با ۲۰ درصد افزایش در سال جاری سهم وزارت 
بهداشت به هزارو9۰۰ میلیارد تومان و سهم سازمان 

به هزارو 93۰ میلیارد تومان افزایش یافت.«
میرزایی به علت افزایش سهم بیمه سالمت اشاره 
کرد و گفت: »امسال برای اولین بار سرانه بیمه شدگان 
کارمندی و سایر اقشار که در روستا ساکن هستند به 
سرانه بیمه شدگان رایگان روستایی اضافه شد. براین 
اساس در سال 99 چون سرانه به تمام جمعیت بیمه 

شدگان در روستاها تعلق می گیرد، دیگر اسناد فیفور 
سرویس توسط ادارات کل جمع آوری نمی شود و 
پرداخت همزمان فیفور سرویس و سرانه را نخواهیم 
داشت.« وی بیان کرد: »با توجه به تاکید مدیر عامل 
سازمان بیمه سالمت ایران مبنی بر گسترش برنامه 
پزشک خانواده، نظام ارجاع روستایی و رفع نواقص 
برنامه پزشک خانواده شهری در دو استان فارس 
و مازندران طبیعتاً دفتر خدمات سالمت عمومی 

تکلیف بسیار سنگینی بر عهده دارد و ما باید برای 
اجرای بند بند تفاهم نامه در 3۱ استان در جهت 
اصالح فرآیندها مداخله کنیم.« میرزایی تاکید کرد: 
»با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه و شیوع 
بیماری کرونا نیاز است که مداخالت اصالحی در 
حوزه روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار 
نفر بیشتر شود تا خدمات به درستی در خدمت 
مردم قرار گیرد. براین اساس با افزایش ۲۰ درصدی 
سرانه باید کمبودهای استان ها در حوزه پزشک، ماما، 
دندانپزشک، امکانات، مواد مصرفی و دارو تامین 
شود تا امسال به درستی برنامه را مدیریت کنیم.«
به گزارش وبدا، میرزایی به پرداخت مطالبات 
پزشک خانواده روستایی نیز اشاره کرد و گفت: 
»بیمه سالمت در حال پرداخت مطالبات شهریور 
ماه پزشک خانواده روستایی است به نحوی که 
معادل  صندوق  ماه  شهریور  سرانه  درصد   ۸۰
نامه جدید  تفاهم  از محل  تومان  میلیارد   ۱۱4
ما به التفاوت  تومان  میلیارد  دنبال آن ۱۰۰  به  و 
۸۰ درصد 5 ماه اول به محض تخصیص اعتبار 
پرداخت خواهد شد. همچنین وزارت بهداشت 
در روزهای آینده ۱۲5 میلیارد تومان از محل یک 
درصد ارزش افزوده برای برنامه پزشک خانواده 

روستایی پرداخت خواهد کرد.«

ابالغ تفاهم نامه برنامه پزشک خانواده روستایی
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بیمه سالمت گفت: »در شرایط شیوع و  مدیرعامل سازمان 
همه گیری بیماری ها، نظام های بیمه سالمت نقش مهمی در 
ایجاد شرایط ارائه خدمات بهینه بر عهده دارند و اگر بسترهای 
الکترونیک در نظام  سالمت پی ریزی شده و ارجاع بیماران به 
نقطه رشد رسیده باشد تا حد زیادی بیماران از مسیر درست 

به سمت مراکز درمانی هدایت می شوند.«
به گزارش سپید، محمدمهدی ناصحی درباره نقش سازمان های 
بیمه گر درمانی در دوران همه گیری کرونا افزود: »در رویارویی 
با بیماری های همه گیر، نظام سالمت کشورها در خط مقدم 
مقابله با آن قرار دارند. بنابراین در آغاز شیوع یک بیماری، 
سیستم بهداشتی و درمانی در کشورها بالفاصله وارد مرحله 

می شوند.« پیشگیری 

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ادامه داد: »در چنین شرایطی 
زیرساخت ها و امکانات درمانی برای خدمت رسانی بیشتر به 
سرعت فراهم می شود. پیشگیری و درمان بیماری واگیر باعث 
افزایش هزینه های سالمت با شیب صعودی در دوره زمانی اندک 
باید در این شرایط برخی  می شود. بدون شک نظام سالمت 
خدمات غیر ضروری را حذف یا ارائه آن را به حداقل برساند.«
از  »باید  گفت:  ناصحی  سالمت،  بیمه  سازمان  گزارش  به 
مراجعه بیش از حد و غیر قابل کنترل در روزها و هفته های 
ابتدایی شیوع بیماری به بیمارستان ها جلوگیری کرد. اجرای 
مراجعه  بار  می شود،  باعث  روند  این  گام  به  گام  و  کامل 
به  مضاعف  فشار  باعث  که  ناگهانی  و  پیش بینی  قابل  غیر 
ساختارهای بیمه ای می شود، رخ ندهد. ضمن اینکه نظام های 

بیمه سالمت باید در زمان وقوع یک بیماری همه گیر همه 
اقدامات فوریتی را اجرا کنند.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت: 

نظامارجاعالکترونیکمنجربههدایتدرستبیمارمیشود

شماره ۱763 ۱۲ مهر ۱399



مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر مطرح کرد

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران تشریح کرد
وضعیتاهدایخوندرنیمهاولسال

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، ضمن تشریح وضعیت 
اهدای خون در نیمه اول سال جاری در کشور، گفت: 
»بیشترین میزان توزیع و مصرف خون و فرآورده های خونی 

در کشور، مربوط به کالنشهر تهران است.«
به گزارش سپید، بشیر حاجی بیگی در گفتگو با مهر گفت: 
»در 6 ماهه اول سال 99، تعداد یک میلیون و 6۲6 هزار 
واحد خون و فرآورده شامل گلبول قرمز فشرده شده، پالسما و پالکت در سطح بیمارستان ها و 
مراکز درمانی کشور توزیع شده است.« وی با اعالم اینکه استان های تهران با ۱5 درصد، فارس ۸ 
درصد و اصفهان با 7 درصد اهدای خون، بیشترین سهم در بین سایر استان ها را داشته اند، افزود: 

»این سه استان به تنهایی 3۰ درصد کل خون اهدایی در کشورمان را تامین کرده اند.«
حاجی بیگی با اشاره به سهم 5 درصدی بانوان از اهدای خون در کشور، گفت: »این آمار نسبت به 

مدت زمان مشابه در سال گذشته یک درصد افزایش نشان می دهد.« وی ادامه داد: »بانوان استان های 
خراسان جنوبی، چهارمحال بختیاری، فارس و گلستان، بیشترین میزان مشارکت در اهدای خون را 
داشته اند.« سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با اعالم اینکه در 6 ماهه اول سال جاری تعداد یک 
میلیون و ۱93 هزار و 66۸ نفر از هموطنان برای اهدای خون به مراکز انتقال خون در سراسر کشور 

مراجعه کرده اند، افزود: »در این مدت 94۰ هزار و 739 واحد خون اهدا شده است.«
حاجی بیگی گفت: »سهم نوبت اولی ها در اهدای خون ۱4۲ هزار و 6۰۰ واحد خون بوده است.«
وی افزود: »اهدا کنندگان مستمر نیز 56 درصد خون های اهدایی در نیمه اول سال را تامین کرده اند 
که در این بین، استان سمنان با 74 درصد، بوشهر 66 درصد و همدان با 65 درصد، بیشترین اهدا 
کنندگان مستمر خون در نیمه اول سال جاری بوده اند.« حاجی بیگی گفت: »استان های خراسان 

جنوبی و شمالی، سمنان و قم، بیشترین خون اهدایی در نیمه اول سال را بر عهده داشته اند.«
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران در ادامه به وضعیت تهران اشاره کرد و افزود: »در نیمه اول 
سال جاری، 34۱ هزار و ۱9۲ واحد خون و فرآورده خونی در مراکز درمانی استان تهران توزیع 
شده است.« وی گفت: »بیشترین میزان توزیع و مصرف خون و فرآورده های خونی در کشور، 

مربوط به کالنشهر تهران است.«

خبـر

مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر از نهایی شدن 
نادر خبر  بیماری های  ابالغ سند ملی  مراحل 
راه ها  از  »یکی  گفت:  حال  عین  در  و  داد 
بیماران  دارویی  مشکالت  رفع  خصوص  در 
شده،  آمدنشان  وجود  به  سبب  تحریم ها  که 
تقویت ارتباط بنیاد با نماینده سازمان جهانی 

است.« بهداشت 
به گزارش سپید، حمیدرضا ادراکی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به جزئیات جلسه  نمایندگان 
بنیاد بیماری های نادر با وزیر بهداشت، گفت: 
»یکی از تاکیدات وزیر محترم در این جلسه 
تسریع در روند نهایی شدن سند ملی بیماری های 
ارائه در  آماده  تا هرچه زودتر سند  بود  نادر 
هیات دولت شود. کار سند در وزارت بهداشت 
ابالغ آن  منتظر  باید  اتمام رسیده و  به  تقریبا 
در هیات دولت باشیم. هر زیر گروه از سند 
بیماری های نادر به گروه، نهاد، وزارتخانه و 
وزارت  می شود.  داده  ارجاع  مرتبط  سازمان 
بهداشت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، 
سازمان بهزیستی، بانک مرکزی و... می توانند 

