
سازمان اطالعات ارتش عراق: 
بزرگ ترین محموله قاچاق دارو از ایران به عراق کشف شد

صفحه8

2

معاون کل وزارت بهداشت:

وضعیت کرونا در تهران 
بسیار نگران کننده است

وزیر بهداشت:

تا زمانی که بیمارستان غیر صحرایی وجود دارد  
از بیمارستان صحرایی استفاده نمی شود

2

10

وضعیت نگران کننده کالنشهرها در پی افزایش آالینده های هوا

نگرانی از تاثیر آلودگی هوا 
برافزایش موارد کرونا 6

راه اندازی پویش سالمت روان 
دانشجویان علوم پزشکی

سال 16  شماره 1774  یکشنبه 27 مهر 1399  2000 تومان
www.sepidonline.ir

ازکجـا تا کجـا؟
سازمان غذا و دارو: اظهارات مقامات عراقی در حد ادعاست



شماره 21774 27 مهر 1399

وزیر بهداشت:  خبـر

تا زمانی که بیمارستان غیر صحرایی وجود دارد 
از بیمارستان صحرایی استفاده نمی شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره امکان بهره برداری از 
بیمارستان های صحرایی به جای تخصیص تخت های  بخش ها مختلف 
بیمارستانی به بیماران کرونا با توجه به روند افزایشی این بیماری در 
کشور، گفت: »در هیچ جای دنیا تا زمانی که بیمارستان غیر صحرایی 

وجود دارد، از بیمارستان صحرایی استفاده نمی شود.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان 
استفاده از ظرفیت بیمارستان های صحرایی به جای محدود کردن 
ظرفیت  بخش های بیمارستانی و تخصیص این  بخش ها به کرونا 
وجود دارد؟ اظهار کرد: »در هیچ جای دنیا تا زمانی که بیمارستان 

غیرصحرایی وجود دارد، از بیمارستان صحرایی استفاده نمی شود.«
وی تاکید کرد: »برای سایر  بخش ها تقسیم بندی انجام شده و مشکلی 

در این زمینه وجود ندارد.«
به گزارش ایسنا، در پی موج سوم شیوع بیماری ویروس کرونا در 
کشور، بسیاری از مجتمع های بیمارستانی، به دلیل افزایش بیماران 
کرونایی نیازمند به بستری، از بخشی از ظرفیت سایر بخش های درمانی 

نیز جهت ارایه خدمت به این بیماران استفاده کرده اند.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
»همچنان وضعیت شیوع ویروس کرونا در تهران بسیار نگران 
کننده است و به خصوص آلودگی هوا و نیز سرما باعث افزایش 

انتشار ویروس کرونا خواهد شد.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»هماهنگی و همدلی حداکثری دولت و ملت در اعمال محدودیت 
و فاصله گذاری اجتماعی تنها راه برون رفت از همه گیری 
ویروس کرونا است.« وی ادامه داد: »حتما در تهران و 4۵ شهر 
بسیار آلوده به ویروس کرونا نیازمند تصمیمات سختگیرانه تر 

محدود سازی و نیز مراعات بیشتر اصول بهداشتی هستیم.«
اصول  رعایت  »عدم  کرد:  اظهار  بهداشت  وزیر  معاون 
جسمی،  سالمت  بر  عالوه  عده ای،  توسط  فاصله گذاری 
سالمت روانی دیگران را هم در معرض خطر قرار داده است.«
حریرچی درباره برخی داروهای مطرح شده در ماه های اخیر 
نیز گفت: »مطالعه جامع سازمان جهانی بهداشت نشان داده 
بر  تاثیری  از جمله رمدسیویر  که داروهای معروف موجود 
کووید19 ندارند و همچنان بهترین راه مقابله با ویروس کرونا، 

پیشگیری است.«

معاون کل وزارت بهداشت: 

وضعیت کرونا در تهران بسیار نگران کننده است

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 41۰3 مورد جدید کووید19 
در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از جمعه تا شنبه 2۶ مهر 
1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 4 هزار و 1۰3 بیمار 
جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک هزار و 779 
نفر از آنها بستری شدند.« وی ادامه داد: »مجموع بیماران کووید19 در 
کشور به ۵2۶ هزار و 49۰ نفر رسید.« الری گفت: »متاسفانه در طول 
24 ساعت گذشته، 2۵3 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به 3۰ هزار و 123 نفر رسید.«

وی افزود: »خوشبختانه تا کنون 423 هزار و 921 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«

به گفته وی، 4721 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »تا کنون چهار میلیون و 4۸2 هزار 
و 2۶3 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«

وی همچنین 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، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی افزود: »استان های هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت 
هشدار قرار دارند.« الری بیان کرد: »بیش از یک میلیون و 1۰۰ هزار 

نفر در جهان جان خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست داده اند.«
وی افزود: »چیره شدن بر این بیماری نوپدید و حل این چالش جهانی، 
مستلزم تقویت همکاری مردم در عمل به توصیه های بهداشتی و 
نهادینه شدن حفظ مسئولیت پذیری اجتماعی در همه مردم است.«

سخنگوی وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرد که باتوجه به وضعیت 
سهمگین بیماری در کشور و آغاز روزهای سرد سال و نگرانی ها و 
خطرات مترتب بر فصل سرما، با همکاری مردم در عمل به توصیه های 
بهداشتی شاهد گذر از روزهای سخت پیش رو با کمترین آفت 

بیماری و مرگ و میر ناشی از آن باشیم.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۴۱۰۳ ابتال و ۲۵۳ فوتی جدید کرونا در کشور



رئیس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران مطرح کرد خبـر

ایمنی 60 درصدی واکسن آنفلوانزا
رئیس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران با اشاره به جو التهابی موجود 
مبنی بر دریافت واکسن آنفلوانزا گفت: »واکسن آنفلوانزا حداکثر ۶۰ 

درصد ایمنی ایجاد می کند.«
به گزارش سپید، محمد وجگانی با اشاره به اینکه گاهی اوقات برخی 
از سویه های ویروس آنفلوانزا سبب مخاطرات جهانی می شود، اظهار 
کرد: »گاهی اوقات نیز تغییراتی در آنتی ژن های این ویروس مشاهده 
شده که از آخرین ویروس های مخاطره آمیز برای جوامع واکسن تهیه 
می شود.« وی افزود: »با شروع فصل سرما و افزایش احتمال ابتالء به 
بیماری های تنفسی و بیماری های عفونی و ویروسی مانند سرماخوردگی 
و آنفلوانزا، تجویز این واکسن توصیه می شود.« استاد ایمونولوژی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران در خصوص میزان ایمنی واکسن آنفلوانزا بیان کرد: 
»این واکسن توسط شرکت ها و کشورهای مختلف تهیه می شود که بین 
۲۹ تا حداکثر ۶۰ درصد ایمنی ایجاد می کند یعنی در بهترین شرایط ۴۰ 
درصد افرادی که واکسن دریافت می کنند، ایمن نمی شوند.« وجگانی در 
پاسخ به این سوال که بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوانزا چه موقع 
است، گفت: »مهرماه زمان مناسبی برای تزریق واکسن است، یعنی از 
اواخر شهریور تا اواسط آبان بهترین زمان تجویز و تزریق واکسن است. 
همچنین اغلب این واکسن به شکل تزریقی مورد استفاده قرار می گیرد 
که زیر جلد تزریق شده و نوع استنشاقی و اسپری آن هم وجود دارد که 
واکسن ضعیف شده بوده و استفاده از آن ها با یکدیگر متفاوت است.«
این متخصص ایمونولوژی درباره گروه هایی که در اولویت دریافت 

این واکسن قرار دارند، تصریح کرد: »کادر درمان بیمارستان ها و مراکز 
درمانی، مادران باردار، افراد باالی ۶۵ سال که بیماری زمینه ای دارند؛ 
افراد دیالیزی، پیوند کلیه، مبتالیان به تاالسمی ماژور، افرادی که مبتال 
به سیروز کبدی بوده یا پیوند کبد داشته اند و افرادی که سرطان و تومور 
داشته و سیستم ایمنی آنها ضعیف شده و دچار بدخیمی هستند؛ باید 

تحت تجویز و استفاده این واکسن قرار گیرند.«
وی با اشاره به اینکه در شرایط بحرانی کرونا، افراد جامعه گرایش شدید 
و فوق العاده ای به مصرف این واکسن نشان می دهند؛ خاطرنشان کرد: 
»این تقاضا نیاز به واکسن را به چند ده برابر رسانده بطوری که امروز 
تقاضاها بالغ بر ۱۷ میلیون دوز شده است که علمی و قابل برنامه ریزی 

نبوده و مبانی پزشکی آن را حمایت نمی کند.« وجگانی ادامه داد: »مصرف 
این واکسن برای برخی افراد مانند کودکان زیر ۶ ماه، افراد مبتال به آلرژی 

و افراد مبتال به سندرم های مختلف ممنوع است.«
رئیس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران با اشاره به سو برداشت هایی که 
در مورد ایمنی واکسن آنفلوانزا در برابر کرونا وجود دارد، اظهار کرد: »تا 
کنون گزارشی مبنی بر این که واکسن آنفلوانزا در مقابل کرونا ایمنی ایجاد 
کند؛ وجود نداشته و به طور کلی ارتباطی بین این دو ویروس مشاهده 
نشده است.« وی افزود: »این واکسن قدرت ایمنی و حفاظتش حدود 
۶ ماه بوده و هر ۲۸ روز از قدرت ایمنی آن کاسته می شود، لذا بهترین 
راهکار برای پیشگیری از ابتال به آنفلوانزا و همزمانی آن با کرونا رعایت 

پروتکل های بهداشتی؛ ماسک زدن و فاصله گذاری اجتماعی است.«
وجگانی ادامه داد: »هرقدر در ارتباط با کرونا سیستم ایمنی را آرام نگه 
داشته و از بروز واکنش های التهابی جلوگیری کنیم، به طور حتم به 
سالمت افراد کمک بیشتری کرده ایم. همچنین با رعایت پروتکل های 
بهداشتی نه تنها از ابتال به کرونا جلوگیری کرده و در کاهش موارد 

ابتال گام برداشته ایم بلکه از بروز آنفلوانزا هم پیشگیری خواهد شد.«
استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، یادآور شد: »استفاده از 
ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی مهم ترین راهکار برای جلوگیری 
از انتقال عفونت های تنفسی است و اگر با هدف جلوگیری از انتقال 
کرونا این موارد را رعایت کنیم، در کاهش موارد ابتالء به آنفلوانزا هم 

موفق خواهیم بود.«مهر

شماره ۱۷۷۴ ۲۷3 مهر ۱3۹۹

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از بی اثر بودن چهار دارو 
بر درمان کرونا خبر داد. 

