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وزیر بهداشت:  خبـر

خبرهای خوشی از واکسن کرونا دارم
پیشرفت واکسن را به عنوان یک حرکت عظیم ملی به گوش جهانیان خواهیم رساند

وزیر بهداشت با اشاره به شرایط بسیار سخت کرونا و اهمیت رعایت 
موارد بهداشتی و دستورالعمل ها از سوی مردم، در عین حال درباره 
واکسن کرونا ایرانی گفت: »خبرهای خوشی از واکسن دارم و به 
مدیرکل روابط بین الملل دستور دادم به سازمان جهانی بهداشت 
اعالم کنند که ما فازهای مطالعاتی واکسن را تا کجا رسانده ایم. به 
این ترتیب پیشرفت واکسن را به عنوان حرکت عظیم ملی به گوش 

جهانیان خواهیم رساند.«
به گزارش سپید، سعید نمکی با اشاره به جلسه روز شنبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا گفت: »در جلسه ستاد ملی اتفاقات جدیدی افتاد. 
مدت هاست که عرض می کنم برای مقابله و مبارزه با یک اپیدمی 
فقط و فقط تقاضا و تمنا و خواهش، مشکل گشا نیست. موج های 
زیادی را در این مدت تحمل کردیم و همکارانم به صورتی نفس گیر 
و به طور شبانه روزی آن را جمع و جور کردند و شرمسار همکاران 
عزیز و بزرگواریشان هستم که موج های پیاپی که البته بیشترش هم 
به دلیل عدم رعایت دستورالعمل هاست را جمع وجور کردند و تا 

نفسی تازه کنند، موج جدید آغاز می شود.«
وی ادامه داد: »همه معتقدیم تا می توانیم نباید از شیوه های پلیسی برای 
اعمال شیوه نامه ها استفاده کنیم؛ به خصوص رییس جمهور اعتقاد 
دارند مردم باید محترم شمرده شوند و کمتر از شیوه های خشونت 
آمیز و سخت و انقباضی استفاده شود و ما هم بر همین معتقدیم. اما 

در یک مطالعه میدانی هیچ کدام از کشورهای مدعی دموکراسی را 
نمی شناسید که اپیدمی را فقط با خواهش و تمنا جمع کرده باشند؛ 
هرچند که عده زیادی رعایت می کنند، اما عده ای هم رعایت نمی کنند 
و همه را گرفتار می کنند.« وزیر بهداشت گفت: »خود دیدم جوانی در 
صف نانوایی به یک بازنشسته که گفت چرا ماسک نمیزنی، بیشترین 
اهانت را کرد. نانوا هم امکان بیرون آمدن از مغازه و برخورد را نداشت. 
ما کار نظارت را به اصناف سپردیم و اصناف اثبات کردند که آنچه 
باید، اجرایی نمی شود. همچنین 7000 کارشناس ناظر بهداشت محیط 
داریم که اگر همه را هم برای کسبه و اماکن بسیج کنیم، مسلما این 
تعداد کافی نخواهد بود.« وی افزود: »بر همین اساس ما در این دوره 
تقاضا کردیم از نیروی انتظامی، سازمان بسیج و سازمان های مردم 
نهاد و سایرین که به عنوان ضابط کمک بگیریم و اعمال جرایم را 
سخت تر کنیم. قرار شد این کار با تهران به عنوان کالنشهری که در 
سراسر کشور تاثیر می گذارد، شروع شود و قطعا در کالنشهر های 

دیگر کار را توسعه خواهیم داد.«
وزیر بهداشت گفت: »از مردم عزیز تقاضا می کنم که مراعات کنند. 
ما در شرایط بسیار سخت قرار گرفتیم. ویروس دچار دگرگونی های 
موتاسیونی شده است البته هنوز موتاسیون ها طوری نیست که در 
بیماری زایی ویروس اتفاقات بزرگی افتاده باشد و فقط در سرعت 
انتشار ویروس تاثیر گذاشته و البته جوان ترها را نیز بیشتر گرفتار می کند.« 

وی همچنین درباره واکسن کرونا ایرانی گفت: »خبرهای خوشی از 
واکسن دارم و به مدیرکل روابط بین الملل دستور دادم که به سازمان 
جهانی بهداشت اعالم کنند که ما فازهای مطالعاتی واکسن را تا کجا 
رسانده ایم. به این ترتیب پیشرفت واکسن را به عنوان حرکت عظیم 

ملی به گوش جهانیان خواهیم رساند.«
وی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر پر شدن تخت های بیمارستانی 
از بیماران کرونا و عدم پذیرش بیماران جدید، گفت: »به هیچ عنوان 
چنین نیست که بیمار جدید پذیرش نشود این به آن معنا نیست که 
بیمارستانی از پذیرش بیمار معذور باشد. تخت های خالی وجود دارد 
اما معنایش این نیست که مجاز هستیم که بیمار شویم. دو روز گذشته 
در تهران بیش از 5000 تخت بیمارستانی پر شد؛ اما می خواهیم به 
مردم بگوییم که ضمن آنکه نگران بیماری باشند اما اضطراب درمان 
و تخت را از خود دور کنند. من به عنوان سرباز کوچک آن ها محکم 

ایستاده ام و به آن ها می گویم نگران کمبود تخت نباشید.«
وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات اخیر وزارت بهداشت در زمینه تأمین 
دارو نیز بیان کرد: »تمام تالش و تقالی خود را می کنم و امیدوارم 
که برای تأمین دارو مشکلی نداشته باشیم. در خصوص آمریکا باید 
بدانید که هیچ گاه ما را از تحریم درنیاوردند و اینکه می گویند دارو 
تحریم نیست، یک دروغ بزرگ است. آمریکا ظالمانه ترین تحریم ها 
را علیه این مردم اعمال کرده است. من در یادداشت های خودم به این 
موضوع اشاره کرده ام و روزی آن ها را منتشر خواهم کرد. بدانید که 

سفاک ترین رژیم گروهی است که با ترامپ کار می کند.«
وی ادامه داد: »خوشبختانه تاکنون با لطف خداوند و تدبیر اتخاذ شده 
توانسته ایم دارو را به دست مردم برسانیم. البته در زمینه ساخت دارو 
در کشور نیز فعالیت های مهمی داریم تا جایی که در آینده می توانیم 
شاهد صادرات دو داروی »فاویپیراویر« و »رمدسیویر« باشیم. از 16 
شهریورماه اتفاقات خوبی در حوزه ارز دارو در حال رخ دادن است و 
خبرهای خوشی نیز درباره واکسن داریم که طی هفته های آینده اعالم 
خواهد شد. تا به عنوان حرکت عظیم ملی آن را به گوش جهانیان 
برسانیم.« وزیر بهداشت با اشاره به پرداخت سه ماه از معوقه پرستاران 
و پزشکان بیان کرد: »با توجه به صدور مجوزهای استخدامی از هفته 

بعد برای تزریق نیرو اقدام خواهیم کرد.«
وی در ادامه سخنان خود گفت: »هر گاه که رعایت پروتکل های 
بهداشتی کاهش یافت تأثیر آن را با افزایش ابتال به بیماری و مرگ 
و میر شاهد بودیم. در حال حاضر رعایت پروتکل های بهداشتی 
نسبت به یک ماه قبل بسیار کاهش یافته است که با تدابیر اتخاذ شده 

امیدواریم این موضوع برطرف شود.«

رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با بیان اینکه 
مشخصه های  از  یکی  و چشایی  بویایی  رفتن حس  بین  از 
ابتال به کووید 19 است، به بیان مهم ترین تفاوت های کرونا 

و آنفلوآنزا پرداخت.
به گزارش سپید، پیام طبرسی درباره تفاوت های بین عالئم 
آنفلوآنزا و کووید 19 اظهار کرد: »عالئمی همچون تب و بدن 
درد در آنفلوآنزا حاد آغاز می شود، اما در کووید بروز این 

عالئم معموال تدریجی است.«
این متخصص بیماری های عفونی ادامه داد: »در کرونا ممکن 
است همه مبتالیان در ابتدا تب نداشته باشند، اما از بین رفتن 

حس بویایی و چشایی یکی از مشخصه های ابتال به کووید است.«
این متخصص با بیان اینکه در آنفلوآنزا معموال حس بویایی 
و چشایی از بین نمی رود، افزود: »بیشتر عالئم آنفلوآنزا در 
هفته اول رخ می دهد، در حالی که در کرونا بیشتر عوارض 

در هفته دوم آغاز می شود. «
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
وی سایر عالئم آنفلوآنزا و کووید 19 را مشابه یکدیگر عنوان 
کرد و گفت: »در حال حاضر بیشتر عالئمی که در بین بیماران 
مشاهده می شود مربوط به کووید 19 است، زیرا آنفلوآنزا هنوز 

شیوع نیافته است.«

مهم ترین تفاوت آنفلوانزا با کرونا
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استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:  خبـر

احتمال همزمانی ابتال به کرونا و آنفلوانزا ۴ درصد است
متخصص بیماری های عفونی گفت: »فقط چهار 
درصد همزمانی ابتال به کرونا و آنفلوآنزا در افراد 
وجود دارد و با رعایت پروتکل های بهداشتی شانس 

ابتال به این بیماری ها 90 درصد کاهش می یابد.«
به گزارش سپید، داوود یادگاری در گفت وگو با 
ایرنا افزود: »از نظر بالینی، فردی که دچار آنفلوآنزا 
می شود اختالل بویایی و چشایی ندارد اما بقیه عالئم 
این بیماری با کرونا یکسان بوده و تشخیص آن از 
یکدیگر سخت است.« وی اظهار داشت: »مردم اگر 
دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند، همزمانی 
آنفلوآنزا و کرونا کم بوده و شانس ابتال به این 

بیماری ها 90 درصد کاهش می یابد.«
یادگاری ادامه داد: »روش های انتقال ویروس هایی که 
منجر به کرونا و آنفلوآنزا می شوند، مشابه است، این 
ویروس ها بین افرادی که در تماس و فاصله نزدیک 
با هم قرار دارند، از طریق قطرات تنفسی خارج 
 شده از دهان و بینی هنگام صحبت کردن، عطسه و 
سرفه منتشر می شوند و یکی دیگر از راه های انتقال 
این ویروس ها، لمس کردن سطح آلوده به ویروس 
توسط شخص و سپس دست زدن به دهان، بینی و 

چشم های خود است.«
این متخصص بیماری های عفونی، تب، سرفه، تنگی 
نفس یا مشکل در تنفس، خستگی، گلودرد، آبریزش 

یا گرفتگی بینی، درد عضالنی، سردرد و حالت تهوع 
و استفراغ که بیشتر در کودکان شایع است را از 
عالیم مشابه آنفلوآنزا و کرونا بیان کرد و گفت: 
»عالئم دو بیماری می تواند خفیف یا شدید باشد 
و منجر به عوارض جدی مانند ذات الریه، تنفسی 
حاد، نارسایی عضو، حمالت قلبی، التهاب قلب یا 

مغز، سکته مغزی و مرگ شوند.«
یادگاری افزود: »بسیاری از افراد مبتال به آنفلوآنزا یا 
کسانی که کرونای خفیف دارند، می توانند در خانه 
با استراحت و مصرف مایعات بهبود یابند اما برخی 

افراد مبتال به این بیماری ها به شدت بیمار شده و 
باید در بیمارستان بستری شوند.«

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح 
ممکن  کرونا  به  ابتال  صورت  در  »افراد  کرد: 
است حس چشایی یا بویایی خود را از دست 
بدهند و عالئم 2 تا 1۴ روز پس از در معرض 
ویروس قرار گرفتن بروز پیدا می کنند و عالئم 
آنفلوآنزا حدود یک تا چهار روز پس از مواجهه 

با ویروس ظاهر می شوند.«
یادگاری ادامه داد: »آنفلوآنزا با داروهای ضدویروسی 

قابل درمان است، اکنون هیچ داروی ضدویروسی 
برای درمان کرونا تایید نشده و برخی داروها ممکن 

است به کاهش شدت کرونا کمک کنند.«
به گفته وی، بهترین راه پیشگیری از آنفلوآنزا و 
کرونا رعایت اصول بهداشتی از جمله شستن مرتب 
دست ها و عدم تماس دست با صورت است زیرا فرقی 
نمی کند کرونا باشد یا دیگر ویروس ها و بیماری ها، 
تماس دست آلوده با چشم،  بینی و دهان می تواند 

فرد را به انواع بیماری ها  دچار کند.
یادگاری افزود: »در این ایام از دید و بازدید و تماس 
غیراضطراری با افراد بپرهیزید، فرقی نمی کند که فرد 
سالم باشد یا مبتال به یک سرماخوردگی کوچک، 
باید تماس خود را با همه  افراد به حداقل برسانید و 
استفاده از ماسک یکی دیگر از راهکارهای جلوگیری 
از ابتال به کرونا است اما باید بدانید که استفاده دراز 
مدت از یک ماسک می تواند باعث تکثیر باکتری 
شود و ماسک برای بیمارانی که از داروهای ضد 
سیستم ایمنی استفاده می کنند بیشتر توصیه می شود. 
همچنین دست زدن به ماسک باعث آلوده شدن 
دست ها خواهد شد.« وی اظهار داشت: »از خوردن 
غذای خام یا نیمه خام در این روزها دوری کنید 
و همه تالش خود را به کار بگیرید تا موادی مانند 

گوشت و تخم مرغ را کامال بپزید.«

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع مبتالیان کووید19 
در کشور از نیم میلیون تن گذشت، در عین حال گفت: »متاسفانه 
در طول شبانه روز گذشته 2۵1 تن به دلیل این بیماری جان باختند.«

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز شنبه تا یک شنبه 
20 مهر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 3 هزار و ۸22 
بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک هزار و 
72۴ نفر از آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 
در کشور به ۵00 هزار و 7۵ نفر رسید.« الری گفت: »متاسفانه در طول 
2۴ ساعت گذشته، 2۵1 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به 2۸ هزار و ۵۴۴ نفر رسید.«

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »خوشبختانه تا کنون ۴0۶ هزار و 
3۸9 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«
وی گفت: »۴۴۸2 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.« الری گفت: »تا کنون چهار میلیون 
و 312 هزار و ۵1۴ آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده 
است.« سخنگوی وزارت بهداشت در توضیح استان های در شرایط 
قرمز کرونا گفت: »استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، 
مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، 
کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی همچنین درباره استان های در شرایط هشدار گفت: »استان های 
کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.«
الری گفت: »در شرایطی هستیم که مردم کشور نیاز به همبستگی 
بیشتر برای حفظ سالمت خود دارند و شرط اساسی موفقیت 
در این دوران حساس همه گیری بیماری، همکاری بیشتر و 

موثرتر مردم فهیم کشورمان با پرسنل نظام سالمت است.«
وی افزود: »مطمئناً هرگونه عادی انگاری شرایط و سهل انگاری در 
رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند زمینه الزم را جهت شیوع 
گسترده تر بیماری در کشور فراهم کند.« سخنگوی وزارت بهداشت 
ادامه داد: »در هفته سوم مهرماه میانگین بروز موارد بستری در کشور 
در هر 100 هزار نفر 1۵.19 نفر و متوسط بروز موارد مرگ و میر 22 
دهم در هر یک میلیون نفر گزارش شده است. متاسفانه در برخی 
استان ها مانند قم نرخ بروز بستری و مرگ و میر دارای اختالف 
بسیار زیادی با میانگین کشوری بوده است.« وی در خاتمه تاکید 
کرد: »فراموش نکنیم عمل به توصیه های بهداشتی توسط ما به عنوان 
گامی موثر برای حفظ سالمت خود و خانواده هایمان است و امیدواریم 
در شرایط حساس کنونی با تقویت عزم و اراده در رعایت نکات 

بهداشتی شاهد توقف شیوع گسترده بیماری در کشورمان باشیم.«

افزایش تست های کرونا 
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین از تالش این وزارتخانه و حمایت 
دولت برای افزایش تست های روزانه برای شناسایی مبتالیان به ویروس 
کرونا خبر داد. الری در گفت  وگو با ایرنا درباره صحبت های رییس 

جمهوری در جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره افزایش 
تست های روزانه کرونا بیان کرد: »تالش وزارت بهداشت این است 
که با حمایت دولت، ظرفیت تست های کرونا در آزمایشگاه های کشور 
افزایش یابد. هرچند مشکالت ناشی از تحریم و مسائل اقتصادی 
وجود دارد، اما تالش می کنیم با قول هایی که از طرف ستاد ملی مقابله 
با کرونا داده شده، تعداد تست های روزانه کرونا افزایش پیدا کند.«

وی ادامه داد: »اقداماتی برای استفاده از تست های آنتی ژن نیز در حال 
انجام است و امیدواریم به نتایج مطلوبی در این زمینه نیز برسیم.«

الری گفت: »البته وقتی در پیک کرونا باشیم، انجام تست های زیاد 
نمی تواند موثر باشد. در حال تهیه تجهیزاتی هستیم که بتوانیم 
تعداد تست های روزانه کرونا را در کشور از ظرفیت حال حاضر 
افزایش بدهیم.« معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: »البته باید توجه 
کرد که انجام تست کرونا به تنهایی کافی نیست و باید مسائل 

قرنطینه به موقع را نیز اجرا کرد.«
رییس جمهوری روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره 
افزایش تست های روزانه کرونا در کشور گفت: »خیلی مهم است که 
بیمار را سریع کشف کنیم و راه آن این است که تست هایی که انجام 
می دهیم را گسترش دهیم. با وزیر بهداشت صحبت و امروز اعالم 
کردیم که آماده ایم 10 هزار تست عالوه بر تست های روزانه انجام 
شود و بودجه آن را تامین می کنیم.« رییس دولت تدبیر و امید اظهار 
کرد: »با وزیر بهداشت صحبت کردیم و برای خریداری تست هایی 
که خیلی آسان و کوتاه زمان به ما جواب می دهد نیز بحث شد. ظرف 
یک ربع و بیست دقیقه این تست انجام می شود که صد میلیون دالر 
برای این کیت های مورد نیاز و خریدهای خارجی مقرر کردیم؛ البته 
در داخل هم در حال ساخت است و هم از خارج تامین می شود. 

این یک تحول بزرگ در تست خواهد بود.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

بیش از 500 هزار نفر مبتال به کووید19
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یک تصور اشتباه  خبـر

واکسن آنفلوانزا بزنیم که کرونا نگیریم!
اخیرا این تصور در مردم ایجاد شده که واکسن 
آنفلوآنزا بزنیم که کرونا نگیریم. این تصور نادرست 
موجب افزایش دورهمی های کرونایی شده و به 
اعتقاد محققان موجب شده رفتار مردم در برخورد با 
اپیدمی کرونا همانند اپیدمی ۱۹۰۶ باشد و همان رفتار 
را در هزاره سوم شاهد باشیم. آن ها تاکید می کنند 
که تاکنون برای این بیماری واکسن اختصاصی ارائه 
نشده و با توجه به اینکه رو به فصول سرد سال 
می رویم، باید در خصوص میزان فاصله اجتماعی 
برای کاهش ابتال به این ویروس سرما دوست تجدید 
نظر صورت گیرد. تعداد زیادی از ویروس های 
کرونا که تاکنون شناخته شده اند، موجب ابتال به 
طیفی از عفونت های دستگاه تنفسی در انسان ها 
شده که از سرماخوردگی تا ابتال به بیماری های 
شدیدتری مثل سندروم تنفسی خاورمیانه)مرس

 )SARS( و سندروم تنفسی حاد)سارسMERS
متغیر هستند. ویروس کرونایی که به تازگی کشف 
شده است، عامل ابتال به بیماری کووید-۱۹ است. 
این ویروس نوظهور که کره زمین را وطن خود 
کرده است، تاکنون برای آن درمان و یا واکسن 
اختصاصی ارائه نشده است، هر چند که دانشمندان 
جهان در حال مطالعه و ارائه راهکاری برای این 

ویروس مهارنشدنی هستند.
در ایران نیز اپیدمی کرونا موجب ابتالی بسیاری 
از مردم و مرگ و میر آنها شده، ولی آنچه که این 
روزها نگرانی ها را تشدید کرده است، شروع فصول 
سرد و پاییز است که عالوه بر ادامه دار بودن اپیدمی 
کرونا، شاهد بروز بیماری آنفلوآنزا نیز هستیم. در 
این میان برخی معتقدند که واکسن آنفلوآنزا عالوه 
بر آنکه از بروز این بیماری جلوگیری می کند، مانع 

از ابتالی فرد به کرونا خواهد شد.
متخصص  آهنگری  قاسم  با  ایسنا  خبرگزاری 
ایمونوژنتیک و استاد تمام دپارتمان ژنتیک پزشکی 
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 
گفت وگویی را انجام داده است که بازنشر می شود. 