در اجرای سند به شکل موثر عمل کنند.« 
سبب  کرونا  بیماری  شیوع  اینکه  بیان  با  وی 
بروز وقفه در فرایندهای تکمیل و ابالغ سند 
پاندمی  دلیل  به  جلسات  »برخی  افزود:  شد، 
موضوع  همین  و  بود  افتاده  تعویق  به  کرونا 
بیماران  گذاشت.  تاثیر  سند  شدن  نهایی  بر 
نادر توقعات به جایی دارند که نمی توان این 

توقعات را به تعویق انداخت.«
اداراکی افزود: »مورد دیگری که وزیر بهداشت 
ارتباط  تقویت  داشتند،  آن  بر  ویژه ای  تاکید 
بنیاد بیماری های نادر با نماینده سازمان جهانی 
بهداشت در ایران بود که این نماینده از مشکالت 
دارویی و امکانات بیماران ما به اندازه کافی 
انعکاس  باالتر  مراجع  به  را  آن  و  باشد  آگاه 
داروی  تامین  با  رابطه  در  ما  مشکالت  دهد. 
برخی بیماران نادر زیر سایه سنگین تحریم ها 
است؛ از سوی دیگر در حالی که کشورهای 
تحریم کننده ادعا می کنند دارو جزو تحریم ها 

به  پولی  نتوانیم  که  زمانی  عمال  اما  نیست، 
حساب شرکت دارویی بریزیم و یا نتوانیم دارو 
را در مسیر رسیدن به دستمان بیمه کنیم و... 
مشکالت نرسیدن، کم رسیدن یا دیر رسیدن 
دارو، بیماران را دچار مشکل می کند. بر این 
اساس با تقویت ارتباطمان با نماینده سازمان 
جهانی بهداشت می توانیم چنین مشکالتی را 

انتقال دهیم.« به آنها 
وی با تاکید بر لزوم بیان این مشکالت، اظهار 
کرد: »برخی نهادها مانند یونیسف و یونسکو 
منبعی برای تامین داروی برخی بیماران نادر 
که   EB بیماران  پانسمان  همچون  دارند؛ 
به  را  پانسمان ها  این  از  میزانی  پیش  چندی 
طور خودجوش و رایگان البته به اندازه محدود 
برایمان ارسال کردند. امکانات این چنینی در 
یَد سازمان جهانی بهداشت است که با اطالع 

از مشکالتمان می تواند اندکی در کم شدن بار 
کند.«  مشکل کمک 

مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر، درباره تامین 
داروی بیماران MPS، تصریح کرد: »معاونت 
دارویی وزارت بهداشت به شدت پیگیر رفع 
این مشکل بودند. اقدامی آغاز شده است تا 
داروهای این بیماران به شیوه جدیدی تهیه شود 
که البته تمام مراحل آن هنوز طی نشده است.«
و  بیماری ها  تعداد  آمار  آخرین  درباره  وی 
بیان  کشور،  در  شده  شناسایی  نادر  بیماران 
و  بیماری  گونه   33۱ حاضر  حال  »در  کرد: 
 ۸ شده اند.  شناسایی  کشور  در  بیمار   3۲۱5
کشور  نادر  بیماری های  شایع ترین  بیماری 
هستند. در صدر این بیماری ها نوروفیبروماتوز 
گراویس،  میاستنی  بیماری های  سپس  است؛ 
EB، آرپی و  آلوپسی،   ،MPS اسکلرودرمی، 

هر  که  هستند  نادری  بیماری های  از   ALS
کدام حداقل ۱۰۰ بیمار را دارند.«

ادراکی با اشاره به اینکه بیماران نادر معموال 
سیستم ایمنی ضعیف تری دارند، گفت: »از این 
رو بیماران نادر هم باید جزو گروهی باشند که 
در وهله اول واکسن آنفلوآنزا دریافت کنند. 
در دستورالعمل معاونت بهداشتی برای تزریق 
قید  نادر  و  صعب العالج  بیماران  نام  واکسن 
شده است اما هنوز واکسنی در اختیارشان قرار 
نگرفته است و مراجعات مکرری به بنیاد دارند 
تا معرفی نامه بگیرند. بهترین روش این است 
اختیار  در  واکسن  نادر  بیماران  تعداد  به  که 
بنیاد قرار گیرد و ما اقدام به توزیع کنیم؛ اما 
هنوز توزیعی به مراکز بهداشتی صورت نگرفته 
است و احتماال پس از توزیع وسیع در اختیار 

ما هم قرار خواهد گرفت.«

تامین داروی بیماران، تحت تاثیر تحریم ها
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یک ماه مانده به انتخابات امریکا

ترامپ و همسرش کرونا گرفتند

شاید بتوان مهمترین توییت از سلسه توییت های 
آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ  دونالد  جنجالی 
درباره کرونا ویروس را توییتی دانست که در 
نخستین ساعات بامداد روز جمعه درباره مثبت 
شدن تست کرونای خودش و همسرش منتشر کرد.
به گزارش سپید، رئیس جمهور ایاالت متحده ضمن 
اعالم نتیجه آزمایش گفته است جهت درمان، خود 
و همسرش را قرنطینه می کند. وی در توییتش 
نوشت: »امشب آزمایش ابتال به بیماری کووید- 19 
بانوی اول آمریکا و من مثبت اعالم شد. ما روند 
قرنطینه و بهبودی را فورا آغاز خواهیم کرد و با 

هم بر این بیماری غلبه می کنیم.«
پزشک  امضای  با  را  نامه ای  هم  سفید  کاخ 
ریاست جمهوری منتشر کرده که وضعیت فعلی 

دونالد و مالنیا را مثبت اعالم کرده است. 
شان کانلی پزشک رئیس جمهوری آمریکا همچنین 
در توییتی اعالم کرد که تاییدیه ابتالی ترامپ و 
همسرش به کرونا را اواخر روز پنجشنبه دریافت 
جسمانی  »وضعیت  افزود:  وی  است.«  کرده 
رئیس جمهوری آمریکا و بانوی اول این کشور 
هر دو در این مقطع زمانی خوب است و روند 

قرنطینه آغاز می شود.«
البته قرنطینه غیررسمی ترامپ از زمانی آغاز شد 
که خبر ابتالی »هوپ هیکس« یکی از دستیاران 

او به کرونا منتشر شد. 
خانم هیکس در روزهای اخیر در هواپیمای ویژه 
رئیس جمهور سفر کرده و تصاویر او نشان می دهد 

که ماسک نزده است. گزارش شده که او عالیم 
بیماری را دارد.

دونالد ترامپ کمی پیش از اعالم ابتالی خودش در 
مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی فاکس گفته بود که 
وقت زیادی را با هوپ هیکس می گذرانده است.
هوپ هیکس سخنگوی ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ 
در اولین کارزار انتخاباتی او بود و سپس مدیر 
روابط عمومی کاخ سفید شد. او دو سال پیش از 
مقامش کنار رفت و به شبکه فاکس پیوست اما 
دوباره به کاخ سفید بازگشت. هوپ هیکس پیش 
از کارزار انتخاباتی ترامپ تجربه ای در سیاست 
نداشت. او به عنوان مسئول روابط عمومی کار 
می کرد و همچنین سابقه حضور به عنوان مدل 
لباس را داشت. تصاویری که در روزهای اخیر 
از خانم هیکس منتشر شده او را در کنار نزدیک 
2۰ نفر از مقام های آمریکایی و نزدیکان ترامپ 
نشان می دهد و دیده شده که او بدون ماسک سفر 
کرده است. دونالد ترامپ به تلویزیون فاکس گفته 
که خانم هیکس بیشتر اوقات ماسک می زد با این 

وجود به کرونا مبتال شد.
ابتالی ترامپ به کویید19 در حالی به وقوع پیوسته 
است که پیش تر، رئیس جمهوری آمریکا از سوی 
افکار عمومی متهم شده بود که آنچنان که باید، این 
بیماری را جدی نگرفته است. تاکنون بیش از 2۰۰ 
هزار نفر با ابتال به کرونا در آمریکا درگذشته اند و 
در مجموع بیش از هفت میلیون نفر هم در این 

کشور به این ویروس مبتال شده اند.

