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شماره 21775 28 مهر 1399

وزیر بهداشت در مراسم تجلیل از شهدای عرصه سالمت ناجا عنوان کرد خبـر

تقدیر از تالش های بیمارستان های ناجا درارائه خدمات به بیماران کووید19
وزیر بهداشت گفت: »اگر امروز از من بپرسید 
بیشترین نیاز تو به عنوان فرمانده عملیات مبارزه با 
کرونا چیست و چه نقصانی را به عنوان اصلی ترین 
نقصان حس می کنی، می گویم یک ضلع این مثلث 
که ضلع سختگیری با متخلفان است، ضلعی شکسته 
و مخدوش است. چرا باید 10 تا 12 درصد از 
را  امنیت سالمت یک جامعه  جمعیت کشور، 
مخدوش کند و ما با آنها برخورد محکمی نکنیم؟«
به گزارش سپید، سعید نمکی در مراسم تجلیل از 
شهدای عرصه سالمت ناجا که با حضور اشتری 
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در 
تاالر فجر ستاد کل فرماندهی ناجا برگزار شد، اظهار 
کرد: »در هیچ کجای دنیا با خواهش و تمنا و التماس، 
اپیدمی را مدیریت نکرده اند. هر کس بر این خیال 
باطل است بداند که اپیدمی را نمی شود مدیریت 
کرد.« وی افزود: »شما تاریخ اپیدمی های دنیا را 
مطالعه کنید. 8 ماه است که بنده و همکارانم داریم 
التماس می کنیم که مراقب باشید که بیمار نشوید 
که ما را هم گرفتار نکنید. مثال، در یک شهر بزرگ 
کشور روزانه بین 12 تا 15 پرستار به کووید19 
مبتال می شوند که یا باید به قرنطینه بروند و یا باید 
زیر دستگاه ونتیالتور قرار بگیرند و در طول یک 
ماه 450 پرستار در یک شهر از دور خدمت رسانی 
خارج می شوند. چقدر باید شهید بدهیم؟ از خانواده 

شهدای مدافع سالمت خجالت می کشم.«
وزیر بهداشت تصریح کرد: »در یک بررسی که 
اخیرا توسط سازمان صدا و سیما انجام شده، 86 
درصد از مردم کشور، مطالبه دارند که با قانون 
شکن برخورد کنید. چرا باید 10 تا 12 درصد 
از جمعیت کشور، امنیت سالمت یک جامعه را 
مخدوش کند و ما با آنها برخورد محکمی نکنیم؟ 
امروز بیشترین نیازمندی را به نیروی انتظامی و 
برخورد با قانون شکن و پروتکل شکن داریم.«

نمکی خاطرنشان کرد: »عده معدودی در کشور، 
پروتکل ها را رعایت نمی کنند. آقایی روی موتور 
نشسته و با او مصاحبه می کنند که چرا ماسک 
دیگری  فرد  یا  ندارم  نزده ای، می گوید دوست 
می گوید اعتقادی به ماسک زدن ندارم، مثل این 
است که به او می گویند آب هندوانه را برای کهیر 
قبول داری یا خیر؟ مرد مومن تو روی موتورت 
نشسته ای و بمب ویروس هستی و ویروس را 
به همه منتقل می کنی بعد می گویی قبول ندارم؟ 
در کجای دنیا با چنین تفکری برخورد نمی کنند؟«
وی تاکید کرد: »امروز بزرگترین نقصان ما در 
مدیریت کرونا، برخورد محکم با قانون شکن است 
و این ضعفی است که داریم و اگر این ضعف 
را با همت واالی ناجا نتوانیم مدیریت کنیم، به 
عنوان فرمانده عملیات مبارزه با کرونا می گویم که 
کرونا در این کشور جمع نخواهد شد. اگر پلیس با 
حمایت کامل و مصوبات محکم به عرصه نیاید، 
همکاران ما زیربار بیماری شکسته و له خواهند 

شد کما اینکه شکسته و له می شوند.«
وزیر بهداشت افزود: »دیشب یکی از برنامه های 
شبکه خبر را داشتم می دیدم که رییس یکی از 
از مردم  باز هم  تهران می گفت  بیمارستان های 
خواهش و التماس می کنم. آخه این حرف یعنی 
چه؟ چقدر همکاران ما باید با کرامت به مردم 

التماس کنند؟ به کدام مردم؟ درصد کمی از آنها. 
اکثر مردم کشور خوشبختانه پروتکل ها را رعایت 
می کنند و به حرف مسئولین نظام گوش می دهند، اما 
10 تا 12 درصد قانون شکنی می کنند و اینجاست 
که باید در مقابل چنین مشکالتی، محکم بایستیم.«
نمکی بیان کرد: »بیش از هر روزی، دست نیاز به 
سمت ناجا و فرماندهی ناجا دراز می کنم. سردار 
اشتری در ستاد ملی هر مصوبه ای که مربوط به ناجا 
بوده را بالفاصله دستور اجرا داده است و از بزرگ 
منشی تک تک عزیزان در ناجا، تشکر ویژه دارم. 
امیدوارم با همت و لطف همه عزیزان، نیروهای 
مسلح و مردم ایران بتوانیم به آبروز امام حسین)ع( 
هر چه زودتر این بلیه نفس گیر را از سر کشور 
دور کنیم، چون یکی از معضالت سنگین نظام 

سالمت، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.«
مملکت  این  معزز  »روحانیت  یادآور شد:  وی 
رعایت کردند و نمازهای جمعه را تعطیل کردند. 
خیلی از کارهایی که با کوچک ترین تمنا، خواهش 
کردیم را انجام دادند. امیدوارم بتوانیم ادامه راه 
را با لطف پروردگار به خوبی طی کنیم.« وزیر 
بهداشت گفت: »از قدیم احترام ویژه ای برای پلیس 
و به ویژه نیروی انتظامی قائل بودم اما در ایامی 
که توفیق یافتیم چندین سال در سازمان برنامه 
از کارم،  باشم، بخشی  و بودجه حضور داشته 
مدیریت منابع  بخش دفاع و امنیت بود و آن زمان 
به عرصه بسیار گسترده خدمت در ناجا و همچنین 
به مظلومیت این نیروی زحمتکش، بردبار و صبور 

و پرتالش پی بردم.«
نمکی خاطرنشان کرد: »از دورترین نقاط مرزی 
و مرزبانی ها گرفته تا امنیت شهرهای بزرگ و 
کوچک چه در شادمانی و چه در اندوه و عزای 
مردم، نیروی انتظامی بسیار صبور و زحمتکش 
است که در همیشه در صحنه بوده و به خصوص 
در بحث کرونا، همراهی و همدلی ناجا برای ما 

ستودنی بوده است.«
وی افزود: »ما روزهای سختی را گذراندیم. دیروز 
فردی به من می گفت تو چقدر کم شانس بودی 
که بعد از دوران وزارتت، سیل آمد بعد زلزله آمد 
و مسائل تردد سه و نیم میلیون زائر اربعین در 
سال گذشته، آنفلوآنزای H1N1 و در اسفند ماه 
هم با کرونا روبرو بودی. به او گفتم، شاید من 

یکی از خوش شانس ترین بندگان خدا بودم که 
در این ایام سخت این ماموریت سخت را به یکی 
از کوچک ترین بندگانش سپرد، دستش را گرفت 
و یاری و همدلی دیگران را در کنارش قرار داد 
تا بتواند شاید قدمی در گره گشایی از مشکالت 
مردم دردمند سرزمینش بردارد و اینکه خداوند 
این توفیق را داد، همواره سپاسگزارم چون دیر یا 
زود، طومار عمر همه ما درنوردیده خواهد شد و 
خوشا به سعادت کسی که توفیق داشته باشد برای 

مردم پاکیزه این سرزمین قدمی بردارد.«
وزیر بهداشت تصریح کرد: »در کنار همه سختی ها، 
در اوج تحریم ها و فشارها و در ناجوانمردانه 
مضیقه های تحمیل شده به مردم، ناگهان مشکلی 
به نام کووید19 یا کرونا هم سر برداشت. ویروسی 
که اگر از تدروس دبیرکل سازمان جهانی بهداشت 
بپرسید که آینده این ویروس را چگونه می بینید، حتما 
خواهد گفت:  نمی دانم.« نمکی افزود: »روزهای 
اول در شورای معاونین به همکارانم گفتم که 
موجودی پا به عرصه خلقت گذاشته که یکی از 

پیچیده ترین موجودات آفرینش است.«
وی ادامه داد: »زمانی که اواخر دی ماه، گزارش 
این ویروس در چین را شنیدم و بعد شکل آنتی 
ژنیک ویروس را با دید تخصصی خودم ارزیابی 
کردم به همکارانم گفتم خودتان را برای یکی از 
سخت ترین هجمه های اپیدمی آماده کنید. هنوز 
به پاندمی فکر نمی کردم، بلکه تمام توجه من به 
مراوداتی بود که با چین داشتیم که شاید از اولین 
کشورهایی باشیم که تحت تاثیر این ویروس قرار 

خواهیم گرفت.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »با تجربه شیوه جهادی و 
آنچه که از روزهای دفاع مقدس یاد گرفته بودیم، 
شروع کردیم به سنگر ساختن و آماده شدن در 
مقابل هجمه ویروس و حتی اگر نسیمی بود، ما آن 
را به شکل طوفان فرض کردیم و به همین دلیل، 
در اولین هجمه ها، خدا را شکر توانستیم به خوبی 
مدیریت کنیم و تا این موج سهمگین به آمریکا و 
اروپا با تمام زیرساخت های اقتصادی و بهداشتی و 
درمانی شان نرسیده بود، کسی به ماهیت مدیریتی 
نظام جمهوری اسالمی ایران اینگونه پی نبرده بود.«
نمکی گفت: »با لطف خدا و با همت همگانی 
حتی یک بیمار در کشور پشت در هیچ بیمارستانی 

سرگردان نشد، حتی یک مورد هم به دلیل بی بضاعتی 
از خدمت محروم نکردیم، هزاران افغانستانی بدون 
کارت را به صورت رایگان درمان کردیم، هرگز 
ونتیالتور و دستگاه را از فرد مسنی باز نکردیم تا به 
جوانی وصل کنیم و یکی از بزرگترین دستاوردها 
این است که علی رغم همه تبلغات منفی که علیه 
مظلومیت نظام می شود، یک نفر نشد که بگوید 
در این کشور، فردی به دلیل قومیت، نژاد و یا 

فرقه ای از خدمت رسانی محروم شده است.«
وی یادآور شد: »بیشترین خدمت را در استان هایی 
مانند کردستان، کرمانشاه، خوزستان و سیستان و 
بلوچستان ارائه کردیم که در این استان ها قوم کرد، 
عرب و اهل تسنن حضور دارند. یک مورد نشد که 
در این استان ها، کوچک ترین کم خدمتی به مردم 
شود. ساعت 2 بامداد با من تماس می گرفتند که 
مثال در بیمارستان توحید سنندج، اکسیژن افت کرده 
و تا صبح سعی می کردیم که این مشکل را به هر 
شیوه ممکن، حل کنیم و این هم از افتخارات بسیار 
مهمی است که خدا مرحمت کرد و به جمهوری 
اسالمی هدیه داد که بتوانیم بدون کوچک ترین 
تبعیض و نقصان، خدمات بهداشتی و درمانی را 

به همه مردم کشور ارائه کنیم.«
وزیر بهداشت اظهار کرد: »یکی از همراهان بسیار 
صمیمی ما از نخستین لحظات، ناجا بود. گزارشی 
رییس جمهور  معظم رهبری و  مقام  تقدیم  را 
کردم و باز هم اشاره کردم که اگر حمایت ها و 
رعایت های بی نظیر مقام معظم رهبری در این پروژه 
نبود، در روزهای اول با مشکل روبرو می شدیم. 
غیر از دستوری که برای کمک نیروهای مسلح به 
وزارت بهداشت فرمودند، خوشبختانه با محبتی 
که نیروهای مسلح داشتند، قبل از دستور ایشان 
هم با تماس گرفتند و اعالم آمادگی کردند و تک 
تک نیروهای مسلح و به ویژه ناجا جوانمردانه 

پای ما ایستادند.«
نمکی افزود: »ناجا در مقابله با کرونا چندین کار 
بزرگ کرد. روزهای اول که با هجمه ویروس در 
قم روبرو شدیم، یکی از دستگاه هایی که خیلی به ما 
کمک کرد، ناجا بود، چون مردم هنوز ماهیت سرایت 
ویروس را نمی دانستند و هر بیماری را بستری 
می کردیم، همراهان و خانواده های آنها می خواستند 
در کنار بیماران بمانند و ناجا امنیت مراکز درمانی 
را تامین کرد و یکی از دلگرمی های ارزشمند ما 
در نخستین لحظات هجمه ویروس در روزهای 
اول اسفند بود.« وی یادآور شد: »کار دیگری که 
ناجا به ما کمک کرد در شناسایی محتکران لوازم 
حفاظت فردی بود. همیشه تعدادی سواستفاده گر 
برای روزهای سخت آماده هستند که بتوانند از 
موقعیت سوء استفاده کنند، اما ناجا خیلی به ما 
در کشف و ضبط بعضی از موارد مورد نیاز مانند 
ماسک، شوینده ها و ضدعفونی کننده ها کمک کرد.«
وزیر بهداشت گفت: »کمک بسیار موثر دیگر ناجا 
به وزارت بهداشت، مدیریت فضای مجازی بود. 
متاسفانه برای ما تخریب سنگینی طراحی شده 
بود. هیچ کشوری در دنیا این بُعد را به سنگینی ما 
نداشت که هم بخواهد مدیریت کرونا کند و هم 

جّو بسیار مسموم تبلیغاتی داشته باشد. 
ادامه در صفحه 3 



فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی:  خبـر

مدافعان سالمت با تمام توان برای مقابله با کرونا خدمت کردند
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
ضمن گرامیداشت شهدا به ویژه شهدای مدافع 
بهداشتی  نیروهای  تمام  »به  گفت:  سالمت، 
خداقوت می گوییم که در چند ماه گذشته برای 
مقابله با کرونا، خدمت به مردم، مداوای بیماری 
و جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کووید۱۹ 

تالش زیادی کردند.«
به گزارش سپید، حسین اشتری در مراسم تجلیل 
از شهدای عرصه سالمت ناجا که در نخستین روز 
از هفته گرامیداشت نیروی انتظامی و با حضور 
وزیر بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: »از ساعات 
اولیه که خبر شیوع کرونا در کشور اعالم شد، 
ناجا از اولین دستگاه ها و سازمان هایی بود که 
برای کمک، همکاری، همدلی و همبستگی با 
وزارت بهداشت، اعالم آمادگی کرد و در همه 
استان ها، نیروی انتظامی برای کمک به مقابله با 

کرونا، پای کار آمد.«
وی افزود: »یکی از همکاری هایی که ناجا با حوزه 
سالمت داشت، براساس منویات مقام معظم رهبری 
مبنی بر بسیج همه امکانات بهداشتی و درمانی 
نیروهای مسلح بود و تمام بیمارستان های ناجا 
در کشور آماده پذیرش بیماران کووید۱۹ شدند 
و به آنها اعالم کردیم که عالوه بر خدمت دهی 

به پرسنل، همه بیماران را پذیرش کنند.«
فرمانده ناجا با اشاره به انجام غربالگری بیماران 
کرونا در کشور در قالب طرح بسیج ملی مبارزه 
با کرونا، خاطرنشان کرد: »عالوه بر غربالگری 
و  کارکنان  بین  در  بهداشت،  وزارت  کشوری 
خانواده های آنها غربالگری انجام دادیم که تعدادی 

از آن ها در بیمارستان ها بستری و تعدادی دیگر 
نیز در منزل قرنطینه شدند.«

اشتری یادآور شد: »یکی از اقدامات ناجا در طول 
ماه های گذشته به ویژه ماه های نخست شیوع کرونا 
در کشور، شناسایی محتکران لوازم حفاظت فردی 
مانند ماسک، مواد شوینده و ضدعفونی کننده 
بود که با اشراف اطالعاتی همکاران ما انجام و 
با هماهنگی وزارت بهداشت و مقامات قضایی، 
موارد مکشوفه در بین مراکز درمانی و بر اساس 

صالحدید وزارت بهداشت، توزیع شد.«
وی ادامه داد: »در روزهای اول ورود ویروس 
کرونا به کشور، فضای مجازی وضعیت نامناسبی 
داشت و متاسفانه برخی افراد اقدام به تشویق 

اذهان عمومی و ایجاد نگرانی بیش از حد در 
بین مردم می کردند که با همت پلیس فتا، بیش 
از سه هزار تارنما شناسایی شد که تعدادی از 
آنها تذکر گرفتند و تعدادی نیز به دلیل ارتکاب 
مجرمانه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.«
فرمانده ناجا یادآور شد: »یکی از موارد همکاری 
ناجا با حوزه سالمت، ضدعفونی کردن معابر بود 
و در استان ها به دانشگاه های علوم پزشکی اعالم 
کردیم که با تمام تجهیزات در کنار شما هستیم و 
خوشبختانه تجهیزات جدید و پیشرفته ای مانند 
خودروهای آب پاش در یگان ویژه داریم که به 

کمک آمدند.«
اشتری گفت: »اجرای محدودیت ها در ایام نوروز 

نیز یکی از موارد همکاری ناجا با حوزه سالمت 
بود و پلیس به خوبی از ترددها جلوگیری کرد و 
در ایام نوروز شاهد کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی 
ترددها بودیم. در ایام نوروز ماموران ما مهربانانه، 
هوشمندانه و با تدبیر به مردم تذکر می دادند و 
آن ها هم بدون کمترین تنشی، تمکین می کردند، 
چون رهبر معظم انقالب، اجرای مصوبات ستاد 

ملی کرونا را تکلیف می دانند.«
فرمانده ناجا تاکید کرد: »ناجا در انجام نظارت بر 
اصناف در بسیج ملی مبارزه با کرونا نیز همکاری 
خوبی داشت و تیم های با حضور کارشناسان 
ناجا تشکیل شد و موارد  بهداشتی و ماموران 

تخلف تذکر می گرفتند و یا پلمپ می شدند.«
اشتری تصریح کرد: »پلیس از روز اول کرونا در 
کشور در کنار وزارت بهداشت بوده و حافظان 
امنیت در کنار حافطان سالمت به مردم خدمت 
کردند. بعد از نیروهای بهداشتی و درمانی که در 
میدان اصلی مبارزه با کرونا بودند، ماموران ناجا 
بیشترین ارتباط را با مردم داشتند و در معرض 
ویروس بودند که تعداد قابل توجهی از آن ها نیز 
در راه ارائه خدمات درمانی به شهادت رسیدند.«
به گزارش وبدا، وی در پایان با اشاره به مصوبه 
اخیر دولت مبنی بر محدودیت در پنج کالنشهر 
کشور، گفت: »ناجا به خوبی در مدیریت سفرها 
همکاری کرد، چون باید از شیوع بیشتر بیماری 
و ابتالی تعداد زیادی از مردم جلوگیری می شد 
و باز هم اعالم می کنیم تا زمانی که کووید۱۹ 
رفع و از کره زمین برداشته شود، آماده کمک به 

حوزه سالمت هستیم.«

 ادامه از صفحه 2
اوایل علیه ما تبلیغ می کردند که اینها توانایی مدیریت کرونا 
را ندارند بعد که موج به خودشان رسیدند و دیدند که 
چقدر درمانده اند، شروع به تبلیغات کردند که اینها آمار 
غلط می دهند و مرگ و میرها را درست گزارش نمی کنند.«
نمکی تاکید کرد: »یکی از شفاف ترین کشورهایی که آمار 
کرونا را گزارش می کند، ایران است. نمی خواهم اسم ببرم 
که در این فضای غبارآلود، برای روابط بین الملل کار را 
سنگین تر کنم، اما کشوری که می گوید ما ۱5 هزار مورد 
باور  داشته ایم، شما  میر  تا ۱۰ مورد مرگ و  مثبت و 5 
اسم  که  اروپایی  پیشرفته  کشورهای  از  بعضی  می کنید؟ 
دلم  و  هستم  بهداشت  وزیر  من  نمی برم-چون  را  آن ها 
نمی خواهد وزیر امور خارجه گله کند که فالن صحبت 
تو، روابط بین الملل ما را دچار کدورت کرد و دیگر بار 
برای دوستانم در عرصه بین المللی ایجاد نمی کنم- آمدند 
گفتند که مرگ های ناشی از بیماری های زمینه ای را برای 

کووید۱۹ ثبت نکنید.«
وی افزود: »یکی از کشورهای اروپایی گفت اگر کسی به 
دلیل فالن بیماری زمینه ای مانند فشارخون باال یا دیابت فوت 
کرد، دلیلی ندارد اگر به کرونا هم مبتالست، آن را گزارش 
کنیم. ۱2 درصد از مرگ و میرها در ایران، مرگ هایی است 
که بیماری زمینه ای یا سن باالی ۶5 سال ندارند، اما ما همه 
را ثبت می کنیم. تنها موردی که ما ثبت نمی کنیم، طبق دستور 
سازمان جهانی بهداشت، مواردی است که شاید پزشکان 
با سی تی اسکن تشخیص احتمالی کووید۱۹ می دهند، 

اما تست PCR مثبت نیست. طبق دستور سازمان جهانی 
بهداشت، فقط می توانیم کسی را بیمار کووید۱۹ بدانیم که 
PCR او مثبت باشد و برآورد کردیم، حداکثر حدود 23 تا 
24 درصد ممکن است مواردی باشد که پزشکان تشخیص 

کووید۱۹ می دهند، اما PCR منفی است.«
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: »رسانه های بیگانه شروع به 
تبلیغ علیه ما کردند که اینها دروغ می گویند و می خواستند 
ذهن مردم را مشوش کنند که ایران، آمار نادرست ارائه 
می دهد و در این فضای ناجوانمردانه، ناجا در کنار ما قرار 
گرفت. ما به آن صورت یاور دیگری نداشتیم. ما را رها 
کردند. در مواردی رها شدیم که یک مورد از آن، فضای 
مسموم مجازی بود و هیچ کس به صحنه نیامد که بگوید 
رسانه های معاند و بیگانه دروغ می گویند اما ناجا برخی 

افراد داخلی را خواست و با آنها برخورد کرد.«
نمکی تصریح کرد: »همانند زمان دفاع مقدس که بعضی ها 
ناجوانمردانه گرای سنگرهای رزمندگان را به صدام می دادند، 
در چند ماه گذشته هم برخی افراد از داخل کشور گرا 
می دادند، فالن تلویزیون بیرونی علیه ما مغلطه و سفسطه 
کند و در اوج مبارزه با کووید۱۹، برخی از پشت به ما 