گذشته،  سال  در  بحث  به  ورود  از  قبل   
ارائه  با کرونا  جنابعالی مطالبی را در ارتباط 
و در خصوص خطرات این ویروس، شیوع، 
ساختار، نبود واکسن و درمان خاص و تنوع 
آن هشدار دادید. امروز پس از حدود ۸ ماه از 

آن زمان، در چه وضعیتی قرار داریم؟
در حال حاضر می بایست به دنبال راهکارهایی 
باشیم تا از بروز مرگ و میر و قدرت کشندگی 
این ویروس جلوگیری کند و این نکات را می توان 

در چند بخش توضیح داد:
بخش اول حمله بعدی ویروس به زیر ساخت های 
بهداشتی و درمانی است؛ اصوال در علم ایمنی شناسی 
بیماری های عفونی واگیردار بعد از شناسایی کانون 
شروع بیماری  و عامل آن، می بایست سریعاً وارد 
 Golden( عمل شد و شیوع آن را در زمان طالیی

Time( کنترل و محدود کرد.
حال بنا به دالیل مختلف که خارج از زمان و مکان 
بررسی آن در حال حاضر است، مطابق نقشه ترسیمی 
و اعالمی از سوی مراکز رسمی، بیماری کووید-19 
در تمام استان ها شیوع پیدا کرده و وضعیت درجه 
قرمز در اغلب استان های کشور قابل مشاهده و کمتر 
استانی است که در این حالت نباشد. پس بنابراین 
دیگر بحث شیوع مطرح نیست و این ویروس در 

سراسر کشور پخش شده است؛ از این رو در این 
گونه موارد مخصوصاً که در شروع فصل پاییز هستیم 
و رو به زمستان می رویم، راهکار خاصی وجود دارد.
متاسفانه در این حالت آن چیزی که در این بحران 
نادیده گرفته می شود و توجه خاص را الزم دارد، 
بحران کادر درمان است نه بررسی شیوع؛ لحظه ای 
که از آن عبور کرده ایم. این یک بحران جدی در 
این گونه موارد است که کادر و سیستم بهداشتی 
و درمانی را تهدید می کند و نیاز به برنامه ریزی و 
توجه ویژه دارد تا به دلیل ابتال و مراجعات فراوان 
و سنگین مبتالیان، واحدها کارایی خود را از دست 
ندهند و پرسنل دچار تلفات و سیستم فرسوده نشود.
این در حالی است که در مواقع شیوع فراگیر چون 
تمام کادر درمانی استان ها درگیر این موضوع هستند، 
استان معین کمکی وجود ندارد تا جبران شود، در 
 Fatality نتیجه موجب خسران سنگین و تشدید

و یا مرگ و میر سنگین می شود. 
دوم: رفتارهای مردم؛ از نظر کرونولوژی بیماری های 
عفونی واگیردار در ایران متاسفانه در مقایسه با اپیدمی 
جهانی آنفلوآنزا در سال 191۸ صورت می گیرد، 
ولی بنده معتقدم ما می بایست اپیدمی سال 190۶ 
در کشور خودمان را با وضع کنونی مقایسه کنیم که 
متاسفانه باید بگویم از نظر رفتاری زیاد با آن سال ها 
تفاوت قابل مشاهده ای در خصوص بیماری های 
واگیردار نکرده ایم و همان الگوهای رفتاری که در 
سال 190۶ موجب مرگ و میر سنگین در کشور شد 

را شاهد خواهیم بود.
امروز چنانچه توجه نکنیم، به علت طوالنی شدن 
بیماری و عدم کنترل آن، دقیقا رفتار مردم را می توان 
با اپیدمی بیماری عفونی سال 190۶ در ایران مقایسه 
کرد؛ چرا که در آن سال افرادی که به نکات بهداشتی 
و بیماری عفونی قابل سرایت توجه نکردند و آن را به 
سخره  گرفتند، ولی روزهای بعد بدن بی جان خود و 
خانواده و نزدیکان آنها به مراکز درمانی آورده می شد.
پس بنابراین خواهش بنده این است که به مرور تاریخ 
رفتارشناسی خود بپردازیم و از عزیزان کارشناس 
روانشناس، روانپزشک و رفتارشناسان و جامعه شناسان 
دعوت به عمل آید تا در خصوص رفتار خاص ما 
با این گونه از اپیدمی  بیماری های عفونی و واگیردار 

کمک کنند تا این معضل حل شود.
با رجوع به اسناد تاریخی و گزارشات کادر درمانی 
بین المللی مشاهده می کنیم که در آن سال ها مرگ 
و میر سنگین را بیشتر ماحصل رفتار مردم نسبت 

به بیماری واگیردار می دانند و متاسفانه این الگوی 
رفتاری سال 190۶ را در هزاره سوم شاهد هستیم. 
سوم: دوران Past Corona و حوزه سالمت؛ نکته 
سوم که بسیار مهم بوده، این است که ویروس کرونا 
یک ویروس نوپدید به شمار می رود، ولی با توجه به 
فرم های ویروسی مشابه آن، کشورهای پیشرفته از 
تجربیات گذشته خود استفاده می کنند و همین طور 
با گذر چندین ماهه در این دنیای ناشناخته ها، این 
کشورها اطالعات علمی اعم از ساختار ویروس، نحوه 
انتقال و پاتولوژی آن و از همه مهم تر اطالعاتی را از 
روی مطالعات انسانی در بیماران و اجساد آنها به دست 
آورده اند. بنا بر گفته همکارم پروفسور میکا پایوویک، 
رتروویرولوژیست مشهور دنیا و یکی از بنیانگذاران 
انستیتو ویروس شناسی آمریکا، رترویروس ها یک 
عوارض در زمان ابتدایی و یک عوارض مزمن و 
طوالنی مدت دارند. بیمار پس از گذر از مرحله حاد 

وارد مرحله طوالنی و مزمن می شود. 

 در دوران پسا کرونا یعنی زمانی که فرد مبتال 
بهبود یافت توجه به چه موضوعی مهم است؟

مطالعات اخیر نشان می دهد افرادی که به بیماری 
کووید-19 مبتال می شوند، بالطبع عفونت و حمله 
ویروس به بافت های مختلف بدن آنها موجب بروز 
عوارض خاصی از قبیل گوارشی، عصبی، قلبی و 
عروقی و کلیوی و غیره خواهد شد و پس از بهبودی از 
مرحله حاد بیماری، فرد می تواند مشکالت بیماری های 
مزمن در بافت هایش را پیدا کند که نیاز به مراقبت، 
پیگیری و درمان ویژه دارند. یعنی اینکه در حال حاضر 
با گذشت زمان می بایست تمرکز مسؤولین بهداشتی 
 Post-Corona و درمانی کشور بر روی موضوع
متمرکز شود تا با توجه به ضایعات مزمن ایجاد 
شده، فرد با مشکالت کمتری مواجه شود، ضمن 
آنکه بخش درمان نیز پیش بینی مالی و لجستیکی را 

برای سال های بعد داشته باشند. 

 با توجه به افزایش آالیندگی هوا در فصول پاییز 
و زمستان، این آلودگی ها آیا اثراتی بر روی افزایش 

تعداد مبتالیان به کووید-۱۹ دارد؟
در بحث اصلی آلودگی هوا موضوع مهم این است 
که ریه سالم می تواند مقاومت بیشتری نسبت به 
یک ریه بیمار داشته باشد و این جمله به این معنی 
است که شما نیاز به مهم ترین فاکتور که همان هوای 
پاک است، دارید. متاسفانه در نقشه ارائه شده، در 

تمام کالنشهرهای کشور ذرات کمتر از 2.5میکرون 
که عامل مهم اختالل و آسیب به سطوح مخاطی 
ریه است، مشاهده می شود. این ذرات کمتر از 2.5 
میکرون که کامال توکسیک و سمی هستند، در خون 
سلول های ایمنی که عامل حذف و مقابله با ویروس 
کرونا است، نفوذ کرده و آن را دچار خستگی مزمن 
و یا Exhousted می کند. پس آلودگی هوا از یک 
طرف مخاط را آسیب پذیر و آماده اتصال و تکثیر 
ویروس می کند و از طرف دیگر موجب عدم کارایی 
سلول های ایمنی خواهد شد و فردِ در معرض آلودگی 
هوا را مستعد ابتال به این بیماری و آسیب زایی بیشتر 

می کند و مرگ و میر را باال خواهد برد. 

 درباره اثرات برودت هوا بر روی زیست ویروس 
کرونا توضیحاتی ارائه دهید.

در خصوص برودت هوا باید گفت که این ویروس 
سرمادوست است، ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم 
که هر چه رو به فصول پاییز و زمستان می رویم، 
شیوع بیماری های ویروسی تنفسی بیشتر می شود. 
از طرفی نیز تمایل مردم به تجمع در فضاهای سر 
بسته بیشتر می شود که این امر نه تنها موجب فعال 
شدن کانون های عفونی کالسیک و شایع همانند 
سال های گذشته می شود، بلکه موجب بروز بیشتر 

ویروس نوپدید کووید-19 نیز خواهد شد.
نکته قابل اهمیت در فصل سرما فاصله اجتماعی 

است که در فصل سرما این فاصله دو متر است.
به کانون  با توجه  آلمان  مطابق مطالعه ای که در 
ویروس  این  است،  گرفته  کرونا صورت  جدید 
موجب آلودگی در فضای سردخانه کشتارگاه تا 
۸ متر شد و این زنگ خطری است که می بایست 
در فاصله گذاری اجتماعی در فصل و هوای سرد 

تجدید نظر صورت گیرد. 

 ما می  توانیم برای درمان این بیماری منتظر واکسن 
و یا داروی اختصاصی باشیم؟

نه درمان  و  دارد  نه واکسن  نوپدید  این ویروس 
اختصاصی. واکسن های جدید نظیر آکسفورد و غیره 
بیشتر به صورت Boaster سیستم ایمنی هستند و 
ایمنی غیر اختصاصی گذرا ایجاد می کنند، نه ایمنی 

پایدار شبیه واکسن های کالسیک. 

 برخی بر این باور هستند که واکسن آنفلوآنزا 
مانع از بروز بیماری کووید ۱۹ در افراد می شود، 

این تصور درستی است؟
متاسفانه با توجه به عدم آگاهی، مرسوم شده است 
که واکسن آنفلوآنزا موجب کاهش اپیدمی کرونا و 
مصونیت پس از تزریق واکسن نسبت به کرونا می شود. 
به عبارتی واکسن آنفلوآنزا تزریق کنیم که کرونا نگیریم! 
این تصور کامال اشتباه است؛ زیرا سیستم ایمنی بدن 
انسان آن چنان اختصاصی و مدبرانه عمل می کند که هر 
واکسن ویژگی خاص خود را دارد و ایمنی در مقابل 
سایر عوامل عفونی نظیر ویروس کرونا ایجاد نمی کند. 
این عدم آگاهی و اطمینان کاذب موجب تجمع های 

غیر ضروری و دورهمی های کرونایی شده است.
از این رو مجددا تاکید می کنم که تغییر رفتارهای 
ما در مواجهه با عوامل عفونی واگیردار نظیر کرونا 
می بایست نسبت به سال 190۶ تغییر جدی یابد 
و استفاده از پروتکل های بهداشتی در جهت پایین 

آوردن مرگ و میرها سرلوحه رفتارمان قرار گیرد.
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معاون هماهنگ کننده ارتش خبر داد خبـر

افزایش ۵۱ درصدی تخت های بستری ویژه کرونا   در مراکز درمانی ارتش
اینکه  بیان  با  ارتش  کننده  معاون هماهنگ 
۵1 درصد تخت های بستری و 21 درصد 
تخت های مراقبت ویژه را برای خدمت رسانی 
به بیماران کرونایی در بیمارستانهای ارتش در 
سراسر کشور افزایش داده ایم، گفت: »به تمام 
مراکز درمانی و بیمارستان های ارتش جمهوری 
اسالمی ایران ابالغ شده است، با تمام ظرفیت، 
آمادگی الزم برای خدمات رسانی به بیماران 
تنفسی حاد و مبتال به کرونا را داشته باشند.«
به گزارش سپید، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری 
در جلسه روز یکشنبه قرارگاه پدافند زیستی 
ارتش که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد، با اعالم خبر فوق گفت: »آنچه که امروز 
آن  نظاره گر  خوبی  به  ایران  بزرگوار  ملت 
هستند، تلفیق علم، تخصص، تعهد پزشکی و 
فداکاری و سربازی به صورت توأمان توسط 
 بخش بهداشت و درمان ارتش و سایر نیروهای 

مسلح برای کمک به مردم در عرصه مبارزه با 
ویروس کرونا است.«

فرمانده قرارگاه پدافند زیستی ارتش افزود: »ارتش 
جمهوری اسالمی ایران عالوه بر تالش در حفظ 
سالمت مردم، به امنیت کشور و حفظ و ارتقای 
توان دفاعی خود نیز توجه الزم را مبذول داشته 

و خواهد داشت.«
سیاری گفت: »اجرایی نمودن تدابیر فرماندهی 
معظم کل قوا مبنی ارائه خدمت رسانی به مردم با 
بهره گیری از همه ظرفیت های بهداشت و درمان 
نیروهای مسلح، آمادگی برپایی بیمارستان های 
صحرایی، سیار و نقاهتگاه ها در شهرستان های 

مورد نیاز پس از درخواست ستاد ملی مقابله با 
ویروس کرونا و تایید سلسله مراتب، پذیرش و 
خدمت رسانی حداکثری به بیماران کرونایی، تولید 
و توزیع مناسب ماسک، الکل و مواد ضدعفونی 
کننده، توسعه طرح های تحقیقاتی، تولید بسته ها و 
کلیپ های آموزشی در زمینه مقابله و کنترل بیماری 
کرونا و انتشار آن در فضای مجازی برای بهره 
مندی عموم هموطنان و ده ها برنامه اجرایی دیگر 
از ۴۸ ساعت گذشته در دستور کار ویژه قرارگاه 
پدافند زیستی ارتش قرار گرفته که مصوبات آن با 
جدیت درحال پیگری و اجرا است.« وی با بیان 
اینکه ۵1 درصد تخت های بستری و 21 درصد 

تخت های مراقبت ویژه را برای خدمت رسانی 
به بیماران کرونایی در بیمارستانهای ارتش در 
افزایش داده ایم، گفت: »به تمام  سراسر کشور 
مراکز درمانی و بیمارستان های ارتش جمهوری 
اسالمی ایران ابالغ شده است، با تمام ظرفیت 
آمادگی الزم برای خدمات رسانی به بیماران تنفسی 

حاد و مبتال به کرونا را داشته باشند.«
»استفاده  افزود:  ارتش  کننده  هماهنگ  معاون 
حداکثری از پزشکان و پرستاران وظیفه مراکز 
آموزشی و یگان های ارتش جمهوری اسالمی 

ایران نیز در دستور کار قرار گرفته است.«
سیاری گفت: »از همه کادر درمانی و عزیزان شاغل 

در  بخش های مختلف بهداشت و درمان ارتش 
جمهوری اسالمی ایران از پزشکان و پرستاران 
و دیگر کارکنان این  بخش ها در اقصی نقاط 
کشور که با ایثار و از خودگذشتگی پذیرای 
بیماران مبتال به ویروس کرونا هستند، تشکر و 
قدردانی می کنم و از خداوند بزرگ می خواهم 
که در عرصه مبارزه با این ویروس منحوس 
موفق و سربلند بوده و بار دیگر با روحیه 
جهادی، عزت و فداکاری و با بسیج تمامی 
امکانات و خدمات خود به ملت شهیدپرور 

ایران اسالمی خدمت رسانی کنند.«
ارتش  زیستی  پدافند  قرارگاه  فرمانده 
خاطرنشان کرد: »ارتش جمهوری اسالمی 
ایران از همان لحظات اولیه شیوع این ویروس 
منحوس، برنامه ها و اقدامات مناسبی را در 
حوزه های عملیاتی و آموزشی در راستای 
بهبود سالمت مردم پیش بینی و اقدامات الزم 
را بعمل آورده و بخش بهداشت و درمان ارتش 
در این عرصه کارزار نیز با حضور به موقع و 
به کارگیری ظرفیت و توان خود جوهره واقعی اش 
را در راستای شعار ارتش فدای ملت به خوبی 

نشان داده است.«
در ادامه این جلسه، امیر دریادار دوم مصطفی مداح، 
معاون بهداشت، درمان، امداد و آموزش پزشکی 
ارتش، تعدادی از معاونین هماهنگ کننده نیروها و 
سازمان های تابعه و مسئوالن ارشد قرارگاه پدافند 
زیستی ارتش جمهوری اسالمی ایران گزارش هایی 
از اقدامات انجام شده و برنامه های پیش رو در 

زمینه مقابله با ویروس کرونا را ارائه کردند.ایسنا

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »برخی 
افراد و مدعیان طب سنتی با انتشار مطالب اثبات نشده و غیرعلمی 
درباره تاثیر برخی مواد بر درمان یا پیشگیری از کرونا مشغول 

سودجویی و دامن زدن بر اضطراب مردم هستند.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»ویروس کرونا بیش از هفت ماه است که جهان را درگیر خود 
کرده و همه دانشمندان علوم پزشکی دنیا مشغول تحقیق در زمینه 
این ویروس و همچنین تالش برای تولید واکسن موثر آن هستند. 
با این حال، هنوز هیچ داروی اختصاصی و موثر و واکسن اثربخش 

و تایید شده برای بیماری کووید 19 تولید نشده است.«
وی گفت: »هر چند در دنیا از طب سنتی نیز برای برخی مراحل 
این بیماری و کاهش عالئم استفاده شده، اما هیچ روش تایید 
شده ای برای درمان بیماری کووید 19 حتی از طریق طب سنتی 
هم به صورت رسمی از طرف سازمان جهانی بهداشت گزارش 
نشده است.« الری ادامه داد: »تاکنون داروی شیمیایی یا طبیعی 
یا گیاهی برای درمان قطعی این بیماری تولید نشده و حتی اگر 
دارویی در حوزه طب سنتی هم تولید شود، پیش از هر چیز باید 
اثربخشی و بی خطر بودن آن اثبات شود تا بتوان آن را تایید کرد. 
البته داروهایی تحت عنوان تقویت سیستم ایمنی وجود دارد و شاید 
برای بهبود ایمنی بدن و پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا موثر 

باشد، اما نمی توان بدون شواهد علمی و گذراندن کارآزمایی های 
بالینی، هر ادعایی را تایید کرد.«

وی گفت: »برخی ادعاها روی جمعیت کوچکی از اطرافیان افراد 
انجام می شود و این در حالیست که مشخص نیست آن فرد بیمار 
یا غیربیمار در چه وضعیت بیماری قرار داشته یا اصال شرایط 

سیستم ایمنی بدن او به چه صورت بوده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »طرح هایی که در طب سنتی 

برای مقابله با کرونا مطرح می شود، در دانشگاه های علوم پزشکی 
بررسی شده و سپس در صورتی که در کمیته علمی کرونا تایید 
شود، مورد استفاده قرار می گیرد. صحبت هایی مانند استفاده از 
گالب یا سیر یا مواردی از این دست، از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا در کشور مطرح بوده و برخی افراد از این طریق مشغول 

مضطرب کردن افکار عمومی هستند.«
الری گفت: »به مردم توصیه می کنیم که فقط به مطالب علمی منتشر 
شده از طرف وزارت بهداشت که از طریق رسانه های رسمی کشور 
اطالع داده می شود توجه کرده و به مطالبی که به نام برخی افراد در 

فضای مجازی منتشر می شود، اعتنایی نداشته باشند.«
وی تاکید کرد: »هرچند به نظر می رسد جامعه پس از گذشت بیش 
از هفت ماه از شیوع ویروس کرونا به سطح مناسبی از دانش و 
آگاهی در زمینه ویروس کرونا رسیده اند. با این حال از رسانه های 
رسمی و معتبر کشور انتظار می رود که در این مسیر همراه و 
همگام وزارت بهداشت برای اطالع رسانی مناسب حرکت کنند 
و سطح سواد سالمت جامعه را باالتر ببرند تا سودجویی برخی 
افراد جلوگیری شود.« بعد از انتشار گسترده مطالبی درباه تاثیر ادرار 
شتر و روغن بنفشه برای پیشگیری و درمان کرونا اخیرا افرادی 
سودجو با انتشار مطالبی در فضای مجازی مدعی پیشگیری از 

کرونا با مصرف گالب، سیر و زنجبیل شده اند.