به گزارش سپید، رضا ملک زاده در صفحه شخصی خود در شبکه 
اجتماعی اینستاگرام نوشت: »نتایج مطالعه سازمان جهانی بهداشت 
بر روی اولین بازوهای درمانی تحت کارآزمایی بزرگ بالینی بر روی 
بیماران بستری مبتال به کووید ۱۹ منتشر و اعالم شد رمدسیویر 
بدون تاثیر است.« ملک زاده نوشت: »با گذشت حدود ۸ ماه از انجام 
بزرگ ترین مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان بهداشت جهانی برای 
درمان بیماری کووید -۱۹ نتایج نهایی بررسی ها بر روی اولین گروه 
از بازوهای درمانی تحت کارآزمایی بالینی اعالم شد که بر اساس آن 
چهار داروی ضد ویروس »رمدسیویر«، »لوپیناویر«، »اینترفرون - بتا« 
و »هیدروکسی کلروکین« تاثیری بر درمان، کاهش طول مدت بستری، 
نیاز به تهویه مکانیکی و مرگ و میر ناشی از بیماری مبتالیان به 

کووید -۱۹ بستری در بیمارستان نشان ندادند.«
وی افزود: »تعداد مرگ ها در طول این مطالعه ۱۲۵3 مورد بوده 

 ۱۹- Solidarity Clinical Trial for Covid است. مطالعه جهانی
Treatments که با مشارکت بیش از ۱۱ هزار بیمار بستری مبتال به 
کووید -۱۹ بستری در حدود ۵۰۰ بیمارستان از 3۰ کشور از شش 
منطقه جهان از جمله ایران )3۵۰۰ بیمار از ۲۹ بیمارستان( صورت 
گرفته نشان داد این داروها نه تنها هیچ تاثیری در بهبود بیماران بستری 
مبتال به کووید -۱۹ و کاهش طول بستری یا مرگ و میر آن ها نداشته 
بلکه وضعیت بهبودی بیمارانی که درمان های ذکر شده را دریافت 
نکرده بودند همانند بیماران دریافت کننده این رژیم های درمانی بوده 
است.« وی ادامه داد: »این نتایج اثبات می کند برای دستیابی به داروی 
قطعی درمان کووید-۱۹ نیازمند انجام مطالعات کارآزمایی بالینی وسیع 
با حداقل یک هزار بیمار )نمونه( هستیم؛ همان طور که مشارکت 
بیش از ۱۱ هزار بیمار به این نتیجه گیری درباره چهار داروی تحت 
کارآزمایی بالینی کمک کرد و بی اثر بودن این داروها را نشان داد.«

ملک زاده یادآور شد: »داروهای جدیدتر برای کارآزمایی بالینی با 
تصمیم سازمان جهانی بهداشت وارد مطالعه و جایگزین داروهای 

بی اثر نشان داده شده در آزمایشات بالینی خواهند شد.«
وی افزود: »سازمان جهانی بهداشت بنا بر توصیه کمیته نظارت بر 
داده ها و ایمنی مطالعه کارآزمایی بالینی درمان کووید-۱۹ تحت 
نظارت خود می تواند بر اساس تجزیه و تحلیل موقت داده ها میزان 
تاثیر داروها بر روند بهبودی و کاهش مرگ مبتالیان، برخی رژیم های 
درمانی را حذف و برخی را جایگزین کند. این آزمایشات تماماً با 
مجوزهای اخالقی و نظارت کامل و دقیق سازمان جهانی بهداشت 
صورت می گیرد.« معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: »ایران در حال 
اجرای یک طرح تحقیقاتی با همکاری چند کشور است و مطالعاتی 
را بر روی داروهایی مانند داروی معده، داروی ضدسرطان و ترکیب 
دارویی ضد ویروس هپاتیت سی برای درمان بیماران مبتال به عالئم 
متوسط بیماری کووید-۱۹ که نیازی به بستری در بیمارستان و تهویه 

مکانیکی ندارند انجام می دهد.«
وی تاکید کرد: تاکید فراوان می شود که هیچیک از داروها نباید به 

خاطر عوارض احتمالی خودسرانه مصرف شوند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:

رمدسیویر در درمان بیماران بستری کرونایی تاثیری ندارد

رییس جمعیت هالل احمر با اشاره به آزادسازی 
مرحله به مرحله  کمک ها و پول های بین المللی 
بلوکه شده این سازمان، گفت: »از مبالغ بلوکه شده 
که در حال آزادسازی است حدود ۱۱ میلیون فرانک 

برای هزینه در بخش کرونا است.«
به گزارش سپید، کریم همتی در گفت وگو با 
ایسنا درباره اقدامات صورت گرفته برای آزاد 
شدن کمک ها و ارزهای بین المللی مربوط به 
مدیریت کرونا، گفت: »کل مبلغ حدودا ۱۵ میلیون 

دالر است و ما هم در سه نوبت اقداماتی انجام 
داده ایم که در هر بار حدود یک میلیون فرانک 
آن در اختیارمان قرار گرفت و برای مابقی مبالغ 
نیز اقداماتی در حال انجام است.« وی با اشاره به 
اینکه پول ها به تدریج به دستمان خواهد رسید، 
اظهار کرد: »قول داده اند هر ماه حدود یک تا دو 
فقره از پول ها آزاد شود و هر سری چنین مبلغی 

در اختیار جمعیت هالل احمر قرار گیرد.«
همتی ادامه داد: »بخشی از این پول ها مصرف 

خاص داشتند که در همان راستا هزینه شدند؛ به 
طور مثال بخشی برای سیل سیستان و بلوچستان، 
لرستان و... هزینه می شوند که پیش از این  بلوکه 
شده بودند.« وی با اشاره به اینکه بخشی از این پول 
مربوط به هزینه در حوزه کرونا است، تاکید کرد: 
»تاکنون تقریبا بیش از 3 میلیون دالر از پول ها در 
اختیارمان قرار گرفته است. از مبالغ بلوکه شده که 
در حال آزادسازی است حدود ۱۱ میلیون فرانک 

برای هزینه در بخش کرونا است.«

رییس جمعیت هالل احمر اعالم کرد

آزادسازی تدریجی پول های بلوکه شده هالل احمر
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آمار جهانی همه گیری کووید-19 خبـر

شماره 1774 27 مهر 1399

 بیش از 5 /39 میلیون مبتال تاکنون

آمار جهانِی ابتال به بیماری کووید 19 تاکنون به 
39 میلیون و ۵93 هزار و ۸۸۵ نفر رسیده و مرگ 
یک میلیون و 1۰9 هزار و 249 نفر نیز در اثر ابتال 

به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، همچنین بنابر تازه ترین آمارها 
29 میلیون و ۶۶1 هزار و 122 نفر از مبتالیان به 

کووید-19 تاکنون بهبود یافته اند. روند افزایش آمار 
مبتالیان به بیماری کووید-19 که تاکنون در 21۵ 
کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و 

این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
هند و برزیل نیز با آمار میلیونِی مبتالیان، هم اکنون 
پس از آمریکا به ترتیب با بیش از 7.4 و ۵.2 میلیون 
بیمار کووید 19، جایگاه های دوم و سوم را در جهان 
دارند.آمریکا نیز با بیش از ۸.2 میلیون مبتال و همچنین 
بیش از 223 هزار قربانی تاکنون، همچنان در صدر 
فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار 
دارد. همچنین ایاالت متحده، برزیل، هند و مکزیک 
به ترتیب چهار کشورِ رکورددارِ شمار قربانیان این 

بیماری هستند.
شمار  ورلداُمتر،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که 
طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 
داشته اند تا صبح روز شنبه به ترتیب به شرح زیر است: 

1. آمریکا هشت میلیون و 2۸۸ هزار و 27۸ مبتال، 
223 هزار و ۶44 قربانی

2. هند هفت میلیون و 432 هزار و ۶۸۰ مبتال، 113 
هزار و 32 قربانی

3. برزیل پنج میلیون و 2۰1 هزار و ۵7۰ مبتال، 1۵3 
هزار و 229 قربانی

4. روسیه یک میلیون و 3۶9 هزار و 313 مبتال، 23 
هزار و 723 قربانی

۵. اسپانیا 9۸2 هزار و 723 مبتال، 33 هزار و 77۵ قربانی
۶. آرژانتین 9۶۵ هزار و ۶۰9 مبتال، 2۵ هزار و 

723 قربانی
7. کلمبیا 94۵ هزار و 3۵4 مبتال، 2۸ هزار و ۶1۶ قربانی
۸. پرو ۸۶2هزار و 417 مبتال، 33 هزار و ۶4۸ قربانی

9. مکزیک ۸41 هزار و ۶۶1 مبتال، ۸۵ هزار و 
7۰4 قربانی

1۰. فرانسه ۸34 هزار و 77۰ مبتال، 33 هزار و 
3۰3 قربانی/ ایسنا

رسانه های داخلی چین اعالم کردند که طرح 
پایلوِت تزریق واکسن کروناویروس در استان 

شرقِی چجیانِگ این کشور آغاز شد.
به گزارش سپید، تزریق واکسن کرونا در این استان 
از طریق یک مرکز محلی کنترل بیماری صورت 
می گیرد و این طرح واکسیناسیون می تواند الگویی 

برای باقی شهرهای چین باشد.
هرچند  کردند  تاکید  چین  بهداشتی  مقامات 
واکسن های تهیه شده برای مقابله با کروناویروس 
جدید هنوز تحت آزمایشات بالینی هستند اما 
کارمندان و کارکنان در مشاغل حساس می توانند 

در شرایط اورژانس و با توجه به فرا رسیدن 
پاییز و زمستان این واکسن را تزریق کنند. بنابر 
گزارش روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست، 
آنها خاطر نشان کردند: »چجیانگ اولین منطقه 
است که واکسیناسیون در آن آغاز شده و شاغالن 
در گروه های کلیدی و نیز ساکنان در مناطقی 
با شیوع بیشتر بیماری، در اولویت برای تزریق 
واکسن هستند.« خبر اجرای این طرح پایلوت در 
حالی منتشر شده که بر اساس تازه ترین گزارش ها 
به نظر می رسد یک واکسن بالقوه ویروس کرونا 
که در چین تولید شده، کامال امن بوده و در مراحل 

اولیه و میانی آزمایش بر انسان موجب تحریک 
سیستم ایمنی بدن شده است. واکسن احتمالی 
کووید-19 که به »بی بی آی بی بی –کُورو« موسوم 
است، همراه با گروه دولتی »نشنال فارماسوتیکال« 
در موسسه تولیدات بیولوژیکی پکن ساخته شده 
است. این واکسن در گزارشی که روز پنج شنبه در 
نشریه »النست« منتشر شد، در مجموع »امن« و »با 
ضریب تحمل باال« توصیف شده است. به نوشته 
روزنامه ایندیپندنت، متخصصان می گویند آزمایش 
واکسن »بی بی آی بی پی – کورو« روی انسان از 
اوایل ماه ژوئن و پس از تاثیر چشمگیر آن روی 

میمون آغاز شد که بدون ایجاد پیچیدگی و عوارض، 
بدن را ترغیب به تولید پادتن می کند.ایسنا

آغاز تزریق واکسن کرونا در یکی از شهرهای چین

دانشمندان دانشگاه واشنگتن اعالم کردند ایاالت متحده فصل پاییز 
و زمستان سیاهی را در پیش رو خواهد داشت.

