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معاون بهداشت وزارت بهداشت:  خبـر

فقط فاصله گذاری اجتماعی بیرون منزل کافی نیست
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: »الگوی بیماری خانوادگی 
شده است و فقط فاصلهگذاری اجتماعی بیرون از منزل کافی نیست.«
به گزارش سپید، علیرضا رییسی درباره علل افزایش آمار مبتالیان به 
کرونا در ایران اظهار کرد: »فصل سرما و بیشتر شدن تست ها علل 
افزایش آمار ابتال به کرونا در ایران است و از طرفی باید توجه داشت 
که افزایش آمار بستری ها نشان از اوج بیماری کروناست و در بسیاری 

کشور ها شیوع بیشتر بیماری را شاهد هستیم.«
اعمال  بر  نظارت  نحوه  درباره  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
محدودیت های کرونایی و جرایم برای متخلفان بیان کرد: »اصناف 
غیر ضرور در ۴3 شهر تعطیل هستند و  فقط مشاغل گروه یک مانند 
افراد شاغل در بیمارستان ها و فروشگاه های عرضه کننده موادغذایی در 
این ۴3 شهر باز هستند و اگر سایر گروه های شغلی فعال باشند تعطیل 
و جریمه خواهند شد و اگر این تخلف ها ادامه پیدا کند، فروشگاه یا 

محل کسب فرد متخلف پلمب خواهد شد.«
رییسی بیان کرد: »همه دستگاه های اعمال کننده محدودیت های کرونایی 
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا و کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی 
مقابله با کرونا هستند و بر این اساس دستگاه های قضایی و انتظامی 

از محدودیت های کرونایی مطلع می شوند.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان 
اینکه ویروس کرونا واقعی است و کوچکترین کوتاهی موجب ابتالی 
فرد می شود، افزود: »از رییس جمهور گرفته تا افراد عادی ممکن 
است به کرونا مبتال شوند و باید این موضوع را جدی بگیرند، اسفند 
و فروردین ماه مردم رعایت کردند، اما اکنون میزان رعایت نکات 
بهداشتی کاهش پیدا کرده، این در حالی بوده که قدرت سرایت 

ویروس افزایش پیدا کرده است.« رییسی با اشاره به بسیج ملی مقابله 
با کرونا و غربالگری های بهداشتی بیان کرد: »ما 78 میلیون نفر را در 
مرحله اول بسیج ملی مقابله با کرونا غربالگری کردیم و ۴6 میلیون 
نفر در مرحله دوم غربالگری شدند و در مرحله سوم برای خدمات 
عقب مانده بهداشتی مانند واکسیناسیون غربالگری  انجام می شود و 
ما به دنبال افزایش تست ها و شناسایی و رهگیری مبتالیان هستیم.«

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه الگوی بیماری خانوادگی شده 
است، گفت: »فقط فاصلهگذاری اجتماعی بیرون منزل کافی نیست 
و متاسفانه بسیاری از افراد با بستگان رفت و آمد خانوادگی دارند، ما 
در ماهی هستیم که احتمال افزایش مراسم های عروسی وجود دارد 
و اگر نکات بهداشتی را رعایت کنیم و این مراسم ها برگزار شوند، 

شیوع بیماری بیشتر خواهد شد.«باشگاه خبرنگاران جوان

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع بیماران کووید19 
در کشور به ۵7۴ هزار و 8۵6 نفر رسید، گفت: »متاسفانه 337 

بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در اعالم آخرین آمارهای 
کرونا در کشور، گفت: »از روز یکشنبه تا دوشنبه ۵ آبان 1399 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵96۰ بیمار جدید 
از  نفر  به کووید19 در کشور شناسایی شد که ۲13۵  مبتال 
آنها بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران کووید19 

در کشور به ۵7۴ هزار و 8۵6 نفر رسید.«
وی افزود: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 337 بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان 

این بیماری به 3۲ هزار و 9۵3 نفر رسید.«
به گفته الری، خوشبختانه تا کنون ۴۵9 هزار و ۲۵۰ نفر از 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.«
وی با بیان اینکه ۴98۲ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 

وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند، گفت: 
»تا کنون چهار میلیون و 7۵3 هزار و 3۵7 آزمایش تشخیص 

کووید19 در کشور انجام شده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت کرونا در استان ها نیز گفت: 
»استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، 
سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، 
خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.«
به گفته الری، همچنین استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان 

و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
الری درباره وضعیت بیماری در استان لرستان گفت: »پس از گذر 
از خیز جدی بیماری در تیرماه سال جاری از اواخر شهریورماه 
نمودار موارد ابتال و بستری در این استان مجددا روند افزایشی 
داشته و شیب صعودی موارد ابتال و بستری به شکل نگران کننده ای 
در حال امتداد است. هم اکنون شهرستان »چگنی« در این استان در 
وضعیت خطر متوسط بیماری و شهرستان های بروجرد و رومشکان 
در وضعیت هشدار و مابقی 8 شهرستان استان در وضعیت بیماری 
قرار دارند که در این بین شهرستان های الگودرز، پلدختر، درود و 

کوهدشت در لیست ۴3 شهرستان بحرانی کشور هستند.«
وی درباره میزان استفاده از ماسک توسط مردم این استان اظهار کرد: 
»استفاده از ماسک در مراکز و اماکن عمومی 7۵ درصد و در وسایل 
نقلیه عمومی درون و برون شهری 6۵ درصد گزارش شده است.«
الری درخصوص میزان رعایت پروتکل های بهداشتی خاطرنشان 
کرد: »بیشترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در ادارات 

و سازمان های دولتی استان و کمترین میزان رعایت در پاساژها 
و آرامستان ها گزارش شده است.«

وی افزود: »در هفته گذشته بروز موارد مثبت بستری در استان 
لرستان حدود ۴3 نفر به ازای هر 1۰۰ هزارنفر جمعیت گزارش 
شده است که نرخ بروز در این شاخص با اختالف قابل توجهی 
باالتر از میانگین کشوری قرار دارد همچنین بروز موارد مرگ 
ناشی ازابتال به کرونا در استان 3۰ نفر به ازای هر یک میلیون نفر 
جمعیت است که میران بروز در این شاخص نیز باالتر از میانگین 
کشوری است. در حال حاضر 381 بیمار قطعی مبتال به کرونا در 
مراکز درمانی استان لرستان بستری هستند که 88 نفر از آنان به دلیل 
شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت های ویژه حضور دارند.«
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: »بر اساس پیشنهاد کمیته 
اعمال  امروز  کرونا  با  مقابله  انتظامی ستاد  اجتماعی،  امنیتی، 
محدودیت های شغلی در ۴3 شهرستان که وضعیت حاد بیماری 
را داشتند، اعمال شد و فعالیت مشاغل گروه های ۲،3 و ۴ به 
مدت یک هفته ممنوع است. همچنین از امروز تا پایان آبان  ماه 
حضور کارکنان دولت، دستگاه های اجرایی و نهادها و موسسات 
عمومی مستقر در استان تهران به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته و 
مقرر است با بهره گیری از روش های الکترونیک در ارائه خدمت 