سخنگوی وزارت بهداشت:

سودجویانطبسنتیباادعایدرمانکرونابراضطرابمردممیافزایند



عظیمی، عضو هیات مدیره انجمن اپتومتری ایران: 

شورای بین المللی پرستاران:
نگران سالمت رواِن پرستاران در همه گیری کرونا هستیم

شورای بین المللی پرستاران اعالم کرد: »پرستارانی که در 
کشورهای مختلف مسئول مراقبت از بیماران مبتال به کووید-۱۹ 

هستند به خستگی و فشارهای روانی دچار شده اند.«
به گزارش سپید بنابر اعالم شورای بین المللی پرستاران، 
بسیاری از پرستارانی که از بیماران مبتال به کووید-۱۹ 
مراقبت می کنند به خستگی یا فشارهای روانی دچار شده اند 
و در برخی کشورها بسیاری از آنان در خارج از محل کار با تبعیض روبرو هستند. در گزارش این 
شورا آمده است: تامین تجهیزات حفاظت شخصی برای پرستاران و دیگر کادر درمان در برخی 
از آسایشگاه ها به سختی انجام می شود و تعداد کافی از این تجهیزات وجود ندارد. مدیر اجرایی 

شورای بین المللی پرستاران گفت: »به شدت در مورد سالمت روان پرستاران نگران هستیم. 
بررسی اخیر ما از انجمن های ملی پرستاران نشان می دهد بیش از ۷۰ درصد این انجمن ها اعالم 
کرده اند که پرستاران مورد خشونت یا تبعیض قرار گرفته اند و به همین دلیل در مورد فشارهای 
روانی و سالمت روان پرستاران نگرانی وجود دارد.« این آمار براساس پاسخ حدود یک چهارم 
از انجمن های ملی پرستاران در بیش از ۱۳۰ کشور جهان به دست آمده است. شورای بین المللی 
پرستاران در تالش برای حفاظت بهتر از پرستاران و بهبود شرایط کاری آنان است. به گفته مدیر 
اجرایی این شورا، همچنان مشکالتی در تامین تجهیزات حفاظت شخصی پرستاران وجود دارد. 
هرچند پیشرفت هایی به ویژه در بیمارستان ها صورت گرفته است. با این وجود، در برخی از 
آسایشگاه ها در کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و جنوبی کمبود امکانات گزارش می شود. 
شورای بین المللی پرستاران )International Council of Nurses( فدراسیونی با بیش از ۱۳۰ 
انجمن ملی پرستاری است که در سال ۱۸۹۹ تأسیس و اولین سازمان بین المللی برای متخصصین 

مراقبت های بهداشتی بوده و مقر این سازمان در ژنِو سوئیس است.ایسنا

خبـر

انتصاب

عضو هیات مدیره انجمن اپتومتری ایران ضمن تاکید 
بر جایگاه اپتومتریست ها در برنامه های پیشگیری از 
نابینایی و کم بینایی گفت: »۸۰ درصد اختالالت 

بینایی قابل پیشگیری است.«
به گزارش سپید، عباس عظیمی با تبریک روز جهانی 
بینایی)دومین پنجشنبه ماه اکتبر مصادف با ۱۸ مهر ماه 
به  عنوان روز جهانی بینایی نامگذاری شده است( در 
ارتباط با اهمیت بینایی و درست دیدن افزود: »سازمان 
جهانی بهداشت از سال ۱۹۷۵ برنامه های متعددی 
برای جلوگیری از نابینایی انجام و طرح ریزی کرده 
که یکی از مهم ترین آنها طرح پیشگیری از نابینایی 
به نام طرح ۲۰۲۰ بود که در سال تحقق آن هستیم.«
وی افزود: »دلیل راه اندازی طرح ۲۰۲۰ این بود که در 
سال ۱۹۷۵ در جهان ۲۸ میلیون نابینا وجود داشت و 
پیش بینی می شد که در سال ۲۰۲۰، تعداد این جمعیت 
به ۴۵ میلیون نابینا و ۱۳۵ میلیون کم بینا افزایش یابد 
که متأسفانه آمارها طی این مدت به ۷۶ میلیون نابینا و 

۱۸۰ میلیون کم بینا افزایش داشته است.«
عظیمی با اشاره به افزایش موارد نابینایی و کم بینایی 
در دنیا ادامه داد: »از همین رو تصمیم گرفته شد 
برنامه هایی تنظیم و همه کشورها را موظف به اجرای 
آن کرد. خوشبختانه در ایران نیز اقدامات مهمی از 
طرف سازمان های ذی نفع و نیز انجمن های اپتومتری 
و همکاران اپتومتریست انجام شد و غربالگری های 
بسیار دقیق و سازمان یافته ای انجام یافت و تا حدودی 

منجر به کاهش نابینایی و کم بینایی در ایران شد.«
عضو هیات مدیره انجمن اپتومتری ایران گفت: »البته 
ذکر این نکته ضروری است که به رغم مراقبت ها و 
غربالگری ها و اصالح و درمان اختالالت چشمی، 
تعداد فزاینده ای از مردم کشور با رشد جمعیت و 

مسن شدن در معرض اختالل بینایی هستند.«
وی افزود: »بیماری های سیستمیک مانند فشارخون، 
دیابت، تیروئید و غیره و نیز اختالالت چشمی مانند 
رتینوپاتی دیابتی، آب مروارید، آب سیاه، بیماری های 
عفونی، صدمات چشمی و سوختگی، دژنراسیون 
ماکوال و مهم تر از همه عدم اصالح عیوب انکساری 
خطر بسیار جدی است که سالمت جامعه و بینایی 
را تهدید می نماید.« عظیمی گفت: »نکته بسیار مهم 
و حیاتی اینکه سه چهارم نابینایی ها و کم بینایی ها 
یعنی حدود ۸۰ درصد آن قابل پیشگیری است که 
برای دست یافتن به این هدف مهم نیاز به توسعه 

اقتصادی – اجتماعی و برخورداری از زمینه های الزم 
اجرای طرح های بهداشتی است که خوشبختانه به نحو 

قابل قبول در ایران پایه ریزی شده است.«
وی اظهار کرد: »در ایران مهم ترین علت نابینایی و 
کم بینایی آب مروارید یا کاتاراکت است که عمل 
جراحی آب مروارید یکی از به صرفه ترین مداخالت 
و مراقبت های بهداشتی است.« عظیمی افزود: »آب 
مروارید در ایران با افزایش سن شروع می شود و قابل 
پیشگیری نیست اما عمل جراحی و قرار دادن لنز 
داخل چشم بسیار مؤثر است و منجر به بهبودی بینایی 
می شود. مدیریت خوب و مناسب اپتومتریست ها با 
بیماران آب مروارید می تواند منجر به حفظ و نگهداری 
بینایی آنها شود. زیرا یک اپتومتریست مجرب و 
کارآزموده ضمن انجام معاینات دقیق چشم و بینایی 
به درستی می داند که چه موقع باید بیمار دچار آب 
مروارید را جهت انجام عمل جراحی به چشم پزشک 
معرفی نماید و چه خدمات بینایی و مشاورهای الزم 
را بعد از عمل جراحی برای بیمار خود انجام دهد.«
وی تاکید کرد: »در حال حاضر در جهان بیش از ۱۸ 
میلیون نفر نابینا وجود دارد که به دلیل تعلل و یا نبودن 
امکان عمل جراحی، دچار نابینایی شده اند. در ایران 
هم مهم ترین عامل نابینایی و کم بینایی عبارتند از 
مشکالت اقتصادی، اجتماعی، عدم دسترسی به مراکز 
بیمارستانی، عدم اطالع، کم اهمیت دادن و سایر موارد، 
لذا به موقع آب مروارید چشم خود را عمل نمی کنند 

و دچار بیماری آب سیاه و یا نابینایی می شوند.«
وی ادامه داد: »گر چه هر روز هزاران نفر در ایران 
به مراکز مربوطه جهت انجام آب مروارید مراجعه 
می کنند ولی متأسفانه هستند مردمانی که در اقصی 

نقاط کشور زندگی می کنند که به دلیل مشکالت 
اقتصادی و نبود امکانات و تعلل، دچار نقص بینایی 
می شوند. لذا، نقش همکاران و اپتومتریست ها در 
غربالگری، معاینات دقیق و تشخیص اختالل، هدایت 
و مدیریت و نهایتاً اقدام عمل جراحی توسط چشم 
پزشکان، بسیار مهم و حیاتی است.« عظیمی گفت: 
»بهره گرفتن از کارکنان بهداری روستایی، ارسال 
اکیپ های غربالگری، آموزش، استفاده از پرسنل میان 
سطح مانند بهورزان و نیز معاینات دقیق و تشخیص به 
موقع آب مروارید می تواند کمک شایانی به هموطنان 
گرفتار آب مروارید بنماید و با عمل جراحی در زمان 
مناسب، کمک شایانی به این افراد و نهایتاً کمک به 

ارتقا و سطح سالمت جامعه می شود.«
وی افزود: »شعار امسال روز جهانی بینایی »امید در 
بینایی« نامگذاری شده و همه با هم می توانیم در 
جهت حمایت از پیشگیری از نابینایی و اطمینان 
از سالمت چشم کار کنیم. به امید روزی که شاهد 
حداقل نابینایی و کم بینایی در جهان و ایران باشیم.«
این استاد دانشگاه به شیوع کرونا و ارتباط آن با 
بیماری های چشم اشاره کرد و گفت: »همه گیری 
ویروس کرونا و بیماری کووید ۱۹ باعث مشکالت 
عدیده ای در حوزه سالمت شده و متأسفانه روزانه 
شاهد درگیری تعداد زیادی از هموطنان با این بیماری 
کشنده هستیم و از همه می خواهم که حتی در این 
شرایط، پیگیر بیماری های چشمی خود مانند آب 
مروارید، آب سیاه، مشکالت شبکیه ای، عوارض 
چشمی دیابت، عوارض چشمی نوزادان نارس و... 
باشند و با رعایت پروتکل های بهداشتی با چشم پزشک 

خود مشورت های الزم را انجام دهند.«ایرنا

با حکم وزیر بهداشت۸۰ درصد اختالالت بینایی قابل پیشگیری است
سرپرست دانشگاه علوم بهزيستي 

و توانبخشي منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در حکمی حمیدرضا خانکه را به عنوان 
و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  سرپرست 

توانبخشی منصوب کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این 

حکم به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حمیدرضا خانکه

و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  محترم  استاد 
توانبخشی

باعنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده 
علمی و اجرائی جناب عالی به موجب این 
علوم  دانشگاه  عنوان سرپرست  به  ابالغ 
بهزیستي و توانبخشي منصوب می شوید. 
تا با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی 
اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان محترم 
آن دانشگاه و استفاده از ظرفیت منابع بالقوه 
سایر  بخش های حوزه خود اقدامات الزم را 
به عمل آورید. امید است با اتکال به خداوند 
متعال در ا نجام شایسته وظایف با رعایت 
قانونمداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی 
دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.
همچنین وزیر بهداشت در نامه ای از خدمات 
امیرمسعود عرب لودریچه در مدت تصدی 
مسئولیت ریاست دانشگاه علوم بهزیستی و 

توانبخشی تشکر و قدردانی کرد.
متن این نامه نیز به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر امیرمسعود عرب لودریچه
جمهوری  مقدس  نظام  در  خدمتگزاری 
اسالمی ایران فرصتی مغتنم و نعمتی بزرگ 
است که خداوند متعال به بندگان برگزیده 
خویش عطا می فرماید. بدینوسیله از خدمات 
ارزشمند و تالش مستمر و شایسته شما در 
مدت تصدی مسئولیت ریاست دانشگاه 
علوم بهزیستی و توانبخشی صمیمانه تشکر 

و قدردانی می نمایم.
از خداوند متعال سالمتی، بهروزی و دوام 
نظام  به  خدمتگزاری  در  را  شما  توفیق 
اسالمی و مردم شریف ایران، در مناصب 

و جایگاه های دیگر خواستارم.
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میرمحمدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی:
۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی کشور گفت: »۴۴ 
میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تأمین 

اجتماعی هستند.«
به گزارش سپید، امیرعباس منوچهری در جریان بازدید 
از طرح توسعه بیمارستان کوثر که روز یک شنبه صورت 
گرفت، اظهار کرد: »۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور 

تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند که بیش از نیمی از جمعیت ایران را شامل می شود.«
وی تصریح کرد: »حدود ۱۰ درصد ظرفیت بستری تخت های کشور باوجود ۷۷ بیمارستان تأمین 

اجتماعی مربوط به این نهاد است و در سال جاری ۵۶۰ تخت بیمارستانی دیگر نیز اضافه خواهد شد.«
معاون درمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه بیمارستان جدید در سال جاری احداث نمی شود خاطرنشان 
کرد: »در حال حاضر ۴۰ طرح بهداشتی درمانی این نهاد در کشور در حال ساخت است و تا پایان 
امسال به بهره برداری خواهند رسید.« منوچهری اضافه کرد: »این طرح ها شامل؛ بیمارستان، کلینیک 
و درمانگاه بوده که با به بهره برداری رسیدن این پروژه ها تحول مهمی در بخش درمان کشور ایجاد 
می شود.« وی با اشاره به طرح توسعه بیمارستان کوثر بروجرد ادامه داد: »مشکالت طرح توسعه 
بیمارستان کوثر بروجرد در حضور فرماندار و نماینده مردم بروجرد بررسی و مقررشده هسته ای از 

مسئوالن شهر تشکیل مشکالت برطرف و تا تیرماه سال آینده طرح به بهره برداری برسد.«
معاون درمان تأمین اجتماعی بیان کرد: »حدود نیمی از کار طرح توسعه این بیمارستان انجام و 
در جلسه امروز با تفویض اختیار به استان و نظارت بیشتر از سوی وزارت خانه مقرر شد تا 

قبل از تیرماه ۱۴۰۰ افتتاح شود.«ایسنا

تامین اجتماعی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، 
گفت: »فرهنگ سازی و توزیع ماسک با قیمت 
مناسب و به صورت رایگان برای افراد مستضعف 
باید  که  است  مهمی  موضوعات  از  و محروم 
قبل از اجرایی شدن طرح به آن توجه شود و 
سپس برای افراد مختلف در این زمینه جریمه 

در نظر بگیریم.«
به گزارش سپید، سید جلیل میرمحمدی میبدی 
در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به اجباری 
شدن استفاده از ماسک در پایتخت و اخذ جریمه 
از متخلفان، گفت: »استفاده از ماسک در موج 
سوم کرونا با وجود افزایش آمار ابتال و مرگ 
و میر ناشی از این بیماری به شدت ضروری 
است. متاسفانه  ما در اجرای پروتکل ها به ویژه 
در رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از 
از  ماسک، عدم حضور در تجمعات و پرهیز 
مسافرت های غیر ضروری ضعیف عمل کردیم؛ 
این امر موجب شده امروز شاهد افزایش نگران 

کننده مرگ و میر باشیم.«
در  میبد  و  تفت  شهرستان های  مردم  نماینده 
از  باید  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
همه امکانات کشور برای آگاه سازی مردم در مورد 
خطر جدی عدم استفاده از ماسک استفاده  کنیم، 
ادامه داد: »ضروت استفاده از ماسک در شرایط 
شیوع ویروس کرونا باید از طریق رسانه های 
مکتوب و مجازی به ویژه صدا و سیما به مردم 

اطالع رسانی شود.«

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: 
»افرادی که توانایی تهیه ماسک را دارند و یا این 
اقالم در اختیارشان قرار گرفته اما استفاده نمی کنند، 
عامل خطر و انتقال هستند چرا که از زمان ابتال به 
بیماری تا زمان عالمت دار شدن حدود ۱2 الی ۱3 
روز طول می کشد و عدم استفاده این فرد از ماسک 
موجب شیوع ویروس کرونا در جامعه، ابتال افراد 

دیگر و حتی مرگ آن ها می شود.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر 
اینکه استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی 
از مهم ترین عوامل پیشگیری در ابتال به کرونا 
بشمار می آید، خاطرنشان کرد: »باید برای کسانی 
که به عمد از این راهکار ضروری برای پیشگیری 

از شیوع کرونا استفاده نمی کنند جریمه در نظر 
گرفت. طرح اجباری شدن استفاده از ماسک و 
اخذ جریمه از مختلفان در برخی از کشور های 

اروپایی نیز اجرا شده است.«
در  میبد  و  تفت  شهرستان های  مردم  نماینده 
مجلس با تاکید بر اینکه اخذ جریمه از افرادی 
که ماسک نمی زنند باید با ظرافت و به درستی 
توزیع  و  »فرهنگ سازی  داد:  ادامه  شود،  اجرا 
رایگان  به صورت  مناسب و  قیمت  با  ماسک 
برای افراد مستضعف و محروم  از موضوعات 
مهمی است که باید قبل از اجرایی شدن طرح 
به آن توجه شود و سپس برای افراد مختلف در 

این زمینه جریمه در نظر بگیریم.«

ضرورت توزیع ماسک رایگان در میان مستضعفان
بیمه سالمت

معاون بیمه خدمات سالمت سازمان 
بیمه سالمت اظهار کرد

تاثیرگذاری بالقوه سازمان بیمه 
سالمت درتامین منابع مالی سالمت

معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 
گفت: »سازمان بیمه سالمت به عنوان یکی از 
سازمان های حمایتی دربعد تامین مالی بسیارحایز 
اهمیت است.« به گزارش سپید، مهدی رضایی 
گفت: »هر دولت و حاکمیتی سه وظیفه از جمله 
حفظ وضعیت سالمت جامعه، تامین منابع مالی 
و ایجاد رضایتمندی میان مردم درحوزه سالمت 
را برعهده دارد، به طور قطع سازمان بیمه سالمت 
به عنوان یکی از سازمان های حمایتی دربعد 

تامین مالی بسیار تاثیرگذار است.«
وی با اشاره به اینکه برای تحقق اهداف درسازمان 
بیمه سالمت باید به ارائه دهندگان خدمت، 
گیرندگان خدمت وخریداران خدمت توجه 
گروه  سه  هر  منافع  »امیدواریم  افزود:  کرد، 
را بتوان با استفاده از دیدگاه های کارشناسی 
درجهت افزایش سالمت جامعه درنظرگرفت.« 
وی تصریح کرد: »بدون شک هر بخشی درجامعه 
دارای نقاط ضعف و قوت است، البته دربخش 
سالمت تامین مالی از اهمیت بیشتری برخوردار 
است؛ از این رو امیدوارم بتوان دراین حلقه خدمت 
رسانی به وظایف به درستی عمل کرد؛ ضمن 
اینکه تالش می شود با کمک کارشناسان و بهره 
مندی از تجربیات گران بها برای ارتقاء سازمان 

گام های مهمی را برداشت.«وبدا
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سخنگوی سازمان انتقال خون کشور از ادامه برنامه نذر خون و 
پالسما تا پایان ماه صفر خبر داد و گفت: »از ابتدای شروع جمع آوری 
پالسمای کووید- ۱9 تاکنون ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر از بهبودیافتگان 

کرونا، جهت اهدای پالسما به مراکز انتقال خون مراجعه کردند.«
به گزارش سپید، بشیر حاجی بیگی در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به مراجعه ۴9۰۰ نفر در سراسر کشور جهت اهدای خون در روز 
اربعین حسینی، گفت: »در روز اربعین حسینی و در راستای برنامه 
نذر خون ۴9۰۰ نفر از مردم نوع دوست کشور جهت اهدای خون 

به مراکز انتقال خون سراسر کشور مراجعه کرده اند که از این تعداد 
۴۰۱2 نفر موفق به اهدای خون شدند که این میزان نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۵.۵ درصد رشد داشته است.« وی افزود: »بیشترین 
میزان اهدای خون در روز اربعین مربوط به استان های تهران، آذربایجان 
شرقی، فارس، آذربایجان غربی و خراسان رضوی بوده است.« وی 
ادامه داد: »با توجه به استقبال مردم در سال جاری از برنامه نذر خون 
که با نذر پالسمای بهبود یافتگان بیماری کووید-۱9 هم همراه شد، 
این برنامه تا پایان ماه صفر در همه استان های کشور اجرا می شود.« 

حاجی بیگی گفت: »از ابتدای شروع جمع آوری پالسمای کووید- ۱9 
تاکنون ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر جهت اهدای پالسما به مراکز انتقال خون 
مراجعه کردند که از این تعداد ۸هزار و ۵۵۰  واحد پالسما اهدا شده 
است. بیشترین میزان مراجعه نیز مربوط به استان های تهران، اصفهان، 

خوزستان، خراسان رضوی، مازندران و آذربایجان غربی بوده است.«

سخنگوی سازمان انتقال خون کشور  خبر داد

ادامه نذر خون و پالسما تا پایان ماه صفر



8

مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایرانیان مطرح کرد خبـر

شماره 1770 21 مهر 1399

کاهش چشمگیر آمار اهدای عضو
به  ایرانیان  عضو  اهدای  انجمن  عامل  مدیر 
عوارض خاموش بحران کرونا اشاره کرد و 
گفت: »یکی از مواردی که کرونا توانسته آسیب 
زیادی به آن وارد کند، اهدای عضو بوده است 
به شکلی که آمار اهدای عضو شش ماه اول 
سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت  جاری  سال 
139۸ حدود ۵0 درصد کاهش یافته است.«
در  نجفی زاده  کتایون  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایسنا با اشاره به عوارض بیماری 
»این  گفت:  و...  جامعه  افراد،  برای  کرونا 
مردم  از  زیادی  عده   آنکه  بر  عالوه  بیماری 
است،  کام مرگ کشانده  به  و  کرده  مبتال  را 
منابع اقتصادی کشور را استفاده کرده و باعث 
صدمه به اقتصاد و سالمت مردم شده است 
دنبال  به  دیگری هم  البته عوارض جانبی  و 

است.« داشته 
وی افزود: »یکی از این عوارض کاهش آمار 
پیوند اعضا در کشور است؛  اهدای عضو و 
افراد مرگ مغزی در ICU بستری می شوند 
زیرا فردی که دچار مرگ مغزی شده است 
دستگاه  زیر  است  مجبور  و  نمی کشد  نفس 
این دستگاه  هم در  باشد که  تهویه مکانیکی 
ICU قرار دارد. این در حالی است که تمام 
به  مبتال  بیماران  برای  بیمارستان ها  ظرفیت 

کرونا اشغال شده است.«
نجفی زاده ادامه داد: »از طرفی پرسنل درمانی 
و پزشکان و متخصصانی که باید از بیماران 
بد حال مرگ مغزی و افرادی که عمل پیوند 
را انجام دادند، مراقبت کنند، درگیر مراقبت 
این هم  به کرونا هستند که  مبتال  بیماران  از 
پیوند  و  عضو  اهدای  بر  کرونا  دیگر  تاثیر 