به گزارش سپید، ویروس کرونا مرگبارترین همه گیری جهان را در 
قرن 21 رقم زده است. یکی از ویژگی های این ویروس این است که 
تمامی کشور های جهان فارغ از پیشرفته و جهان سوم را هدف قرار 
داده است. هم اینک آمریکا که خود را پیشرفته ترین کشور جهانی 
تلقی می کند، در صدر لیست شمار قربانیان و مبتالیان به کرونا قرار 
دارد. همچنین سه کشور آمریکا، هند و برزیل روی هم رفته 4۵ 
درصد قربانیان کرونا در جهان را به خود اختصاص داده اند. با آغاز 
فصل پاییز کارشناسان می گویند باید منتظر آمار رعب آوری از شمار 

مبتالیان و قربانیان به کرونا در این کشور ها بود.
دانشگاه جانز هاپکینز اعالم کرد تاکنون بیش از ۸ میلیون نفر در 
ایاالت متحده به کرونا آلوده و از این میان، بیش از 21۸ هزار نفر جان 
باخته اند. حال دانشمندان دانشگاه واشنگتن برآورد کردند با ادامه این 
روند تا ماه فوریه )بهمن ماه( شمار قربانیان کووید19 در آمریکا ۸۰ 
درصد جهش خواهد یافت و معادل 171 هزار نفر دیگر جان خود 
را از دست خواهند داد. با این حال، دانشمندان برآورد کردند اگر 

تمامی مردم آمریکا از ماسک استفاده کرده و محدودیت های مربوط 
به کرونا را رعایت کنند، آنگاه در بهترین سناریو در مجموع 314 
هزار نفر تا ماه فوریه جان خود را از دست خواهند داد. در بدترین 
سناریو نیز اگر مردم محدودیت ها و قوانین وضع شده برای مبارزه 
با کووید 19 را رعایت نکنند در مجموع بیش از 477 هزار آمریکایی 

در این بازه زمانی قربانی این ویروس خواهند شد.
محققان دانشگاه واشنگتن معتقدند که در ماه های آینده شمار مبتالیان 
به کرونا در آمریکا به ویژه در میان جوانان شاهد جهش خواهد بود. 
از این رو، از نرخ مرگ و میر کرونا )نسبت شمار قربانیان به شمار 

مبتالیان( کاسته می شود. در یک تا دو هفته آینده روند کاهشی شمار 
قربانیان متوقف خواهد شد و دوباره شاهد شتاب گرفتن شمار تلفات 
کرونا در ایاالت متحده خواهیم بود. براساس شواهد با وجود اعمال 
قوانین سختگیرانه از سوی بیشتر ایالت ها، تلفات روزانه کرونا در ماه 

ژانویه )دی ماه( به بیش از 2 هزار نفر خواهد رسید.
در سه شنبه و چهارشنبه گذشته شاهد ابتالی روزانه ۵۶ و ۶۰ 
هزار نفر به کووید19 بوده ایم. این رقم به طور میانگین 1۶ درصد 
نسبت به هفته قبل رشد داشته است. 3۵ ایالت اعالم کرده اند در 
هفته گذشته بیش از 1۰ درصد رشد در شمار مبتالیان داشته اند. 
تنها 7 ایالت آمریکا موفق به ثبت رشد کمتر از 1۰ درصدی در 
شمار افراد آلوده به کووید 19 شدند. دولت آمریکا امیدوار است 
از ماه ژانویه بتواند واکسیناسیون عمومی در کشور را اجرایی کند. 
با این حال آزمایش واکسن کرونا از سوی دو غول داروسازی 
آمریکا به دالیل ایمنی متوقف شده است. پیش تر آنتونی فائوچی، 
مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا اعالم کرده 
بود در فصل بهار واکسن کرونا بصورت عمومی به بازار عرضه 

خواهد شد.باشگاه خبرنگاران جوان

تیره ترین پیش بینی ها از فاجعه کرونا در آمریکا



خبـر

احتمال موثر بودن یک داروی ضدسرطان برای درمان کرونا
سازمان جهانی بهداشت در حال بررسی تاثیرگذاری 
یک داروی ضدسرطان در درمان کووید ۱۹ است.
به گزارش سپید، هنوز هیچ واکسن و راه درمانی 
قطعی برای مقابله با شیوع کرونا یافت نشده است. 
دانشمندان پیشتر از دارو هایی مانند رمدسیویر برای 
درمان بیماران کرونایی استفاده می کردند که به تازگی 
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده است این دارو 
هیچ کارایی برای کاهش مرگ و میر ناشی از کووید 
۱۹ ندارد. با این حال، محققان امیدوارند به دارو های 
دیگری برای بهبود حال بیمارانی که به کرونای شدید 

مبتال شده اند دست یابند.
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد پس از آنکه 
تحقیقات آزمایشگاهی نشان داد دارو های مرتبط با 
ایدز و ماالریا می توانند به میزان کمی در بهبود حال 
بیماران کرونایی تاثیرگذار باشند، اینک دانشمندان 
در حال بررسی تاثیر یک داروی ضدسرطان برای 

درمان کرونا هستند.
داروی  بررسی  حال  در  اینک  هم  سازمان  این 
آکالبروتینیب، یک دارو برای بیماران سرطانی است 
تا تاثیر آن برای درمان بیماران کرونایی را اثبات کند. 

این دارو به صورت خوراکی برای درمان بیماری هایی 
مانند میلوفیبروز، سرطان تخمدان، مولتیپل میلوما 
)رشد های ناهنجار پالسماسل( و لنفوم هاجکین 
)نوعی سرطان خون( استفاده می شود. دانشمندان 
می گویند احتمال آن وجود دارد که این دارو بتواند 

برای بیماران کرونایی نیز موثر باشد.
محققان امیدوارند این دارو بتواند باعث کاهش 
ناراحتی های تنفسی و کاهش پاسخ ایمنی شدید 
بدن در بیماران کرونایی شود. بسیاری از بیماران 
کرونایی شاهد پاسخ ایمنی شدید به عوامل بیماری زا 
و در نتیجه ایجاد التهابات در اندام های مختلف به 
ویژه سیستم تنفسی هستند. این امر می تواند به طور 

جدی جان بیمار را به خطر بیاندازد.
پیشتر سازمان جهانی بهداشت بر روی تاثیر چهار دارو 
شامل: رمدسیویر، هیدروکسی کلروکین، لوپیناویر 
ترکیبی مرتبط با اچ آی وی )ایدز(، ریتوناویر و 
اینترفرون بر روی درمان کووید۱۹ تحقیق کرد. 
تحقیقات دانشمندان این سازمان نشان داده است 
هیچ کدام از این چهار دارو نمی تواند حال بیماران 
کرونایی که در بیمارستان بستری شده اند را بهبود 

بخشد یا باعث مرخص شدن زودتر از موعد آن ها 
از بیمارستان شود.

همچنین تحقیقات نشان داده است مصرف این 
دارو ها به هیچ عنوان تاثیری در کاهش مرگ و میر 
ناشی از کرونا، یا کاهش زمان استفاده از دستگاه 
تنفس مصنوعی و طول دوره بستری در بیمارستان 
نداشته است. دانشمندان مشاهده کردند این دارو ها 
به طور ناامید کننده ای تاثیری در نرخ مرگ و میر 

کرونا در بیماران ندارد.
وزارت بهداشت هند نیز قباًل اعالم کرده بود در 
بیمارانی که با داروی رمدسیویر درمان شده اند به 
ناگاه شاهد افزایش الکالین فسفات، آسپارتات ترانس 
آمیناز و آالنین ترانس آمیناز در خون بوده ایم که 

می تواند منجر به زخم در کبد شود.
همین امر دانشمندان را برآن داشته است تا با 
گسترش تحقیقات بتوانند به دارویی ایمن برای 
کاهش شمار مرگ و میر ناشی از ابتال به کووید 
۱۹ دست یابند. با این حال، هنوز هیچ داروی 
دیگری به طور قطعی در این زمینه یافت نشده 

است.باشگاه خبرنگارن جوان

یک شرکت داروسازی در آمریکا یافته های سازمان جهانی بهداشت 
در مورد بی تاثیر بودن داروی رمدسیویر در کمک به بیماران مبتال 

به کووید-۱۹ را مورد پرسش و تردید قرار داد.
به گزارش سپید، شرکت داروسازی گیلیاد )Gilead( در آمریکا 
اعالم کرد: »یافته های سازمان جهانی بهداشت در مورد اینکه داروی 
رمدسیویر به بیماران مبتال به کووید-۱۹ که در بیمارستان بستری 
هستند کمکی نمی کند، مورد تردید قرار دارد.« این شرکت آمریکایی 
اعالم کرد: »به نظر اطالعات موجود در این بررسی متناقض است، 
یافته ها ناقص هستند و موضوع دیگر اینکه در مطالعات دیگر 
اثربخشی این دارو تایید شده است.« رمدسیویر به عنوان درمان 

بیماری کووید-۱۹ مورد استفاده است، هرچند سازمان جهانی 
بهداشت نتایج آزمایشاتی را منتشر کرده که نشان می دهد این دارو 
در کاهش میزان مرگ و میر ناشی از بیماری کووید-۱۹ و مدت 
زمان بستری در بیمارستان تاثیر ناچیزی دارد یا بی تاثیر است. این 
داروی ضد ویروسی یکی از داروهای مورد استفاده در درمان دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بوده که به کروناویروس آلوده شده 
بود. همچنین تحقیقاتی که در گذشته انجام گرفته حاکی از آن است 

این دارو مدت زمان بهبودی را کاهش می دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، تحقیقات سازمان 
جهانی بهداشت در مورد این دارو روی ۱۱ هزار و ۲۶۶ بیمار 

بزرگسال در بیش از ۳۰ کشور انجام گرفته است. این سازمان 
یافته های بدست آمده را قطعی دانسته است.