به شهروندان وقفه ای حاصل نشود.«
وی در خاتمه تاکید کرد: »امیدواریم با نهادینه شدن حس مسئولیت  
پذیری اجتماعی در مردم عزیز در عمل به توصیه های بهداشتی و 
تقویت و تداوم همکاری بین دستگاهی در اعمال محدودیت ها 
و نظارت الزم بر اجرای درست پروتکل های بهداشتی، شاهد 

توقف روند روبه رشد بیماری در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۵۹۶۰  بیمار جدید و فوت ۳۳۷ نفر



مردانی، عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا:  خبـر

بیمارانی که آسم، برونشیت و تنگی نفس دارند در منزل بمانند
عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا گفت: »بیمارانی 
که آسم، برونشیت، تنگی نفس و... دارند ترجیحاً در 
منزل بمانند و کارهای خود را از راه دور انجام دهند 
و در سطح شهر به خصوص در مناطق مرکزی شهر 
تردد نداشته باشند و از سفر رفتن خودداری کنند.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با 
فارس گفت: »با سرد شدن هوا بیماری هایی مثل 
آنفلوآنزا و سرماخوردگی بیشتر می شود که عالوه 
بر آنها امسال کرونا نیز مهمان ناخوانده ما است. 
بسیاری گمان کردند که با تلفیق این سه بیماری 
وضعیت بسیار بحرانی شود ولی خوشبختانه به دلیل 
راهکارهای موجود برای درمان آنفلوآنزا و واکسن 
برای این بیماری با مشکل زیادی مواجه نشدیم.«

وی با اشاره به آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مانند 

تهران توصیه کرد: »بیمارانی که آسم، برونشیت، تنگی 
نفس و... دارند ترجیحاً در منزل بمانند و کارهای 
خود را از راه دور انجام دهند و در سطح شهر به 
خصوص در مناطق مرکزی شهر تردد نداشته باشند 

و از سفر رفتن خودداری کنند.«
فوق تخصص بیماری های عفونی درباره کسانیکه 
دارای عالئمی همچون گلودرد، بدن درد، بیرون روی 
وخستگی هستند گفت: »اگر یکی از همکاران یا یکی 
از اعضای خانواده ی این افراد مبتال به کرونا باشد به 
احتمال قوی آن فرد هم به کرونا مبتال شده است.«
مردانی در پایان اظهار داشت: »تشدید سرفه های 
مداوم در برخی فصول سال برای افراد سیگاری 
صرفا مشکلی ریوی است و این مورد به کرونا 

مربوط نمی شود.«

عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا، از ماسک به عنوان 
واکسن حال حاضر مقابله با ویروس کووید ۱۹ نام برد.

به گزارش سپید، رضا ملک زاده با اشاره به روند رو به افزایش 
موارد ابتال به کرونا در خانواده ها گفت: »با توجه به در پیش 
بودن روزهای سرد سال، اگر نخواهیم پروتکل های بهداشتی را 
جدی بگیریم، باید منتظر افزایش تلفات کرونا در کشور باشیم.«
وی خطر انتشار ویروس در فضاهای بسته را گوشزد کرد و افزود: 
»با سرد شدن هوا، در و پنجره ها بسته می ماند و همین مسئله 
می تواند به انتشار و انتقال ویروس در فضاهای بسته منجر شود.«
ملک زاده ادامه داد: »الزم است در محیط های سربسته حتمًا 

تهویه مناسب استفاده شود. ضمن اینکه باید پنجره ها را در 
زمان های مختلف باز نگه داشت تا به جایجایی هوای سالم 

محیط بسته کمک کند.«
عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا با تاکید بر گسترش 
فعالیت مراکز ۱۶ ساعته برای خدمت به بیماران کرونایی، گفت: 
»تسریع افراد مشکوک به کرونا به مراکز ۱۶ ساعته، می تواند از 

افزایش موارد ابتال و انتقال ویروس به دیگران جلوگیری کند.«
ملک زاده به افرادی که بیماری زمینه ای دارند، هشدار داد تا بیشتر 
مراقب سالمت خود باشند. وی گفت: »بیماران قلبی، دیابتی، 
سرطانی، دیالیزی و کسانی که فشارخون دارند و همچنین، 

افراد باالی ۶۵ سال، باید بیشتر از دیگران مراقب کرونا باشند.«
وی با عنوان این مطلب که زمان از نابودی این ویروس به طور 
دقیق مشخص نیست، گفت: »آنچه مسلم است، اینکه حداقل تا 

یک سال آینده باید با این ویروس زندگی کنیم.«
به گزارش مهر، ملک زاده با اشاره به اینکه برای دسترسی به 
واکسن فعاًل باید منتظر ماند، افزود: »بهترین واکسن در حال 
حاضر، استفاده صحیح از ماسک است. این ماسک می تواند 
این ویروس محافظت کند،  مقابل  تا حدود زیادی در  را  ما 
به شرطی که همراه با ماسک، پروتکل های بهداشتی و فاصله 

اجتماعی را رعایت کنیم.«

ملکزاده، عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا:

واکسن فعلی کرونا، ماسک است

رئیس بخش آی سی یو بیمارستان مسیح دانشوری گفت: »برخی ارقام 
منتشر شده درباره جهش ویروس کرونا و شمار مبتالیان احتمالی، 

منطقی و با استناد علمی نیست.«
به گزارش سپید، محمدرضا هاشمیان درباره آخرین وضعیت شیوع 
ویروس کرونا در کشور، اظهار کرد: »در حال حاضر شرایط شیوع 
ویروس کرونا نه تنها در ایران بلکه در جهان در حال پیچیده تر شدن 
است.« هاشمیان گفت: »درحال حاضر خبرهای خوبی از ساخت 
واکسن کرونا به گوش می رسد و در ساخت آن به موفقیت هایی 
دست یافته ایم.« وی در ادامه درباره علت شیوع مجدد ویروس کرونا 
در جامعه، بیان کرد: »درست است که ویروس کرونا دچار جهش 
می شود، اما اینکه جهش ها منجر به بدتر شدن و تشدید شیوع کرونا 
شوند، همیشه یکسان نیست.«رئیس بخش آی سی یو بیمارستان مسیح 
دانشوری در پاسخ به اینکه آیا ۹ برابر شدن سرعت شیوع کرونا 
صحت دارد یا خیر، بیان کرد: »برخی از اعداد و ارقام منتشر شده 
درباره جهش ویروس کرونا و شمار مبتالیان احتمالی، منطقی و با 
استناد علمی نیست. مشخص نیست این آمار از کجا مطرح شده و 

با آمار اعالمی هم خوانی ندارد.«
هاشمیان افزود: »اگر شخصی با بیماری هایی نظیر چاقی، فشار خون 

باال، بیماری قلبی و کلیوی به کرونا مبتال شود، جزو گزینه هایی است 
که باید به سرعت به بیمارستان مراجعه کند و تست های مختلف را 
انجام دهد.« وی در ادامه با بیان اینکه در بین بستری های کرونایی 
افراد کمتری به سرطان مبتال هستند، گفت: »علت این امر نیز قرنطینه و 
پیشگیری مناسب این افراد در شرایط فعلی شیوع کرونا است. قرنطینه 
فردی و در خانه ماندن بهترین راه مبارزه با کرونا محسوب می شود.«