است.« اعضا 
وی تشخیص کرونا را در این دوره معضلی 
اظهار کرد: »شایع ترین علت  دیگر خواند و 
بروز مرگ مغزی تصادفات هستند که می توانند 
عالوه بر ضربه به سر، موجب ضربه به قفسه 
سینه و ورم ریه ها گردند. از طرف دیگر اگر 
همان  در  دهد  رخ  مغزی  مرگ  علتی  هر  به 
لحظه حادثه معموالً ترشحات معده وارد ریه ها 
می شود و ریه ها ملتهب می شوند؛ حال قرار 
شده  مغزی  مرگ  فرد  دهیم  تشخیص  است 
عفونت ها  سایر  و  معمول  ترشحات  دلیل  به 
علت  اینکه  یا  و  شده  ریه  در  التهاب  دچار 
بوده است؟ موضوعی  به کرونا  ابتال  التهاب 
که تشخیص آن بسیار سخت است. بنابراین 
زیادی  دقت  می شوند  محبور  اهدا  تیم های 
سی تی  و  متعدد  آزمایشات  و  گیرند  کار  به 
مرگ  فرد  شود  ثابت  تا  دهند  انجام  اسکن 
مغزی شده، کرونا نداشته است. از طرفی اگر 
کرونا  ناقل  یا  و  مبتال  پیوند،  نیازمند  بیمار 
باشد و پیوند شود، به احتمال زیاد جان خود 

را از دست می دهد.«
وی در خصوص چرایی این موضوع تصریح 
کرد: »پس از آنکه پیوند عضو انجام می شود، 
بیمار باید داروهای ضعیف کننده سیستم ایمنی 
را  پیوندی  بدن عضو جدید  تا  کند  دریافت 

شناسایی و دفع نکند. بنابراین با ضعیف شدن 
بدن، ویروس کرونا شروع به پیشرفت کرده 
و اگر فرد نیازمند پیوند، مبتال به کرونا باشد 
و ما تشخیص ندهیم پس از انجام پیوند در 

خطر مرگ است.«
نجفی زاده با تاکید بر سخت شدن روند پیوند 
در شرایط کرونایی، بیان کرد: »عالوه بر آنکه 
باید از سالمت اهداکننده، بیمار پیوندی و تیم 
درمانی مطمئن باشیم، در این شرایط، تخت 
ICU و بخش جدایی که اطمینان داشته باشیم 
پیوندی  بیماران  برای  نیست،  آن  در  کرونا 
آمار  کاهش  باعث  موضوع  همین  و  نداریم 
کشور  بیمارستان های  تمام  در  اعضا  پیوند 
عضو  اهدای  آمار  که  شکلی  به  است  شده 
کشور نسبت به ۶ ماه اول سال 139۸ حدود 
۵0 درصد کاهش یافته است. پیش از شیوع 
بیمار  نفر   10 تا   7 روزانه  می دانستیم  کرونا 
از  عضو  نرسیدن  دلیل  به  پیوند  به  نیازمند 
با  اکنون می توان تصور کرد  و  دنیا می روند 
ارقام  و  آمار  و  کرونا شرایط  بیماری  وجود 

بود.« چگونه خواهد 
وی با بیان اینکه با برخی تمهیدات می توان 
مجددا  را  اعضا  پیوند  و  عضو  اهدای  آمار 
افزایش داد، گفت: »انتخاب مراکز عاری از 
کرونا که مطمئن باشیم کرونا در آنجا وجود 
البته  است؛  مداخالت  همین  از  یکی  ندارد 

چنین  یافتن  قرمز،  وضعیت  با  شهرهایی  در 
مراکزی کار بسیار سختی است. با توجه بیشتر 
و  مردم  از سوی  بهداشتی  نکات  رعایت  به 
خارج شدن از وضعیت قرمز احتماال انتخاب 
مرکز عاری از کرونا راحت تر باشد. از طرف 
دیگر حاال که آمار اهدای عضو و پیوند کاهش 
یافته است یکی از نکات مهم این است که 
می شوند  مغزی  مرگ  که  مواردی  اعضای 
در  نیست  درست  بنابراین؛  نرود.  خاک  زیر 
شده  مغزی  مرگ  فرد  خانواده  شرایط  این 
رضایت به اهدای عضو ندهند. به قول یکی 
از مراجع عظام، اهدای عضو در شرایطی که 
شود  افراد  جان  نجات  سبب  می تواند  عضو 

عینی است.« واجب 
نجفی زاده افزود: »در مورد افرادی که دیالیز 
در  نیز  دارند  کلیه  پیوند  به  نیاز  و  می شوند 
صورتی که در آشنایان نزدیک آنها فردی که 
هستند،  نزدیک  هم  به  بیشتر  ژنتیکی  نظر  از 
بیشتر  بررسی های  با  و  باشد  داشته  وجود 
گزینه  بهترین  شود،  تایید  او  کلیه  سالمت 

بیمار است.« برای نجات جان 
بیشتر  فرهنگسازی  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
اعضا،  پیوند  اهدای عضو و  با  آشنایی  برای 
اطالع رسانی های  »تاکنون  کرد:  خاطرنشان 
خوبی انجام شده است. البته در شرایط فعلی 
یابد.  افزایش  اطالع رسانی ها  این  است  بهتر 

مردم باید بدانند افراد مرگ مغزی مرده هایی 
دستگاه  کمک  با  روز  چند  برای  که  هستند 
می توان قلب آنها را در حال تپش نگه داشت 
و از اعضای ارزشمند این افراد پیش از اثر 
سپردن  خاک  به  و  مغز  از  مترشحه  سموم 
آنها برای نجات بیماران دیگر استفاده کرد.«
وی با تاکید بر لزوم مراقبت از بیمار پیوند شده، 
اظهار کرد: »باید کاری کنیم فرد پیوند شده با 
مبتالیان به کرونا در تماس نباشد. همکاری 
اعضای خانواده برای مراقبت از سالمت فرد 
بهداشتی  نکات  رعایت  و  خانه  در  پیوندی 
بسیار مهم است. در راستای لزوم حفظ سالمتی 
تمهیداتی  بهداشت  وزارت  پیوندی،  بیمار 
اندیشیده است که یکی از آنها این است که 
بیمار پیوندی برای دریافت داروهایش مجبور 
نسخه  و  نباشد  پزشک  به  مداوم  مراجعه  به 
صورت  در  باشد.  تمدید  قابل  بیمار  پیشین 
با  باید  پیوندی  بیمار  مشکل،  هرگونه  بروز 
پزشک خود در تماس باشد تا راهنمایی های 

الزم را دریافت کند.«
با  ایرانیان  عضو  اهدای  انجمن  عامل  مدیر 
متقاضی  که  بیشترین عضوی  اینکه  به  اشاره 
برای دریافتش وجود دارد کلیه  است، گفت: 
»این تقاضا در کل دنیا به همین شکل است 
و پس از کلیه عضوی که بیشترین تقاضا را 

دارد، کبد است.«
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یک عضو موسسه علوم زیست پزشکی دانشگاه برایتون تشریح کرد خبـر

واکسن های »مدرنا« و »آکسفورد« چگونه کار می کنند؟ 

در روزهای گذشته واکسن کووید 19 شرکت 
»ُمدرنا« عملکرد موفقیت آمیزی را از خود نشان 
داده که پس از تزریق در بدن بزرگساالن پاسخ 
ایمنی قوی ایجاد کرده و هیچ گونه عارضه جانبی 

جدی نداشته است.
 mRNA-1273به گزارش سپید، این واکسن که
نام دارد توسط شرکت ُمدرنا با کمک موسسه 
ملی بهداشت دولت ایاالت متحده در حال تولید 
است. ضمن آنکه پیش از این نیز واکسن دانشگاه 
آکسفورد نیز مراحل موفقی را تجربه کرده بود.

سارا پیت، عضو موسسه علوم زیست پزشکی 
دانشگاه برایتون در گفت وگو با ایسنا درباره نحوه 
چگونگی کار کرد واکسن کووید 19 گفت: »در 
حال حاضر در سطح دنیا تعداد کمی واکسن کرونا 
در دست تولید است که به نظر می رسد دو مورد از 
این واکسن ها در فرآیند امیدبخش تولید و پیشرفت 
قرار دارند که یکی از این واکسن ها توسط کمپانی 
بیوتکنولوژی »مدرنا« آمریکا و دیگری واکسن 
تایید شده توسط دانشگاه »آکسفورد« با همکاری 

کمپانی »آسترازنس« است.«
وی ادامه داد: »در هر دو مورد، تیم های تحقیقاتی 
براساس تجربیات گذشته خود در تولید واکسن، 
مدل های موجود را متناسب با نیازهای خاص 
ساخت واکسن کووید 19 تطبیق داده اند که این امر 
منجر به تهیه دو واکسن با استفاده از رویکردهای 

مختلف شده است.«
پیت با بیان اینکه روش های متقابل و تعامل بدن 
با ویروس کرونا به صورت کامل شناخته نشده 
است اما یک قسمت خاصی از ویروس وجود 
دارد که ما فکر می کنیم پاسخ ایمنی محافظتی را 
ایجاد می کند )پروتئین های گل میخیی یا میخکوب 
کننده که به سطح ویروس می چسبند( اظهار کرد: 
»هدف دانشمندان در تولید واکسن این است که 

روشی را پیدا کنند که در آن بتوانند این پروتئین ها 
را به صورت ایمن در درون بدن به فرمی که 
سیستم ایمنی بدن را تحریک کند، تولید کنند.«

زیست  علوم  و  میکروبیولوژی  مدرس  این 
پزشکی دانشگاه برایتون در پاسخ به این سوال 
که پروتئین های گل میخ چگونه کار می کنند گفت: 
»پروتئین گل  میخ در واقع همان آنتی  ژن یا پادگنی 
است که ما می خواهیم به بدن بشناسانیم تا با تحریک 
دستگاه ایمنی، آنتی بادی ها یا پادتن هایی بر ضد 
آن تولید کند. سپس هنگامی که ویروس واقعی 
وارد بدن شود، دستگاه ایمنی آماده و مسلح برای 
حمله به آن است که هر دو تیم های »آکسفورد« 
و »مدرنا« قرار است با استفاده از تکه ای از ماده 

ژنتیکی ویروس این کار انجام شود.«
عضو موسسه علوم زیست پزشکی دانشگاه برایتون 
با اشاره به اینکه ویروس ها با آلوده سازی سلول ها 
هنگامی  »ویروس ها  افزود:  می کنند  مثل  تولید 
ژنتیکی  مواد  می گیرند،  قرار  سلول  داخل  که 
از خود نشان می دهند که مانند مجموعه ای از 
دستورالعمل ها برای تهیه کپی از ویروس هستند.«
و  »مدرنا«  واکسن های  عملکرد  نحوه  به  پیت 
»آکسفورد« اشاره کرد و گفت: »در واکسن مدرنا، 
نقشه اولیه این است که پروتئین گل میخ در چیزی 
به نام پیام رسان )RNA )mRNA قرار گیرد. 
این پیام رسان، مولکولی است که سلول از آن 
برای ارائه دستورالعمل در هنگام ساخت پروتئین 
استفاده می کند. ایده این است که سلول های انسانی 
را فریب داده و از این mRNA های اصالح شده 
استفاده کنند بنابراین آنها پروتئین های گل میخ را 

درست مثل مواد برای اهداف خود می سازند.«
وی ادامه داد: »در واکسن آکسفورد، کد پروتئین گل 
میخ در اطالعات ژنتیکی ویروسی کامال متفاوت 
است.  بی ضرر  انسان  برای  که  می گیرد  قرار 

هنگامی که این ویروس تغییر یافته یا نوترکیب 
می شود( سلول های  نامیده   CHAdOx )که1 
انسان را آلوده می کند، سلول ماده ژنتیکی آن را 
می خواند و در نهایت پروتئین گل میخ ویروس 

کرونا را تولید می کند.«
این عضو موسسه علوم زیست پزشکی دانشگاه 
برایتون با تاکید بر اینکه در هر دو مورد، مطالعات 
مقدماتی نشان می دهد که پروتیئن های گل میخ 
تولید می شود و با استفاده از آنتی بادی ها و سلول 
ایمنی به نام سلول T، سیستم پاسخ ایمنی بدن را 
تحریک می کنند اظهار کرد: »امید است که این 
ترکیب، ویروس کرونا را با استفاده از پروتئین های 
آنها  به سلول ها و ورود  اتصال  برای  گل میخ 
متوقف کند که هر دو واکسن در حال آزمایش 

هستند تا این اتفاق را تایید کنند.«
وی در پاسخ به این سوال که کدامیک از این 
روش بهتر است؟ گفت: »هر دو روش از نظر 
تئوری خوب به نظر می رسند، اما در عمل استفاده 
جدیدی  بسیار  روش  ویروسی  ژنتیکی  کد  از 
در ساخت واکسن است. شکل اصلی واکسن 
آنفلوآنزا که در دهه 19۶0 تولید شده و هنوز 
هم به صورت گسترده استفاده می شود این است 
که واکسن کل بدن انسان را از ویروس نجات 
می دهد و اجازه نمی دهد ویروس در سلول های 
انسانی رشد کند و بدن می تواند آن را تشخیص 

داده و به آن پاسخ دهد.«
پیت با بیان اینکه قدیمی ترین روش برای توسعه 
واکسن های آنفلوآنزا، رشد ویروس ها در تخم مرغ 
است که زمان بر است ادامه داد: »از آنجایی که ما 
به طور قطع نمی دانیم که باید بر روی کدام قسمت 
ازSARS-CoV 2- تمرکز کنیم، پس شاید باید 
از کل ویروس مرده استفاده کنیم و به بدن اجازه 

دهیم که مطابق نظر خود واکنش نشان دهد.«

وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی این رویکرد 
زمان است افزود: »شش ماه طول می کشد تا یک 
دسته واکسن آنفلوآنزا تهیه شود، زیرا ویروس باید 
در آزمایشگاه رشد کرده و سپس به طور کامل 
درمان شود تا مطمئن شویم که آن را کامال کشته 
و ایمنی برای تزریق به طور کامل صورت گیرد.«
این مدرس میکروبیولوژی و علوم زیست پزشکی 
دانشگاه برایتون با بیان اینکه نمی توانیم برای ایجاد 
واکسن کووید 19 تا این مدت طوالنی صبر کنیم 
 Valneva افزود: »با این حال شرکت اروپایی
با استفاده از این رویکرد به دنبال تهیه واکسن 
کووید 19 است که ممکن است در نهایت بهترین 
نوع واکسن باشد اما قطعا تا اواسط سال 2021 

آماده نخواهد شد.«
 mRNA یا  نوترکیب  بودن  بهتر  درباره  وی 
هم گفت: »در حالی که تعدادی از واکسن های 
mRNA در برابر سرطان و برخی بیماری های 
تاکنون هیچ کدام  اما  تولید شده است  عفونی 
از  برخی  نیستند.  معمول  استفاده  حال  در 
که  دارد  بازار وجود  در  نوترکیب  واکسن های 
دارای تکنولوژی های کمی پیشرفته تر هستند اما 
تاکنون هیچ نشانه واقعی وجود ندارد که بخواهد 
عنوان کند کدام رویکرد بهتر از دیگری است.«

پیت افزود: »به هر حال این احتماال یک ایده خوب 
است که سعی کنیم بیش از یک نوع واکسن را 
ایجاد کنیم زیرا ممکن است هر کدام از آنها برای 
یک گروه خاص مانند افراد مسن یا کودکان بهتر 
کار کند زیرا آنها سیستم های ایمنی کمی متفاوت 
از یکدیگر را دارند ضمن آنکه تاکید داریم ما باید 
به همه در جهان توجه داشته باشیم. بنابراین نیاز به 
واکسن های زیادی داریم و قطعا داشتن چند گزینه 
می تواند به ما کمک کند تا در اسرع وقت، سطح 

حفاظت از همه افراد در هر کشوری را باال ببریم.«
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از جریمه نقدی تا انجام خدمات اجتماعی 
برای خاطیان قوانین کرونایی درجهان

طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت موارد جدید ابتال 
به بیماری کووید-19 در جهان طی یک روز مجدد 
رکوردشکنی داشته است، به گونه ای که تعداد مبتالیان 

جدید بیش از 3۵0 هزار نفر گزارش شده است.
به گزارش سپید، همچنین بیش از 109 هزار مورد 
جدید تنها در کشورهای اروپایی شناسایی شده است.
مایکل رایان، رئیس بخش فوریت های سازمان جهانی 
بهداشت روز جمعه در کنفرانس خبری اظهار کرده 
است با وجود افزایش موارد ابتال به بیماری کووید-19 
در جهان هیچ پاسخ جدیدی وجود ندارد. وی گفته 
است که اگرچه سازمان جهانی بهداشت از کشورها 
می خواهد تا از اعمال محدودیت ها که پیامدهای 
اقتصادی ویرانگر دارد خودداری کنند، دولت ها باید 
تضمین کنند که از افراد آسیب پذیر محافظت می شود 
و اقدامات متعدد دیگری نیز در جهت مهار هرچه 

بیشتر بیماری باید اتخاذ شود. 
رئیس بخش فوریت های سازمان جهانی بهداشت 
تاکید کرده است: »کشورها نباید فقط روی اقدامات 
تقویت  به  باید  بلکه  کنند  تمرکز  کننده  محدود 
سیستم های نظارتی، انجام آزمایش، ردیابی افراد در 
تماس با بیماران مبتال و اطمینان به مشارکت مردم 

نیز توجه داشته باشند.«
از ابتدای شیوع کروناویروس در جهان و با گسترش 
روزافزون بیماری ناشی از آن، مقامات و مسئوالن 
بهداشت و درمان در کشورهای مختلف مردم را به 
رعایت نکات بهداشتی که می توانند در پیشگیری از 
گسترش هرچه بیشترِ این ویروس موثر باشند توصیه 
کرده اند. رعایت فاصله فیزیکی، استفاده از ماسک و 
شست وشوی مرتب دست ها از جمله این اقدامات 
است. هرچند در بسیاری از کشورها و شهرهای 
بزرگ جهان به دلیل تراکم جمعیت، شرایط برای 
رعایت فاصله اجتماعی به ویژه در اماکن و وسایل 
حمل و نقل عمومی فراهم نیست و از آنجایی که 

قرنطینه و منع تردد در اماکن عمومی برای طوالنی 
مدت امکانپذیر نیست در برخی از کشورها جرائمی 
در نظر گرفته شده تا افراد به استفاده از ماسک به 

منظور حفظ سالمت خود و دیگران ملزم شوند. 

ایتالیا
در ایتالیا و با افزایش موارد ابتال به بیماری کووید-19 
از روز چهارشنبه گذشته استفاده از ماسک در فضاهای 
باز سراسر کشور اجباری شده است و افرادی که 
از این قانون تخطی کنند به پرداخت جریمه ۴00 تا 

1000 یورویی محکوم می شوند.
این قانون مردم ایتالیا را ملزم می کند که همیشه و در 
خارج از خانه ماسک به صورت داشته باشند مگر 
اینکه تضمین کنند که می توانند کامال از دیگران به 
غیر از اعضای خانواده دور باشند. عالوه بر این، مردم 
ایتالیا ملزم به استفاده از ماسک در محیطهای بسته به 
غیر از خانه هستند هرچند که الزم است در خانه نیز 
فاصله الزم با اعضای خانواده حفظ شود زیرا بسیاری 

از موارد جدید ابتال در میان خانواده ها بوده است. 

اندونزی
در اندونزی نیز افرادی که از پوشش ماسک خودداری 
کنند به کندن قبر و خوابیدن در تابوت محکوم می شوند. 
این مجازات در جاکارتا و جاوه شرقی به دنبال افزایش 
موارد ابتال اعالم شده است. در منطقه گرسیک در 
جاوه شرقی نیروهای گشت زنی افرادی را که ماسک 
به صورت نداشته باشند شناسایی و متوقف می کنند.
افراد خاطی به انتخاب خود به پرداخت جریمه 
7.90 پوندی یا انجام خدمات اجتماعی مرتبط با 
کروناویروس همچون کندن قبر محکوم می شوند. 

نیویورک
همچنین شهردار نیویورک 29 ماه سپتامبر )هشتم 
ماسک  پوشش  از  که  افرادی  کرد  اعالم  مهرماه( 
خودداری کنند به پرداخت جریمه محکوم خواهند 
شد. این جریمه تا رقم 1000 دالر تعیین شده است.

به گفته شهردار نیویورک، نیروهای خدمات شهری 
ماسک رایگان در اختیار افرادی قرار خواهند داد که 
ماسک به صورت ندارند و افرادی که از پوشش ماسک 
خودداری کنند به پرداخت جریمه محکوم می شوند. 

ولز
مقامات محلی در ولز نیز در یازدهم سپتامبر )21 
شهریور( اعالم کردند افرادی که از داشتن ماسک 
در محیط های عمومی خودداری کنند به پرداخت 

2000 پوند جریمه محکوم خواهند شد. 

انگلیس
همچنین با آغاز موج دوم شیوع بیماری کووید-19 
در انگلیس و به منظور کنترل روند همه گیری این 
بیماری، مقامات انگلیس 20 سپتامبر )30 شهریور( 
طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن افرادی که تست 
کووید-19 آنان مثبت شده یا در تماس با فرد آلوده 
بوده اند و ملزم به خود قرنطینگی هستند در صورت 
خودداری از این کار به پرداخت جریمه نقدی تا 10 

هزار پوند محکوم می شوند.
همچنین بر اساس اقدامات جدید دولت انگلیس، 
کمک هزینه ۵00 پوندی برای افرادی در نظر گرفته 
شده که از میزان درآمد کافی برخوردار نبوده و در 

عین حال ملزم به خودقرنطینگی هستند.
به گزارش ایسنا، این ها بخشی از تالش های صورت 
گرفته در بسیاری از شهرهای بزرگ و پرجمعیت 
دنیا هستند که امروزه با این بیماری دست و پنجه 
نرم می کنند و در بسیاری دیگر از شهرهای اروپایی 
و آسیایی نیز جریمه های مشابهی اعمال شده و در 
برخی کشورها نظیر آلمان شدت جریمه ها با توجه 
به میزان گسترش آلودگی در شهرها مختلف، متفاوت 
است و شهرهای آلوده تر با قوانین بیشتر و سخت گیرانه 

تری روبرو هستند.