خنجر زدند.«
وی گفت: »کمک دیگری که ناجا به ما کرد و ارزنده ترین 
کمک بود، حضور در کنار ما برای نظارت بر پروتکل های 
بهداشتی بود. ساعت 4 صبح روز ۱3 فروردین، سردار 
اشتری در خیابان مشغول خدمت رسانی بود و دست همه 
عزیزان ناجا را می بوسم. درست است که مردم ما خیلی 

هوشمندانه و کریمانه رفتار کردند و روز طبیعت که قبل 
و بعد از اسالم کسی در ایران در خانه نمانده بود و مردم 
اما  ماندند،  بزرگواری، شرافت و هوشمندی در خانه  با 
ناجا از ساعات اول صبح پارک ها را بست و در صحنه 
قانون شکنی  اندکی که می خواستند  رو در روی درصد 

کنند، ایستاد که موجب دلگرمی ما شد.«
وزیر بهداشت ضمن تقدیر از تالش های بیمارستان های 
ناجا در ارائه خدمات به بیماران کووید۱۹، گفت: »امروز 
مراکز  کمبودهای  و  مشکالت  که  خواستم  همکارانم  از 
پلی  برای  داروخانه  از جمله مجوزهای  را  ناجا  درمانی 
کلینیک ها و کمبودهای تجهیزاتی مانند ونتیالتور و پت 
اسکن و همچنین، سهمیه پزشک تمام وقت جغرافیایی و 
تامین کیت PCR رسیدگی کنیم و حتما کمک خواهیم 

کرد، چون خودمان را از ناجا جدا نمی دانیم.«
وزیر بهداشت گفت: »فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را 
به همه نیروهای صبور، غیور و زحمتکش خدمتگزار در 
مجموعه ناجا تبریک می گویم و از فرمانده نیروی انتظامی نیز 
تشکر می کنم. مدت ها است که می خواهم برای دست بوسی 
یکایک شما عزیزان بیایم و از همه محبت هایی که کردید 
و در این ایام در کنار بنده و همکارانم بودید، تشکر کنم.«
به گزارش وبدا، نمکی در پایان تاکید کرد: »به همه شهدای 
این سرزمین چه شهدای دفاع مقدس، مدافع حرم و مدافع 
سالمت درود می فرستم و درود ویژه می فرستم به روح 
بلند دو شهید ارجمند ناجا در عرصه سالمت؛ شهید دکتر 

علیزاده و شهید دکتر شکری.«
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استاندار تهران:  خبـر

محدودیت های کرونایی در تهران تا  پایان هفته جاری تمدید شد
استاندار تهران گفت: »تمام محدودیت های ابالغی 
در هفته گذشته، از روز یکشنبه 27 مهر تا پایان 
هفته  جاری اول آبان در استان تهران به قوت 

خود باقی است.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، انوشیروان محسنی 
بندپی با اشاره به استمرار محدودییت های کرونایی 
اظهار داشت: »تمام محدودیت های ابالغی در هفته 
گذشته از روز یکشنبه 27 مهر تا پایان هفته  جاری 
اول آبان در استان تهران به قوت خود باقی است.«
وی ادامه داد: »در خصوص برگزاری کالس ها در 
مدارس، دانشگاه ها و سایر آموزشگاه ها تاکید بر 
آموزش های غیر حضوری و بهره گیری از فضای 

مجازی است و همچنان استفاده از ماسک از درب 
منزل برای شهروندان در استان تهران ضروری 

و الزامی است.«
»ممنوعیت  کرد:  خاطرنشان  تهران  استاندار 
فرهنگی،  اجتماعی،  مراسم  گونه  هر  برگزاری 
باشگاه های  فعالیت  همایش هاو  و  مذهبی 
جمله  از  برخورد  پر  ورزش های  ورزشی، 
کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، کافه، قهوه 
خانه ها و چایخانه ها، باغ وحش و شهربازی ها، 
و  سرپوشیده  استخرهای  آبی،  تفریحی  مراکز 
باشگاه های بدنسازی و همچنین برگزاری نماز 

جمعه ادامه دارد.«

عضو  اهدای  انجمن  مدیره  هیات  رییس 
ایرانیان گفت: »مجاز شناخته شدن دادن کلیه 
یک ایرانی به تبعه دیگر کشورها و کسب 
درامد ارزی از آن راه به مثابه مجاز شناختن 
تن فروشی تعدادی از زنان بدکاره ایرانی در 
کشورهای دیگر و آوردن ارز به کشور ایران 
بوده و خالف عزت و کرامت ملت شریف 

ایران و مغایر با مصوبات موجود است.«

به گزارش سپید، علی نوبخت حقیقی در 
واکنش به ادعای یکی از نمایندگان مجلس 
به  ایرانیان  اهدای کلیه  از  بر تمجید  مبنی 
بیگانگان و کسب درامد ارزی برای کشور 
گفت: »ایشان احتماالً از تاریخچه چند دهه 
پیوند کلیه در ایران و مصوبات شورایعالی 
پیوند وزارت بهداشت و ضد اخالقی شناخته 
اطالع  درجهان  کلیه  پیوند  توریسم  شدن 

دقیقی ندارند.«
رییس پیشین کمیسیون بهداشت مجلس تاکید 
کرد: »مجاز شناخته شدن دادن کلیه یک ایرانی 
به تبعه دیگر کشورها و کسب درامد ارزی 
از آن راه به مثابه مجاز شناختن تن فروشی 
تعدادی از زنان بدکاره ایرانی در کشورهای 
دیگر و آوردن ارز به کشور ایران بوده و این 
عمل خالف عزت و کرامت ملت شریف 

ایران و مغایر با مصوبات موجود است.«

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
با اهدای لوحی از تالش های وزیر بهداشت و 
مدافعان سالمت در مبارزه با کووید19 تقدیر کرد.
به گزارش سپید یه نقل از  وبدا، متن این لوح 

به شرح زیر است: 
 َمن لم یَشُکرِ الَمخلوَق لَم یَشُکرِ الخالِق 

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
جناب آقای دکتر سعید نمکی

پیشینه فاخر علمی و فرهنگی میهن اسالمی مان، 
ناپذیر  خستگی  پشتکار  و  تالش  مرهون 
فرهیختگان مسلمان ایرانی است که در راه 
اعتالی علم، دانش و تمدن خود، از هیچ کوششی 
دریغ ننموده اند. به مناسبت فرا رسیدن هفته 
ناجا بنا به وظیفه اخالقی و حرفه ای خود 
الزم می دانم از مساعی دلسوزانه و تالش های 
صادقانه جناب عالی و همکاران مدافع سالمت 
آن وزارتخانه که با درایت، توانایی و استفاده از 
دانش و تجربه خود در حیطه مسئولیت های 
محوله به خصوص در راستای مبارزه با بیماری 

کووید19 به هدایت و پیشبرد مجدانه امور اهتمام 
ورزیده و در توفیقات حاصله سهم موثر و 

بسزایی داشته ایم، قدردانی نمایم.
امید است همواره در پیمودن راه روشن و ادامه 
خدمت تحت رهبری های حکیمانه مقام معّظم 
رهبری و فرماندهی معزز کل قوا حضرت آیت 
اهلل العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی( ثابت 
قدم بوده و در جهت خدمت هرچه بیشتر به 

هموطنان موفق باشید. 
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

سرتیپ پاسدار حسین اشتری

نوبخت، رییس هیات مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس:

کسب درآمد ارزی از راه دادن کلیه
 خالف عزت ملت شریف ایران است

تقدیر فرمانده ناجا  از وزیر بهداشت و مدافعان سالمت

رییس کمیته علمی ستاد کرونا گفت: »اثر ماسک، اقدامات پزشکی 
و فاصله گذاری اجتماعی از واکسن بیشتر است.«

به گزارش سپید، مصطفی قانعی در خصوص تاثیر نداشتن رمدسیویر 
برای درمان ویروس کرونا  اظهار کرد: »همان طور که در رسانه ها 
مشاهده کردید روز شنبه تحقیقاتی که ایران هم مشارکت جدی در 
آن داشت و توسط سازمان جهانی بهداشت انجام شد، آزمایشاتی بر 

روی چندین هزار نفر با وجود چندین دارو اتفاق افتاد.«
وی گفت: »یکی از این دارو ها رمدسیویر بود که با شیوه نامه های 
بهداشتی کشوری ما هم، این دارو به عنوان داروی اصلی قلمداد نشد، 
اما اینکه پزشک مجاز به استفاده از آن بود در شیوه نامه کشوری قرار 
گرفت. نتایجی که روز شنبه منتشر شد، نشان داد این نوع دارو تاثیری 
در بهبودی بیماران ندارد. براین اساس در نشست کمیته علمی، نتایج 

این تحقیق، تاثیر جدی در تصمیم گیری خواهد داشت.«

قطعی  درمان  برای  را  دارویی  »در حال حاضر  کرد:  بیان  قانعی 
ویروس کرونا نداریم. داروهای »اسلتامیویر«، »فاوپیراویر« و »اکتمرا« 
ازدستورالعمل ها خارج کرده بودیم که »رمدسیویر« مانده بود و آن هم 
از پروتکل خارج شد.« وی گفت: »ما در فازی که بیمار بستری می شود 
باید درمان ضد التهاب را اولویت قرار دهیم. داروی کورتیکوئید استروئید 

در دستورالعمل  است و به عنوان درمان اصلی که از اسفندماه معرفی 
شد، مورد استفاده قرار می گیرد.« وی  ادامه داد: »داروی اینترفرون 
هم که در لیست وجود داشت فقط شاید در مراحل اول بیماری اثر 
کند و وقتی بیمار بستری شد تاثیر چندانی در بهبودی بیمار نخواهد 
داشت بنابراین هزینه ای نباید به بیماران تحمیل کرد زیرا عوارض 
خاص خودش را دارد.« قانعی گفت: »گروه های پر خطر افرادی که 
دیابت یا بیماری های قلبی-عروقی دارند حتما منزل بمانند تا آمار 
مرگ و میر کمتر شود. اکنون واکسن کرونا در کشور ما فاز حیوانی 
را طی می کند و سال آینده وارد فاز انسانی خواهد شد.« به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، وی بیان کرد: »قطعا اگر تمهیدات الزم 
صورت بگیرد و مراقبت های الزم انجام شود می توانیم شاهد راه های 
درمانی قطعی این نوع ویروس باشیم. به طور قطع استفاده از ماسک 

و رعایت نکات بهداشتی حتی از زدن واکسن هم موثر تر است.«

رییس کمیته علمی ستاد کرونا: 

اثر ماسک از واکسن بیشتر است



مردانی، عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا: خبـر

وضعیت  ۴۵ شهر کشور قرمز است
عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا گفت: »در حال 
حاضر وضعیت ۴۵ شهر کشور قرمز است و باید 
برای آن ها محدودیت های تردد در نظر گرفته شود.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در خصوص 
تاثیر محدودیت های جدید کرونایی بر روند شیوع 
ویروس، اظهار کرد: »براساس اطالعات ارائه شده 
توسط وزیر بهداشت نزدیک به ۴۰ درصد از رفت 
و آمد های داخل شهری و ۵۰ درصد از رفت و 
آمد های برون شهری کاهش یافته و این بسیاری 
خوشحال کننده است، اما  کاش این محدودیت ها 
چند ماه قبل اعمال می شد تا شاهد جان باختن 

افراد زیادی نبودیم.« 
وی گفت: »با توجه به شرایط موجود باید در 
دیگر کالنشهر ها نیز محدودیت های تردد را ایجاد 
کنیم، زیرا ۴۵ شهر کشور وضعیت قرمز دارند.«

مردانی افزود: »باتوجه به این که اعمال محدودیت ها 
در ۵ کالنشهر اثرات مثبتی را برجا گذاشته است، 
باید این دسته از محدودیت ها برای دیگر شهر ها 
نیز اعمال شود.« عضو کمیته کشوری مقابله با 
بیماری کرونا درپاسخ به این سوال که چرا زدن 
ماسک و رعایت بهداشت نیز نتوانسته است از 
شیوع بیشتر کرونا ویروس جلوگیری کند، تاکید 
کرد: »هرچند که ابعاد کرونا در کشور ما گسترده تر 
است، اما این مشکل فقط در ایران وجود ندارد، 

حتی برخی از کشور های اروپایی که تا حدی این 
بیماری را کنترل کرده بودند هم با گسترش بیشتر 
ویروس کرونا مواجه شده و حتی مقررات منع 
رفت و آمد شبانه را وضع کرده اند؛ بنابراین مردم 
باید همچنان به رعایت موارد بهداشتی بپردازند.«
این متخصص بیماری های عفونی بیان کرد: »عالوه 
بر رعایت موارد بهداشتی زدن ماسک، تعطیلی 
ادارات و مدارس هم در کنترل ویروس کرونا 

بسیار موثر است.«
مردانی افزود: »با توجه به این که عده ای از مردم 
همچنان در مراکز خرید در حال خرید هستند 

تا این مراکز مدتی بسته شود،  توصیه می شود 
زیرا رفت و آمد به این مراکز سبب شیوع هرچه 
بیشتر ویروس خواهد شد.« وی یادآوری کرد: 
»در شرایط کنونی شست وشوی مکرر دست ها 
نیز بسیار حائز اهمیت است، زیرا با انجام این کار 
می توان به قطع زنجیره انتقال عفونت های دستگاه 
تنفس فوقانی از قبیل آنفلوانزا، سرماخوردگی و 

کرونا کمک کرد.«
کرد:  اظهار  عفونی  بیماری های  متخصص  این 
»استراتژی دیگری که می توان برای قطع زنجیره 
شرکت  عدم  کاربرد  به  کرونا  ویروس  انتقال 

در تجمعات است و الزم است مردم همچنان 
غیر  سفر های  و  عروسی  مراسم  برگزاری  به 
ضروری نپردازند.« وی در پاسخ به این سوال که 
محدودیت های سفر تا چه حد در کنترل کرونا 
ویروس موثر است، گفت: »تاثیر محدودیت های 
سفر به این زودی مشخص نمی شود، بلکه یک 
تا دو هفته بعد با کاهش مراجعه کنندگان به مراکز 
درمانی نمود پیدا کرده و آمار مرگ و میر تا حد 

قابل توجهی کاهش می یابد.«
مردانی بیان کرد: »توصیه می شود در شرایط کنونی 
به مصرف دارو های غیر ضروری اصرار  مردم 
نداشته باشند.« این متخصص بیماری های عفونی 
درخصوص امکان ابتال مجدد افراد به بیماری کرونا، 
افزود: »امکان ابتالی مجدد افراد به کرونا وجود 
دارد، اما این امر به ندرت اتفاق خواهد افتاد و 
ابتالی افراد برای دومین بار به این ویروس بسیار 

خفیف تر خواهدبود.«
مردانی در پایان گفت: »آنفلوانزا یک بیماری 
حاد ویروسی است که با عالئمی مانند تب و 
بدن درد شدید به یکباره بروز پیدا می کند، اما 
بیماری کرونا به صورت تدریجی ظاهر می شود 
و  استفراغ  تهوع،  مانند  گوارشی  عالئم  با  و 
همراه  چشایی  و  بویایی  حس  دادن  ازدست 

است.« باشگاه خبرنگاران جوان

سخنگوی سازمان غذا و دارو به برخی ادعاها مبنی بر ساخت 
داروی قطعی درمان کرونا در برخی استان ها که در صحن 

علنی مجلس عنوان شده، پاسخ داد.
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو با ایسنا، در 
پاسخ به ادعای ساخت داروی قطعی درمان کرونا در برخی 
استان ها که از سوی یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس 
اثربخشی  و  ایمنی  تایید سالمت،  »مسیر  گفت:  مطرح شد، 
یک دارو و یا یک روش درمانی در کشور مطابق مقررات 
دارو  و  غذا  سازمان  و  بهداشت  وزارت  و  است  مشخص 
بعنوان متولی سالمت، هیچ مسیر میانه و سفارشی برای تائید 
یا روش درمانی نمی شناسد.«  ادعایی  اثربخشی یک داروی 
وی ادامه داد: »متاسفانه در ماه های اخیر با توجه به نگرانی 

مردم از همه گیری کرونا و جدید بودن این بیماری و ویروس 
نوپدید، ادعاهای بسیاری مبنی بر دستیابی به درمان این بیماری 
مطرح شده که اغلب این موارد فاقد مستندات علمی است؛ 
یا مسیر کارآزمایی های بالینی و روشمند را طی نکرده و یا 
بعضا درصدد هستند با دور زدن این مسیر خود را از معرض 

قضاوت علمی و فنی دور کنند.«
متولی  »به عنوان  تاکید کرد:  دارو  سخنگوی سازمان غذا و 
سالمت این قول را به مردم عزیزمان می دهیم که جز مسیر 
ارزیابی های علمی برای ارزیابی روش های تشخیصی و درمانی 

هیچ مسیر دیگری را به رسمیت نشناسیم.«

واکنشوزارتبهداشتبهادعایساختدارویقطعیدرمانکرونادربرخیاستانها

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی با ادعای ساخت 
داروی قطعی درمان کرونا در برخی استان های کشور از بی تفاوتی 

نسبت به آن انتقاد کرد. 
به گزارش سپید، احمد حسین فالحی در جلسه علنی صبح روز 
یکشنبه مجلس در اخطاری مستند به اصل ۱۲۱ قانون اساسی و 
با اشاره به آمار فوت ناشی از کرونا در هر شش دقیقه مدعی شد: 
»این در حالیست که برخی استان ها دارویی ساخته اند و من یک 
نمونه آن را آورده ام که هشت ماه پیش برای درمان قطعی کرونا 
معرفی شده اما به آن توجه نشده، مردم تلف می شوند و کسی به 
فکر مردم نیست. وزارت بهداشت هم با تمام تالشی که کرده نیاز به 

کمک دارد. در دولت چه خبر است؟ چرا به آن ها کمک نمی شود؟«
این نماینده مجلس با بیان اینکه هر روز به اندازه سقوط یک هواپیما 
تلفات کرونا را شاهد هستیم گفت: »اراده ای برای اجرای پروتکل ها 
نیست و در این زمینه با تبعیض برخورد می شود. مثال ورود به مشهد 
ممنوع می شود ولی ورود به جاده های شمال، مترو و بازار آزاد است.«

وی هم چنین مدعی شد: »رسانه هایی که در اختیار دولت هستند 
می خواهند تمام مشکالت را به گردن نظام بیندازند. وضعیت 
جامعه خوب نیست و همه کسانی که دلداده بودند دلسرد می شوند. 

مردم منتظرند اتفاقی توسط مجلس بیفتد.«
به گزارش ایسنا، علی نیکزاد که اداره جلسه علنی مجلس را بر عهده 

داشت در پاسخ به تذکر خطاب به وزارت بهداشت گفت: »آقای 
فالحی دارو را همراه خود آورده، به این موضوع رسیدگی کنید.«

نماینده مردم همدان در مجلس مطرح کرد

ادعایساختدارویقطعیدرمانکرونادربرخیاستانها

شماره ۱77۵ ۲85 مهر ۱399



شماره 61775 28 مهر 1399

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:  خبـر

تعداد واقعی مبتالیان و فوتی ها، دو و نیم برابر آمار رسمی است
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: 
»تست های تشخیصی کرونا فقط تا 5۰ درصد 
قادر به تشخیص ویروس این بیماری در بدن 
هستند به همین جهت تعداد واقعی مبتالیان و 
فوتی ها تقریبا دوبرابر و نیم آمار رسمی است.«

به گزارش سپید، رضا ملک زاده درباره جهش 
ویروس کرونا گفت: »این ویروس جهش های 
متعددی دارد؛ اما تغییرات آن به نحوی صورت 
می گیرد که ما متوجه آن نمی شویم. ویروسی که در 
ابتدا در ایران مشاهده شد از ووهان چین آمده بود. 
اما ویروسی که در ۶ ماه گذشته به ایران وارد شد 
ویروس جهش یافته ای است که از اروپا به ویژه 
کشور ایتالیا وارد ایران شده و مشکالت جدیدی 
را به همراه آورده است. بنابراین در حال حاضر 
در ایران دو نوع از این ویروس وجود دارد و 
نوع اروپایی نتایج بالینی بسیار بدتری دارد چون 

تکثیر و انتقال آن بسیار بدتر است.«
ملک زاده در خصوص عدم توانایی تشخیص 
قطعی ویروس توسط کیت های تست، گفت: 
به  حاضر  حال  در  ویروس  تشخیص  »تست 
حالت ایده آل خود نرسیده است و تنها توانایی 
3۰ تا 5۰ درصد تشخیص ویروس را دارد. این 
ویروس در زمان های مختلف بیماری به میزان 

متفاوتی از حلق و بینی خارج می شود. بنابراین 
ممکن است نتیجه تست افراد در هر روز متفاوت 
باشد. امروزه برای اطمینان بیشتر، آزمایش خون 
و آنتی بادی نیز به همراه نمونه برداری از حلق 

و بینی توصیه می شود.«
بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
نقص های ژنتیکی در روند مقابله با این بیماری 
را بی تاثیر ندانست و افزود: »بسیاری از مردم و 
به ویژه جوانان از نقص های ژنتیکی ایمنی خود 
باخبر نیستند. مشاهدات نشان داده است که افراد 

پس از ابتال به این بیماری از نقص های ایمنی 
بدنشان مطلع می شوند. طی تحقیقات مشخص 
شده است که علت مرگ بسیاری از جوانان نیز 

نقص های ژنتیکی پنهان بوده است.«
ملک زاده با تایید اظهارات حریرچی مبنی بر دو 
برابر بودن آمار واقعی مبتالیان و فوت شدگان 
نسبت به آمار اعالم شده در رسانه ها گفت: »به 
نظرم این تعداد حتی به دو و نیم برابر هم می رسد. 
بسیاری از افراد ناقل این ویروس هستند در حالی 
که تست این افراد منفی بوده است. تجربه های 

گذشته در خصوص آنفلوآنزای اسپانیایی که در 
زمستان گذشته آمار مرگ و میر را بسیار باال برد، 
برای ما بسیار نگران کننده است. عاجزانه از مردم 
خواهش می کنیم تا در استفاده از ماسک کوتاهی 
نکنند؛ زیرا در حال حاضر استفاده از ماسک بهترین 
راه حلی است که داریم. کشورهای موفق در غلبه 
بر این ویروس همواره از ماسک استفاده کرده و 
البته فاصله گذاری اجتماعی را هم رعایت کرده اند.«
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درباره 
ساخت واکسن کرونا اظهار داشت افزود: »نتایج 
تست حیوانی واکسن ایرانی مثبت بوده است؛ اما 
این واکسن باید بر روی حداقل 2۰ هزار نفر تست 
شود و حتی کشورهای خارجی نیز آمادگی توزیع 
واکسن را تا حداقل ۶ ماه آینده پیدا نخواهند کرد.«
به  اشاره  با  زاده  به گزارش فارس، رضا ملک 
تاثیرگذاری داروی رمدسیویر در درمان کرونا 
جهانی  سازمان  تحقیقات  »طبق  داشت:  اظهار 
بهداشت داروی رمدسیویر از اثربخشی مطلوب 
برخوردار نیست. تحقیقاتی توسط 3۰ کشور در 
جهان با تزریق داروی رمدسیویر به 25۰۰ نفر 
صورت گرفته که از این تعداد ۶۰۰ نفر ایرانی 
بوده اند و مشاهدات نشان می دهند که این دارو 