هاشمیان ادامه داد: »در حال حاضر ابتال به کرونا خانوادگی شده 
است و افراد دارای بیماری های زمینه ای باید خودشان را از دیگران 
دور کنند. افراد سالم در برخورد با عالئم ساده سرما خوردگی نباید 
نگران باشند، اما وقتی این افراد به تنگی نفس مبتال شوند باید به 
پزشک مراجعه کنند.« وی افزود: »شوک ریوی در بخش آی سی یو 
همیشه بوده، اما در حال حاضر با سخت تر شدن شرایط اکسیژن 
رسانی  در آی سی یو بسیار پیچیده شده است. پرسنل بیمارستان ها 
به دلیل اینکه نمی توانند فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند بیشتر 
از سایرین در معرض خطر هستند و تعدادی از پرستاران جان خود 

را بر اثر ابتال به کرونا از دست داده اند.«
هاشمیان در ادامه درباره تغذیه مبتالیان به کرونا، بیان کرد: »همان 
نکات تغذیه ای که افراد در سرماخوردگی رعایت می کردند باید در 

هنگام ابتال به کرونا نیز رعایت کنند. سقف ویتامین دی بدن باید در 
سطح نرمال بوده و سایر ویتامین ها نیز باید دریافت شوند. هیچگونه 

پرهیز غذایی برای مبتالیان به کرونا وجود ندارد.«
وی یادآوری کرد: »اینکه افراد تصور کنند می توانند با مصرف دارو های 
خانگی کرونا را درمان کنند ظلم به پیشرفت ها در زمینه دارو های 
شیمیایی است. مصرف روزانه قرص ویتامین دی خطرناک است و 
باید از آن اجتناب کرد.« وی گفت: »اگر یک نفر از اعضای خانواده 
به کرونا مبتال شود قطعاً سایر اعضای خانواده باید قرنطینه شده، 
اتاق استراحت را از سایرین جدا کرده و اگر می توانند از سرویس 
بهداشتی مجزا استفاده کنند.« هاشمیان در ادامه با بیان اینکه سرویس 
بهداشتی باید بعد از استفاده یک بیمار کرونایی استریل و به مدت 
یک ساعت از آن استفاده نشود، افزود: »مبتالیان به کرونا باید بعد از 
درمان و طی ۱۴ روز قرنطینه حتی در صورت نداشتن عالئم تست 
کرونا دهند، زیرا بسته به شدت و ضعف ویروس ممکن است هنوز 

ویروس در بدن فرد وجود داشته باشد.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس بخش آی سی یو بیمارستان 
مسیح دانشوری گفت: »از بین رفتن حس بویایی در افراد مبتال به 

کرونا همیشگی نیست و باز خواهد گشت.«

رئیس بخش آی سی یو بیمارستان مسیح دانشوری: 
برخی ارقام منتشر شده درباره جهش ویروس کرونا منطقی نیست
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مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت عنوان کرد
توصیه های تغذیه ای برای افزایش مقاومت بدن در فصل سرما

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با ارائه 
توصیه های تغذیه ای برای کاهش احتمال ابتال به بیماری های 
تنفسی در فصل سرد سال، گفت: »عالوه بر تاثیر ویتامین 
C در تقویت سیستم ایمنی بدن، رعایت تعادل و تنوع 
در برنامه غذایی روزانه نیز سیستم ایمنی بدن را نسبت 

به بیماری ها مقاوم می کند.«
به گزارش سپید، زهرا عبداللهی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه احتمال بروز بیماری های 
تنفسی همچون سرماخوردگی در فصل پاییز افزایش می یابد، گفت: »به لحاظ تغذیه ای برای 

جلوگیری از بروز چنین بیماری هایی توصیه می کنیم منابع تغذیه ای حاوی ویتامین C بیشتر 
مصرف شود.« وی با بیان اینکه ویتامین C در همه  سبزیجات و میوه های تازه وجود دارد، اظهار 
کرد: »بعضی از میوه ها مانند مرکبات، ویتامین C بیشتری دارند ولی معنایش این نیست که مابقی 
میوه ها و سبزیجات فاقد ویتامین C هستند.« وی با تاکید بر اینکه مصرف روزانه سبزی ها و میوه ها، 
ویتامین C مورد نیاز بدن تامین می شود، تصریح کرد: »به دنبال مصرف میوه ها و تامین ویتامین 
C، سیستم ایمنی بدن نیز تقویت می شود و تاحدودی از ابتال به سرماخوردگی جلوگیری می کند. 
در صورت ابتال به سرماخوردگی و بیماری های تنفسی، مصرف مایعات و غذاهای گرم به بهبود 
مبتالیان کمک می کند.« عبداللهی ادامه داد: »نیازی به خرید قرص ویتامین C نیست، ویتامین 
C باید به طور طبیعی از رژیم غذایی تامین شود که در همه  سبزیجات و میوه های تازه و خام 
وجود دارد. میزان ویتامین C در میوه و سبزی پخته شده کاهش می یابد. توجه کنید که رعایت 

تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه، سیستم ایمنی بدن را نسبت به بیماری ها مقاوم می کند.«

تغذیه

معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران: 

بیماری  مدیریت  فرماندهی  ستاد  درمان  معاون 
کرونا در کالنشهر تهران دورکاری کارمندان را 
برای همه مراکز دولتی و بخش خصوصی الزامی 
اعالم کرد و گفت: »پیشنهاد ساعات کار متفاوت 
دستگاه های اجرایی در پایتخت به ستاد ملی مقابله 

با کرونا ارایه شد.«
به گزارش سپید، نادر توکلی در گفتوگو با ایرنا 
افزود: »دورکاری ۵۰ درصدی کارکنان دولت از 
جمله محدودیت هایی است که از روز دوشنبه در 
تهران به اجرا درآمده است و تا پایان ماه ادامه می یابد. 
همه دستگاه ها باید دورکاری کارکنان خود را به 
دقت اجرا کنند.« وی ادامه داد: »پیشنهاد ساعات 
کار متفاوت دستگاه های اجرایی در تهران به ستاد 
ملی مقابله با کرونا ارائه شد که هنوز مصوب نشده 
ولی در دستور کار این ستاد قرار دارد.«توکلی یادآور 
شد: »این موضوع کمک می کند ازدحام در ساعات 
خاصی به وجود نیاید و تردد مردم در زمان بیشتری 
انجام شود.« وی همچنین گفت: »در حال حاضر 
شروع کار اغلب دستگاه ها و مراکز دولتی در تهران 
ساعت هشت صبح است و در نتیحه ازدحام رسیدن 
به ادارات هم هفت تا هشت صبح است، در صورتی 
که ساعات شروع کار متفاوت باشد از ازدحام در 

این ساعات خاص جلوگیری می شود.«
توکلی تاکید کرد: »اجرای این تصمیم سبب می شود 
در بازه زمانی ۲ تا سه ساعته ورودی و  خروجی 

مردم انجام شود و ازدحام هم به وجود نیاید.«
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با یادآوری 

این که این مصوبه به همه دستگاه ها و ادارات تهران 
ابالغ شده است، افزود: »این موضوع برای همه 
دستگاه الزامی است و آنها باید دورکاری کارکنان 

خود را به دقت اجرا کنند.«
توکلی ادامه داد: »در فروردین و اردیبهشت امسال 
از دستگاه های اجرایی تهران درخواست مساعدت 
در این زمینه داشتیم، اما هم اکنون دورکاری ۵۰ 

