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رییس جمهور: خبـر

هرفردیکهازماسکاستفادهنکند۵۰هزارتومانجریمهمیشود
رییس جمهور گفت: »هر فردی که ماسک نزند ۵0 هزار تومان 
جریمه می شود و همچنین هر فردی که بیماری خود را اعالم 

نکند 200 هزار تومان جریمه می شود.«
به گزارش سپید، حسن روحانی طی سخنانی در جلسه ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا با بیان اینکه همه افراد جامعه باید در 
اجتماعاتی که حاضر می شوند از ماسک استفاده کنند، گفت: »اگر 
کسی از ماسک استفاده نکند پنجاه هزار تومان جریمه می شود و 
نیروی انتظامی و بسیج ما این وظیفه را بر عهده دارند که جریمه 

را به فرد متخلف اعالم کنند.«
وی افزود: »این طرح فعال مربوط به تهران بزرگ است و بعد 

می تواند در صورت نیاز در سایر شهرها انجام شود.«
رییس جمهور همچنین با بیان اینکه مردم برای مراسم سوگواری 
پایان ماه صفر پروتکل ها را مراعات کنند، تصریح کرد: »امسال 
پیاده روی به سمت خراسان رضوی نداریم و همچنین هر مراسمی 
که برگزار می شود باید مراعات همه پروتکل ها را در نظر داشته 

باشد که قبال هم به مردم ابالغ شده است.«
روحانی با تاکید بر اینکه رعایت بهداشت بهترین و تنها راه در 
شرایط فعلی برای مقابله با کرونا است، گفت: »مثال ما ممکن 
است با شیوع آنفلوآنزا هم مواجه شویم اما برای آن دوا و دارو 
داریم و امور بهداشتی برقرار است ولی برای کرونا هنوز دارو یا 
واکسن در اختیار نداریم و تنها راه توسل به رعایت پروتکل های 

بهداشتی است.«
وی با اشاره به تالش های پزشکان برای دستیابی به واکسن کرونا 
ادامه داد: »در کنار این موضوع خیلی مهم است که بیماران را 
سریعا شناسایی کنیم و راهش این است که تست هایی که انجام 

می دهیم را گسترش دهیم.«
رییس جمهور ادامه داد: »جمعه با وزیر بهداشت تلفنی صحبت 
کردیم و امروز هم اعالم کردیم که آماده ایم ده هزار تست عالوه 
بر تست های روزانه انجام شود و بودجه آن را هم تامین می کنیم. 
همچنین برای خریداری کیت هایی که خیلی آسان و در زمانی 
کوتاه - حدود یک ربع یا بیست دقیقه - به ما جواب می دهد 
نیز صحبت شد که صد میلیون دالر برای خرید این کیت های 

مورد نیاز و خریدهای خارجی اختصاص دادیم.«
وی گفت: »البته در داخل هم کیت هایی در حال ساخت است 
و از خارج نیز تامین الزم را انجام می دهیم که در مجموع به 

تحول بزرگی در تست گیری منجر می شود.«
هم  عالمت  است  ممکن  مبتال  فرد  اینکه  بر  تاکید  با  روحانی 
نداشته باشد اما ناقل باشد، تصریح کرد: »مهم است که جلوی 
انتقال را بگیریم و برای اینکه این مسیر گرفته شود، به  مسیر 
محض آنکه فرد فهمید مبتال شده است، به خانواده و محل کار 
خود اطالع دهد و دو هفته در قرنطینه باقی بماند و حق خروج 

از قرنطینه را نداشته باشد.«
وی ادامه داد: »اگر فرد تخلف کند برای هر نوبت تخلف، 200 
هزار تومان جریمه می شود. سازوکار و سامانه آن مشخص شده 
و وزارت بهداشت مسئول آن است. این تخلف باید به حسابی 
که وزارت بهداشت آن را اعالم می کند، واریز شود و اگر آن را 

واریز نکند از روش های دیگر گرفته می شود.«
رییس جمهور با تاکید بر اینکه این جریمه ها باید به حسابی که 
امروز توسط وزارت بهداشت اعالم می شود واریز شود، تصریح 
کرد: »اگر فردی جریمه را پرداخت نکرد از راه های دیگر به عنوان 
بدهکاری آن افراد اقدام به عمل می کنیم که این موضوع نیز جزء 

مصوبات ستاد ملی کرونا بود.«
روحانی ادامه داد: »نیروی انتظامی، بسیج و ناظران و بازرسان وظیفه 
دارند، مشخصات افراد متخلف را ثبت و به خود فرد اعالم کنند 
و او نیز باید ظرف دو هفته در حسابی که وزارت بهداشت اعالم 
می کند مبلغ جریمه خود را واریز کند و چنانچه این واریز انجام 
نشود، از راه های مختلف، مبلغ جریمه از حسابش کسر می شود.«

وی افزود: »نیروی انتظامی از ابزار و وسایلی که در اختیار دارد 
استفاده می کند. ممکن است فردی ماسک ندارد و ناظران با او 
مواجه نشوند یا با او صحبتی نکنند اما در عین حال به وی ابالغ 
خواهد شد که چه روزی، در چه خیابانی، بدون ماسک بوده اید و 

موظف هستید ۵0 هزار تومان جریمه را پرداخت کنید.«
رییس جمهور با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی 
به عنوان خدمت دهنده در  »اگر فردی که  اظهار کرد:  اصناف، 
می شود.  جریمه  نکند،  مراعات  خودش  دارد،  حضور  اصناف 
باز هم  نیستند،  دارای ماسک  بدهد که  افرادی خدمت  به  اگر 

جریمه می شود.«
متخلفان  سوی  از  جریمه  پرداخت  میزان  توضیح  در  روحانی 
اصناف، گفت: »بنابر گزارشی که ناظران خواهند داد، برای صنوف 
و فردی که در اصناف پروتکل ها را رعایت نمی کند، در مرحله 
تومان  هزار   300 فرد  دوم  مرحله  در  می شود،  داده  تذکر  اول 
جریمه می شود، در مرحله سوم 1 میلیون تومان جریمه در انتظار 
اوست و در مرحله چهارم، محل کسب متخلف پلمب می شود.«
وی با یادآوری اینکه چهار مرحله جریمه برای کسانی است که 
در اصناف فعالیت می کنند، اظهار کرد: »این افراد موظف هستند 
هم خودشان پروتکل های بهداشتی را مراعات کنند و هم صرفا 
به افرادی خدمت دهند که آنان هم از ماسک استفاده می کنند.«

رییس جمهور با اشاره به مصوبات ستاد مقابله با کرونا برای 
عمومی  نقل  و  حمل  شبکه  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
گفت: »متروها در کنار مراکز پرجمعیت شهری مانند پاساژها 
هستند. تیمی موظف هستند و حضوری به مردم ابالغ می کنند. 
بسیج، نیروی انتظامی و بازرسان وزارت بهداشت به افراد تذکر 
می دهند. در زمینه مترو برای ورود به محوطه نیز ماسک زدن باید 
مراعات شود اما نسبت به تاکسی و اتوبوس شرایط متفاوت است.«
روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به میزان جریمه 
در نظر گرفته شده برای رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی در 
خطوط تاکسیرانی، اظهار کرد: »اگر راننده تاکسی رعایت نکند و 
ماسک نزند، 100 هزار تومان جریمه می شود و اگر مسافر بدون 
ماسک را سوار کند برای هر نفر 20 هزار تومان جریمه می شود.«
وی تأکید کرد: »همه از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی موظف 
هستند، اگر راننده ای که مراعات نمی کند شماره  پالکش را یادداشت 

کنند و کد جریمه را بنویسند.«
رییس جمهور با اشاره به میزان جریمه تخلف از پروتکل ها در 
اداره ها گفت: »نسبت به ادارات عالوه بر مقررات قبلی، افراد باید 

خود رعایت کنند و نسبت به افرادی که ماسک ندارند، خدمت 
ندهند. برای ورود به ادارات نیز مقرراتی مشخص شد؛ هم برای 
حراست و هم برای نگهبانی. آن ها باید مانع ورود افراد بدون 

ماسک به ادارات شوند.«
روحانی تاکید کرد: »اگر نگهبانی و حراست این وظیفه را رعایت 
نکند، همه مقرراتی که برای فرد متخلف گذاشته شده بود، برای 
حراست و نگهبانی هم جاری است. روسای بخش ها و ادرات هم 

اگر نظارت نکنند، خودشان شامل جریمه می شوند.«
وی با اشاره به افزایش ابتالی خانوادگی به کرونا، گفت: »در 
موج اخیر و در برخی از موارد، همه اعضای خانواده یعنی پدر، 
بیمارستان  به  با هم  مادربزرگ همه  و  پدربزرگ  فرزند،  مادر، 
مراجعه کردند که این نشان از کاهش حساسیت ها در منازل و 

خانواده ها است.«
رییس جمهور همچنین با اشاره به وضعیت ابتالی افراد به کرونا در 
ماه های اخیر، تصریح کرد: »آمار ثبت شده اخیر مبتالیان به کرونا 
در کشورهای اروپایی چند برابر بیشتر از آمارهای آخر اسفند9۸ 
و فروردین 99 است که نشان از موج شدیدتر این بیماری دارد.«
روحانی یادآور شد: »البته جهش خاصی هم در این ویروس رخ 
نداده و همان شرایط قبلی را دارد اما شرایط انتقال کمی آسانتر 
شده است و امروز حد ابتال در دنیا و کشورما باال رفته است و 

ما باید حتما با این مسئله مقابله کنیم.«
وی گفت: »طبق آمارها تعداد فوتی ها نسبت به تعداد افراد مبتال 
به کرونا خیلی فاصله دارد یعنی تعداد مرگ و میر نسبت به افراد 
مبتال خیلی کاهش یافته که این نشان دهنده افزایش مراقبت بخش 
درمان کشور و همچنین خود مردم در این زمینه است که نقطه 

مثبت گزارش است.«
رییس جمهور افزود: »در گزارش امروز مشخص شد بیشتر افرادی 
که به کرونا مبتال شده و فوت می کنند، باالی 70 سال سن دارند 
و ما از همه افرادی که در سنین باال و باالی 70 سال هستند، 
می خواهیم مراقبت بیشتری انجام دهند. زیرا طبق گزارش این 
نمودار و آمارها، وقتی سن فرد مبتال از 7۵ سال بیشتر می شود، 

احتمال مرگ ومیر افزایش می یابد.«
رییس دولت تدبیر وامید، بیماری های زمینه ای را نیز در فوت 
افراد مبتال به کرونا موثر دانست و اظهار کرد: »از همه افرادی 
بیشتری در زمینه  باال دارند، خواهش می کنم مراعات  که سن 
انجام دهند. البته در گزارشی که اینجا ارائه شد خوشبختانه در 17 

استان روند کرونا کاهش داشته است که جای تشکر دارد.«ایسنا
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سخنگوی دولت:  خبـر

مبتالیانبهکرونادرصورتبیرونآمدنمجازاتمیشوند
سخنگوی دولت گفت: »هر فردی که در آزمایشگاه 
به او اعالم شده باشد که مبتالست، از شیوه های 
مختلف از جمله ردیابی موبایل مورد کنترل قرار 
از خانه، جرایم  در صورت خروج  و  می گیرد 

سنگینی به وی تعلق می گیرد.«
به گزارش سپید، علی ربیعی روز شنبه در حاشیه 
بازدید از ایستگاه مترو تئاترشهر تهران با اشاره به 
اینکه روی جرایم و شیوه شناسایی افراد مبتال کار 
شده است، اضافه کرد: »آزمایشگاه های دولتی و 
خصوصی باید همه اطالعات را در اختیار وزارت 
بهداشت قرار دهند و وزارت بهداشت نیز آنها 
را به صورت آنالین در اختیار نیروی انتظامی و 

بسیج و سایر بازرسان قرار می دهد.«
ربیعی ادامه داد: »هر فردی که در آزمایشگاه به او 
اعالم شده باشد که مبتالست، از شیوه های مختلف 
از جمله ردیابی موبایل مورد کنترل قرار می گیرد 
و در صورت خروج از خانه، جرایم سنگینی به 

وی تعلق می گیرد.«
فیزیکی  »نمی خواهیم درگیری  کرد:  تاکید  وی 
در قبال اجرای این طرح رخ دهد و شیوه هایی 
اتخاذ خواهد شد که افرادی که رعایت نمی کنند، 

جریمه شوند.«

وی همچنین با تاکید بر اینکه دیگران هم حقوقی 
دارند و باید به حقوق دیگران احترام گذاشته شود، 
بیان کرد: »مبارزه با کرونا به رعایت پروتکل ها به 

خصوص استفاده از ماسک نیاز دارد.«
ربیعی تاکید کرد: »همه کشورهایی که پروتکل های 

بهداشتی مربوط به کرونا را رعایت کرده اند، در 
مبارزه با کووید19 موفق شده اند؛ در مدتی که ما 
پروتکل ها را بیشتر رعایت می کردیم نیز میزان 
مرگ و میر پایین بود اما در دوره های اخیر در شهر 
تهران رعایت پروتکل ها به زیر ۴0 درصد رسید.«

وی بیان کرد: »مشکل ما در محل های تجمع مردم 
چون فرودگاه ها، پاساژها و بعضی از صنوف مثل 
نانوایی هاست و از سوی دیگر نیز کمبود وسایل 
حمل و نقل در شهرهای بزرگ هم وجود دارد.«
وی ادامه داد: »برنامه ریزی برای رفع این کمبود به 
خوبی پیش می رفت ولی با توجه به تحریم های 
ظالمانه، واردات قطعات به ارز زیادی نیاز داشت 

و به مشکل برخورد کردیم.«
وی اضافه کرد: »در دو جلسه قبل ستاد اقتصادی 
دولت، وزیر کشور طرحی را با همکاری وزارت 
صمت و با کمک شهرداری ها مطرح کرد تا از 
محل منابع تهاتر یا به شکلی دیگر، ارز تامین کرده 

و اتوبوس هایی را در داخل تولید کنیم.«
وزارتخانه  سه  »اکنون  داشت:  اظهار  ربیعی 
ارزی  و  مالی  منابع  تامین  برای  طرحی  روی 
کار می کنند تا اتوبوس هایی که از رده خارج 
شده اما نوسازی آن ها امکانپذیر است، به چرخه 

حمل و نقل برگردد.«
به گزارش ایرنا استفاده از ماسک از درب منازل از 
روز شنبه در تهران الزامی شد و سخنگوی دولت 
نیز با حضور در مترو تهران از روند اجرای این 

طرح و نظارت بر حسن اجرای آن بازدید کرد.

عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره اجبار استفاده از 
ماسک از شنبه، گفت: »الزامی شدن استفاده از ماسک اقدامی موثر 

برای پیشگیری از کرونا و آنفلوانزاست.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
اجباری شدن استفاده از ماسک از امروز، گفت: »اوالً باید توجه کرد 
که در هر تجمعی امکان انتقال کرونا وجود دارد. بر همین اساس 
اجباری شدن استفاده از ماسک، به عنوان اقدامی پیشگیرانه برای کرونا 
اقدامی بسیار موثر است. زیرا در حال حاضر بر روی انتقال هوابرد و 
یا انتقال از طریق ریز قطرات تنفسی آلوده اتفاق نظر وجود دارد.« وی 

افزود: »در عین حال در فصل پیش رو با شیوع احتمالی آنفلوانزا هم 
مواجه هستیم که تقریبا راه های شیوع و انتقال آن هم با کرونا مشابه 
است. بنابراین با استفاده از ماسک هم از ابتال به کرونا و هم از ابتال 
به آنفلوانزا پیشگیری می شود.« مردانی با بیان اینکه توصیه می کنم 
که مردم حتما و با دقت از ماسک استفاده کنند، گفت: »در عین حال 
طبق تجربه ای که در اسفند و فروردین داشتیم، دیدیم که مردم به 
خوبی رعایت کردند، جریمه ای هم اتفاق نیفتاد و توانستیم بیماری را 
کنترل کرده و کاهش دهیم. فکر می کنم راهکارهای دیگری هم برای 

استفاده مردم از ماسک وجود دارد و جریمه راه حل آخر است.«

مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا: 

اجبار استفاده از ماسک در پیشگیری از کرونا موثر است

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان 
پروتکل  های  ناقضان  کردن  نحوه جریمه  پزشکی  آموزش  و 
بهداشتی را تشریح کرد و گفت: »مبالغ جریمه برای مقابله با 

کرونا هزینه می  شود.«
به گزارش سپید، محسن فرهادی درباره جریمه  های کرونایی که 
از سوی رئیس جمهور اعالم شده است، گفت: »این مصوبه فعاًل 
در استان تهران الزم  االجراست و دو محور عمده دارد؛ یک بخش 
کسانی هستند که به کرونا مبتال هستند اما آن   را مخفی می  کنند 
و به سر کار می  روند و یا کسانی که به کرونا مبتال می  شوند اما 
باالجبار در محل کار حاضر می  شوند. این افراد شاغل در بخش 
دولتی یا خصوصی هستند که برای هر فردی که بر خالف مصوبه 

عمل کند 200 هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است.«
وی افزود: » بخش دیگری از متخلفین که جریمه می  شوند، 

رانندگان  مانند  افرادی  نمی  زنند؛  ماسک  که  هستند  افرادی 
تاکسی  ها و اتوبوس  ها و متصدیان فروش در فروشگاه  ها که 
به ارائه خدمت می  پردازند اگر ماسک نزنند جریمه خواهند 
شد و متصدیان فروش متخطی نیز عالوه بر جریمه، مطابق 

مقررات قبلی با توقف فعالیت خود روبرو خواهند شد.«
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت در پاسخ 
به این سؤال که چه کسانی بر رعایت پروتکل  ها نظارت خواهند 
کرد، تصریح کرد: »در ادارات، رؤسا و مدیران اداره طبق سلسله 
مراتبی که وجود دارد و در فروشگاه  ها نیز نیروهای بهداشتی و 

نظارتی بر رعایت پروتکل  ها نظارت خواهند داشت.«
با  نیز  »افرادی که در خیابان ماسک نمی  زنند  ادامه داد:  وی 
روش  های نیروی انتظامی شناسایی و جریمه می  شوند. برای 
مثال می  توان با عکس  گرفتن توسط دوربین  ها، افراد را شناسایی 

کرد و برای آن  ها پیام جریمه ارسال خواهد شد.«
فرهادی خاطرنشان کرد: »افراد متخلف، دو هفته زمان دارند تا در 
شماره حسابی که وزارت بهداشت اعالم می  کند جریمه واریز کنند 

و این مبالغ جریمه نیز برای مقابله با کرونا هزینه می  شود.«تسنیم

متخلفین کرونایی چگونه شناسایی و جریمه می  شوند؟ 
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران: خبـر

تخت های کرونایی بیمارستان ها پُر شده است
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره 
به افزایش بسیار زیاد مراجعه کنندگان کرونایی به 
بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه، گفت: 
»در دور اول بیماری 11 درصد مراجعه کنندگان 
کرونایی به بستری نیاز داشتند، اما در شرایط فعلی 
باالی 22 درصد مراجعه کنندگان نیاز به بستری پیدا 
می کنند که نشان می دهد افرادی که اکنون مراجعه 
می کنند، بدحال تر هستند و مراجعه کننده جدی تری 