از اثربخشی مناسبی برخوردار نیست.«

از شناسایی 389۰ مورد جدید  بهداشت  سخنگوی وزارت 
کووید-19 در کشور خبر داد و گفت: »متاسفانه 252 تن نیز 

به دلیل این بیماری جان باختند.«
تا  »از روز شنبه  به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: 
یک شنبه 27 مهر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
3 هزار و 89۰ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 

شد که یک هزار و ۶۶1 نفر از آنها بستری شدند.«
وی گفت: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به 53۰ هزار 

و 38۰ نفر رسید.«
الری همچنین ادامه داد: »متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، 
252 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع 

جان باختگان این بیماری به 3۰ هزار و 375 نفر رسید.«
از  نفر  تا کنون ۴27 هزار و ۴۰۰  به گفته وی، خوشبختانه 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »۴7۴۴ نفر از بیماران مبتال 
به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند.« وی ادامه داد: »تا کنون چهار میلیون و 511 هزار و 
15۴ آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
الری همچنین در توضیح استان های در وضعیت قرمز بیماری 
گفت: »استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان 
جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان 
آذربایجان  البرز،  بختیاری،  مازندران، چهارمحال و  رضوی، 
غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان 

در وضعیت قرمز قرار دارند.«
»استا ن های  گفت:  هشدار  شرایط  در  استان های  درباره  وی 

هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.«
وی گفت: »وضعیت شیوع بیماری کووید19 در کشور همچنان 
زرد  در وضعیت  که  استان کشور  تنها  دارد،  روند صعودی 
قرار دارد استان سیستان و بلوچستان است و بقیه استان ها در 
با  یا قرمز قرار دارند، تعداد شهرستان های  وضعیت هشدار 
وضعیت قرمز نیز در هفته چهارم مهر ماه از 187 شهرستان 

به 215 شهرستان افزایش یافته است.«
الری افزود: »در هفته چهارم مهر همچنین میزان موارد مبتالی 
بیماری کووید19 در کشور  سرپایی، بستری و مرگ و میر 
نسبت به هفته قبل از آن روند صعودی داشته است، به طوری 
که میانگین موارد بستری در بیمارستانها به رقم 15.8 نفر به 
ازای هر 1۰۰ هزار نفر رسیده است و همچنان شاهد روند 

افزایشی بستری هستیم.«
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: »بیشترین میزان بستری 
یزد،  کردستان،  ایالم،  لرستان،  قم،  استان های  در  کووید19 
به خصوص وضعیت دو  بوده و  سمنان و خراسان جنوبی 
استان قم و لرستان با اختالف بسیار نسبت به بقیه بیشتر است 
و وضعیت نگران کننده ای دارند. کمترین میزان بستری کرونا 
نیز در استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و گلستان 

گزارش شده است.«
نیز در هفته  الری گفت: »میانگین موارد مرگ و میر کرونا 
چهارم مهر 23.5 در یک میلیون نفر در کشور گزارش شده 
است که حدود سه نفر در هر میلیون نفر نسبت به هفته قبل 
بیشتر است. بیشترین میزان مرگ و میر کرونا نیز در استان های 
قم، مرکزی، ایالم، آذربایجان غربی، البرز و آذربایجان شرقی 
گزارش شده که استان های قم، مرکزی و ایالم با بیشترین میزان 

و با اختالف زیاد وضعیت نگران کننده ای دارند. کمترین میزان 
مرگ و میر کرونا نیز در استان های گلستان، گیالن و مازندران 

گزارش شده است.«
وی افزود: »میزان رعایت پروتکل های بهداشتی نیز به طور 
میانگین در کشور حدود 5۴ درصد است و کمترین میزان 
رعایت پروتکل ها و بیشترین میزان اخطار و سهل انگاری در 

رعایت پروتکل ها در نانوایی ها گزارش شده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: »بیشترین میزان استفاده 
از ماسک نیز در مدارس و فروشگاه های زنجیره ای گزارش 
شده و کمترین میزان استفاده از ماسک در پاساژها بوده است.«
وی گفت: »همکاری و همراهی مردم با کارکنان نظام سالمت 
اساسی  از کرونا شرط  پیشگیری  بهداشتی  و رعایت اصول 
موفقیت یا شکست در برابر این همه گیری است. امیدواریم 
با افزایش رعایت پروتکل های بهداشتی واستفاده همگانی از 
ماسک شاهد توقف روند صعودی شیوع بیماری کووید19 و 

قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۲۵۲ فوتی جدید کرونا در کشور



معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران گفت: »ظرفیت تخت های مراقبت ویژه در بیمارستان های 
شیوع  کنونی  روند  ادامه  با  و  است  تکمیل  حال  در  تهران 
بیماری کرونا، در آینده نزدیک احتمال پرشدن ظرفیت این 

بیمارستان ها وجود دارد.«
به گزارش سپید، نادر توکلی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 
»بر اساس بخشنامه ابالغ شده به بیمارستان ها، انجام جراحی های 
غیرضروری در تهران تا اطالع ثانوی ممنوع است تا خدمات 

بیشتری به بیماران کرونایی ارائه شود.«
معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران 
گفت: »ظرفیت بیمارستان ها در حال افزایش است و در چهار ماه 
گذشته حدود هزار تخت مراقبت ویژه در تهران توسعه یافته است.«
وی اظهار داشت: »هرچند در بخش اورژانس، بعضی از بیمارستان ها 
در برخی مواقع ممکن است با ازدحام مواجه شوند اما تاکنون هیچ 

اورژانس بیمارستانی، عدم پذیرش بیمار نداشته است.«
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان داشت: »در واقع تاکنون 
عدم پذیرش در بیمارستان های تهران نداشته ایم، یعنی هیچ بیماری 
روی زمین نمانده است.« معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت 
بیماری کرونا در کالنشهر تهران افزود: »دورکاری کارکنان را استاندار 
تهران به ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد داده و این موضوع در 

حال بررسی است اما هنوز مصوب نشده است.«
توکلی اظهار امیدواری کرد که این پیشنهاد هرچه زودتر مصوب و 
اجرایی شود تا ضمن کاهش تردد در شهر، از انتشار بیماری هم بکاهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اعمال جریمه در روزهای گذشته 
تاثیری در استفاده از ماسک داشته است، گفت: »هنوز نمی توان 
پاسخ دقیق در این زمینه ارائه کرد به عبارتی بعد از حداقل یک 

هفته مشخص می شود که این برنامه چه تاثیری داشته است.«
توکلی در خصوص قرنطینه تهران نیز گفت: »هرچند انجام قرنطینه 

کامل، کاری بسیار سخت یا به عبارتی چالش برانگیز است اما با 
توجه به کامال بحرانی بودن وضعیت کرونا به نظر می رسد، این 

کار می تواند این بیماری را کنترل کند.« 
وی وضعیت تهران را از نظر شیوع بیماری کرونا کامال بحرانی 
دانست و اظهار داشت: »در این شرایط مراکز بهداشت تهران در 
حال غربالگری فعال و شناسایی و پیگیری وضعیت بیماران مثبت 
هستند اما با ادامه روند نامناسب فعلی، قرنطینه نسبتا کامل می تواند 

ما را به نتایج بهتری برساند.«
توکلی بیان داشت: »با این کار هم خدمت مناسب تر به بیماران ارائه 
می شود و هم با کنترل بیماری شاهد کاهش تعداد بستری ها و در 
نهایت مرگ و میر خواهیم بود.« وی با اشاره به اینکه تعداد بیماران 
بدحال کرونایی در تهران زیاد است، تاکید کرد: »در حال حاضر در 
پیک بیماری کرونا در تهران هستیم و وضعیت این بیماری اصال 

مناسب نیست و به عبارتی در شرایط نگران کننده قرار داریم.«

معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران: 

ظرفیت تخت های مراقبت ویژه بیمارستان های تهران درحال تکمیل است
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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران:  خبـر

دورکاری ادارات ۵۳ درصد بار ترافیک را کاهش داد
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران گفت: »دورکاری ادارات 53 درصد از بار 
شدن  ادامه دار  موافق  و  داد  کاهش  را  ترافیک 

دورکاری ها هستیم.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی درخصوص روند 
شیوع و مدیریت کرونا در شهر تهران، اظهار کرد: 
»یکی از کار هایی که در این روز های سخت اپیدمی 
کرونا می تواند کمک کننده باشد، تقلیل سفر های 
برون و  درون شهری است که در حال حاضر در 
پی منع این دست سفر ها هستیم. سفر ها عالوه بر 
افزایش خطر ابتالی شخص مسافر و خانواده اش 
به کرونا، عامل مهمی در انتقال ویروس کرونا از 

شهر مبدأ به شهر ها و مناطق دیگر است.«
وی ادامه داد: »چهار پژوهش میدانی ما در تهران 
در یک بازه زمانی دو هفته ای سفر ها نشان داد که 
تهران باالترین میزان مبدأ سفری را داشته است. به 

ترتیب میزان ابتالی سرپایی، میزان ابتالی بستری 
و در نهایت میزان مرگ و میر به طور چشم گیری 

افزایش پیدا کرده است.«

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با اشاره به اینکه منع سفر و مداخالت بازدارنده 
به زودی در این زمینه اعمال خواهد شد، افزود: »در 

گام اول از تردد خودرو های غیربومی جلوگیری 
خواهد شد و در گام دوم اعمال جرایم نقدی را 
خواهیم داشت. همچنین دولت نیز در قبال پرداخت 
هزینه درمان مسافرانی که در شهرمقصد دچار بیماری 

کرونا شده باشند مسئولیت ندارد.«
زالی در خصوص فعالیت کارمندان گفت: »در 
دور اول دورکاری که تنها یک سوم کارمندان 
موظف به حضور در ادارات بودند 53 درصد بار 
ترافیک کاهش پیدا کرد. در حال حاضر موافق 
ادامه دار شدن دورکاری ها هستیم و منتظر ارزیابی 
و تمدید مجدد این اقدام توسط ستاد مبارزه با 
کرونا هستیم. البته اعمال این طرح نیازمند برخی 
تغییرات در ساعات کاری است. برای مثال در 
تهران می توان ساعت کاری بعضی مشاغل مثل 
مراکز صنعتی را به غروب یا شیفت شب منتقل 

کرد.«باشگاه خبرنگاران جوان

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »بر اساس 
رایگان  تست  انجام  اولویت  دستورالعمل، 
با  کرونا در مراکز 16 ساعته و 24 ساعته 
افراد باالی 60 سال و افرادی است که بیماری 

زمینه ای دارند.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو 
با فارس درباره وضعیت انجام تست رایگان 
کرونا در پایگاه های سالمت گفت: »بر اساس 
دستورالعمل، اولویت انجام تست کرونا در 
مراکز 16 ساعته و 24 ساعته با افراد باالی 
60 سال و افرادی است که بیماری زمینه ای 
دارند. برای افراد کمتر از 60 سال و جوان تر 
نیز در صورت داشتن عالئم ابتال به ویروس 

کرونا و تشخیص پزشک این مراکز به صورت 
رایگان تست انجام می شود.«

الری توضیح داد: »به هر حال محدودیت هایی 
در تعداد کیت های تشخیصی وجود دارد، اما 
با کمک های دولت و دستور رییس جمهوری 
قرار بر این شد که 10 هزار تست روزانه 

کرونا نیز اضافه شود.« 
وی تاکید کرد: »همچنان موثرترین راه برای 
مقابله با کرونا، پیشگیری است و توصیه وزارت 
بهداشت به همه افراد، استفاده از ماسک، پرهیز 
از حضور در محل های تجمع و پرتراکم و 
رعایت فاصله گذاری و شست وشوی مداوم 

دست هاست.«

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
کالنشهر تهران گفت: »خودروهای تک سرنشین 

به دلیل نزدن ماسک جریمه نمی شوند.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در حاشیه نشست 
تجلیل از مدافعان عرصه سالمت ناجا که با 
مسئوالن نیروی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد، 
اظهار کرد: »استفاده از ماسک برای خودروی 
تک سرنشین نیاز نیست، اما اگر افراد بخواهند 
از خودرو پیاده شده و وارد اجتماع شوند، باید 
ماسک بزنند.« وی گفت: »زدن ماسک برای 
سرنشینان و رانندگان تاکسی ها و مسافربرهای 
شخصی و تاکسی های اینترنتی و همچنین مترو 
و اتوبوس الزم و ضروری است و اگر ماسک 

نزنند خودرو جریمه می شود.« زالی همچنین 
با تبریک هفته نیروی انتظامی افزود: »نیروی 
انتظامی در این روزهای کرونایی همیشه در 
کنار کادر درمانی و پزشکی بوده است و در 
روزهای آغازین با کشفیاتی که در خصوص 
ماسک و دستکش و الکل حاصل شد کمک 
خیلی زیادی به وزارت بهداشت کرد.« به گزارش 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا 
در پایان یادآور شد: »در جلسه و کمیسیون هایی 
که با مسئوالن نیروی انتظامی داریم درصدد آن 
هستیم که نقاط پرخطر و قرمز را در پایتخت 

شناسایی و برای آن ها هدف گذاری کنیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد
شرط انجام تست رایگان کرونا در پایگاه های سالمت

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران:
خودروهای تک سرنشین بدون ماسک جریمه نمی شوند



جزییات  تولید واکسنی که دنیا در تکاپوی آن است
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واکسن کرونا؛ امید این روزهای جهان، امیدی 
که در این روزهای بحرانی کرونایی که پاندمی 
قرن رقم خورده است، همه جهان را به تکاپو 
انداخته تا محققش کنند. محققان دنیا، سازمان های 
بین المللی و... همه و همه در تالشند تا در عرض 
چند ماه واکسنی را تولید کنند که جان بشر را 
نجات دهند، واکسنی که شاید در حالت عادی 
تولیدش حداقل یک دهه زمان نیاز داشته باشد.
بیماری  که  شرایطی  در  سپید،  گزارش  به 
تمام  شده،  دنیا  ناخوانده  مهمان  کووید-19 
ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... جهان را 
تحت تاثیر قرار داده و مناسبات دنیای بشری 
را بر هم زده است، کشورهای جهان در رویای 
ساخت واکسنی هستند که بتواند در برابر این 
مهمان شوم و ناخوانده عمل کند و جان بشر را 
نجات دهد. در این زمینه مسئوالن بهداشت و 
درمان و محققان کشورمان نیز از پا ننشستند و 
به دنبال تولید واکسنی ایمن و موثر برای مقابله 

با این ویروس انسان ُکش هستند.
در  زیادی  حساسیت های  که  درحالیست  این 
دنیا بر روی ساخت واکسن وجود دارد؛ چراکه 
واکسن ها از ویروس ضعیف شده یا کشته شده 
ساخته می شوند و باید به انسان های سالم تزریق 
کنند.  ایمن  بیماری  برابر  در  را  آنها  و  شوند 
بنابراین باید حتما ایمنی و اثربخشی آن ها بارها 
و بارها ارزیابی شده و مراحل مختلفی را از سر 
بگذراند؛ به طوری که گفته می شود، ساخت یک 
واکسن ممکن است 12 تا 15 سال طول بکشد.
اما حاال که شرایط زندگی بشر اضطراری است، 
کشورها بر آن شدند تا طی چند ماه یا نهایتًا 
یک سال واکسنی برای کرونا تولید کنند تا جان 
انسان را نجات دهد؛ کاری که چندان ساده به 
نظر نمی آید. از سوی دیگر هم هستند کسانی 
که از اضطراب و ترس مردم سوءاستفاده کرده 
و با سوداگری در بازار سیاه، معلوم نیست چه 
چیزی را به اسم واکسن کرونا به دست مردم 
می دهند و پول خون مردم را به جیب می زنند.
بر همین اساس خبرگزاری ایسنا با احسان شمسی 
کوشکی-  دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش 
وزارت بهداشت و عضو کمیته اخالق توزیع 
واکسن در سازمان جهانی بهداشت گفت وگویی 

انجام داده است که بازنشر می شود.
یک  تولید  فرآیند  به  اشاره  با  شمسی کوشکی 
دارو یا واکسن جدید در دنیا،  گفت: »هر دارو 
جدید  فرآورده ای  عنوان  به  که  فرآورده ای  یا 
یکسری  انجام  می شود، حاصل  تولید  دنیا  در 
مراحل تحقیقاتی است و هر زمان که ایمنی و 
اثربخشی آن در مراحل تحقیقاتی مشخص شد، 
 در مسیر تولید صنعتی قرار گرفته،  تولید شده و 

وارد بازار می شود.«
وی افزود: »هر دارو و واکسنی تا زمانیکه در 
بازار دارویی یک کشور قرار گیرد و به دست 
مردم برسد،   مراحل مفصلی را طی می کند که 
این مراحل گاهی تا چند سال طول می کشد. به 
طور متوسط بین 12 تا 15 سال طول می کشد 

تا یک ماده دارویی مراحل خود را طی کند و 
به عنوان یک محصول در دسترس مردم قرار 
گیرد. این مسیر طوالنی برای این است که از 
ایمنی و اثربخشی این محصول اطمینان حاصل 
شود و به همین دلیل مراحل بسیار سختگیرانه ای 
در دنیا برای این موضوع پیش بینی شده است.«
برای  داد: »سختگیری ها  ادامه  شمسی کوشکی 
برخوردار  بیشتری  بسیار  اهمیت  از  واکسن 
بیماری  یک  برای  که  را  دارویی  زیرا  است. 
که  افراد  از  معدودی  تعداد  می شود،  مصرف 
به آن بیماری مبتال هستند،  مورد استفاده قرار 
می دهند. در حالیکه واکسن قرار است به تمام 
ایمنی  باید درباره  بنابراین  آدم ها تزریق شود. 
و اثربخشی آن اطمینان باالیی داشته باشیم و 
بر همین اساس مقررات تولید واکسن در دنیا 

بسیار سختگیرانه است.«
وی گفت: »برای تولید یک واکسن ابتدا باید یک 
فاز تحقیقاتی بسیار مفصل طی شود،  بعد از اینکه 
فاز تحقیقاتی انجام شد و نتایج آن موفقیت آمیز 
بود، آن زمان به سمت تولید صنعتی می رود. حال 
باید توجه کرد که فاز تحقیقاتی تولید واکسن 
به  اول  معموالً سه مرحله اصلی دارد؛  مرحله 
این صورت است که معموال اقدامات مربوطه 
در آزمایشگاه انجام می شود. اقداماتی مانند کِشت 
ویروس و... انجام می شود. از نظر فنی گاهی 
اصل ویروس به اصطالح ُکشته می شود و از آن 
در حوزه تحقیقاتی واکسن استفاده می شود. از 
طرفی گاهی قسمت های خاصی از ویروس جدا 
می شود و به صورت جداگانه تولید می شود. مانند 
پروتئین های سطحی ویروس و زمانیکه به عنوان 
واکسن وارد بدن فرد می شوند،  باعث می شوند 

که بدن فرد واکنش های ایمنی از خود نشان دهد 
و فرد را در برابر ویروس اصلی ایمن کند. این 
فاز را فاز آزمایشگاهی و پیشا بالینی می نامند.«

نتایج  اینکه  از  »بعد  داد:  ادامه  شمسی کوشکی 
فاز آزمایشگاهی مثبت و خوب ارزیابی شد، آن 
زمان در فاز حیوانی ویروس را روی حیوانات 
این آزمایش ها معموال بر  آزمایش می کنند که 
روی جوندگان و برخی گونه های میمون انجام 
می شود. زیرا سیستم ایمنی آن ها شباهت زیادی 
به سیستم ایمنی انسان دارد. وقتی که فاز حیوانی 
انجام شد و نتایج موفقیت آمیز داشت،  وارد فاز 
انسانی می شویم. حال باید توجه کرد که مرحله 
انسانی، دارای فازهای متعددی است. به طوری 
که ابتدا به تعداد کمی از افراد واکسن را تزریق 
می کنند، در فاز دوم به تعداد بیشتر نسبت به 
مرحله اول و در فاز سوم به تعداد بیشتری از افراد 
نسبت به مرحله دوم، واکسن را تزریق می کنند.«
وزارت  پژوهش  در  اخالق  ملی  کمیته  دبیر 
انسانی  مرحله  بنابراین  اینکه  بیان  با  بهداشت 
تولید واکسن سه فاز دارد که بعد از نتایج موفق 
هر فاز، وارد مرحله بعدی می شوند، گفت: »اگر 
در هر سه مرحله انسانی نتایج ایمن و اثربخش 
تولید صنعتی واکسن  به سمت  بود،  آن زمان 
می روند. در عین حال باید توجه کرد که افرادی 
که در مراحل تحقیق انسانی تولید یک واکسن 
شرکت می کنند،  همه به صورت داوطلبانه باید 
انسانی  مرحله  در  کار  جزییات  کنند.  شرکت 
از  تعدادی  به  ابتدا  که  است  صورت  این  به 
افراد واکسن آزمایشی را تزریق می کنند و به 
تعداد دیگری دارویی تزریق می کنند که ظاهرا 
شبیه واکسن است، اما چیزی در آن نیست و 

افرادی  از  سپس بررسی می کنند که آیا کسی 
که واکسن را دریافت کرده اند،  به بیماری مبتال 
می شود یا خیر، یا بررسی می کنند که این واکسن 
منجر به عوارض جدی برای افراد نشود. این 
توضیحات خالصه ای بود از نحوه پژوهش برای 

تولید واکسن.«
شمسی کوشکی با بیان اینکه در جریان کرونا 
از آنجایی که این بیماری بسیار جدی است و 
دنیا را تحت تاثیر قرار داده است، همه دارند 
تالش می کنند که مراحل تولید واکسن را کوتاه تر 
کنند، گفت: »زیرا تولید واکسن در حالت عادی 
ممکن است بین 12 تا 15 سال طول بکشد. در 
حالی که اکنون با توجه به شرایط خاص کرونا 
می خواهند این زمان را به چند ماه تقلیل دهند. 
دارند  همه  و  دارد  زیادی  مشکالت  دنیا  زیرا 

تالش می کنند.«
وی ادامه داد: »هر کشوری یک نهاد رگوالتوری 
ایران،  رگوالتوری  نهاد  مثال  عنوان  به  دارد. 
سازمان غذا و دارو است. حال بعد از اتمام فاز 
پژوهشی، نهاد رگوالتوری مراحل پژوهشی را 
چک می کند و اگر مورد تایید بود، شرایط تولید 
صنعتی آن را هم چک می کند. زیرا خود تولید 
صنعتی هم پیچیدگی های فراوانی دارد. ممکن 
است بتوانیم دارو یا واکسنی را در آزمایشگاه 
تولید کنیم،  اما تولید صنعتی آن به لحاظ ابزار، 
تجهیزات و... نیز باید بررسی شود؛ چراکه تولید 
صنعتی به ابزار و تجهیزات پیشرفته و پیچیده ای 
نیاز دارد. حال زمانیکه نهاد رگوالتوری وضعیت 
تولید صنعتی را چک کند، به شرکت تولید کننده 