تردید یک شرکت داروسازی آمریکایی نسبت به بی تاثیر بودن داروی رمدسیویر

کرد:  اعالم  انگلیس  جراحان  سلطنتی  کالج 
»تخت های بیمارستانی برای بیمارانی که منتظر 
جراحی های معمولی در فصل زمستان هستند، باید 
محافظت شوند تا از وقوع دومین موج گسترده لغو 
جراحی ها در مراحل بعدِی شیوع ویروس کرونا 

جلوگیری گردد.«
به گزارش سپید، با این که به بیمارستان ها گفته 
شده تا فهرست انتظار رو به افزایش خود را برای 
اولویت بندی بیش از چهار میلیون بیمار بررسی کنند 
اما مقامات هشدار داده است که سرویس سالمت 
همگانی انگلیس )NHS( به هدف خود مبنی بر از 
سرگیرِی ۸۰ درصد جراحی ها قبل از همه گیری )در 

پایان ماه گذشته( دست نخواهد یافت.
میالدی  جاری  سال  اوایل  ایندیپندنت  روزنامه 
)۲۰۲۰( گزارش داد که مشکالت مربوط به حفظ 

سالمت بیماران از ابتال به ویروس، به معنی تاخیر 
قابل توجه در جراحی هاست و برخی از بیمارستان ها 
باید تخت های خود را بردارند یا  بخش های خود 
را جدا کنند. این امر بدان معنی است که بعضی از 
بیمارستان ها تنها با ۵۰ یا ۶۰ درصد ظرفیت خود 
می توانند عمل کنند. کارشناسان پیش بینی می کنند 
که این فهرسِت انتظار تا پایان سال جاری به ۱۰ 

میلیون نفر برسد، بدین ترتیب وزارت بهداشِت 
انگلیس برای بهبود شرایط به سال ها زمان نیاز دارد.
بنابر گزارش ها برای اولین بار در این کشور بیشتر 
از دو میلیون نفر بیش از ۱۸ هفته در انتظار بودند 
و ۸۳ هزار نفر هم بیشتر از یک سال در انتظار 

جراحی به سر می برند.
در یک نظرسنجی از تقریبا ۱۰۰۰ جراح در ماه 
گذشته آشکار شد که تنها ۱۴ درصد از جراحان قادر 
به درمان همان میزان بیمار هستند و تقریبا نیمی از 
آن ها می گویند که به اتاق های بیشتری نیاز است تا از 
اتالف وقت هنگام نظافت جلوگیری شود. دو پنجم 
پزشکان گفته اند که عمل های جراحی برنامه ریزی 
شده نسبت به آن چه که سال گذشته شاهدش 
بودیم ۵۰ درصد کمتر شده است و تقریبا نیمی از 
آن ها هم گزارش کرده اند که بین ۵۰ تا ۸۰ درصد 

سطح فعالیت های سال ۲۰۱۹ را انجام می دهند. 
همچنین تنها یک چهارم پزشکان فکر می کنند که 
دست یابی به هدف ۸۰ درصدی امکان پذیر است.

با شیوع مجدد ویروس کرونا خطر جدی موج 
گسترده لغو جراحی ها به وجود می آید مگر این 
که برای تخت های جراحی هزینه شده و از آن ها 
محافظت شود. این امر به معنای افزایش ظرفیت 
اتاق و اختصاص تخت های انحصاری به افرادی 

است که نیاز به جراحی دارند.
به گزارش ایندیپندنت، در نامه ای که در تاریخ ۱۸ 
سپتامبر به بیمارستان ها ارسال شده بود، به روسای 
بیمارستانی گفته شد که روند اولویت بندی بیماران 
را در فهرست انتظار خود شروع کنند تا به این 
ترتیب بیمارانی که به لحاظ بالینی فوری ترین موارد 
جراحی هستند در ابتدای امر شناسایی شوند.ایسنا 

کمبود تخت در بیمارستان های انگلیس همزمان با موج پاییزی کرونا
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  امین جاللوند

بسیاری از دانشجویان علوم پزشکی در مراکز 
با  نیز فعالیت دارند و در دوران کرونا  درمانی 
فشارهای جسمی و روانی سنگینی مواجه هستند. 
فرسودگی و خستگی مفرط کادر درمان، گریبانگیر 
بسیاری از دانشجویان علوم پزشکی نیز شده است. 
برای کاهش  که  است  قرار شده  راستا  این  در 
پزشکی،  علوم  دانشجویان  روانی  فشارهای 
برنامه های متعددی در دانشگاه های علوم پزشکی 

برگزار شود.
فرهاد طارمیان، رئیس اداره مشاوره و سالمت روان 
دانشجویان وزارت بهداشت  هم از راه اندازی 
پویش سالمت روان دانشجویی در دانشگاه های 
علوم پزشکی خبر می دهد و می گوید: »هدف این 
پویش، ارتقای سواد سالمت روان و خودمراقبتی 
در دوران کرونا از طریق تولید محتوا به صورت 
پادکست، موشن گرافی، پوستر و کلیپ، با تاکید 
بر محورهایی همچون مراقبت روانشناختی از 
خود در دوران اپیدمی، مراقبت های جسمی و 
تقویت سیستم ایمنی در راستای محافظت از ابتال 
به آنفلوآنزا و کرونا، مراقبت از سالمت روان در 
استرس و  از  مراقبت  خانواده در زمان بحران، 
اضطراب و رعایت اصول بهداشتی و دوری از 

رفتارهای وسواسی است.«

سالمت روان؛ پیش نیاز موفقیت 
دانشجویان علوم پزشکی

اغلب دانشجویان علوم پزشکی در زمره شاگرد 
اول های کنکور بوده اند. اغلب آنها از نظر هوش 
تحصیلی در وضعیت مطلوبی قرار دارند، اما برای 
تبدیل شدن به فردی ماهر و مجرب در حوزه علوم 
پزشکی، فقط داشتن هوش تحصیلی کافی نیست.
مدیریت  باید  پزشکی  علوم  دانشجوی  یک 
اضطراب و توان کار سخت در شرایط پرتنش 
مراکز درمانی را داشته باشد. درواقع عالوه بر دانش 
پزشکی باید مهارت های روانی نیز در دانشجویان 
علوم پزشکی تقویت شود تا بدون خطر ابتال 
به اختالالتی مثل اضطراب و افسردگی بتوانند 
همزمان هم درس بخوانند و هم در مراکز درمانی 

به بیماران خدمت کنند.
محمد روزبهانی، روانشناس در گفتگو با سپید 
دانشجویان  روان  سالمت  حفظ  اهمیت  به 
و  اشاره می کند  پزشکی  دانشگاه های علوم  در 
می گوید: »دانشجویی که قرار است در آینده به 
عنوان حافظ سالمت مردم خدمت کند، خودش 
باید در وهله اول از سالمت روانی کامل برخوردار 
باشد. واقعیت این است که بسیاری از دروس در 
رشته های علوم پزشکی در زمره دروس سخت 
برای یادگیری هستند که انرژی و زمان زیادی را 
از دانشجو می گیرد. در همین شرایط اگر مثال قرار 

باشد یک بیماری نفسگیر مثل کرونا هم اضافه شود 
و دانشجویان نیز موظف به کار در مراکز درمان 
کرونا باشند، در آن شرایط باید انتظار داشت که 
سطح اضطراب تحصیلی و کاری در دانشجویان 

علوم پزشکی افزایش یابد.«
او ادامه می دهد: »اگر تولیت نظام سالمت نتواند 
این افزایش اضطراب در بین دانشجویان علوم 
پزشکی را مدیریت کند، در آن صورت هم سطح 
کیفی درمان تنزل پیدا خواهد کرد و هم سالمت 
جسمی و روانی دانشجویان به خطر خواهد افتاد. 
دانشجویان علوم پزشکی همچون توان بالقوه نظام 
سالمت هستند که اگر سالمت روان آنها به خطر 
بیفتد، آینده ارائه خدمات در نظام سالمت نیز به 

خطر خواهد افتاد.«
روزبهانی خاطرنشان می کند: »راه اندازی پویش 
سالمت روان در دانشگاه های علوم پزشکی، یک 
گام سازنده است که حداقل نشان می دهد مسئوالن 
به اهمیت حفظ سالمت روان در دانشگاه های 
نکته  این وجود،  با  برده اند.  پی  علوم پزشکی، 
مهم اینجاست که این پویش نباید فقط به دوران 
کرونا محدود باشد، زیرا قبل از دوران کرونا نیز 
سالمت روان دانشجویان علوم پزشکی با مخاطرات 
جدی همراه بود. همچنین این پویش نباید فقط به 
توزیع برگه های آموزشی محدود شود، بلکه مدیران 
دانشگاه های علوم پزشکی باید به صورت فعاالنه 
به دنبال غربالگری دانشجویان باشند و موارد بروز 
اختالل روانی را قبل از حاد شدن آن شناسایی 
کنند. درواقع دانشگاه نباید صرفا منتظر مراجعه 
دانشجویان باشد، بلکه باید خودش پیشقدم شود 
و به صورت فعاالنه در جهت حفظ سالمت روان 

دانشجویان علوم پزشکی فعالیت کند.«
او تاکید می کند: »قطعا درمانگری که خودش درگیر 
اختالالت روانی حل نشده باشد، نمی تواند درمان 
استانداردی به بیمارانش ارائه دهد. در دانشگاه های 
علوم پزشکی باید این موضوع مهم به دانشجویان 
آموزش داده شود که بازگو کردن مشکالت روانی 
در نزد مشاور، روانشناس و روانپزشک، بسیار حیاتی 
است. نباید دانشجو از ترس اینکه به او برچسبی زده 
شود، به روان درمانگر مراجعه نکند. باید دانشجوی 
علوم پزشکی، طوری آموزش ببیند که برای سالمت 
روانش به اندازه سالمت جسمی اش، اهمیت قائل 

شود و حفظ سالمت روان را برای تداوم تحصیل 
و کار درمانی، یک ضرورت حیاتی بداند.«

مدیریت حفظ سالمت روان در 
خوابگاه های دانشجویی

بسیاری از دانشجویان علوم پزشکی در خوابگاه های 
دانشجویی زندگی می کنند. زندگی بلندمدت در 
این خوابگاه ها به مهارت روانی باالیی نیاز دارد 
تا دانشجو بتواند با محیط جدید، خو بگیرد و بر 
اضطراب و تنهایی اش غلبه کند. با شیوع کرونا، 
این گروه از دانشجویان علوم پزشکی در معرض 
آسیب روانی بیشتری قرار دارند. در نظر بگیرید که 
برخی دانشجویان علوم پزشکی گاهی به صورت 
چند شیفت در مراکز درمان کرونا خدمت می کنند. 
اگر خانواده این گروه از دانشجویان خوابگاهی 
در کنار آنها حضور داشت، بخش زیادی از فشار 
روانی آنها نیز تخلیه می شد. درواقع آن گروه از 
دانشجویان علوم پزشکی که در خوابگاه ها زندگی 
می کنند و در مراکز درمان کرونا نیز فعالیت دارند، 
از سایر دانشجویان در معرض فرسایش  بیش 

جسمی و روانی قرار دارند.
درصد   36 حدود  رسمی،  آمارهای  اساس  بر 
دانشجویان علوم پزشکی در خوابگاه ها حضور 
دارند. نکته قابل تامل اینجاست که حدود 60 درصد 
خوابگاه ها کامال فرسوده است. همچنین حدود 80 
درصد از خوابگاه های دانشجویی در دانشگاه های 

علوم پزشکی نیز نیازمند بازسازی فوری هستند.
ادامه در صفحه 7 

راه اندازی پویش سالمت روان دانشجویان علوم پزشکی
وزارت بهداشت می گوید برای ارتقای سالمت روان دانشجویان علوم پزشکی 

در دوران سخت کرونا، برنامه های جدیدی دارد

طارمیان: هدف از پویش سالمت 
روان دانشجویی در دانشگاه های 

علوم پزشکی، ارتقای سواد سالمت 
روان و خودمراقبتی در دوران 

کرونا با تاکید بر محورهایی همچون 
مراقبت روانشناختی از خود 

در دوران اپیدمی، مراقبت های 
جسمی و تقویت سیستم ایمنی 
در راستای محافظت از ابتال به 