درصدی کارکنان در تهران الزامی است.«
وی تصریح کرد: »عالوه بر دستگاه ها و ادارات دولتی، 
 بخش خصوصی هم موظف به رعایت دقیق این 
موضوع هستند، به عبارتی نیمی از کارکنان شرکت ها 
و مجموعه های خصوصی هم باید دورکار شوند.«
توکلی ادامه داد: »سازمان ها و دستگاه های ارایه 
کنندگان خدمات مانند بیمارستان ها، پمپ بنزین ها و 
ایستگاه های امدادی از این محدودیت استثنا هستند.« 

وی افزود: »برخی مجموعه ها از جمله قهوه خانه ها، 
چایخانه ها، اماکن ورزشی سرپوشیده، استخرها و 
موسسات آموزشی این هفته هم تعطیل هستند و 
رستوران ها با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی 
از جمله فاصله گذاری اجتماعی می توانند باز باشند.
پاساژها و مراکز خرید جمعی هم در این مدت به 
احتمال زیاد با محدویت زمان مواجه خواهند شد و 
ساعات فعالیت آنها به احتمال زیاد کمتر می شود.«:
وی ادامه داد: »پیش از این نظارت بر محدودیت ها 
ضعیف بود، اما امیدواریم با نظارت بهتر شاهد تحقق 
این موارد در تهران باشیم و همچنین با موارد تخلف 

در این زمینه برخورد قانونی انجام می گیرد.«
براساس دستورات ویژه رییس جمهوری به روسای 
کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا؛ در ۴۳ شهر 
با وضعیت بحرانی محدودیت های شدید اعمال 

می شود و حضور کارکنان دولت و دستگاه های 
اجرایی در تهران تا پایان آبان ماه ۵۰ درصد کاهش 
می یابد. در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله 
با کرونا، پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و کمیته 
امنیتی – اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا مطرح 
و مورد تایید قرار گرفت و براساس این پیشنهاد 
مقرر شد از روز دوشنبه پنجم آبان تا پایان آبان ماه 
نسبت به کاهش حضور کارکنان دولت و دستگاه های 

اجرایی در تهران به میزان ۵۰ درصد اقدام شود.
به گفته مسعود شفیعی رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان تهران تاکنون ۳۲ نفر از کارمندان 
۱۱ دستگاه اجرایی این استان بر اثر کرونا جان خود 

را از دست داده اند.

جرایم ماسک نزدن با جدیت بیشتری 
ادامه می یابد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین 
با یادآوری این که از امروز جرایم ماسک نزدن 
در تهران با جدیت بیشتری دنبال می شود، گفت: 
»نیروی انتظامی تا به حال بیشتر با حالت ارشاد با 
مردم روبرو می شد و به متخلفان تذکر می داد اما 
این روند تغییر پیدا می کند و برخورد با جرایم با 

جدیت بیشتری دنبال می شود.«
توکلی از مردم تقاضا کرد همچنان از ماسک استفاده 
کنند تا هم از خودشان محافظت کرده و هم از انتقال 
بیماری کرونا جلوگیری و همچنین زمینه کنترل 

بیماری در جامعه را فراهم کنند.

ساعتکارکارکناندولتدرپایتختمتفاوتمیشود
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رییس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: »بروز و شیوع بیماری پوکی استخوان 
در سالمندان بیشتر است و ۴۰ درصد زنان باالی ۵۰ سال به این 

بیماری مبتال هستند.«
به گزارش سپید، افشین استوار در نشست خبری که به مناسبت 
هفته پیشگیری از پوکی استخوان به صورت ویدیو کنفرانس برگزار 
شد، افزود: »۲9 مهر ماه روز جهانی پوکی استخوان است. به همین 
دلیل وزارت بهداشت با کمک دانشگاه های علوم پزشکی اقدام به 

برگزاری یک پویش ملی با شعار »پیشگیری از پوکی استخوان با 
تشخیص به موقع« کرده است که دانشگاه های علوم پزشکی در 

سراسر کشور مجری این پویش هستند.«
وی ادامه داد: »جمعیت کشور رو به سالمندی است و بیماری هایی که 
در این دوران بیشتر بروز پیدا می کنند، اهمیت بیشتری دارند. پوکی 
استخوان با افزایش خطر شکستگی استخوان مشخص می شود. این 
بیماری تقریبا عالمتی ندارد و وقتی شناسایی می شود که شکستگی 
اتفاق افتاده باشد. شکستگی لگن به تنهایی از همه سرطان های 

مختص زنان بروز بیشتری دارد و مرگ و میر ناشی از شکستگی 
لگن نیز بسیار باالست و ۲۰ تا ۵۰ درصد این افراد در سال اول 
بعد از شکستگی لگن، فوت می کنند.« استوار بیان کرد: »به همین 
دلیل بسیار مهم است که پوکی استخوان را به موقع تشخیص داده 
و از بروز شکستگی ناشی از آن با درمان به موقع جلوگیری کنیم. 
از هر چهار خانم مبتال به پوکی استخوان، سه نفر از بیماری خود 

اطالع ندارند و بنابراین تشخیص به موقع اهمیت دارد. 
ادامه در صفحه 5 

رییس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت:

۴۰ درصد زنان باالی ۵۰ سال به پوکی استخوان مبتال هستند



خبر خوش مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران برای داروسازان جوان:
قرارداد با داروخانه های تازه تاسیس به زودی منعقد می شود

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران از انعقاد قرارداد 
آینده ای  تازه تاسیس در  با داروخانه های  این سازمان 

نزدیک خبر داد.
به گزارش سپید، محمد مهدی ناصحی به مناسبت هفته 
بیمه سالمت بیان کرد: »با حضور انجمن داروسازان ایران 
در سازمان بیمه سالمت ایران و توافقات صورت گرفته، 

مقرر شد که با داروسازان جوانی که عمدتاً در مناطق محروم و حاشیه شهرها اقدام به تاسیس 
داروخانه کرده اند قرارداد منعقد شود تا حمایت و انگیزه مناسبی برای آنان ایجاد شود.« مدیر 
عامل سازمان بیمه سالمت ایران با اشاره به اینکه این اقدام دراولین فرصت و پس از بررسی های 
کامل انجام خواهد شد، ادامه داد: »این موضوع تحولی بزرگ در جامعه داروسازی ایجاد خواهد 
کرد به نحوی که حتی با داروخانه های تهران که هزینه باالتری نسبت به سایر استانها دارند نیز 
قرارداد منعقد خواهد شد.« ناصحی گفت: »مدت ها بود که به دلیل کمبود منابع، عقد قرارداد 
جدیدی با برخی مراکز و داروخانه ها نداشتیم. مراکز پاراکلینیک، آزمایشگاه ها، مراکز رادیولوژی 
و توانبخشی جدید در لیست بیمه نبودند به همین جهت این نوید را می دهیم که این فرصت 

برای این مراکز نیز ایجاد خواهد شد.«

بیمه سالمت

رییس کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان شهدای تجریش عنوان کرد 

رییس کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان 
شهدای تجریش نقش کاردرمانگران در بازتوانی 
بیماران مبتال به کرونا در ایجاد عملکرد مطلوب 
فردی و اجتماعی و بازگشت آنها به زندگی عادی 