رئیس جمهوری آمریکا با یک داروی ضد کووید-19 که از بافت 
جنین تولید شده، درمان شده است. او آن را شفای معجزه آسای 
خدادادی خواند اما حامیان او که مخالف سقط جنین هستند، چه 
فکری خواهند کرد؟ به گزارش سپید، دونالد ترامپ پس از ابتال به 
ویروس کرونا یک داروی آنتی بادی تجربی با نام »ریجن-کوو2« 
دریافت کرد. این درمان به شکل شگفت آوری اثرگذار بود و ترامپ 
ظرف چند روز به کاخ سفید بازگشت. او از آن زمان این داروها را به 
عنوان »معجزاتی از جانب خدا« ستایش می کند. این داروی آنتی بادی به 
دست شرکت بیوتک آمریکایی »ریجنرون« ساخته شده است که اکنون 
از سازمان غذا و داروی آمریکا خواسته تا تاییدیه استفاده اورژانسی 
از ریجن-کوو)REGN-COV( 2را صادر کند.  ریجن-کوو2 
شامل دو پادتن مونوکلونال )تک تیره( است: ریجن10933 و ریجن 
109۸7. ریجن-کوو2 به منظور ایجاد ایمن سازی غیرفعال با استفاده 
از آنتی بادی های خنثی کننده مصنوعی طراحی شده است. این دارو با 

استفاده از یک رده سلولی مشتق شده از بافت جنین تولید شده است. 
با توجه به مقاومت شدید دولت ترامپ در تحقیقات مربوط به بافت 
جنین، بسیار ریاکارانه به نظر می رسد که رهبر ایاالت متحده که حمایت 
گسترده ای از جانب فعاالن ضد سقط  جنین دارد، از ریجن-کوو2 به 

عنوان یک هدیه آسمانی تجلیل کرده است. 
درست در سال گذشته، ترامپ بودجه فدرال برای تالش های تحقیقاتی 
ملی در زمینه ایدز و درمان های سرطان بر پایه بافت و سلول جنینی را 
کاهش داد. یک کمیسیون ویژه در وزارت بهداشت ایاالت متحده با 
تعداد زیادی از فعاالن ضد سقط جنین تاسیس شد و برنامه اش برای 
نظارت و جلوگیری از پروژه های تحقیقاتی نامطلوب بود. تاکنون 13 

طرح از 1۴ پیشنهاد تحقیقاتی را رد کرده است.
ترامپ ژانویه در یک تجمع ضد سقط جنین در واشنگتن سخنرانی 
کرد. او در آنجا به فعاالن گفت کودکان متولد نشده هرگز مدافع 
قویتری در کاخ سفید نداشته اند و هر کودکی هدیه ای گرانبها و 

مقدس از جانب خداوند است. ریجن-کوو2 در سلول های انسانی 
 )CHO( تولید نمی شود، بلکه در سلول های تخمدان همستر چینی
تولید می شود. با این حال، اثربخشی پادتن های موجود در آن پیشتر 
و در دهه 1970 میالدی در هلند بر روی سلول های مشتق  شده از 

بافت کلیه  یک جنین سقط شده انسان آزمایش شده بود.
رئیس جمهوری آمریکا که به گفته پزشک شخصی اش دیگر خطر 
انتقال ویروس کرونا به دیگران را ندارد، شنبه در اقدامی مورد 
انتقاد به بالکن کاخ سفید آمد تا برای حامیانش سخنرانی کند. در 
تصاویری که از تجمع شنبه منتشر شده است، پشت دست ترامپ 
دو چسب زخم به چشم می خورد. ترامپ مدعی است که دیگر 
دارویی بابت ابتال به کووید-19 دریافت نمی کند، اما تصاویر اخیر 
این گمانه زنی را به وجود آورده که او احتماال مایعات داخل وریدی 
یا دارو دریافت می کند. البته این احتمال هم وجود دارد که جای 

خراش یا زخم با چسب پوشانده شده باشد.ایسنا

درمان کرونای ترامپ با دارویی مشتق شده از بافت جنین
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معاون بهداشت وزیر بهداشت ضمن اشاره به نامه 
درخواست ایران برای تمدید زمان پیش پرداخت 
خرید واکسن کرونا، در عین حال درباره جزییات 
جرایم کرونا که روز گذشته در ستاد ملی مقابله با 
کرونا تصویب شد، توضیح داد. وی در بخشی از 
سخنانش گفت: »در زمینه افراد که در خیابان هستند 
چند مکانیزم وجود دارد؛ اگر پلیس و بازرسین ما 
فرد خاطی را ببینند، فرد را جریمه می کنند. نکته 
دیگر این است که نیروی انتظامی یکسری دوربین 
دارد که چهره همه افراد در آن ثبت است. وقتی فرد 
چهره نگاری می شود؛ همه اطالعاتش اعم از کد ملی 
و... وجود دارد. از همان سیستمی که برای حجاب 
استفاده می شود، از همان برای ماسک هم استفاده 
می شود. اگر فرد ماسک نزند، چهره نگاری شده 

و برای فرد پیام داده می شود و جریمه می شود.«
نشست  در  رییسی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
ویدیوکنفرانسی با خبرنگاران، گفت: »بیماری های 
تنفسی مانند آنفلوآنزا سه راه برای پیشگیری دارند؛ 
داروی موثر، واکسن موثر و رعایت نکات بهداشت 
فردی و عمومی. آنفلوآنزا هم دارو دارد مانند تامیفلو، 
هم واکسن دارد که تا حدود زیادی موثر است و 
رعایت نکات بهداشتی هم در پیشگیری از آن 
موثر است؛ به طوری که در نیمکره جنوبی که 
فصل آنفلوآنزا را می گذرانند، کمترین میزان ابتال به 
آنفلوآنزا را دارند زیرا همه نکات بهداشتی را به دلیل 
کرونا رعایت کردند و خبری از آنفلوآنزا نبود است.«
دارو و  نه  آنفلوآنزا  برخالف  »کرونا  افزود:  وی 
نه واکسن موثر ندارد و فقط بهداشت فردی و 
عمومی می ماند که آن هم نیاز به آموزش دارد و 
به همین دلیل نقش رسانه ها در این آموزش حائز 
اهمیت است. دنیا دارد به این موضوع می رسد که 
محدودیت های گسترده و قرنطینه اجباری کامل 
خیلی جواب نمی دهد و باید کار دیگری انجام داد.«
رییسی درباره وضعیت جرایم مربوط به متخلفانی 
که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، گفت: 
»اصوال بحث مقابله با اپیدمی چیزی جز مشارکت 
مردم و مسئولیت پذیری اجتماعی نیست. اینکه چرا 
جریمه وضع کردیم، به این دلیل است که عده ای 
هستند که حتی اگر نصف شب به چراغ قرمز 
برسند و پلیس هم نباشد، دوربین هم نباشد، باز هم 
پشت چراغ قرمز می ایستند، اما عده ای هم هستند 
که ممکن است با وجود پلیس هم از چراغ قرمز 
عبور کنند. پلیس برای افرادی که تخطی می کنند، 
نیاز به اعمال قانون دارد. باید توجه کرد که بیش از 
۵0 درصد مردم از اواخر اسفند ماه تاکنون همیشه 
رعایت کردند، اما نیمی دیگری از مردم واقعا رعایت 
نکردند. در حال حاضر یک مطالبه مردمی وجود 
دارد که افرادی که پروتکل ها را رعایت می کنند، 
چه گناهی دارند. بنابراین متخلفان باید باید جریمه 
شوند. مانند فردی که از چراغ قرمز عبور می کند و 

دیگران را به خطر می اندازد.«
وی افزود: »باید توجه کرد که جرایم چند دسته 
هستند؛ یکی بحث ارائه دهندگان خدمت است. مانند 
حمل و نقل عمومی. به عنوان مثال اگر راننده تاکسی 
ماسک نزند و شناسایی شود، پالکش نوشته شده و 
پلیس می تواند این فرد را جریمه کند. راننده تاکسی 

که ماسک نزند، 100 هزار تومان جریمه می شود 
و به ازای هر مسافری هم که ماسک نزند، راننده 
تاکسی 20 هزار تومان جریمه می شود و مسافرانی 
هم که ماسک نزدند، ۵0 هزار تومان هزینه می شوند.«

رییسی افزود: »در زمینه اتوبوس هم به همین صورت 
است. اگر اتوبوسی رعایت نکند، چه خودش و چه 
مسافران، هم شرکت جریمه خواهد شد و جرایم 
تا یک میلیون و حتی بیشتر هم خواهد بود. در 
تهران از آنجایی که سیستم حمل و نقل عمومی 
ضعیف است، نمی توانیم اتوبوس را توقیف کنیم؛ 
بلکه باید اتوبوس را زیاد کنیم. اما جرایم برای 
شرکت و راننده متخلف در نظر گرفته می شود. 
در زمینه اصناف به این صورت است که اگر در 
یک صنف فردی باشد و خودش ماسک نزند و 
مشتریانی را بپذیرد که ماسک نمی زنند، بار اول 
اخطار کتبی و درج در پرونده، بار دوم 300 هزار 
تومان جریمه می شود و بار سوم یک میلیون تومان 
جریمه می شود. بار چهارم نیز مغازه اش به مدت 

یک هفته پلمپ می شود.«
رییسی افزود: »در زمینه افراد که در خیابان هستند 
چند مکانیزم وجود دارد؛ اگر پلیس و بازرسین ما 
فرد خاطی را ببینند، فرد را جریمه می کنند. نکته 
دیگر این است که نیروی انتظامی یکسری دوربین 
دارد که چهره همه افراد در آن ثبت است. وقتی فرد 
چهره نگاری می شود؛ همه اطالعاتش اعم از کد ملی 
و... وجود دارد. از همان سیستمی که برای حجاب 
استفاده می شود، از همان برای ماسک هم استفاده 
می شود. اگر فرد ماسک نزند، چهره نگاری شده 

و برای فرد پیام داده می شود و جریمه می شود.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا خودروهای شخصی هم مشمول 
جریمه می شوند و مکانیزم دریافت جریمه ها به 
چه صورت است، گفت: »خودروهای شخصی 
شامل جرایم نیستند. اگر خودرو برای حمل و 
نقل عمومی باشد، شامل می شود، اما خودروی 
شخصی شامل نمی شود، اما اگر فرد از خودرو 
پیاده شود و ماسک نزده باشد، جریمه می شود. 
بهداشت  در عین حال شماره حساب وزارت 

برای واریز جرایم به دولت اعالم شده است.«
وی ادامه داد: »حال اگر کسی جریمه را نپردازد، 
مکانیزم اینگونه است که افرادی که جریمه می شوند، 
بدهکار دولت می شوند و می توانند از هر طریقی 
آن را دریافت کنند، مانند قبض جریمه ای که برای 
فرد می آید یا راه هایی پیش بینی شده مانند محاسبه 
بر روی قبض آب و برق و تلفن و... در عین حال 
این جرایم، صرفا برای حوزه کرونا هزینه می شود.«
وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره پیش پرداخت 
برای واکسن کرونا به کوواکس، گفت: »ایران هم 
مشارکت کرده و نامه ای به سازمان جهانی بهداشت 
زدیم که سازمان جهانی بهداشت قبول کرد که تاریخ 
پیش پرداخت را تمدید کنند و ایران هم جزو این 
مجموعه شده است. نگرانی از بابت پیش پراخت 

نداریم و آن را از ما می پذیرند.«
رییسی درباره وضعیت اختالالت روانی در زمان 
کرونا، گفت: »فشار روانی که اپیدمی کرونا به دنیا 
وارد کرده، میلیاردها نفر را تحت تاثیر قرار داده 
است. زیرا سبک زندگی تغییر کرده است. همه 
مناسبات مان تغییر کرده است. در فرهنگ و رسوم 
ما که بسیار عالی است، این است که وقتی عزیزی 
فوت می کند، همه اطرافیان برای تسلی جمع می شوند 
و این موضوع خیلی موثر است. حال در دوران 
کرونا می گوییم مراسم برگزار نکنید که این اقدام 
از نظر روانی بسیار موثر است. از طرفی میلیون ها 
و هزاران نفر در دنیا در این وضعیت شغل شان 
را از دست دادند و فشار معیشتی که به آنها وارد 
می شود، بسیار در سالمت روان موثر است. از طرفی 
رفت و آمدها و... دچار مشکل شده است. حتی 
عروسی ها هم برگزار نمی شود و همه این ها موثر 
است. حال این را بگذارید در کنار فشاری که به 
کادر بهداشت و درمان ما وارد می شود. قطعا این 

فشارها بر سالمت روان موثر است.«
وی ادامه داد: »وقتی یک فشار حاد به فردی وارد 
شود و دچار مشکل شود، بعد از مدتی وارد فاز 
عادی می شود، اما هرچه اپیدمی در دنیا طوالنی تر 
شود، آثار و عوارض روحی و روانی بیشتری به دنبال 
دارد. عدد 23 درصدی که درباره میزان اختالالت 

روانی مطرح شده، مربوط به حالت عادی است با 
کرونا ممکن است این عدد باالتر رود. تجربیاتی 
درباره سارس وجود دارد و تاکنون بررسی شده 
که بعد از آن چه اتفاقاتی افتاده است. به عنوان 
مثال در زمان شیوع سارس دیدند که ابتدا تغییری 
در آمار خودکشی رخ نداد، اما بعد از مدتی دیدند 
که آمار خودکشی افزایش یافت که نشان می دهد 
اثرات روحی و روانی آن کم نبوده است. افرادی 
که دچار سوگ می شوند باید مراحل سوگ را به 
درستی بگذرانند وگرنه دچار اختالل می شوند. این 
میزان مرگ و میری که هر روز می شنویم، اولین 

اختاللی که ایجاد می کند، اضطراب است.«
رییسی درباره مشکالت تامین تجهیزات و دارو با 
توجه به تحریم های آمریکا، گفت: »ما به تحریم ها 
عادت کرده ایم. قبل از این هم در بحث خرید دارو 
و... علی رغم ادعای غرب، هیچگونه اجازه ای برای 
واردات دارو و... در حالت عادی به ما نمی دهند. حتی 
اگر کشورهای دیگر بخواهند با پول های خودمان 
که بلوکه شدند، در جای دیگر در این زمینه اقدام 
کنند، متاسفانه آمریکا به صورت ظالمانه و یک طرفه 
اقدام می کند. وضعیت ما بدتر بود. آقای ترامپ هم 
تعادل روحی و روانی ندارد و حرف های بعد از 
کرونایش هم نشان می دهد که بدتر شده است. 
بنابراین تحریم هایی که اعالم کرده، فرقی ندارد. ما 
دچار مشکل در زمینه تامین دارو و واکسن هستیم. 
در زمینه واکسن آنفلوآنزا، پارت آخر واکسن را 
خریداری کرده و پولش را داده بودیم و قرار بود 
وارد کشور شود، اما در آخرین لحظه جلوی آن را 
گرفتند. بنابراین این مسائل را داریم. فکر نمی کنم 
تحریمی هم باقی مانده باشد که بخواهد انجام دهد. 

تحریم بانکی هم از گذشته بوده است.«
رییسی درباره افزایش ظرفیت تست های کرونا، 
گفت: »یک سوال مهم وجود دارد و آن این است 
که استراتژی جدید وزارت بهداشت برای مقابله با 
موج جدید چیست؟. ما چهار استراتژی اصلی داریم؛ 
اولین استراتژی ما تشدید نظارت ها و اعمال قانون 
برای قانون شکنان در حوزه رعایت پروتکل هاست و 
وضع جرایم در همین راستاست. استراتژی دوم انجام 
تعداد زیاد تست است. استراتژی سوم، رهگیری، 
ردیابی و ایزوله کردن افراد مثبت بوده و استراتژی 

چهارم ما آموزش و اطالع رسانی است.«
وی ادامه داد: »در زمینه تست یک برنامه این است 
که طبق دستور آقای رییس جمهور مبنی بر افزایش 
روزانه تست به 10 هزار مورد، تعداد تست را باال 
بریم که اعتبار آن در حال تامین است و اگر این 
اتفاق افتد که ظرفیت کنونی مان که از نظر تعداد 
تست 2۵ تا 30 هزارتاست به ۴0 هزار تست در 
روز می رسد. این استراتژی اصلی است که دنبال 
می شود و این تست ها ونمونه گیری از مراکز منتخب 
ما انجام می شود. به اضافه اینکه از بخش خصوصی 
هم در این زمینه کمک می گیریم. در زمینه تست 
اقدام دیگری که انجام می دهیم و رییس جمهور 
هم دستور آن را داد، این است که 100 میلیون دالر 
پول برای افزایش تست قرار دهد که قرار شده این 

تست را از کره جنوبی یا جای دیگر تهیه کنیم. 
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مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت:

مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد 
وزارت بهداشت، گفت: »مطالعات نشان می دهد 
۷۵ درصد کسانی که دچار اختالالت روانپزشکی 
متوسط  و  پایین  درآمد  که  آن ها  بویژه  هستند 
دارند از خدمتی در راستای اختالل خود استفاده 
نمی کنند. این درصد در مطالعات جهانی هم تقریبا 

همین میزان است.«
نشست  در  حاجبی  احمد  سپید،  گزارش  به 
به  روان  سالمت  هفته  مناسبت  به  که  خبری 
صورت ویدیوکنفرانسی برگزار شد، گفت: »به 
داریم.  روانپزشک  یک  هزارنفر   ۴۵ هر  ازای 
استاندارد خاصی در مورد این عدد تعریف نشده 
است و در کشورهای مختلف این عدد متفاوت 
است؛ البته نکته قابل تامل عدم توازن در توزیع 
پزشک میان جامعه است. به طور معمول در 
رابطه با اختالالت روانپزشکی هیچ درجه بندی 
وجود ندارد چون روند بیماری ها ثابت نیست. 
اعالم  شاخص هایمان  اساس  بر  ما  که  زمانی 
کردیم شیوع اختالالت روانپزشکی در کشور 
۲۳.۶ درصد است درهمان زمان این اختالالت 
در آمریکا ۲۶.۵ درصد گزارش شد و اعداد 

متفاوت است.«
افزود: »مطالعات نشان می دهد ۷۵ درصد  وی 
کسانی که دچار اختالالت روانپزشکی هستند بویژه 
آن ها که درآمد پایین و متوسط دارند از خدمتی در 
راستای اختالل خود استفاده نمی کنند. این درصد 

در مطالعات جهانی هم تقریبا همین میزان است.«
حاجبی با تاکید براینکه تغذیه سالم جزئی از شیوه 
زندگی سالم است، اظهار کرد: »تغذیه سالم می تواند 
در سالمت روان هم آثار مثبت داشته باشد. تغذیه 
سالم الزاما تغذیه  گران نیست بلکه تغذیه ای است 
که متخصصان تغذیه آن ها را توصیه کرده اند. معموال 
اختالالت روانپزشکی در تغییر عادات غذایی هم 
موثر است مثال در بحث افسردگی معموال شاهد 

کاهش اشتهای افراد هستیم.«

مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد 
وزارت بهداشت درباره ارائه خدمات روانپزشکی 
در دوران کرونا، اظهار کرد: »گروه های هدفی مد 
نظرمان بود که مداخالتی هم صورت گرفت. 
بسیار  روان  سالمت  حوزه  در  سرمایه گذاری 
مهم است و در حال حاضر نسبت به دهه های 
قبل حرکت های روبه جلویی داشته ایم. در نظام 
در  مراقبت های ویژه حدود ۲۰۰۰ روانشناس 
سطح یک ارائه خدمت می کنند و دسترسی مردم 

است.  داشته  افزایش  این خدمات  دریافت  به 
کارشناسان ما آموزش دیده اند تا هم در مباحث 
پیشگیری و هم مداخله هنگام بیماری فعال باشند. 
نظام سالمت برای ایجاد عدالت در دسترسی و 
ارائه خدمات رایگان از سال ۱۳۹۳ همزمان با 
طرح تحول سالمت تعداد روانشناسان را افزایش 

داد تا بهتر پاسخگوی نیاز مردم باشیم.«
وی با تاکید بر اهمیت آموزش سواد سالمت 
روان به مردم، تصریح کرد: »نظام سالمت در حال 
حاضر به عنوان هدفی اصلی باید بر این موضوع 
کار کند. شعار امسال سازمان جهانی بهداشت در 
زمینه سالمت روان »سالمت روان برای همه، 
سرمایه گذاری بیشتر، دسترسی بیشتر برای همه 
در همه جا« است که به این مهم می پردازد تا با 
افزایش دسترسی ها آگاهی مردم هم افزایش یابد.«
حاجبی افزود: »در حوزه روانشناسی، سازمان 
از پیش  بر اساس اساس نامه  نظام روانشناسی 
تعیین شده پروانه های این افراد را صادر می کند 
و فارغ التحصیالن رشته های مرتبط با سالمت 
روان که مدرک کارشناسی ارشد به باالتر دارند 
این  با  باشند.  داشته  کار  دفتر  پروانه  می توانند 
وصف نظارت بر این دفاتر و افراد با سازمان 
نظام روانشناسی است که با توجه به اساس نامه 
خود مجوزهای کار را صادر می کند. این سازمان 
دغدغه های جدی در این زمینه دارد و مکانیسم 

صدور پروانه را سخت تر از گذشته کرده است.«
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تفاوت این تست با تست های قبلی این است که 
رپید تست است و جواب تست، ظرف ۲۵ دقیقه 
آماده می شود و نیاز به دستگاه خاصی ندارد و تست 
مخاطی است. اگر این اتفاق بیفتد، قطعا به استراتژی 
دوم خواهیم رسید. برای استراتژی سوم هم استفاده 
از اپلیکیشن ماسک را داریم که بتوانیم افراد مثبت 
را رهگیری و ایزوله کنیم. استراتژی آخر هم که 