محسوب می شوند.«
به گزارش سپید، فرشاد عالمه در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به وضعیت تخت های مربوط به مبتالیان کرونا 
در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، گفت: »مراجعه کننده در حوزه کرونا بسیار زیاد 
است. هنوز موج دوم بیماری پایین نیامده بود، موج 
سوم بیماری اوج گرفت. البته بیمارستان به بیمارستان 
وضعیت تخت ها و بستری متفاوت است، اما از 2۵ 
تا 3۵ درصد تخت های هر بیمارستان مان به بیماران 
مبتال به کرونا اختصاص دارد. حال تصور کنید که 
بیماران دیگر هم وجود دارند، اما با افزایش مبتالیان به 
کرونا، مجبوریم تخت های خدمات و بیماران دیگر را 
به کرونا اختصاص دهیم و فقط بیماران اورژانسی را 
بپذیریم و بیماران الکتیو و غیراورژانسی مجبورند که 
منتظر بمانند. در این صورت عمل ها تاخیر می خورد 

و در این حوزه هم به مشکل برمی خوریم.«
وی افزود: »به هر حال چاره ای جز این اقدامات 
نداریم؛ چراکه متاسفانه میزان مراجعه کننده در حوزه 
بیماری کووید-19 زیاد است. بیماران مبتال به کرونا 
هم نسبت به دوره اول و دوم بیماری بدحال ترند 
و نیاز به آی سی یو در آنها بیشتر است. در عین 
حال اگر در دوره اول شیوع بیماری از 10 بیمار 
مبتال به کرونا، یک نفرشان بستری می شد، در حال 
حاضر از 10 بیمار دو برابر بیماران نیاز به بستری 
دارند. بر این اساس در دور اول بیماری در اسفند 
و فروردین 11 درصد مراجعه کنندگان کرونایی به 
بستری نیاز داشتند و سایر بیماران به صورت سرپایی 
درمان می شدند، اما در حال حاضر در شرایط فعلی 
باالی 22 درصد مراجعه کنندگان نیاز به بستری پیدا 
می کنند که نشان می دهد که افرادی که اکنون مراجعه 
می کنند، بدحال تر هستند و مراجعه کننده جدی تری 
محسوب می شوند که نیازمند بستری بیشتر، آی سی 

یو و امکانات بیشتری هستند.«
عالمه ادامه داد: »بر این اساس شرایط بیمارستان ها 
سخت تر شده است. باالخره بیمارستان ها دائما در 
حال برنامه ریزی هستند؛ چراکه  بخش هایی که به 
بیماران کرونایی اختصاص داده اند، پر شده و عمال 

باید  بخش هایی را که بیماران دیگر در آن حضور 
دارند، به سمت کرونا اختصاص دهند. در عین حال 
باید مسائل مربوط به ایزوله کردن، مدیریت ساختمان، 
جداسازی ساختمان و... را هم انجام دهند تا امکانات 
ایزوله برقرار شود که این موضوع سختی کار را 
افزایش می دهد، اما چاره ای نداریم و فعال داریم رو 
به جلو حرکت می کنیم.« معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی تهران با بیان اینکه عالوه بر بیمارستان های 
دانشگاهی، ظرفیت بیمارستان های خصوصی تحت 
پوشش دانشگاه تهران را هم فعال کرده ایم، گفت: 
»بر این اساس بیمارستان های خصوصی هم بیمار 
کرونا را می پذیرند. منتها بار بیماری باالست. البته 
بیمارستان های خصوصی تابعه دانشگاه علوم پزشکی 
تهران زیاد نیستند، در حوزه دانشگاه های شهید بهشتی 

و ایران میزان آن ها بیشتر است.«
عالمه همچنین گفت: »در حال حاضر در بیمارستان های 
دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نزدیک به 200 
تخت ویژه به مبتالیان به کرونا اختصاص داده ایم 
که 90 درصد آن پر است. همچنین نزدیک به 600  
تخت بیمارستانی عادی هم به حوزه کرونا اختصاص 
داده ایم. بنابراین ۸00 بیمار مبتال به کرونا داریم که 
200 بیمار در آی سی یو هستند. در بیمارستان های 
خصوصی تابع دانشگاه نیز حدود 200 بیمار مبتال 
به کرونا داریم. بنابراین حدود 1000 بیمار مبتال به 
کرونا در بیمارستان های دانشگاهی و خصوصی تابع 
دانشگاه علوم پزشکی تهران بستری هستند. منتها از 
آنجایی که تعداد بیمارستان های خصوصی تابعه ما 
کمتر است، این آما در دانشگاه ایران و شهید بهشتی 
بیشتر است.« وی با بیان اینکه همه بیمارستان های ما 
بیماران مبتال به کرونا دارند، گفت: »البته بیمارستان هایی 

که تک تخصصی هستند، نمی توانند در حوزه عفونی 
مدیریت بیمار مبتال به کرونا را انجام دهند و فقط 
بیمار مربوط به تخصص خودش را می پذیرد. حال 
به عنوان مثال اگر در یک بیمارستان زنان، بیمار مبتال 
به کرونا شناسایی شود، او را مدیریت می کنند، اما 
بیمارستان های جنرال ما که متخصص عفونی، بیهوشی، 
ریه و... را دارا هستند، بیماران را پذیرش می کنند.«

عالمه با بیان اینکه تا یک حدی امکان تخصیص تخت از 
 بخش های دیگر برای بیماران مبتال به کرونا وجود دارد، 
گفت: »اکنون ما در باالی پیک بیماری به سر می بریم. 
شاید بتوانیم مقداری از تخت های دیگر را به کرونا 
اختصاص دهیم، اما وقتی می گوییم یک بیمارستان 30 
درصد تخت هایش را به مبتالیان به کرونا اختصاص 
داده است، اگر بخواهد این میزان را به ۵0 درصد افزایش 
دهد، عمال باید بیمارستان را تعطیل کند و فقط بیمار 
کرونایی را بپذیرد. زیرا دیگر نمی تواند مسائل مربوط 
به کرونا را رعایت کند. بنابراین یک حدی وجود دارد 
و از آن حد بگذرد، خدمات غیرکرونایی بیمارستان 
تعطیل می شوند و بیماران دیگر آسیب می بینند. در 
حال حاضر برخی بیمارستان ها حدود 2۵ درصد و 
برخی حدود 3۵ درصد از ظرفیت شان را به کرونا 
اختصاص داده اند. اگر افزایش به همین منوال ادامه 
یابد، به مشکل جدی برمی خوریم.« معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره وضعیت ارائه 
خدمات غیراورژانسی در بیمارستان های تحت پوشش 
این دانشگاه، گفت: »خدمات الکتیو را ارائه می دهیم، 
اما باز شرایط بیمارستان به بیمارستان متفاوت است. 
بیمارستانی که میزان مراجعه کننده کرونایش بیشتر 
است، مجبور است بیماران الکتیو را کاهش دهد. ما 
اعالم کردیم که بیمارستان ها خودشان ارزیابی کنند 

و با دانشگاه چک کنند. به عنوان مثال یک بیمارستان 
از تعداد بیماران الکتیوش می کاهد تا بتواند یک بخش 
را به بیماران مبتال به کرونا اختصاص دهد. بنابراین 
برای هر بیمارستان به شکل مجزا تصمیم می گیریم.«
عالمه تاکید کرد: »البته خدمات مان را ارائه می کنیم. 
در حال حاضر ظرفیت بیمارستان هایمان باالی 90 
درصد و حتی 100 درصد اشغال هستند. حال بخشی 
از این اشغال تخت مربوط به بیماران مبتال به کرونا و 
بقیه آن مربوط به بیماران غیرکرونا است. اورژانسی ها 
را که حتما می پذیریم، اما بیماران الکتیو را هم تا حد 

امکان پذیرش می کنیم.«
وی درباره وضعیت ارائه خدماتی مانند جراحی های 
زیبایی، گفت: »جراحی های زیبایی تقریبا دیگر انجام 
نمی شود. مگر بیمارستانی که تک تخصصی باشد و 
بیمار کرونایی نداشته باشد، اما تقریبا انجام نمی شود.«
عالمه درباره وضعیت نقدینگی بیمارستان های تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران و پرداخت حقوق 
پرسنل، گفت: »از نظر پرداخت حقوق مشکلی نداریم 
و خدا را شکر پرداخت کارانه ها نیز در دانشگاه جزو 
بهترین هاست و فقط یک تا دو ماه پرداخت کارانه های 
پرسنل عقب است که آن هم به دلیل نیاز به رسیدگی 
اسناد است. بر این اساس کارانه ها را تا تیر ماه پرداخت 
کرده ایم. منتها میزان کارانه کاهش یافته است. زیرا 
تمام فعالیت بیمارستان ها به کرونا اختصاص یافته و 
جراحی و اقدامات دیگر کمتر شده است. کارانه هم 
بر اساس همین اقدامات محاسبه می شود. بنابراین 
کارانه را می پردازیم، اما میزان آن مقداری کاهش یافته 
است. البته معاونت توسعه ما تمام تالشش را انجام 
می دهد که با پرداخت کارانه های مربوط به کرونا 
به ویژه برای پرستاران این کاهش را جبران کند و 
حداقل دریافتی شان معادل سال گذشته باشد، اما به 
دانشگاه فشار زیادی وارد می شود. در عین اینکه درآمد 

اختصاصی بیمارستان ها بسیار کاهش یافته است.«
وی تاکید کرد: »توصیه های زیادی به مردم اعالم 
کرده ایم، اما نکته مهم دیگر این است که اجازه ندهیم 
که بیمارستان های ما از بیماران کرونایی پر شوند و 
بعد تصمیم بگیریم که تعطیل کنیم یا فالن اقدام را 
انجام دهیم، بلکه زمانی که داریم هشدار می دهیم و 
پیش از ایجاد این شرایط باید اقدام کنیم. نیاز نیست 
که همه چیز را تعطیل کنیم بلکه باید در نقاط اساسی 
محدودیت ایجاد کنیم. باید سعی کنیم به پیک نرسیم، 
وقتی به پیک رسیدیم چندین روز طول می کشد تا 
تصمیمات اثرگذار باشند و به هر حال فرسودگی 
سیستم بیشتر می شود. بنابراین کمک کنیم تا تصمیمات 

را به هنگام تر اتخاذ کنیم.«

معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه از ابتالی خود به کرونا خبر داد.
به گزارش سپید، محمدباقر نوبخت در پیامی توئیتری نوشت: پس از معاینه در یک مرکز درمانی و دریافت پاسخ مثبت 

تست تشخیص کرونا به توصیه پزشکان و برای بررسی بیشتر تحت نظر هستم.
نوبخت تصریح کرده است که پس از یک هفته پر کار با بروز برخی عالیم برای پیگیری به یک مرکز درمانی مراجعه کردم.

تست کرونای نوبخت مثبت شد
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خبـر

تشدید بیماری های چشم در دوران کرونا
مدیر پژوهشی مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه ترس از کرونا باعث 
تاخیر در مراجعه به پزشک برای شناسایی مشکالت 
چشمی و پیگیری بیماری های مزمن چشمی در این 
دوران شده است، نسبت به تشدید این مشکالت و 
از دست رفتن زمان مناسب برای درمان مؤثر این 

بیماری ها هشدار داد.
به گزارش سپید، ساره صافی در آستانه روز جهانی 
بینایی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به شیوع ویروس 
کرونا و تأثیر آن بر جنبه های مختلف زندگی عنوان 
کرد: »شعار امسال روز جهانی بینایی با توجه به همه 
گیری کرونا »تداوم مراقبت های چشمی در دوره 
همه گیری کرونا« در نظر گرفته شده و مراسم نیز 

به صورت مجازی برگزار خواهد شد.«
وی با تاکید بر اهمیت مراجعه بیماران برای شناسایی 
مشکالت چشمی و به تاخیر نینداختن مراجعات، 
به اهمیت پیشگیری از بیماری های چشمی اشاره 
کرد و گفت: »بر اساس آخرین آمار تخمین زده 
شده از سوی سازمان جهانی بهداشت تقریبا یک 
میلیون نفر از موارد نابینایی و کم بینایی در جهان، 
قابل پیشگیری یا قابل اجتناب بوده  است. همچنین 
بیش از یک میلیون نفر در جهان برای بینایی بهتر 
نیاز به عینک دارند و در دنیا 2.5 میلیون نفر مبتال 
به نزدیک بینی هستند که از این تعداد حدود 300 

هزار نفر زیر 18 سال هستند.«
صافی با اشاره به اهمیت شناسایی بیماری نزدیک بینی 
در ایران، گفت: »این بیماری بیشتر در افراد زیر 18 
سال اتفاق می افتد و با توجه به زیاد بودن جمعیت 
جوان در ایران و استفاده روز افزون از وسایل دیجیتال، 
اهمیت این مسئله بیشتر می شود. همچنین با توجه 
به اینکه افراد نزدیک بین حتما نیاز به عینک دارند، 

مسئله تامین عینک نیز مطرح می شود.«
وی با اشاره به افزایش جمعیت سالمندی در ایران 

و سایر کشورها و اثرات آن بر بیماری های چشمی 
گفت: »تحلیل رفتگی شبکیه از بیماری های مهم 
چشمی در دوران سالمندی است که با تشخیص 
زودرس، مراجعات منظم افراد به چشم پزشکی 
و پیگیری دقیق می توان مداخله مؤثر انجام داد و 
بسیاری از کم بینایی ها و نابینایی ها را کنترل کرد.«
وی دیابت را معضل بهداشتی موثر در بروز عوارض 
چشمی و حتی نابینایی مطرح کرد و گفت: »افراد 
مبتال به دیابت بیشتر از افراد دیگر در معرض خطر 
نابینایی قرار دارند که با معاینات منظم و تشخیص 
و درمان به موقع می توانند از این عوارض بکاهند.«
صافی در رابطه با بیماری هایی مثل آب سیاه یا گلوکوم 
که ممکن است در سنین کمتر رخ  دهد، اظهار کرد: 
»افرادی که سابقه خانوادگی داشته و در معرض عوامل 
خطر این بیماری هستند با معاینات منظم جهت 
اندازه گیری فشار داخل چشم می توانند از آسیب های 

بینایی که ممکن است رخ دهد جلوگیری کنند.«
وی در بخشی از این گفت وگو در رابطه با انتقال 

ویروس کرونا از طریق چشم، گفت: »احتمال انتقال 
ویروس از طریق چشم ، از راه های دیگر مثل سرفه 
و عطسه کمتر است، اما این مسئله باعث نمی شود 
که اهمیت آن کمتر شود؛ زیرا ویروس می تواند از 
طریق سرفه و عطسه در هوا منتشر شود و چشم 
به مسیری برای انتقال ویروس به بدن تبدیل شود.«
صافی با بیان اینکه هر عفونت و قرمزی در چشم 
ممکن است دالیل ارجح تری از کرونا داشته باشد، 
اما به دلیل جدی بودن این بحران نباید از آن چشم 
پوشی کرد، گفت: »با رعایت موارد بهداشتی مثل 
شستن مرتب دست ها، اجتناب از تماس دست با 
چشم، پرهیز از تماس با افراد بیمار، رعایت فاصله 
گذاری فیزیکی و استفاده از شیلد برای ایمنی بیشتر 
در تماس با افراد بیمار می توان از ابتال به کرونا 

جلوگیری کرد.«
وی در ادامه با اشاره به اینکه شیوع کرونا باعث 
به  مبتال  افراد  کمتر  پیگیری  و  کمتر  مراجعات 
بیماری های مزمن چشمی شده است، تصریح کرد: 

»الزم است افراد مراقبت های چشمی و پیشگیری از 
این بیماری ها و نابینایی را به تعویق نیندازند و حتی 
به صورت غیر حضوری با پزشک خود در تماس 
باشند؛ چرا که اگر این بیماری ها زودتر تشخیص 

داده شوند با درمان مؤثرتری همراه است.«
وی با توجه به مجازی بودن اکثر فعالیت ها و افزایش 
استفاده از ابزار دیجیتال و حضور افراد در صفحات 
مجازی در دوران همه گیری کرونا، توضیح داد: 
»کودکان یکی از گروه های مهمی هستند که از 
صفحات مجازی برای فعالیت های مختلف مثل 
آموزش های درسی و بازی های کامپیوتری استفاده 
می کنند. بنابراین استفاده صحیح از این وسایل بسیار 
مهم است و توصیه می شود که افراد به هنگام کار با 
رایانه فاصله 50 تا 70 سانتی متری و برای تلفن های 
هوشمند و تبلت فاصله 40 تا 45 سانتی متری را 
رعایت کنند، دفعات پلک زدن را افزایش دهند و 

به مرطوب شدن سطح چشم کمک کنند.«
صافی در خاتمه با بیان اینکه مراسم بزرگداشت 
روز جهانی بینایی در دومین پنج شنبه ماه اکتبر هر 
سال به عنوان یک پویش جهانی برگزار می شود 
و متولی بین المللی آن آژانس پیشگیری از نابینایی 
است، گفت: »هدف از برگزاری این مراسم ارتقای 
آگاهی عمومی در زمینه اهمیت پیشگیری از کم 
بینایی و نابینایی به خصوص در گروه های آسیب 
پذیر و در معرض خطر و افرادی است که تا کنون 
تحت مراقبت های چشمی قرار نگرفته اند. در همین 
راستا امسال نیز این مراسم روز پنجشنبه 17 مهر 
با همکاری مشترک مرکز تحقیقات چشم دانشگاه 
علوم پزشکی بهشتی؛ به عنوان مرکز همکار سازمان 
جهانی بهداشت در زمینه مراقبت از چشم و پیشگیری 
از نابینایی و همچنین بنیاد پروفسور محمد قلی 
شمس که در زمینه پیشگیری از نابینایی فعالیت 

می کنند، برگزار شد.«

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 3875 مبتالی جدید کووید-19 
در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز جمعه تا شنبه 
19 مهر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 3 هزار و 
875 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و 273 نفر از آنها بستری شدند.« وی گفت: »مجموع بیماران 
کووید19 در کشور به 496 هزار و 253 نفر رسید. متاسفانه در طول 
24 ساعت گذشته، 195 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به 28 هزار و 293 نفر رسید.«

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، خوشبختانه تا کنون 403 هزار و 
950 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
وی همچنین گفت: »4439 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.« الری افزود: »تا کنون 
چهار میلیون و 284 هزار و 413 آزمایش تشخیص کووید19 در 
کشور انجام شده است.« سخنگوی وزارت بهداشت 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.« الری همچنین گفت: »استان های 
کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.«

الری گفت: »بر اساس آخرین اطالعات واصله از شیوع بیماری در 
شهرستان های کشور شاهد افزایش تعداد شهرستان های دارای وضعیت 
قرمز در استان های آذربایجان غربی، اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان 
شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی. سمنان، فارس، کردستان، 
کرمان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی همدان و یزد هستیم. در مجموع 
تعداد شهرستان های دارای وضعیت قرمز در کشور از 158 شهرستان 

در هفته  گذشته به 187 شهرستان در هفته جاری رسیده است.«
وی افزود: »میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور حدود 42 
درصد گزارش شده است که متاسفانه به کمترین میزان خود ظرف 
دو ماه گذشته رسیده است.« الری درباره بازرسی های صورت گرفته 
اظهار کرد: »طی 10 روز گذشته بیش از 250 هزار بازرسی از مراکز 

تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی و کارگاهی 
در سطح کشور انجام شده که تعداد 9 هزار مورد از اماکن مذکور به 
علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به مراجع قضایی معرفی و 
تعداد 650 مورد از آنها پلمب شده اند.« وی تاکید کرد: »با توجه به 
روند رو به رشد بیماری در کشور لزوم تقویت درکی واحد از این 
خطر واحد که ماه هاست گریبانگیر مردم کشورمان شده است، امری 
اجتناب ناپذیر است و مطمئنا همکاری مردم در عمل به توصیه های 

بهداشتی مهم ترین اصل در قطع زنجیره بیماری است .«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۳۸۷۵  مبتالی جدید کووید-۱۹
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هاشمیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: خبـر

مبتالیان کرونا، قرنطینه را رعایت کنند
نگران دیرکرد در تزریق واکسن آنفلوآنزا نباشید

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استنشاق 
تعداد ویروس بیشتر را از مهم ترین عوامل تشدید کرونا عنوان کرد 
و به افرادی که در خانواده از فرد مبتال مراقبت می کنند، هشدار داد: 
»توصیه ها را جدی بگیرید و قرنطینه را به معنای واقعی رعایت 
کنید؛ چرا که شدت حمله بیماری با میزان استنشاق و مواجهه فرد 

با ویروس در ارتباط مستقیم است.«
به گزارش سپید، سید محمدرضا هاشمیان با اشاره به وضعیت 
بحرانی شیوع کرونا در تهران گفت: »تقریبا تخت های بیمارستانی، 
خصوصا تخت های مراقبت های ویژه در اختیار بیماران کرونایی 

است و به ندرت در بیمارستانی تخت خالی پیدا می شود.«
وی از افزایش تعداد بیماران کرونای نیازمند به بستری در بخش 
مراقبت های ویژه خبر داد و اظهار کرد: »تخت آی سی یو در 
بیمارستان قابل اضافه شدن نیست و متاسفانه روز به روز با افزایش 
بیماران و بار مراجعان روبرو هستیم. تخت های مراقبت از بیماران 
بدحال و بیمارانی که به مراقبت های ویژه نیازمندند در بیمارستان های 

تهران رو به تکمیل است.«
این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره افزایش میزان مرگ و 
میرها بر اثر ابتال به کرونا در تهران، گفت: »متاسفانه به دنبال شیوع 
گسترده بیماری کرونا، با افزایش میزان فوتی ها نیز روبرو شده ایم.«
هاشمیان بی توجهی به توصیه های بهداشتی، عدم رعایت فاصله 
اجتماعی و تراکم باالی شهر تهران را از جمله مهم ترین علل شیوع 
کرونا دانست و افزود: »اگرچه مردم بیشتر از گذشته از ماسک 
استفاده می کنند، ولی رعایت نکردن فاصله اجتماعی به شیوع بیشتر 

اپیدمی کووید 19 دامن  زده است.«
این فوق تخصص آی سی یو نسبت به عدم استفاده از ماسک 
برداشتن  نکردن و  استفاده  لحظه ای  داد و گفت: »حتی  هشدار 
ماسک هم می تواند فرد را به کرونا مبتال کند.« وی درمان های 
دارویی و کمک درمانی را برای بهبود وضعیت بیماران مبتال به 
کرونا موضوعی بسیار جدی و با اهمیت دانست و توضیح داد: 
»درمان مبتالیان به کرونا کامال جدی است و در این میان موضوع 

حفاظت و اکسیژن رسانی از بیشترین اهمیت برخوردار است.«
هاشمیان تامین اکسیژن بیماران کرونایی را یکی از مهم ترین و 
موثرترین فاکتورهای درمان این افراد دانست و افزود: »اکسیژن 

رسانی در بیماران مبتال به کووید 19 سطوح مختلفی دارد که باید 
با دقت انجام شود.«

این فوق تخصص آی سی یو ادامه داد: »درکنار سایر درمان ها 
بحث های دارودرمانی نیز از جایگاه ویژه برخوردار است. دسته 
اول بیماری ها مربوط به عفونت های شدید باکتریایی می شود که 
برای این افراد آنتی بیوتیک تراپی انجام می شود ولی در حال حاضر 

بحث آنتی وایرال تراپی ها نیز  مطرح است.«
عضو هیئت علمی دانشگاه در پاسخ به این سوال که استفاده از 
داروها تا چه میزان می تواند میزان مرگ و میرها را کاهش دهد، 
اثرگذاری  گفت: »اطالعات و تحقیقات کامل و جامعی درباره 
دارو درمانی بر درمان کرونا وجود ندارد، ولی صرفاً بوسیله دارو 
نمی توانیم مرگ و میرها را کاهش دهیم، استفاده از داروهای ضد 
ویروس توام با اکسیژن درمانی به میزان قابل توجهی می  تواند 

مرگ و میرها را کاهش دهد.«
هاشمیان تاکید کرد: »در آخرین ژورنال های علمی و معتبر دنیا 
به اثبات رسیده، نیاز 12 درصد از بیماران به آی سی یو بعد از 
استفاده از برخی داروهای ضد ویروس کاهش یافته، این عدد، 

عدد قابل توجه و امید بخشی است.«
وی استفاده از تجربیات غنی و دانشگاهی پزشکان و متخصصان 
کشور را برای درمان بیماران مبتال به کرونا خواستار شد و گفت: 
»برای کنترل این بیماری برخی محدودیت های درمانی خصوصًا 
در در آی سی یوها می تواند چالش هایی را ایجاد کرده و یا طول 

درمان و ماندگاری بیماران را افزایش دهد.«
این فوق تخصص آی سی یو از تهیه برخی داروها در درمان و یا 
بهبود وضعیت بیماران کرونایی در بازار آزاد انتقاد کرد و هشدار 
داد: »این داروها در بازار آزاد خارجی است و احتماال به صورت 
قاچاق و تقلبی وارد و با قیمت های نجومی به فروش می رسد. 
بنابراین باید داروهای موثر در درمان بیماران در پروتکل های درمانی 
بیمارستان ها وارد شده و صرفا با تشخیص پزشک متخصص در 
بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی تجویز و مصرف شود.«

وی ضمن اعالم این مطلب که دانشمندان بزرگ جهان و شرکت های 
بزرگ داروسازی در تالش برای تولید دارو و یا واکسن موثر برای 
درمان ویروس کووید19 هستند، تاکید کرد: »کشورهایی می توانند در 

مهار این ویروس موفق باشند که به توصیه ها و آخرین دستاوردهای 
علمی دنیا اعتماد داشته باشند.«

این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به این که واکسن کرونا در 
صورت ورود به بازار جهانی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت، 
توضیح داد: »بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت ایمنی و امنیت 
جهانی در برابر این ویروس زمانی ایجاد می شود که واکسیناسیون 

بصورت عمومی انجام شود.«

واکسینه شدن تمامی گروه ها در مقابل آنفلوآنزا ضرورت ندارد
وی در ادامه با بیان این که استفاده از ماسک راه مناسبی برای پیشگیری 
از کرونا و آنفلوآنزاست، توضیح داد: »با رعایت بیشتر توصیه های 
بهداشتی می توانیم به میزان قابل توجهی از بار بیماری های عفونی و 
ویروسی شایع فصل سرما بکاهیم؛ چراکه در غیر اینصورت همپوشانی 
کرونا و آنفلوآنزا می تواند چالش های جدی را برای حوزه درمان و 

بهداشت کشور ایجاد کند.«
هاشمیان با اشاره به این که واکسینه شدن تمامی گروه ها در مقابل 
آنفلوآنزا ضرورت ندارد خاطرنشان کرد: »گروه های پرخطر همانند 
زنان باردار، افراد با سن باال و کودکان زیر پنج سال و کسانی که دچار 

نقص سیستم ایمنی بدن هستند باید از این واکسن استفاده کنند.«
این فوق تخصص آی سی یو با اشاره به این که واکسن آنفلوآنزا به 
زودی در مدار توزیع قرار خواهد گرفت، گفت: »گروه های در معرض 
به هیچ عنوان نسبت به دیرکرد تزریق واکسن آنفلوآنزا نگران نباشند و 
فقط تا توزیع عمومی توصیه های بهداشتی را بیش از پیش رعایت کنند.«
هاشمیان در ادامه با بیان این که همچنان از دست دادن حس بویایی 
و چشایی از مهم ترین عوارض و نشانه های کروناست تاکید کرد: 
»زمان دقیق بازگشت حس بویایی و چشایی در افراد مختلف است 
ولی این احتمال که فردی برای همیشه حس چشایی یا بویایی خود 

را از دست دهد تقریبا صفر است.«

منتظر موج گسترده تر کرونا در بازگشت مسافران به تهران هستیم
وی با اشاره به این که تعطیلی های هفته های آینده نباید بهانه ای برای 
تردد در سطح شهر و سفر رفتن شود، خاطرنشان کرد: »مردم با سفر 
رفتن و رفتارهای پرخطر به چرخش ویروس از شهری به شهر دیگر 
کمک می کنند، تیم درمان بعد از موج گسترده کرونا در هر استان و یا 

شهری منتظر رسیدن این موج به تهران است.«
این فوق تخصص آی سی یو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از 
بهبود اکثر بیماران مبتال به کرونا خبر داد و افزود: »موضوع اینجاست 
این بیماری اقلیتی که شامل سالمندان و گروه های پرخطر هستند را 
در دام خود گرفتار می کند. بنابراین باید مراقب باشیم که یک فرد 
سالم، جوان و ناقل کرونا می تواند فرد دیگری را با بیماری زمینه ای 

و یا کهولت سن به کام مرگ بکشاند.«
توجه به سالمت زنان باردار یکی از مهم ترین مواردی بود که هاشمیان 
مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: »خطر جدی سالمت زنان باردار را 
در مقابل کرونا تهدید می کند، چرا که تقریبا بیشتر داروها را نمی توان 
برای درمان خانم های باردار تجویز کرد. بطور مثال برخی داروهای 
ضد ویروس در زنان باردار به هیچ عنوان نباید تجویز شود و حتی 
اگر کسی قصد بارداری هم دارد نباید این دارو را استفاده کند و یا 
اگر چنانچه مادر بارداری مشکالت زمینه ای دیگری همانند مشکالت 
کلیوی نیز داشته باشد، محدودیت های دارویی به مراتب بیشتر هم 
خواهد شد. بطور کلی تمام داروها و درمان هایی که برای مهار کرونا 
موثرند در زنان باردار با اضطراب و نگرانی تجویز و استفاده می شود. 
بنابراین این گروه باید بیش از سایرین از سالمت خود در برابر کرونا 

و سایر بیماری های عفونی و ویروسی مراقبت کنند.«ایسنا



7 شماره 1769 20 مهر 1399

معاون دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت مطرح کرد خبـر

خطراختالالتروانپزشکیدرپساکرونا
اعتیاد  اجتماعی و  معاون دفتر سالمت روانی، 
وزارت بهداشت با اشاره به خدمات ارائه شده 
از سوی این اداره در بحران کرونا، گفت: »آمار 
مستندی نداریم اما اصال دور از انتطار نیست که 
پس از شیوع کرونا افزایش اختالالت روانپزشکی 

اتفاق افتاده باشد.«
به گزارش سپید، علی اسدی در گفت وگو با ایسنا 
با  امسال  اینکه هفته سالمت روان  به  با اشاره 
شعار »سالمت روان برای همه: سرمایه گذاری 
بیشتر-دسترسی بیشتر، برای همه، همه جا« برگزار 
در حوزه  ما  اساس  همین  »بر  گفت:  می شود، 
سالمت روان وزارت بهداشت اعالم می کنیم که 
بیش از 30 سال است که هفته ای تحت عنوان 
سالمت روان در کشور داشتیم؛ یعنی از زمانی که 
خدمات سالمت روان در نظام شبکه ادغام شد. 
بر اساس پیام سازمان جهانی بهداشت ما اقدام 

به نام گذاری روزهای هفته کردیم.«
وی با تاکید بر نقش رسانه بر انگ زدایی از دریافت 
خدمات روانپزشکی، ادامه داد: »برای این هفته 
هماهنگی هایی با سازمان های همکار مانند وزارت 
ارشاد، صدا و سیما،  انجمن های روانشناسی و... 
داشتیم تا با همفکری هم بتوانیم کاری کنیم که 
با عنوان  بهتر شود. بسته های آموزشی  شرایط 
سالمت روان و مداخله در کرونا و نقش سالمت 
روان جامعه در جلوگیری از استرس ناشی از 
کرونا برای جمعیت عمومی تدوین شده است 
و از طریق فضای مجازی به دست مردم خواهد 
رسید. همچنین کتابچه هایی با عناوین روزهای 
هفته نوشته شده است که نقش هر نهاد در مقابل 
سالمت روان را بازگو می کند تا به اطالع رسانی 

بیشتر کمک کند.«
واعتیاد  واجتماعی  روانی  دفترسالمت  معاون 
وزارت بهداشت درباره خدمات انجام شده در 
حوزه سالمت روان در یک سال اخیر، اظهار کرد: 
»آن برنامه های حوزه سالمت روان که ادغام یافته 
در نظام شبکه بوده است از طریق مراکز خدمات 
از جمله  پیشرفت داشته است؛  جامع سالمت 
روانپزشکی  بیماری های  غربالگری  برنامه  آنها 
و  روانشناسی  شایع  اختالالت  که  است  بوده 
همچنین  می کردند.  شناسایی  را  روانپزشکی 
برنامه آموزش  مهارت های فرزندپروری، آموزش 
مهارت زندگی، خود مراقبتی در سالمت روان،  
پیشگیری از رفتارهای خودکشی، پیشگیری از 
خشونت خانگی و کودک آزاری، پیشگیری از 
مصرف مواد و الکل، کاهش آسیب مصرف مواد 
و... برنامه هایی بودند که ما اجرا کردیم. این برنامه ها 
مراکز  در  پروتکل های طراحی شده  اساس  بر 
خدمات جامع سالمت از طریق مراقبین سالمت 
و کارشناسان سالمت روان و پزشکان ارائه شده 
است. با به کارگیری بیش از 2000 کارشناس 
ارشد سالمت روان در نظام سالمت این تحول 
بزرگ انجام شده است و مصداق بارز افزایش 
دسترسی و ارائه خدمت به گروه های هدف است.«
وی با اشاره به شیوع کرونا در کشور و آسیب های 
آن، اظهار کرد: »به طور اتوماتیک برنامه ها به سمت 
تمرکز در حوزه کرونا پیش  رفت؛ به طور مثال مردم 

کمتر به مراکز بهداشتی- درمانی مراجعه کردند. به 
همین دلیل غربالگری بیماری های روانپزشکی یا 
برنامه های آموزشی و مهارتی و... کمتر شدند؛ زیرا 
بار مراجعه حضوری کاهش یافت. در این میان 
برنامه هایی پس از شیوع کرونا برای ما اولویت پیدا 
کرد و به طور ویژه تاکید داشتیم که حتی با وجود 
این بیماری بازهم این خدمات تعطیل نشوند. این 
برنامه ها شامل پیگیری بیماران روانپزشکی تحت 
درمان و مراقبت بود که نباید رها می شدند و باید 
از طریق مراکز خدمات جامع سالمت پیگیری 
تلفنی می شدند و آنهایی که توانستند، با اصول 
بهداشتی به مراکز مراجعه کنند آمدند و ویزیت 

شدند و داروهایشان را دیافت کردند.«
وی با بیان اینکه حتی در زمان شیوع کرونا یک 
سوم خدمات ارائه شده است، افزود: »بیمارانی 
که با تشخیص صرع تحت درمان بودند به دلیل 
پیشگیری از عود بیماری و تشنج پیگیری شدند. 
همچنین بیمارانی که با سابقه اقدام به خودکشی 
تحت درمان بودند، حتی در دوران کرونا به هیچ 
عنوان رها نشدند. گروه دیگری که دچار قطع 
درمان نشدند بیمارانی بودند که خدمات کاهش 
آسیب اعتیاد دریافت می کردند که از طریق تیم های 
سیار همچنان این برنامه انجام می شد؛ زیرا معتادها 
پراکندگی زیادی داشتند و خدمات کاهش آسیب 

از تمامی مبادی دنبال شده است.«
اسدی درباه اقدامات اداره سالمت روان وزارت 
بهداشت پس از شیوع کرونا، تصریح کرد: »با 
انجمن  و  دانشگاه ها  کمک  با  ما  کرونا  شیوع 
پروتکل ها و  تهیه  از طریق  روانشناسی کشور 
استرس،  با عنوان مدیریت  بسته های آموزشی 
وسواس، انگ و... برای جمعیت عمومی، بیماران، 
 خانواده متوفی، کارکنان بهداشت و درمان و... تهیه 
کردیم. این محتواها درون ساختار حوزه بهداشت 
و درمان به دست گروه های هدف رسید؛ همچنین 

از طریق سامانه  پروتکل هایی طراحی شد که 
۴030 هدایت شد. پس از تصویب محتواها و 
آموزش کارشناسان سالمت روان، از 27 اسفندماه 
139۸ در این سامانه حدود 300 نفر روانشناس 
آموزش دیده از طریق دانشگاه های علوم پزشکی 
انتخاب شدند و از 6 فروردین 1399 نیز حدود 
300 روانشناس از طریق سازمان روانشناسی و 
انجمن روانشناسی ایران به ما معرفی شده و به 
سامانه ۴030 اضافه شدند. بر این اساس 600 
روانشناس در قالب ۴ گروه از ساعت ۸ صبح 
تا 12 شب در خط ۴030 پاسخگوی سواالت 

سالمت روان مردم بودند.«
وی در ادامه افزود: از آخر خرداد ماه به دنبال 
به  روانشناسان  تعداد  مردم  تماس های  کاهش 
ولی  یافت،  کاهش  آن جمعیت  از  درصد   10
همچنان همکاران روانشناس ما از طریق سامانه 
۴030 پاسخگوی سواالت هستند. کارشناسان ما 
سواالت سالمت روان حدود 700 هزار نفر را تا 
10 مهرماه پاسخ دادند و بالغ بر یک میلیون و ۸00 
دقیقه مکالمه صورت گرفته است. قسمت دیگر 
در سامانه ۴030 آوای صوتی بود که بسته هایی 
در رابطه با استرس، مشکالت ناشی از کرونا 
و... ضبط شده بود و مردم می توانستند به آن 

گوش کنند.«
واعتیاد  واجتماعی  روانی  دفترسالمت  معاون 
وزارت بهداشت با اشاره به تهیه پروتکل مداخله 
و مشاوره برای خانواده هایی بود که عزیزان خود 
را به دلیل مسئله کرونا از دست دادند؛ گفت: 
»این افراد شرایط سختی داشتند زیرا نمی توانستد 
کنند و  مراسم عزاداری  برگزاری  با  قبل  مانند 
این محدودیت ها می توانست منجر به مشکالت 
روانشناختی شود که یکی از آنها سوگ پیچیده 
روانشناسی  تبعات  می تواند  این مشکل  است. 
زیادی داشته باشد که با همکاری معاونت درمان 