اجازه تولید واکسن را می دهد. 
ادامه در صفحه 9 

آخرین خبرها  از واکسن کرونای ایرانی
خبـر
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 ادامه از صفحه 8
معموالً  که  دارد  وجود  نکته  یک  اینجا  در 
شرکت های  توسط  هم  تحقیقاتی  فازهای 
تولیدکننده پشتیبانی می شود. زیرا این اقدامات 
بسیار گران قیمت است و یک محقق دست تنها 
نمی تواند آن را پیش برد. بنابراین اگر می شنویم 
که فالن شرکت دارد واکسن می سازد، به این 
به  را  محققینی  آن شرکت ها،  که  است  مفهوم 
می کنند  کار  دانشگاهی  در  که  گرفتند  خدمت 
و فاز پژوهشی را پیش می برند. حال اگر نتایج 
فاز پژوهشی خوب بود،   تولید صنعتی از سوی 

شرکت ها آغاز می شود.«
دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت 
با بیان اینکه بنابراین بعد از اتمام فاز تحقیقاتی 
و تایید نهاد رگوالتوری کشورها، شرکت های 
تولیدکننده می توانند واکسن را تولید کنند، گفت: 
»حال اگر بخواهند که سازمان جهانی بهداشت 
هم  باز  کند،  تایید  را  تولیدی  واکسن  این  هم 
مراحلی دارد؛ به طوری که باید مدارک شان را 
برای سازمان جهانی بهداشت ارسال کنند که بعد 
از بررسی مدارک طی پروسه ای از سوی سازمان 
جهانی بهداشت، اگر مدارک مورد تاییدش بود، 
این سازمان هم واکسن را تایید می کند و بعد از آن 
سایر کشورها و سازمان ها می توانند آن واکسن را 
خریداری کنند. زیرا معموال کشورها واکسن هایی 
را خریداری می کنند که سازمان جهانی بهداشت 

هم آن ها را تایید کند.«
وی در پاسخ به اینکه آیا در دنیا واکسن کرونایی 
تولید شده است که تمام این مراحل را طی کرده 
باشد؟ گفت: »برخی از کشورها مانند روسیه واکسن 
کرونا را تولید و نهاد رگوالتوری خودشان آن 
این واکسن ها  اما  تایید کرده است،  را  واکسن 
هنوز به تایید سازمان جهانی بهداشت نرسیدند 
دید  ادامه  در  باید  ندارند.  قوی  تاییدیه های  و 
که آیا می توانند تاییدیه های قوی بین المللی را 
دریافت کنند یا خیر. به هر حال همه اقدامات 
مربوط به تولید واکسن، درباره واکسن کرونایی 
که در برخی کشورها مانند روسیه ساخته شده،  با 
سرعت انجام شده و شاید برخی مراحل سریع تر 
از حالت نرمال پیش رفته باشد و به همین دلیل 
به این واکسن ها با تردید نگاه می شود. حال باید 
منتظر باشیم و ببینیم که این واکسن ها چه مسیری 

را طی می کنند. در عین حال در آمریکا هم هنوز 
FDA )سازمان غذا و داروی آمریکا( هیچ واکسنی 
را در حوزه کرونا تایید نکرده است. در آمریکا، 
اروپا، هند و... دارند بر روی واکسن کرونا کار 
می کنند، اما هیچ یک از این ها هنوز به تایید حتی 
کشورهای خودشان هم نرسیده و همه این ها در 

فاز پژوهشی هستند.«
هم  واکسنی  هر  اینکه  بیان  با  شمسی کوشکی 
تکنولوژی مربوط به خودش را دارد، گفت: »برخی 
واکسن ها بر اساس تولید پروتئین سطحی ویروس 
ساخته می شوند و برخی بر اساس RNA ویروس 
یا  اساس ویروس کشته شده  بر  برخی هم  و 
غیرفعال شده ساخته می شوند که جزییات فنی 
بسیار زیادی دارد. در عین حال مردم باید بدانند 
که در دنیا و حتی در آمریکا هم هنوز هیچ واکسنی 
در حوزه کرونا، مجوز تولید صنعتی و ورود به 
رگوالتوری  موسسه  یا   FDA سوی  از  بازار 

دریافت نکرده است.«
وی درباره زمان دسترسی به واکسن کرونا، گفت: 
روسیه  مانند  کشورها  برخی  حاضر  حال  »در 
مدعی اند که به واکسن کرونا دست یافته اند، اما 
دنیا هنوز درباره این واکسن ها اطالعات دقیقی 
ندارد و با دیده تردید به این موضوع نگاه می کند 
و منتظر است که ببیند چه اطالعات دقیقی از 
این واکسن ها بیرون می آید. هنوز واکسنی که 
تایید سازمان جهانی بهداشت باشد، در  مورد 
تعیین  باره نمی توان زمان  این  نداریم. در  دنیا 
کرد، اما هر زمان هم که واکسن کرونا به بازار 
آید، خیلی طول می کشد تا بتوان میلیاردها دوز 

آن را تولید کرد.«
شمسی کوشکی تاکید کرد: »بنابراین مردم باید 
بدانند که به هیچ عنوان سراغ خرید واکسن از 
بازار سیاه نباشند. زیرا اوال تاکنون هیچ واکسن 
مورد تایید سازمان جهانی بهداشت در حوزه کرونا 
ارائه نشده است و دوما اگر هم ارائه شود،  آنقدر 
در اوایل کار تعداد محدود خواهد بود که قطعا در 
بازار سیاه نوع اصلی آن وجود نخواهد داشت و 
همان اتفاقی می افتد که در حوزه داروهای کمکی 
کرونا مانند رمدسیویر افتاد و این ها تقلبی خواهند 
بود. روزی که وزارت بهداشت اعالم کرد که 
واکسن کرونا را به صورت رسمی در اختیار مردم 
قرار می دهد، آن روزی است که مردم می توانند 

امیدوار باشند. وگرنه قبل از آن روز اعتماد به 
هر کسی غیر منطقی است. زیرا باعث می شود 
که مردم خودشان را در مسیر خیلی بدی قرار 
دهند. اکنون وقت این است که رعایت کنیم و 
بدون امید واهی به واکسن تا چند ماه آینده باید 
پروتکل های بهداشتی را به شدت رعایت کنیم. 
ماسک بزنیم و کرونا را جدی بگیریم؛ به ویژه 

افراد سالمند و آسیب پذیر.«
وی افزود: »فردی که ماسک نمی زند، فقط خودش 
را در معرض خطر قرار نمی دهد،  بلکه اگر جزو 
منتشر  را  ویروس  باشد،  مرتباً  افراد بی عالمت 
اینکه خودش و دیگران  می کند. آن هم بدون 
اخالقی  الزام  یک  زدن  ماسک  بنابراین  بدانند. 
است که حتی در بسیاری از مناطق دنیا حمایت 
حقوقی هم می شود و افرادی که ماسک نمی زنند، 
باید جریمه های بسیار سنگینی بپردازند که در 
ایران هم دارند این سازوکار را ایجاد می کنند. 
هرکسی که ماسک نمی زند، به این معناست که 
مسئولیت اجتماعی خودش را انجام نمی دهد و 
باید به این افراد تذکر دهیم. پیشنهاد می کنم که 
مردم ماسک داشته باشند و با مهربانی به افرادی 

که ماسک ندارند، ماسک بدهیم.«
دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت 
درباره واکسن کرونای ایرانی نیز اظهار کرد: »در 
ایران هم خوشبختانه وزارت بهداشت با ایجاد 
کمیته واکسن کرونا، در این زمینه فعال است؛ 
چه بحث تولید واکسن کرونا در داخل کشور و 
چه بحث خرید این واکسن از خارج از کشور 

را پیگیری می کند.«
حوزه  در  متعددی  »پژوهش های  افزود:  وی 
حال  در  کشور  در  کرونا  واکسن  پیش بالینی 
انجام است، اما هنوز مجوز انجام مطالعه بالینی 
برای هیچ واکسن کرونایی در ایران صادر نشده 
است. این مجوز باید از سوی کمیته ملی اخالق در 
پژوهش وزارت بهداشت صادر شود و من به عنوان 
دبیر این کمیته اعالم می کنم که درخواست هایی 
برای کارآزمایی بالینی در حوزه واکسن کرونا 
این درخواست ها منجر  اما هنوز  وجود دارد، 
به صدور مجوز انجام کارآزمایی بالینی نشده 
مواردی  برخی  در  پژوهش ها  این  البته  است. 
در فاز حیوانی در حال انجام است. کمیته ملی 
اخالق در پژوهش به عنوان حامی حقوق مردم 

عمل می کند. کار کمیته اخالق حفاظت از مردم 
است تا مطمئن باشد که واکسنی که قرار است 
بر روی مردم آزمایش شود، ایمنی الزم را دارد 

و احتمال تاثیر قوی هم دارد.«
شمسی کوشکی تاکید کرد: »تاکنون برای هیچ 
ایران مجوزی  تولید واکسن در  بالینی  مطالعه 

داده نشده است.«
وی درباره وضعیت داوطلبانی که در کارآزمایی 
بالینی واکسن مشارکت می کنند، گفت: »در دنیا 
شرکت هایی که می خواهند به مرحله تولید واکسن 
برسند، موظف هستند که همه شرکت کنندگان 
در پژوهش را بیمه کنند. اگر هم خدایی نکرده 
برای کسی اتفاق افتد، مسئولیت جبران خسارت 

آن بر عهده بیمه است.«
شمسی کوشکی گفت: »اگر پژوهشی در کشور 
به مرحله مطالعه بالینی برسد،  معموال بسیار زیاد 
مورد بررسی قرار گرفته و احتمال عوارض آن 
بسیار کم خواهد بود. در حال حاضر شرکت هایی 
انسانی  بالینی  مطالعه  مجوز  اخذ  متقاضی  که 
هستند، به سازمان غذا و دارو مراجعه می کنند 
ارائه می دهند. سپس قسمت  و مدارک شان را 
دارو  کل  اداره  بیولوژیک،  فرآورده های   بخش 
و اداره مطالعات بالینی سازمان غذا و دارو اگر 
ببینند شرکتی تمام استانداردها را رعایت کرده 
بررسی کرده و در صورت  را  است،  پروتکل 
تایید، آن را برای کمیته ملی اخالق در پژوهش 
ارسال می کنند و کمیته ملی اخالق بعد از بررسی 
آن ها و تایید، اجازه انجام کارآزمایی بالینی را 
صادر می کند. بنابراین به مردم اطمینان می دهم 
که اگر روزی کمیته اخالق در پژوهش وزارت 
بهداشت، مجوز انجام کارآزمایی بالینی واکسن 
کرونا در ایران را صادر کند، می توان گفت که 
آن واکسن تا حد زیادی ایمن و با احتمال باالیی 
موثر است. در عین حال امیدواریم که متخصصین 
ما در کشور در این حوزه بتوانند از پس این کار 
برآمده و شرکت های ما هم بتوانند تولید صنعتی 

این واکسن را برعهده بگیرند.«
وی تاکید کرد: »خوشبختانه توان فنی و علمی 
این کار در ایران وجود دارد و امیدوارم با تالش 
همه دست اندرکاران بتوانیم در آینده خبر خوبی 
در این باره به مردم بگوییم. درعین حال به مردم 
تاکید می کنم که باید اخبارشان را از منابع رسمی 
و معتبر و موثق پیگیری کنند. متاسفانه بعضا مردم 
به دلیل بی اطالعی در دام سوداگران،  قاچاقچیان 
و کالهبرداران می افتند که به اسم واکسن و دارو، 
چیزهای تقلبی به آنها می دهند. مردم با پزشک شان 
مشورت کنند. هیچکس برای بیمار از پزشک 
امین تر نیست. پزشک به بیمارش خیانت نمی کند 
و همیشه سعی می کند که به نفع بیمارش کار کند.«
عضو کمیته اخالق توزیع واکسن در سازمان جهانی 
بهداشت، درباره مجموعه کوواکس که قرار است 
در حوزه ارائه واکسن کرونا به همه کشورها کمک 
کند،  گفت: »کوواکس مجموعه ای است که سازمان 
جهانی بهداشت ایجاد کرده تا بتواند به کشورهای 
با درآمد پایین تر واکسن را راحت تر ارائه دهد که 
آن هم مکانیزم هایی دارد. کشورها هم می توانند 
در کوواکس مشارکت کنند که خوشبختانه ایران 
به نوعی در آنجا اعالم آمادگی کرده است. در 
عین حال کشورها می توانند خودشان مستقیما با 
شرکت ها ارتباط برقرار کنند. هیچ گزینه قطعی 
وجود ندارد. عاقالنه این است که تمام این روش ها 

را در نظر داشته باشیم.«



ماجرای انتشار خبر داروهای مکشوفه در کشور عراق چه بود؟
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره خبر داروهای مکشوفه 
در کشور عراق نوشت: »این محموله صرفاً از مسیر ایران 
طبق قوانین بین المللی ترانزیت شده و تمام اسناد و کاال ها 

در ورودی و خروجی در ایران کنترل شده است.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در صفحه شخصی خود 
در توییتر نوشت: »مطابق اعالن گمرک جمهوری اسالمی 
از ابتدای سال 99 تا 26 مهرماه، هزار و 654 تن دارو که بخشی از آن پتاسیم کالوالنات، انسولین، 
واکسن های دامپزشکی، پنی سیلین و مشتقات آن، آنتی بیوتیک ها، باند های استریل و پانسمان، الکل، 
زینک اکساید، چسب لوکوپالست و... بوده از پنج کشور ترکیه، هندوستان، اندونزی، چین و امارات 
متحده عربی و از مرز های بازرگان و منطقه ویژه شهید رجایی وارد و سپس از مرز های غربی به مقصد 
عراق ترانزیت شده است. این دارو ها از جمله محموله اخیر کامال غیرایرانی بوده که تجار عراقی از 
کشور های دیگر برای مصرف در عراق خریداری کرده  اند. این محموله نیز صرفا از مسیر ایران طبق 
قوانین بین المللی ترانزیت شده و تمام اسناد و کاال ها در ورودی و خروجی در ایران کنترل شده و با 
انجام کامل تشریفات ترانزیتی و کنوانسیون های بین المللی ترانزیت و رعایت استاندارد ها اجازه عبور از 

قلمرو ایران به مقصد عراق صادر شده است. از یک هزار و 654 تن کاالی دارویی و ملزومات پزشکی 
ترانزیتی به مقصد عراق، بیش از 976 تن از ترکیه و از مرز بازرگان، 213 تن از کشور هندوستان و از 
بندر شهید رجایی، نزدیک به 200 تن از اندونزی، 160 تن از چین و 92 تن از امارات پس از ورود 
به گمرک شهید رجایی و ترانزیت از کشورمان از طریق مرز های غربی به کشور عراق منتقل شده  اند.
با بررسی دارو های خریداری شده تجار عراقی از پنج کشور مذکور حدود 64 درصد فهرست، در 
ایران امکان تولید داشته و دارند، با این وجود، داروی ایرانی در بین این یک هزار و 654 تن دارو قرار 

ندارد و همه این دارو ها خارجی هستند.
گمرک جمهوری اسالمی ایران بر اساس کنوانسیون های بین المللی اسناد و محموله های دارویی ترانزیت 
را کنترل می کند که امکان سوءاستفاده نباشد و آنچه اتفاق افتاده مربوط به اسناد و مدارک و قوانین 

سرزمینی عراق بوده که ظاهراً مشکل مذکور با ارائه اسناد از سوی مالکان محموله حل شده است.
ساده انگاری است اگر نحوه اطالع رسانی برخی افراد یا سایت  های خبری به ویژه به زبان پارسی 
را لزوما ناشی از بی اطالعی از ترانزیت کاال دانست، به ویژه آن که در اخبار رسمی اولیه در عراق و 

تصاویر منتشره هیچ کامیون، راننده و حتی کاالی ایرانی دیده نمی شود.
تصاویر کامیون  ها و برخی رانندگان این محموله در اخبار منتشره در عراق هم جایی برای انتساب به 
ایران و ایرانی نمی گذارد، اما مخاطب ایرانی با عده  ای شارالتان روبروست که در سخت ترین شرایط 

 تحریم، به جای  روایت تحریم، با جنگ روانی و دروغ پردازی از خون بیماران ایرانی ارتزاق می کنند.«

غذا و دارو

سخنگوی گمرک ایران ضمن تکذیب خبر قاچاق 
دارو به عراق، گفت: »داروهای خریداری شده از 
5 کشور خارجی توسط عراقی ها صرفا از قلمرو 

ایران ترانزیت شده است.«
به گزارش سپید، سید روح اله لطیفی اظهار داشت: 
»توقف محموله دارویی در یکی از استان های عراق 
به ظن قاچاق از ایران که این روزها خبرساز شده 
است، اساساً مسئله داخلی این کشور و کنترل داخلی 
تردد کاال بوده و آنچه به جمهوری اسالمی ایران 
مرتبط است، به حوزه ترانزیت برمی گردد که کاماًل 
بر اساس قوانین و کنوانسیون های بین المللی مرتبط 

با ترانزیت دارو رعایت شده است.«
لطیفی افزود: »از ابتدای سال 99 تا 26 مهرماه، 
پتاسیم  آن  از  بخشی  که  دارو  تن  و 654  هزار 
کالوالنات، انسلین، واکسن های دامپزشکی، پنی 
سیلین و مشتقات آن، آنتی بیوتیک ها، باندهای استریل 
و پانسمان، الکل، زینک اکساید، چسب لویکوپالست 
و.. بودند از پنج کشور ترکیه، هندوستان، اندونزی، 
چین و امارات متحده عربی و از مرزهای بازرگان و 
منطقه ویژه شهید رجایی وارد و سپس از مرزهای 

غربی به مقصد عراق ترانزیت شدند.«

سخنگوی گمرک تاکید کرد: »این داروها کاماًل 
غیرایرانی بودند و تجار عراقی از کشورهای دیگر 
برای مصرف در عراق خریداری کردند و صرفًا 
این محموله ها از کشورمان طبق قوانین بین المللی 
ترانزیت شدند و تمام اسناد و کاالها در ورودی و 
خروجی در ایران کنترل شده و با انجام کامل تشریفات 
ترانزیتی و کنوانسیون های بین المللی ترانزیتی و 

رعایت استانداردها اجازه عبور از قلمرو کشورمان 
به مقصد عراق را کسب کردند.«

وی در ادامه در خصوص حجم کاالهای ترانزیتی 
دارویی متعلق به عراق گفت: »از یک هزار و 654 
تن کاال، بیش از 976 تن از ترکیه و از مرز بازرگان، 
213 تن از کشور هندوستان و از طریق بندر شهید 
رجایی، نزدیک به 200 تن دارو نیز از اندونزی و 

160 تن از چین و 92 تن از امارات متحده عربی 
پس از ورود به گمرک شهید رجایی و ترانزیت از 
کشورمان از طریق مرزهای غربی به کشور عراق 

منتقل شده است.«
لطیفی افزود: »با بررسی داروهای خریداری شده 
تجار عراقی از پنج کشور ترکیه، هندوستان، اندونزی، 
چین و امارات متحده عربی، حدود 64 درصد لیست 
داروهای خارجی عراق در ایران امکان تولید داشتند، با 
این وجود، داروی ایرانی در بین این یک هزار و 654 
تن دارو قرار ندارد و همه داروها خارجی هستند.«
»حجم  کرد:  تاکید  پایان  در  گمرک  سخنگوی 
یک هزار و 654 تن دارو که توسط عراقی ها از 
کشورهای دیگر در حدود 7 ماه امسال از قلمرو 
کشورمان به عراق ترانزیت شده و همانطور که 
اساس  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  شد،  گفته 
استانداردهای  با  المللی  بین  کنوانسیون های 
سختگیرانه اسناد و محموله های دارویی را کنترل 
می کند که امکان سو استفاده نباشد و آنچه اتفاق 
افتاده مربوط به اسناد و مدارک و قوانین سرزمینی 
کشور عراق بود که گفته می شود مشکل پیش آمده 

با ارائه اسناد حل شده است.«مهر

قاچاق دارو به عراق تکذیب شد
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نخستین کارگاه و نشست منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در 
تضمین کیفیت فراورده های طب سنتی، مکمل و تلفیقی، با حضور 

نمایندگان ایران و نمایندگان 20 کشور دیگر برگزار شد. 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، در این نشست و کارگاه آنالین 
که از 23 تا 25 مهرماه و به میزبانی ماکائو برگزار شد، نمایندگان 
20 کشور و بیش از 50 شرکت کننده دعوت شده از سوی سازمان 
جهانی بهداشت حضور داشتند و »آرمان زرگران«، مشاور بین الملل 
مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت و استادیار گروه 
داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و »محمدرضا شمس 

اردکانی«، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان 
نمایندگان ایران حاضر بودند.