انتخابات ریاست  به  نزدیک شدن  با  از سویی 
جمهوری آمریکا، موضوع عملکرد دولت ترامپ در 
مواجهه با پاندمی کرونا، یکی از انتقادات مخالفان 
وی به شمار می رود. از جمله این منتقدان، جو 
انتخابات  در  ترامپ  دموکرات  رقیب  بایدن، 
را  زیادی  انتقادات  که  است  ریاست جمهوری 
نسبت به عملکرد ترامپ در مهار ویروس کرونا 

مطرح کرده است. 
ترامپ در اولین مناظره، جو بایدن را برای استفاده 
همیشگی از ماسک مسخره کرد. وی در جریان 
این مناظره گفت: »من مثل او ماسک نمی زنم. 
هر وقت او را می بینی ماسک زده. مثال 2۰۰ پا با 
شما فاصله داشته دارد اما باز هم بزرگترین ماسک 

ممکن را می زند.«
با اعالم قرنطینه شدن دونالد ترامپ و همسرش 
گمانه زنی ها درباره انجام وظایف ریاست جمهوری 
و آینده انتخابات هم آغاز شده است. در صورتی که 
دونالد ترامپ نتواند مدتی وظایف ریاست جمهوری 
را ایفا کند، مایک پنس، معاون او این کار را به 
عهده می گیرد. اگر ترامپ به کلی قادر به ادامه کار 
نباشد هم »پنس« رئیس جمهور خواهد شد. اگر 
آقای پنس هم به دلیل بیماری احتمالی یا هر دلیل 
دیگر نتواند وظایف رئیس جمهور را انجام دهد، 
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان از حزب 
مخالف، سرپرست ریاست جمهوری خواهد شد.
به  که  نیست  جهان  رهبر  اولین  ترامپ  دونالد 
بوریس  او  از  پیش  می شود.  مبتال  کووید19 

جانسون، نخست وزیر بریتانیا و ژائیر بولسونارو، 
رئیس جمهور برزیل هم به این بیماری مبتال شدند.
دلیل  به  بولسونارو هر سه  و  ترامپ، جانسون 
واکنش اولیه شان به همه گیری کرونا و همچنین 
مقاومت در برابر رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
مثل ماسک زدن و دست ندادن، مورد انتقادهای 

شدید بوده اند.
با اعالم ابتالی دوتالد ترامپ به کووید19، برخی 
از رهبران جهان برای وی آرزوی سالمتی کرده اند 
که شاید از همه جالب توجه تر، پیامی باشد که از 
سوی سازمان جهانی بهداشت صادر شده است. 
تدروس آدهانوم گبریوسوس، رئیس این سازمان، 
بهترین آرزوهای خود را برای ترامپ و همسر 
آنچه  از  ترامپ  این  از  پیش  است.  فرستاده  او 
ندانم کاری سازمان بهداشت جهانی در مواجهه 
با ویروس کرونا می خواند به شدت انتقاد کرده و 
این سازمان بین الملی را به همدستی با جمهوری 
خلق چین متهم کرده بود. در ماه مه او از سهمیه 
مالی کشورش به سازمان جهانی بهداشت به شدت 
کاست و تهدید کرد که به عضویت آمریکا در 

سازمان یادشده پایان می دهد.
به هرحال رهبر یکی از قدرتمندترین کشورهای 
جهان، قرار است دو هفته در قرنطینه باشد. غیبت 
دو هفته ای که بسیاری از فاکتورهای اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی جهان را تحت تاثیر قرار خواهد 
داد. البته اگر این دو هفته، به غیبت طوالنی تر و 

حتی دائمی منجر نشود.

خبـر



آمار جهانی همه گیری کووید ۱۹ 

بیش از ۳۴ میلیون مبتال
شمار مبتالیان به کروناویروس در جهان به 
۳۴ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۷۳۱ نفر رسیده و 
تاکنون مرگ یک میلیون و ۲۷ هزار و ۶۶۱ 
نفر نیز در اثر این بیماری تأیید شده است.
آمارها  تازه ترین  بنابر  سپید،  گزارش  به 
همچنین ۲۵ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۹۰ نفر از 
مبتالیان به کووید-۱۹ تاکنون بهبود یافته اند.

بیماری  به  مبتالیان  آمار  افزایش  روند 
و  کشور   ۲۱۳ در  تاکنون  که  کووید-۱۹ 
و  دارد  ادامه  یافته،  شیوع  جهان  در  منطقه 
این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
آمریکا با نزدیک به ۷.۵ میلیون مبتال و همچنین 
همچنان  تاکنون،  قربانی  هزار   ۲۱۰ از  بیش 
در صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری 

کووید-۱۹ قرار دارد.
مبتالیان،  میلیونِی  آمار  با  نیز  برزیل  و  هند 
جایگاه  ترتیب  به  آمریکا  از  پس  هم اکنون 
حال  در  و  دارند  جهان  در  را  سوم  و  دوم 
حاضر شمار مبتالیان در هند از ۶.۳ میلیون 

است. رفته  فراتر  نفر 
همچنین ایاالت متحده، برزیل، هند و مکزیک 
به ترتیب چهار کشور اول دنیا از نظر بیشترین 

هستند. کووید-۱۹  قربانیان  تعداد 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی 
که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها 

به  جمعه  روز  صبح  تا  داشته اند  تاکنون  را 
به شرح زیر است: ترتیب 

۱. آمریکا هفت میلیون و ۴۹۴ هزار و ۶۷۱ مبتال، 
۲۱۲ هزار و ۶۶۰ قربانی

۲. هند شش میلیون و ۳۹۴ هزار و ۶۸ مبتال، ۹۹ 
هزار و ۸۰۴ قربانی

 ۲۲۹ و  هزار   ۸۴۹ و  میلیون  چهار  برزیل   .۳

مبتال، ۱۴۴ هزار و ۷۶۷ قربانی
۴. روسیه یک میلیون و ۱۸۵ هزار و ۲۳۱ مبتال، 

۲۰ هزار و ۸۹۱ قربانی
مبتال، ۲۶ هزار و  کلمبیا ۸۳۵ هزار و ۳۳۹   .۵

۱۹۶ قربانی
۶. پرو ۸۱۸ هزار و ۲۹۷ مبتال، ۳۲ هزار و ۵۳۵ قربانی
 ۳۱ مبتال،   ۶۰۷ و  هزار   ۷۷۸ اسپانیا   .۷

قربانی  ۹۷۳ و  هزار 
و  هزار  مبتال، ۲۰  دو  و  هزار  آرژانتین ۷۶۵   .۸

۲۸۸ قربانی
۹. مکزیک ۷۴۸ هزار و ۳۱۵ مبتال، ۷۸ هزار و 

۷۸ قربانی
۱۰. آفریقای جنوبی ۶۷۶ هزار و ۸۴ مبتال، ۱۶ 

هزار و ۸۶۶ قربانی/ ایسنا

خبـر

محققان »موسسه فناوری کالیفرنیا« حسگری 
ابداع کردند که می تواند در کمتر از ۱۰ دقیقه 
با بررسی نمونه کمی از بزاق یا خون، آلودگی 

فرد به ویروس کرونا را تشخیص دهد.
ثابت شده  فناوری  های  سپید،  گزارش  به 
آزمایش کووید- ۱۹ معموال ساعت ها یا حتی 
روزها زمان نیاز دارند تا نتیجه را ارائه دهند. 
همچنین این فناوری ها به تجهیزات پرهزینه 

و پیچیده ای نیازمند هستند.

اما اکنون، محققان موسسه فناوری کالیفرنیا 
حسگر کم هزینه ای ابداع کرده اند که با تجزیه 
بزاق  نمونه  از  و تحلیل سریع حجم کمی 
پزشک  مشارکت  به  نیاز  بدون  و  خون  یا 
می تواند در مدت ۱۰ دقیقه ابتال به عفونت 
این  کند.  را مشخص  کووید-۱۹  از  ناشی 
را  خانه  در  کرونا  تشخیص  امکان  حسگر 

هم فراهم می سازد.
پیش از این نیز محققان  بخش مهندسی پزشکی 

موسسه فناوری کالیفرنیا، حسگرهای بی سیم 
ابداع کرده بودند که می  توانستند بیماری  هایی 
مانند نقرس را شناسایی کنند و به بررسی 
سطح استرس و ترکیبات خاصی در خون، 

بزاق یا عرق بپردازند. 
این حسگرها از گرافن و شکل صفحه مانندی 
از کربن ساخته شده اند و ساختاری سه  بعدی 

با منافذ کوچک دارند. 
حسگر،  که  می شوند  موجب  منافذ  این 
حساسیت و دقت کافی را برای شناسایی 

ترکیبات موجود در نمونه ها داشته باشد.
اما در این حسگر جدید، ساختارهای گرافن 
به  نسبت  که  می شود  همراه  پادتن  هایی  با 
پروتئین هایی خاص که روی سطح ویروس 

کرونا وجود دارند، حساس هستند.
جدید  حسگر  این 
آن  محققان  که 

 2-SARS-CoV را 
نامیده اند،   RapidPlex

حاوی آنتی بادی ها و 
است  پروتیین هایی 
اجازه  آن  به  که 

آنتی  کرونا،  ویروس  وجود  می دهد 
بادی های ایجاد شده در بدن برای مبارزه با 
این ویروس و نشانگرهای شیمایی التهاب 
را که شدت وخامت عفونت کووید-۱۹ 

دهد. تشخیص  می دهند،  نشان  را 
و  آزمایشگاه  در  فقط  تاکنون  حسگر  این 
روی نمونه  های محدودی از خون و بزاق 

آزمایش شده است. 
اگرچه نتایج این آزمایش  ها نشان می  دهند 
برای  اما  است  باال  بسیار  که دقت حسگر 
باید آزمایش  هایی در  تایید کامل دقت آن 
بیشتر  نمونه های  روی  و  بزرگ تر  مقیاس 

صورت گیرد. 
به گزارش پایگاه اینترنتی موسسه فناوری 
مجله  در  حسگر  این  مشروح  کالیفرنیا، 

Matter منتشر شده است.ایرنا

تشخیص کرونا با یک حسگر جدید
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معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد

  امین جاللوند

و  است  قدرت نمایی  در حال  کرونا  موج سوم 
هر روز نیز شاهد سه رقمی بودن آمار مرگ و 
میرها بر اثر این بیماری هستیم. وزارت بهداشت 
اعالم کرده است که هم اکنون مهم ترین هدف نظام 
سالمت در دوران کرونا، کاهش فوتی هاست. در 
حالی وزارت بهداشت، مهم ترین برنامه خود را 
کاهش آمار فوتی های کرونا اعالم کرده است که 
بیشترین نقش و وظیفه برای تحقق این هدف مهم 

بر دوش جامعه پزشکی قرار دارد.
بسیاری از اعضای جامعه پزشکی، بیش از هفت 
ماه است که برای تحقق این هدف مهم می جنگند، 
اما خیلی از آنها به نقطه اوج خستگی و فرسودگی 
رسیده اند. بسیاری از کارشناسان نظام سالمت تاکید 
دارند که اگر وزارت بهداشت می خواهد مهم ترین 
هدف تعیین شده برای این وزارتخانه را به سرانجام 
برساند، مسیر تحقق این هدف از مسیر حمایت از 
جامعه پزشکی می گذرد. در صورتی که کادر درمان 
در دوران کرونا از حمایت مالی و روانی بهره مند 
شوند، قطعا تحقق مهم ترین هدف وزارت بهداشت 

نیز در دسترس تر خواهد بود.
 قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت 
هم تاکید می کند: »مهم ترین هدف سیستم بهداشت 
و درمان در مدیریت بحران شیوع بیماری کرونا، 
کاهش فوتی های ناشی از این بیماری است، چرا 
که خسارت مرگ و میر انسانی غیرقابل جبران و 

برای جامعه تلخ است.«
او یادآور می شود: »شیوع کرونا برای همگان درس 
آموخته هایی دارد که  باید از آن بهره گرفت .این 
ویروس با قدرت سرایت پذیری بیشتر، سالمت 
تمامی گروه های سنی را به شدت تهدید می کند. 
بررسی روند شیوع بیماری کرونا در کشورهای 
مختلف جهان نشان می دهد هرگونه سهل انگاری، 
آسیب های شدید و جبران ناپذیری به دنبال خواهد 
داشت .روند شیوع بیماری در کشور سینوسی بوده 
و پس از هر تعطیلی با اوج گیری مجدد بیماری 
مواجه هستیم و نگرانی ها از تعطیلی های پیش رو 
همچنان باقی است .کرونا طی مدت شیوع آن در 
کشور، جان افراد زیادی حتی در بین گروه های 

سنی جوان را گرفته است.«
 جان بابایی ادامه می دهد: »آنفلوآنزا سرایت پذیری 
کمتری نسبت به ویروس کرونا دارد و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی میزان شیوع این بیماری نیز 
کمتر خواهد شد. برنامه ریزی ها برای توزیع واکسن 
بین گروه های در معرض خطر نیز انجام شده است 
و این گروه ها واکسن را دریافت خواهند کرد. 
آینده شیوع بیماری کووید ۱۹ نامشخص است 
و عدم رعایت پروتکل ها و افزایش بار مراجعات 
بیمارستانی، خستگی و فرسودگی کادر درمانی را 

در پی خواهد داشت.«
همچنین او در خصوص کنترل شیوع بیماری کرونا 

نیز اظهار می کند: »تعطیلی کسب و کارها باید بعنوان 
آخرین راهکار برای مقابله با بیماری کووید ۱۹ 
اعمال شود و تا حد امکان آموزش دانش آموزان 
باید بصورت مجازی باشد و از حضور آنها در 
مدارس کاسته شود. همچنین با حمایت دستگاه های 
حاکمیتی و قضایی و با یک برنامه کلی باید میزان 

شیوع بیماری کرونا را به حداقل رساند.«

راه های کاهش فوتی های ناشی از کرونا
بسیاری از اعضای کادر درمان در خط مقدم درمان 
کرونا هستند. هزاران نفر از آنها به کرونا مبتال شده اند 
و بیش از 200 نفر از کادر درمان هم به صف شهدای 

سالمت پیوسته اند.

مریم حبیب زادگان، پرستار فعال در حوزه درمان 
کرونا به سپید می گوید: »از همان اول هم مهم ترین 
هدف کادر درمان، کاهش آمار فوتی های کرونا بوده 
است. ما در این مسیر، سر سوزنی کم نگذاشته ایم. 
با همه وجود برای درمان بیماران جنگیده ایم. از نظر 
توانمندی کادر درمان، هیچ چیزی از کشورهای 
دیگر کم نداریم. فقط از نظر تجهیزات و از نظر 
تعداد نیروی انسانی دچار کمبود جدی هستیم. اگر 
وزارت بهداشت، هدف اولش را کاهش فوتی های 
کرونا گذاشته است، راهکار کارشناسی آن اضافه 
کردن کادر درمان در مراکز درمان کرونا است.«

او گالیه می کند: »واقعا ادامه راه و ادامه خدمت 
برای بسیاری از اعضای کادر درمان مشکل شده 
است. خیلی از آنها چندین ماه است که کارانه 
نگرفته اند. در خیلی از مراکز درمانی نیز نیروی 
همین  اگر  است.  نشده  جذب  جدید  انسانی 
کمبودها ادامه پیدا کند، نه تنها به هدف کاهش 
آمار فوتی ها نمی رسیم، بلکه آمار فوتی های کرونا 

نیز بیشتر می شود.«
آمار  »کاهش  می شود:  یادآور  زادگان  حبیب 
فوتی های کرونا فقط زمانی محقق می شود که 
باز  درمان، حساب  کادر  فقط روی جانفشانی 
نکنیم. در این مسیر نیاز است که دولت با اعمال 
محدودیت های بیشتر، نقش نظارتی خود را افزایش 
دهد و مردم هم با رعایت بیشتر پروتکل های درمانی 
به کادر درمان کمک کنند. فقط در صورتی که 
سه ضلع کادر درمان، مردم و دولت با همدیگر 
همکاری و همدلی داشته باشند، می توان به کاهش 

آمار فوتی های ناشی از کرونا امیدوار بود.«

سختی های کادر درمان برای کاهش 
فوتی های آمار کرونا

بسیاری از اعضای کادر درمان در طول چند ماه گذشته، 
تمام تالش خود را برای کاهش آمار فوتی های کرونا 
به کار بستند. برخی از اعضای کادر درمان می گویند 
که در شرایط فعلی نمی توان انتظار معجزه داشت. 
آنها تاکید دارند که کادر درمان در سخت ترین شرایط 
ممکن در حال کار هستند که اگر از آنها حمایت 
نشود، کاهش فوتی های کرونا محقق نخواهد شد.
افشین علیزاده، متخصص عفونی و عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در 
گفتگو با سپید به اوضاع سخت این روزهای کادر 
درمان اشاره می کند و می گوید: »صیانت و حفاظت 
از سالمت جامعه و ارائه خدمات درمانی، وظیفه 
ذاتی کادر درمان است. با این وجود باید در نظر 
داشت که ما سه نوع ارائه خدمات درمانی شامل 
ارائه خدمات در شرایط مساعد، ایده آل و سخت 
داریم. االن در شرایط سخت ارائه خدمت هستیم. 
اگر پروتکل های بهداشتی رعایت نشود، موج های 
بعدی بیماری نیز ایجاد خواهد شد. این موج ها 
موجب محدودیت شدید کادر درمانی خواهد شد 
و شرایط نفسگیری برای کادر درمان ایجاد می کند. 
بنابراین از تمام مردم می خواهیم که پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کنند.«
او تصریح می کند: »بارها اعالم کردیم که شروع 
سفرها می تواند موج جدید بیماری کرونا را ایجاد 
کند، اما این توصیه ها جدی گرفته نشد. این اتفاق ها 
موجب افزایش فشار به کادر درمان خواهد شد. 

ادامه در صفحه 9 

کاهش فوتی ها، مهم ترین هدف سیستم بهداشت و درمان
وزارت بهداشت، مهم ترین هدف نظام سالمت را کاهش فوتی های کرونا اعالم کرده است. بیشترین نقش 

برای تحقق این هدف مهم بر دوش جامعه پزشکی قرار دارد که در اوج خستگی و فرسودگی است

موج سوم کرونا در حال 
قدرت نمایی است و هر روز نیز 

شاهد سه رقمی بودن آمار مرگ و 
میرها بر اثر این بیماری هستیم. 