و مددکاری وزارت بهداشت برای آن اقدام به 
تدوین راهنماهایی کردیم. معاونت درمان اسامی 
خانواده های افراد فوت شده بر اثر کرونا را در 
اختیار مراکز بهداشت گذاشت و روانشناسان با این 
لیست تماس برقرار می کردند و اقدام به راهنمایی 
این خانواده های داغدار می کردند. خدمات سالمت 
روان برای این افراد از یک جلسه تا ۵ جلسه 
به صورت تلفنی و یا در صورت موافقت افراد 
با رعایت نکات بهداشتی به شکل حضوری در 
مرکز ارائه می شود. تاکنون حدود 7 هزارنفر از 
این خانواده ها از طرق دانشگاه های علوم پزشکی 

مشاوره در سوگ را دریافت کرده اند.«
وی همچنین درباره سرنوشت قانون سالمت روان 
گفت: »قانون سالمت روان برای تصویب اولیه 
به هیئت دولت رفته است؛ مراحل مختلفی را 
پشت سر گذاشته است که با نامه وزیر به هیئت 
دولت رسیده اما هنوز سرنوشت آن در هیئت 

دولت مشخص نشده است.«
اسدی درخصوص شیوع اختالالت روانپزشکی، 
گفت: »شیوع اختالالت بر اساس پیمایش های 
ملی باالی 23 درصد است و باالترین اختالل 
روانپزشکی در کشور اختالل افسردگی است و 
پس از آن اختالالت اضطرابی در رتبه بعد قرار 
دارد. اختالالت افسردگی به تنهایی 12.7 درصد 
و اختالالت اضطرابی حدود 1۵ درصد است.«

وی با اشاره به اینکه احتماال در بحران کرونا آمار 
اختالالت روانپزشکی افزایش یافته است،  اظهار 
کرد: »این اختالالت بیشتر خواهد شد؛ اما مستند 
تحقیق  شده ای برای آن وجود ندارد. اما قطع به 
یقین کسانیکه زمینه اختالالت روانپزشکی داشتند 
و یا تحت درمان بودند طبیعتا با شیوع کرونا عالئم 
شدیدتری تجربه کردند. این موضوع با توجه به 
استرس و فشار ناشی از کرونا طبیعی است و 

دور از انتظار ما نبود.«



مدیرعامل سازمان بیمه سالمت مطرح کرد
تسهیل در ارایه خدمات درمانی کرونا با الکترونیکی شدن خدمات
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: »فعالیت های سازمان 
بیمه سالمت در راستای الکترونیکی کردن خدمات، مواجهه 

با بیماری کرونا را آسان تر کرد.«
به گزارش سپید، محمد مهدی ناصحی با تاکید بر اینکه 
بیمه های سالمت باید در شرایط سخت حمایت ها از 
بیمه شدگان را افزایش دهند، گفت: »کارکرد نظام بیمه ای 
در حمایت از مراکز درمانی و بیمارستان ها با اقداماتی مانند رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری 
بیمارستان ها و پرداخت های منظم قابل قبول است.« مدیرعامل سازمان بیمه سالمت افزود: »خوشبختانه 

اقداماتی که سازمان بیمه سالمت در سال های اخیر در راستای الکترونیکی شدن خدمات انجام 
داده است، در مواجهه با پاندمی کرونا بیشتر به چشم می آید؛ اقدام مهمی مانند رسیدگی الکترونیک 
به اسناد بستری یکی از این گام های اساسی است.«د وی با بیان اینکه حذف دفترچه کاغذی بیمه 
سالمت در حوزه بستری یکی از اقدامات مهم در کاهش هزینه ها است، تصریح کرد: »برای حوزه 
سرپایی نیز باید تدابیر الزم را با هدف ایجاد زیرساخت های اجتماعی و در نظر گرفتن احکام های 
تشویقی برای ذینفعان حوزه سالمت اتخاذ کرد.« بنابر اعالم روابط عمومی سازمان بیمه سالمت، 
ناصحی اظهار داشت: »اولین قدم قابل توجه درخصوص بیماری کرونا، پیشگیری برای حفظ سالمت 
است و سازمان های بیمه گر درمانی باید بیش از پیش در این مسیر حرکت کرده و حمایت های الزم 
را از سطح یک خدمات سالمت داشته باشند.« مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: »حمایت از 
خدمات سطح یک امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه نظام سطح بندی خدمات، پزشک خانواده و 

نظام ارجاع از سطح اول به سایر سطوح سالمت کشور اجرایی شود.«

بیمه سالمت

خبـر

به  اشاره  با  ایران  اوتیسم  انجمن  مدیرعامل 
چالش های خانواده افراد بزرگسال طیف اوتیسم، 
بر لزوم حمایت از این افراد و خانواده هایشان 
تاکید کرد و تحقق سه درخواست در این راستا 

را خواستار شد.
به گزارش سپید، سعیده صالح غفاری در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به حادثه آتش سوزی  اردوگاه  
شهید باهنر، گفت: »شرایط افراد بزرگسال طیف 
اوتیسم اصال شرایط مطلوب و استانداردی نیست. 
بزرگساالن طیف اوتیسم بعد از سن بلوغ، در 
برخوردار  که  قانونی  جایگاه  هیچگونه  جامعه 
از حداقل های حقوق شهروندی باشد و حتی 
جایگاهی برای آموزش مهارت و حرفه ندارند.«
وی با بیان اینکه برای بزرگساالن طیف شدید 
اوتیسم مراکز نگهداری شبانه روزی وجود ندارد، 
ادامه داد: »از آنجایی که خانواده های افراد بزرگسال 
طیف اوتیسم به دلیل نبود امکانات الزم فرهنگی-
آموزشی که به دلیل عدم شناخت اوتیسم در زمان 
تولد فرزندشان وجود داشته، نتوانستند آموزش ها 
و مداخالت به موقع انجام دهند، متاسفانه در این 
گروه سنی افراد در طیف های شدید یا متوسط رو 
به شدید هستند؛ به همین دلیل به شدت نیازمند 
مراکز حمایتی یا نگهداری چه موقت و چه شبانه 

روزی هستند.«
وی افزود: »از سوی دیگر خانواده ای که فرزند 
بزرگسال اوتیسم دارد به دلیل فقر اقتصادی، آسیب 
باالی جسمی و روحی-روانی، توان و کشش 

نگهداری یک بزرگسال اوتیسم که حتی ممکن 
است رفتارهای آسیب زننده برای خود یا اطرافیان 
داشته باشد از خانواده گرفته می شود و خانواده به 
دنبال مامنی می گردد که بتواند فرزندش را برای 

مدتی نگهداری کند.«
صالح غفاری درباره مراکز نگهداری شبانه روزی، 
تاکید کرد: »این نکته مهم است که مراکز بدانند 
بزرگساالن طیف اوتیسم با افراد عادی متفاوت اند؛ 
مهارت های  اوتیسم  بزرگساالن  شدید  طیف 
خودیاری را بخوبی کسب نکرده و قدرت دفاعی 
الزم را ندارند، بعضا درک درستی از خطر یا ترس 
هم نداشته و نمی توانند از خود دفاع کنند، از این 
رو باید مراقبین یا مربیانی مجرب و آموزش دیده 
و با تعداد کافی ویژه طیف اوتیسم برای هدایت 
بزرگساالن در چنین برنامه ها و اردوهایی کمک 
کنند. از سوی دیگر آشنایی با اقدامات اورژانسی 
و کمک های اولیه، مدیریت شرایط بحران، بازرسی 
مراکزی که از قبل تصمیم گرفتند بچه ها را به 
اردو ببرند، اطمینان از امنیت مجموعه ای که قرار 
است اردو در آن برگزار شود و... حداقل مواردی 

است که باید رعایت شود.«
وی با تاکید بر لزوم تدوین بسته های حمایتی-
خدمتی برای خانواده افراد طیف اوتیسم، تصریح 
کرد: »خانواده بزرگسال اوتیسم باید حمایت شود. 
این حمایت به سه شکل حداقلی امکان پذیر است؛ 
اول آنکه در صورتی که در هر مرکز استان حداقل 
یک مرکز نگهداری موقت یا شبانه روزی ویژه 

طیف اختالل اوتیسم از این افراد وجود داشته 
باشد تا خانواده ساعاتی از آن استفاده کند. ثانیا 
بسته حمایتی خدمتی ویژه به شکل ارائه خدمات 
حمایتی در منزل، با فرستادن مربی به منزل باشد و 
ساعاتی مربی با بزرگسال طیف اوتیسم کار کند که 
خانواده تجدید قوایی کنند. در عین حال مراکز یا 
محل های تفریحی برای افراد طیف اوتیسم نداریم، 
اگر در هر شهر یک یا دو پارک یا مجموعه ورزشی 
برای این افراد وجود داشته باشد که از نظر ایمنی 
هم مناسب باشد )حداقل های وسایل ورزشی 
همچون ترامپولینگ( بسیار کمک کننده است.«

وی با اشاره به اینکه علت حریق در اردوگاه شهید 
باهنر هنوز مشخص نیست، اظهار کرد: »در این 
حادثه یک بزرگسال طیف اوتیسم دچار سوختگی 
۷۰ درصد شده است که در بیمارستان سوانح 
سوختگی شهید مطهری بستری است؛ این افراد 
به دلیل اختالل اوتیسم همکاری مناسبی برای طی 
شدن روند درمان ندارند. متاسفانه یک بزرگسال 
۲۵ ساله طیف اوتیسم نیز در این حادثه به دلیل 

خفگی فوت کرده است.«
حادثه حریق در اردوگاه شهید باهنر ساعت ۱۵ 
روز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه اتفاق افتاد. بر اساس 
اعالم سازمان اورژانس کشور محل آتش سوزی 
یک مرکز پذیرایی و اقامتی بود که در بخشی از 
آن که ساختمان یک طبقه حدودا ۴۰۰ متری بود 
حریق رخ داد. این حریق در یکی از اتاق های این 

ساختمان که حالت خوابگاه داشت رخ داده است.

مدیرکل امور دانشجویی چالش های خانواده بزرگساالن طیف اوتیسم
وزارت بهداشت: 

دانشجویان علوم پزشکی 
به صورت مجازی 
غربالگری می شوند

مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت از 
غربالگری مجازی دانشجویان علوم پزشکی 
در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: 
روان  سالمت  تست  به  کرونا  »موضوع 

دانشجویان اضافه شده است.«
به گزارش سپید، رحمان خدابنده لو گفت: 
»غربالگری و سنجش سالمت روان برای 
دانشجویان جدیدالورود از طریق سامانه انجام 
می گیرد و حضوری نیست. پس از جمع آوری 
نتایج تست ها آن دسته از دانشجویانی که نیاز 
به مداخله داشته باشند به صورت حضوری 
به مراکز مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی 
مراجعه می کنند.« وی افزود: »پس از اعالم 
نتایج نهایی کنکور، مقرر شده است که 
ورودی نیمسال اول تحصیلی جدید در 
پزشکی  علوم  دانشجویان  برای  ماه  آبان 
بسیار کم باشد و عمده آموزش مجازی 
خواهد بود پس دانشگاه ها چندان با تعداد 
دانشجوی زیاد مواجه نمی شوند.« مدیرکل 
امور دانشجویی وزارت بهداشت یادآور شد: 
»غربالگری سالمت روان به صورت تستی 
است و ۲۳ سوال اصلی دارد که به خاطر 
کرونا چند سوال نیز به آن اضافه شده است.«

به گزارش فارس، وی در زمینه میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی در سطح دانشگاه های 
علوم پزشکی، خوابگاه ها و امور تغذیه گفت: 
»وضعیت دانشگاه ها و شرایط خوابگاه ها 
تاکنون خوب بوده است و مشکل خاصی از 
این نظر گزارش نشده است. البته درآمدهای 
اختصاصی دانشگاه ها در زمان کرونا به شدت 
کاهش پیدا کرده است اما سعی کردیم در 

امور تغذیه دانشجویی مشکلی پیش نیاید.«

شماره ۱۷69 ۲۰ مهر ۱۳99 8



نتایج آزمون دستیاری پزشکی اعالم شد
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از اعالم نتایج نهایی چهل 
وهفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی خبر داد 

و گفت: »۳ هزار و ۴۷9 نفر پذیرفته شده اند.«
به گزارش سپید، سعید هاشمی نظری اظهار داشت: »چهل و هفتمین 
دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی پنجشنبه ۱6 مرداد 
99 با رقابت ۱۴ هزار و 6۷۸ نفر برگزار شد.« وی افزود: »تعداد 
داوطلبان آزمون دستیاری پزشکی در سال 99 نسبت به سال 9۸ 
افزایش داشت. کارنامه اولیه چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش 
دستیار تخصصی پزشکی ۱۲ شهریورماه منتشر شد و رتبه های برتر آزمون دستیاری معرفی شدند.«

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: »۳ هزار و ۴۷9 نفر در این دوره پذیرفته شدند. 
 www. sanjeshp. داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی

ir و با وارد کردن شماره رهگیری از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.« به گزارش مهر، پیش از این 
ظرفیت پذیرش چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی ۴ هزار و ۳۱۸ 
نفر اعالم شده بود. شروع دوره کلیه پذیرفته شدگان از روز شنبه ۳ آبان 99 است و مهلت ثبت 
نام در دانشگاه ها از روز دوشنبه ۲۱ مهر تا روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه در دانشگاه های علوم پزشکی 
محل پذیرش است. پذیرفته شدگان باید جهت اطالع از برنامه ثبت نام، قبل از مراجعه به دانشگاه 
نسبت به مراجعه به وبگاه اینترنتی دانشگاه اقدام کنند. کلیه پذیرفته شدگان در هنگام ثبت نام، ملزم 
به ارائه اصل مستندات ثبت نامی، منطبق با سهمیه پذیرش به دانشگاه علوم پزشکی محل پذیرش 
هستند. سپردن اسناد تعهدات خدمات قانونی منطبق با نمونه اسناد موجود در دانشگاه های علوم 
پزشکی و متناسب با سهمیه پذیرش در موعد ثبت نام دستیاران الزامی است. شروع به دوره پذیرفته 
شدگان فاقد سند تعهد محضری فاقد وجاهت قانونی است. عدم تکمیل مراحل ثبت نام در مواعد 
مذکور، و یا عدم شروع به دوره در تاریخ فوق الذکر به منزله انصراف قطعی دستیار شناخته می شود 
و مطابق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصرفین از ثبت نام به هر دلیل، از شرکت 

و پذیرش در آزمون پذیرش دوره بعدی )دوره چهل و هشتم( محروم هستند. 

خبـر

طی نامه ای خطاب به محمدباقر نوبخت صورت گرفت

رئیس کل و اعضای شورای عالی سازمان نظام 
پرستاری طی نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه 
از همکاری وی برای احقاق حقوق پرستاران از جمله 
پرداخت معوقات، صدور احکام فوق العاده ویژه، 
اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری و موافقت 
با استخدام ۲۲ هزار نیروی جدید قدردانی کردند.

به گزارش سپید به نقل از روابط عمومی سازمان 
اعضای  و  رئیس کل  نامه  متن  پرستاری،  نظام 
شورای عالی نظام پرستاری به محمدباقر نوبخت، 

به این شرح است: 
جناب آقای دکتر نوبخت

ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه
 با سالم و تحیت

با عرض تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین ساالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم، عنایت ویژه 
جنابعالی به خادمین و مدافعین سالمت به ویژه 
پرستاران عزیز در شرایط سخت و ویژه کرونایی 
و ایام دفاع مقدس سالمت با درک شرایط خاص 
کشور و ایثارگری های مدافعان نظام سالمت و اهتمام 
تحسین برانگیز همکاران سازمان برنامه و بودجه، 

برگ زرین دیگری در تاریخ خدمات موثر سازمان 
برنامه و بودجه کشورعزیزمان به یادگار گذاشت.

این روزهای سخت، در میهن عزیزمان یادآور شکوه 
وعظمت روزهای ایثار و شهادت  فرزندان این مرز 
و بوم  طی هشت سال دفاع مقدس برای حفظ 
امنیت  و تمامیت ارضی این خاک مقدس است 
و اینک نیز در حالی هشت ماه دفاع  مقدس و 
پرمخاطره برای حفظ امنیت سالمت  و تمامیت 
وجودی آحاد ملت ایران را پشت سر گذاشته ایم 
که ۵۱ شهید و بیش از 6 هزار جانباز و ۳۱ هزار 
مجروح و مبتالی پرستار داشته ایم و همچنان دفاع 

و مقاومت ادامه دارد.
همزمان با این روزهای سرنوشت ساز، حمایت ها 
و پشتیبانی های موثر حضرتعالی و تیم کاری تان در 
شکل های مختلف چون  اعمال فصل دهم قانون 
خدمات کشوری، کمک های دولتی برای پرداخت 
معوقات، موافقت و تامین اعتبارات بالغ بر ۲۲هزار 
استخدام نیرو و اخیرا هم ابالغ رسمی اجرایی نمودن 
صدور احکام فوق العاده ویژه کارکنان غیرهیات 
علمی و هیأت علمی وزارت بهداشت، به مثابه 

دمیدن انگیزه و انرژی مضاعف در کالبد خسته و 
زخم خورده مدافعان مظلوم نظام سالمت کشور 
به ویژه پرستاران عزیز، در شرایط دفاع و مقاومت 

همه جانبه است.
امید است با این حمایت های بزرگ و اتفاقات 
مبارک، کارکنان نظام سالمت بیش از پیش در 
خدمت به مردم موفق و سرافراز باشند و در آینده نه 
چندان دور با حمایت های ویژه تر، این امتیازات در 

مجموعه هایی چون بیمارستان های تامین اجتماعی، 
نیروهای مسلح، بخش خصوصی و سایر دستگاه ها، 

نیز اختصاص داده و عملیاتی شود.
همچنین امیدواریم در موضوع استخدام های دولتی 
نیروهای نظام سالمت نیز تسریع مضاعف صورت 

گیرد.
بنابراین اعضای شورای عالی سازمان نظام پرستاری 
کشور، به نمایندگی از جامعه فرهیخته، بزرگ و 
زحمتکش پرستاری و مدافعین سالمت کشور 
از حمایت های جنابعالی  می داند  بر خود الزم 
به خاطر حجم  و همکاران محترم آن سازمان 
حمایت های ارزنده و راهگشایتان از حضرت عالی 

کمال تشکر را داشته باشد.
 مجددا مراتب قدرشناسی و سپاسمان را از حمایت ها، 
تالش ها و زحمات ارزشمند و بسیار موثر جنابعالی 
اعالم می داریم و از درگاه ایزد منان دوام عزت و 
سالمت جنابعالی و سایر خادمین دلسوز و صدیق 

نظام اسالمی را مسئلت داریم.
اعضای شورای عالی نظام پرستاری

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور

قدردانی سازمان نظام پرستاری از رئیس سازمان برنامه و بودجه برای توجه به حقوق پرستاران
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کانون پتنت ایران و وزارت بهداشت در راستای توسعه همکاری های 
خود در حوزه مالکیت فکری، تفاهم نامه ای را با هدف تجاری سازی 

اختراعات حوزه سالمت، به امضا رساندند.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، نظر به حمایت از دارایی های 
فکری فناوران حوزه سالمت و با عنایت به ظرفیت های موجود 
در کانون پتنت ایران در معاونت ریاست جمهوری به منظور 
حفاظت و تجاری سازی دارایی های فکری و همچنین در راستای 
ارتقای همکاری و هماهنگی بین بخشی، این تفاهم نامه بین 
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با حضور رضا ملک 
زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و با عاملیت 
کانون پتنت ایران در جهت ارتقای همکاری های مشترک تفاهم 

نامه ای به امضا رسید.
حمایت و اقدامات عملیاتی درخصوص ثبت پتنت از خروجی 

دستاوردها و اختراعات مخترعان وابسته به مراکز علمی، توسعه 
آموزش و ارائه مشاوره درخصوص مباحث مرتبط با ثبت اختراع 
و مالکیت فکری با محوریت حوزه سالمت در مراکز علمی، 
توانمندسازی مدیران فناوری حوزه سالمت، اعضای هیات علمی 
و دانشجویان به منظور حفاظت و تجاری سازی موثر دارایی های 
فکری، کمک به راه اندازی دفاتر انتقال فناوری در مراکز علمی 
با پتانسیل، کمک به تدوین آیین نامه های داخلی مالکیت فکری 
در مراکز علمی و حمایت از تجاری سازی و در آمدزایی از 
پتنت های ثبت شده توسط مراکز علمی، از جمله موضوعات 
این تفاهم نامه به شمار می رود. )پتنت منظور اختراعات ثبت 

شده در خارج از کشور است(
همچنین، حمایت بیش از 9۰ درصدی از ثبت اختراعات خارجی، 
آموزش و توانمندسازی حوزه مالکیت فکری و تجاری سازی 

دارایی های فکری، توانمندسازی مدیران فناوری، اعضای هیات 
علمی و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی زیر مجموعه وزارت 
بهداشت به منظور حفاظت و تجاری سازی موثر دارایی های فکری، 
کمک به راه اندازی دفاتر فناوری در مراکز علمی با پتانسیل مناسب، 
کمک به تدوین آیین نامه های داخلی مالکیت فکری در مراکز علمی 
تابع وزارت بهداشت و حمایت از تجاری سازی  معرفی به بازار 
و کسب درآمد از اختراعات ثبت شده دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور، نیز از جمله محورهای این همکاری محسوب می شود.
گفتنی است، جلسه امضای تفاهم نامه همکاری بین کانون پتنت ایران 
و وزارت بهداشت، با حضور رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشت، حسین وطن پور، مدیر کل توسعه فناوری 
سالمت وزارت بهداشت و مهدی الیاسی، معاون سیاستگذاری و 

توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برگزار شد. 