آنفلوآنزا و کرونا، مراقبت از 
سالمت روان در خانواده در زمان 
بحران، کنترل اضطراب و رعایت 

اصول بهداشتی است
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 ادامه از صفحه 6
همچنین سیما سادات الری، سخنگوی وزارت 
بهداشت هم با اشاره به اوضاع نامطلوب بسیاری از 
خوابگاه های دانشجویی، یادآور می شود: »بر اساس 
اعتبارسنجی های صورت گرفته از خوابگاه های 
دانشجویی  خوابگاه   ۱۹۱ تعداد  دانشجویی، 
دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
دارند. ضمن  قدمت  بر ۳۰ سال  افزون  کشور 
اینکه تعداد ۸۷ خوابگاه در سطح کشور فاقد 
ایمنی الزم برای اسکان دانشجویان است که باید 
در جهت رفع این نقایص، تالش کرد. متاسفانه 
هیچ یک از خوابگاه های دانشجویی ما به لحاظ 
کیفی و بر اساس شاخص های استاندارد از جمله 
اصول شهرسازی، معماری، عمرانی، تجهیزات 

و تاسیسات، در سطح درجه یک قرار ندارند.«
این مقام مسئول، خاطرنشان می کند: »۳۹ درصد از 
دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی به لحاظ 
استفاده از تجهیزات صنعتی در پخت و توزیع 
غذای در وضعیت مطلوبی به سر می برند، اما 
مابقی در سطح متوسط و ضعیف قرار دارند که 
باید تالش کرد این دانشگاه ها نیز به استانداردهای 
الزم دست یابند. همچنین متاسفانه ۲۲ دانشکده 
و دانشگاه علوم پزشکی فاقد سالن ها و فضاهای 
رقم  این  که  هستند  دانشجویان  برای  ورزشی 

نگران کننده است.«

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

تسهیالت بانکی و همچنین کمک خیران، فکری 
به حال خوابگاه ها کرد.«

درواقع، مباحث ایمنی، سرانه ورزشی و خدمات 
رفاهی در بسیاری از خوابگاه های دانشجویی 
در وضعیت مطلوبی قرار ندارد که همین کمبود 
امکانات می تواند بر سالمت روان دانشجویان 
تاثیر بگذارد. افزون بر این، تالش چندانی هم 
های  خوابگاه  در  روان  سالمت  حفظ  برای 

دانشجویی نشده است.
از خوابگاه های دانشجویی، مشاور و  بسیاری 
روانشناس مقیم ندارد، در حالی که این محیط های 
دانشجویی به شدت مستعد بروز اختالالت روانی 

از جمله افسردگی و اضطراب است.

افزایش اختالالت روانی در دوران کرونا
کادر  که  بودیم  شاهد  کرونا  شیوع  با  اگرچه 
از  بیش  پزشکی،  علوم  دانشجویان  و  درمان 
سایر شهروندان تحت فشار جسمی و روانی 
دوران  این  در  کلی  طور  به  اما  گرفتند،  قرار 
در  روانی  اختالالت  و  بیماری ها  بار  سخت، 

همه جوامع افزایش یافت.
رییس اداره مشاوره و سالمت روان دانشجویان 
وزارت بهداشت هم یادآور می شود: »بررسی ها 
نیز نشان داده است که بیماری ها و مشکالت 
روانی به لحاظ اقتصادی هزینه های گزافی بر 
اقتصاد جوامع تحمیل می کند و سهم بزرگی نیز 
در شاخص بار جهانی بیماری ها دارند. بر اساس 
تا یک  بین یک چهارم  تخمین های زده شده 
سوم مردم جهان دچار یکی از انواع مشکالت 
روانی هستند که موجب می شود نزدیک به ۳۵ 
درصد از بار اقتصادی بیماری ها ناشی از این 
سایر  بین  در  دیگر  بیان  به  باشد.  اختالالت 
سرطان،  دیابت،  مانند  غیرواگیر  بیماری های 
قلبی و عروقی، بیشترین سهم به لحاظ اقتصادی 

به بیماری های روانپزشکی اختصاص دارد.«
طارمیان با اشاره به افزایش اختالالت روانی 
در دوران کرونا، خاطرنشان می کند: »در دوران 
سازمان  توجه  اخیر،  چندماه  در  کرونا  شیوع 

جهانی بهداشت به عوارض روانشناختی ناشی 
از فراگیری کرونا جلب شده است. بر اساس 
محاسبات انجام شده در سطح جهان، برخی 
این  و  است  افزایش  به  رو  روانی  اختالالت 
نگرانی وجود دارد که ما با سونامی و حجم 
زیادی از انواع اختالالت روانی روبرو شویم. 
به طور میانگین نیز مشخص شده است بین ۱۰ 
تا ۲۰ درصد از طول عمر انسان به دلیل ابتال 
بر  می کند.  پیدا  کاهش  روانی  بیماری های  به 
این اساس به عنوان مثال فردی که قرار است 
۷۰ سال زندگی سالم داشته باشد ممکن است 
در صورت ابتال به اختالالت روانی، حتی تا 
۲۰ درصد عمر خود را در ناتوانی سپری کند 
یا به موجب مرگ از دست دهد. این مغایر با 
توسعه  کشورهای  بخصوص  کشورها  تالش 
در  زندگی  به  امید  میزان  ارتقای  برای  یافته 
محاسبات  اساس  بر  همچنین  است.  جوامع 
انجام شده در سطح جهان، برخی اختالالت 
روانی رو به افزایش است و این نگرانی وجود 
دارد که ما با سونامی و حجم زیادی از انواع 

اختالالت روانی روبرو شویم.«
 او ادامه می دهد: »بسیاری از خانواده ها در دوران 
شیوع کرونا در ایران و جهان داغدار شده اند 
امکان سوگواری و تخلیه هیجانات منفی  که 
برای این افراد به دلیل عدم امکان تجمعات و 
که  ندارد  وجود  عزاداری  آیین های  برگزاری 
این خود  فشارهای روانی را افزایش می دهد. 
تغییر سبک های زندگی، حضور بیش از اندازه 
در منزل، کاهش فعالیت های اجتماعی، تغییر 
نوع آموزش های مدرسه ای و دانشگاهی و... نیز 
بر این فشار روانی افزوده است. در این میان، 
اعضای خانواده  قرار گرفتن  ساعات طوالنِی 
در منزل و در کنار هم، می تواند تعارضات و 
رنجش های بین اعضای خانواده را افزایش دهد.«
این مقام مسئول خاطرنشان می کند: »باید در 
تا  باشد  فراهم  امکان  این  دنیا  از  نقطه ای  هر 
به  راحت  دسترسی  امکان  مناسب،  هزینه  با 
خدمات سالمت روان وجود داشته باشند. این 
سرمایه گذاری  طریق  از  مگر  نمی شود  میسر 
عواید  موضوع  این  در  سرمایه گذاری  بیشتر. 
اقتصادی خود را دارد. به نحوی که محاسبات 
نشان می دهد اگر یک دالر برای سالمت روان 
جامعه سرمایه گذاری کنید تا شش دالر بهره 
خواهید برد. طبق بررسی ها، حتی در جوامعی 
که درآمد مردم باال است، ۵۰ درصد افرادی 
که دچار اختالالت روانی هستند به امکانات و 
خدمات سالمت روان دسترسی ندارند. این عدد 
در جوامعی که درآمد اقتصادی مردم متوسط 
این  که  می رسد  درصد   ۸۵ به  است  پایین  یا 
نشان دهنده لزوم به کارگیری اقدامات فوری 

در این زمینه است.«
در این شرایط حاد کرونایی که سالمت روان 
بهداشت  وزارت  افتاده،  مخاطره  به  جامعه 
سالمت  حفظ  برای  که  است  کرده  اعالم 
دارد.  جدیدی  برنامه های  دانشجویان،  روان 
البته کارشناسان تاکید دارند که در برنامه های 
روان  سالمت  ارتقای  برای  بهداشت  وزارت 
دانشجویان علوم پزشکی، باید ارتقای وضعیت 
قرار  اولویت  در  نیز  دانشجویی  خوابگاه های 
بگیرد تا دانشجوی مقیم خوابگاه ها بتواند فضایی 
ایمن، شاد و بدون اضطراب را در محیط های 

خوابگاهی تجربه کند.

سادات الری: متاسفانه ۲۲ 
دانشکده و دانشگاه علوم 

پزشکی فاقد سالن ها و فضاهای 
ورزشی برای دانشجویان هستند 

که این رقم نگران کننده 
است. اوضاع خوابگاه های ما 

در خیلی از دانشگاه های علوم 
پزشکی، مناسب نیست. خیلی از 
خوابگاه های ما به لحاظ استحکام 
و معماری نیز از استانداردهای 

الزم برخوردار نیستند
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روزبهانی: درمانگری که درگیر 
اختالالت روانی حل نشده باشد، 

نمی تواند درمان استانداردی 
به بیمارانش ارائه دهد. در 

دانشگاه های علوم پزشکی باید این 
موضوع مهم به دانشجویان آموزش 
داده شود که بازگو کردن مشکالت 

روانی در نزد مشاور، روانشناس 
و روانپزشک، بسیار حیاتی است. 

باید دانشجوی علوم پزشکی، 
طوری آموزش ببیند که برای 

سالمت روانش به اندازه سالمت 
جسمی اش، اهمیت قائل شود 

وزارت بهداشت اعالم کرده 
است که برای حفظ سالمت 

روان دانشجویان، برنامه های 
جدیدی دارد. کارشناسان تاکید 
دارند که در برنامه های وزارت 
بهداشت برای ارتقای سالمت 

روان دانشجویان علوم پزشکی، 
باید ارتقای وضعیت خوابگاه های 

دانشجویی نیز در اولویت 
قرار بگیرد تا دانشجوی مقیم 

خوابگاه ها بتواند فضایی ایمن، 
شاد و بدون اضطراب را در 

محیط های خوابگاهی تجربه کند



سازمان اطالعات ارتش عراق: بزرگ ترین محموله قاچاق دارو از ایران به عراق کشف شد

 علی ابراهیمی
سازمان اطالعات ارتش عراق چهارشنبه هفته گذشته 
در بیانیه ای که شبکه الشرقیه این کشور نیز آن را 
منتشر کرد، اعالم کرد: »طی عملیاتی بزرگ ترین 
محموله قاچاق دارو از ایران به عراق را در استان 

دیاله کشف کرده است.«
بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش عراق صدها 
هزار قلم دارو را از ۱۹ کامیون کشف کرده اند. این 
کامیون ها برای فرار از پرداخت هزینه های گمرک که 
گفته می شود بالغ بر صدها هزار دالر است، از یک 
جاده فرعی حرکت می کردند. در اطالعات ارتش 
عراق آمده بود: »متخلفان و داروهای توقیف شده 
به مقامات مربوطه در عراق تحویل داده شده اند تا 

اقدامات قانونی در مورد آنها  انجام بگیرد.«
به گزارش سپید، اعالمیه سازمان اطالعات ارتش 
عراق مبنی بر کشف محموله قاچاق دارو از ایران 
به عراق، سرآغاز ماجرایی بود که در رسانه های 
داخلی بازتاب گسترده داشت و گمانه زنی ها درباره 
آن همچنان ادامه دارد. در این گزارش تنها اتفاقات 
رخ داده در روزهای گذشته را مرور می کنیم تا در 
روزهای آینده شاهد روشن تر شدن ابعاد ماجرا باشیم.