و مستقل را بسیار موثر توصیف کرد.
ضمن  رایگانی  منصور  سید  سپید،  گزارش  به 
گرامیداشت ۲7 اکتبر، ششم آبان ماه روز جهانی 
و  کاری  به کاهش ظرفیت  اشاره  با  کاردرمانی 
توانمندی عملیاتی بیماران کرونایی بستری شده 
در  بخش های عادی یا ویژه پس از بهبودی، گفت: 
»کلینیک های توانبخشی از جمله درمانگاه کاردرمانی 
نقش مهم و موثری در توانبخشی بیماران و بازگشت 
آنها به شرایطی که بتوانند فعالیت های مطلوب قبل 

از ابتال به بیماری را داشته باشد، ایفا می کنند.«
وی تاکید کرد: »این بیماران پس از ترخیص از نظر 
حرفه ای دچار اختالل و نقصان عملکرد می شوند 
که در این کلینیک ها همکاران کاردرمانی با ارایه 
ورزش های مختلف، افزایش توان قلبی و عروقی 
و تکنیک های مختلف به بیمار کمک می کنند تا 
با یادگیری مجدد توانمندی های قبلی خود را به 
دست آورده و به کارها و فعالیت های روزمره 
بازگردند، امیدواریم فعالیت کلینیک های توانبخشی 
جامع بیماری کرونا با تاکید بر اقدامات بازگرداننده 
بیمار به شرایط قبل از بیماری بتواند گام موثری 
به  آنان  بازگشت  بیماران و  بهبودی  در تسریع 

زندگی عادی باشد.« 
رایگانی ادامه داد: »بسیاری از بیماران مبتال به کرونا 
دچار اختالالت سیستم های مختلف قلبی عروقی، 
اسکلتی عضالنی، ریوی و در نهایت ناتوانی و 

از کارافتادگی می شوند، نقش کاردرمانگران در 
توانبخشی این افراد بسیار موثر است، طب توانبخشی 
یکی از مباحث مهم در پزشکی و سالمت است 
و یکی از حلقه های مهم زنجیره سالمت پس از 
پیشگیری و درمان محسوب می شود، متخصصان 
این حیطه تالش می کنند با ارایه خدمات توانبخشی 
بیمارانی که پس از یک دوره سخت بیماری دچار 
کاهش توانایی جسمی یا روحی شدند را به زندگی 

و فعالیت روزمره بازگردانند.« 
رییس کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان 
شهدای تجریش گفت: »تیم توانبخشی متشکل از 
گروه های مختلف شامل پزشک متخصص طب 
فیزیکی توانبخشی و کارشناسان طب توانبخشی 
است. این کارشناسان به همراه پزشک متخصص 
پیگیری  نوع خدمات و  تعیین  بررسی،  وظیفه 
برعهده  را  بیماران  توانبخشی  به  مربوط  امور 
داشته و نقش بسیار مهمی در ارایه خدمات به 

بیماران ایفا می کنند، یکی از حیطه های بسیار مهم 
توانبخشی کاردرمانی است، کاردرمانگران در دو 
جنبه جسمانی و روانی مشغول ارایه خدمت به 

بیماران هستند.«
وی اظهار کرد: »در کاردرمانی عملکرد مستقل، 
حضور و ارایه نقش اجتماعی بیماران بسیار اهمیت 
دارد، نقشه کار، اقدامات توانبخشی و برنامه ریزی 
کاردرمانگران با هدف ایجاد عملکرد مطلوب فردی 
و اجتماعی در بیماران صورت می گیرد، در حیطه 
کاردرمانی تمامی تکنیک ها، روش ها، ورزش ها، 
آموزش ها و به کارگیری دستگاه های مختلف به 
منظور بازگشت بیمار به زندگی فردی و اجتماعی 
است به نحوی که تا حد امکان بتواند فردی کارآمد 

و مستقل در زندگی خود باشد.«
در ادامه اشکان ایرانی کاردرمانگر و عضو گروه 
درگیری  به  توانبخشی  دانشکده  کاردرمانی 
بیماری  اثر  در  بیماران  بدن  مختلف  اندام های 

کووید۱9 و ناتوانی های حاصل از این بیماری 
خاطرنشان کرد: »کاردرمانگران گروهی هستند که 
در حیطه های مختلف سالمت روانی و فیزیکی 
به بیماران خدمت رسانی کرده و به توانبخشی 
جسمی و روانی آنان می پردازند، کاردرمانگر در 
حوزه سالمت روان به بیمار کمک می کند تا بر 
استرس و اضطراب ناشی از این بیماری فایق 
آمده و سالمت روحی و روانی خود را بازیابد، 
در بعد فیزیکی نیز سعی می کند با انجام اقدامات 
توانبخشی حرکتی وعملکرد ریوی بیمار کرونایی 
که دچار درگیری ریوی شده است را بهبود بخشیده 

تا بتواند به فعالیت های روزمره برگردد.«
وی در پایان توانبخشی ریوی و بازتوانی حرکتی 
را از جمله اقداماتی برشمرد که برای مبتالیان به 
کووید-۱9 انجام می شود تا ضمن کاهش خستگی 
ناشی از این بیماری، فرد مبتال سریعتر توانایی الزم 
برای انجام فعالیت های روزمره فردی و اجتماعی را 
بطور مستقل پیدا کند و افزود: »در بیماران کرونایی 
که دچار سکته های قلبی و مغزی شدند، بازتوانی 
قلبی، ریوی و مغزی و توانبخشی جسمی انجام 
می شود تا به سرعت از کارافتادگی اندام های وی 
برطرف شده و فرد برای انجام فعالیت های روزمره 
زندگی خود مستقل شده و با توانبخشی جسمی 

عملکرد اندام خود را بازیابد.«
به گزارش ایرنا روز جهانی کاردرمانی مصادف با 
۲7 اکتبر، ششم آبان ماه است و این روز فرصتی 
برای معرفی رشته کاردرمانی و آشنایی بیشتر مردم 
به این دستاورد و نیز بهانه ای برای قدردانی از 

فعاالن این حوزه است.
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 ادامه از صفحه 4
در این پویش قرار است خانم های باالی ۵۰ سال را آگاه کنیم که 
برای تشخیص به موقع مراجعه کرده و سپس درمان مناسب را 

دریافت کنند تا از شکستگی جلوگیری شود.«
رییس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت اظهار 
کرد: »در زمان اپیدمی کووید۱9 برخی عوامل خطر پوکی استخوان 
شایع تر شده است. عواملی مثل کم تحرکی، تغذیه نامناسب و مصرف 
سیگار و الکل از عوامل مهم پوکی استخوان هستند که باید با اقدام 

به موقع و آگاه کردن جامعه، احتمال این بیماری را کم کنیم.«
استوار گفت: »عوامل خطری مثل تغذیه نامناسب و مصرف ناکافی 
کلسیم و »ویتامین D« از جمله این موارد هستند. کم تحرکی نیز 
در این زمینه تاثیر دارد. مصرف سیگار و الکل نیز از مهم ترین 

عوامل خطر بروز پوکی استخوان هستند و هرچه بیشتر شوند، 
شیوع پوکی استخوان نیز افزایش خواهد یافت و سن ابتال نیز کمتر 
می شود. البته مطالعه ای که نشان بدهد سن بروز پوکی استخوان 