نیاز به کمک رسانه ها دارد.«
وی درباره کمک های مشاوره ای وزارت بهداشت 
در زمینه سالمت روان بعد از کرونا، گفت: »ما برای 
گروه های مختلفی که تعریف کردیم، برنامه داریم که 
این گروه ها شامل جمعیت عمومی، بازماندگان افراد 
فوت شده ناشی از کرونا، مدیران و سیاستگذاران، 
نیروهای شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی و حتی 
برای بیماران بهبودیافته و خانواده بیماران است 
که برای آنها برنامه داریم. اینکه از تلفن ۴۰۳۰ و 
مشاوره های دائمی استفاده کردیم، موثر بوده است.«

ایمنی گله ای نداریم
رییسی درباره ایجاد ایمنی گله ای در کشور، گفت: 
»فعال به این صورت نیست که در کشور با ایمنی 
گله ای مواجه باشیم. به طور کلی تا رسیدن به ایمنی 
گله ای فاصله بسیار زیادی است. ایمنی گله ای در 
زمینه این بیماری خاص زمانی حاصل می شود که 
۶۶ درصد افراد یک جامعه مبتال شوند؛ یعنی باالی 
۵۰ میلیون نفر. چنین چیزی اصال امکان پذیر نیست 

که بگوییم ایمنی گله ای دارد رخ می دهد. اما الگوی 
بیماری که اخیرا در بیمارستان ها با آن مواجه هستیم، 
بیشتر خانوادگی است. ویروس هیچ تغییر مشخصی 
نکرده است، اما آنچه تغییر کرده رفتار اجتماعی است. 
پیش از این رفت و آمدهای خانوادگی بسیار کم بود، 
اما در حال حاضر دیگر همه کنار هم قرار می گیرند. 
نوه ها عامل اصلی انتقال ویروس به پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها هستند. زیرا بدون عالمت و ناقلند. این 
الگو در تمام کشور رخ داده است. در زمینه ایمنی 
گله ای، هیچ کجای دنیا چنین چیزی وجود ندارد و 
هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که به ایمنی گله ای 
رسیده است. زیرا باید میلیون ها کشته دهند. باید 
ایمنی گله ای را کنار بگذاریم.« رییسی ادامه داد: »در 
عین حال سبک زندگی ما در زمان کرونا در حال 
تغییر است و داریم یاد می گیریم که می توان آموزش 
مجازی برگزار کرد، خرید را مجازی انجام داد. حتی 
می توان پزشکی از راه دور انجام داد. این تغییرات 
مثبت تلقی می شوند و می توان این ها را حفظ کرد.« 
وی درباره چرایی عدم ادامه محدودیت های بیشتر 
از اردیبهشت ماه تاکنون، گفت: »اگر همه در خانه 
بمانند، قطعا اپیدمی کنترل می شود، اما آیا می توان 
زندگی کرد؟. خیر. نمی توان گفت همه چیز را ببندیم 
و بیماری را کنترل کنیم. بنابراین محدودیت گسترده 
توصیه نمی شود، بلکه باید به سمت پروتکل و رعایت 
گسترده رویم. محدودیت یک مسکن بسیار کوتاه 
مدت است که در کوتاه مدت جواب می دهد، اما 
اگر همین محدودیتها برداشته شود دوباره وضعیت 

بازمی گردد. زیرا ویروس که تغییر نمی کند. موج هایی 
که می بینید باال و پایین می شود، ناشی از رفتار مردم 
است، نه رفتار ویروس. محدودیت به صورت تعطیلی 
توصیه نمی شود، فقط در برخی مناطق که وضعیت بد 
است برای اینکه سیستم نفسی بکشد، می توان این اقدام 
را انجام داد، اما برای طوالنی مدت مناسب نیست.«
رییسی در پاسخ به سوالی درباره توصیه ها در زمینه 
سالمت تغذیه، گفت: »یکی از مقوله های امنیت، 
بحث غذاست. همانطور که امنیت سالمت روان 
برایمان مهم است، امنیت سالمت غذا هم برایمان 
مهم است. مهم ترین نکته در زمینه غذا در دنیا، 
بحث در دسترس بودن غذاست. در دنیا میلیون ها 
نفر در فقر غذایی به سر می برند. در زمینه سالمت 
جسمی که متاثر از غذاست و بسیار مهم است. 
برخی اختالالت روانپزشکی هم به بحث تغذیه 
مرتبط است. بی اشتهایی یا پرخوری عصبی از 
این دست است. این موضوع از بدو تولد با انسان 
است. اینکه نوزاد از شیر در ابتدای تولد استفاده 
می کند و تماس پوست به پوست با مادر که ثابت 
شده آرامش بسیار زیادی در نوزاد ایجاد می کند. 
به همین دلیل در بیمارستان های دوستدار کودک 
این موضوع یکی از شاخص های بسیار مهم است. 
دادن شیر مادر به نوزاد هم برای مادر و هم برای 
نوزاد بسیار موثر است.« رییسی در بخش دیگری 
از صحبت هایش گفت: »به طور کلی در دنیا نزدیک 
به یک میلیارد نفر در دنیا با اختالل روانی زندگی 
می کنند. همچنین ساالنه سه میلیون نفر در جهان 

بر اثر مصرف الکل از بین می روند. هر ۴۰ ثانیه هم 
یک نفر بر اثر اقدام به خودکشی از بین می روند.«

وی افزود: »گزارش های جهانی نشان می دهد که در 
کشورهای با درآمد کم و متوسط بیش از ۷۵ درصد 
افراد مبتال به اختالالت روانی، عصبی و مصرف 
برای وضعیت شان  درمانی  اصال  مواد،  کنندگان 
است.  باالیی  بسیار  عدد  که  نمی کنند  دریافت 
گزارش های جهانی هم نشان می دهد که کشورها 
در جهان سه درصد از بودجه سالمت شان را به 
سالمت روان اختصاص می دهند. در حالی که این 
میزان در کشورهای پیشرفته به ۱۰ درصد هم می رسد. 
بسیاری از کشورها هم از یک درصد هم کمتر به 

این حوزه اختصاص می دهند.«
رییسی گفت: »در کشور ما این رقم ۳.۶ درصد است. 
همچنین میزان شیوع افسردگی در کشور ۱۲.۷ درصد 
است که شایع ترین اختالل روانپزشکی کشور است. 
شیوع آن در زنان بیش از مردان است و در شهرها 
بیشتر از روستاهاست. بنابراین میزان افسردگی زنان 
شهری بیش از زنان روستایی است. در کسانیکه 
وضعیت اقتصادی پایین تر دارند، افسردگی شایع تر 
است و کسانی که تحصیالت پایین تر دارند و افراد 
بیکار نیز افسرده تر هستند. بنابراین این موارد، عوامل 
خطر شیوع افسردگی در کشور است. هر سال دهم 
اکتبر که مصادف ۱۸ مهر ماه است، روز جهانی 
سالمت روان نام گذاری می شود و شعار این روز 
برای امسال، سالمت روان برای همه، سرمایه گذاری 

بیشتر و دسترسی بهتر است.«
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  امین جاللوند
در دوران کرونا، بسیاری از مردم برای دریافت 
خدمات دندانپزشکی با تردید جدی مواجه هستند. 
برخی از افرادی که نیازمند خدمات دندانپزشکی 
هستند، از ترس ابتال به کرونا به مطب ها مراجعه 
نمی کنند، اما برخی دندانپزشکان تاکید دارند که 
حتی در دوران کرونا نیز نباید خدمات ضروری 

دندانپزشکی به تعویق بیفتد. 
در شرایطی که موج سوم کرونا در کشور جوالن 
می دهد و قربانیان روزانه کرونا به بیش از 200 نفر 
رسیده است، بسیاری از مردم برای مراجعه به هر 
مرکز درمانی، واهمه دارند. در این شرایط حاد، برخی 
کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند که مردم فقط 
برای امور اضطراری به دندانپزشکی مراجعه کنند.
به طور مثال، مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری 
مقابله با کرونا تاکید می کند: »کسی که دندانش کار 
اورژانسی دارد مثال دچار عفونت دندان شده است، 
حتما باید به دندانپزشک مراجعه کند، اما انجام 
کارهای غیرضروری دندانپزشکی در دوران کرونا 
به هیچ عنوان توصیه نمی شود. بسیاری از مردم به 
سمت خدمات لوکس مانند لمینیت و سایر مسائل 
زیبایی رفته اند، اما در شرایط کرونایی که میزان ابتال 
در کالن شهرهایی مثل تهران رو به افزایش است، 
دریافت این خدمات به هیچ عنوان توصیه نمی شود.«
با  دندانپزشک  برخی همکاران  اینکه  بیان  با  او 
رعایت پروتکل های بهداشتی و احتیاطات الزم، 
تمامی خدمات را به بیماران خود ارائه می دهند، 

یادآور می شود: »دندانپزشکان قبل از ویزیت بیمار 
حتما تریاژ انجام دهند تا بدانند بیماری که مراجعه 
کرده، طی دو هفته اخیر بیماری حاد تب دار داشته 
است یا خیر. همچنین مطمئن شوند که آیا بیمار 
طی دو هفته اخیر با بیمار مبتال به کرونا در تماس 
بوده است یا نه. همچنین دندانپزشک باید از بیمارش 
جویا شود که آیا مسافرت رفته است یا اینکه در 
منزلش، بیمار مبتال به کرونا و تحت قرنطینه وجود 
دارد یا خیر. دندانپزشکان در صورت مثبت بودن 
پاسخ باید از پذیرش بیمار خودداری کنند. البته این 
گروه از بیماران پس از گذشت دو هفته و انجام 
اقدامات الزم می توانند به دندانپزشکی برای دریافت 

خدمات مراجعه کنند.«
عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا، استفاده از ماسک، 
شیلد و دستکش را برای دندانپزشکان الزامی می داند 
و می گوید: » دندانپزشکان حتی با وجود انجام تریاژ 
باید از ملزومات حفاظتی در حین ارائه خدمات 
به بیماران استفاده کنند تا میزان آسیب به همکاران 
دندانپزشک به حداقل برسد. به طور کلی، هم بیماران 
و هم همکاران دندانپزشک باید تمامی پروتکل های 
بهداشتی را به منظور حفظ سالمت خود و کاهش 

مخاطرات احتمالی انجام دهند.«

نباید فوبیای خدمات دندانپزشکی را 
ترویج داد

در شرایطی که برخی کارشناسان نظام سالمت 
تاکید دارند که مردم در دوران کرونا فقط برای 
خدمات ضروری به دندانپزشکی مراجعه کنند، اما 
برخی دندانپزشکان معتقدند که در کل نباید فوبیای 
خدمات دندانپزشکی را در جامعه ترویج داد. به 
اعتقاد آنها این اتفاق باعث می شود که هم مطب های 
دندانپزشکی تعطیل شود و هم مردم از خدمات 

ضروری دندانپزشکی محروم بمانند.
به طور مثال، علی تاجرنیا، رئیس جامعه دندانپزشکان 
کشور، انتقاد می کند: »در همان ابتدای شیوع کرونا 
در کشور، مجموعه ای از تبلیغات منفی درخصوص 
گرفتن خدمات دندانپزشکی صورت گرفت و این 
خدمات پرریسک عنوان شد. بسیاری از مردم برای 
دریافت خدمات دچار فوبیا شدند. حتی افرادی که 

دچار دندان درد شدید بودند و شب تا صبح ناله 
می کردند، از مراجعه به دندانپزشکی هراس داشتند.«
او تصریح می کند: » اگرچه حرفه دندانپزشکی نسبت 
برخی از رشته های پزشکی در حوزه ابتال و انتقال 
بسیاری از بیماری های تنفسی و ویروسی یک رشته 
پرریسک محسوب می شود، اما جامعه دندانپزشکان 
حتی قبل از شیوع کرونا نیز تنها پزشکانی بودند 
که هنگام کار از ماسک حفاظتی، دستکش، شیلد 

و عینک استفاده می کردند.«
تاجرنیا یادآور می شود: »حجم مراجعات مردمی 
به مراکز درمانی دندانپزشکی به شکل چشمگیری 
کاهش داشته است و بخشی از همکاران ما به دلیل 
کمبود بیمار، شکل های حضور خود در مطب را 
کاهش داده یا مطب های خود را تعطیل کرده اند 
و در کلینیک ها فعالیت می کنند. کاهش مراجعات 
مردمی در ماه های اخیر و همزمان با شیوع ویروس 
کرونا دو علت دارد. یکی مشکالت اقتصادی و مالی 
مردم است، چراکه خدمات دندانپزشکی به صورت 
جدی تحت حمایت دولت و بیمه ها نیست و حجم 
بیماران غیربیمه ای و آزاد به دالیل اقتصادی بسیار 
کاهش یافته است. علت دوم خلوت شدن مطب های 
دندانپزشکی در کشور نیز به طور حتم شیوع ویروس 
کرونا است. به هرحال با توجه به اینکه کرونا در 
مجموعه مشاغل عمدتا مشاغل خدماتی تاثیر منفی 
خود را گذاشته است،  بدون شک دندانپزشکان کشور 

نیز با این مشکل مواجه شده اند.«
ادامه در صفحه 14 

شرط و شروط ارائه خدمات دندانپزشکی دردوران کرونا
بسیاری از دندانپزشکان تاکید دارند که خدمات ضروری دندانپزشکی نباید به تاخیر بیفتد. در عین حال، 

کارشناسان می گویند رعایت پروتکل های بهداشتی در مطب ها نیز حیاتی است

مردانی: کسی که دندانش کار 
اورژانسی دارد مثال دچار عفونت 

دندان شده است، حتما باید به 
دندانپزشک مراجعه کند، اما انجام 

کارهای غیرضروری دندانپزشکی در 
دوران کرونا به هیچ عنوان توصیه 

نمی شود. بسیاری از مردم به سمت 
خدمات لوکس مانند لمینیت و 

سایر مسائل زیبایی رفته اند، اما در 
شرایط کرونایی که میزان ابتال رو به 
افزایش است، دریافت این خدمات 

به هیچ عنوان توصیه نمی شود
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 ادامه از صفحه 13
خطرات به تعویق انداختن خدمات 

ضروری دندانپزشکی
که  می دهند  هشدار  دندانپزشکان  از  گروهی 
ضروری  خدمات  برخی  انداختن  تعویق  به 
جبران ناپذیری  عواقب  می تواند  دندانپزشکی 

برای بیمار داشته باشد.
حامد مرتضوی، متخصص بیماری های دهان، فک 
و صورت تاکید می کند: »در دوران پاندمی کرونا، 
ممنوعیت خدمات دندانپزشکی وجود ندارد، اما طبق 
دستورالعمل های بهداشتی صرفا اقدامات زیبایی و 
غیرضروری دهان و دندان باید به زمان دیگری موکول 
شود. باید در نظر داشت که درمان های خانگی و 
مشکالت اورژانسی دهان و دندان می تواند در بسیاری 
از موارد، شرایط را برای بیمار و دندانپزشک پیچیده تر 
کند. مثال به طور کلی عفونت دندانی، خونریزی لثه، 
آبسه و یا عفونت در بافت نرم داخل دهان، درد 
خود به خود و حساسیت های شدید دندانی از جمله 
درمان های اورژانسی محسوب می شوند و به تعویق 

انداختن این اعمال جایز نیست.«
حوزه  در  بیماری  چه  »هر  می دهد:  هشدار  او 
دهان و دندان مزمن تر شود، درمان ها پیچیده تر و 
دفعات مراجعه بیمار به دندانپزشک به مراتب بیشتر 
خواهد شد. همچنین مصرف خودسرانه و طوالنی 
آنتی بیوتیک ها نیز نه تنها مشکالت بیماران را برطرف 
نمی کند، بلکه می تواند منجر به مشکالت ثانویه و 

جدی در افراد شود.«
مرتضوی با اشاره به برخی درمان های غیرضروری 
در دندانپزشکی، یادآور می شود:  »درمان های زیبایی 
دندان، اصالح طرح لبخند، لمینت و کامپوزیت و 

همچنین روکش کردن، کشیدن دندان های عقل یا 
دندان هایی که چیزی از آنها در داخل دهان باقی 
نمانده، ولی در عین حال برای بیمار التهاب و عفونتی 
نیز ایجاد نکرده است، اولویت درمانی و بهداشتی 
ندارند. این درمان ها بهتر است به زمان دیگری تا 

پایان ریشه کنی کرونا موکول شوند.«
همچنین هادی قاسمی، عضو هیات علمی دانشکده 
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز 
تاکید می کند: »اگر در بازه زمانی مشخصی درمان های 
دندانپزشکی به تعویق بیفتد، ممکن است عواقب 
بیشتری به دنبال داشته باشد. خیلی از پوسیدگی های 
دندانی می تواند منجر به ایجاد دردهای شدید دندانی 
شود. حتی در مواردی بدون درد نیز ممکن است 
آبسه های عفونی ایجاد شود که باید در اولین فرصت 
درمان شود. حتی پوسیدگی های سطحی دندان نیز 
باید در سریع ترین زمان ممکن درمان شود، چرا که 
اگر این پوسیدگی سطحی به موقع برطرف نشود در 

مدت زمان کوتاهی می تواند به گستردگی پوسیدگی 
و عفونت تبدیل شود. درمان پوسیدگی های سطحی 
دندانی در کودکان نیز یکی از درمان های اورژانس 

در دوران کرونا به حساب می آید.«

دغدغه های دندانپزشکان در دوران کرونا
بسیاری از دندانپزشکان در دوران کرونا با مشکالت 
مالی جدی مواجه شده اند و چراغ برخی از مطب های 
دندانپزشکی نیز به دلیل همین چالش های مالی، 

خاموش شده است. 
 محمد اثنی عشری، دندانپزشک و عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم در 

گفتگو با سپید تاکید می کند: »نیاز است که در دوران 
کرونا، سطح حمایت مالی از مطب ها بخصوص 
برای مطب دندانپزشکان جوان افزایش پیدا کند تا 
با دغدغه کمتری بتوانند مطب ها را در برابر شیوع 
کرونا و جلوگیری از انتقال عفونت تجهیز کنند. 

درضمن، پوشش ها و تجهیزات حفاظتی مختلف 
که این روزها در اختیار ما و بیماران قرار می گیرد، 
عالوه بر آنکه فعالیت درمانی را سخت تر کرده 
است، هزینه ها را هم افزایش داده است. نیاز است 

که این هزینه ها دیده شود.«
همچنین محمود تمیزی، رئیس انجمن پریودنتولوژی 
ایران شاخه خراسان هم با اشاره به چالش های 
ارائه خدمات دندانپزشکی در دوران کرونا، هشدار 
ارائه خدمات سالمت در حوزه  »آینده  می دهد: 
دندانپزشکی در خطر است. متاسفانه شرایط خیلی 
بدی در دندانپزشکی رقم خورده است. تعرفه ها 
پروتکل های  و  تعریف شده  نامتناسب  به قدری 
بهداشتی مربوط به کرونا به قدری هزینه بر است 
که عمال دندانپزشکان ما باید چیزی هم از جیب 
خود پرداخت کنند تا یک ویزیت ساده انجام دهند. 
با شیوع کرونا در کشور نیز برای یک ویزیت عادی، 
گان، کاور کفش، شیلد، ماسک، مواد ضد عفونی 
کننده و دستکش مورد نیاز است. همچنین تهویه 
اتاق بایستی شرایط خاصی داشته باشد. تمامی این 
وسایل مصرفی به یک ویزیت عادی اضافه شده و 
هزینه های سربار نیز افزایش داشته است. از سوی 
دیگر، اپیدمی کرونا واقعا در دندانپزشکی چالش 
ایجاد کرده است. انجام اعمال دندانپزشکی در این 

شرایط یعنی ارائه خدمت به بهای جان.«
او با اشاره به افزایش چند برابری اقالم مصرفی و 

تجهیزات دندانپزشکی، خاطرنشان می کند: »در حوزه 
تجهیزات و ابزارآالت سرمایه ای نیز ارقام چند برابر 
شده است، به طوری که یک دندانپزشک جوان برای 
شروع کارش حداقل دو تا سه میلیارد تومان باید 
هزینه کند. هزینه استهالک و تعمیر و نگهداری که 
جای خود دارد. بدیهی است در چنین شرایطی 
و با تعرفه های وضع شده، دندانپزشکان جوان ما 
قادر به راه اندازی مطب نخواهند بود. مطب داران 
قدیمی هم کم کم باید جمع کنند. ادامه این رویه 
قطعا ارائه خدمات سالمت در حوزه دندانپزشکی را 
دچار مشکل خواهد کرد. قطعا این سوال بسیاری از 
دانشجوهای ما خواهد بود که چرا با سختی فراوان 
از سد کنکور بگذرند، هفت سال از بهترین سال های 
جوانی خود را صرف تحصیل کنند، اما در نهایت 
نتوانند ارائه خدمت کنند، یا اگر هم بخواهند وارد این 
میدان شوند به جای کسب درآمد، ضرر مالی را متقبل 
شوند.« از سوی دیگر، رئیس جامعه دندانپزشکان 
کشور هم با اشاره به عملی نشدن وعده های داده 
شده به جامعه دندانپزشکان، تصریح می کند: »در 
نامه هایی که ستاد ملی مقابله با کرونا داشته است، 
بحث تعلیق اقساط وام دندانپزشکان کشور، استفاده 
از تسهیالت کم بهره و همچنین استفاده دستیاران و 
منشی های مطب های دندانپزشکی از بیمه بیکاری و 
همچنین در اختیار قرار دادن ماسک و اقالم حفاظتی 
با ارز دولتی به دندانپزشکان مطرح بوده که به غیر 
از مورد آخری که به صورت محدود انجام شده، 

موارد دیگر عملیاتی نشده است.«
تاجرنیا با اشاره به درخواست های فعاالن عرصه 
دندانپزشکی کشور از مسئوالن برای حمایت از جامعه 
دندانپزشکی کشور، خاطرنشان می کند: »همکاران 
دندانپزشک ما در حالی همچنان به ارائه خدمت به 
مردم می پردازند که یکسری هزینه های اضافی دیگر 
نیز به آنها تحمیل شده است. یعنی عالوه بر هزینه 
تامین اقالم حفاظتی در برابر کرونا، تجهیزات و مواد 
مصرفی دندانپزشکی نیز به شدت تحت تاثیر نوسانات 
ارز قرار گرفته و هزینه خدمات تمام شده دندانپزشکی، 

چندین برابر دوره های گذشته شده است.«

ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی در 
مطب های دندانپزشکی

اگرچه بسیاری از دندانپزشکان تاکید دارند که نباید 
درمان های ضروری دندانپزشکی را به تاخیر انداخت، 
اما در عین حال رعایت پروتکل های بهداشتی در 
دوران کرونا برای ارائه خدمات ضروری دندانپزشکی 
نیز بسیار حیاتی است. وجود تهویه مناسب هوا 
در مطب، استفاده از ضدعفونی کننده های سطحی، 
و  فردی  حفاظت  وسایل  و  ماسک  از  استفاده 
رعایت فاصله اجتماعی در مطب ها و کلینیک های 
دندانپزشکی از موارد جدی در مطب های دندانپزشکی 
است که رعایت آن برای قطع زنجیره انتقال کرونا 
ضروری است. نمایندگان جامعه دندانپزشکان نیز 
تاکید دارند که قبل از مراجعه به مراکز دندانپزشکی 
از رعایت پروتکل ها از سوی کادر درمان و پزشک 

متخصص، اطمینان کامل حاصل کنید.
همچنین کارشناسان می گویند حتما مطب و کلینیکی 
را انتخاب کنید که کارکنان و دندانپزشک ضمن رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی از ماسک، دستکش، کاور 
کفش و لباس استفاده کنند. استفاده از دهان شویه های 
ضدعفونی کننده قبل و بعد از درمان نیز یکی دیگر 
از موارد جدی است. استفاده از دهانشویه مناسب در 
مطب های دندانپزشکی هم می تواند ریسک انتشار 

کرونا را کاهش دهد.