نخستین واکنش رسمی به ماجرای قاچاق
ساعاتی پس از رسانه ای شدن ماجرا و در نخستین 
واکنش رسمی به ماجرای قاچاق دارو از ایران به 
کشور عراق، سیدحیدر محمدی، مدیرکل داروی 
سازمان غذا و دارو در گفت وگو با فارس، اظهار 
داشت: »دارو توسط سازمان غذا و دارو از داروخانه 
به شرکت پخش و از شرکت های پخش به داروخانه 

ارسال می شود که تمام مراحل آن در سامانه تی تک 
ثبت می شود.«  وی گفت: »قاچاق دارو به کشورهای 
همسایه باید توسط سیستم های نظامی و امنیتی ما 
به دست  داروها  این  نمونه های  بررسی شود و 
سازمان غذا و دارو برسد و ما با بررسی نمونه های 
این داروها می توانیم ریشه قاچاق را کشف کنیم و 
با استفاده از سامانه نظارتی تی تک می توانیم اعالم 
کنیم که این داروها از کدام داروخانه یا از کارخانه 

به کشورهای همسایه قاچاق شده است.«
محمدی افزود: »با توجه به اینکه تمام داروهای 
داخلی برچسب گذاری می شوند، ما پس از بررسی 
برچسب ها می توانیم اعالم کنیم که دارو از داروخانه 
به کدام شرکت پخش ارسال شده و از آنجا به 
دست کدام  داروخانه رسیده و از آنجا خارج شده 
است. البته سازمان غذا و دارو از سیستم های امنیتی 
درخواست می کند تا با همکاری نهادهای امنیتی 

بهداشت  به وزارت  را  داروها  این  کشور عراق 
تحویل دهند تا ما بتوانیم بررسی های بیشتر را در 

این زمینه انجام دهیم.«
وی تأکید کرد: »سامانه تی تک توانایی را دارد که 
مشخص کند که این داروها از داروخانه شرکت 
پخش و یا کارخانه داروسازی به دست قاچاقچیان 
افتاده و قاچاق شده اند. ضمن اینکه در صورتی که 
این داروها ساخت کارخانه های تولید داخل باشد 
و برچسب گذاری نشده باشند می توان گفت که این 
داروها از کارخانه به کشور همسایه قاچاق شدند.« 
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: »در 
این دارو،  قاچاق  منابع  صورت مشخص شدن 

برخورد شدیدی با متخلفان صورت خواهد گرفت.«

واکنش مشاور وزیر بهداشت
علیرضا وهاب زاده، مشاور وزیر بهداشت نیز در 
با پایگاه خبری رکنا، در پاسخ به این  مصاحبه 
پرسش که چگونه ۱۹ کامیون دارو قاچاق شده 
است؟ گفت: »داروهایی که در ایران بدون نسخه 
و به صورت ورقی فروخته می شود در کشورهای 

دیگر با قیمت های باالیی خریداری می شود.«
وی درباره اینکه چطور می توان ۱۹ کامیون را با 
خرید ورقی پر و اقدام به قاچاق آن کرد، گفت: 
»احتماال این داروها از داروخانه خریداری شده 
است.« مشاور وزیر بهداشت اضافه کرد: »هنوز 
مشخص نیست چه داروهایی قاچاق شده است؛ 
چرا که داروهای خاص در ایران طبق پروتکل های 
خاص ارائه می شود.« وهاب زاده همزمان قاچاق 
دارو از ایران به دیگر کشورها را پدیده ای با سابقه 
چندین سال عنوان کرد و گفت: »»قاچاق دارو 
سال های زیادی است که در ایران رخ می دهد و 
ضرر ارزی بسیار شدیدی به کشور وارد می کند.«

مشاور وزیر بهداشت با بیان اینکه در گذشته هم 
دارو و شیرخشک به کشورهای دیگر قاچاق شده 
است، تصریح کرد: »اولین نهادی که روی پرونده 
کار می کند و از آن مطلع می شود، قوه قضائیه است 
و پرونده به این قوه ارسال شده تا مشخص شود 
این داروها از کجا آمده و چه داروهایی در این 
قاچاق وجود داشته است. ازاین رو پرونده باید روند 

قضایی خود را طی کند.«
ادامه در صفحه 9 

از کجـا تا کجـا؟
سازمان غذا و دارو: اظهارات مقامات عراقی در حد ادعاست
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سازمان غذا و دارو: 
داروهای قاچاق مکشوفه در 

کشور عراق متعلق به یکی 
از کشورهای همسایه بوده و 
صرفا از طریق مرزهای ایران 

ترانزیت شده بود

علیرضا وهاب زاده، مشاور 
وزیر بهداشت: اولین نهادی 
که روی پرونده کار می کند 
و از آن مطلع می شود، قوه 

قضائیه است. پرونده به این 
قوه ارسال شده تا مشخص 

شود این داروها از کجا آمده 
و چه داروهایی در این قاچاق 

وجود داشته است
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 ادامه از صفحه 8
سازمان غذا و دارو: داروها ایرانی نیستند

تازه ترین  در  و  دارد  ادامه  همچنان  گمانه زنی ها 
رویدا، سازمان غذا و دارو با صدور اطالعیه ای از 
غیرایرانی بودن داروها خبر داده است. در اطالعیه  
این سازمان آمده است: »داروهای قاچاق مکشوفه 
در کشور عراق که در بعضی رسانه های خارجی 
مورد توجه قرار گرفته است، متعلق به یکی دیگر 
از کشورهای همسایه بوده و صرفا از طریق یکی 

از مرزهای کشور ترانزیت شده بود.«
سازمان غذا و دارو آورده است: »در مقطعی که 
هموطنانمان با تحریم های شدید و ظالمانه امریکا 
مواجه شده و این کشور با ادعای حقوق بشر سالمتی 
مردم ایران را نشانه گرفته است و علیرغم شعارهایی 
عوام فریبانه مبنی بر عدم تحریم غذا و دارو، عمال 
تامین و واردات برخی داروها و تجهیزات پزشکی 
حیاتی را با مشکالت عدیده مواجه کرده است، 
تمام توان و ظرفیت های داخلی به کار گرفته شده 
تا بیماران از بابت تامین داروهای خود احساس 

کوچکترین نگرانی نداشته باشند.«
این اطالعیه تاکید دارد: »بر همین اساس و با توجه 
به اینکه بخشی از داروهای مورد نیاز بیماران با ارز 
دولتی تامین می شود و امکان سوءاستفاده برخی 
افراد سودجو در حوزه قاچاق دارو وجود دارد، طی 
ماه های اخیر و با دستور وزیر بهداشت، سامانه تی تک 
جامع تر و کامل تر از گذشته عالوه بر فراهم کردن 
امکان رصد اصالت محصوالت سالمت محور برای 
مصرف کنندگان داخلی، درصورت وقوع تخلف 
قاچاق به واسطه اجرای برچسب گذاری به روش 
TTAC امکان شناسایی منشا و مبدا تخلف  در داخل 
کشور امکان پذیر ودر دسترس قرار گرفته است.«

در بخش پایانی اطالعیه سازمان غذا و دارو آمده 
است: »به این ترتیب عالوه بر اعالم اینکه داروهای 
مکشوفه در عراق به هیچ عنوان ایرانی نبوده و 
تنها از مسیر مرز ایران ترانزیت و وارد عراق شده 
است، به استحضار مردم شریف ایران می رساند که 
با سوداگرانی که نیت سودجویی در شرایط کنونی 
کشور، آن هم در حوزه سالمت مردم را دارند به 

جد برخورد خواهد شد.«

جزئیات محموله قاچاق از زبان گمرک
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی 
گمرک ایران نیز در واکنش به اخبار کشف صدها 
هزار دالر داروی قاچاق از ایران به عراق، با اعالم 
اینکه قطعا صادرات هیچگونه دارویی به عراق از 
طریق مرزهای رسمی کشور انجام نشده است، گفت: 

»داروهای اعالم شده ایرانی نبوده اند.«
وی افزود: »صرفا طی ماه گذشته چند محموله 
دارو از طریق قلمرو جمهوری اسالمی ایران و با 
رعایت کامل کلیه مقررات مربوطه و کنترل های 
الزم، ترانزیت خارجی شده که مبدأ این داروها نیز 
کشورهای خارجی بوده است.« ارونقی با اشاره 
به لزوم صدور مجوزهای قانونی ازجمله مجوز 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای 
صادرات دارو، افزود: »صادرات کاالهای اساسی 
و ضروری ازجمله دارو به خارج از کشور ممنوع 
است و داروهای اعالم شده نیز ایرانی نبوده است.«

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران پروسه 
واردات، انجام تشریفات گمرکی، ترخیص قطعی 
و توزیع داروهای خارجی در کشور را یک پروسه 
سیستماتیک دانست و اعالم کرد: »ورود داروی 
خارجی به کشور با صدور مجوز از سوی وزارت 

بهداشت صورت پذیرفته و این مرجع، داروهای 
ترخیص شده را تا مرحله توزیع رصد می کند؛ بنابراین 
صادرات مجدد این حجم دارو از مبادی رسمی، آن 
هم با ممنوعیت صدور دارو و کاالهای اساسی و 
ضروری دور از ذهن به نظر می رسد و قطعا می توان 
گفت خروج این محموله از طریق گمرک های داخلی 

به خارج از کشور انجام نشده است.«
خبر  در  اینکه  به  توجه  »با  شد:  یادآور  ارونقی 
منتشره اعالم شده است که رانندگان کامیون ها 
قصد داشته اند از دست گمرک فرار کنند، منظور 
از گمرک، گمرک های داخلی کشور عراق است 
و ارتباطی به گمرک های مرزی کشور جمهوری 

اسالمی ایران ندارد.«

وی تصریح کرد: »با توجه به کنترل های صورت 
گرفته ازسوی گمرک های اجرایی به ویژه گمرک های 
مرزی، روز 23 مهر ماه بیش از ۵3 هزار قوطی 
داروهای مکمل )یک میلیون و ۶47 هزار حبه 
 photo قرص( و 9۰ کیلوگرم شیلد ، و ۵ دستگاه
polymer stap meker  توسط پرسنل گمرک 
مهران کشف شده که پرونده به مراجع قضائی جهت 

رسیدگی ارسال شده است.«

داروها از ترکیه تزانزیت شده است
حیدر محمدی، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو 
در اظهارنظری جدید، روز گذشته به خبرگزاری ایرنا 