آرمان زرگران به  عنوان سخنران این کارگاه به نمایندگی از جمهوری 
اسالمی ایران، با اشاره به جایگاه جغرافیایی کشور در قاره آسیا و 
جمعیت آن، گفت: »در ایران بیش از 8000 گونه گیاهی و 11 منطقه 
از 31 منطقه آب و هوایی در جهان وجود دارد و این به معنای آن 
است که این کشور دارای وضعیت بسیار خوبی در حوزه گیاهان 
دارویی است.« وی افزود: »سیستم پزشکی سنتی در ایران، طب ایرانی 
نامیده می شود که نه  تنها تا مرزهای ایران، بلکه تمام مناطق جغرافیایی 

مربوط به سرزمین پارس را دربرمی گیرد.« زرگران در ادامه، به شرح 
وضعیت فراورده های دارویی سنتی و طبیعی در ایران و قواعد حاکم 
بر آن ها پرداخت و مطالبی را درخصوص الزامات پژوهشی در این 
باب و رویکرد محققان ایرانی در استانداردسازی اصول پژوهش در 
اثربخشی و ایمنی این فراورده ها، برای شرکت کنندگان در این کارگاه 
ارائه کرد. مشاور بین الملل مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت 
بهداشت تاکید کرد: »برگزاری چنین نشست هایی، نشان از عزم سازمان 
جهانی بهداشت در توسعه انواع طب های سنتی و مکمل در کشورهای 

عضو این سازمان و الزام رویکرد کشورها برای انجام این مهم دارد.«

با حضور نمایندگان ایران برگزار شد

نخستین کارگاه منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در تضمین کیفیت فراورده های طب سنتی، مکمل و تلفیقی



مدیرعامل سازمان بیمه سالمت مطرح کرد
قرارداد ۱۰ هزار پزشک خانواده با بیمه سالمت

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت، عملکرد سازمان در خصوص ارائه 
خدمات به بیمه شدگان را تشریح کرد و گفت: »در حال حاضر 
۱۰ هزار پزشک عمومی طرف قرار داد بیمه سالمت هستند.«

به گزارش سپید، محمدمهدی ناصحی در گفت وگو با مهر گفت: 
»نکته کلیدی و مهم در اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع این 
است که در واقع این فرآیند به نوعی حمایت از بیمار است و به 
بیماران کمک می کند تا مسیر درمان را درست طی کنند؛ به گونه ای که در ابتدا بیمار به پزشک عمومی 
مراجعه کرده و در صورت نیاز به سمت دریافت خدمات تخصصی تر هدایت می شود.« مدیرعامل 
سازمان بیمه سالمت با اشاره به اینکه با نظام ارجاع می توان در هزینه های بهداشت و درمان صرفه جویی 
داشت، افزود: »همچنین می توان منابع موجود را در راستای ارتقا کیفیت ارائه خدمت به مردم هزینه 
کرد.« وی با بیان اینکه بر اساس برآوردهای موجود هم اینک برای هر ۴ هزار نفر یک پزشک خانواده 
در نظر گرفته شده که در صورت صالحدید بیماران را به پزشک متخصص ارجاع خواهند داد، تصریح 
کرد: »البته در این سال ها به دلیل عدم اطالع رسانی مناسب و ضعف در سواد سالمت، رفتار مردم بر 

عملکرد پزشکان تأثیر گذاشته و افراد با کمترین بیماری و دردی درصدد مراجعه به متخصصان هستند.« 
ناصحی اظهار داشت: »برنامه نسخه الکترونیکی در طول یکی دو سال گذشته راه اندازی شده است و 
بستر تمام خدمات الکترونیک در نظام سالمت، پرونده الکترونیک است، لذا در حال حاضر در بسیاری 
از استان ها، تمام داروخانه ها و پاراکلینیک ها از برنامه نسخه الکترونیکی استفاده می کنند.« وی با تاکید 
بر اینکه برای اجرای کامل برنامه نسخه نویسی الکترونیکی باید هر چه سریع تر زیرساخت های آن 
در همه نقاط کشور ایجاد شود، گفت: »توسعه نسخه الکترونیک به کاهش هزینه های درمان و مقابله 
با تخلفات حوزه دارو کمک فراوانی خواهد کرد.« ناصحی، افزود: »در حال حاضر ۱۰ هزار پزشک 
عمومی طرف قرار داد بیمه سالمت هستند، ضمن اینکه مبلغ ۱۵ میلیون تومان برای تجهیز مطب ها 
به کارت خوان تسهیالت لحاظ شده است و افزون بر آن هر پزشکی نسخه الکترونیک ارائه دهد، 
طی همان ماه مطالبات خود را دریافت می کند؛ اما در نظر داریم بعد از تجهیز ۶۰ درصد مطب ها به 
کارتخوان مشوق ها را حذف و اگر در اجرای نسخه الکترونیک کوتاهی صورت گیرد پولی دریافت 
نخواهند کرد.« وی با اشاره به اینکه سازمان بیمه سالمت حدود ۴۰ میلیون بیمه شده دارد، ادامه داد: »از 
این تعداد ۳۴ میلیون نفر تحت پوشش بیمه رایگان هستند که حدود ۲۲ میلیون نفر از آنها در روستاها 
سکونت دارند.« ناصحی افزود: »سازمان بیمه سالمت دارای ۵ صندوق بیمه ای کارکنان دولت، صندوق 
سایر اقشار، خانواده شهدا و جانبازان، صندوق افراد تحت پوشش بهزیستی و صندوق ایرانیان است که 

در خصوص صندوق ایرانیان فرد باید حق بیمه را بر اساس ارزیابی وسع پرداخت کند.«

بیمه سالمت

مدیرعامل سازمان انتقال خون عنوان کرد

مدیرعامل سازمان انتقال خون گفت: »در اوج 
از  ۳۵ درصد  روزهای شیوع ویروس کرونا 
که  حالی  در  شد،  کاسته  ایران  خون  ذخایر 
در بسیاری از کشورها این کاهش به مرز 7۰ 

درصد نیز رسید.«
به گزارش سپید، پیمان عشقی در جمع کارکنان 
اداره کل انتقال خون استان مازندران با بیان 
اینکه عملکرد مدیران و ادارات کل استان ها با 
دقت بررسی و رصد می شود افزود: »حاکمیت 
خون  انتقال  سازمان  در  عملکرد  ارزیابی 
رویکردی مستمر است که محدود به روزها 

یا سالی خاص نیست.«
عشقی گفت: »ارزیابی عملکرد به مانند آیینه ای 
است که دستاورد ها را نشان می دهد و اولین 
خبره  ممیز های  یافتن  رویکرد  این  دستاورد 
و  کشید  طول  ماه  چند  که  بود  خون  انتقال 
و  فعلی  نظران  از صاحب  تن   ۲۰ از  حداقل 
سابق سازمان درخواست اظهار نظر شده است 
تا ممیز های کنونی شناسایی و انتخاب شوند.«
به  افرادی  است  شده  »سعی  داد:  ادامه  وی 
عنوان ممیز انتخاب شوند که ادارات کل آنان 
را پذیرا باشند و ویژگی های اخالق حرفه ای 

نیز در آنان نمود چشمگیری داشته باشد.«
روند  افزایش  »با  داشت:  اذعان  عشقی 
شده  پخته تر  ممیز ها  گزارش های  ممیزی ها 
نه چندان  آینده ای  در  که  امیدواریم  و  است 
جمع  به  نیز  دیگری  توانمند  ممیز های  دور 

افراد حاضر افزوده شوند.«
بر  تاکید  با  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
اینکه مدیریت سیال و متحرک باید جایگزین 
نشان  خاطر  شود  نشسته  و  ایستا  مدیریت 
با  دائما  باید  استان ها  کل  »مدیران  ساخت: 
نهاد های تصمیم گیرنده و افراد موثر در استان 

در تماس باشند.«
وی سازمان انتقال خون را مجموعه ای فنی و 
تخصصی و از طرفی فرهنگی و اجتماعی برشمرد  
و تاکید کرد: »مدیران سازمان باید با تمام اقشار 

در ارتباطی تنگاتنگ و صمیمانه باشند.«
عشقی از تیم همراه خود که در روزهای شیوع 
کرونا همراه وی بوده اند تقدیر کرد و گفت: 
»بازدید میدانی در این روزها ساده نیست و 
مشکالت  از  بتواند  بازدید ها  این  امیدواریم 
ادارات کل بکاهد و در افزایش انگیزه خانواده 

بزرگ انتقال خون موثر باشد.«
بر  همچنین  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
ترویج مدیریت مشارکتی نیز تاکید کرد و گفت: 
»تمامی موفقیت ها از مدیریت مشارکتی منتج 
می شود و نظارت و بازرسی هم باید مشارکتی 
باشد چرا که حضور ممیز های توانمند بیشتر 
موجب می شود فرآیند ها از منظر های مختلف 

بازرسی و پایش شوند.«
عشقی تصریح کرد: »مدیریت مشارکتی مستلزم 
و  است  نظام مند  و  موثر  جلسات  برگزاری 
قبل  تصمیم  نباید  مدیریت  از  سبک  این  در 

ازبرگزاری جلسات گرفته شود.«
مدیرعامل سازمان انتقال خون افزود: »تشویق 
باید موردی باشد تا تفاوت به وسیله آن احساس 

شود. کارکنانی که کاری نیکو انجام می دهند 
مورد  می کنند  مطرح  را  جذاب  ایده ای  یا  و 
تشویق قرار می گیرند و بدین منظور دبیرخانه 
نظام پیشنهادهای سازمان توسط روابط عمومی 
از آن  آتی  شکل گرفته است و در روزهای 

بهره برداری الزم صورت خواهد گرفت.«
عشقی انتقال خون مازندران را پنجمین انتقال 
خون تاسیس شده در کشور برشمرد که پیدایش 

آن به سال ۱۳۵8 باز می گردد.
وی اظهار کرد: »این مجموعه در ماه های اخیر 
خوش درخشیده است و افزایش آمار اهدای 
پالسما کووید۱9 نسبت به جمعیت و بهبود 
نفر  هزار  هر  ازای  به  خون  اهدای  شاخص 

جمعیت نشان از آن دارد.«
خون  انتقال  سازمان  »رویکرد  گفت:  عشقی 
افزایش آمار اهدای خون و ارتقای شاخص های 

سالمت خون های اهدایی است.«
وی افزود: »در روزهای شیوع ویروس کرونا در 
جهان بسیاری از کشورها با کاهشی به مراتب 
مواجه  بودیم  شاهد  ایران  در  آنچه  از  بیشتر 

ویروس  این  شیوع  روزهای  اوج  در  شدند. 
۳۵ درصد از ذخایر خون ایران کاسته شد در 
این کاهش  از کشورها  حالی که در بسیاری 

به مرز 7۰ درصد نیز رسید.«
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به 
اهمیت نقش منابع انسانی گفت: »از مشکالت 
معیشتی و مالی کارکنان سازمان آگاه هستیم در 

بیشتریم.« به تالش  متعهد  این زمینه 
وی خطاب به کارکنان انتقال خون مازندران 
ادامه داد: »در راستای افزایش منابع مالی و بهبود 
شرایط حقوق و مزایای کارکنان فعالیت های 
بسیاری انجام شده است که حتی زمزمه های آن 
نیز به گوش کارکنان نرسیده است و معتقدیم 
که تالش کارکنان حق الناسی بر گردن سازمان 

انتقال خون و مدیرعامل آن است.«
عشقی گفت: »با اهدای خون بانوان هر خانه 
و  می شود  خون  اهدای  مرکز  یک  به  تبدیل 
بانوان  از  چنانچه  فرهنگ  این  نهادینه سازی 

آغاز شود پایدار تر و پویاتر خواهد بود.«
»عدم  گفت:  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
همکاری مراکز درمانی را در استقرار و اجرای 
نظام هموویژیالنس نمی پذیریم و همه مراکز 
خون  بانک  نامه  آیین  اجرای  مطابق  بایستی 

باشند.« متعهد  بیمارستانی 
است  ارزشمند  عشقی گفت: »خون گوهری 
همراه  خون  انتقال  با  بیمارستانی  چنانچه  و 
مستندات  و  خون  تزریق  عوارض  و  نباشد 
آن را ثبت و به اطالع انتقال خون نرساند به 
منزله عدم صالحیت آن مرکز در دریافت و 

تزریق خون است.«
به گزارش وبدا،  مدیرعامل انتقال خون کشور 
در پایان تاکید کرد: »مدیریت انتقال خون در 
بیماران خاص  باالی  آمار  دلیل  به  مازندران 
که عمدتا مصرف کننده خون و فرآورده های 
بیشتری  ظرافت  و  نظر  دقت  باید  آن هستند 
را در پیشبرد نظام هموویژیالنس در دستور 

کار خود قرار دهد.«

کاهش 35 درصدی ذخایر خون ایران در اوج شیوع کرونا
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خبـر

زخم های دهانه رحم، عاملی برای ناباروری

یک عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا با اشاره 
به عوارض زخم های دهانه رحم بر سالمتی بانوان، گفت: »با 
ورود عفونت به لوله های رحمی تعادل این اندام ها از بین رفته 
و باعث عفونت و چسبندگی می شود که در صورت عدم درمان 

به موقع می تواند منجر به ناباروری شود.«
به گزارش سپید، افسانه شه بخش درباره اهمیت توجه به زخم های 
دهانه رحم در روند درمان ناباروری گفت: »سرویکس یا دهانه 
رحم مدخل رحم است و رحم و لوله های فالوپ یا لوله های 
وقتی  معموال  بارداری  هستند.  کانال  استریل  رحمی محل های 
عفونت در واژن یا سرویکس باشد، نمی تواند وارد رحم شود و 

ساز و کارهای دفاعی مخاط دهانه رحم مانع گسترش عفونت به 
لوله ها و رحم می شوند. اما در مواردی که عفونت شدید باشد، 

ممکن است این عفونت وارد لوله های رحمی و رحم شود.«
وی افزود: »اگر این میکروارگانیسم ها وارد رحم و لوله ها شوند، 
عفونت چسبندگی  باعث  و  می رود  بین  از  اندام ها  این  تعادل 
می شود. متاسفانه در صورت عدم درمان به موقع این عارضه ها 
برگشت پذیر نیستند و می توانند باعث انسداد لوله ها و التهاب 
رحم و اندومتریت و در نتیجه ناباروری شوند. به همین دلیل، 
یکی از نخستین اقدامات در بررسی علل ناباروری، انجام معاینه و 
پاپ اسمیر است  که دهانه رحم از نظر وجود زخم و عفونت های 

ایجادکننده زخم، به ویژه گونوره و کالمیدیا بررسی و درمان شود.«
شه بخش با اشاره به ارتباط زخم های دهانه رحم و بروز برخی 
بدخیمی ها توضیح داد: »یکی از نکات مهم دیگر در خصوص 
زخم های دهانه رحم این است که این زخم ها می توانند پیش ساز 
برخی بدخیمی ها در دهانه رحم باشند. به همین دلیل، در صورت 
وجود هر نوع زخم و یا التهاب در دهانه رحم، حتما باید پاپ اسمیر 
انجام شود و درمان الزم انجام شود؛ زیرا همان طور که اشاره شد، 
گاهی ممکن است بدخیمی های دهانه رحم به صورت زخم بروز 
کنند. بنابراین، اگر در معاینه متوجه وجود زخم شدیم، پاپ اسمیر 
انجام می دهیم و اگر نتایج پاپ اسمیر احتمال بدخیمی را مطرح 

کند، نمونه برداری انجام می دهیم.«
این  ابن سینا،  ناباروری  درمان  مرکز  روابط عمومی  اعالم  بنابر 
متخصص زنان با اشاره به اهمیت انتخاب روش درمانی مناسب 
برای زخم های دهانه رحم گفت: »گاه ما با مواردی مواجه می شویم 
که خانم باردار نمی شود و ما در بررسی متوجه می شویم که برای 
زخم دهانه رحم کرایوتراپی انجام داده اند و این درمان باعث بروز 
تنگی در دهانه رحم و در نتیجه اختالل در باروری شده است. 
به  ناباروری  بنابراین، بسیار مهم است که زوج ها برای درمان 
مراکز تخصصی درمان ناباروری مراجعه کنند و حتی اگر زیر نظر 
متخصص زنان  باشند، به پزشک خود بگویند که قصد بارداری 
دارند تا پزشک درمانی را انتخاب کند که کمترین عوارض را 

در پی داشته باشد.«
وی در پایان یادآور شد: »برای پیشگیری از بروز عفونت های 
سیستم تناسلی، خانم ها باید به دقت اصول بهداشتی را رعایت 
بپرهیزند و در صورت  از هرگونه رابطه جنسی پرخطر  کنند، 
داشتن عالئمی همچون ترشحات غیرعادی واژینال و وجود درد، 

خارش و التهاب در ناحیه تناسلی حتما به پزشک مراجعه کنند.«

رییس گروه آموزش پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی کشور 
گفت: »تالقی روش مند علوم انسانی و علوم پزشکی از بسیاری 

از مشکالت حوزه سالمت گره گشایی می کند.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، باقر الریجانی در وبینارعلوم 
انسانی سالمت که 23 مهرماه 1399 برگزار شد، اهمیت پرداختن 
به مسائل حوزه سالمت از منظر علوم انسانی را شرح داده و 
هدف علوم انسانی سالمت را تعامل و همبستگی رشته ها و 
حوزه های موجود با هدف حل مساله، البته با رویکرد انتقادی 
به یکدیگر خواند. الریجانی با بیان اینکه علوم انسانی سالمت 
مساله محور و مساله پذیر است، گفت: »در بحران های سالمت 
همچون کووید19 ضرورت درک اهل علوم انسانی از سالمت 

و بر عکس از اهمیت باالیی برخوردار است.«
و  تامالت  اهمیت  متابولیسم  و  علوم غدد  پژوهشگاه  رییس 
نظرورزی از منظر علوم انسانی در حوزه سالمت را یادآور شد 
و خاطرنشان کرد: »مالحظات فلسفی  در حوزه پزشکی به این 
معنا که مفاهیم سالمت در حیطه فلسفه ورزی قرار گیرد، از 

بسیاری از مشکالت حوزه سالمت گره گشایی می کند.«
الریجانی با بیان اینکه این رویکرد علوم انسانی، سالمت و فلسفه 
پزشکی ثمرات خوبی بر حوزه سالمت داشته و رویکرد انسان 
گرایانه را تحقق می بخشد، مراد از علوم انسانی سالمت را ورود 
و حضور روشمند تأمالت نظری علوم انسانی در علم پزشکی 

یا فرآیند طبابت خواند و گفت: »تالقی روشمند علوم انسانی و 
پزشکی برای فهم و درک مفاهیمی همچون اثبات علمی، اعتبار 

شواهد، تعریف سالمت و بیماری است.«
وی با بیان این که الگوهای تلفیق رشتگی در ساختن و گفتمان 
ادامه داد: »علوم  انسانی سالمت بسیار ضروری است،  علوم 
انسانی سالمت با این هدف شکل گرفت که رشته هایی همچون 
اخالق پزشکی، فلسفه پزشکی، انسان شناسی پزشکی، زیباشناسی 
پزشکی، هرمنوتیک پزشکی و ادبیات پزشکی را از تک روی و 

بدل شدن به تکنیک  های خودبسنده باز دارد.«
بر اساس این گزارش، حمیدرضا نمازی، عضو هیات علمی 
به  نیز  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  اخالق  گروه 
مبانی روش شناختی علوم انسانی سالمت پرداخت و ضمن 
میان  )چندرشته ای-  رشتگی  تلفیق  تفاوت های  برشمردن 
رشته ای- فرارشته ای- همگرایی( به ربط و نسبت آن با علوم 
انسانی پرداخت و به داللت های تعامل، تلفیق رشتگی و رویکرد 

انتقادی اشاره کرد.
همچنین، علیرضا منجمی، عضو هیات علمی گروه فلسفه علم 
و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز در 
ادامه ضمن تببین جایگاه فلسفه پزشکی در علوم انسانی، رویکرد 
انتقادی در علوم انسانی سالمت را تشریح کرد و ضمن انتقاد به 
رویکرد کالسیک در علوم انسانی سالمت که منحصراً متمرکز 

بر رابطه فردی پزشک و بیمار و آموزش همدلی بود، اظهار کرد 
که آموزش علوم انسانی به دانشجویان بدون رویکرد انتقادی به 

مبانی پزشکی تأثیر معکوس دارد.
در بخش پایانی این وبینار نیز هادی صمدی، عضو هیات علمی 
گروه فلسفه علم واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، نمونه ای 
کاربردی از تعامالت علوم انسانی در سالمت با عنوان بحران 
تکرارپذیری در پزشکی را تبیین کرد و ضمن اشاره به اینکه 
این بحران در روانشناسی آغاز شد و سپس به سراسر حوزه 
علم گسترش یافت به تبیین علل آن پرداخت و تأکید کرد: 
»مهم ترین علت این پدیده که باید بیشتر به آن پرداخت ابعاد 

روانشناختی-جامعه شناختی نهاد علم است.«

رییس گروه آموزش پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی کشور: 

تالقیروشمندعلومانسانیوعلومپزشکیازبسیاریمشکالتحوزهسالمتگرهگشاییمیکند
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تقویت  منظور  به  بهداشت  جهانی  سازمان 
تالش های نظام سالمت کشور در پاسخ به فوریت 
بهداشتی همه گیری بیماری کووید-۱۹، تعداد 
۱۵۰ دستگاه تنفس مصنوعی و ۱۰۰ دستگاه 
تروموسایکلر پیشرفته برای انجام آزمایش  پی سی 
آر )PCR( به جمهوری اسالمی ایران تحویل داد.
به گزارش سپید بنابر اعالم دفتر سازمان جهانی 
بهداشت در ایران، آزمایش PCR معیار قطعی 
شدن  اضافه  است.  کووید-۱۹  تشخیص 
دستگاه های اهدایی، به ارزش بیش از 2.8 میلیون 
دالر که با کمک های بشردوستانه کشور آلمان و 
دیگر شرکای بین المللی خریداری شده  است، 
ظرفیت انجام آزمایش  شبکه ملی آزمایشگاه های 
کشور را افزایش خواهد داد. این شبکه در حال 
حاضر روزانه به طور متوسط 2۷ هزار آزمایش 
PCR انجام می دهد. کریستوف هملمن، نماینده 
سازمان جهانی بهداشت در ایران، گفت: »افزایش 

ظرفیت انجام آزمایش  برای شناسایی و جداسازی 
بیماران کووید-۱۹ در مراحل اولیه بیماری و 
ردگیری افراد در تماس با آنها بسیار اهمیت 
دارد؛ این موضوع نقش مهمی در کنترل زودهنگام 
انتشار بیماری و درمان موثر بیماران ایفا می کند.«
بنابر اعالم دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران، 
دستگاه های مذکور به آزمایشگاه های مرجع در 
2۴ استان از جمله اردبیل، البرز، اصفهان، ایالم، 
بوشهر، تهران، چهار محال و بختیاری، خراسان 
شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، زنجان، 
سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، 
کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، 
گیالن، مرکزی، هرمزگان و یزد ارسال خواهند شد.
تجهیزاتی  نیز  مصنوعی  تنفس  دستگاه های 
کووید-۱۹  بیماران  از  مراقبت  در  حیاتی 
در بخش مراقبت های ویژه به شمار می روند. 
جهانی  سازمان  توسط  که  دستگاهی   ۱۵۰
بهداشت اهدا شده در مجموع بیش از 2.۷ 
میلیون دالر ارزش دارد، که یک سوم آن با 
کمک مالی دولت ژاپن و بقیه با کمک دولت  
کویت و سایر کمک های بین المللی خریداری 
شده است. هملمن در این باره خاطرنشان کرد: 
»این دستگاه ها به افزایش میزان بهبود بیماران 
مبتال به کووید-۱۹ که در وضعیت بحرانی 

به سرمی برند، کمک شایانی خواهند کرد.«

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح یکشنبه )2۷ مهر( به مرز ۴۰ میلیون نفر 
نزدیک شد و تعداد قربانیان این ویروس نیز از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر فراتر رفت.