با هدف تجاری سازی اختراعات حوزه سالمت

تفاهم نامه همکاری کانون پتنت ایران و وزارت بهداشت به امضا رسید
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سازمان جهانی بهداشت، چین را به همکاری آنالین برای شناسایی منشاء کرونا فراخواند
سازمان جهانی بهداشت از چین دعوت کرد تا 
کار برای شناسایی منبع کووید-19 را به صورت 

آنالین آغاز کند.
به گزارش سپید، مایکل رایان، مدیر اجرایی برنامه 
فوریت های بهداشتی سازمان جهانی بهداشت، 
مورد  در  توجیهی  جلسه  یک  در  جمعه  روز 
تعطیلی های جدید در کشورها به دلیل افزایش 
شیوع ویروس کرونا اظهار داشت که این سازمان 
از چین دعوت کرده است تا کار متخصصان 
را  کووید-19  منبع  شناسایی  برای  بین المللی 
به صورت آنالین آغاز کرده تا سازمان جهانی 
بهداشت پس از تأیید مقامات، تیمی را برای 

بررسی فیزیکی به این کشور اعزام کند.

رایان تصریح کرد: »ما آماده حرکت سریع رو 
به جلو هستیم و می توانیم تیمی را ظرف 2۴ 
ساعت به محل اعزام کنیم اما اکنون ترکیب 
نهایی تیم در حال توافق است که در صورت 
فراهم بودن شرایط، این گروه کار خود را به 
صورت مجازی آغاز کند و سپس در مواقع 

اعزام شود.« به محل  نیاز 
به گزارش اسپوتنیک، وی بیان داشت که ایده 
خارجی،  کارشناسان  که  است  این  کار  این 
»روابط مجازی« با همتایان چینی خود برقرار 
که  را  کارهایی  و  موجود  داده های  تا  کنند 
ارزیابی  داده اند،  انجام  چین  متخصصان 

یسنا ا نمایند.

سازمان غذا و داروی آمریکا به شرکت های تولید داروی گیاهی 
کووید-19  بیماری  برای  درمانی  محصوالت  ارائه  دلیل  به 

هشدار داد. 
به گزارش سپید، سازمان غذا و داروی آمریکا با ارسال نامه ای 
به دو شرکت تولید کننده داروهای گیاهی به آنان هشدار داد 
تا به اقدامات خود برای فروش محصوالت درمانی بیماری 

کووید-19 پایان دهند.
دو  این  از  یکی  آمریکا،  داروی  و  غذا  سازمان  اعالم  بنابر 
شرکت محصوالت خود را با این ادعا که از سیستم ایمنی 

مراقبت کرده و با عالئم بیماری کووید-19 مقابله می کند به 
فروش رسانده است. همچنین یک شرکت دیگر تولید کننده 
به فروش داروهای گیاهی با ادعای درمان عالئم کووید19 

اقدام کرده است.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، سازمان غذا و داروی آمریکا 
تاکنون دارویی را برای پیشگیری یا درمان کروناویروس تایید 
نکرده است. تنها یک داروی ضد ویروسی موسوم به رمدسیویر 
است که مجوز استفاده اضطراری برای درمان را داراست اما 

باید در بیمارستان و تحت نظارت پزشک استفاده شود.ایسنا

اخطار   به ۲ شرکت آمریکایِی تولیدکننده داروهای گیاهِی کرونا

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: 
»پروژه بازچرخانی 1۴۵2 قلم از تجهیزات سرمایه ای باحدود 
1200 میلیارد تومان صرفه جویی ریالی معادل 218.000.000 
یورو صرفه جویی ارزی همراه خواهد بود و منجر به کاهش 

هزینه های بیمارستانی می شود.«
به گزارش سپید، مهدی یوسفی در مراسم افتتاح مرکز نوآوری 
ویتا که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری برگزار 
شد درباره جزئیات ریفربیش یا بازچرخانی دستگاه های پزشکی 
سرمایه ای اظهار داشت: »در تمام کشورها و حتی کشورهای 
اروپایی از ریفربیش یا بازچرخانی دستگاه ها استفاده می شود 
بنابراین در کشورمان نیز با استفاده از ریفربیش می توان کارآفرینی 
را در جامعه ایجاد کرد و اگر نگاه و جهت دهی درست باشد 
همراه آن تولید و عدم وابستگی را به همراه خواهد داشت 

چراکه در این راستا نیروهای قدری را داریم.«
وی افزود: »براساس برآوردهای اداره کل امور ملزومات و 
حدود  حاضر  درحال  بهداشت  وزارت  پزشکی  تجهیزات 
در  سرمایه ای  پزشکی  تجهیزات  ریال  میلیارد   120.000
وابسته  درمانی  مراکز  و  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
ارزش  به  تجهیزات  این  درصد   30 حدود  که  دارند  وجود 
تقریبی3۵.000 میلیارد ریال به دالیل مختلف از رده مصرف 

خارج شده و در انبارهای دانشگاه ها و مراکز درمانی، انباشته 
شده اند.«

ارزی  جویی  صرفه  امنای  »هیات  کرد:  خاطرنشان  یوسفی 
در معالجه بیماران با توجه به تجربه موفق و رو به گسترش 
ارتقاء،  اساسی،  تعمیرات  انجام  در  یافته  توسعه  کشورهای 
بازآفرینی تجهیزات پزشکی سرمایه ای تحت  بروزرسانی و 
عنوان صنعت بازچرخانی یا ریفربیش تجهیزات پزشکی، با 
همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با استفاده 
داخلی،  بنیان  دانش  فنی شرکت های  و  علمی  ظرفیتهای  از 
نسبت به فراخوان اعالم اقالم قابل استفاده مجدد موجود در 

انبارهای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، از 
67 دانشگاه علوم پزشکی کشور اقدام کرد.«

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: 
»تاکنون فهرستی مشتمل بر 1۴۵2 قلم انواع تجهیزات پزشکی 
توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور به هیات امنای صرفه 
جویی ارزی اعالم و فرآیند بازچرخانی دستگاه های سی تی 

اسکن،  ام آر آی و ونتیالتور آغاز شده است.«
وی عنوان کرد: »پروژه بازچرخانی 1۴۵2 قلم از تجهیزات 
میلیارد تومان صرفه جویی ریالی  باحدود 1200  سرمایه ای 
معادل 218.000.000 یورو صرفه جویی ارزی همراه خواهد 
بود و در صورت تداوم روند بازچرخانی و تسری آن به همه 
اقالم قابل بازچرخانی موجود در انبارهای دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور، میزان صرفه جویی حاصله تا 800 میلیون یورو 

قابل افزایش خواهد بود.«
به گزارش وبدا، گفتنی است در این مراسم سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری، علیرضا یوسفی عضو هیات 
امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، هومن نریمانی 
مدیر طرح و برنامه هیات امنای صرفه جویی ارزی و پوینده 
کریم پور مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی هیات امنای 

صرفه جویی ارزی حضور داشتند.

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران عنوان کرد

صرفه جویی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی با ریفربیش تجهیزات سرمایه ای
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  یاسر مختاری
ورود کرونا به کشور در حالی هفت ماهگی خود را 
می گذارند که از بدو ورود تاکنون تغییرات زیادی 
در قوانین و مقررات ویژه مقابله با این بیماری در 
ایران و جهان می گذرد. در این رابطه زدن ماسک 
سختگیرانه  محدودیت های  اعمال  و  صورت  بر 
هر یک خود سرگذشت متفاوتی داشتند. آن زمان 
بدبین ترین اپیدمیولوژیست ها نیز فکر نمی کردند کنترل 
پاندمی، طوالنی و فرسایشی شود حتی بسیاری از 
میکروبیولوژیست ها گرمای تابستان و آفتاب تموز را 
پایان بخش ویروس منحوسی می دانستند که حیات 
بشر را به خطر انداخته است اما چنین نشد و کرونا 

در تابستان قربانی های بیشتری گرفت. 
در ماه هایی اولیه بیماری در تمامی بیانیه های پیشگیری 
سازمان بهداشت زدن ماسک تنها برای کادر درمان و 
نزدیکان خانواده فرد مبتال توصیه شد، اما این ویروس 
نوپدید از همان روزهای نخست بیماری نشان داد 
قرار نیست با قوانین انسان ها بازی کند. او قوانین خود 
را دارد و هر لحظه بخواهد آن ها را عوض می کند. 
ویروسی که هنوز زبده ترین میکروبیولوژیست ها و 
مجهز ترین آزمایشگاه های جهان  نتوانسته اند آنتی ژن 
مستقلی برای آن شناسایی و تولید کنند نمی توان با 
همان روش های اولیه به مقابله با آن برخواست. بر 
همین اساس پوشیدن ماسک برای عموم مردم نیز در 
توصیه های مختلف بهداشتی و پیشگیرانه قرار گرفت.
در این روزها که کرونا در نقطه اوج خود قرار دارد و 
روند بیماری نیز به گونه ای نیست که منحنی آن نزولی 
باشد محدودیت های جدیدی از سوی ستادهای ملی 
و استانی مقابله با کرونا اعالم شده است. دو هفته قبل 
محدودیت های یک هفته ای به درخواست علیرضا 

زالی فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا در استان تهران 
اعالم شد. در پی درخواست وی و استاندار تهران از 
وزرای بهداشت و کشور برای تمدید محدودیت های 
اعمالی خواسته های آنها اجابت شد و همراه با آن 
زدن ماسک در تهران نیز اجباری شد. اگر هم کسی 
از این اجبار استنکاف کرده یا بیماری خود را پنهان 
کند با جریمه هایی روبه رو می شود. به گزارش سپید، 
این محدودیت ها در زمانی اعمال شد که سیماسادات 
الری سخنگوی وزارت بهداشت همزمان با ارائه آمار 
مبتالیان به کرونا در روز شنبه 19 مهرماه، از کاهش 
توجه به پروتکل های بهداشتی ابراز نگرانی کرد و 
گفت: »طی 10 روز گذشته بیش از 2۵0 هزار بازرسی 
از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی 

و اماکن عمومی و کارگاهی در سطح کشور انجام 
شده که تعداد 9 هزار مورد از اماکن مذکور به علت 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به مراجع قضایی 
معرفی و تعداد 6۵0 مورد از آنها پلمب شده اند.« 
وی افزود: »با توجه به روند رو به رشد بیماری در 
کشور لزوم تقویت درکی واحد از این خطر واحد 
که ماه هاست گریبانگیر مردم کشورمان شده است، 
امری اجتناب ناپذیر است و مطمئنا همکاری مردم 

در عمل به توصیه های بهداشتی مهم ترین اصل در 
قطع زنجیره بیماری است .« 

200 هزار تومان جریمه برای پنهان کردن 
بیماری در اجتماع

به گزارش سپید، انوشیروان محسنی بندپی استاندار 
تهران روز شنبه در این رابطه اظهار کرد: »کسانی که 
مبتال به کرونا شده اند اگر در اجتماع حاضر شده و 
شناسایی شوند 200 هزار تومان جریمه می شوند.«
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ماسک توسط 
همه افراد جامعه، افزود: »اصناف هم بایستی 
در  که  کنند  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های 
صورت تخلف بار اول تذکر دریافت می کنند، 
در مرحله دوم در صورت عدم رعایت 300 
هزار تومان جریمه، در مرحله سوم یک میلیون 

تومان و در مرحله چهارم پلمب می شوند.«
استاندار تهران تاکید کرد: »در مورد واحدهایی که 
خدمات عمومی ارائه می دهند از جمله تاکسی و 
اتوبوس اگر خودشان رعایت نکنند 100 هزار تومان 
و اگر مسافرین رعایت نکنند به ازای هر مسافر 20 

هزار تومان جریمه خواهند شد.«

محسنی بندپی همچنین یادآور شد: »در مورد ادارات 
نیز به همین نحو عدم رعایت استفاده از ماسک تخلف 
محسوب می شود، از همه شهروندان انتظار داریم 
که با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی شرایطی 
فراهم کنند تا زمینه کاهش شیوع کرونا فراهم شود.«

مجازات های پلیس
در همین حال سرهنگ نادر مرادی معاون نظارت 
بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ نیز با 
اشاره به تمدید تمامی محدودیت های کرونایی در 
پایتخت تا 2۵ مهرماه گفت: »واحدهای صنفی که 
فروشندگان و متصدیان آنها از ماسک استفاده نکنند، 
پلمب خواهند شد.« وی به ایسنا،گفت: »بر اساس 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و اعالم استاندار 
تهران که درپی وضعیت قرمز کرونا در تهران انجام 
شد، تمام محدودیت های کرونایی در پایتخت تا 2۵ 
مهرماه تمدید شد و بر این اساس تمامی صنوف 
مشمول این محدودیت ها در صورت فعالیت در 
هفته جاری و سایر صنوفی که پروتکل های بهداشتی 

را رعایت نکنند، تا یک ماه پلمب خواهند شد.«
دانشگاه ها،  اساس  این  »بر  داد:  ادامه  وی 
مدارس، مدارس شبانه روزی، حوزه های علمیه، 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای، زبان سراها و سایر 
آموزشگاه ها و کتابخانه ها، مساجد و مصلی ها، 
سالن های سینما و تئاتر و مراکز مشابه، موزه ها و 
باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، آرایشگاه های زنانه و 
سالن های زیبایی، کافه ها و قهوه خانه ها و چایخانه ها 
تا پایان هفته تعطیل هستند و هرگونه فعالیت آنها 

با برخورد قانونی و پلمب مواجه خواهد شد.«
ادامه در صفحه 12 

ماسکنزنیدجریمهمیشوید
جزئیات مجازات های اعالمی برای قانون شکنان کرونا

بندپی: کسانی که مبتال 
به کرونا شده اند اگر 

در اجتماع حاضر شده و 
شناسایی شوند ۲۰۰ هزار 

تومان جریمه می شوند

سرهنگ مرادی: واحدهای 
صنفی که فروشندگان و 
متصدیان آنها از ماسک 

استفاده نکنند، پلمب 
خواهند شد



شماره 1769 20 مهر 1399 12

 ادامه از صفحه 11
مرادی با تاکید بر اینکه برگزاری هر گونه مراسم و 
تجمعات اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش ها 
ممنوع است، یادآور شد: »باشگاه های ورزشی و 
به خصوص  ورزش های پر برخورد مانند کشتی، 
ورزش های رزمی نظیر کاراته، جودو و موارد مشابه، 
باغ وحش و شهر بازی ها، مراکز تفریحی آبی، 
استخرهای سرپوشیده و باشگاه های بدنسازی و 
همچنین عدم برگزاری نماز جمعه در این ابالغیه 

مورد تأکید قرار گرفته است.«
امنیت  پلیس  عمومی  براماکن  نظارت  معاون 
تهران بزرگ درباره مسئوالن و متصدیان دیگر 
واحدهای صنفی که از ماسک استفاده نمی کنند 
نیز اظهار کرد: »برابر مقررات تمامی این افراد 
ملزم به استفاده از ماسک هستند و اگر از ماسک 
استفاده نکنند مشمول برخورد پلیس و پلمب 
خواهد خواهند شد. همچنین واحدهای صنفی 
ملزم هستند که به افراد دارای ماسک خدمات 
ارائه کرده و از ارائه خدمات به افرادی که ماسک 
ندارند، پرهیز کنند که این موضوع نیز به آنان 

ابالغ شده است.« 
بر  اماکن  پلیس  یادآور شد: »گشت های   وی 
آن  بر  عالوه  و  کرده  نظارت  موضوعات  این 
شهروندان نیز می توانند از طریق تماس با مرکز 
فوریت های پلیسی 110 عدم رعایت پروتکل ها 

را گزارش دهند.«

عدم ارائه خدمات به مسافران بدون 
ماسک در پایانه های تهران

از سوی دیگرامیر حسین صدیقی، مدیرعامل 
شهرداری  سوارهای  پارک  و  پایانه ها  سازمان 
تهران گفت: »از  شنبه 19 مهرماه پوشش ماسک 
بهداشتی برای همه افرادی که به پایانه ها وارد 
می شوند الزامی است و تنها به افراد دارای ماسک 

خدمات ارائه می شود.«
اجرای  راستای  »در  افزود:  صدیقی   
و  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  دستورالعمل های 
اجرای طرح »ماسک از خانه تا خانه« سازمان 
پایانه ها نیز همچون گذشته با تأکید بر استفاده 
از ماسک توسط شهروندان و مسافرین محترم، 
از ارائه خدمات به افراد بدون ماسک معذور 
خواهند بود و کلیه افراد برای ورود به پایانه های 

مسافربری ملزم به پوشش ماسک می باشند.«
وی همچنین در رابطه با اقدامات این سازمان 

کرونا  ویروس  شیوع  از  پیشگیری  منظور  به 
کووید19  ویروس  شیوع  ابتدای  »از  گفت: 
آخرین  با  مطابق  پایانه ها  سازمان  کشور،  در 
مبارزه  ملی  ستاد  از  صادره  دستورالعمل های 
عملیات  روزی  شبانه  صورت  به  کرونا،  با 
و  داشته  دستورکار  در  را  پایانه ها  ضدعفونی 
این اقدامات همچنان با تالش بی وقفه کارکنان 