وزارت بهداشت اعالم کرده است 
که هم اکنون مهم ترین هدف نظام 

سالمت در دوران کرونا، کاهش 
فوتی هاست. در حالی وزارت 

بهداشت، مهم ترین برنامه خود را 
کاهش آمار فوتی های کرونا اعالم 
کرده است که بیشترین نقش و 

وظیفه برای تحقق این هدف مهم 
بر دوش جامعه پزشکی قرار دارد
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 ادامه از صفحه 8
برخی از مسافرانی که به سفر رفتند، احتمال دارد 
که به بیماری کرونا مبتال شده باشند. سپس در یک 
دوره کمون که می تواند تا ۱4 روز طول بکشد، 
بیماری را از شهری که به آن سفر کرده اند، به شهر 
خودشان منتقل می کنند. در این بین امکان دارد که 
با این سفرهای غیرضروری، موج های بعدی کرونا 
را در شهر خودشان ایجاد کنند. تمام این اتفاقات 
در نهایت به افزایش خستگی و فرسودگی کادر 

درمان منتهی می شود.«
علیزاده با اشاره به اینکه تبعات موج های کرونا، 
بسیار فراگیر خواهد بود، خاطرنشان می کند: »ماسک 
زدن مداوم و لباس مخصوص پوشیدن به طور 
مداوم، کادر درمان را بیش از گذشته، خسته و 
تجهیزات  و  لباس  داشتن  است.  کرده  فرسوده 
را  درمان  کادر  کرونا، شرایط  برابر  در  محافتی 
برای کار طوالنی مدت بسیار سخت کرده است. 
انگار خیلی از مردم یادشان رفته است که بیماری 
خطرناک کرونا هنوز تمام نشده است. متاسفانه 
ما خیلی زود، محدودیت های تردد و اجتماعات 

را رها کردیم.«
این استاد دانشگاه با اشاره به شیفت های سخت 
و طوالنی بیمارستان ها در دوران مقابله با کرونا، 
خاطرنشان می کند: »شیفت های بیمارستان برای 
کادر غیرپزشک معموال از هفت صبح شروع می شود 
و گاهی تا بعد از ظهر یا تا هفت غروب هم ادامه 
دارد. شیفت های دیگر هم معموال از هفت غروب 
تا هفت صبح ادامه پیدا می کند. شیفت کاری برای 
پزشکانی که در حال گذراندن دوره تخصص و 
فوق تخصص هستند، به صورت 24 ساعته است. 
اساتید بیمارستان هم معموال از صبح تا ساعت ۱۹ 
در بیمارستان ها حاضر هستند. حاال در نظر بگیرید 
که با وجود این شیفت های متعدد، سخت و طوالنی، 
وقتی بار مراجعه بیمارستان ها به شکل هجومی 
باشد، فرسودگی کادر درمان نیز تشدید می شود. 
پروتکل های  با رعایت  از مردم می خواهیم که 
بهداشتی، اجازه تنفس به کادر درمان بدهند تا از 

این شرایط خطرناک عبور کنیم.«

از هدفگذاری برای کاهش فوتی ها تا 
خطر فروپاشی سیستم درمان

وزارت بهداشت اعالم کرده است که مهم ترین 
هدف خود را کاهش آمار فوتی های کرونا قرار 
داده است، اما برخی کارشناسان تاکید دارند که اگر 
همین رویه فعلی ادامه پیدا کند، یعنی سیاست های 
مقابله با کرونا به همین شکل فعلی تداوم یابد، 
در آن صورت نه تنها با کاهش آمار فوتی های 

کرونا مواجه نخواهیم شد، بلکه حتی ممکن است 
سیستم درمان به طور کلی دچار فروپاشی شود. 
پیام طبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان 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. 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، خاطرنشان 
می کند: » اگر به همین روال پیش 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 2۱ شهریور میزان 
مراجعه کننده به اورژانس کرونا در بیمارستان 
ما روزی 60 نفر بود، اما االن این رقم به 200 
تا 220 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 ۱0 
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 که 
آمارها افزایشی است، چراکه هنوز تعداد بستری ها 
بیشتر از ترخیصی هاست و کماکان تعدادی بیمار 
در لیست انتظار هستند. در پیک جدید بیماری، 

بسیاری از بیمارستان های دولتی و خصوصی در 
با  کرونا هستند.  به  مبتال  بیماران  بستری  حال 
وجود افزایش ظرفیت ها حداقل در تهران هنوز 
و  مواجه هستیم  بستری  برای  کمبود تخت  با 
تخت های بیمارستانی در حال حاضر پر شده 
است. اگر مداخله  جدی صورت نگیرد، امواج 
بیماری در طول پاییز ادامه خواهد داشت. تا زمانی 
که واکسن قطعی و اثربخشی برای بیماری تولید 
نشود، تنها راه موجود رعایت 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 ماه 
به 600 مورد مرگ روزانه برسیم و یک پیش بینی 
دیگر نیز نشان دهنده ۹00 مورد فوت روزانه در 
اواسط آذر ماه است. البته اگر هیچ اقدام مداخله ای 

صورت نگیرد.«
مدارس  بهداشتی  »پروتکل  می کند:  انتقاد  او 
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، 
در  باید  است. همچنین  محدود کردن مجامع 
نظر داشت که در صورت بروز همزمان کرونا 
و آنفلوآنزا، مرگ و میر افزایش می یابد. بنابراین 
اگر دو اپیدمی با هم اتفاق بیفتد، مطمئنا کنترل 

آن بسیار سخت تر می شود.«

جان بابایی: مهم ترین هدف 
سیستم بهداشت و درمان در 
مدیریت بحران شیوع بیماری 

کرونا، کاهش فوتی های ناشی از 
این بیماری است، چرا که خسارت 

مرگ و میر انسانی غیرقابل جبران 
و برای جامعه تلخ است. روند 

شیوع بیماری در کشور سینوسی 
بوده و پس از هر تعطیلی با 

اوج گیری مجدد بیماری مواجه 
هستیم و نگرانی ها از تعطیلی های 

پیش رو همچنان باقی است 

حبیب زادگان: از همان اول 
هم مهم ترین هدف کادر درمان، 

کاهش آمار فوتی های کرونا 
بوده است. ما در این مسیر، 

سر سوزنی کم نگذاشته ایم. با 
همه وجود برای درمان بیماران 

جنگیده ایم. از نظر توانمندی 
کادر درمان، هیچ چیزی از 

کشورهای دیگر کم نداریم. 
فقط از نظر تجهیزات و از نظر 

تعداد نیروی انسانی دچار 
کمبود جدی هستیم
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وزارت بهداشت اعالم کرده 
است که مهم ترین هدف خود را 
کاهش آمار فوتی های کرونا قرار 
داده است، اما برخی کارشناسان 

تاکید دارند که اگر همین رویه 
فعلی ادامه پیدا کند، یعنی 

سیاست های مقابله با کرونا به 
همین شکل فعلی تداوم یابد، 
در آن صورت نه تنها با کاهش 

آمار فوتی های کرونا مواجه 
نخواهیم شد، بلکه حتی ممکن 

است سیستم درمان به طور کلی 
دچار فروپاشی شود



گفت وگوی سپید با دو کارشناس درباره علت قاچاق معکوس دارو از کشور

 علی ابراهیمی
»قاچاق معکوس دارو« عنوانی که این روزها 
بسیار از آن استفاده می شود و علت آن ارزان بودن 
داروی ایرانی در داخل و داشتن صرفه اقتصادی 
برای سوداگران است. نهادهای مسئول هم توپ 
را به زمین یکدیگر می اندازند و تاکید دارند که 
دیگری در این خصوص درست عمل نمی کند. 
به تازگی رئیس جمهور نیز به این بخش ورود 
کرده و خواستار توقف روند خروج داروها از 
کشور شده است، اما این بار هم مانند بسیاری 
از موارد دیگر باید منتظر ماند و دید که بعد از 
گذشت چندین ماه مقامات مسئول چه پاسخی 

به دستور رئیس جمهور خواهند داد.
برای بررسی ابعاد این موضوع به سراغ محمد 
عبده زاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان 
امیرمحمد  و  ایران  انسانی  داروهای  صنایع 
پرهام فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه 
ریشه  درباره  تا  رفته ایم  ارز  و  کاال  قاچاق  با 

این سوداگری با آنها گفت وگو کنیم. 

ارز دولتی دارو مشکل اصلی است
محمد عبده زاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با تایید 
کشور  از  خارج  به  ایرانی  داروهای  قاچاق 
و خروج آنها از شبکه رسمی توزیع، اظهار 
داشت: »با توجه به قرار گرفتن دارو در فهرست 
تحت  را  ارزی  دولت  استراتژیک،  کاالهای 

به  ارز ترجیحی  یا  تومانی   4200 ارز  عنوان 
این کاال اختصاص می دهد و قیمت گذاری 
این محصول هم با همین ارز انجام می شود؛ 
ازاین رو اگر دارویی در کشور ما با ارز دولتی 
یک دالر یا همان 4200 تومان قیمت داشته 
شود  خارج  کشور  از  دارو  همان  اگر  باشد 
همان  بخواهد  دیگر  کشوری  در  فردی  و 
دارو را با ارز خارجی و به قیمت یک دالر 
خریداری کند اختالف قیمت دالر دولتی با 
ارز آزاد نصیب قاچاقچیان می شود و همین 
تا  می کند  ایجاد  جذابیت  آنها  برای  موضوع 
شبکه  از  را  دارو  افراد  برخی  هماهنگی  با 

کنند.« رسمی خارج 
وی افزود: »صنعت داروسازی با توجه به علت 
فوق مکرر از نهادهایی مانند سازمان غذا و دارو 
و کمیسیون بهداشت مجلس درخواست دارد 
تا ارز دارو آزاد و نیمایی شود و مابه التفاوت 
ارز دولتی با آزاد به سازمان های بیمه گر داده 
شود تا افزایش قیمت دارو به مصرف کنندگان 