مرتضوی: در دوران پاندمی 
کرونا، ممنوعیت خدمات 

دندانپزشکی وجود ندارد، اما 
طبق دستورالعمل های بهداشتی 

صرفا اقدامات زیبایی و 
غیرضروری دهان و دندان باید 

به زمان دیگری موکول شود. 
عفونت دندانی، خونریزی لثه، 

آبسه و یا عفونت در بافت نرم 
داخل دهان، درد خود به خود 

و حساسیت های شدید دندانی 
از جمله درمان های اورژانسی 
محسوب می شوند و به تعویق 

انداختن این اعمال جایز نیست
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تاجرنیا: در همان ابتدای شیوع 
کرونا در کشور، مجموعه ای از 

تبلیغات منفی درخصوص گرفتن 
خدمات دندانپزشکی صورت 

گرفت و این خدمات پرریسک 
عنوان شد. بسیاری از مردم 

برای دریافت خدمات دچار فوبیا 
شدند. اگرچه دندانپزشکی 

یک رشته پرریسک محسوب 
می شود، اما جامعه دندانپزشکان 
حتی قبل از شیوع کرونا نیز تنها 

پزشکانی بودند که از ماسک 
حفاظتی، دستکش، شیلد و 

عینک استفاده می کردند

اگرچه بسیاری از دندانپزشکان 
تاکید دارند که نباید درمان های 

ضروری دندانپزشکی را به تاخیر 
انداخت، اما در عین حال رعایت 
پروتکل های بهداشتی در دوران 
کرونا برای ارائه خدمات ضروری 

دندانپزشکی نیز بسیار حیاتی 
است. کارشناسان می گویند 

حتما مطب و کلینیکی را انتخاب 
کنید که کارکنان و دندانپزشک 
ضمن رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی از ماسک، دستکش، 

کاور کفش و لباس استفاده کنند



گزارش سپید درباره ضرورت نظارت مستمر بر تولید و عرضه ماسک

 علی ابراهیمی
استفاده از ماسک در تهران آن هم از درب منزل و از 
روز شنبه ۱۹ مهرماه اجباری شده است و با افرادی 
تخلف کنند برخورد و متخلفان جریمه می شوند. 
هرچند اجباری شدن استفاده از ماسک در شرایط 
فعلی بسیار حائز اهمیت و تاثیرگذار است، اما این 
سوال مطرح است که آیا در شرایطی فعلی که استفاده 
از ماسک اجباری شده است، وضعیت توزیع ماسک 
در کشور سروسامان یافته و چالش  توزیع آن در 

داروخانه ها برطرف شده است؟
البته پیش از این مباحثی چون گرانی و کمبود ماسک 
در داروخانه ها مطرح شده بود و برخی داروخانه داران 
را به گران فروشی متهم می کردند، اما داروخانه داران 
معتقد بودند که ماسک با قیمت مصوب دولتی به 
میزان کافی در اختیارشان قرار نمی گیرد و داروخانه ها 
مجبورند یا ماسک را با قیمت باالتر از بازار آزاد 

تهیه کنند و یا بگویند ماسک نداریم!
از طرف دیگر ماسک های نیمه صنعتی هم که از سوی 
برخی کارگاه های تولید ماسک به داروخانه ها عرضه 
می شد به دلیل چالش های ارزی و گرانی مواد اولیه 
تولید، عرضه آنها به مشکل برخورد و حتی منجر 

به گران شدن ماسک شده است.
به گزارش سپید، در همان روزهای نخست بحران 
کرونا بود که سازمان غذا و دارو با صدور بخشنامه ای 
هرگونه خرید و فروش و عرضه ماسک توسط 
شرکت های تولیدکننده به داروخانه ها را ممنوع کرد.

بخشنامه عجیب سازمان غذا و دارو
محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو 
در تاریخ چهارم اسفند ۹8 بخشنامه جدیدی این 
سازمان را به منظور مدیریت عرضه انواع ماسک 

ابالغ کرد. در این بخشنامه آمده بود: »نظر به شرایط 
موجود و با توجه به مصوبه قرارگاه دارو و تجهیزات 
پزشکی مبنی بر لزوم برنامه ریزی در خصوص تامین 
و توزیع انواع ماسک توسط هیات امنای صرفه جویی 
ارزی، بخشنامه ای به تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، 
دارویی،  پخش  شرکت های  صنفی،  واحدهای 
کشور  سراسر  داروخانه های  و  عرضه کنندگان 
توزیع،  هرگونه  آن  اساس  بر  که  می شود  ابالغ 
شامل  پزشکی  ماسک های  انواع  خریدوفروش 
  n۹5،ماسک جراحی)بنددار و کش دار(، فیلتردار
توزیع کنندگان،  تولیدکنندگان،  توسط   n۹۹ و 
واحدهای صنفی، شرکت های پخش دارویی و غیره 
تا اطالع ثانوی ممنوع بوده و کاالهای موجود صرفًا 
قابل فروش به هیات امنای صرفه جویی ارزی وابسته 

به وزارت بهداشت است.« بر اساس این ابالغیه 
قرار شد توزیع انواع ماسک تنها از طریق هیات 
امنا صورت گیرد و داروخانه های سطح شهر فقط 
اقدام به عرضه موجودی انبار خود که قبل از ابالغ 
این بخشنامه خریداری کرده بودند، کنند و تا اطالع 
ثانوی اجازه خرید مجدد از شرکت توزیع را به 
هیچ عنوان نداشته باشند. در این بخشنامه همچنین 
آمده بود که تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، واحدهای 
صنفی، شرکت های پخش دارویی باید کاالهای خود 
را با نرخ قانونی مطابق ضوابط قیمت گذاری سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عرضه 
کنند. به دنبال این بخشنامه موجی از نارضایتی ها 
در بین مردم و داروخانه داران از وضعیت بازار به 
راه  افتاد و با اتمام موجودی داروخانه ها بر روی 
شیشه همه آنها جمله »ماسک نداریم« نقش بست.

ماسک ها به دست دالالن افتاده بود
مسئوالن سازمان غذا و دارو اما دلیل صدور آن 
بخشنامه را کنترل بر بازار عنوان کرده و اعالم 
می کردند که عده ای سودجود از وضعیت بازار 
سوءاستفاده می کنند. سیدحسین صفوی، مدیرکل 
تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در این خصوص 
اظهار داشت: »تا قبل از بحران کرونا تامین نیازهای 
مراکز درمانی و داروخانه ها از طریق شرکت های 
تولیدکننده داخلی انجام می شد و وارداتی در این 
زمینه نداشتیم و تولید داخل در این حوزه تکافوی 
نیازهایمان را می کرد، اما با شیوع ویروس در کشور 
تقاضای بسیار زیادی در سطح جامعه و مراکز درمانی 
جهت آمادگی برای رسیدگی به بیماران اتفاق افتاد.«
وی با بیان اینکه متاسفانه از این تقاضا سوءاستفاده 
شد، افزود: »متاسفانه ماسک های موجود در انبارهای 

تولیدکنندگان با عنوان صادرات به چین از انبارها 
خارج شد و به دست دالالن افتاده بود که این موضوع 
منجر به گران فروشی شد و قیمت ماسک ظرف 
چند روز به شدت باال رفت و شاهد کمبود آن در 
سطح داروخانه ها و مراکز درمانی بودیم. با این اتفاق 
ما به عنوان متولی حوزه سالمت، برای مدیریت 
شرایط و پشتیبانی از مراکز درمانی به عنوان خط 
مقدم مقابله با کرونا  اعالم کردیم که ماسک ها باید 
از طریق تولیدکنندگان در هیات امنای صرفه جویی 
ارزی وزارت بهداشت تجمیع شود و به صورت 
متمرکز در اختیار مراکز درمانی قرار گیرد و مازاد 

آن هم به بازار تزریق شود.«
صفوی ادامه داد: »ورودی که از سوی تولیدکنندگان 
ماسک به سمت وزارت بهداشت بوده، کافی نبود 
و برآوردمان از مصرف ماسک در مراکز درمانی  که 
شامل 8۰۰ مرکز درمانی اعم از خصوصی، دولتی 
و... در سطح کشور  هستند، حدود ۶۰۰ هزار 
عدد در روز بود. البته سابق بر این ساالنه حدود 
۲۰۰ میلیون ماسک تولید می شد که 8۰ درصد آن 
در مراکز درمانی استفاده و ۲۰ درصدش هم در 
داروخانه ها توزیع می شد که تکافوی نیازهایمان را 
می کرد، اما به دلیل تقاضایی که در سطح جامعه ایجاد 

شد میزان نیاز بیش از میزان تولید شد.«

نیاز کشور به ۴۰ میلیون ماسک در هفته 
مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: 
»بر این اساس برآوردها در حال حاضر حدود ۴۰ 
میلیون عدد ماسک در هفته برای مصرف مراکز 
درمانی و در سطح جامعه نیاز داریم و پیش از 
این بر اساس آماری که از تولیدکنندگان گرفته ایم 

ادامه در صفحه 16 

چالش  قیمت گذاری و توزیع همچنان ادامه دارد

15 شماره ۱77۰ ۲۱ مهر ۱3۹۹

سیدحسین صفوی، مدیرکل 
تجهیزات پزشکی سازمان 

غذا و دارو: برخی شرکت های 
تولیدکننده از همان ابتدا 

همراهی کرده و شبانه روزی کار 
کردند، اما برخی شرکت ها هم 
همراه نبودند و حتی بخشی از 
کاالهایی که به صورت انبارهای 
احتکار دیده می شد برای برخی 

برندهایی بود که قرار بوده 
اقالم شان به دست ما برسد
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 ادامه از صفحه 15
مشخص شد که همه تولیدکنندگان  در زمینه ماسک 
که 13 تولیدکننده صنعتی هستند، می توانند در یک 
شیفت 700 هزار ماسک تولید کنند. البته تولیدکنندگان 
ماسک اعالم کردند که ما می توانیم شیفت ها را به 
دو شیفت افزایش دهیم که طبق برآوردهای ما توان 
تولیدی ماسک با این اقدام در روز یک میلیون و 

۵00 هزار می تواند باشد.«
صفوی با بیان اینکه پیش از این وارداتی در حوزه 
ماسک نداشته ایم، گفت: »در زمینه ماسک N9۵ که 
در مراکز درمانی به صورت معمول مصرف نمی شود 
و عمدتا در حوزه صنعتی کاربرد دارد، با شیوع 
کرونا در بخش های ایزوله نیاز به استفاده از این 
نوع ماسک داریم پیش بینی شد که بخشی از نیازها 
به این ماسک از طریق واردات رفع شد که میزانی 
از واردات پیش از شیوع کرونا به عنوان دپو انجام 
شده بود و بخشی هم انجام شد. در عین حال دو 
واحد تولیدی که یکی برای وزارت دفاع و یکی هم 
در بخش خصوصی است، ماسک N9۵ را تولید 
کردند. البته بعد از شیوع کرونا در چین عده ای 
می خواستند ماسک را با قیمت های باال صادر کنند 
که بالفاصله بعد از مطلع شدن، صادرات ماسک 

را از همان اوایل بهمن ممنوع کردیم.«
وی با تاکید بر اینکه بحث کمبود ماسک در ابتدای 
پاندمی موضوعی جهانی بود، گفت: »ما درخواست 
کرده ایم که توزیع ماسک در اختیار وزارت بهداشت 
باشد تا بتوانیم توزیع اقالم را در مراکز درمانی بهتر 
مدیریت کنیم و برهمین اساس درخواست کردیم 
که هم مکشوفات و هم تولیدات ماسک در اختیار 
وزارت بهداشت قرار گیرد.  واردات هم با مجوز 
وزارت بهداشت انجام  شد؛ بنابراین آمار واردات 
و ترخیص در اختیار ما بود تا بتوانیم شرایط را  
مدیریت کنیم، اما میزان کاالیی که در اختیارمان 

قرار می گیرد، بحث دیگری است.«
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و 
دارو افزود: »ده روز پس از ابالغ بخشنامه دریافتی ما 
از واحدهای تولیدی شاید به دو میلیون عدد ماسک 
هم نرسید و از مجموع کشفیات هم سه میلیون و 

۵00 هزار ماسک تحویل گرفتیم.«

تهیه ماسک از بازار سیاه توسط وزارت بهداشت
صفوی با بیان اینکه متاسفانه هیات  امنا در آن ایام 
مجبور شد از بازار سیاه ماسک تهیه کند، گفت: 
»برخی افراد سودجو در آن ایام در انبارهای خود 
کاال داشتند و درخواست دادیم تا برای پاسخ به 
نیاز مراکز درمانی، این مراکز به صورت متمرکز 
کشف و به وزارت بهداشت ارائه شوند. البته بعد 
از ممنوعیت صادرات ماسک، درخواست هایی که 
برای خروج از کشور تجمیع شده بود، بیش از 20 
میلیون عدد ماسک بود و حال سوال ما این است 

که این 20 میلیون کجاست؟«
وی تاکید کرد: »برای مدیریت موضوع، کار را در 
هیات  امنا متمرکز کردیم و بعد برای توزیع سراسری 
در کشور، سه شرکت پخش را مشخص کردیم 
تا با اولویت مراکز درمانی ماسک را پخش کنند 
و سرریز آن را به داروخانه ها ارائه دهند.« صفوی 
افزود: »برای آغاز این طرح قرار بود 1.۵ میلیون 
ماسک را در اختیار سه شرکت پخش قرار دهیم تا 
توزیع کنند که اعالم کردند تاکنون دریافتی نداشتند. 
البته برخی شرکت های تولیدکننده واقعا همراهی 
کردند و شبانه روزی کار کردند، اما برخی شرکت ها 
هم همراه ما نبودند و حتی بخشی از کاالهایی که 

به صورت انبارهای احتکار دیده می شد برای برخی 
برندهایی بود که قرار بوده اقالم شان به دست ما برسد.«
مانع دیگری که مشکل توزیع ماسک و بی نتیجه ماندن 
تالش ها را تشدید می کرد محول کردن مسئولیت 
تامین و توزیع ماسک به وزات صمت بود که این 
امر بازار ماسک را آشفته تر کرده و داروخانه ها را 

متهم به گران فروشی کرده بود. 
اما در کنار همه این تالش ها نباید از پای کار آمدن 
مردم برای تولید ماسک هم چشم پوشی کرد. زیرا از 
همان روزهای نخست بحران سازمان های مردم نهاد 
و پایگاه های بسیج محالت شروع به تولید ماسک 
در کشور کردند و وضعیت بازار قدری سروسامان 
گرفت و فراوانی ماسک در بازار خود را نشان داد 
و به تدریج برچسب های روی شیشه ها کنده شد.

توزیع روزانه ۲ میلیون ماسک در داروخانه ها
امروز و با گذشت چند ماه از ابتدای بحران و با 
اجباری شدن استفاده از ماسک در تهران از درب 
منزل که احتمال اجرای سراسری آن در کل کشور 
هم می رود بار دیگر حرف و حدیث ها درباره کمبود 
ماسک در داروخانه ها و قیمت آن شنیده می شود. البته 
سازمان غذا و دارو به تازگی اعالم کرد که وظیفه 
تامین و توزیع ماسک که طی ماه های گذشته به 
وزات صمت محول شده بود با تصمیم جدید اتخاذ 

شده، به این سازمان محول شده است.
حمایت  سازمان  سازمان،  این  اعالم  اساس  بر 

از  برخی  توزیع  برنامه ریزی  از مصرف کنندگان 
شرکت ها را در اختیار سازمان غذا و دارو گذاشته 
است و ادارات کل تجهیزات و دارو در حال تدوین 
سازوکار الزم هستند تا درصورت تامین اقالم مورد 
توافق، تولیدات را به شرکت های توزیع کننده و 
سراسری مرتبط کنند تا در اختیار داروخانه ها قرار 

گرفته و با قیمت مصوب عرضه شود.
به گفته این سازمان در نیمه مهرماه روزانه 2 میلیون 
عدد ماسک به واسطه شرکت های پخش دارو و از 
طریق ثبت در سامانه تی تک در داروخانه ها توزیع 
شده که در این صورت ساماندهی توزیع این اقالم 

به زودی برطرف خواهد شد.