کاهش یافته در حال حاضر وجود ندارد.«
وی افزود: »تشخیص به موقع کمبود ویتامین D به خصوص در 
خانم های باالی ۵۰ سال بسیار اهمیت دارد و اگر این ویتامین در 
بدن افراد کم باشد، با اقدام مناسب می توان آن را جبران کرد تا از 

بروز پوکی استخوان جلوگیری کرد.«
رییس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت بیان 
کرد: »انجام آزمایش پوکی استخوان تحت پوشش بیمه قرار دارد و 
هیچ وقت رایگان نبوده است. یکی از مشکالت این است که مردم 
آگاهی کافی برای مراجعه و تشخیص به موقع ندارند. خانم های 

باالی ۵۰ سال باید به این منظور به پزشک مراجعه کنند. اگر پوکی 
استخوان برای بیمار مشخص شود، سه چهارم این افراد درمان خود 
را قطع می کنند. در حالی که درمان پوکی استخوان طوالنی مدت 

است و باید پای بندی به درمان وجود داشته باشد.«
استوار در پاسخ به سوالی درباره احتمال تاثیر کورتن بر ابتال به 
پوکی استخوان در بیماران کرونایی اظهار کرد: »یکی از انواع پوکی 
استخوان، پوکی استخوان ثانویه است که گاهی به دلیل بیماری هایی 
مثل سرطان یا دریافت داروهای مشخصی اتفاق می افتد که یکی 
از این داروها، کورتن ها هستند. در مورد بیماران مبتال به کرونا نیز 
این خطر وجود دارد که مصرف کورتن بتواند در نهایت باعث 
شیوع پوکی استخوان شود. البته مصرف کورتن در بیماران مبتال 

به کرونا محدود است.«



تحلیل هفتگی وضعیت کرونا در محالت تهران
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فرمانده عملیات مدیریت مقابله با بیماری کرونا در کالنشهر تهران در 
راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت نیروهای 
جهادی و مساجد با انجام اقدامات مداخله ای محله محور در مقابله با 

کرونا تاکید کرد.
به گزارش سپید، علیرضا زالی در  نشست هماهنگی ستاد فرماندهی 
عملیات مدیریت مبارزه با کرونا در راستای اجرای منویات مقام معظم 
رهبری، با بیان اینکه تحول جدیدی در عرصه خدمت رسانی و مقابله با 
کرونا فراهم شده است، با اشاره به فراخوان جوانان جهادگر و داوطلب 
برای نبرد با کرونا از سوی مقام معظم رهبری؛ نحوه ایجاد یک خیزش و 
حرکت نوین جهادگونه و رشادت آمیز برای اقبال جوانان برومند ایران 

زمین در کسوت نیروهای جهادی را یک مساله فنی برشمرد.
وی با بیان اینکه در تهران یک هویت جمعی و جغرافیایی به نام محله 
وجود دارد که صرفاً به یک هویت فیزیکی منحصر نیست و ساکنان هر 
محله عالوه بر مجاورت فیزیکی معموال از یک زیست بوم مشترک 
برخوردارند، نحوه ارائه خدمات شهری، مدنی، بهداشتی و درمانی در 
طول سالهای اخیر در کالنشهر تهران را در تطابق با ساختار محله ای 
دانست و تصریح کرد: »هر محله دارای یک مختصات تفصیلی جداگانه 
است که ضرورتاً در انطباق با میزان تسهیالت ارائه خدمات از جمله 

خدمات بهداشتی درمانی قرار دارد.«
زالی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر شکل گیری اقدامات محله 
محور در مقابله با کرونا گفت: »از دیدگاه همه گیرشناسی محالت می توانند 
کانون های بالقوه خوشه ای بیماری باشند، زیرا فعالیت و حضور افراد 
عمدتا محله محور است و باالترین سطح چگالی مراودات اجتماعی 

را در محالت شاهدیم.«
به گفته فرمانده ستاد مقابله با کرونای پایتخت در تهران 3۵۴ محله وجود 
دارد که از نظر وضعیت بهداشتی درمانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کامال با هم متفاوت و ناهمگون هستند. قبل از هر اقدامی شناخت ابتدایی 
و نقشه اولیه مختصات محله از نظر وضعیت بهداشتی درمانی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی الزامی است و در این راستا کمک نیروهای بسیجی 
مساجد بسیار موثر است.« وی با اشاره به جایگاه ارزنده و ِعرق مردم به 
مساجد در هر محله بر لزوم بازتعریف نقش جدید مساجد تاکید کرد 
و گفت: »مساجد کانون تپنده ترویج مسایل بهداشتی و ریشه کن سازی 
محیطی و عملیاتی در حوزه کرونا هستند. در این دوران ما عملکردهای 
جدیدی را برای مساجد شاهد خواهیم بود که به خوبی عملیاتی می شوند.«

زالی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری؛ دو استراتژی جدید آموزش 
همگانی و اقناع افکار عمومی را مطرح کرد و گفت: »آموزش همگانی 
کماکان یک راهبرد موثر در مقابله با بیماری است و هنوز هم یکی از 
تاکیدات سازمان جهانی بهداشت محسوب می شود.« به گفته وی آموزش 
همگانی اصول کلی بهداشتی و حفاظتی می تواند از طریق مساجد محله 
اعمال شود و این آموزش بسته به سلیقه، قدرت ابتکار و خالقیت در هر 
محله می تواند صورت بگیرد. این آموزش باید به فرم جذاب و مناسب، 

قابل فهم و در تناسب با ادراک حداقلی مخاطبان انجام شود.
زالی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این که اقدامات 
بازدارنده و سلبی از این پس شکل متفاوتی خواهند داشت، افزود: »اقناع 
افکار عمومی برای این محدودیت ها باید شکل گیرد. مساجد می توانند 
در این عرصه ورود پیدا کنند، اما باید تدبیری اندیشیده شود که این اقناع 

همراه با باالبردن سطح تاب آوری اجتماعی عمومی باشد.«
فرمانده ستاد مقابله با کرونای پایتخت با اشاره به تحقیقات صورت گرفته 
و شناسایی محالت و نقاط داغ بیماری در تهران، تاکید کرد: » بخش مهمی 

از برنامه ها و مداخالت باید معطوف به نقاط داغ اولیه باشد.«
وی در ادامه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ردیابی دقیق بیماران و 
در نتیجه تشخیص به موقع و درمان زودرس بیماری اشاره کرد و گفت: 
»متاسفانه بیماران تهرانی در بدترین و وخیم ترین شرایط به مراکز درمانی 
مراجعه می کنند. بنابراین با کمک معاونان بهداشتی و نظارت مراقبان سالمت 
باید در هر محله لیست افراد تست مثبت، بیماران ترخیص شده از بیمارستان 
و ناقالن در اختیار نهادهای فرهنگی یا اعضای بسیج محالت قرار گیرد 
تا بر رعایت کامل الزامات قرنطینه خانگی نظارت کافی صورت گیرد.«

زالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بضاعت مالی اقشار 
فرودست جامعه که درصورت قرنطینه شدن دچار مشکالت معیشتی 
می شوند بر لزوم شناسایی خانواده های آسیبپذیر در محالت تاکید کرد تا 

درصورت قرنطینه شدن از بسته های حمایتی معیشتی و تغذیه ای اهدایی از 
سوی خیرین، سپاه، بسیج و یا نهادها و سازمان های مختلف بهره مند شوند.

فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با اشاره 
به ضرورت تحلیل وضعیت بیماری کرونا در محالت بصورت هفتگی، 
تاکید کرد: »برای برنامه ریزیهای دقیق و اعمال مداخالت الزم؛ داشتن یک 
شناسنامه تفصیلی از وضعیت ابتال، فوت و ترخیص از بیمارستان در هر 
محله در انتهای هر هفته الزامی است.« وی خوداظهاری، تماس با ۴۰3۰ 
یا به صورت حضوری و تست pcrرا از جمله روشهای غربالگری در 
تهران برشمرد و به بازشناسایی مجدد مراکز مراقبت سالمت به عنوان 

کانون و مرکز ثقل غربالگری در محالت اشاره کرد.
زالی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد غربالگری یادآور شد: »با آموزش 
نیروهای جهادی می توان با هماهنگی و ردیابی مراقبان سالمت تست 
غربالگری را بصورت فعاالنه انجام داد. به این معنا که  به صورت هدفمند 
از افراد مشکوک، در معرض خطر، سالمند یا دارای بیماری های زمینه ای 
با رعایت تمامی چهارچوب های امنیتی درب منزل آنها تست گرفته شود.

زالی با اشاره به استفاده از کمک سالمتیاران در بیمارستانها؛ همراهان 
بیماران کرونایی را به واسطه عدم رعایت اصول و نکات بهداشتی و 
محافظتی یکی از کانون های به شدت انتقال دهنده بیماری برشمرد که با 
حضور سالمتیاران جهادی آموزش دیده به صورت هدفمند و منطقی در  
بیمارستان می توان این زنجیره را قطع کرد. وی با اشاره به شکل گیری خیل 
گسترده ای از نیروهای جهادی در پی فراخوان مقام معظم رهبری؛ استفاده 
بهینه و حداکثر بهره برداری از این نیروها را منتج به داشتن اطالعات تفصیلی 
دانست و افزود: »براساس تخصص، مهارت و تجربه می توان از ظرفیت 
این نیروها استفاده بهینه کرد.« زالی کاری که تشکیالتی و منظم نباشد 
را ابتر خواند و تشکیل بانک اطالعاتی از مشخصات نیروهای داوطلب 
جهادی را یک اقدام کاربردی و موثر برشمرد که در تمامی بحران ها و 
شرایط اضطراری می تواند مثمر ثمر واقع شود. وی در خاتمه سخنان 
خود اظهار امیدواری کرد که با همکاری و مشارکت حاضران، نیروهای 
سپاه، بسیج، نهادهای فرهنگی، شهرداری و سایر سازمان های مربوطه 

و نیروهای مردمی هر چه سریع تر شاهد ریشه کنی این بیماری باشیم.
به گزارش ایسنا، در ادامه سردار یزدی فرمانده سپاه تهران از شروع طرحی 
با عنوان سربازان مهدی یاوران مردم و آماده سازی گروه های جهادی پیرو 
تاکیدات مقام معظم رهبری خبر داد و به تشریح اقدامات و برنامه های 
آتی این ارگان پرداخت که استفاده از نیروهای بسیجی آموزش دیده برای 
کمک به انجام آزمایش کرونا در محالت و شناسایی افراد ناقل، کمک به 
ضدعفونی اماکن عمومی و ناوگان حمل و نقل، توزیع ماسک صلواتی و 
ارزان قیمت، گشت های سه جانبه نهی از منکر مسائل بهداشت، توزیع 
مواد غذایی برای بیماران و کادر درمان، کمکهای مومنانه هوشمند به اقشار 
آسیب پذیر، فعال کردن 11۰ ارگان سایبری در تهران برای اقناع سازی 
افکار عمومی، آماده سازی سالمتیاران و فعالیت نقاهتگاه ها برخی از این 
برنامه ها و اقدامات بود. وی ضمن اعالم آمادگی برای هرگونه همکاری و 
مشارکت در راستای مقابله با کرونا اظهار امیدواری کرد با یک اقدام همه 
جانبه بتوان جلوی این بیماری را گرفته و در راستای اجرای منویات مقام 
معظم رهبری گام موثری برداشت. زرگر از معاونت فرهنگی اجتماعی 

سپاه نیز با اشاره به این که بیش از ۵۰ مدل کار جهادی می توان انجام 
داد، یادآور شد هر داوطلب گروه های جهادی می تواند بسته به مهارت 

و سلیقه و تجربه خود در یکی از این گروه ها خدمت کند.
در ادامه جلسه نوری از مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران با اشاره 
به وجود 18۰۰ مسجد در شهر تهران و 3۵۵۰ مسجد در استان تهران 
تاکید کرد که ائمه جماعات را برای این همکاری به خط خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه فراخوان ویژه، توجیه و آموزش و فعال سازی مساجد را 
در محله های پرخطر می توان انجام داد، یادآور شد: »حدود 1۰۰ مسجد 
دارای درمانگاه و کلینیک در سطح تهران هستند که می توانند در شناسایی 
و درمان و غربالگری بیماران کمک کنند.« وی مساجد را پایگاه و محملی 
در راستای اقدامات الزم برای مقابله با کرونا برشمرد و برای همکاری و 
مشارکت در این راستا با تمام ظرفیت و امکانات مساجد اعالم آمادگی کرد.
دانایی از قرارگاه خاتماالوصیاء و جبهه مردمی انقالب اسالمی نیز در این 
نشست با اشاره به این که این قرارگاه از مدتها پیش در حال سازماندهی 
و اقدامات محله محور بوده است، به تشریح اقدامات صورت گرفته 
پرداخت و آمادگی این قرارگاه برای همکاری با ستاد کرونای تهران را 

در راستای نبرد با کرونا اعالم کرد.
در ادامه نشست دکتر بهادری معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، ردیابی بیماران و درمان زودرس آنها را در کاهش آمار ابتال 
و فوتی بسیار موثر دانست و گفت: »در منطقه تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی شهیدبهشتی جمعیتی حدود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفر در سه مرحله  مورد غربالگری قرار گرفتند که 91 درصد آنان بدون 
مشکل بودند,7 درصد این جمعیت عالیم بیماری را داشتند که توصیه به 
قرنطینه خانگی شدند و ۲ درصد آنها نیز به مراکز غربالگری کرونا 16 
و ۲۴ ساعته ارجاع داده شدند.« به گفته بهادری 7۰ درصد مراجعان به 
مراکز غربالگری کرونا فاقد مشکل بوده و نیازی به هیچ اقدامی نداشتند. ۲۵ 
درصد آنان توصیه به قرنطینه خانگی بدون نیاز به درمان شدند. ۲ درصد 
درمان دارویی گرفته و 3 درصد آنان نیز به مراکز درمانی و بیمارستانی 
ارجاع شدند. وی غربالگری را در کاهش آمار مرگ و میر بسیار مهم 
دانست و گفت: »در کل استان تهران 3۰9 مرکز جامع خدمات سالمت، 
637 پایگاه سالمت و ۲۲۲ خانه بهداشت وجود دارد  که توسط ۲779  
مراقب سالمت و  ۴7۲ بهورز اداره میشوند و  به ازای هر مرکز 1,۵ پزشک 
داریم.« معاون امور بهداشتی دانشگاه با اشاره به کارامدی و پای کار بودن 
بسیج بر لزوم وجود هماهنگی و ارتباط مستقیم بین بین روسای مراکز 
جامع سالمت و ستادهای مقاومت بسیج تاکید کرد و همکاری مساجد 
دارای درمانگاه را کمک کننده و به منزله افزایش مراکز جامع خدمات 