ادامه دارد.«
مدیرعامل سازمان پایانه ها همچنین از عرضه 
ماسک بهداشتی در پایانه ها خبر داد و گفت: 
»با همکاری وزارت صمت غرفه های عرضه 
همزمان  مصوب  قیمت  با  بهداشتی  ماسک 
پایانه ها  در  ماسک  پوشش  شدن  اجباری  با 

فعال شده است.«

جرایم تاکسیرانی
علیرضاقنادان، رئیس سازمان تاکسیرانی شهر تهران 
هم از مجازات عدم استفاده از ماسک برای رانندگان 
تاکسی خبر داد و اظهار کرد: » از ابتدای شیوع کرونا، 
سازمان تاکسیرانی بر استفاده رانندگان از ماسک 
تاکید داشته است، این تاکیدات و نظارت مستمر 
سبب شده تا حدود 9۵ درصد رانندگان تاکسی از 

ماسک استفاده کنند.«

وی با بیان اینکه همزمان با اجرای طرح استفاده 
از ماسک از در منزل،  از صبح روز شنبه توزیع 
ماسک در پایانه های تاکسیرانی،  مترو و اتوبوس برای 
رانندگان  رایگان و برای مسافران با قیمت مصوب 
عرضه می شود، در مورد نحوه اجرای این طرح در 
تاکسی ها، افزود: »همانطور که اعالم شد، ضابط 
اجرایی پلیس راهور خواهد بود که از طریق یک 
کد جریمه جدید اعمال قانون را در مورد متخلفان 

احتمالی انجام خواهد داد.«
قنادان با اشاره به راه اندازی گشت های میدانی 
مشترکی با پلیس راهور،  ادامه داد: »در مورد نحوه 
جریمه و مبلغ جریمه،سازمان تاکسیرانی مجری 
نیست و پلیس باید دراین زمینه وارد عمل شود 
چراکه رییس جمهور اعالم کرده است که اگر راننده 
تاکسی رعایت نکند و ماسک نزند، 100 هزار تومان 
جریمه می شود و اگر مسافر بدون ماسک را سوار 
کند برای هر نفر 20 هزار تومان جریمه می شود.«

اعمال محدویت ها و مجازات ها در حالی در تهران 
جنبه رسمی می گیرد که وضعیت دیگر استان ها نیز 
مناسب نیست. بهروز اکرمی معاون سیاسی امنیتی 
استاندار مرکزی در این رابطه اظهار کرد: » تا امروز 
دائما درخصوص رعایت پروتکل های بهداشتی در 
فاز نظارت بودیم، اما باید از این فاز خارج شده و 

وارد فاز برخورد با متخلفان شویم.« 
اعمال محدودیت ها و اجباری شدن ماسک از سوی 
برخی از اعضای جامعه پزشکی نیز مورد حمایت 
قرار گرفته است، مسعود مردانی عضو کمیته علمی 
ستاد ملی کرونا در این رابطه اظهار کرد: » اوال باید 
توجه کرد که در هر تجمعی امکان انتقال کرونا 
وجود دارد. بر همین اساس اجباری شدن استفاده 
از ماسک، به عنوان اقدامی پیشگیرانه برای کرونا 
اقدامی بسیار موثر است. زیرا در حال حاضر بر 
روی انتقال هوابرد و یا انتقال از طریق ریز قطرات 

تنفسی آلوده اتفاق نظر وجود دارد.«
وی افزود: » توصیه می کنم که مردم حتما و با 
دقت از ماسک استفاده کنند. در عین حال طبق 
تجربه ای که در اسفند و فروردین داشتیم، دیدیم 
که مردم به خوبی رعایت کردند، جریمه ای هم 
اتفاق نیفتاد و توانستیم بیماری را کنترل کرده و 
کاهش دهیم. فکر می کنم راهکارهای دیگری 
هم برای استفاده مردم از ماسک وجود دارد و 

جریمه راه حل آخر است.«

صدیقی: پوشش ماسک 
بهداشتی برای همه افرادی 

که به پایانه ها وارد 
می شوند الزامی است و 

تنها به افراد دارای ماسک 
خدمات ارائه می شود

قنادان: در مورد نحوه 
جریمه و مبلغ جریمه،سازمان 

تاکسیرانی مجری نیست 
و پلیس باید دراین زمینه 

وارد عمل شود چراکه رئیس 
جمهور اعالم کرده است که 

اگر راننده تاکسی رعایت 
نکند و ماسک نزند، ۱۰۰ 

هزار تومان جریمه می شود 
و اگر مسافر بدون ماسک را 

سوار کند برای هر نفر ۲۰ 
هزار تومان جریمه می شود



دبیر انجمن پیشگیری و درمان چاقی در گفتگو با سپید:

  امین جاللوند
با توجه به شیوع کرونا، خیلی از درمان های 
از  عده ای  و  است  رفته  حاشیه  به  ضروری 
ترس مبتال شدن به کرونا، قید رفتن به مطب ها 
و مراکز درمانی را زده اند. درمان چاقی هم 
یکی از همین درمان های ضروری است که 
با توجه به شیوع کرونا، تعداد مراجعان برای 

درمان چاقی کمتر شده است.
محمد هاشمی، دبیر انجمن علمی پیشگیری 
و درمان چاقی ایران در گفتگو با سپید تاکید 
درمان  یک  را  چاقی  درمان  نباید  که  دارد 
به  می تواند  چاقی  زیرا  بدانیم،  غیرضروری 
افزایش آمار بیماری های غیرواگیر و افزایش 
مرگ و میر در جامعه دامن بزند. او یادآور 
می شود که همچنان آمار فوتی ها در بیماران 
قلبی، بیشتر از آمار فوتی های کرونا است و 
یکی از عمده دالیل بروز بیماری های قلبی 

و عروقی نیز ابتال به چاقی است.
همچنین هاشمی در ادامه به وضعیت درمانگران 
چاقی در ایران اشاره می کند و از نامتناسب بودن 
هزینه و درآمد در این بخش، سخن می گوید. 
مشروح گفتگو با دبیر انجمن پیشگیری و درمان 

چاقی را از نظر می گذرانید.

سپید: در حال حاضر کدام گروه از پزشکان در 
حوزه پیشگیری و درمان چاقی، فعال هستند؟
وقتی بحث پیشگیری از چاقی به میان می آید، 
اغلب پزشکان با تخصص های مختلف می توانند 
در این حوزه فعال باشند. از پزشکان عمومی 
گرفته تا متخصصان اطفال می توانند در این حوزه 
فعالیت کنند. این روزها با افزایش چاقی کودکان 
مواجه هستیم که متخصصان اطفال می توانند در 

حوزه پیشگیری از چاقی کودکان، فعال باشند. 
همچنین برخی تخصص های پزشکی نیز به طور 
مستقیم با درمان چاقی در ارتباط هستند. مثال 
متخصصان داخلی و فوق تخصص رشته غدد 
درون ریز و متابولیسم، از جمله این پزشکان 
داخلی  تخصص  زیرشاخه های  البته  هستند. 
مثل قلب و عروق و گوارش هم می توانند در 

این شاخه درمانی فعال باشند. 
به طور کلی، بحث پیشگیری از چاقی باید از 
همان دوران کودکی مورد توجه قرار بگیرد. 
این روزها شاهد افزایش چاقی در سطح جامعه 
به شدت در حال  هستیم و چاقی در جامعه 

گسترش است.

به  ابتال  از  ترس  و  کرونا  شیوع  با  سپید: 
این بیماری شاهد کاهش مراجعات مردم به 
مطب ها بودیم. آیا در حوزه درمان چاقی نیز 

با کاهش مراجعات مواجه بودید؟
اورژانسی  درمان  یک  عنوان  به  چاقی  درمان 
در جامعه تلقی نمی شود. اغلب مردم به بحث 
نگاه  غیراضطراری  درمان  یک  دید  به  چاقی 
می کنند. به همین دلیل نیز خیلی از مردم، درمان 
دلیل  به  نمی دهند.  قرار  اولویت  در  را  چاقی 
همین نگاه رایج، برخی از مراکز درمان چاقی 
دچار رکود بوده اند، اما نباید فراموش کنیم که 
بیماری های  اثر  بر  میر  کماکان میزان مرگ و 
قلبی در جامعه ما بسیار بیشتر از میزان مرگ 
و میر بر اثر کرونا است. چاقی هم زمینه ساز 
تصور  این  بنابراین  است.  قلبی  بیماری های 

نادرست است که فکر کنیم درمان چاقی یک 
درمان ضروری نیست. اتفاقا این درمان بسیار 

حیاتی و ضروری است.
از سوی دیگر، تحقیقات علمی در همین دوران 
اضافه  دارای  افراد  که  داد  نشان  کرونا  شیوع 
بیماری  از  وزن و چاقی، درجات شدیدتری 
کرونا را تجربه می کنند و مرگ و میر در بین 
بیماران چاق و مبتال به کرونا، بسیار بیشتر از 
دلیل،  همین  به  است.  معمولی  وزن  با  افراد 
مردم باید در جریان باشند که مبحث چاقی را 
جدی بگیرند و حتی در همین دوران کرونا نیز 
درمان چاقی را دنبال کنند و به تعویق نیندازند.

سپید: بنابراین آیا می توان گفت که در دوران 
کرونا، همکاران شما در حوزه درمان چاقی 

با کاهش مراجعات مواجه شده اند؟
در مجموع، میزان مراجعه برای درمان چاقی در 
دوران کرونا کمتر شده است. البته در برخی از 
مراکز شناخته شده تر و معروف تر، آمار مراجعان 
به این مراکز مثل سابق است، ولی سایر مراکز 
بیماران  مراجعه  آمار  کاهش  با  چاقی  درمان 

مواجه هستند.

تعرفه های  بحث  به  بخواهیم  اگر  سپید: 
اینجاست که  بپردازیم، سوال  درمان چاقی 
آیا تعرفه های فعلی در درمان چاقی، تناسبی 

با هزینه ها در این حوزه دارد؟
کامال  بحث  یک  پزشکی،  تعرفه های  بحث 
تخصصی و مفصل است، اما به نظر می رسد 
که با توجه به تورم موجود در جامعه، تعرفه های 
پزشکی با همان نسبت افزایش پیدا نکرده است. 
اگر قدرت خرید تعرفه های گروه پزشکی را 
در مجموع نگاه کنیم و یا به طور اختصاصی 
به تعرفه های درمان چاقی در چند سال اخیر 
نگاه بیندازیم، می بینیم که میزان قدرت خرید 
تعرفه ها در مقایسه با همین چند سال اخیر، بسیار 
کاهش یافته است. شرایط اصال مثل سابق نیست 
و بسیاری از مراکز درمان چاقی با مشکالت 
مالی متعددی مواجه هستند.  بخصوص پزشکان 
جوان تر و تازه کار که قصد تاسیس مطب و مرکز 
درمانی را داشتند، از این کار منصرف شده اند.

سپید: چطور می توان توزیع درمانگران چاقی 
در سطح کشور، عادالنه تر باشد؟ طوری که 
مثال در مناطق محروم و شهرهای کوچک نیز 
درمانگران چاقی به کفایت وجود داشته باشند؟
و  پیشگیری  می توان  بین بخشی  همکاری  با 
درمان چاقی را در سراسر کشور توسعه داد. 
در این مسیر نیازمند همکاری وزارت بهداشت، 
با  نیازمند همکاری  درمانگران چاقی و حتی 
وزارت آموزش و پرورش هستیم تا پیشگیری از 
چاقی در سطح کشور گسترش یابد. با مجموعه 
این همکاری ها و تعامل می توان امیدوار بود 
که پیشگیری و درمان چاقی در نقاط مختلف 

کشور، گسترش پیدا کند.

نباید به دلیل شیوع کرونا، درمان چاقی به تاخیر بیفتد

اگر به طور اختصاصی به 
تعرفه های درمان چاقی در چند 

سال اخیر نگاه بیندازیم، می بینیم 
که میزان قدرت خرید تعرفه ها در 

مقایسه با همین چند سال اخیر، 
بسیار کاهش یافته است. شرایط 
اصال مثل سابق نیست و بسیاری 
از مراکز درمان چاقی با مشکالت 

مالی متعددی مواجه هستند.  
بخصوص پزشکان جوان تر و 

تازه کار که قصد تاسیس مطب و 
مرکز درمانی را داشتند، از این کار 

منصرف شده اند

تحقیقات علمی در همین دوران 
شیوع کرونا نشان داد که افراد 

دارای اضافه وزن و چاقی، 
درجات شدیدتری از بیماری 

کرونا را تجربه می کنند و مرگ و 
میر در بین بیماران چاق و مبتال 
به کرونا، بسیار بیشتر از افراد 
با وزن معمولی است. به همین 

دلیل، مردم باید در جریان باشند 
که مبحث چاقی را جدی بگیرند 

و حتی در همین دوران کرونا نیز 
درمان چاقی را دنبال کنند و به 

تعویق نیندازند
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  امین جاللوند
نسبت  سالمت  نظام  کارشناسان  از  بسیاری 
به کاهش شدید سطح سالمت کودکان چاق 
چاقی  بحث  می دهند.  هشدار  بزرگسالی  در 
با  دارد.  جهانی  اهمیت  نوجوانان  و  کودکان 
باعث  گروه  این  در  چاقی  اینکه  به  توجه 
افت شدید سطح سالمت آنان در بزرگسالی 
می شود، این افت در نهایت نیز کارایی جامعه و 
بهره وری را پایین می آورد و هزینه های گزافی 
را به نظام سالمت و اقتصاد کالن کشور وارد 
چاقی  موضوع  نیز  دالیل  همین  به  می کند. 
باید از دوره کودکی کنترل شود. پژوهش ها 
سنین  بین  بچه ها  که  زمانی  است  داده  نشان 
می شوند،  چاقی  به  مبتال  سالگی   9 تا  شش 
احتمال ابتال به چاقی در بزرگسالی به شکل 
حتی  بود.  خواهد  بیشتر  آنها  در  معناداری 
دوران بارداری مادر نیز در تعیین سرنوشت 

و میزان اضافه وزن نوزاد موثر است.
 محمد هاشمی، دبیر انجمن پیشگیری و درمان 
افزایش  به  نسبت  هشدار  ضمن  نیز  چاقی 
می کند:  خاطرنشان  کودکان،  بین  در  چاقی 
هرم  تحوالت  نیز  و  زندگی  شیوه  »تغییرات 
جمعیتی موجب پیدایش رو به گسترش پدیده 
چاقی در میان کودکان و نوجوانان شده است. 
تغییر ساختار خانواده ها، تغییر نحوه تغذیه و 
میزان  به کاهش  اجتماعی که منجر  تحوالت 
جمله  از  همگی  است،  شده  بدنی  فعالیت 
عواملی هستند که موجبات این رخداد ناگوار 

را فراهم کرده اند.«
او یادآور می شود: »بر اساس پژوهش های انجام 
کودکان  متاسفانه  که  است  شده  ثابت  شده، 
نظیر  ناخوشایند  پیامدهای  انتظار  باید  چاق 
سالیان  در  را  عروقی  مشکالت  یا  دیابت 
از سایر همتایان خود داشته  بیشتر  آتی عمر 
بلکه  افراد  تنها سالمت  نه  مساله  این  باشند. 
سالمت کل جامعه را به مخاطره می اندازد و 
تبعات آن تاوان سنگینی را به کشور تحمیل 
چاقی  از  ناشی  گسترده  تبعات  کرد.  خواهد 
یک  تا حد  را  موضوع  این  اهمیت  کودکان، 
برده  باال  سالمت  نظام  در  راهبردی  مشکل 
کالن  رویکردی  تا  دارد  نیاز  بنابراین  است. 
در عالی ترین سطوح حاکمیتی و برنامه ریزی 

برای حل آن انجام پذیرد.«

چاقی، زمینه ساز بیماری های غیرواگیر
مطالعات پزشکی نشان داده است که چاقی برای 
بروز یکسری از بیماری ها عامل مستعدکننده به 
حساب می آید. عوامل متعددی در بروز چاقی 
دخالت دارند که مهم ترین آنها عوامل ژنتیکی 
و نیز عوامل محیطی در دوران زندگی جنینی 
و کودکی است که سبب بروز اختالل در بدن 
و چرخه معیوبی می شود که کنترل چاقی را 
برای  علمی  اصول  لحاظ  به  می کند.  دشوار 
درمان چاقی، راه اصلی اصالح شیوه زندگی 
فعالیت  انجام  و  غذایی  رژیم  رعایت  یعنی 

بدنی است که باید به مرور زمان انجام پذیرد.
رعایت  ویژه  به  زندگی  در شیوه  تغییر  این   
افراد  از  بسیاری  برای  مدت  دراز  در  آن 
را  زمینه  اتفاق،  همین  است.  دشوار  امری 
عرضه  با  تا  می کند  فراهم  سوداگران  برای 
روش های سریع الوصول به سودجویی پرداخته 
اینکه  از  غافل  کنند.  خود  را جذب  افراد  و 
می شود.  ختم  بیراهه  به  روش ها  این  تمام 
کوتاه  در  است  ممکن  اگرچه  روش ها  این 
اما  کند،  ایجاد  فرد  برای  وزن  کاهش  مدت 
در طی زمان عوارض و مشکالت ماندگاری 
را برای فرد به همراه دارد. ضمن اینکه اغلب 
این افراد، وزن از دست رفته را با مقادیری 

افزون تر شاهد خواهند بود.
در  چاقی  با  »مقابله  می شود:  یادآور  هاشمی 
هر جامعه ای باید به عنوان پیشگیری اولیه به 

مستعد  و  کننده  مهیا  عوامل  یعنی  رود.  کار 
اضافه وزن و  بروز  از  و  کننده چاقی حذف 
چاقی جلوگیری شود. همچنین مقابله با چاقی 
مقوله ای چند تخصصی است و رویکرد یک 
ابعاد  در  حتی  مشکل،  این  رفع  برای  جانبه 
نگاهی  با  است.  شکست  به  محکوم  فردی، 
به عوامل پدیدآورنده چاقی، واضح است که 
برنامه ریزی بنیادین برای نیل به هدف توقف 
روند صعودی چاقی، نیازمند مشارکت نهادهای 

مختلف جهت برنامه ریزی است.«
دیابت،  نظیر  »بیماری هایی  هاشمی  گفته  به 
مانند  عروقی  قلبی  بیماری های  خون،  فشار 
مغزی،  و  قلبی  سکته های  و  رگ ها  درگیری 
ریوی،  مشکالت،  سرطان ها،  انواع  از  برخی 
کبدی، روانی، ارتوپدی و بسیاری دیگر، همه 
و همه در افراد چاق بیشتر از سایر گروه ها به 
چشم می خورد. این دسته از بیماری ها تحت 

عنوان بیماری های غیرواگیر شناخته می شوند. 
شاخص های مشترک این بیماری ها این است 
که اوال از فردی به فرد دیگر سرایت نمی کنند. 
دوم اینکه عامل اصلی به وجود آورنده آنها 
اثر  در  اینکه  سوم  است.  افراد  زندگی  شیوه 
ابتال به آن ها درمان قطعی وجود ندارد و فرد 
مبتال باید تا پایان عمر تحت درمان و کنترل 
باشد. چهارم آنکه این بیماری ها با تغییر شیوه 

هستند.« پیشگیری  قابل  زندگی 
او تاکید می کند: »هنوز این باور که چاقی یک 
بیماری است و سالمتی را تهدید می کند در ذهن 
که  می بینیم  هنوز  است.  نشده  نهادینه  جامعه 
اکثریت افراد، چاقی و اضافه وزن را به عنوان 
می گیرند.  نظر  در  بدن  طبیعی  از وجوه  یکی 
اغلب متقاضیان رفع چاقی نیز کسانی هستند 
که برای بهبود وضعیت ظاهری خود و یافتن 
اندامی مناسب مراجعه می کنند. وقتی در مورد 
آگاهی آنها از عوارض چاقی سوال می شود، 
درنهایت به دردهای مفاصل و کندی تحرک 
اشاره می کنند که این کم خطرترین عارضه چاقی 
است. به همین خاطر ممکن است در انتخاب 
روش درمانی به راهی خطا بروند که نه تنها 
مشکالتشان را برطرف نمی کند، بلکه سالمتی 

خود را نیز به مخاطره می اندازند.«
در  چاقی  موارد  شدید  افزایش  به  توجه  با 
سالمت  نظام  کارشناسان  از  بسیاری  جامعه، 
به  باید  که  دارند  تاکید  چاقی  درمانگران  و 
درمان چاقی به عنوان یک درمان ضروری و 
حیاتی نگاه شود. این نوع نگاه باعث می شود 
در  غیرواگیر  بیماری های  افزایش  روند  که 

نیز کنترل شود. جامعه 

از پدیده کودکان چاق تا    افزایش بی رویه چاقی در جامعه

بر اساس پژوهش های انجام 
شده، ثابت شده است که 

متاسفانه کودکان چاق باید انتظار 
پیامدهای ناخوشایند نظیر دیابت 
یا مشکالت عروقی را در سالیان 
آتی عمر بیشتر از سایر همتایان 

خود داشته باشند. این مساله نه 
تنها سالمت افراد بلکه سالمت 

کل جامعه را به مخاطره می اندازد 
و تبعات آن تاوان سنگینی را به 

کشور تحمیل خواهد کرد
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هنوز این باور که چاقی یک 
بیماری است و سالمتی را تهدید 

می کند در ذهن جامعه نهادینه 
نشده است. هنوز می بینیم که 

اکثریت افراد، چاقی و اضافه 
وزن را به عنوان یکی از وجوه 
طبیعی بدن در نظر می گیرند. 