ادامه سردرگمی داروخانه داران
اما داروخانه داران همچنان از توزیع ناکافی ماسک 
و قیمت گذاری آن گالیه مند هستند. محمدرضا 
دری، دبیر انجمن داروسازان تهران در گفت وگو 
با ایسنا این موضوع را مطرح کرد و گفت: »به 
از  صورت قطره چکانی تعداد بسیار محدودی 
ماسک با قیمت مصوب یعنی ماسک 1300 تومانی 
در داروخانه ها توزیع شده است که در حد 100 تا 
200 عدد است و کفاف میزان مصرف را نمی دهد. 
در عین حال ماسکی هم که در حوزه نیمه صنعتی 
برای توزیع در داروخانه ها در اختیار انجمن قرار 
می دادند با قیمت 1۵00 تومان عرضه می شد که 
زیرا  است.  در حال حاضر دچار مشکل شده 
داروخانه هایی که این ماسک را از ما خریدند 
اکنون باید با ضرر این ماسک را هم با قیمت 1300 
تومان عرضه کنند. از این رو همکاران داروخانه دار 

در یک سردرگمی هستند.«
وی افزود: »به هر حال هر کاالیی درجه بندی دارد 
و درجه کیفیت هر محصول می تواند قیمت آن را 
به باال یا پایین برد، اما همکاران بدون توجه به این 
موضوع، قیمت تمام ماسک ها را برای عرضه در 
داروخانه ها، 1300 تومان اعالم کرده اند. معنای این 
کار این است که اگر شرکتی یک ماسک وارداتی 
آورده و گران تر برایش تمام شده است و آن را با 
قیمت مصوب باالتر به داروخانه ها عرضه کرده  
و کاالی شان قیمت سه گانه مصوب هم داشت، 
یعنی قیمت توزیع کننده، قیمت عرضه به داروخانه 
و قیمت مصرف کننده آن مشخص بود و فاکتور 
رسمی داشتند هم باید ماسکش را با قیمت 1300 
تومان عرضه کند. در اقدامی اعالم شد که تمام 

ماسک ها به قیمت 1300 تومان عرضه شود؛ در 
حالی که ما ماسک هایی با قیمت عرضه 1900 یا 
2۵00 تومان هم داشتیم که کیفیت آنها متفاوت 
بود و برخی از آنها خارجی بودند. بنابراین در 
حال حاضر یک دوگانگی وجود دارد که تکلیف 

داروخانه در عرضه ماسک چیست؟«
دری در ادامه تاکید کرد: »همکاران در معاونت های 
غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی مکلف 
شده اند که در بخش نظارت از روز شنبه )روز 
عرضه  از  و  شوند  داروخانه ها  وارد  گذشته( 
تومان جلوگیری  از 1300  ماسک های گران تر 
کنند تا فقط ماسک 1300 تومانی عرضه شود که 
این ماسک هم به شدت قطره چکانی در داروخانه ها 

توزیع می شود.«
دبیر انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه زورشان 
به داروخانه می رسد، معتقد است: »وقتی توزیع 
ماسک از کانال داروخانه خارج شود، نانوایی و 
بقالی و ...محل عرضه ماسک با هر قیمت و هر 
کیفیتی می شوند و کسی هم کاری به کارشان 
قانونی  داروخانه جایگاه  که  آنجایی  از  ندارد. 
عرضه ماسک است، مبادی نظارتی فقط زورشان 
به داروخانه ها می رسد. باالخره همکاران ما هم 
دست  از  واقعا  ماسک  عرضه  در  را  توان شان 
داده اند. همیشه مورد ظن و اتهام بودند که ماسک 
گران است و حاال که برای ماسک شان فاکتور هم 
دارند، می گویند نباید ماسک را با قیمت باالتر 
عرضه کنید، بلکه ماسک سه الیه فقط باید به 

قیمت 1300 تومان عرضه شود.«
دری تاکید کرد: »در حال حاضر توزیع ماسک های 
صنعتی 1300 تومانی در داروخانه ها به صورت 
قطره چکانی است. از طرفی هم اعالم کرده اند 
که ماسک های نیمه صنعتی هم با قیمت ماسک 
تومان عرضه شود.  یعنی همان 1300  صنعتی 
برای  کارگری  هزینه  اینکه  به  توجه  با  حال 
نیمه صنعتی گران تر  تولیدکنندگان ماسک های 
بوده است، نمی دانم آیا ادامه تولید این ماسک 
برایشان می صرفد یا خیر؟ در هر حال هر دو نوع 
ماسک اکنون در سیستم توزیع دچار چالش هستند.«
وی در پایان با بیان اینکه تمام ماسک ها با نظارت 
وزارت صمت و سازمان غذا و دارو از سوی 
شرکت های توزیعی، توزیع می شوند، تصریح کرد: 
»مشکل توزیع ماسک در داروخانه ها و چالش های 

قیمتی آن همچنان وجود دارد.«

محمدرضا دری، دبیر انجمن 
داروسازان تهران: وقتی توزیع 
ماسک از کانال داروخانه خارج 
شود نانوایی و بقالی و ... محل 

عرضه ماسک با هر قیمت و هر 
کیفیتی می شود و کسی هم کاری 

به کارشان ندارد، اما از آنجا که 
داروخانه جایگاه قانونی عرضه 

ماسک است، مبادی نظارتی فقط 
زورشان به داروخانه ها می رسد



شماره 1770 2117 مهر 1399

در نامه ای از سوی نایب رئیس مجلس به وزیر آموزش و پرورش تاکید شد

  یاسر مختاری
پانزدهم شهریورماه بود که علی رغم هشدارها 
و نگرانی های مطرح شده، مدارس در سراسر 
کشور بازگشایی و قرار شد تمامی پروتکل های 
بهداشتی و پیشگیرانه در آنها اجرایی شود تا 
جان 14 میلیون دانش آموز، خانواده و معلمان 
آنها به خطر نیفتد. پس از سپری شدن یک ماه 
از بازگشایی مدارس، نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی در نامه ای به وزیر آموزش و پرورش 
از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و نبود 
شرایط مناسب مدارس برای اجرای پروتکل ها 
ابراز نارضایتی کرد و گفت: » در صورت الزام 
با نظرات کارشناسان امر باید به سمت آموزش 

غیرحضوری قدم برداریم«

به گزارش سپید، امیرحسین قاضی زاده نامه خود 
به محسن حاجی میرزایی نوشت: »اکنون بیماری 
کرونا با سرعتی غیر قابل تصور و عملکرد پیچیده 
بیولوژی توانسته موقعیت ویژه ای در ابعاد گوناگون 
جامعه بوجود آورد. در همین راستا دولتمردان در 
زمینه آموزش و پرورش دانش آموزان به صورت 

خاص وارد امتحانی بزرگ شدند.«
وی ادامه داد: »در این مقطع حساس، تالطم در 
تصمیم گیری ها باعث شد، دغدغه های بی شماری 
از سوی اهالی آموزش و خانواده ها مطرح شود و به 
همین جهت طی بازدیدهای میدانی و ارزیابی های 
انجام شده، نتایجی حاصل شد که قابل تعمق است.«
وی در ادامه نامه خود نسبت به عدم مدیریت 
ارزیابی ریسک دانش آموزان درابتدی شیوع پاندمی 
انتقاد کرد و نوشت:  »اگر در فرصتی که از ابتدای 
همه گیری فراهم بود و با دید مدیریت پیشگیرانه 
مدل های حضور دانش آموزی و ارزیابی ریسک مورد 
بررسی قرار می گرفت مسلماً شاهد نگرانی های به 
حق خانواده های چندین میلیون دانش آموز نبودیم.«
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: 

»تغییر سیاست ها در نوع شیوه برگزاری سال جدید 
تحصیلی، از زمان شروع آن تاکنون، حاکی از عدم 
تسلط علمی کافی در برنامه ریزی برای تبیین بهترین 

الگوی نظام آموزشی در همه گیری کرونا است.«
وی بیان کرد:»در بازدید از مدارس مشخص شد 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی، حتی در مناطق 
برخوردار پایتخت نیز شرایط مناسبی ندارد و تضمین 
کننده سالمت فرزندانمان نیست. در این خصوص 
چه کسی باید پاسخگو باشد؟ برای آماده سازی 
مدارس با منابع ویژه طرحی با عنوان »مهر مدارس« 
را داشتیم که متأسفانه مدارسی که از آنها بازدید 
شد، این آماده سازی را انجام نداده بودند و قابل 

پیگیری است.«
قاضی زاده هاشمی یادآور شد: »در راستای مقابله با 
همه گیری و هوشمندسازی مدارس می توانستیم در 
فرصتی مناسب قبل از آغاز سال تحصیلی طرحی را 
تحت عنوان »هر خانه یک مدرسه هوشمند« طراحی 
کنیم که نتیجه آن آموزش با کیفیت و سالمت همه 

جانبه دانش آموزان باشد.«
وی یادآور شد: »از افزایش آمارها اینگونه استنباط 
می شود، روش صحیح، عدم بازگشایی مدارس بود 
و در صورت الزام با نظرات کارشناسان امر باید به 
سمت آموزش غیرحضوری قدم برداریم. امید است 
که با استعانت از پروردگار متعال و همکاری های مؤثر 
نهادهای مرتبط با تعلیم و تربیت دانش آموزان این 
مرز و بوم، شاهد ارتقای دانش آنان در کنار تأمین 
سالمت جسمی و روحی این قشر و خانواده هایشان 

و به تبع آن کل جامعه باشیم.«
نامه قاضی زاده هاشمی به محسن حاجی میرزایی 
در حالی منتشر می شود که وزیر و معاونان این 
دفاع  مدارس  بازگشایی  از  همواره  وزارت خانه 
از سوی دیگر در روزهای گذشته که  کرده اند. 
به  معلمان  و  دانش آموزان  ابتالی  از  آمارهایی 
ویروس کرونا منتشر شد، آنان از این آمارها ابراز 

بی اطالعی کردند.

انتقاد به زمان بازگشایی مدارس
پروتکل های  متوجه  تنها  مجلسیان  انتقادات 
بهداشتی نیست در  هفته گذشته احمد نادری، 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز 
زمان بازگشایی مدارس در 15 شهریورماه را بار 
دیگر مورد حمله قرار داد و با اشاره به سخنان 
معاون وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اینکه با 
حکم ستاد ملی کرونا، مدارس از 15 شهریور 
بازگشایی شده است گفت: »بنده چنین چیزی 
را جایی ندیدم و از وزیر بهداشت می خواهم که 
توضیح دهد آیا ایشان اجازه دادند که امسال بر 
خالف سال های گذشته، از 15 شهریور، مدارس 
آغاز شود؟ آقای رئیس جمهور از دو، سه ماه 
مدارس  شهریور   15 از  که  کردند  اعالم  قبل 
شروع شود و آن زمان موج دوم کرونا نبود و 
ما در موج دوم کرونا، مدارس را آغاز کردیم و 
همان زمان به صورت رسانه ای از وزیر بهداشت 

پرسیدیم شما که به صورت تخصصی عهده دار 
امور بهداشتی کشور هستید و امور مربوط به 
کرونا به طور تخصصی به شما مرتبط می شود، 
جوابی  هیچ  که  موافقید؟  موضوع  این  با  آیا 
نیامد. اکنون هم خواهش می کنم از ایشان که 
ما در  پاسخ دهد.  به عنوان مرجع تخصصی، 
معتقد  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون 
هستیم که این کار غیرمتعارف بود و الزم نبود و 
بر اساس یک سری لج و لجبازی ها و چیزهایی 

شبیه آن انجام شد.«

تجدید نظر در شیوه آموزش مطالبه جامعه 
پزشکی از رئیس جمهور 

انتقاد نمایندگان مجلس از وضعیت مدارس و بازگشایی 
آنها در حالی است که جامعه پزشکی بارها در این 
رابطه هشدار داده و حتی خواستار تجدید نظر در 
این رابطه شدند. عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی 
سازمان نظام پزشکی در دو نامه در این رابطه به وزیر 
آموزش و پروش و رئیس جمهور خواستار بازنگری 
در این رابطه شد. وی در نامه خود به رئیس جمهور 
نوشت: »در راستای اجرای اکید و هدفمند روش 
فاصله گذاری اجتماعی ضرورت دارد به هشدار های 
سازمان نظام پزشکی در رابطه با بازگشایی مدارس 
در کلیه سطوح و برگزاری حضوری کالس ها که با 
رویکردی غیرکارشناسانه به دفعات از سوی وزیر 
محترم آموزش و پرورش و همکاران ایشان مورد تأکید 
قرار می گیرد، توجه شود. در شرایط کنونی استفاده از 
سیمای جمهوری اسالمی ایران )تلویزیون( و دایر 
کردن برنامه های آموزشی در چند کانال که در سراسر 
کشور با کمترین هزینه قابل استفاده باشد مورد تأکید 
است. بدیهی است سایر روش های غیر حضوری 
آموزشی در صورت وجود زیرساخت الزم در بین 
دانش آموزان و مدارس، همچنان به عنوان پایه آموزش 
در شرایط کنونی مورد تأکید است. این تأکید شامل 
وزارت علوم، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیز 
می شود. بسیار آشکار است که حضور میلیون ها نفر 
دانشجو در کالس ها، غذاخوری ها و سایر محیط های 
دانشجویی بهترین بستر رشد و گسترش اپیدمی کووید 

19 و آنفوالنزا است.«
 نمایندگان مردم و جامعه پزشکی در مورد مدارس 
و سالمت دانش آموزان در حالی که هم صدا هستند 
که اساسا به نظر می رسد توجهی به این سخنان در 
وزارت آموزش و پرورش نمی شود. نامه قاضی زاده 
هاشمی از آنجایی اهمیت دارد که شاید فرصتی برای 
بازنگری در مورد مدارس و تغییر شیوه آموزش 
در این برهه زمانی که کرونا در بدترین وضعیت 
از زمان شیوع آن در کشور است باشد و سالمت 
و امنیت روانی را برای دانش آموزان، خانواده ها و 

کارکنان مدارس فراهم کند.

الـزام بـه آمـوزش مجـازی
رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس شرایط خوبی ندارد

قاضی زاده: در بازدید از 
مدارس مشخص شد رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی، 

حتی در مناطق برخوردار 
پایتخت نیز شرایط مناسبی 

ندارد و تضمین کننده 
سالمت فرزندانمان نیست
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آغاز هفته سالمت روان در مدارس

  یاسر مختاری
همزمان با آغاز هفته جهانی سالمت روان، مراسم 
هفته سالمت روان در مدارس کشور روز یکشنبه 

20 مهرماه به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سپید، علیرضا کاظمی،  معاون 
پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در این 
مراسم با بیان اینکه امروز اولویتی باالتر از توجه 
به بهداشت روان دانش آموزان وجود ندارد، اظهار 
کرد: »همان طور که مستحضر هستید هفته سالمت و 
بهداشت روان فرصتی است که جامعه را متوجه اهمیت 
این موضوع کنیم و برنامه ریزی وسیع و گسترده ای در 
این رابطه انجام دهیم تا نهایتاً منجر به انجام اقدامات 
اثربخشی در راستای ارتقای سالمت روان جامعه 

مخاطب دانش آموزان و اولیا شود.«
وی با بیان اینکه این هفته به صورت نمادین با این 
عنوان نامگذاری شده است، اما می تواند سرآغازی 
برای اجرای برنامه هایی در راستای سالمت روان جامعه 
دانش آموزان باشد، گفت: »در شرایط پیچیده و سخت 
بحرانی قرار گرفته ایم، بحرانی که سیستم آموزشی را 
به هم ریخته و مسائل تربیتی و فعالیت هایی که در 
کنار آموزش باعث افزایش مهارت های دانش آموزان 

می شد را تحت الشعاع قرار داده است.«
کاظمی ادامه داد:  »در چنین شرایطی که آموزش از 
کیفیت الزم و کافی برای اقناع دانش آموزان و خانواده ها 
برخوردار نیست، دانش آموزان از دو ناحیه آسیب 
می بینند نخست کیفیت آموزش است. دومین آسیبی 
که متوجه این قشر شده به دلیل حذف ارتباطات در 
فضای مدرسه به وجود آمده است چراکه فشار های 
روحی و روانی دانش آموزان با قرارگیری در فضا های 
گروهی کاهش می یافت اما اکنون این فضا از آنها 
گرفته شده است. عالوه بر این دو، آسیب های مختلف 
فضای مجازی را باید اضافه کنیم که نگرانی اولیا و 

معلمان را به شدت توسعه داده است.«
آسیب های فضای مجازی  »در حیطه  افزود:  وی 
نیازمند طراحی روش ها و راهکار هایی برای مقابله 
با آسیب های فضای مجازی هستیم و البته این نیاز 
به آسیب شناسی دارد. این آسیب شناسی باید در سه 
مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم انجام 
پذیرد، آسیب ها استخراج و راهکار های عملی تبیین 
شود و دستورالعمل جامعی تحت عنوان برنامه حوزه 

اداره کل مشاوره و مراقبت از دانش آموزان در رویارویی 
با آسیب های فضای مجازی طراحی شود. مجموعه ای 
از اقدامات اولیه انجام شده و با سرعت باید آن را 
کامل کنیم. استفاده از نخبگان فضای مجازی و مشاوره 

می تواند به ما کمک شایانی در این  زمینه کند.«

سالمت روان دانش آموزان در معرض 
تهدید قرار گرفته است 

معاون وزیر آموزش و پرورش، گفت: »امروزه در 
معرض آسیب های جدی تری قرار داریم و در کنار 
سالمت جسم، سالمت روان دانش آموزان نیز در 
معرض تهدید قرار گرفته است. سالمت روانی زیربنای 
سالمت جسمی و نیز زیربنای توسعه فردی و اجتماعی 
در جامعه است. جامعه ای که از سالمت روان و تعادل 
برخوردار نباشد نمی تواند در مسیر توسعه گام بردارد. 
لذا مأموریت ما در این حوزه به شدت سنگین است، 
باید در این  زمینه اندیشیده شود و به راهکار هایی 

متناسب و عملیاتی دست پیدا کنیم.«

کاظمی با اشاره به سفر دو هفته اخیر خود به استان های 
مختلف کشور اظهار کرد: »بحران به وجود آمده 
باعث شده ابزار، رویه ها و اولویت ها جابجا شود و 
تغییر پیدا کند، لذا استراتژی ها و برنامه ها در اثر این 
تغییرات متفاوت شده است و این ایام فرصت مناسبی 
است تا این مأموریت را پی بگیریم که همانا بازبینی 
روش ها و استراتژی ها و طراحی برنامه های جدید 
است. جامعه ما به دانش الزم و کسب اطالعات 
درباره شیوه های رویارویی با آسیب ها نیازمند است، 

لذا ارائه دستورالعمل ها و پروتکل هایی در این زمینه 
الزم است. مأموریت دیگر ما تبلیغ، ترویج و ارتقای 
جایگاه حوزه مشاوره و مراقبت از سالمت روان 
در کیفیت آموزشی و پرورشی است، چراکه طبق 
آمار هایی که از درگاه های نماد و مراکز مشاوره و 
هسته های مشاوره و سامانه های پایش آسیب های 
اجتماعی دریافت کرده ایم، دارای یک جامعه آماری 
آسیب دیده هستیم.« کاظمی با بیان اینکه در آموزش 
و پرورش با سه جامعه مخاطب از جمله 1۵ میلیون 
دانش آموز، 30 میلیون اولیا و یک میلیون همکاران 
فرهنگی روبه رو هستیم، گفت: »به تنهایی نمی توانیم 
برنامه های حوزه مشاوره را راهبری کنیم و در این 
زمینه نیازمندیم از تجربیات استانی استفاده کنیم. به 
هر شکل ممکن مشاوران باید در مدارس و هسته های 
مشاوره ارتباط خود را با زیرمجموعه ها حفظ و بیشتر 
کنند. مشاوری که در مدرسه نتواند با دانش آموزان و 
خانواده ها ارتباط گیرد، مشاور خوبی نخواهد بود. در 
شرایط فعلی کار ما به مراتب چندین برابر شده و لذا 

نیاز به دقت بیشتری در این حوزه داریم.«

طرح های آموزش و پرورش برای ارتقای 
بهداشت روان در مدارس

 وی با با اشاره به مهمترین برنامه های وزارت آموزش 
و پروش در حوزه مشاوره و سالمت روان، اظهار 
کرد: »امسال تمامی برنامه ها در فضای مجازی اجرا و 
توسعه داده شده است. سه شنبه این هفته نیز اختتامیه 
مجلس دانش آموزی نهم را برگزار خواهیم کرد. هیچ 
برنامه ای از جمله برنامه های حوزه مشاوره و مراقبت 
از سالمت روان را تعطیل نکرده ایم. در همین راستا 
دو برنامه تحت عنوان بسته تحولی طراحی شده از 
جمله طرح نماد و یاریگران زندگی، که در شرایط 
کرونا و تعطیلی مدارس بسیار به کمک ما آمده است. 
از هفته آینده خود بنده شخصاً به این موضوع ورود 
و لیست 30 هزار منطقه آموزش و پرورش کشور را 
دریافت می کنم و به صورت تصادفی با مدارس تماس 
خواهم گرفت و درباره این دو برنامه و اجرایی شدن 
آن ها و اینکه چه برنامه ای در مدارس در این رابطه 

دارند، کسب اطالع می کنم.« معاون وزیر آموزش و 
پرورش بیان کرد: »جای تأسف است که به معاونت 
پرورشی منطقه ای زنگ می زنیم و آن معاونت از آمار 
کانون یاریگران زندگی منطقه اطالع نداشته باشد و 
یا عضو کارگروه های مربوطه نباشد. بنابراین برنامه 
نظارتی وسیع برای فعالیت های کانون های یاریگران 
زندگی را گسترش خواهیم داد. این کانون به شکل 

صددرصدی در مدرسه فعالیت دارد.«
وی ادامه داد: »برنامه دیگر ما در چنین شرایطی، ارائه 
بسته ویژه ارتقای خدمات مشاوره در بحران کروناست 
که طرح آن جمع بندی شده و چهار فعالیت مهم دارد. 
نخست طرح صدای مشاور است، مخاطبان می توانند 
با هسته های مشاوره در تماس باشند. خدمت دیگر 
در این بسته ارائه بسته های پیام مشاور در قالب های 
عکس  نوشته و یا تهیه کلیپ های مشاوره است و 
کانال هایی در این زمینه طراحی شده و مدل ها و 
الگو های ارتباطی مشاوران در قالب پیام های صوتی 
و متنی برای مخاطبان به اشتراک گذاشته می شود.«

وی افزود:  »فعالیت دیگری که به تازگی طراحی شده 
طرح »همدل« است که ارتباطی برنامه ریزی شده و فرد 
به فرد میان مشاور با اولیا و دانش آموزان است. مورد 
دیگر در این بسته، استفاده از ظرفیت شبکه های استانی 
به منظور ارائه خدمات مشاوره است. حتما با مدیران 
کل صداوسیما و معاونان آن ها باید هماهنگی به عمل 
بیاید تا از این ظرفیت استفاده حداکثری داشته باشیم.« 
کاظمی با تأکید بر چند برنامه دیگر بیان کرد: »طرح 
همیار مشاور نیز اساسی ترین طرح در این بخش است. 
دبیرخانه این طرح نیز طی سال گذشته در مازندران 
استقرار پیدا کرد. این طرح از جمله طرح های موفقی 
است که باید منتظر خروجی های آن باشیم. همچنین 
باید دبیرخانه برنامه ریزی برای فعالیت ها در بستر 
فضای مجازی را در یک استان دیگر مستقر کنیم. 
دستورالعمل پیشنهادی به این دبیرخانه داده شود و 
خود این دبیرخانه طی مشورت با استان های دیگر به 
آسیب شناسی و ارائه راهکار بپردازد. فضای مجازی 
مطالبه همگان از ماست، استان ها ظرفیت های خوبی 

در این زمینه دارند.«

سالمت روان دانش آموزان در معرض خطر است

آسیبی که متوجه این قشر 
شده به دلیل حذف ارتباطات 

در فضای مدرسه به وجود 
آمده است چراکه فشار های 
روحی و روانی دانش آموزان 

با قرارگیری در فضا های 
گروهی کاهش می یافت اما 

اکنون به دلیل کرونا این فضا 
از آنها گرفته شده است
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