گفت: »اظهارات مقامات عراق مبنی بر قاچاق دارو 
از ایران به این کشور فعال فقط در حد ادعاست و 
هیچ سند و مدرکی ارائه نشده است و اگر نمونه های 

داروها را به ایران بدهند، بررسی می شود.«
افزود: »هنوز مشخص نیست که چه داروهایی 
به عراق قاچاق شده، باید مقامات امنیتی ایران با 
همکاری مقامات امنیتی عراق نمونه های داروها 
را به سازمان غذا و دارو بدهند تا بررسی شود که 
چه داروهایی بوده و از کجا قاچاق شده است. با 
ارائه نمونه های داروهای کشف شده، اگر داروها 
ایرانی باشد به راحتی از طریق سامانه تی تک قابل 
ردیابی است.« وی گفت: »فعال طبق استعالم وزارت 
بهداشت از گمرگ ایران، مقامات گمرگ به طور 
شفاهی اعالم کردند که ظاهرا این داروها از ترکیه 
تزانزیت شده و از ترکیه وارد ایران شده و از طریق 
مرزهای غربی ایران به عراق منتقل شده است. البته 
روز یکشنبه به طور رسمی نتیجه این استعالم را از 

گمرک می گیریم.«
محمدی تاکید کرد: »فعال بر اساس اعالم شفاهی 
گمرگ ایران، این داروها تولید کشور ترکیه است 
که از طریق ایران به عراق تزانزیت شده است. با 
این حال تا زمانی که محموله و داروهای آن را 
مشاهده نکنیم و بررسی های الزم در مورد داروها 
در ایران انجام نشود نمی توان به طور دقیق در این 
مورد اظهارنظر کرد، به خصوص اینکه مقامات 

عراقی نیز تاکنون هیچ نمونه ای از داروها را به 
ایران ارائه نکرده اند و حتی عکسی از محموله های 

دارویی منتشر نشده است.«
»هنوز  گفت:  بهداشت  وزارت  داروی  مدیرکل 
صحت وسقم این خبر قابل تایید نیست و حتی 
شاید یک جو روانی علیه ایران باشد. ازاین رو تنها راه 
بررسی موضوع ارانه نمونه هایی از داروهایی است که 
ادعا می شود به عراق قاچاق شده است. البته گمرگ 
ایران اعالم کرده که این محموله از ترکیه آمده و از 
گمرک ایران به عراق ترانزیت شده و قاچاق نبوده 
است. در هر صورت همه این موارد هنوز در حد 
ادعاست و سازمان غذا و داروی ایران تا زمانی که 
نمونه های داروها را بررسی نکند نمی تواند به طور 

دقیق درباره ماهیت آنها اظهارنظر کند.«
محمدی تصریح کرد: »همه مطالب مطرح شده 
تاکنون در حد ادعاست و مکاتبه رسمی در این 
زمینه صورت نگرفته است و اگر مکاتبه ای رسمی 
صورت بگیرد و نمونه دارو را به ایران بدهند، نظر 
وزارت بهداشت به طور رسمی اعالم می شود. در 
هر صورت هفته جاری این موضوع به طور دقیق 

پیگیری خواهد شد.«
قاچاق دارو در قالب محموله 19 کامیونی بار دیگر 
بر گمانه زنی ها در خصوص شکل گیری شبکه قاچاق 
دارو در کشور دامن زده است. پیش تر نیز گزارش های 
از رونق قاچاق دارو و کاالهای اساسی از ایران 
به کشورهای همسایه منتشر شده بود. برای مثال 
ایرنا به نقل از محمدرضا شانه ساز،  خبرگزاری 
رئیس سازمان غذا و دارو اعالم کرد: »قاچاق دارو 
از کشور به علت قیمت پایین آن در ایران و افت 
ارزش ریال نسبت به ارز کشورهای همسایه به 
مراتب نسبت به قبل بیشتر شده و قاچاقچیان با 
سوءاستفاده از این فرصت با خروج دارو سودهای 

سرشاری کسب می کنند.«
البته قیمت گذاری دارو و کاالهای اساسی در کشور 
همچنان بر پایه نرخ رسمی ارز انجام می شود؛ در 
حالی که نرخ آزاد دالر طی سال های اخیر شاهد 
صعود بی سابقه ای بوده و همین امر موجب ارزانی 
بازار  نسبی کاالهای اساسی و دارو موجود در 
ایران در مقایسه با نرخ های موجود در بازارهای 
منطقه شده و انگیزه را برای قاچاق این کاالها 

بیشتر کرده است.

مهرداد جمال ارونقی، معاون 
فنی و امور گمرکی گمرک 

ایران: صادرات کاالهای 
اساسی و ضروری ازجمله 

دارو به خارج از کشور ممنوع 
است و داروهای اعالم شده 

نیز ایرانی نبوده است

سیدحیدر محمدی، مدیرکل 
داروی سازمان غذا و دارو: 
اظهارات مقامات عراق مبنی 

بر قاچاق دارو از ایران به این 
کشور فعال فقط در حد یک 

ادعاست و هیچ سند و مدرکی 
ارائه نشده است و اگر 

نمونه های داروها را به ایران 
بدهند، بررسی می شود
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وضعیت نگران کننده کالنشهرها در پی افزایش آالینده های هوا

  یاسر مختاری
پدیده  با یک  پاییز همواره  اخیر  در سال های 
هوایی نامیمون همراه شده است.آلودگی هوا 
چندین  دما  کاهش  با  معلق  ذرات  افزایش  و 
را  کشور  کالنشهرهای  آسمان  که  است  سال 
توجه  با  امسال  اما  است.  ساخته  تار  و  تیره 
به پاندمی کرونا نگرانی از تأثیر احتمالی این 
پدیده بر روند بیماری و مرگ و میر ناشی از 

آن نیز وجود دارد.

رابطه آلودگی هوا و شیوع کرونا
به گزارش سپید، چندی قبل روزنامه گاردین 
لندن نتیجه یک پژوهش در لندن را منتشر کرد 
که  بر اساس آن افزایش اندک و تک واحدی 
میزان قرار گرفتن طوالنی مدت مردم در معرض 
ذرات آلودگی هوا، موجب افزایش  1۰ درصدی 
همه گیری و گسترش این ویروس و باال رفتن 
به  مبتال  بیماران  میر  و  مرگ  درصدی   1۵ تا 
کووید19 شده بود. در این پژوهش بیش از 2۰ 
عامل شامل میانگین تراکم جمعیت، سن، اندازه 
خانوار، شغل و چاقی نیز محاسبه و بررسی شده 
بود. این پژوهش تأکید داشت شواهد و مدارک 
فزاینده ای از اروپا، ایاالت متحده و چین وجود 
دارد که هوای آلوده تاثیرهای منفی بیماری کووید 

19 را شدت می بخشد.
هر چند دانشمندان در این پژوهش پذیرفته اند 
که نتوانسته اند ارتباط میان آلودگی هوا و تشدید 
اما  اثبات کنند،  اثرات منفی ویروس کرونا را 
ممکن  پژوهش ها  دقیق ترین  اجرای  می گویند 
است در برخورد با همه گیری های بعدی و 
بیشتر بیماری کووید – 19 از اهمیت برخوردار 
باشد و می تواند مکان روی دادن امواج بعدی 
را که شدیدترین آسیب ها را وارد خواهد کرد، 
مشخص کند.اما آلودگی هوا ممکن است شمار 
و شدت همه گیری و ابتالی به کووید – 19 
را افزایش دهد، زیرا ریه ها را متورم و موجب 

بیماری های تنفسی و قلبی می شود که مردم را 
آسیب پذیرتر می کند. 

این موضوع و نگرانی های ناشی از آن در جهان 
روز به روز در حال افزایش است. تا پیش از 
آغاز پاییز این نگرانی ها اساسا کمتر یا وجود 
نداشت حتی سازمان جهانی بهداشت نیز ابتدا 
به این نتیجه رسیده بود که ارتباط مشخص و 
مستقیمی بین این دو موضوع وجود ندارد اما با 
گذر زمان تحقیقات بیشتر نشان دادند که ویروس 
کرونا می تواند از طریق ذرات معلق کمتر از 2.۵ 
میکرون منتقل شود بنابراین آلودگی هوا امکان 

ابتال به بیماری کووید 19 را افزایش می دهد.

وضعیت نگران کننده تهران در پی 
افزایش آلودگی هوا

ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت در 
مورد امکان افزایش شیوع کرونا در پی آلوده تر 
شدن هوا به ویژه در تهران اظهار کرد: »همچنان 

وضعیت شیوع ویروس کرونا در تهران بسیار 
نگران کننده است و به خصوص آلودگی هوا 
و نیز سرما باعث افزایش انتشار ویروس کرونا 
و  »هماهنگی  افزود:  حریرچی  شد.«  خواهد 
اعمال  در  ملت  و  دولت  حداکثری  همدلی 
راه  تنها  اجتماعی  فاصله گذاری  و  محدودیت 
برون رفت از همه گیری ویروس کرونا است. حتما 
در تهران و 4۵ شهر بسیار آلوده به ویروس کرونا 
نیازمند تصمیمات سختگیرانه تر محدود سازی 

و نیز مراعات بیشتر اصول بهداشتی هستیم.«

تضعیف سیستم ایمنی بدن بر اثر 
آلودگی هوا 

پیش از این هشدار حریرچی در هفته ها و ماه های  
اخیر افراد دیگری نیز در رابطه با همزمانی شیوع 
محمد  سید  دادند.  هشدار  کرونا  و  کووید19 
جزایری رئیس شبکه بیماری های ویروسی ایران 
نیز در رابطه با تأثیر آلودگی هوا بر روند بیماری 

کووید19 گفت: »مقاالت علمی معتبر دنیا نشان 
می دهند آلودگی هوا سبب آسان تر شدن انتقال 
ویروس کرونا و افزایش موارد بیماری و مرگ 

و میر ناشی از آن می شود.«
ارتباط  این  اصلی  »هنوز علل  افزود:  جزایری 
کامال مشخص نشده ولی یکی از دالیل مهم، 
در  افراد  ایمنی  سیستم  پاسخ  کاهش  احتماال 
نتیجه تماس مزمن با آالینده های هوا است. در 
غیاب واکسن و داروی مناسب، تنها راه مقابله 
با ویروس ،تقویت سیستم ایمنی بدن است. در 
کشور ما به دالیل مختلف، میزان آالینده های هوا 
در شهرهای بزرگ به خصوص تهران باالست و 
معموال از اواخر پاییز شاهد پدیده وارونگی دما 
هستیم که این موضوع احتمال شیوع بیماری های 