به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با بیش از هشت میلیون و ۳۴2 هزار مبتال، از نظر 
تعداد مبتالیان به این ویروس در رده اول و کشورهای هند، برزیل و روسیه در رده های 
دوم تا چهارم هستند. ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان کووید-۱۹ هم اکنون در رده سیزدهم 
قرار دارد. در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور اول جهان از نظر تعداد مبتالیان و تازه ترین 

آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

اهدای ۲۵۰ دستگاه تنفسی
از سوی سازمان جهانی بهداشت به ایران

 آمار کرونا  در جهان تا ۲۷ مهر

خبـر

شمار مبتالیان به ۴۰ میلیون نفر نزدیک شد
از  ابتال به عفونت کووید۱۹ ناشی  آمار جهانِی 
کروناویروس جدید به ۳۹ میلیون و ۹۵۹ هزار و 
۶۵۱ نفر رسیده و تاکنون مرگ یک میلیون و ۱۱۴ 
هزار و ۶۳۶ نفر نیز در اثر این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، همچنین بنابر تازه ترین آمارها 
2۹ میلیون و 8۹۰ هزار و ۳8۴ نفر از مبتالیان به 
کووید-۱۹ تاکنون بهبود یافته اند. روند افزایش آمار 
مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در 2۱۵ 
کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و 

این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
آمریکا نیز با بیش از 8.۳ میلیون مبتال و همچنین بیش 
از 22۴ هزار قربانی تاکنون، همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ قرار دارد.

هند و برزیل نیز با آمار میلیونِی مبتالیان پس از 
آمریکا به ترتیب با بیش از ۷.۴ و  ۵.2 میلیون بیمارِ 
کووید ۱۹، جایگاه  دوم و سوم را در جهان دارند.
همچنین ایاالت متحده، برزیل، هند و مکزیک به 
ترتیب چهار کشورِ رکورددارِ قربانیان این بیماری 

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

به شرح زیر است: 

۱. آمریکا هشت میلیون و ۳۴2 هزار و ۶۶۵ مبتال، 
22۴ هزار و 282 قربانی

2. هند هفت میلیون و ۴۹۴ هزار و ۵۵۱ مبتال، ۱۱۴ 
هزار و ۶۴ قربانی

۳. برزیل پنج میلیون و 22۴ هزار و ۳۶2 مبتال، ۱۵۳ 
هزار و ۶۹۰ قربانی

۴. روسیه یک میلیون و ۳8۴ هزار و 2۳۵ مبتال، 
2۴ هزار و 2 قربانی

۵. اسپانیا ۹82 هزار و ۷2۳ مبتال، ۳۳ هزار و ۷۷۵ قربانی

۶. آرژانتین ۹۷۹ هزار و ۱۱۹ مبتال، 2۶ هزار و 
۱۰۷ قربانی

۷. کلمبیا ۹۵2 هزار و ۳۷۱ مبتال، 28 هزار و 8۰۳ قربانی
8. فرانسه 8۶۷هزار و ۱۹۷ مبتال، ۳۳ هزار و ۳۹2 قربانی
۹. پرو 8۶۵ هزار و ۵۴۹ مبتال، ۳۳ هزار و ۷۰2 قربانی

۱۰. مکزیک 8۴۷ هزار و ۱۰8 مبتال، 8۶ هزار و 
۵۹ قربانی

پس از آن کشورهای انگلیس با ۷۰۵ هزار و ۴28 
مبتال، آفریقای جنوبی با ۷۰2 هزار و ۱۳۱ مبتال، 

ایران با ۵2۶ هزار و ۴۹۰ مبتال، شیلی با ۴۹۰ هزار 
و ۳ مبتال، عراق با ۴2۳ هزار و ۵2۴ مبتال، ایتالیا با 
۴۰2 هزار و ۵۳۶ مبتال، بنگالدش با ۳8۷ هزار و 
2۹۵ مبتال، آلمان با ۳۶۱ هزار و ۷۳۳ مبتال، اندونزی 
با ۳۵۷ هزار و ۷۶2 مبتال، فیلیپین با ۳۵۴ هزار و 
۳۳8 مبتال، ترکیه با ۳۴۵ هزار و ۶۷8 مبتال، عربستان 
سعودی با ۳۴۱ هزار و 8۵۴ مبتال، پاکستان با ۳2۳ 
هزار و ۱۹ مبتال، سرزمین های اشغالی با ۳۰2 هزار و 
8۳2 مبتال، اوکراین با 2۹۳ هزار و ۶۴۱ مبتال، هلند 
با 22۰ هزار و ۵2 مبتال، بلژیک با 2۱۳ هزار و ۱۱۵ 
مبتال، کانادا با ۱۹۶ هزار و ۳2۱ مبتال، رومانی با ۱۷۶ 
هزار و ۴۶8 مبتال، مراکش با ۱۷۰ هزار و ۹۱۱ مبتال، 
جمهوری چک با ۱۶8 هزار و 82۷ مبتال، لهستان 
با ۱۶۷ هزار و 2۳۰ مبتال، اکوادور با ۱۵2 هزار و 
۴22 مبتال، بولیوی با ۱۳۹ هزار و ۷۱۰ مبتال، نپال 
با ۱2۹ هزار و ۳۰۴ مبتال، قطر با ۱2۹ هزار و 22۷ 
مبتال، پاناما با ۱2۴ هزار و ۱۰۷ مبتال، جمهوری 
دومینکن با ۱2۰ هزار و ۹2۵ مبتال، کویت با ۱۱۵ 
هزار و ۴8۳ مبتال، امارات متحده عربی با ۱۱۴ 
هزار و ۳8۷ مبتال، قزاقستان با ۱۰۹ هزار و ۴۰۶ 
مبتال، عمان با ۱۰8 هزار و 2۹۶ مبتال، مصر با ۱۰۵ 
هزار و 2۹۷ مبتال، سوئد با ۱۰۳ هزار و 2۰۰ مبتال 
و گواتماال با ۱۰۱ هزار و 28 مبتال تاکنون بیش از 

۱۰۰ هزار مبتال به کرونا را گزارش داده اند.ایسنا

شماره ۱۷۷۵ 2813 مهر ۱۳۹۹



معاون بهداشت وزارت بهداشت:  خبـر

سیاست ایمنی جمعی برای مهار کرونا غیراخالقی است
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان 
اینکه سیاست ایمنی جمعی برای مهار ویروس کرونا »غیر اخالقی و 
غیر ممکن است«، گفت: »براساس این استراتژی ۶۶ درصد جمعیت 

کشور باید به کرونا مبتال شوند.«
به گزارش سپید، علیرضا رییسی افزود: »با ابتالی ۶۶ درصد افراد 

جامعه به ویروس کرونا قطعا میلیون ها نفر از بین خواهند رفت.«
وی با بیان اینکه فروردین ماه امسال اوج همکاری مردم برای جلوگیری 
از ابتال به کرونا بود، گفت: »در ایام پایانی فروردینماه سال جاری به 
علت همکاری و مراعات مردمی، بسیاری از مردم هنوز به دیدار پدر 
بزرگ ها و مادر بزرگ های خود نرفته بودند که این نشان از درک 
باال و همکاری تمام قد مردم با وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله 

با کرونا داشت.«
رییسی ادامه داد: »اما در خرداد ماه امسال با همزمانی تعطیالت عید 
فطر و شکل گیری سفرهای میان استانی موضوع ابتال به کرونا شکل 
دیگری به خود گرفت و با رعایت نشدن مقررات بهداشتی در دهه 
نخست خرداد، دوباره با اوج ابتال به کرونا مواجه شدیم و از این رو 
در اواسط خرداد، رعایت مقررات بهداشتی و استفاده از ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده توسط مردم با روند افزایشی به ۸۰ درصد رسید.«

وی گفت: »آنچه در موج دوم شیوع کرونا حائز اهمیت است اینکه 
در این موج استان های بیشتری به واسطه سفرهای میان استانی مردم 
درگیر ویروس کووید ۱۹ شدند.« رییسی با بیان اینکه از میان بیش 
از ۵۰۰ شهرستان در کشور، ۴۵ شهرستان باالترین آمار ابتال به کرونا 
را دارند، افزود: »برای اعمال محدودیت های هوشمند باید سراغ ۴۵ 

شهرستان پرخطر و سهام دارتر در ابتالی به کرونا برویم.«
وی ادامه داد: »بیشترین آمار ابتال به کرونا در کشور مربوط به شهرستان های 
مراغه، بیرجند، دماوند، سیرجان، خرم آباد، سبزوار، یزد، شهرضا، زرند، 
کاشان، رفسنجان، مریوان، بروجن، بوکان، مالیر، اسالم آباد غرب، 
بانه، نیشابور، قم، میاندوآب، سنندج، بویراحمد، درود، اصفهان، مهاباد، 
لنجان، سقز، بوشهر، بهبهان، اراک، ساوه، شهرکرد، بیرجند، ارومیه، 
شیراز، نهاوند، تهران، کرمان، همدان، کرج، زنجان، ورامین و خمینی 
شهر است که از مسئوالن این شهرستان ها درخواست می شود نسبت 
به رعایت مقررات بهداشتی در شهرستان خود دقت نظر و اعمال 

توجه بیشتری داشته باشند.«
وی با بیان اینکه در حال حاضر و تا امروز، قطعاً کمتر از ۱۵ درصد 
از کل جمعیت کشور به کرونا مبتال شده اند، گفت: »پس درباره وضع 
کشور حرکت به سمت ایمنی جمعی امکان پذیر نیست زیرا برای 
اعمال ایمنی جمعی باید حدود ۶۶ درصد از جمعیت کل کشور به 
ویروس کرونا مبتال شده باشند که این استراتژی غیر اخالقی و غیر 

ممکن است.«
رییسی تصریح کرد: اگر ۶۶ درصد از جمعیت کل کشور به کرونا 
مبتال شوند بی شک میلیون ها فوتی خواهیم داشت پس فعاًل امکان 
حرکت به سمت راهبرد ایمنی جمعی برای کشورمان وجود ندارد.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره پرداختن به مهم ترین راهبرد 
پیش روی مردم دنیا با ویروس کرونا، گفت: »نمی توان ادعا کرد که 
ویروس کرونا را شناخته ایم اما در مواجهه با این ویروس به عنوان 
یک دشمن، ابزارهای مورد نیاز و اطالعات الزم را داریم و در حال 
حاضر تنها بیماری که در سراسر دنیا وجود دارد و اطالعات کشورها 

درباره آن چندان تفاوتی باهم ندارد همین کروناست.«
وی با بیان اینکه درباره کرونا، نه داروی قطعی وجود دارد و نه 
واکسن مؤثری و تنها راه مقابله با این ویروس، فقط و فقط پیشگیری 
و تقویت جسمانی است، افزود: »تنها راه درمان بیماری کرونا در 
بیمارستان مراقبت با کیفیت است و تنها داروی مؤثر، اکسیژن است 
بنابراین خاصیت درمانی داروهایی مانند رمدسیویر ثابت نشده است.«
رییسی ادامه داد: »افراد سالمند، مبتالیان به بیماری های زمینه ای و 
دیابتی، افرادی که از چاقی رنج می برند و یا بیشتر در معرض تعامالت 
فردی در جامعه قرار دارند باید بیش از دیگران مراعات و مقررات 

بهداشتی را رعایت کنند زیرا این دسته افراد بیشتر در معرض ابتال 
به کرونا قرار دارند.«

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: »مردم باید آگاه باشند که وضع 
کشور ما به گونه ای نیست که مانند کشورهای اروپایی و آمریکایی، 
تعطیلی کامل اعالم و مردم را خانه نشین کنیم چون نه توان مالی 
پرداخت هزینه های زندگی مردم ممکن است و نه مردم پذیرای 
چنین شرایطی هستند پس تا حداقل ۱۰ ماه آینده باید فقط امیدوار 

به کشف واکسن کرونا بمانیم.«
وی جوانان و کودکان را ناقالن بدون عالمت خواند و افزود: »این دسته 
افراد می توانند در برخورد و ارتباط با سالمندان و مبتالیان به بیماری 
زمینه ای به راحتی و بدون هیچ گونه عالمتی بیماری را انتقال دهند.«
وی با بیان اینکه همه آزمایشگاه های  بخش خصوصی و دولتی را 
به هم متصل و سپس به سامانه الکترونیک بهداشت وصل کرده ایم، 
گفت: »از این به بعد هر فردی در هر جا آزمایش دهد با کد ملی 

قابل تشخیص و شناسایی است.«
معاون وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه هر مراقب سالمت، ۲۵۰۰ 
نفر را زیر نظر دارد و از پرونده ها و کد ملی آن ها مطلع است، بنابراین 
افراد با کرونای مثبت را زیر نظر دارد افزود: »برای افرادی که بیماری 
کرونای آن ها مثبت است و بیماری خود را مخفی و محل قرنطینه 

خود را ترک می کنند جرایمی در نظر گرفته ایم.«
رییسی در ادامه به بازرسی ها از فروشگاه ها و اماکن عمومی اشاره کرد 
و گفت: »از ۱۵ تا ۲۳ مهر امسال از حدود ۱۳۵ هزار مرکز تهیه، توزیع، 
عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی 
بازرسی کردیم که از این تعداد به حدود ۸ هزار و ۲۰۰ مورد اخطار 
دادیم و به مراجع قضایی معرفی کردیم و ۵۲۰ مرکز هم پلمپ شدند.«
وی با اشاره به اینکه میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی در هفته 
پیش ۴۲ درصد بود و اکنون به ۵۴ درصد رسید، افزود: »زمانی که در 
اردیبهشت، شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کردیم، میزان ابتال به 
بیماری کووید ۱۹ کاهش و زمانی که رعایت نکردیم افزایش داشت.«
معاون وزیر بهداشت همچنین با بیان اینکه نانوایی ها و پاساژها از نظر 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی در بدترین وضع قرار دارند، گفت: 
»نانوایی ها باید صنعتی شوند، صف موجود در نانوایی ها در شیوع 

بیماری کرونا مؤثرند و برخی شاطرها ماسک نمی زنند.«
وی ادامه داد: »استفاده از ماسک در بخش خدماتی از ۱۵ تا ۲۳ مهر 
ماه بهتر شده است، اما هنوز اصنافی داریم که کمتر از ۷۰ درصد 

از ماسک استفاده می کنند.« وی با اشاره به اینکه حدود ۱۱۵ هزار 
مدرسه در کشور داریم، گفت: »مدارسی که شرایط الزم را از نظر 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی نداشته باشند، غیرحضوری می شوند.«
معاون وزیر بهداشت همچنین با اشاره به اینکه کنترل همه گیری 
بیماری کرونا از مسئولیت های اجتماعی مردم است، تصریح کرد: 
»باید با افراد قانون شکن برخورد قاطعانه کنیم، مردم می توانند از 
طریق سامانه ۱۹۰ موارد قانون شکنی درباره کرونا را اطالع دهند.«

رییسی افزود: »همچنین جریمه ۲۰۰ هزار تومانی و انفصال از 
خدمت برای کسانی که بیماری کرونای خود را مخفی کنند در 

نظر گرفته شده است.«
و ی ادامه داد: »نخستین و مهم ترین راهبرد ما برای مقابله با بیماری 
کرونا، تشدید نظارت ها و اعمال جرایم است، دومین راهبرد افزایش 
آزمایش های سرپایی است و قرار شد حدود ۲۰ میلیون کیت آزمایش 
سریع خریداری شود که با این کار تحول زیادی اتفاق خواهد افتاد.«
معاون وزیر بهداشت گفت: »همچنین ایزوله کردن افراد بیمار و 
آموزش و اطالع رسانی از دیگر راهبردهای مصوب ستاد ملی مقابله 

با بیماری کرونا، برای مبارزه با این بیماری است.«
وی با بیان اینکه در حمل و نقل عمومی، مشکل اساسی به ویژه 
در کالنشهرها داریم، گفت: »سامانه حمل و نقل عمومی ضعیف 

است و باید تعداد آن زیاد شود.«
معاون وزیر بهداشت در ادامه افزود: »اگر دولت الکترونیک کامل 
اجرا شده بود اکنون مشکل ما بسیار کمتر شده بود و نیاز به مراجعه 

مردم به اداره ها بسیار کمتر می شد.«
رییسی با اشاره به اینکه بیشتر مرگ و میرها در افراد باالی ۶۸ سال 
و دارندگان بیماری های زمینه ای اتفاق می افتد، گفت: »خدمات 
الکترونیک در کاهش ابتال به بیماری کرونا بسیار مؤثر است و در 

این باره قوی نیستیم.«
وی همچنین با اشاره به اینکه درصد احتمال ابتالی دوباره به بیماری 
کرونا پایین است، افزود: »معموالً افرادی که در تولید آنتی بادی 

نقص دارند، دوباره مبتال می شوند.«
به گزارش ایرنا، معاون وزیر بهداشت در پایان با بیان اینکه در 
حال حاضر دورکاری کارکنان جزو دستورالعمل ها است، گفت: 
»افرادی که بیماری زمینه ای و مشکالت جسمی دارند، سازمان ها 
موظف به دورکاری آن ها هستند اما این کار در برخی مشاغل، 

امکان پذیر نیست.«
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  امین جاللوند
در موج سوم کرونا، هر روز با آمارهای تازه ای 
مواجه می شویم. در طی روزهای اخیر، آمار قربانیان 
روزانه کرونا از مرز 250 نفر گذشته و آمار کلی 
فوت شده های کرونا در ایران هم از 30 هزار نفر 
فراتر رفته است. در این بین، هر روز بر شمار 
بستری های حاد مبتال به کرونا اضافه می شود و در 
خیلی از بیمارستان ها با کمبود تخت های مراقبت 

ویژه مواجه شده ایم.
نادر توکلی، معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت 
بیماری کرونا در کالنشهر تهران هم ضمن هشدار 
نسبت به تکمیل شدن تخت های مراقبت ویژه، 
تصریح می کند: »ظرفیت تخت های مراقبت ویژه 
در بیمارستان های تهران در حال تکمیل شدن است 
و با ادامه روند کنونی شیوع بیماری کرونا، در آینده 
نزدیک احتمال پرشدن ظرفیت این بیمارستان ها 
وجود دارد. به همین دلیل نیز بر اساس بخشنامه ابالغ 
شده به بیمارستان ها، انجام جراحی های غیرضروری 
در تهران تا اطالع ثانوی ممنوع است تا خدمات 

بیشتری به بیماران مبتال به کرونا ارائه شود.«
معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشهر تهران، تاکید می کند: »ظرفیت پذیرش 
بیمارستان ها در حال افزایش است و در چهار ماه 
گذشته حدود هزار تخت مراقبت ویژه در تهران 
توسعه یافته است. هرچند در بخش اورژانس، بعضی 
از بیمارستان ها در برخی مواقع ممکن است با ازدحام 
مواجه شوند، اما تاکنون هیچ اورژانس بیمارستانی، 

عدم پذیرش بیمار نداشته است. در واقع تاکنون 
عدم پذیرش در بیمارستان های تهران نداشته ایم، 
یعنی هیچ بیماری روی زمین نمانده است. تعداد 
بیماران بدحال کرونایی در تهران نیز زیاد است. با 
این وجود باید در نظر داشت که در حال حاضر در 
پیک بیماری کرونا در تهران هستیم و وضعیت این 
بیماری اصال مناسب نیست. به عبارتی در شرایط 
نگران کننده قرار داریم.« او وضعیت تهران را از 
نظر شیوع بیماری کرونا کامال بحرانی می داند و 
می گوید: »در این شرایط مراکز بهداشت تهران در 
حال غربالگری فعال و شناسایی و پیگیری وضعیت 
بیماران مبتال به کرونا هستند، اما با ادامه روند نامناسب 

فعلی، قرنطینه نسبتا کامل می تواند ما را به نتایج 
بهتری برساند. با این کار، هم خدمت مناسب تر به 
بیماران ارائه می شود و هم با کنترل بیماری شاهد 
کاهش تعداد بستری ها و در نهایت کاهش مرگ 
و میر خواهیم بود.« همچنین پیشتر نیز محمدرضا 
ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، تاکید کرده 
بود: »بیمارستان ها در دوران کرونا از نظر تخت های 
آی سی یو دچار مشکل شده اند و کمبود تخت را در 

بعضی بیمارستان های مرجع داریم.«

تامین تخت های ویژه باید در اولویت باشد
جدی  کمبود  با  درمانی  مراکز  از  بسیاری  در 
تخت های مراقبت ویژه برای درمان بیماران حاد 

مبتال به کرونا مواجه هستیم. 
خدمات  مدیریت  متخصص  بیگلری،  همایون 
بهداشتی و درمانی نیز در گفتگو با سپید، تاکید 
می کند: »اگر موج سوم کرونا به همین شکل تداوم 
داشته باشد و آمار بستری های روزانه به طور مداوم 
افزایش پیدا کند، اصال بعید نیست که در همین 
موج سوم کرونا به نقطه ای برسیم که دیگر تخت 

خالی برای مراقبت های ویژه باقی نمانده باشد.«
او یادآور می شود: »اگر همه ظرفیت تخت های 
مراقبت ویژه در همه مراکز درمانی را به بیماران 
کرونا اختصاص بدهیم، اقتصاد مراکز درمانی نیز 
شکننده تر خواهد شد. در نظر بگیرید که هنوز در 
بسیاری از بیمارستان ها پذیرش بیماران مبتال به 
کرونا وجود ندارد و مردم با خیال راحت تری برای 

درمان بیماری هایی غیر از کرونا به این مراکز درمانی 
مراجعه می کنند. حال اگر قرار باشد که به دلیل کمبود 
شدید تخت های مراقبت ویژه، همه مراکز درمانی 
پذیرای بیماران مبتال به کرونا باشند، در آن صورت 
میزان مراجعات مردمی به بسیاری از مراکز درمانی 
کاهش خواهد یافت و اقتصاد بیمارستان ها نیز دچار 
مشکل خواهد شد.« بیگلری تاکید می کند: »تامین 
تخت های مراقبت ویژه باید به صورت اولویتی 
ضروری در دستور کار قرار بگیرد. احتمال اینکه 
در ماه های آینده نیز موج های بعدی کرونا در راه 
باشد، اصال دور از انتظار نیست و باید برای شرایط 
سخت تر آماده باشیم. البته معتقدم همزمان با تامین 
تخت های مراقبت ویژه باید اصل پیشگیری در 
اولویت باشد. درواقع هرچقدر سختگیری برای 
رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم و 
دولت، جدی تر گرفته شود، به همان نسبت هم 
نیاز به تخت های مراقبت ویژه، کمتر خواهد شد.«

کمبود شدید تخت های مراقبت ویژه 
در دوران کرونا

در شرایطی که با افزایش آمار مبتالیان به کرونا، نیاز 
به تخت های مراقبت ویژه نیز افزایش پیدا می کند، 
اما همچنان بسیاری از مراکز درمانی کشور با کمبود 
تخت های »آی سی یو« مواجه هستند. کمبود این 
تخت ها باعث شده است که روند پذیرش بیماران 
حاد مبتال به کرونا نیز با چالش جدی همراه باشد.