فشار وارد نکند.«
عبده زاده گفت: »اگر دولت می خواهد از بیماران 
به  اینکه  جای  به  را  یارانه  باید  کند  حمایت 
محصول بدهد به خود بیمار و آن هم از طریق 
برای  بیمار  که  زمانی  تا  بدهد،  بیمه ای  شبکه 
سازمان  می کند  مراجعه  دفترچه  با  دارو  تهیه 
بیمه گر با حمایت دولت و یارانه ای که از محل 
دارو در اختیار او قرار می گیرد بتواند هزینه های 

افزایش نرخ دارو را پوشش دهد.«
رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع 
کل  »اگر  داد:  ادامه  ایران  انسانی  داروهای 
ارز مورد نیاز دارو برای تولید و واردات در 
نرخ  مابه التفاوت  باشد،  دالر  میلیارد   2 سال 
با  است  تومان   4200 همان  که  ارز  دولتی 
نرخ آزاد که امروز نزدیک به 30 هزار تومان 
است، نزدیک به 26 هزار تومان می شود که 
این مبلغ 52 هزار میلیارد تومان در  مجموع 

سال خواهد شد که این رقم بیش از دوونیم 
برابر بودجه ساالنه بیمه ها است و اگر بودجه 
ساالنه سازمان های بیمه گر را هم با این رقم 
می توانند  به راحتی  این سازمان ها  کنیم  جمع 
زنجیزه  پایان  در  را  مناسبی  بسیار  پوشش 
دارو به بیماران بدهند که همین اتفاق موجب 

رضایت بیماران هم خواهد شد.«
عبده زاده افزود: »پیش شرط آزاد شدن نرخ ارز 
دارو تخصیص یارانه این بخش به سازمان های 
بیمه گر است و اگر ارز دارو آزاد شود و یارانه ای 
به بیمه ها داده نشود قیمت داروها به صورت 
سرسام آور باال رفته و دود آن به چشم مردم 

خواهد رفت.«
وی در خصوص انتقادات وارده بر شبکه رسمی 
توزیع دارو و نقش این بخش در خروج دارو 
از کشور نیز گفت: »شبکه توزیع دارو به نسبت 
مابقی شبکه های توزیع کاال که در کشور وجود 
دارد یکی از منظم ترین شبکه ها است چراکه 
به  دارو  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  تعداد 
کشور و همچنین توزیع کنندگان دارو محدود و 
مشخص است و تولیدکننده و یا وارد کننده تنها 
اجازه تحویل دارو به شرکت خاص توزیع کننده 
برای توزیع دارد و آیین نامه ها در این خصوص 
به صورت کامال قانون مند تنظیم شده است تا 
به داروخانه و سپس  از کانال مشخص  دارو 

به دست مصرف کننده برسد.«
ادامه در صفحه 11 

»ارز دولتی« و »شبکه رسمی توزیع«، متهمان اصلی
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محمد عبده زاده، رئیس هیئت 
مدیره سندیکای صاحبان 

صنایع داروهای انسانی ایران: 
انتظارات از سامانه تی تک به 

عنوان سامانه ای که بتواند همه 
فرآیندها را تحت کنترل داشته 

باشد، هنوز برآورد نشده و 
امروز یکی از دالیل خروج دارو 

از شبکه رسمی کشور عدم 
پوشش کامل فرآیندها توسط 

این سامانه است
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 ادامه از صفحه 10
وی در ادامه با اشاره به نقش سامانه کنترل و 
به  موسوم  محور  کاالهای سالمت  بر  نظارت 
»تی تک« در جلوگیری از خروج کاال از شبکه 
رسمی توزیع، اظهار داشت: »یکی از اقدامات 
وزارت بهداشت در سال های اخیر تالش برای 
راه اندازی تکمیل این شبکه بوده است. ازاین رو 
شرکت های تولیدکننده و واردکننده دارو نیز سعی 
در اجرای استانداردهای این سامانه داشته اند، ولی 
متاسفانه هنوز سامانه شرکت های توزیع کننده 
دارو و نیز داروخانه ها به صورت کامل به این 

شبکه وصل نشده اند.«
عبده زاده افزود: »قرار بر این بود که سامانه تی تک 
تا پایان سال 98 به صورت کامل از شرکت مجری 
طرح به سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت 
داده شود و امروز ما اطالعی دقیقی از این روند 
نداریم، ولی مشکلی که وجود دارد این است که 
خود این سامانه هم در بخش زیرساخت و هم 
در مباحث مربوط به IT و نیز در خصوص نحوه 
اتصال شرکت ها و داروخانه ها به این نرم افزار 
بروز  این مشکالت سبب  که  دارند  مشکالتی 

اختالل در شبکه شده است.«
رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انسانی ایران تصریح کرد: »انتظارات 
از سامانه تی تک به عنوان سامانه ای که بتواند 
همه فرآیندها را تحت کنترل داشته باشد، هنوز 
برآورد نشده و امروز یکی از دالیل خروج دارو 
از شبکه رسمی کشور عدم پوشش کامل فرآیندها 

توسط این سامانه است.«
وی با اشاره به وجود بازارهای غیررسمی همچون 
ناصرخسرو و راهکار مبارزه با این بازارها نیز 
گفت: »جدای از ماهیت وجود این مراکز باید به 
این موضوع پرداخته شود که چه عواملی موجب 

می شود که دارو در این محل ها عرضه شود.«
وی افزود: »البته امروز اکثر داروهایی که مجاز به 
توزیع در داروخانه های سراسر کشور هستند از 
طریق شبکه رسمی توزیع می شوند، اما داروهایی 
مانند روان گردان ها و یا داروهای جنسی و سقط 
جنین اغلب مورد سوءاستفاده قرار می گیرند و 
چه زمانی که این داروها در داروخانه باشند و 
چه زمانی که کمبودی در این خصوص وجود 
داشته بازار سیاه آنها پابرجاست و متاسفانه همیشه 
شاهد خروج این دسته داروها از سیستم و شبکه 

رسمی دارویی کشور هستیم.«
عبده زاده اضافه کرد: »دلیل تشکیل ناصرخسروها 
در کشور این است که هرگاه دارویی در کشور 
وجود نداشته و بیمار امکان دسترسی به آن دارو 
از طریق شبکه معمول و رسمی را نداشته باشد 
دارو سر از جای دیگر درمی آورد؛ بنابراین زمانی 
که درخواست و تقاضایی برای دارویی وجود 
دارد و از کانال رسمی امکان ورود آن فراهم 
نمی شود بازارهای غیررسمی فعال می شوند و 
همین موضوع سبب می شود تا قاچاق دارو و حتی 
محصوالت غیرمرتبط با دارو شکل گیرد و باید 
برای این موضوع چاره ای فوری اندیشیده شود.«

خروج دارو از شبکه رسمی توزیع، 
علت قاچاق است

امیرمحمد پرهام فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم در پاسخ به این سوال 
که آیا نمی توان جلوی قاچاق داروهای ایرانی به 
خارج از کشور را گرفت، اظهار داشت: »با توجه 

به تفاوت بسیار زیاد نرخ ارز ترجیحی داده شده 
به دارو با ارز آزاد، حاشیه سود باالیی در این 
بخش ایجاد شده است. از سوی دیگر دارو از نظر 
حجم کاالیی کم حجم و از نظر ارزش اقتصادی 
محصولی پرارزش است و همین امر خواه ناخواه 
خروج آن را با سود باال امکان پذیر کرده است.«
وی افزود: »متاسفانه از سال 97 و از زمانی که 
ارز دارو با مصوبه هیئت دولت از ارزهای دیگر 
جدا و در دسته ارزهای ترجیحی قرار گرفت، 
هشدارهایی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز درباره احتمال قاچاق معکوس این محصول 
ایام به  به خارج از کشور داده شد. در همان 
تمامی مبادی خروجی کشور اعم از گمرکات، 
مرزبانی ها، بازارچه های مرزی و مناطق آزاد در 
زمینه خروج دارو و محصوالتی که ارز دولتی به 
آنها تخصیص داده می شد، هشدارهایی هشدار 
دادیم که مراقب خروج این کاالها باشند، اما از 
همان ایام کشفیات افزایش یافت و امروز هم 

شاهد ادامه این روند هستیم.«
پرهام فر ادامه داد: »حتی در سال 97 و در مقطعی 
و  بودن خدمات سالمت  ارزان قیمت  دلیل  به 
کشورهای  شهروندان  ایران  در  دارو  ویژه  به 

همسایه برای درمان و دارو به مراکز  ما مراجعه 
می کردند و در سفرهای یک روزه خود و بعد 
از ویزیت پزشک ایرانی و گرفتن دارو از کشور 
خارج می شدند؛ حتی در مواقعی شاهد بودیم 
که زمان برگشت داروها را به صورت چمدانی 

هم از کشورز خارج می کردند.«
این  از  برخی  امروز جلوی  اینکه  بیان  با  وی 
سوءاستفاده ها گرفته شده است، افزود: »علی رغم 
نظارت های جدی برای جلوگیری از خروج دارو 
شاهد  همچنان  کشور،  از  چمدانی  به صورت 
خروج دارو از شبکه رسمی توزیع داروی کشور 

هستیم که این برای ما جای سوال است.«
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اضافه کرد: »دارو چه زمانی که از 
شبکه رسمی توزیع و یا داروخانه خارج شده 
و در بازارهای غیررسمی مانند ناصرخسرو به 
فروش برسد و چه به کشورهای همسایه قاچاق 
شود اقدامی غیرقانونی است که متاسفانه سال ها 