تنفسی را افزایش می دهد.«
رئیس شبکه بیماری های ویروسی ایران تاکید 
کرد: »در صورتی که برنامه های منظم برای رفع 
معضل آلودگی هوا اندیشیده نشود، به احتمال 
فراوان شاهد افزایش چشمگیر موارد کووید19 
خواهیم بود.« وی با اشاره به تأثیر آلودگی هوا 
در افزایش بیماری کرونا در برخی از کشورهای 
جهان اظهار کرد: »مطالعات نسبتا فراوانی در 
انگلیس  پرو،  ایتالیا،  آمریکا،  هند،  کشورهای 
و آلمان انجام شده است که نشان می دهد در 
مجموع تماس های کوتاه مدت و بلندمدت با منابع 
اصلی آلودگی هوا سبب افزایش بروز بیماری و 
مرگ و میر ناشی از کووید19 می شود. محققان 
ایتالیایی در بررسی های خود دریافتند که کرونا 
در شمال ایتالیا که بخش اصلی صنعتی این کشور 
است، مرگ و میر بیشتری داشته و بر اساس 
این بررسی ها، آلودگی هوا در این منطقه بیشتر 
البته عوامل موثر محیطی  گزارش شده است. 
شامل کمبود ویتامین Dکه نقش موثری در قبال 
دفاع بدن در برابر اثرات مخرب آلودگی هوا 
دارد، دمای هوا و رطوبت در میزان بیماری و 

مرگ و میر نقش داشته اند.«
ادامه در صفحه 11 

نگرانی از تاثیر آلودگی هوا برافزایش موارد کرونا
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جزایری یادآور شد: »آلمان کمترین موارد ابتال و 
مرگ و میر بر اثر کرونا را داشته است، محققان 
آلمانی با بررسی عوامل این موضوع دریافتند 
که یکی از عوامل میزان پایین آلودگی هوا در 

این کشور بوده است.«

تأثیر آلودگی  هوا بر عفونت های ویروسی
بیماری های  تخصص  فوق  مردانی  مسعود   
عفونی و عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله 
با کرونا نیز در مورد ارتباط کووید19 و آلودگی 
هوا گفت: »افزایش میزان آالینده های هوا باعث 
سرعت  با  کرونا  مانند  ویروس هایی  می شود 
روی  بر  هوا  آلودگی  شوند.  منتشر  بیشتری 
فوقانی  تنفسی  دستگاه  ویروسی  عفونت های 
تاثیر دارد و هنگامی که میزان  آالینده های هوا 
باال برود ویروس، میکروب و قارچ  با سرعت 
و سهولت بیشتر به افراد عادی  منتقل می شوند.«
مردانی افزود: »آلودگی هوا باعث بروز بیماری 
بروز  با  اما  نمی شود،  مستقیم  طور  به  کرونا 

آلودگی هوا مردم باید از تردد در مراکز شلوغ 
و  قسمت های آلوده شهر خودداری کنند.«

وی تاکید کرد: »افرادی که مبتال به بیماری کرونا 
می شوند نباید در روزهایی که میزان آالینده های 
هوا افزایش پیدا می کند در مراکز  شلوغ تردد 
کنند زیرا در هنگام سکون هوا  و بروز آلودگی 

بیماری راحت تر  به دیگران منتقل می شود.«

افزایش آالینده های هوا در کالنشهرها
تأثیر  و  هوا  آلودگی  مورد  در  نگرانی  ابراز 
که  به کرونا در حالیست  ابتال  افزایش  بر  آن 
هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل  ضیاییان  صادق 
پایداری در جو  از  سریع سازمان هواشناسی 
در کشور و افزایش آلودگی و غلظت آالینده ها 

در چهار کالنشهر کشور خبر داد. 
در این میان بر اساس اعالم شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت برای هفتمین 
گروه های  برای  ناسالم  شرایط  در  پیاپی  روز 

پیش بینی های  اساس  بر  دارد.  قرار  حساس  
انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوای شهر 
تهران طی نخستین ساعات روز2۶ مهر کیفیت 
هوای بیشتر مناطق به دلیل حاکمیت جو پایدار 
و آرام و انباشت آالینده ها در محدوده ناسالم 
و ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت.
افزایش نسبی تندی باد تا صبح روز یکشنبه تا 
حدودی سبب پراکندگی آالینده ها خواهد شد. 
با این وجود پیش بینی می شود که با افزایش تردد 
خودروها غلظت آالینده ها به ویژه ذرات معلق 
افزایش پیدا کند و از این رو برقراری وضعیت 
ناسالم برای گروه های حساس در مناطق پرتردد 
را به دنبال دارد. عدم وزش باد مؤثر در طول روز 
نیز شرایط مناسب برای تجمع آالینده ها را فراهم 
می کند و با افزایش تردد خودروها در ساعات 
پایانی فردا شب افزایش غلظت ذرات معلق و 
برقراری شرایط ناسالم برای گروه های حساس 

در بیشتر مناطق پایتخت دور از انتظار نیست.

چگونگی کاهش  آلودگی هوا در 
روزهای کرونایی

حسین شهیدزاده، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران، با اشاره به امکان تأثیر گذاری آلودگی 
هوا بر بیماری کووید19 اظهار کرد: »این مسئله 
نشان می دهد که از اکنون باید سعی در کاهش 
آلودگی ناشی از ذرات معلق داشته باشیم. نه 
تنها ارتباط مستقیمی بین آلودگی هوا و شیوع 
بیماری کووید 19 و احتمال افزایش تلفات وجود 
دارد بلکه آالینده های هوا سبب تضعیف سیستم 
ایمنی بدن می شوند و از این جهت می توانند راه 

را برای ابتال به بیماری هموار کند.«
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
ادامه داد: »هرچند که به دلیل حذف سفرهای 
مدارس،  کالس های  برگزاری  و  آموزشی 
حدود  تا  مجازی  صورت  به  و...  دانشگاه ها 
ما  معمول  ونقل  حمل  و  تردد  از  درصد   3۰
در شهر تهران کاسته شده است اما در مقابل 
اجرای تغییراتی در اجرای طرح ترافیک به دلیل 
جلوگیری از شلوغ شدن وسایل حمل و نقل 
عمومی و افزایش امکان سرایت بیماری کووید 
19 سبب شده است که استفاده از خودروهای 

شخصی افزایش پیدا کند.«
کنترل  برای  اینکه  بیان  با  ادامه  در  شهیدزاده 
آلودگی هوا در شش ماهه دوم سال می توان 
کارهای زیادی انجام داد اما اکنون ازنظر اقتصادی 
کشور در شرایطی نیست که بتوان همه آن ها را 
اجرایی کرد، گفت: »برای مثال تقویت سیستم 
حمل و نقل عمومی یکی از واجب ترین کارهایی 

است که باید در این زمینه انجام شود اما در 
برای  کافی  بودجه   شهرداری  نه  حاضر  حال 
این کار را در اختیار دارد و نه دولت توانسته 

در این زمینه کمکی کند.«
وی افزود: »با وجود این شهرداری درحال حاضر 
با استفاده از منابع دیگری در تالش است که 
تعدادی اتوبوس و قطار برای مترو تامین کند 
اما صرف این کار کافی نیست و باید اقداماتی 

دیگری نیز در دستور کار قرار گیرد.«
تهران  کیفیت هوای  کنترل  مدیرعامل شرکت 
با اشاره به »طرح کاهش« که مصوبه سال 9۵ 
است،  کشور  شهرهای  ترافیک  عالی  شورای 
تصریح کرد: »مرحله اول این طرح چک کردن 
معاینه  فنی خودروهایی بود که به محدوده طرح 
طرح  دوم  مرحله  در  می شدند.  وارد  ترافیک 
کاهش قرار شد که به وسیله دوربین ها در کل 
شهر تهران معاینه  فنی خودروها کنترل شود و 
اگر خودرویی معاینه  فنی نداشت، جریمه شود. 
این دو مرحله با استفاده از دوربین های نصب 
شده و سامانه »سیمفا« اجرایی شد اما مرحله 
سوم »طرح کاهش« که مهمترین بخش آن نیز 
بود از سال 9۶ تاکنون هنوز اجرایی نشده است.«
شهیدزاده گفت: »بر اساس مرحله سوم »طرح 
کاهش« شرط ورود خودروها به محدوده طرح 
ترافیک، دریافت معاینه  فنی برتر از مراکز معاینه  
فنی است. متاسفانه این مصوبه قانونی حدود سه 
سال است که روی زمین مانده است بنابراین 
یکی از راهکارها و قوانینی که می توان امسال 
حداقل به دلیل مشکالت ناشی از بیماری کووید 

19 اجرایی کرد، این مصوبه قانونی است.«
وی با تاکید بر اینکه ما منابع آالینده متعددی در 
شهرهای کشور داریم و برای هر کدام می توان 
اقدامی انجام داد، اظهار کرد: »راهکار ساده ای 
که می تواند به کاهش آلودگی هوا و در نتیجه 
کند،  کمک  کرونا  ویروس  بیشتر  شیوع  عدم 
صرفه جویی و استفاده بهینه از وسایل گرمایشی 

در ماه های سرد سال است.«
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
ادامه داد: »در کشور باید مانند تمام دنیا دمای 
معتدلی را برای گرم نگه داشتن منازل انتخاب 
کنیم و در کنار آن بدانیم که باید به جای افزایش 
دمای سیستم های حرارتی از لباس های زمستانی 
برای گرم ماندن استفاده کنیم. با این اقدام از دو 
جهت به کاهش آلودگی هوا کمک خواهیم کرد. 
اول آنکه سوخت کمتری در خانه ها مصرف و 
در نتیجه آلودگی کمتری تولید می شود و دوم 
آنکه اگر مصرف گاز خانگی کاهش پیدا کند، 
صنایع و نیروگاه های اطراف شهرها می توانند 
از سوخت گاز به جای مازوت استفاده کنند.«
در سال های  »متاسفانه  یادآور شد:  شهیدزاده 
گذشته شاهد بودیم که همزمان با افزایش مصرف 
به  نیروگاه ها  و  صنایع  دسترسی  خانگی  گاز 
سوخت گاز که سوخت پاکتری نسبت به سایر 
سوخت ها است  قطع و آن ها مجبور می شدند 
باالیی  آلودگی  که  سوخت هایی  سایر  از  که 
دارد - مانند مازوت - استفاده کنند بنابراین 
عالوه بر تمهیداتی که باید دستگاه های مسئول 
برای کنترل آلودگی هوا در شش ماهه دوم امسال 
که می تواند تاثیری مستقیم روی بیماری کووید 
19 داشته باشد، اتخاذ کنند ما شهروندان نیز 
به  ساده  راهکارهایی  از  استفاده  با  می توانیم 

سالمت خود کمک کنیم.«

حریرچی: همچنان وضعیت 
شیوع ویروس کرونا در 

تهران بسیار نگران کننده 
است و به خصوص آلودگی 

هوا و نیز سرما باعث 
افزایش انتشار ویروس 

کرونا خواهد شد

جزایری: در صورتی که 
برنامه های منظم برای 

رفع معضل آلودگی هوا 
اندیشیده نشود، به احتمال 

فراوان شاهد افزایش 
چشمگیر موارد کووید19 

خواهیم بود

مردانی : آلودگی هوا بر 
روی عفونت های ویروسی 

دستگاه تنفسی فوقانی تاثیر 
دارد و هنگامی که میزان  
آالینده های هوا باال برود 

ویروس، میکروب و قارچ  با 
سرعت و سهولت بیشتر به 
افراد عادی  منتقل می شوند
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