اغلب متقاضیان رفع چاقی نیز 
کسانی هستند که برای بهبود 
وضعیت ظاهری خود و یافتن 

اندامی مناسب مراجعه می کنند



پیام انتخاب »برنامه جهانی غذا« به عنوان برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۰

ابراهیمی علی   
متحد  ملل  سازمان  غذای  جهانی  برنامه 
ساختار  بزرگ ترین  به عنوان   )WFP(
گرسنگی،  با  مبارزه  در  جهان  بشردوستانه 
به دلیل تالش هایش در مناطق مختلف جهان 
به ویژه در کشورهای جنگ زده، به عنوان برنده 

اعالم شد.  ۲۰۲۰ نوبل  جایزه صلح 
گرسنگی  با  مقابله  هدف  با  که  نهاد  این 
می کند،  فعالیت  جهان  در  غذایی  ناامنی  و 
 88 در  را  نفر  میلیون   1۰۰  ،۲۰1۹ در سال 
با »ناامنی حاد غذایی  کشور که در مواجهه 
آنها  به  و  داده  پوشش  بودند  گرسنگی«  و 

است. کرده  کمک 
شاخه  غذا  جهانی  برنامه  سپید،  گزارش  به 
غذایی سازمان ملل متحد است که این سازمان 
از طریق آن برای از بین بردن گرسنگی به عنوان 
فعالیت هایی  پایدار،  توسعه  اهداف  از  یکی 
را انجام می دهد. هدف این نهاد تغذیه ده ها 
میلیون نفر در سراسر جهان است که به دلیل 
مدیریت  سوء  یا  طبیعی  بالیای  درگیری ها، 

شده اند. گرسنگی  دچار  دولت ها 
دارد  دفتر  جهان  کشور   ۵۴ در  برنامه  این 
و  میلیون   ۹1 به  متوسط  به طور  ساالنه  و 
کشور   8۳ حداقل  در  نفر  هزار  چهارصد 
جهان کمک  غذایی و نقدی می کند. همچنین 
به  فنی  کمک  ارائه  با  همچنین  سازمان  این 
برای  آنها  ظرفیت های  توسعه  به  دولت ها 
نظام  ایجاد  و  غیرمترقبه  حوادث  مدیریت 

می رساند. یاری  اجتماعی  حمایت 

رقابت 211 چهره و 107 سازمان برای 
جایزه صلح

کدام  یا  کسی  چه  امسال  اینکه  درباره 
می شود،  صلح  نوبل  جایزه  برنده  سازمان 
شمار  زیرا  بود  شده  زیادی  گمانه زنی های 
جاری  سال  در  جایزه  دریافت  نامزدهای 
تعداد  این  از  که  بود  رسیده  نفر   ۳18 به 
دریافت  نامزد  سازمان   1۰7 و  چهره   ۲11
نامزدها  بین  در  مثال  برای  بودند.  جایزه 
منتقد  ناوالنی  آلکسی  چون  افرادی  اسامی 
محیط  فعال  تونبرگ  گرتا  روسیه،  حکومت 
بهداشت  جهانی  سازمان  نام  نیز  و  زیست 

می خورد. چشم  به 
امور  انستیتو  ارشد  پژوهشگر  لوگارد، 
بین الملل در نروژ پیش از اعالم برنده جایزه 
گفت: »علل متعددی برای اعطای جایزه نوبل 
امسال به عرصه روزنامه نگاری وجود دارد.« 
به گفته او از آغاز روند اعطای جایزه نوبل در 
سال 1۹۰1، جایزه ای به آزادی رسانه ها اهدا 
که  باورند  این  بر  کارشناسان  و  است  نشده 
چه بسا اینک زمان این کار فرا رسیده باشد. 
به گفته لوگارد دو سازمان »خبرنگاران بدون 
مرز« و »کمیته حفاظت از روزنامه نگاران« از 
فال  بودند، ولی قرعه  برندگان محتمل  میان 

برنامه جهانی غذا زده شد. نام  به 
در  سوئدی  جوان  کنشگر  تونبرگ،  گرتا 
شانس  نیز  آب وهوا  تغییرات  مسائل  عرصه 
مشارکت  با  یا  به تنهایی  را  جایزه  این  بردن 
خود  جنبش  مشارکت  یا  و  کنشگران  دیگر 

موسوم به »روزهای جمعه برای آینده« داشت. 
ویروس  شیوع  شاهد  که  سالی  در  همچنین 
مرگ بار کرونا هستیم، می شد یکی از اعضای 
سازمان جهانی بهداشت را به خاطر تالش های 
دور  به  و  چندصدایی  چارچوبی  در  نستوه 
مبارزه  راستای  در  ملی  خودخواهی های  از 
انتخاب  جایزه  این  دریافت  برای  کرونا  با 
وارد  انتقادات  که  می رسد  نظر  به  اما  کرد، 
به  نسبت  بهداشت  جهانی  سازمان  به  شده 
مدیریت آن در قبال این بحران، مانع برنده 

گردید. سازمان  این  شدن 
درنهایت کمیته صلح نوبل در اقدامی غیرقابل 
پیش بینی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد 
را به دلیل تالش های آن برای مقابله با گرسنگی 
به عنوان  غذا  از  سوءاستفاده  از  پیشگیری  و 

سالح جنگی، برنده جایزه صلح شناخت.
به گفته مقامات این کمیته، پس از وخیم شدن 
بر  اخیر تصمیم  شرایط جهان طی سال های 
آن شد تا این نهاد بین المللی بحران گرسنگی 
کمیته  گزارش  اساس  بر  کند.  برجسته  را 
صلح نوبل در سال ۲۰1۹، 1۳۵ میلیون نفر 
باالترین  که  می برند  رنج  حاد  گرسنگی  از 
بیشتر  که  است  گذشته  سال های  در  رقم 
درگیری  و  جنگ  از  ناشی  گرسنگی ها  این 

است. بوده  مسلحانه 

مقابله با استفاده ابزاری از گرسنگی 
به عنوان سالح جنگی

کمیته صلح نوبل پس از اعالم برنامه جهانی 

غذای سازمان ملل متحد به عنوان برنده جایزه 
صلح در بیانیه ای اعالم کرد: »این سازمان به 
خاطر کمک به بهبود شرایط در جهت ایجاد 
به عنوان  همچنین  و  درگیر  مناطق  در  صلح 
از  جلوگیری  جهت  در  محرکه  نیروی  یک 
یک  به عنوان  گرسنگی  از  ابزاری  استفاده 
سالح جنگی مورد تقدیر قرار گرفته است.«
همبستگی  به  »نیاز  کرد:  تصریح  کمیته  این 
از  بیش  چندجانبه  همکاری  و  بین المللی 
برنامه  است.  آشکارتر  دیگری  زمان  هر 
بشردوستانه  گروه  بزرگ ترین  غذا  جهانی 
گرسنگی  خاص  به طور  که  است  جهان  در 
را برطرف می کند و در جهت امنیت غذایی 

می کند.« تالش 
کمیته نوبل تصریح کرد: »انتظار دارد جایزه 
را  گرسنگی  مشکل  به  را  توجه ها  امسال 
با  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون ها  اکنون  که 
همچنین  دهد.  افزایش  هستند،  روبه رو  آن 
تا  است  خواسته  دولت ها  از  کمیته  این 
غذا  جهانی  برنامه  که  کنند  حاصل  اطمینان 
حمایت  از  امدادرسان  سازمان های  سایر  و 
جهان  گرسنگان  تغذیه  برای  کافی  مالی 

باشند.« برخوردار 
»بیماری  کرد:  اعالم  همچنین  صلح  کمیته 
قربانیان  تعداد  افزایش  به  کرونا  همه گیر 
گرسنگی در جهان کمک کرده است و برنامه 
جهانی غذا توانایی و تأثیرگذاری خود را در 

است.« داده  نشان  بحران  این  برابر 
ادامه در صفحه 16 
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غذا بهترین واکسن برای مقابله با کرونا است
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 ادامه از صفحه 15
انتخاب غذا برای مقابله با هرج ومرج

بریت رایس آندرسن، رئیس کمیته صلح نوبل 
نیز پس از اعالم برنده جایزه صلح نوبل در جمع 
خبرنگاران گفت: »امیدواریم که این جایزه توجه 
کشورهای جهان را به موضوع گرسنگی در دوران 
کرونا جلب کند؛ زیرا زنجیره تولید و تأمین غذا 
در دوران کرونا برای مقابله با شیوع عفونت به 

هم خورده است.«
رایس آندرسن تصریح کرد: »تا روزی که یک 
واکسن پزشکی کشف شود، غذا بهترین واکسن 
برای مقابله با هرج ومرج است.« وی همچنین 
هشدار داد: »چندجانبه  گرایی و هم افزایی که به 
تأسیس سازمان ملل و آژانس های تابعه آن مانند 
برنامه جهانی غذا کمک کرده به دلیل تک روی برخی 
از کشورها در معرض خطر است. به عنوان مثال در 
برخی مواقع ترامپ با وجود حمایت های مالی 
از برنامه جهانی غذا به دلیل سیاست خارجی 

»اول آمریکا« به تک روی متهم شده است.«
رئیس کمیته صلح نوبل با تأکید بر اینکه برای بسیاری 
از آژانس های سازمان ملل دریافت حمایت های 
مالی دشوار است و پشتیبانی های دولتی به اندازه 
گذشته وجود ندارد، گفت: »بدیهی است که برنامه 
جهانی غذا برای انجام وظایف خود به بودجه 
وابسته است زیرا این نهاد در سطح باال عمل 
می کند و در کشورهایی مانند سوریه، کره شمالی 
و یمن که بسیاری از سازمان ها برای دسترسی به 

آنها تالش می کنند؛ فعال است.«
دفتر برنامه جهانی غذا نیز در واکنش به دریافت 
جایزه صلح نوبل طی توییتی نوشت: »صلح و 
از میان بردن گرسنگی، اموری توأمان و به هم 
پیوسته اند.« این نهاد وابسته به سازمان ملل در 
ادامه توییت خود آورد: »از متولیان جایزه نوبل 
برنامه  به  را  نوبل سال ۲۰۲۰  که جایزه صلح 
جهانی غذا اعطا کردند، نهایت سپاس و قدردانی 
را داریم. این یادآوری و گوش زدی به جهان 
است که صلح و نابود کردن گرسنگی، اموری 

به هم پیوسته هستند.«
دیوید بیسلی، رئیس برنامه جهانی غذای سازمان 
ملل متحد نیز پس از اعالم این خبر به آسوشیتدپرس 
گفت: »به گمانم اولین بار در زندگی من است که 
از شدت شگفتی حرفی برای گفتن ندارم. این 

خبر خیلی غیرمنتظره بود.«

لحظه غرورآمیز انتخاب
تامسون فری، سخنگوی برنامه جهانی غذا هم 
که زمان انتشار این خبر در یک کنفرانس خبری 
در ژنو پیرامون مسائل سودان بود، از این لحظه 
به عنوان یک لحظه غرورآمیز یاد کرد و این جایزه 
را متعلق به همه همکاران این سازمان و تمامی 
برنامه جهانی  به  داوطلبانه  که  دانست  کسانی 

غذا وابسته به سازمان ملل یاری می رسانند.
وی با تأکید بر اینکه دریافت جایزه صلح نوبل 
مایه مباهات این نهاد است، افزود »ما نه فقط 
قوت روزانه و غذا را تأمین می کنیم بلکه دانش 
الزم در خصوص برآورده ساختن نیازهای مردم 

را در اختیار آنها قرار می دهیم.«
این  ادامه  در  بین المللی  نهاد  این  سخنگوی 
جنوب  در  جاری  اوضاع  به  اشاره  با  نشست 
سودان، سوریه، یمن و افغانستان، گفت: »مسئله 
سوءتغذیه حاد، صرفًا کمبود غذا نیست زیرا در 
کشورهایی که صحنه منازعات هستند نیاز به صلح 

و ثبات وجود دارد و زمانی که صلح تأمین شود 
نگرانی ها نسبت به دیگر امور کاهش می یابد.«
فری با اشاره به محدودیت هایی که برای سفر به 
مناطق مختلف جهان در ایام کرونا وجود داشت، 
گفت: »ما در این سال بیش از پیش تالش کردیم 
و بزرگ ترین شرکت هوایی جهان بودیم.« وی 
اضافه کرد: »به دنبال خوابیدن بسیاری از پروازهای 
خطوط هوایی بین المللی که در رساندن مواد 
غذایی به این سازمان فعال بودند، خود اقدام به 
گرفتن هواپیما کرد تا بتواند به نقاطی که مردم 

نیازمند غذا هستند، کمک برساند.«

مروری بر کمک  های اخیر برنامه 
جهانی غذا

در ادامه به چند مورد از مهم ترین کمک رسانی های 
اخیر برنامه غذایی ملل متحد اشاره می شود.  در 
ماه ژوئن گذشته برنامه جهانی غذا اعالم کرد 
که هم زمان با گسترش ویروس کرونا در جهان 
»بزرگ ترین پاسخ بشردوستانه در تاریخ خود« 
معرض  در  انسان  میلیون ها  به  کمک  برای  را 

گرسنگی به اجرا خواهد گذاشت.
به گزارش ایندیپندنت، این سازمان تخمین زده 
است که تعداد افراد گرسنه در کشور هایی که 
در آن فعالیت دارد می تواند تا پیش از پایان سال 
۲۰۲۰ به ۲7۰ میلیون نفر افزایش یابد. این 8۲ 
درصد افزایش نسبت به قبل از شروع همه گیری 

کرونا خواهد بود. 
مطابق اعالم برنامه جهانی غذا در شش ماه اول 
سال جاری میالدی شمار افراد تحت پوشش 

است  رسیده  نفر  میلیون   8۵ به  سازمان  این 
گرسنگان  برای  را  برنامه هایی  سازمان  این  و 
ساکن مناطق شهری آغاز کرده و کمک خود 
به برنامه های حمایت اجتماعی دولت ها را به 

۵۰ کشور توسعه داده است. 
بر اساس برنامه جهانی غذا، برنامه کمک رسانی 
این سازمان در یمن با بیش از ۲۰ میلیون یمنی 
در معرض ناامنی غذایی، بزرگ ترین برنامه این 
سازمان در سراسر جهان است. یمن همچنین یکی 
از باالترین نرخ سوء تغذیه کودکان را در جهان دارد 
و توسط سازمان ملل متحد به عنوان بزرگ ترین 

بحران انسانی در جهان اعالم شده است. 
در سال ۲۰17 این سازمان هشدار داد که عربستان 
سعودی از مواد غذایی به عنوان »سالح جنگی« 
استفاده می کند. پس از آن مشخص شد که عربستان 
سعودی به طور نظام مند هدف گیری منابع غذایی 
یمن را در روش های محاصره خود گنجنده است، 
ازجمله با حمالت هوایی به ماهیگیران یمنی.  
در ماه ژوئیه، برنامه جهانی غذا خواستار »تزریق 
فوری وجوه مالی« برای ارائه کمک های غذایی 
در یمن شد و هشدار داد که باید سریعاً اقدامی 

در این خصوص انجام شود.
جنگ داخلی سوریه از مارس ۲۰11 در جریان 
است و میلیون ها نفر را بدون دسترسی به غذای 
کافی از خانه های خود آواره کرده است. دسامبر 
گذشته پس از تشدید درگیری ها در شمال غربی 
سوریه و غرب حلب، نزدیک به یک میلیون نفر 

مجبور به ترک خانه های خود شدند. 
برنامه جهانی غذا که هر ماه به طور متوسط چهار 

و نیم میلیون سوری را تغذیه می کند، در پاسخ به 
تشدید درگیری ها یک واکنش اضطراری را در این 
کشور به اجرا گذاشت و عملیات بشردوستانه را 
در شمال غربی سوریه گسترش داد تا از طریق 
به  را  اضطراری  غذایی  کمک های  ترکیه  مرز 

مردم سوریه برساند. 
اما این سازمان برای تأمین نیاز ماهانه بیش از پنج 
میلیون آواره در این کشور و کشور های همسایه 
تا نوامبر ۲۰۲۰ به 1۹7 میلیون دالر بودجه نیاز 
این  بودجه،  کمبود  با  مقابله  برای  البته  دارد. 
سازمان مجبور شده است که کالری سبد های 

غذایی را کاهش دهد. 
سایر کشور های طبقه بندی شده توسط برنامه 
جهانی غذا به عنوان کشور های در معرض بحران 
در سطح سه که از توان کنونی دفاتر محلی این 
سازمان فراتر است و نیاز به یک پاسخ جهانی 
دارد، شامل جمهوری دموکراتیک کنگو، شمال 
شرقی نیجریه، منطقه ساحل در افریقا و سودان 