است ادامه دارد.«
»باید  این مشکل گفت:  راه حل  بیان  در  وی 
به  ارزی دارو  پایه  تصمیم گیری در خصوص 
سرعت تغییر کند و ارز دارو از دولتی به آزاد 
تغییر پیدا کند که خوشبختانه کمیسیون اقتصادی 
مجلس این طرح را دنبال می کند و طرح فوریتی 
آن نیز در صحن علنی به تصویب رسیده است؛ 
بنابراین راهکار مبارزه با این روند آن است که 
صرفه اقتصادی از این چرخه برداشته شود تا 
کسی طمع نکند دارو را با قیمت ارزان گرفته و 
با چندین برابر قیمت به فروش برساند. البته ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز تا زمانی که سیاست 
تخصیص ارز دولتی به دارو ادامه داشته باشد 
شبکه توزیع دارو در کشور را شفاف خواهد 
امروز  به  تا   97 از سال  ستاد  اقدامات  و  کرد 
نیز معطوف به این بوده است که شبکه توزیع 
دارو به صورت هوشمند و شفاف عمل کند.«

پرهام فر در ادامه گفت: »ضوابطی با همکاری 
سازمان غذا و دارو در خصوص خریدوفروش 
دارو و ساماندهی تجهیزات پزشکی و مکمل ها 
تدوین شده که بر اساس آن، دارو چه از زمانی که 

از تولیدکننده خریداری می شود و چه از زمانی 
که به عنوان کاالی وارداتی از مبادی رسمی وارد 
کشور می شود می بایست در سامانه رهگیری 
کاالهای سالمت محور موسوم به »تی تک« ثبت 
شود و این عمل تا مرحله رسیدن محصول به 
دست مصرف کننده و حتی بعد از آن هم باید 

ادامه داشته باشد.«
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز تصریح کرد: »بر اساس تصمیمات 
گرفته شده از این پس شبکه تولید و توزیع و 
حتی حمل ونقل دارو و همچنین شبکه بیمه ای 
باید از طریق استعالم وضعیت از این سامانه 

پاسخگو باشند.«
و  غذا  سازمان  دیدگاه  به  واکنش  در  پرهام فر 
دارو مبنی بر اینکه این نهاد توان و ابزار قانونی 
نظارت بر قاچاق دارو را ندارد، اظهار داشت: 
نقطه صفر  در  را صرفا  قاچاق  بخواهیم  »اگر 
مرزی کنترل کنیم دیدگاه سازمان غذا و دارو 
در خصوص موظف بودن نهادهایی مانند ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای جلوگیری از 
این  اما  است،  درست  کشور  از  دارو  خروج 
روش مبارزه روش غلطی است زیرا مقابله با 
این پدیده به دستگیری و کشف باند و شبکه 
قاچاق  با  مبارزه  برای  بلکه  نمی شود  محدود 
باید از نقطه ای که تخلف شکل می گیرد مبارزه 
آغاز شود. البته در حال حاضر نیروی انتظامی 
به صورت مستمر کشفیاتی را در این خصوص 
دارد، اما سوال این است که آیا با این کشفیات 
می توان جلوی روند قاچاق را گرفت که پاسخ 

این سوال منفی است.«
وی در پایان با بیان اینکه مشکلی فعلی قاچاق 
وجود منافذی برای خروج دارو از شبکه رسمی 
است، افزود: »با توجه به این موضوع بود که 
هیئت وزیران در سال 97 مصوب کرد که باید 
شبکه رسمی توزیع کاالهایی که با ارز ترجیحی 
یا همان ارز دولتی انجام می شود، راه اندازی و 
توسط وزارتخانه های مربوهط کنترل شود، اما 
متاسفانه در این خصوص اقدامات جدی صورت 

نگرفته است.«

امیرمحمد پرهام فر، مدیرکل 
دفتر پیشگیری ستاد 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز: 
علیرغم نظارت های جدی 

برای جلوگیری از خروج دارو 
به صورت چمدانی از کشور، 

همچنان شاهد خروج دارو از 
شبکه رسمی توزیع داروی 

کشور هستیم که این برای ما 
جای سوال است
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اصرار عجیب بر سفر به رغم توصیه های وزارت بهداشت

  یاسر مختاری
اواخر بهمن ماه سال گذشته که کرونا وارد کشور 
شد، همواره وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی مردم را از رفتن به سفرهای غیر ضروری  
برحذر داشته است. این توصیه وزارت بهداشت از 
این نگرانی ناشی می شد که مسافران ممکن است 
با خود این تحفه نامیمون بیماری زا را به همراه 
خود داشته و به شهرهای دیگر ببرند یا اینکه 
از آن شهرها سوغاتی خطرناکی را برای والیت 
خود به ارمغان ببرند. به محض اینکه تعطیلی 
اعالم می شود، سیل مسافران به سوی جاده های 
شمال یا غرب ایران به راه افتاده و گویی نه خانی 
آمده و نه خانی رفته و کشور در وضعیت کامال 

عادی است. با این حال همیشه دو هفته 
بعد از هر تعطیالتی دوباره شاخص های 
ابتال به بیماری کووید19 روند صعودی 

را نشان می دهند.
هفت  که  خطرناک  وضعیت  این  در 
کرده  درگیر خود  را  کشور  است  ماه 
است، سفر به عنوان یکی از متهمین 
همیشگی افزایش بار کرونا مطرح بوده 
میراث  وزارت  مقامات  برخی  است، 
افزایش سفر برای نجات  بر  فرهنگی 
جان گردشگری و مشاغل وابسته آن 

تأکید دارند.

اظهارات متناقض مقامات 
گردشگری در مورد سفر

به گزارش سپید، اول شهریورماه امسال 
بود که علی اصغر مونسان وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 
اظهاراتی عجیب عنوان کرد: »در سطح 

ملی به کرات این موضوع مطرح است که سفر 
موجب تشدید کرونا می شود، در صورتی که 
عدم رعایت فاصله اجتماعی، ازدحام و عدم 
از ماسک عامل اصلی شیوع است و  استفاده 

سفر کمترین تأثیر را دارد.«
بازخورد منفی این سخنان در میان متخصصان 
سالمت و اصحاب رسانه موجب شد تا در روز های 
بعد مونسان از سخنان خود عقب نشینی و بر انعکاس 
نادرست سخنانش تأکید کند. در اظهارات جدیدتری 
گفت: در سفر هایی که خارج از حوزه گردشگری 
انجام می شود، یعنی به صورت تور نیست، احتمال 
گسترش بیماری کرونا و انتقال این ویروس وجود 
دارد، همین مسئله موجب شده تا وزارت بهداشت 

از مردم درخواست کند، سفر نروند. به طور حتم 
سالمت مردم در درجه اهمیت اول است و ما حتمًا 
با هماهنگی کامل آنچه را که وزارت بهداشت 

تصمیم می گیرد، اجرا می کنیم.«
در هفته گذشته نیز ولی تیموری، معاون گردشگری 
وزارت میراث فرهنگی نیز با تأکید بر اینکه ستاد 
کرونا، محدودیتی برای سفر قائل نشده است، 
گفت: »اختیارات برای مدیریت سفر به استان ها 
واگذار شده است و آنها تصمیم گرفتند، سفر های 
خارج از ضوابط بهداشتی و پروتکل ها برگزار 
خدمات  دفاتر  سوی  از  که  سفری  هر  نشود. 
مسافرتی برنامه ریزی شود و در مراکز اقامتی مورد 
تأیید وزارت میراث باشد، هیچ مشکلی ندارد. 

اگر نتوانیم صنعت گردشگری را بازگشایی کنیم 
با مشکالت اقتصادی جدی مواجه خواهیم شد.«
گفته های مقامات میراث فرهنگی ناظر بر نگرانی 
از وضعیت خطرناکی است که صنعت گردشگری 
کشور را از زمان شیوع کرونا تهدید کرده و موجب 
زیان های بی شماری بر این صنعت شده است. بر 
اساس گفته های تیموری  و شورای جهانی سفر 
برآورد میزان خسارت بخش گردشگری ایران تا 
نیمه اول مردادماه، سال جاری 12 هزار میلیارد 
تومان است که بخشی از آن خسارت و بخشی 
دیگر برآورد عدم درآمد است. اشتغال رسمی ایران 
در حوزه سفر و گردشگری طبق اعالم شورای 
جهانی سفر، یک میلیون و 3۵۰ هزار نفر در سال 
2۰19 است، در حالی که دوسوم فعاالن 
این حوزه در ایران به دلیل تأثیرات کرونا 

از کار بیکار شده اند.