ادامه در صفحه 16 

ظرفیت تخت های مراقبت ویژه در مرز انفجار
با توجه به افزایش چشمگیر آمار مبتالیان به کرونا، ظرفیت تخت های مراقبت ویژه 

در بسیاری از مراکز درمانی نیز تکمیل شده است

توکلی: ظرفیت تخت های مراقبت 
ویژه در بیمارستان های تهران 

در حال تکمیل شدن است و با 
ادامه روند کنونی شیوع بیماری 
کرونا، در آینده نزدیک احتمال 

پرشدن ظرفیت این بیمارستان ها 
وجود دارد. به همین دلیل نیز 

بر اساس بخشنامه ابالغ شده به 
بیمارستان ها، انجام جراحی های 

غیرضروری در تهران تا اطالع ثانوی 
ممنوع است تا خدمات بیشتری به 

بیماران مبتال به کرونا ارائه شود
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 ادامه از صفحه 15
علی امیر سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت های 
کمبود  به  سپید  با  گفتگو  در  هم  ایران  ویژه 
اشاره  کرونا  دوران  در  »آی سی یو«  تخت های 
می کند و می گوید: »اگر با اغماض نگاه کنیم و 
برخی تخت های غیراستاندارد را هم در محاسبه 
 200 و  هزار  هفت  حدود  هم اکنون  بیاوریم، 
در  داریم،  کشور  در  ویژه  مراقبت های  تخت 
حالی که حداقل به حدود 15 تا 20 هزار تخت 
مراقبت ویژه بیمارستانی نیاز داریم. درواقع االن 
در شرایطی هستیم که فقط حدود یک سوم از 
تخت مراقبت های ویژه مورد نیاز در کشور، تامین 
شده است. همچنین در حالی که باید حدود 15 
درصد از تخت های بیمارستانی کشور، تخت های 
مراقبت های ویژه باشد، اما ما هم اکنون فقط یک 

سوم این تخت های ویژه را در اختیار داریم.«
او تاکید می کند: »حل این مشکل و تامین تخت 
مراقبت های ویژه به عزم ملی و تخصیص اعتبارات 
قابل توجه نیاز است و راهی غیر از آن وجود 
ندارد. این تخصیص اعتبار هم زمانی حاصل 
می شود که نظام سالمت در اولویت برنامه ریزی 
مسئوالن قرار داشته باشد و اعتباری در حد یک 
اولویت مهم کشوری به آن اختصاص پیدا کند. 
بودجه های سیستم بهداشت کشور، تناسبی با 
اهمیت سالمت مردم ندارد و رشد اقتصاد سالمت 

در اولویت برنامه های دولت نیست. وقتی هم 
که اقتصاد سالمت را نادیده بگیرند، تامین تخت 
بیماران سروکار  با جان  که  ویژه  مراقبت های 
دارد نیز در اولویت نخواهد بود. ما نیاز به یک 
اقتصاد سالمت پویا و قدرتمند داریم که بتواند 
نیازهای حیاتی بیماران را تامین کند و تجهیزات 

ضروری برای درمان بیماران را فراهم سازد.«
سوادکوهی یادآور می شود: »متاسفانه وضعیت 
کمبود تخت مراقبت های ویژه در مناطق محروم، 
شرایط حادتری دارد و حل این کمبود با تخصیص 
اعتبارات جدی، قابل حل است. قطعا اگر تعداد 
تخت های مراقبت ویژه در وضعیت استانداردی 
قرار داشت، آمار مرگ و میر بیماران مبتال به کرونا 

که در بخش های مراقبت های ویژه بستری شده 
بودند، کمتر می شد. به همین دالیل امیدواریم که 
برنامه ریزی اصولی انجام بگیرد تا این کمبودهای 

جدی در نظام سالمت، مرتفع شود.«

مرحله سخت انتخاب بیمار در بخش 
»آی سی یو«

کمبود تخت های مراقبت ویژه در چنان وضعیت 
وخیمی قرار دارد که پیشتر سازمان نظام پزشکی 
این  دلیل کمبود شدید  به  بود که  اعالم کرده 
تخت های ویژه، گاهی مجبور به انتخاب بیماران 

بستری می شویم.
پیشتر نیز علیرضا سلیمی، معاون سازمان نظام 

پزشکی، هشدار داده بود: »اکنون افرادی که به 
بیمارستان مراجعه می کنند، عموما افراد بدحال 
هستند که به مراقبت های ویژه نیاز دارند. به همین 
با کمبود تخت مراقبت ویژه مواجه ایم.  علت 
تعداد تخت های آی سی یو در کشور را بر پایه 
یک زندگی عادی و نیازهای عادی دیده بودیم، 
اما اکنون شرایط فرق کرده و سخت تر شده است 
و این تعداد نیرو و وسایل جوابگو نیست. تا 
این لحظه همکاران ما در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستان ها در ایران هیچ گزینشی برای 
پذیرش بیماران در آی سی یوها انجام نداده اند. 
البته به طور طبیعی تعداد بیماران بدحال سالمند و 
افرادی که بیماری زمینه ای داشته اند بیشتر است.«
برای  را  »لحظات سختی  بود:  یادآور شده  او 
تصمیم گیری خالی کردن تخت های آی سی یو و 
انتخاب بیماران جدید سپری می کنیم. به هر حال 
باید این بخش ها را مدیریت کنیم. در این شرایط 
بیش از تخت های عادی به افزایش تخت های 
مراقبت ویژه نیاز داریم. نمی توانیم عددی اعالم 
کنیم چون نیاز به این تخت ها شناور است و 
مربوط  بیماران  ورودی  کاهش  و  افزایش  به 
می شود، اما هر چه تعداد تخت های  آی سی یو 
در این شرایط بیشتر بشود الزم است. پذیرش 
بیماران در آی سی یو نیز شاخص های علمی دارد. 
شاخص انتقال به آی سی یو، وضعیت جسمانی 
بیمار است. وضعیت ریه در بالین تشخص داده 

ریه  درگیری  میزان  و  اکسیژن  میزان  می شود، 
توسط آزمایش های پاراکلینیک بررسی می شود 
و با تشخیص پزشک متخصص، فرد بدحال به 

آی سی یو ارجاع می شود.«
به گفته سلیمی، »یکی از کمبودهایی که اکنون 
در  انسانی  نیروی  جدی است، مشکل کمبود 
بخش های مراقبت های ویژه است و این کمبود 
اعم از پرستار و پیراپزشکان است. این نیروها 
خسته و فرسوده شده اند. خستگی، ایمنی بدن را 
پایین می آورد و امکان ابتال به بیماری با وجود 
وسایل محافظت شخصی بیشتر می شود. اولین 
نیروی  کمبود  آی سی یو  بخش های  در  کمبود 
انسانی است و بعد از آن، مشکالت تاخیر در 
پرداخت معوقات کادر درمانی است که ماه ها به 
تعویق افتاده است. توجه به رفاهیات و پرداخت 
به موقع معوقات در این شرایط بسیار مهم است. 
باید در نظر داشت افرادی که در آی سی یو کار 
می کنند، سه برابر افراد عادی به بیماری مبتال 
می شوند. افرادی که بیمار می شوند ممکن است 
بعد از یک دوره 1۴روزه آزمایش کرونای آنها منفی 
شود، اما ماه ها طول می کشد تا دوباره به شرایط 

عادی برگردند و توان کار الزم را پیدا کنند.«
برای  تخت  کردن  »پیدا  بود:  داده  هشدار  او 
بیماران مبتال به کرونا، انرژی و وقت زیادی را 
از ما می گیرد. اگر شرایط وخیم باشد سیستم 
جوابگو نخواهد بود. امیدوارم مردم کمک کنند 
این شرایط پیش نیاید. تعداد بیماران مبتال به 
کرونا که به آی سی یو نیاز دارند افزایش یافته 
است و به همین علت در بیمارستان ها با کمبود 

تخت آی سی یو مواجه  هستیم.«
و  بیهوشی  متخصص  صفری،  سعید  همچنین 
مراقبت های ویژه نیز تاکید می کند: »هم اکنون باتوجه 
به شیوع باالی کرونا، ضریب اشغال تخت های 
دولتی،  مراکز  در  و  است  باال  بسیار  آی سی یو 
محدودیت بسیار زیادی برای پذیرش بیماران جدید 
وجود دارد. این موضوع باعث می شود یکسری 
بیماران که نیاز به مراقبت های ویژه دارند به خاطر 
پر بودن بخش آی سی یو مجبور شوند در بخش های 

عادی تحت درمان قرار بگیرند.«
مغز  جراحی  تحقیقات  مرکز  پژوهشی  معاون 
خاطرنشان  بهشتی،  شهید  دانشگاه  اعصاب  و 
می کند: »در شرایطی که هر روز تعداد بیماران 
شیوع  دلیل  به  آی سی یو  تخت  به  نیازمند 
برای  فرصت  می شود،  بیشتر  کرونا  ویروس 
ایجاد تخت های جدید محدود است. در این 
شرایط به ویزیت های مراقبت های ویژه در منزل 
نیاز داریم تا بتوانیم با کاستن از مراجعات به 
بیمارستان، از تخت های موجود به بهترین نحو 
بهره ببریم. راه اندازی هر تخت آی سی یو نیازمند 
بودجه بسیار باالیی است که عالوه بر تخت های 
نیاز به  ویژه بیمارستانی و تجهیزات پیشرفته، 
استخدام و به کارگیری پرسنل و پرستاران ویژه 

هم به اهمیت این موضوع می افزاید.«
شتابی  با  کرونا  سوم  موج  اینکه  به  توجه  با 
چشمگیر در حال قربانی گرفتن است، تامین 
مراکز  توان  می تواند  ویژه  مراقبت های  تخت 
کرونا  فوتی های  آمار  کاهش  برای  را  درمانی 
افزایش دهد. هرچقدر مراکز درمانی، بخصوص 
ارائه  برای  بیشتری  توان  از  مناطق محروم  در 
خدت به بیماران حاد برخوردار باشند، به همان 
نسبت هم می توان به افزایش آمار نجات یافتگان 

از کرونا امیدوار بود.

سوادکوهی: متاسفانه وضعیت 
کمبود تخت مراقبت های ویژه در 

مناطق محروم، شرایط حادتری 
دارد و حل این کمبود با تخصیص 

اعتبارات جدی، قابل حل است. 
قطعا اگر تعداد تخت های مراقبت 

ویژه در وضعیت استانداردی 
قرار داشت، آمار مرگ و میر 
بیماران مبتال به کرونا که در 
بخش های مراقبت های ویژه 

بستری شده بودند، کمتر می شد

شماره 161775 28 مهر 1399

بیگلری: تامین تخت های مراقبت 
ویژه باید به صورت اولویتی 

ضروری در دستور کار قرار بگیرد. 
احتمال اینکه در ماه های آینده 
نیز موج های بعدی کرونا در راه 

باشد، اصال دور از انتظار نیست 
و باید برای شرایط سخت تر آماده 
باشیم. البته هرچقدر سختگیری 

برای رعایت پروتکل های بهداشتی 
از سوی مردم و دولت، جدی تر 

گرفته شود، به همان نسبت هم 
نیاز به تخت های مراقبت ویژه، 

کمتر خواهد شد

صفری: هم اکنون باتوجه 
به شیوع باالی کرونا، ضریب 

اشغال تخت های آی سی یو بسیار 
باال است و در مراکز دولتی، 

محدودیت بسیار زیادی برای 
پذیرش بیماران جدید وجود 

دارد. این موضوع باعث می شود 
یکسری بیماران که نیاز به 

مراقبت های ویژه دارند به خاطر 
پر بودن بخش آی سی یو مجبور 
شوند در بخش های عادی تحت 

درمان قرار بگیرند



با اعالم سازمان جهانی بهداشت درباره بی تاثیر بودن چهار دارو در درمان کرونا

 علی ابراهیمی
با اعالم بی تاثیر یا کم تاثیر بودن داروی رمدسیویر 
روی طول بستری بیماران مبتال به کووید 19 
در بیمارستان یا شانس بقای آنها، همچنان هیچ 
داروی قطعی برای درمان کرونا وجود ندارد و 
تقریبا همه تحقیقات به جز یک مورد »درمان  
با داروهای کورتیکواستروئید مانند دگزامتازون، 
پردنیزولون و ...«، همگی شکسته خورده است؛ 
به گفته دانشمندان در فاز اولیه بیماری و زمانی 
که ویروس در حال تکثیر است، هیچ داروی 

موثری وجود ندارد.
به گزارش سپید، براساس نتایج مطالعه بالینی 
بزرگ انجام شده توسط سازمان جهانی بهداشت 
موسوم به مطالعه Solidarity، داروی داروی 
بستری  طول  روی  رمدسیویر  ویروسی  ضد 
بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان یا شانس 
بقای آنها، بدون تاثیر یا کم تاثیر است و به نظر 
نیز کمک کننده  بیماران  این  بهبود سریع تر  در 
نیست؛ بنابر اعالم سازمان جهانی بهداشت نتایج 
به دست آمده در مورد داروی رمدسیویر قطعی 

و ناامید کننده است.
در این مطالعه تاثیر چهار رژیم دارویی رمدسیویر، 
 HIV هیدروکسی کلروکین، ترکیب دارویی ضد
لوپیناویر/ریتوناویر و اینترفرون بر روی 11۲۶۶ 
بیمار بزرگسال در 405 بیمارستان در بیش از 
بر  درمان  تاثیر  معیارهای  با  جهان  کشور   ۳0
و  مصنوعی  تنفس  دستگاه  به  نیاز  مرگ و میر، 
زمان بستری ارزیابی شد و نتایج مطالعه نشان 
داد که هر چهار رژیم دارویی یاد شده بر روی 
مرگ ومیر یا طول بستری بیماران در بیمارستان 

بی تاثیر یا کم تاثیر بوده است.

این  بهداشت،  جهانی  سازمان  اعالم  بنابر 
مورد  در  قطعی  شواهد  توانست  آزمایشات 
تاثیر این داروها بر مرگ ومیر، نیاز به استفاده 
از دستگاه تنفس مصنوعی و مدت زمان بستری 
در بیمارستان را ارائه کند. در گزارش این سازمان 
آمده است: »در هر یک از داروهای مورد مطالعه 
تاثیر آنها بر کاهش میزان مرگ ومیر ناامید کننده 

بوده است.«
گفتنی است پیش از اعالم نتایج تحقیقات سازمان 
جهانی بهداشت، رمدسیویر تنها دارویی بود که به 
نظر تاثیر ویژه ای بر کروناویروس جدید داشت 
و سازمان غذا و داروی آمریکا نیز استفاده از این 
دارو در شرایط اضطراری را مورد تایید قرار 
داده بود. حتی در مطالعه انجام شده در آمریکا 
بر روی داروی رمدسیویر مشخص شده بود که 
این دارو مدت زمان بهبود بیمارانی را که دچار 

نوع شدید کووید 19 شده بودند حدود یک سوم 
کاهش می داد، هرچند در بهبود مبتالیان به نوع 

خفیف تر بیماری تاثیرگذار نبود.

تردید یک شرکت داروسازی آمریکایی 
نسبت به تحقیقات

شرکت  یک  تحقیقات،  نتایج  اعالم  از  پس 
داروسازیی آمریکایی یافته های سازمان جهانی 
بهداشت در مورد بی تاثیر بودن داروی رمدسیویر 
در کمک به بیماران مبتال به کووید 19 را مورد 

پرسش و تردید قرار داد.
به گزارش خبرگزاری رویتر، شرکت داروسازی 
گیلیاد )Gilead( در آمریکا اعالم کرد: »یافته های 
سازمان جهانی بهداشت در مورد اینکه داروی 
رمدسیویر به بیماران مبتال به کووید 19 که در 
بیمارستان بستری هستند کمکی نمی کند، مورد 

تردید قرار دارد.«

در اطالعیه این شرکت آمریکایی آمده است: »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.«

مشارکت ایران در تحقیقات رمدسیویر
اما در ایران و پس از اعالم نتایج تحقیقات از 
سوی سازمان جهانی بهداشت؛ رضا ملک زاده، 
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت که 
جزو نویسندگان مقاله مربوط به نتایج این مطالعه 
و کمیته راهبری آن بود، در تشریح جزئییات 
مطالعه از بی تاثیر بودن چهار دارو بر درمان کرونا 

ازجمله داروی رمدسیویر خبر داد.
وی 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 19 منتشر و اعالم شد که داروی 

رمدسیویر بدون تأثیر است.«
از  ماه   8 حدود  گذشت  »با  گفت:  ملک زاده 
بالینی  کارآزمایی  مطالعه  بزرگ ترین  انجام 
بیماری  درمان  برای  بهداشت  جهانی  سازمان 
کووید 19 نتایج نهایی بررسی ها بر روی اولین 
گروه از بازوهای درمانی تحت کارآزمایی بالینی 
اساس آن چهار داروی ضد  بر  اعالم شد که 
ویروس »رمدسیویر«، »لوپیناویر«، »اینترفرون-
بتا« و »هیدروکسی کلروکین« تاثیری بر درمان، 
کاهش طول مدت بستری، نیاز به تهویه مکانیکی 
و مرگ ومیر ناشی از بیماری مبتالیان به کووید 

19 بستری در بیمارستان نشان ندادند.«
ادامه در صفحه 18 

امیدهابهدرمانداروییکمفروغترشد
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سازمان جهانی بهداشت: در 
مطالعه Solidarity تاثیر چهار 

رژیم دارویی رمدسیویر، 
هیدروکسی کلروکین، ترکیب 
دارویی ضد HIV لوپیناویر/

ریتوناویر و اینترفرون بر روی 
۱۱۲۶۶ بیمار بزرگسال در 

4۰5 بیمارستان در بیش از ۳۰ 
کشور جهان ارزیابی شد

شرکت داروسازی گیلیاد آمریکا: 
اطالعات موجود در بررسی 

سازمان جهانی بهداشت متناقض 
است. همچنین یافته ها ناقص 
هستند و موضوع دیگر اینکه 

در مطالعات دیگر اثربخشی این 
دارو تایید شده است
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 ادامه از صفحه 17
وی با بیان اینکه تعداد مرگ ها در طول این مطالعه 
جهانی  »مطالعه  افزود:  است،  بوده  مورد   1253
 19-  Solidarity Clinical Trial for Covid
Treatments  که با مشارکت بیش از 11 هزار 
بیمار بستری مبتال به کووید 19 بستری در حدود 
500 بیمارستان از 30 کشور از شش منطقه جهان 
ازجمله ایران )3500 بیمار از 29 بیمارستان( صورت 
گرفته نشان داد این داروها نه تنها هیچ تاثیری در بهبود 
بیماران بستری مبتال به کووید 19 و کاهش طول 
بستری یا مرگ ومیر آنها 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 
19 نیازمند انجام مطالعات کارآزمایی بالینی وسیع با 
حداقل یک هزار بیمار )نمونه( هستیم؛ همان طور که 
مشارکت بیش از 11 هزار بیمار به این نتیجه گیری 
درباره چهار داروی تحت کارآزمایی بالینی کمک 

کرد و بی اثر بودن این داروها را نشان داد.«
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 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 19 
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 
همگی با مجوزهای اخالقی و نظارت کامل و 

دقیق سازمان جهانی بهداشت صورت می گیرد.«
ملک زاده 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 ضدویروس 
هپاتیت سی برای درمان بیماران مبتال به عالئم 
متوسط بیماری کووید 19 که نیازی به بستری در 
بیمارستان و تهویه مکانیکی ندارند، انجام می دهد.«

احتمال تغییر در پروتکل درمان
مصطفی قانعی، رئیس کمیته علمی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا نیز در خصوص نتایج این تحقیق، گفت: »با 
توجه به انتشار نتایج مطالعه بالینی بزرگ سازمان 
جهانی بهداشت موسوم به Solidarity trial، احتمال 
تغییر در پروتکل درمانی کرونا در ایران و کاهش 

مصرف داروی رمدسیویر وجود دارد.
وی در گفت وگو با فانا، افزود: »داروی رمدسیویر 
از زمانی که وارد ایران شد و در کمیته علمی ستاد 
کرونا در آن بحث شد، به عنوان یک داروی اصلی 
قلمداد نشد چون این دارو به هیچ وجه نتوانسته بود 
حتی در مطالعات اولیه میزان مرگ ناشی از کووید 
19 را کاهش دهد و ادعایی هم در این زمینه مطرح 
نشده بود و فقط عنوان شده بود که این دارو کمی 
سرعت بهبود عالئم بیماری را تسریع می کند، اما 
مانع رفتن بیماران به ICU و کاهش مرگ نمی شود.«
 وی با بیان اینکه داروی رمدسیویر در پروتکل 
درمان کرونا به عنوان داروی اصلی قلمداد نشد و 
نتایج مطالعه اخیر سازمان جهانی بهداشت نشان 
داد که حتی ادعای قبلی مبنی بر تاثیرگذاری این 
دارو بر روی بهبود بیماران نیز مشاهده نشده است، 

توضیح داد: »مطالعه انجام شده از نظر تعداد بیمار 
و مراکز تست دارو در حدی است که می توان به 

آن اعتماد کرد.«
قانعی تاکید کرد: »تا این لحظه تنها دارویی که در درمان 
کرونا موثر بوده و توانسته نرخ مرگ ومیر ناشی از این 
بیماری را کاهش دهد، داروهای کورتیکواستروئید 
شامل دگزامتازون، پردنیزولون و ... هستند که وارد 
پروتکل درمانی هم شده اند. البته در اسفندماه آمریکا 
و اروپا علیه این دارو بودند، اما حاال پی برده اند که 

این داروها در درمان کرونا موثر است.«
داروی  اثربخشی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  قانعی 
برابر  تقریبا  کرونا  درمان  زمینه  در  رمدسیویر 
توضیح  است،  بوده  هیدروکسی کلروکین  با 
بین  تبلیغاتی  جنگ  از  باید  »به هرحال  داد: 
شرکت های دارویی آگاه باشیم و مثال در ماجرای 
هیدروکسی کلروکین و رمدسیویر نیز چنین جنگی 

بین شرکت های سازنده رخ داد.«
 وی درباره داروی اینترفرون نیز که براساس نتایج 
مطالعه سازمان جهانی بهداشت در زمینه کاهش 
مرگ و میزان بستری بیماران کرونا فاقد اثربخشی 
الزم تشخیص داده شده است، اظهار کرد: »تجویز 

داروی اینترفرون در بیماران کرونا باید در فاز اولیه 
شروع شود، اما اینکه برخی همکاران عنوان کردند 
که این دارو میزان مرگ بیماران کرونا را تا یک پنجم 
کاهش می دهد، چنین چیزی صحت نداشت و 
نتایج مطالعات بعدی هم نشان داد که چنین چیزی 
نبوده است. ضمن اینکه آمار مرگ بیماران کرونا در 
بیمارستان های مختلف را به تفکیک داریم و به هیچ 
وجه مصرف داروی اینترفرون باعث کاهش مرگ 
بیماران نشده است.« وی تاکید کرد: »خوشحال نیستیم 
از اینکه فعال هیچ داروی قطعی برای درمان کرونا 
نداریم و تقریبا همه تحقیقات به جز یکی شکسته 
خورده است، یعنی در فاز اولیه بیماری وقتی که 
ویروس تکثیر می شود، هیچ داروی موثری نداریم.«
رئیس کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره 
درمان های آنتی بادی نیز گفت: »امکان تولید این 
درمان ها در کشور وجود دارد و اخیرا نیز یک 