جنوبی است.
گفتنی است جایزه صلح نوبل جایزه ای متشکل 
از مدال طال و تقدیرنامه و مبلغ 1۰ میلیون کرون 
سوئد )یک میلیون و 1۰۰ هزار دالر( است که در 
1۰ دسامبر و در سالروز در گذشته آلفرد نوبل، 
دانشمند سوئدی مخترع دینامیت )18۳۳-18۹6 
( که به روز جهانی حقوق بشر معروف است، 
اهدا خواهد شد. البته مراسم اعطای جوایز یکصد 
و یکمین نوبل در استکهلم برگزار می شود، اما 
برندگان جایزه نوبل صلح در اسلو پایتخت نروژ 

مورد تقدیر قرار می  گیرند.
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در یک رویداد مهم تاریخی و بین المللی، »سرطان 
زایی مصرف تریاک« که مهم ترین دستاورد بیش 
ایرانی  از دو دهه تالش تحقیقاتی دانشمندان 
در »مطالعه کوهورت گلستان« به شمار می رود، 
توسط آژانس بین المللی تحقیقات سرطان سازمان 
بهداشت جهانی مورد تایید قرار گرفت و در آینده 
به عنوان » مونوگراف 126« منتشر خواهد شد.
به گزارش سپید، »سرطان زایی مصرف تریاک« در 
جلسه اعضای کارگروه »مونوگراف 126« آژانس 
بین المللی تحقیقات سرطان شامل 16 محقق و 
متخصص برجسته سرطان از 10 کشور جهان 
که 11 تا 20 سپتامبر به صورت مجازی برگزار 

شد، مورد بحث، بررسی و تایید قرار گرفت.
نتایج مهم این ارزیابی ها  8 اکتبر 2020 - 17 
 The Lancet معتبر  مجله  در    ،99 ماه  مهر 

Oncology منتشر شده است.
مطالعه کوهورت گلستان بخشی از مطالعه سرطان 
معده در شمال ایران )GEMINI(، نخستین و 
یکی از بزرگترین مطالعات کوهورت در غرب 
 2004 سال  در  که  است  آفریقا  شمال  و  آسیا 
توسط تیمی از محققان پژوهشکده بیماری های 
گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران به 
رهبری رضا ملک زاده و با همکاری دانشگاه 
علوم پزشکی گلستان، آژانس بین المللی تحقیقات 
سرطان سازمان جهانی بهداشت برخی دانشگاه ها 
و مراکز معتبر بین المللی تحقیقات سرطان ادامه 

یافت و به دستاوردهای بسیار مهمی در شناسایی 
علل سرطان های گوارشی بویژه سرطان مری و 
معده، اثبات تاثیر نوشیدن چای داغ در بروز سرطان 
المللی  بین  آژانس  مونوگراف  در  آن  انتشار  و 
تحقیقات سرطان و نیز اثبات »سرطانزایی مصرف 
تریاک در بروز 7 نوع سرطان« و تایید آن توسط 
آژانس بین المللی تحقیقات سرطان برای انتشار 
در مونوگراف 126 انجامید. این مطالعه، در سال 
2018 مدال افتخار آژانس بین المللی تحقیقات 
سرطان سازمان جهانی بهداشت را دریافت کرد.
ماه   17 از  بیش  حاصل  که  نتایجی  اساس  بر 
بررسی جزئیات تمام داده ها و شواهد »سرطان 
زایی مصرف تریاک« در مطالعات آزمایشگاهی 
و انسانی و همچنین بررسی بسیار دقیق موضوع 
در جلسات اخیر اعضای کارگروه مونوگراف 
سرطان  تحقیقات  المللی  بین  آژانس   126
به  استناد  با  تریاک  بهداشت،  جهانی  سازمان 
انسانی، به عنوان  شواهد »کافی« در مطالعات 
»ماده سرطانزا« شناخته و در گروه »یک« عوامل 
سرطانزا برای انسان، طبقه بندی شد. طبق نتایج 
مورد تایید کارگروه مونوگراف 126 آژانس بین 
المللی تحقیقات سرطان، مصرف طوالنی مدت 
تریاک به هر شکل )خام، شیره یا سوخته(، به 
هر روش )دودی یا بلعیدن( و به هر مقدار در 

انسان سرطانزاست.
المللی  بین  آژانس   126 مونوگراف  کارگروه 

تحقیقات سرطان، همچنین با استناد به شواهد 
با  انسانی، مصرف تریاک  »کافی« در مطالعات 
بروز سرطان های ریه، حنجره و مثانه را دارای 
ارتباط »قوی« تشخیص داد. بر پایه این بررسی ها، 
همچنین مصرف تریاک، دارای »ارتباط مثبت« با 
بروز سرطانهای مری، معده، لوزالمعده و حلق با 
استناد به شواهد »محدود« در مطالعات انسانی است.
شواهد مستند و مورد تایید کارگروه مونوگراف 
126  آژانس بین المللی تحقیقات سرطان بویژه 
مطالعه کوهورت گلستان، به شکلی قوی نشان 
ادرار، مو  تریاک، در  متابولیت های  داده است 
و خون افرادی که این ماده مخدر را مصرف 
کرده اند، مشاهده شده است. بر اساس این شواهد، 
تریاک ویژگی های اصلی مواد سرطان زا را دارا 
یا  انواع مختلف تریاک )خام، سوخته  بوده و 

شیره(، ژنوتوکسیک هستند.
در  تریاک«  مصرف  بودن  »سرطانزا  تایید 
 126 مونوگراف  کارگروه  اعضای  جلسات 
استناد  با  تحقیقات سرطان،  بین المللی  آژانس 
به انواع مطالعات صورت گرفته است. از جمله 
این مطالعات، دو مطالعه کوهورت و بیش از 
دوازده مطالعه مورد - شاهدی در مناطق مختلف 
ایران بوده اند که ارتباط بین مصرف تریاک و 
و  بیشترین  اما  کرده اند؛  بررسی  را  سرطان ها 
معتبرترین داده ها در این باره که مورد استناد 
قرار گرفت، مربوط به شواهد وسیع، قوی و 

دقیق »مطالعه کوهورت گلستان« بوده است.
در مطالعه کوهورت گلستان با 50.045 شرکت 
کننده بزرگسال 40 تا 75 سال، 17 درصد افراد 
)8.487 نفر( استفاده منظم از انواع تریاک شامل 
کرده اند.  گزارش  را  سوخته(  و  شیره  )خام، 
همچنین از زمان آغاز مطالعه تا 2019  بیش از 
8000 مرگ درمیان شرکت کنندگان ثبت شده 
که 1570 مورد آنها ناشی از سرطان ها و بیش 
از 54 درصد این مرگ های سرطانی، ناشی از 

سرطان های دستگاه گوارش بوده است.
به اذعان کارگروه مونوگراف 126 آژانس بین 
کوهورت  مطالعه  سرطان،  تحقیقات  المللی 
گلستان، دارای پرسشنامه ای دقیق و ساختارمند، 
برخوردار از مطالعه پایایی و روایی دقیق با اندازه 
گیری سطح متابولیت تریاک در ادرار شرکت 
کنندگان، سواالت دقیق درباره شکل تریاک مورد 
مصرف )خام، شیره یا سوخته(، نوع مصرف ) 
بلعیدن( زمان شروع، دفعات، میزان  یا  دودی 
و مدت زمان مصرف، سایرارزیابی های دقیق 
جمعیت شناختی از جمله وضعیت اقتصادی، 
اجتماعی و سبک زندگی افراد مورد مطالعه و 
تاثیر  درباره  تردیدها  کننده  برطرف  همچنین، 
احتمالی برخی عوامل همچون استعمال دخانیات 
که می توانسته مخدوش کننده تاثیر مصرف تریاک 

در بروز سرطان باشد، بوده است.
ادامه در صفحه 18 

تایید »سرطان زا بودن مصرف تریاک«
توسط آژانس بین المللی تحقیقات سرطان سازمان جهانی بهداشت و انتشار مونوگراف آن در آینده
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 ادامه از صفحه 17
تاکید کارگروه مونوگراف آژانس بین المللی 
تحقیقات سرطان بر این موضوع مهم، درحالی 
گذشته،  مطالعات  طبق  که  می گیرد  صورت 
با  مواجهه  تریاک،  کنندگان  مصرف  دربین 
سیگار  مصرف  مانند  سرطان زا  عوامل  سایر 
شیوع باالتری دارد که این موضوع به عنوان 
شده  مطرح  کننده،  مخدوش  عامل  مهم ترین 
اثرات  شاید  که  داشت  وجود  تردید  این  و 
سرطانزای تریاک در مصرف کنندگان، مربوط 
به سیگار بوده باشد؛ اما نتایج مطالعه کوهورت 
اثبات  و  داده  پایان  تردیدها  این  به  گلستان 
انواع سرطان ها  به  ابتال  باالی  کرده که خطر 
در تمامی زیر گروه های مصرف کننده تریاک 
غیر  و  سیگاری  افراد  مردان،  و  زنان  از  اعم 
سیگاری و شرکت کنندگان در سطوح باالتر 
و پایین تر اقتصادی و اجتماعی وجود دارد.

اصلی  محقق  و  بنیانگذار  زاده،  ملک  رضا 
قرار  به  اشاره  با  گلستان  کوهورت  مطالعه 
در  تریاک«  مصرف  بودن  »سرطانزا  گرفتن 
سرطان  شده  طبقه بندی  عوامل  »یک«  گروه 
در انسان، طی فرایندی پیچیده، دشوار، زمانبر 
و مستند به شواهد دقیق و قوی در مطالعات 
انسانی گفت: »برای اثبات نتایج تحقیقاتی که 
مطابق با استانداردهای بین المللی مورد تایید 
سرطان  تحقیقات  جهانی  مرجع  معتبرترین 
گسترده  تحقیقاتی  تالش  سال ها  باید  باشد، 
را با همکاری های علمی بین المللی انجام داد 
و این دستاورد که با نقش بسیار موثر محققان 
عالقه مند و با انگیزه ایرانی به ثمررسید، بیانگر 
امکان تحقق کارهای تحقیقاتی بزرگ در کشور 
و  نیازمند صبر  و  فراوان  با وجود مشکالت 

است.« کوشش مستمر 

انتشار مونوگراف سرطانزایی تریاک در 
سال آینده 2021

رییس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به انتشار 
در  انسان  در  سیگار  سرطانزایی  مونوگراف 
حدود سه دهه پیش، گفت: »پس از 40 سال 

تاخیر، سرانجام، مونوگراف سرطانزایی تریاک 
نیز توسط آژانس بین المللی تحقیقات سرطان 

در سال 2021 منتشر خواهد شد.«
در  تریاک  مصرف  بودن  سرطانزا  تایید  وی 
تحقیقات  المللی  بین  آژانس  توسط  انسان 
سرطان را درحالی پراهمیت توصیف کرد که 
تولید و توزیع تریاک با وجود آن که از سال 
1961 تحت کنترل درآمده اما همواره، بویژه 
در دهه گذشته، روند افزایشی داشته است.

به گفته ملک زاده، تریاک در حدود 50  کشور 
جهان به طورغیرقانونی تولید می شود و بیش از 
80 درصد تریاک غیرقانونی جهان نیز مربوط به 
افغانستان است. تعداد مصرف کنندگان تریاک 
 2007 سال  در  نفر  میلیون   20 از  جهان  در 
به 42.5 میلیون نفر در سال 2018 رسیده و 
76 درصد از 1100 تن تریاک مصرف شده 

طی سال 2017 مربوط به آسیا بوده است.
با  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  ممتاز  استاد 
اشاره به اشکال و عوامل مصرف تریاک در 
کل  از  درصد   20 تا   15« گفت:  نیز  جهان 
تریاک تولید شده در جهان، به صورت خام، 
مصرف و باقی به مواد افیونی دیگر و عمدتًا 
هروئین، تبدیل می شود. جنس، سن، وضعیت 
اقتصادی - اجتماعی و مصرف دخانیات نیز از 
عوامل مهم تاثیرگذار بر مصرف تریاک هستند.«
معاون تحقیقات وزیر بهداشت گفت: »ایران 
جغرافیایی  و  فرهنگی  تاریخی،  دالیل  به 
بزرگترین  عنوان  به  افغانستان  با  )همسایگی 
دارای  جهان(  در  خشخاش  دهنده  کشت 
درصد   42( خام  تریاک  مصرف  بیشترین 
از  پس  و  است  جهان(  مصرفی  خام  تریاک 
در  پاکستان  و  افغانستان  کشورهای  ایران، 

رتبه های بعدی قرار دارند.«
به گفته رییس پژوهشکده بیماری های گوارش 
حدود  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  کبد  و 
را  تریاک  40 سال  باالی  ایرانیان  10 درصد 
به سه شکل تفریحی، تفننی و دائمی مصرف 
می کنند. تریاک به تنهایی 69 درصد کل مواد 
می دهد.  تشکیل  را  ایران  در  مصرفی  مخدر 
میزان مصرف تریاک در شهرهای ایران بین 7  

تا  17.5 درصد متغیر بوده و باالترین میزان 
مصرف در استان های گلستان و کرمان است.
وی از جمله دالیل اصلی مصرف باالی تریاک 
در جهان و ایران را همچنین، باورهای کاماًل 
نادرست در مورد اثر درمانی این ماده مخدر 
دانست و گفت: »حتی پزشکان در گذشته های 
دور جزو تبلیغ کنندگان مصرف تریاک بودند. 
» گالن« و »اوسلر« پزشکان معروف، تریاک را 
دارویی مفید معرفی کرده اند. در کتاب قانون 
ابن سینا نیز به مفید بودن تریاک برای درمان 

چند بیماری اشاره شده است.«
محقق بین المللی سرطان در عین حال یادآور 
آلکالوئید  مهم ترین  که  مورفین  »امروزه  شد: 
دارویی  عنوان  به  است،  تریاک  از  مشتق 
مبتال  افراد  در  درد  تسکین  برای  مفید  بسیار 
به سکته های قلبی و سرطان های پیشرفته در 
ایران و جهان مصرف می شود و مصرف یک یا 
چند بار مورفین در هفته در بیماران با دردهای 
بسیار  سرطان  به  مبتال  بیماران  بویژه  شدید 
خواهند  کوتاهی  عمر  طول  که  کبد  پیشرفته 
داشت، از نظر طب جدید، مجاز و مفید است.«
مصرف  که  است  آن  مهم  »نکته  افزود:  وی 
طوالنی مدت تریاک به هر نوع )خام، شیره و 
سوخته(، به هر شکل )بلعیدن و دودی( و به 
هر میزان )حتی نیم گرم در شبانه روز( باعث 
بروز بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی 
و مغزی و سرطان ها می شود و پزشکان باید از 
تجویز طوالنی مدت مصرف تریاک به بیماران 
خودداری کرده و عوارض غیرقابل جبران آن 

را به بیماران توضیح دهند.«
ملک زاده در ادامه به سابقه مطالعات درباره تاثیر 
مصرف طوالنی مدت تریاک بر بروز سرطان 
اشاره کرد و گفت: »با وجود سابقه طوالني و 
حجم قابل توجه مصرف تریاک در جهان، هیچ 
مطالعه جدید علمي و آینده نگري در مورد 
سرطان ها  با  مخدر  ماده  این  مصرف  ارتباط 
اپیدمیولوژیک  بود و سه مطالعه  انجام نشده 
گذشته نگر، تاثیر مصرف تریاک در افزایش 
دو برابری خطر بروز سرطان را نشان داده اند.«
گلستان،  کوهورت  »مطالعه  شد:  یادآور  وی 

در  مطالعه  مهم ترین  و  بزرگترین  عنوان  به 
)به  سرطان  و  تریاک  مصرف  ارتباط  زمینه 
بودن،  جمعیت  بر  مبتنی  و  نگر  آینده  دلیل 
دارای  کننده  شرکت   8000 از  بیش  داشتن 
وسیعترین،  تریاک(  مصرف  طوالنی  سابقه 
این  در  را  داده ها  معتبرترین  و  دقیق ترین 

زمینه ارائه کرده است.«
رهبر و محقق اصلی مطالعه کوهورت گلستان، 
در ادامه، مهم ترین نتایج این مطالعه در مورد 
بروز  بر  تریاک  مدت  طوالنی  مصرف  تأثیر 
سرطان ها، بیماری های قلبی عروقی و برخی 

بیماری های مزمن را برشمرد: 
افزایش دو برابری شانس بروز سرطان در انسان
تاثیر مصرف طوالنی مدت تریاک در بروز 7 
نوع سرطان ریه، حنجره و مثانه، مری، معده، 

لوزالمعده و حلق
ماده سرطان زای تریاک دقیقًا در تریاک خالص 
یافت می شود و این تصور که تریاک خالص، 

سرطان زا نیست، کاماًل نادرست است
غلظت ماده خطرناک PAH )هیدروکربن های 
دود  در  موجود  ای(  حلقه  چند  آروماتیک 
تریاک، در بافت های سرطانی شرکت کنندگان 
در مطالعه کوهورت گلستان که مبتال به این 
بیماری بودند، مشاهده شده است. شواهد این 
PAH در  مطالعه نشان داده است که غلظت 
تریاک،  کنندگان  مصرف  سرطانی  بافت های 

حتی تا 25 برابر بیشتر است.
خون  و  مو  ادرار،  در  تریاک  متابولیت های 
شکل  هر  به  را  مخدر  ماده  این  که  افرادی 
)دودی یا بلعیدن( مصرف کرده اند، مشاهده 
تریاک  شواهد،  این  اساس  بر  و  است  شده 
ویژگی های اصلی مواد سرطان زا را دارا بوده 
و انواع مختلف تریاک )خام، سوخته یا شیره(، 

هستند. ژنوتوکسیک 
ماده  دخانیات،  مصرف  با  مقایسه  در  تریاک 
بسیار قوی تر و موثرتری در بروز سرطان است 
از  برخی سرطان ها،  بروز  در  تریاک  تاثیر  و 

بیشتر است. سیگار هم 
افزایش  با  تریاک  مدت  طوالنی  مصرف 
بیماری های قلبی - عروقی همراه است. شانس 
بروز حمالت قلبی و سکته های قلبی و مغزی 

با مصرف تریاک، دو برابر افزایش می یابد.
ناشی  مرگ  خطر  تریاک،  منظم  مصرف 
و  سرطان ها  عروقی،  قلبی  بیماری های  از 
86 درصد  تا  را مجموعا  تنفسی  بیماری های 

افزایش می دهد
مقایسه شمار مرگ ها در بین بیماران دیابتی و 
غیردیابتی در مطالعه کوهورت گلستان نشان داد 
که 25 درصد افراد مبتال به دیابت بدون سابقه 
مصرف تریاک جان خود را از دست داده اند، 
اما این میزان در مصرف کنندگان تریاک، 40 
درصد بوده است. درحالی که وجود بیماری 
به  نسبت  را  مرگ  خطر  تنهایی،  به  دیابت، 
غیردیابتی ها، حدود دو برابر می کند، همزمانی 
مصرف تریاک و دیابت، این خطر را به 2.76 
برابر افراد غیردیابتی بدون سابقه مصرف تریاک  
افزایش می دهد. همچنین مصرف تریاک، خطر 
مرگ زودرس در بیماران دیابتی را به طور کلی 

حدود 30 درصد افزایش می دهد.
به گزارش وبدا، مصرف طوالنی مدت تریاک 
خطر مرگ زودرس در بیماران مبتال به سیروز 

کبدی را 2.74 برابر افزایش می دهد.
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