توصیه به سفرهای مدیریت شده
در همین حال ولی تیموری، در رابطه 
با نگرانی های وزارت بهداشت مبنی 
بر خطرناک بودن سفرها اظهار کرد: 
»هیچ تضادی بین وزارت بهداشت و 
گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت 
ندارد. هر دو  و صنایع دستی وجود 
عضو ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 
هستیم و تصمیمی که گرفته می شود با 
هماهنگی یکدیگر بوده و به صورت 
مشترک اخذ می شود. از ابتدای سال 
برای سفر هایی برنامه ریزی شده به ویژه 
سفر هایی که پروتکل های بهداشتی را 

رعایت کنند.«
ادامه در صفحه 13 

تضاد »سالمت« و  »گردشگری«  در روزهای کرونایی

علی اصغر مونسانعلیرضا زالی
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بهداشت،  وزارت  و  »ما  داد:  ادامه  تیموری 
سفر هایی را که انبوه و بی برنامه بوده و نظارتی 
اما  نمی دانیم،  مطمئن  ندارد،  وجود  آن ها  بر 
سفر هایی که با مسئولیت بخش خصوصی مانند 
می شود  برنامه ریزی  مسافرتی  خدمات  دفاتر 
و در مراکز اقامتی تفریحی مجوزدار خدمات 
پذیرایی به مسافران ارائه می شوند، مورد تأیید ما 
هستند، چرا که به این ها پروتکل های بهداشتی، 
داده  آن ها  به  آموزش های الزم  ابالغ شده و 

شده است.«
رابطه  در  میراث  وزارت  گردشگری  معاون 
با ارجحیت وسایل نقلیه سفر نیز اظهار کرد: 
»اگر سفر ها در قالب تور های برنامه ریزی شده 
باشند در پروتکل آن ها آمده است که اگر مثال 
یک ون ظرفیت 1۰ مسافر دارد، االن با توجه 
به پروتکل ها باید برای ۵ مسافر برنامه ریزی 
رابطه  این  در  نگرانی ها  این  این  بنابر  شود، 

نیز منتفی است.«
از سوی دیگر علی اصغر مونسان، وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز هزمان 
با روز گردشگری در رابطه با مخالفت وزارت 
بهداشت با سفرهای غیرضروری گفت: »در هر 
صورت سفر در دنیا حدود 6۵ درصد کاهش 
اولویت  در  مردم  سالمت  چراکه  کرده،  پیدا 
است، آنچه که ستاد ملی تصویب می کند همه 
موظف به اجرای آن هستند و ما هم آن را اجرا 
می کنیم البته برنامه ها و دستورالعمل های خوبی 
را با همکاری وزارت بهداشت تدوین کرده و 

در حال اجرای آن هستیم.«
وزیر میراث فرهنگی بیان کرد: »در حال حاضر 
بخشی  هیچ  خوشبختانه  آب درمانی ها  جز  به 
از گردشگری کشور تعطیل نیست. اما وزارت 
به  ما هم  نمی کند و  را توصیه  بهداشت سفر 
توصیه آن ها احترام می گذاریم. آنچه ستاد ملی 
نیز  ما  باید اجرا شود  کرونا تصمیم می گیرد، 

موظف به اجرای آن هستیم.«
هر سفری از نظر وزارت بهداشت خطرناک است
اگرچه در بین گفته های مدیران وزارت میراث 

به  هریک  و  ندارد  هماهنگی وجود  فرهنگی 
گونه ای خود را فرمانبردار ستاد ملی کرونا یا 
وزارت بهداشت می داند، با این حال توصیه 
اصلی وزارت بهداشت عدم سفر است، چرا که 
هر نوع سفر اعم از ضروری و غیر ضروری، 
را  بیماری  به  ابتال  امکان  هوایی  یا  زمینی 

افزایش می دهد. 
محسن فرهادی، معاون مرکز بهداشت محیط 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
این رابطه به خبرنگار سپید اظهار کرد: »ستاد 
نشده  قائل  سفر  برای  محدودیتی  کرونا  ملی 
است، علی رغم این موضوع نظر وزارت بهداشت 
این است که برای سفر باید محدودیت قائل 
شد. نظر وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 

برخالف نظر وزارت بهداشت است و تأکید 
انجام سفر دارد. ستاد ملی کرونا مجوزی  بر 
برای سفر نداده و البته محدودیتی هم بر سر 

راه آن نگذاشته است.«
فرهادی تأکید کرد: »از نظر وزارت بهداشت 
و  بیشتر  تماس  و  آلودگی  یعنی  بیشتر،  سفر 
این موضوع بیماری کرونا را افزایش می دهد. 
توصیه وزارت بهداشت همچنان این است که 

سفر انجام نشود«.
وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  معاون 
مدیریت  سفر  امکان  با  رابطه  در  بهداشت 

آژانس های  و  تورها  توسط  شده  مدیریت 
وزارت  آنچه  اساس  بر  شده  تأیید  مسافراتی 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
تأکید دارد، تصریح کرد: »طبیعتًا بین سفری که 
تور گردشگری برنامه ریزی می کند و به وسیله 
اتوبوس یا وسایل عمومی دیگری که در آن 
اجتماعی از افراد ناشناس وجود دارد، انجام 
می شود با سفری که با اتومبیل شخصی انجام 
می شود و اعضای یک خانواده در آن هستند، 
ارجحیت با اتومبیل شخصی است. با این حال 
هیچ یک از این دو سفر اطمینان کامل ندارند 
و در هردو امکان ابتال به بیماری وجود دارد.«
وی افزود: »در هر مسافرتی افراد از امکاناتی 
استفاده می کنند که تماس عمومی با آنها رخ 
می دهد و این تماس عمومی ریسک انتشار و 

ابتالی ویروس را باال می برد.«
ستاد  فرمانده  زالی  علیرضا  نیز  قبل  چندی 
مدیریت کرونا تهران بزرگ در سخنانی اظهار با 
اشاره به نگرانی هایی که از بابت افزایش موارد 
دارد، گفت:  در کشور وجود  کرونا  به  ابتالء 
بیماری  شناسی  گیر  همه  الگوی  تهران  »در 
نشان می دهد در مواقعی که حجم قابل توجهی 
سفرهای برون شهری رخ داده است، معموالً 
با یک تأخیر زمانی دو تا سه هفته ای، هم در 
میزان ابتالء و هم در میزان بستری و مرگ و 
میر با یک فراز آماری جدی رو به رو بوده ایم.«
در  هم  نوروز،  عید  در  »هم  یادآور شد:  وی 
خرداد،  متراکم  تعطیالت  در  هم  و  فطر  عید 

این افزایش آماری برای ما اثبات شده است، 
بنابر این یکی از عوامل پرخطر و پر ریسک 
سفرهایی است که انجام می شود، به ویژه در 
استان هایی که وضعیت قرمز بیماری را دارند 
هرگونه تردد می تواند در چرخش این ویروس 

اثر داشته باشد.«
است  این  ما  مؤکد  »توصیه  داد:  ادامه  زالی 
که امسال بر خالف سال های گذشته عزیزان 
در محل سکونت خود باقی بمانند و ترجیحًا 
زیرا  کنند،  اجتناب  غیر ضروری  از سفرهای 
بیافتد  اتفاق  سفرها  این  اگر  می کنیم  فکر  ما 
پیک های  انجام شود،  یک چرخش  و مجدداً 
بعدی بیماری زودتر از آنچه که در انتظار آن 
هستیم پدید می آید و طبیعتًا منجر به خستگی 
تیم درمانی شده و با توجه به حجم باالی کار 
خدمت  استمرار  بر  می تواند  درمانی  تیم های 

رسانی تأثیر منفی داشته باشد.«
وزارت  نگرانی های  شد  عنوان  که  همانطور 
با وضعیت صنعت  میراث فرهنگی در رابطه 
گردشگری کشور قابل درک است از آن سو  
کشور با ویروسی درگیر است که نشان داده 
به  مکانی  از  راحتی  به  و  نیست  قائل  مرزی 
مکانی دیگر رفته و از تنی به تنی دیگر می نشیند. 
آنچه در این زمان مهم است عمل به توصیه های 
کارشناسان و متخصصان سالمت بوده که ماه ها 
این  با  مبارزه  حال  در  مقدم  خط  در  است 
بیماری هستند و سالمت تک تک شهروندان 
برای آنها در اولویت است. لذا نباید سالمت 
را  گروگان صنعت گردشگری کشور قرار داد. 
تجارب این ماه های اخیر نشان داده در بسیاری 
بازگشایی  پروتکل ها  اساس  بر  که  اماکن  از 
شده اند نه تنها این پروتکل ها رعایت نمی شوند 
چه بسا خود عاملی برای انتشار بیشتر ویروس 
باشند. عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در 
هواپیماها و اتوبوس ها اظهر من الشمس است بر 
همین اساس هم نمی توان در رابطه با سفرهای 
مدیریت شده مد نظر وزارت میراث فرهنگی 
نیز تضمینی ارائه داد که مردم به سالمت بروند 

و به سالمت بازگردند.

فرهادی: از نظر وزارت 
بهداشت سفر بیشتر، یعنی 

آلودگی و تماس بیشتر و 
این موضوع بیماری کرونا را 

افزایش می دهد. توصیه 
وزارت بهداشت همچنان این 

است که سفر انجام نشود

تیموری: هر سفری که از 
سوی دفاتر خدمات مسافرتی 
برنامه ریزی شود و در مراکز 

اقامتی مورد تأیید وزارت 
میراث باشد، هیچ مشکلی 
ندارد. اگر نتوانیم صنعت 

گردشگری را بازگشایی کنیم 
با مشکالت اقتصادی جدی 

مواجه خواهیم شد

محسن فرهادیولی تیموری
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