پاالیشگاه با قابلیت تولید این درمان ها در کشور 
افتتاح شد، اما هنوز یک تحقیق جدی در این زمینه 
انجام نشده است و اینکه چه بیمارانی کاندید دریافت 
این درمان ها هم هستند نیز هنوز مشخص نیست.«
رئیس کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا با اشاره 
به اخبار پوشش بیمه ای داروی رمدسیویر، افزود: »اگر 
این اخبار صحت داشته باشد، به نظر من مکانیسم 
بیمه عجله کرده درحالی که هنوز شواهد علمی 

قطعی درباره این دارو وجود ندارد.«

قانعی تصریح کرد: »ممکن است در فضای کلی 
کشور هر بحثی درباره داروهای کرونا مطرح شود، 
اما ما در کمیته علمی این مسائل را فارغ از نام 
دارو و سازنده آن، بسیار دقیق بررسی می کنیم. 
اینکه دارویی اثربخشی ندارد، اما همچنان تجویز 
می شود می تواند تبعات سنگین اقتصادی و علمی 

برای کشور و بیماران داشته باشد.«
وی گفت: »کمیته علمی ستاد کرونا هر سه شنبه 
جلسه دارد و در جلسه آینده این کمیته نیز به احتمال 
زیاد بحث داروی رمدسیویر مطرح خواهد شد و به 
احتمال زیاد بحث محدود شدن مصرف این دارو 
نیز با توجه به نتایج مطالعه سازمان جهانی بهداشت 
مورد بحث و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت و 
اگر چنین تصمیمی گرفته شود از پزشکان خواهیم 
خواست تا تجویز این دارو را برای بیماران کرونا 
محدود کنند. چراکه مطالعه سامان جهانی بهداشت 
برای پزشکان دلیل کافی است تا با تجویز غیرمنطقی 
داروی رمدسیویر بار هزینه ای برای دولت و بیماران 

و حتی عوارض برای بیماران ایجاد نکنند.«

پوشش بیمه رمدسیویر در ایران
پیش تر جالل محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در 
مجلس شورای اسالمی از موافقت وزارت بهداشتبا 
پوشش بیمه ای داروی رمدسیویرخبر داده بود. وی 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار 
داشت: »رمدسیویر از دارو های موثر برای بیماران 
کرونا به شمار می رود که پیش از این تحت پوشش 
بیمه تامین اجتماعی قرار نداشت، اما از این ببعد 
بیمارستان های سراسر کشور موظف هستند این دارو 
را برای بیمارانی که بستری شده اند تهیه و تزریق 
کنند.« وی افزود: »تاکنون داروی موثر و قابل اعتماد 
برای درمان ویروس کرونا در دنیا وجود ندارد، اما 
داروی رمدسیویر در بسیاری از کشور های اروپایی 
برای مبتالیان به این ویروس تجویز می شود و به 
اندازه کافی در کشور موجود بوده و تولید ملی آن 

در سال جاری آغاز شده است.«
نماینده مردم مهاباد در مجلس اذعان کرد: »هزنیه 
تامین این دارو به صورت آزاد برای بخش زیادی 
از هموطنان با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر 
جامعه ممکن نبود که با پیگیری و موافقت دکتر سعید 
نمکی، وزیر بهداشت این داور در لیست دارو های 

تحت پوشش بیمه قرار گرفت.«

رضا ملک زاده، معاون تحقیقات 
وزارت بهداشت: این مطالعه 

جهانی با مشارکت 30 کشور از 
شش منطقه جهان ازجمله ایران 
)3500 بیمار از 29 بیمارستان( 

صورت گرفته و نشان داد که 
این داروها نه تنها هیچ تاثیری 

در بهبود بیماران بستری مبتال به 
کووید 19 و کاهش طول بستری 

یا مرگ ومیر آنها نداشته، بلکه 
وضعیت بهبودی بیمارانی که 

درمان های ذکر شده را دریافت 
نکرده بودند، همانند بیماران 
دریافت کننده این رژیم های 

درمانی بوده است

مصطفی قانعی، رئیس کمیته 
علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: 

کمیته علمی ستاد کرونا هر 
سه شنبه جلسه دارد و در جلسه 
آینده این کمیته به احتمال زیاد 

بحث داروی رمدسیویر مطرح 
خواهد شد و به احتمال زیاد بحث 
محدود شدن مصرف این دارو نیز 

با توجه به نتایج مطالعه سازمان 
جهانی بهداشت مورد بحث و 

تصمیم گیری قرار خواهد گرفت
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دو تن از اعضای شورای شهر تهران خواستار شدند

  یاسر مختاری
وضعیت نگران کننده کرونا به همراه افزایش آلودگی 
هوا در تهران موجب شد تا برخی از اعضای شورای 
شهر تهران از جمله رئیس شورا و رئیس کمیته سالمت 
و محیط زیست در جلسه صحن علنی روز یکشنبه 
نسبت به شیوه تعطیلی ها و محدودیت های اعمال 

شده در تهران، لب به انتقاد بگشایند.
به گزارش سپید، محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس 
شورای شهر تهران در حاشیه  جلسه صحن علنی 
روز یکشنبه 27 مهرماه شورای شهر تهران، با اشاره به 
وضعیت نگران کننده پایتخت و برخی از کالنشهرها 
گفت: »شرایط کشور در دوران کرونا و آلودگی هوا 
سبب بروز مشکالتی شده است که الزم است فکر 

اساسی در این زمینه اتخاذ شود.« 
وی گفت: » قبل از شیوع کرونا زمانی که آلودگی هوا 
تشدید می شد، دو روز تهران را تعطیل می کردیم. 
االن باوجود همه مشکالت معیشتی، کرونا و آلودگی 
هوا، ستاد ملی مقابله با کرونا اقدامات ویژه تری انجام 

نمی دهد و تنها به مردم هشدار داده می شود.«
وی تاکید کرد: »نظرمان تعطیلی حداقل دو هفته ای 
تهران در شرایط کنونی است.  سران قوا نباید با اختالف 
میان یکدیگر سبب ایجاد ناامیدی در کشور شوند.«

اگر تهران تعطیل نشود، از پس موج سوم 
کرونا بر نمی آییم

هاشمی رفسنجانی همچنین در جمع خبرنگاران 
درباره وضعیت کرونا در پایتخت اظهار کرد: »این 
روزها آمار فوتی ها به دلیل ابتال به کرونا در کشور 
به حدود 300 نفر نزدیک شده و آمار مبتالیان به 
پنج هزار نفر رسیده است. همچنین در تهران آمار 
متوفیان کرونا به 150 نزدیک شده و همه این آمار 
نشان می دهد که باید اقدامات ویژه تری جهت مقابله 
با کرونا انجام داد، چراکه عملکرد و برنامه های قبلی 
چندان جواب نداده است.« وی تاکید کرد: »باید به 
فکر تعطیلی کامل تهران و کالنشهرها باشیم، در غیر 
این صورت از پس موج سوم کروونا بر نمی آییم. از 
طرفی هم در پاییز آلودگی هوا تاثیر جدی بر روی 
سیستم ایمنی سالمندان و کودکان می گذارد. در حال 

حاضر تنها راه مقابله با کرونا تقویت سیستم ایمنی 
بدن است که نداشتن استرس و تغذیه مناسب در 

این زمینه بسیار حائز اهمیت است.«
وی اظهار کرد: »تامین ویتامین برای بدن از طریق 
مصرف گوشت و مرغ، ماهی و میوه و سبزیجات 
ضروری است، اما متاسفانه قیمت این اقالم در بازار 
بسیار گران شده و مردم استرس گرانی اقالم را دارند 
و امکان تهیه آن برای شان مقدور نیست.«رئیس شورای 
شهر تهران یادآور شد: »مسئوالن سیاسی هم در حال 
حاضر هماهنگی الزم بین آنها وجود ندارد و متأسفانه 
متلک های بی خود و بچگانه به یکدیگر مطرح می کنند، 
در حالی که باید فکر اساسی برای حل مشکالت 
کرد.« هاشمی در رابطه با اقدامات الزم  جهت رفع 
آلودگی هوا در پایتخت نیز گفت:  »هر ساله در آبان 
طرح ترافیک تقویت می شود و حتی از در منازل 
اجرای آن مدنظر قرار می گرفت. امسال نیز با کاهش 
ترددها و تعطیلی ها باید میزان آلودگی را کمتر کرد.«

50 درصد فوتی های کرونا در تهران 
اتفاق افتاده است

 همچنین ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سالمت و 
محیط زیست شورای شهر تهران در نطق پیش از 
دستور خود در جلسه صحن علنی با بیان اینکه بیش 
از 15 هزار مرگ به علت ابتال به کرونا و یا مشکوک 
به آن در بهشت زهرا )س( تهران داشته ایم، گفت: 
»وحشتناک ترین آمار این مرگ و میر در 12 مهر سال 

جاری با فوت 136 نفر  ثبت شد. این موضوع نشان 
می دهد که 50 درصد فوتی های ناشی از این بیماری 

کشنده در تهران اتفاق افتاده است.« 
وی افزود: »تهران به دلیل جمعیت زیاد، پایتخت بودن 
و ارتباط با همه استان های کشور، آمار باالی فوتی های 
آن به دلیل کرونا دور از ذهن نیست. گسترش بیماری 
به حدی رسیده که ستاد مقابله با کرونا محدودیت های 

یک هفته ای را در تهران تمدید کرده است.«
خداکرمی گفت: »اگر چه این محدودیت ها می تواند 
کمک موثری در قطع زنجیره رو به گسترش بیماری 
داشته باشد، اما نیاز است که اقدامات دیگری اعمال شود. 
با توجه به دوره کمون 1۴ روزه بیماری، محدودیت 
یک هفته ای جز مسکنی کوتاه، اثربخشی دیگری 
ندارد و می طلبد تا اگر قرار است محدودیتی اعمال 

شود طول مدت آن حداقل یک ماه باشد.« 
وی بیان کرد: »تصمیم هایی مربوط به چگونگی کنترل 
بیماری نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان وابسته 
به چگونگی بروز و افول بیماری وجود دارد. در هر 
مسیری که برای محدود کردن اپیدمی گام برداریم، 
منشا آغاز تغییراتی می شود که پایانش با دگرگونی های 
دیگر همراه است، تحولی که جهان در این هفت ماه 
تجربه کرد و آثاری که این ویروس بر شیوع زندگی 
و وضعیت اقتصادی خانواده ها داشت، دارای وسعت 
بسیار بوده و تعداد زیادی از کسب و کارها در حال 

حاضر تعطیل یا بسیار کوچک شده است.« 

او خاطرنشان کرد: »بسیاری از کسب و کارها نظیر 
گردشگری و حمل و نقل عمومی که ارتزاق میلیون ها 
انسان بدان وابسته بود، تعطیل یا بسیار کوچک شده 
است. در کنار ضرر و زیان های کالن اقتصادی و 
عوارض روحی و روانی ناشی از ویروس کرونا، 
دل مردگی ناشی از کاهش تعامالت اجتماعی سبب 
شده است تا نتوان آینده و فردای با کرونا یا بدون 

کرونا را به تصویر کشید.« 
این عضو شورای شهر تهران  گفت:  »در حوزه مدیریت 
شهری با محوریت معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی 
باید کمیته ای برای مدیریت در شرایط کرونا تشکیل 
شود. به عنوان مثال معاونت اقتصادی شهرداری عالوه 
بر پاسخگویی به نیازهای اقتصاد شهرداری در زمینه 

اقتصاد سالمت شهری نیز برنامه ریزی کند.« 
خداکرمی گفت:  »دانشمندان در حال حاضر عقیده 
دارند عالوه بر آنفلوانزا و کووید19 بیماری های جدید 
دیگری امکان بروز دارند که به همان اندازه مخرب 
بوده و می تواند بشریت را در آینده فلج کند. بنابراین 

باید راهکارهای اساسی پیش بینی کرد.«
وی افزود: »چگونه می توان یک شهر و یا شهرک 
جدید برای شرایط همه گیری ایجاد کرد؟ باید برای 
کاهش تبعات منفی در خانه ماندن راهکارهایی داشت. 
هر صنف، سازمان و نهادی نیز باید برنامه ای برای 
پایداری احتمالی شرایط اپیدمی طراحی کند و در 
جست وجوی پاسخ این سوال باشد که فردا چرخ 

اداره امور و اقتصادش چگونه باید بچرخد.« 
وی با طرح این پرسش که  اگر کرونا بخواهد زمین 
را ترک نکند و باقی بماند چه باید کرد، تصریح کرد: 
»اگر کرونا بخواهد همراه با تحریم بر گلوی ساختار 
سیاسی اقتصادی کشور فشار آورد چه باید کرد؟ آیا 
در این شرایط، تهران می تواند پاسخگوی شهروندان 
امروزی و کودکان فردا باشند؟ پاسخ به این سواالت 
آسان نیست، زیرا کرونا ویروس یک معضل انتزاعی 
نیست و پیامد آن همه حوزه های مربوط به زندگی 
انسان و محیط زیست را تحت تاثیر قرار داده است. 
بنابراین واژه ها و اصطالحاتی همانند اپیدمی و اقتصاد، 
اپیدمی و سیاست، اپیدمی و سالمت، اپیدمی و جامعه 

و اپیدمی و مدیریت شهری معنی پیدا می کند.«

تعطیلی تهران به مدت دوهفته تا یک ماه 
بر اساس آمارهای رسمی، 50 درصد مرگ ومیرهای کرونا در تهران اتفاق افتاده است

هاشمی رفسنجانی : نظرمان 
تعطیلی حداقل دو هفته ای تهران 

در شرایط کنونی است.  سران 
قوا نباید با اختالف میان یکدیگر 

سبب ایجاد ناامیدی در کشور 
شوند. همچنین باید به فکر 

تعطیلی کامل تهران و کالنشهرها 
باشیم، در غیر این صورت از پس 

موج سوم کروونا بر نمی آییم

خدا کرمی: بیش از 15 هزار مرگ 
به علت ابتال به کرونا و یا مشکوک 
به آن در بهشت زهرا )س( تهران  

داشته ایم. وحشتناک ترین آمار این 
مرگ و میر در 12 مهر سال جاری 

با فوت 136 نفر  ثبت شد. این 
موضوع نشان می دهد که 50 درصد 

فوتی های ناشی از این بیماری 
کشنده در تهران اتفاق افتاده است
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  آرزو حاج عزیزی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مراقب سالمت روان

بر اساس نتایج پژوهش های انجام گرفته در ایران، 
بیماری های روانی پس از بیماری های قلب و عروق 
به لحاظ فراوانی رتبه دوم را به خود اختصاص 
می دهند. این مورد در زمینه های مختلف هزینه های 
گزافی بر کشور تحمیل می کند. همچنین موجب 
از بین رفتن انرژی، استعداد  و اختالل در عملکرد 
افراد می شود. در این میان دوران کودکی نقش 
تعیین کننده ای در سالمت روان افراد ایفا می کند. 
سالمت روان کودکان به اندازه سالمت جسمی آنها 
حائز اهمیت است. با توجه به آمارهای سرشماری 
در سال 95، 28 درصد جمعیت کشور را کودکان 
تشکیل می دهند که حدود 20 درصد از آنها مبتال 
به اختالالت روانی هستند. آمار مراکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری ها نشان می دهد یک پنجم 
کودکان ساالنه یک اختالل روانی را تجربه می کنند. 
به گفته محمدرضا محمدی، دبیر علمی سالمت 
روان و رسانه، حدود 22 درصد کودکان و نوجوانان 
دارای اختالل رفتاری هستند. بر همین اساس میزان 
اختالالت روانی کودکان و نوجوانان شش تا 18 
سال در مجموع بین پسرها 24 درصد و دخترها 
20 درصد است. همچنین این اختالالت در گروه 
سنی شش تا 9 سال 22 درصد و در گروه سنی 10 

تا 14 سال 23 درصد برآورد شده است.
 بر اساس تخمین سازمان بهداشت جهانی از بین 
تمامی ناخوشی های کودکی، 23 درصد مربوط به 
اختالالت روانی است. باید در نظر داشت تعداد زیادی 
کودک آسیب دیده و یا در معرض خطر آسیب های 
روانی وجود دارند که هنوز به مرحله ای نرسیده اند 
تا معیارهای اختالالت روانی در مورد آنها صدق 
کند. همچنین افراد آسیب دیده ای هستند که هنوز 
شناسایی نشده اند. بنابراین کاهش اختالالت روانی و 
برقراری سالمت روان در بین کودکان از اهمیت زیادی 

برخوردار است، چراکه کیفیت زندگی آنها را تحت 
تاثیر قرار می دهد و همچنین از اتالف سرمایه های 

انسانی و اقتصادی در آینده جلوگیری می کند.
سازمان جهانی بهداشت، سالمت روان را نبود بیماری 
یا معلولیت نمی داند، بلکه از آن به عنوان توانایی کامل 
برای ایفای نقش های روانی و جسمی و اجتماعی یاد 
می کند. براساس گفته های مجله جراحی انگلستان، 
سالمت روان عملکرد موفقیت آمیز کارکردهای ذهنی 
است که منجر به فعالیت های مولد، روابط ارضاکننده 
با افراد دیگر و فراهم آوردن توانایی انطباق با تغییرات 
و مقابله با مشکالت می شود. افرادی که از نظر روحی 
سالم هستند دارای حس خرسندی، سرخوشی برای 
زندگی، توانایی خندیدن و تفریح، توانایی مقابله 
با استرس و فرار از مشکالت، وجود حس معنا و 
هدف در فعالیت ها و روابط، انعطاف پذیری برای 
یادگیری مهارت های جدید و سازگاری با تغییر، 
تعادل بین کار و بازی، استراحت و فعالیت، دارای 

اعتمادبه نفس و عزت نفس باال هستند.
تدروس آدهانوم، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت 
اعالم کرده است که ویروس کرونا موجب بروز 
تشویش و ترس در انسان ها شده و سالمت روانی 
میلیون ها نفر را به شکل منفی تحت تاثیر قرار داده 
است. این وضعیت از محدودیت های اعمال شده 
از سوی بسیاری از کشورها در نتیجه شیوع ویروس 
کرونا ناشی شده و سالمت روحی و روانی بسیاری 

از مردم را تحت تاثیر عمیق قرار داده است. 
یکی از مهم ترین گروه های در معرض خطر در 
بحران کرونا، کودکان هستند. کرونا روال عادی 
زندگی را مختل کرده است و در این میان کودکان 
بیشتر از سایر اقشار تحت فشار روانی قرار گرفته اند. 
محدودیت های موجود از جمله ارتباطی، تفریحی، 
ورزشی و همینطور ماندن در خانه و تعطیلی مدارس 
باعث شده که زندگی روزمره کودکان دچار دگرگونی 
شود و با ادامه دار شدن آن ممکن است کودکان دچار 

سردرگمی، خستگی و اضطراب شوند. 

از نظر سالمت روان، استرسی که کودکان تجربه می کنند 
دارای اهمیت است، چرا که در آینده بازنمود پیدا 
می کند و موجب به وجود آمدن انواع اختالالت روانی 
می شود. همچنین بیماری کرونا موجب احساساتی 
نظیر اضطراب، استرس و عدم اطمینان می شود. این 
احساسات به ویژه در میان کودکان و نوجوانان در سنین 
مختلف، بیشتر دیده می شوند. کودکان به شیوه های 
گوناگونی استرس را تجربه می کنند، از جمله اینکه 
ممکن است به والدین بیش از حد وابسته شوند، ناراحت 
باشند، گریه کنند و یا دچار بداخالقی و پرخاشگری 
شوند و در موارد شدیدتر حتی ممکن است دچار 
شب ادراری شوند. در این شرایط والدین می توانند 
نقشی تعیین کننده در کنترل استرس کودکان داشته 
باشند، چرا که غفلت از کودکان و نیازهای روانی شان 
می تواند تبعات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.
 یونیسف، توصیه هایی برای حفظ سالمت روان 
کودکان ارائه کرده است. از جمله اینکه کودکان 
باهوش و در عین حال حساس هستند، تغییرات 

را درک می کنند و به هنگام مشاهده این تغییرات 
سواالتی را از والدین خود می پرسند. با آنها صادق 
باشید، چون دریافت پیام شفاف از سوی کودکان به 
طوری که متناسب سنشان باشد باعث می شود که 

اضطرابشان به حداقل برسد.
اگر فرزندتان سوالی پرسید که جوابش را نمی دانید، 
به جای حدس زدن، از این فرصت استفاده کنید و با 
هم به دنبال پاسخ بگردید. از وبسایت  سازمان های 
معتبری نظیر »یونیسف« و »سازمان جهانی بهداشت« 

به عنوان منابع اطالعاتی استفاده کنید.
آرام باشید و استرس تان را کنترل کنید. زندگی در 
شرایط فعلی استرس زا است. مراقب خود باشید تا 
بتوانید از کودکان خود حمایت کنید. زمانی را برای 
سپری کردن با هر یک از کودکان خود اختصاص 
دهید. برنامه روزانه منعطف اما منظم ایجاد کنید، ورزش 
روزانه را در برنامه کودکان جای دهید، چرا که این 
کار به کنترل استرس و تخلیه انرژی کودکان در خانه 
کمک می کند. در صورت امکان و با حفظ فاصله ایمن، 
کودکان را برای گردش به بیرون ببرید. در خانه برای 
کودکانتان فرصت بازی فراهم آورید و با آنها بازی 
کنید. بدرفتاری کودکان در این شرایط که مجبورند 
زمان طوالنی در خانه بمانند طبیعی است. در برابر 
کودکان پذیرا و حمایتگر باشید، به آنها گوش دهید 
احساس آنها را درک کنید و به آنها آرامش بدهید. 
به کودک اجازه دهید آزادانه صحبت کنند. برای 
صحبت کردن با کودک اشتیاق نشان دهید. کودکان 
از قبل چیزهایی شنیده اند. سکوت و پنهان کاری از 
کودکان ما محافظت نمی کند. صداقت و  رو راستی 
بیشتر می تواند به کودکان کمک کند. به میزان درک 
کودکان توجه کنید. واقعیت ها را درمورد اتفاقات اخیر 
بگویید و با کلماتی که برای سن کودک تان قابل درک 
باشد برایشان توضیح بدهید که چه اتفاقی افتاده و 
اطالعات واضحی درباره راه های کاهش خطر ابتال به 
بیماری به او بدهید. در پایان بررسی کنید آیا کودک 
شما حالش خوب است. به او یادآوری کنید که شما 
بخوبی از او مراقبت می کنید و او می تواند هر زمان 
که بخواهد با شما صحبت کند. سپس با هم یک 

بازی شاد و هیجان انگیز انجام دهید.

یادداشت

مراقبت از سالمت روان کودکان درعصر کرونا 
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