سالمت و موثر در غربالگری و ارجاع افراد بیمار برشمرد. 
همچنین ماهر، معاون برنامه ریزی و نظارت ستاد مقابله با کرونای پایتخت 
نیز در این نشست ضمن ارایه گزارشی به تحلیل آماری و نقشه روند 
تغییر ابتال و فوت بیماری در تهران پرداخت. وی در این گزارش با اشاره 
به بررسی ۵۰ محله تهران به نقاط داغ، مناطق پرتردد، مناطق پرسکونت 
مبتالیان کرونایی، مناطق بیشترین تردد بیماران کرونایی، مناطق بیشترین 
تراکم بیماران،  مناطق بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از کرونا پرداخت 

و توضیحاتی در این خصوص بیان کرد.

بکارگیری ظرفیت نیروهای جهادی و مساجد



مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا هشدار داد

با افزایش موارد ابتال به بیماری کووید-۱۹ در سراسر 
خواستار  بهداشت  جهانی  سازمان  دبیرکل  جهان 
همبستگی جهانی در عرضه واکسن کروناویروس در 
آینده شد. به گزارش سپید، تدروس آدهانوم قبریسوس 
روز یکشنبه در سخنرانی تصویری در افتتاحیه اجالس 
جهانی بهداشت در برلین گفت: »تنها راه برای بهبود همه 
گیری بیماری، در کنار هم بودن و تضمین دسترسی 
کشورهای فقیر به واکسن کروناویروس در آینده است.« 
وی افزود: »این طبیعی است که کشورها ابتدا به دنبال 
آن باشند تا از شهروندان خود محافظت کنند اما در 
صورت تولید واکسن موثر الزم است از آن به طور 
اثربخشی استفاده کرد. بهترین راه برای انجام این کار، 
واکسیناسیون برخی از افراد در همه کشورهاست تا 
اینکه همه افراد در برخی کشورها واکسینه شوند.« 

دبیر کل سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد: »ملی 
گرایی واکسن همه گیری بیماری را طوالنی تر می کند.«
محققان سراسر جهان در تالش هستند تا واکسن 
مقابله با کروناویروس را که تاکنون به مرگ بیش از 
۱.۱ میلیون انسان منجر شده، کشف و تولید کنند. در 
حال حاضر چندین واکسن کروناویروس در مراحل 
آزمایشگاهی قرار دارد که ۱۰ مورد از آنها در مرحله 

سوم آزمایشگاهی است.
به گزارش ژاپن تودی، اتحادیه اروپا، ایاالت متحده، 
انگلیس، ژاپن و تعداد زیادی از کشورهای دیگر 
پیش از این به شرکت های فعال در ساخت واکسن 
کروناویروس برای خرید واکسن احتمالی تولیدی 
سفارش داده اند. اما این نگرانی وجود دارد که کشورهایی 

با درآمد پایین از صف خرید واکسن خارج شوند.ایسنا

یک داروخانه زنجیره ای در انگلیس به زودی کیت آزمایش تشخیص بیماری کووید-۱۹ 
یا ابتال به ویروس کرونا ارائه می کند که نتیجه آن در ۱۲ دقیقه مشخص می شود.

به گزارش سپید، این آزمایش که از طریق ترشحات بینی )تست سواب( انجام 
می شود، حدود ۱۶۰ دالر )۱۲۰ پوند( هزینه دارد و در بیش از ۵۰ شعبه داروخانه 
»بوتز« عرضه می گردد. زدستگاهِ پرتابِل مورد نیاز برای انجام این آزمایش و اعتبار 
نتیجه آن توسط مقامات اروپا و ایاالت متحده تایید شده است. این تست برای 
افرادی تهیه شده که عالئم بیماری ندارند و صرفا جهت اطمینان خاطر قصد 
انجام آزمایش دارند. براساس قوانین انگلیس در حال حاضر هر فردی که عالئم 
بیماری دارد باید در خانه بماند و پس از تماس با کادر درمانِی نظام سالمت ملی 
این کشور )NHS(، درخواستی برای انجام تست عادی کووید۱۹ ارائه نماید. به 
گزارش شبکه خبری بی بی سی، تست جدید ۱۲ دقیقه ای در آزمایشات به اندازه 
کافی موارد آلوده بودن فرد به ویروس را درست تشخیص داده هرچند این تست نیز 
مانند سایر آزمایش های کووید۱۹ در مواردی ممکن است خطا داشته باشد. پس از 

انجام تست و مثبت شدن نتیجه آن، فرد ملزم به قرنطینه خانگی خواهد بود.ایسنا

دبیر کل سازمان جهانی بهداشت خواستار شد
همبستگی جهانی در عرضه واکسن کرونا 

عرضه کیت تشخیص کرونا در ۱۲ دقیقه 
به زو دی در انگلیس

خبـر

خطر شیوع نوعی عفونت قارچی درمحیط های بیمارستانی
به  مبتال  بیماران  بستری  موج  تداوم  با  همزمان 
کووید-۱۹ در بیمارستان های سراسر جهان، نوعی 
عفونت خطرناک دیگر نیز وجود دارد که ممکن 

است بیماران را مبتال کند.
به گزارش سپید، به گفته متخصصان علوم پزشکی 
در آمریکا، نوعی عفونت مقاوم به دارو موسوم به 
کاندیدا آریس)Candida auris(  در محیط های 
بیمارستانی وجود دارد که ممکن است بیماران مبتال 
به کووید-۱۹ که در بیمارستان تحت درمان قرار 

دارند به آن دچار شوند.
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 
در آمریکا، این عفونت نوعی مخمر از خانواده 
قارچ هاست که می تواند موجب بروز عفونت در 
گوش ها و زخم های باز شود. همچنین این عامل 
است  ممکن  جریان خون  به  نفوذ  با  بیماری زا 
عفونت های جدی و شدید را در تمام بدن ایجاد کند.
این قارچ به سطوح می چسبد و در محیط های 

بیمارستانی به خصوص در بیمارانی که کاتتر یا 
لوله های دیگر به آنان وصل است به راحتی پخش 
می شود. در گزارش نشریه نشنال جئوگرافیک در 
این رابطه آمده است: »اکنون داده های اولیه حاکی از 

آن است که افزایش تعداد بیماران مبتال به کووید-۱۹ 
در بیمارستان ها ممکن است باعث افزایش موارد 
عفونت کاندیدا آریس شود.« طبق اعالم مرکز کنترل 
و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا در سال جارِی 

میالدی )۲۰۲۰(، ۱۲۷۲ مورد از این عفونت قارچی 
در این کشور گزارش شده که نسبت به سال ۲۰۱۸ 
افزایش حدودا ۴۰۰ درصدی داشته است. همچنین 
با توجه به اینکه همه گیری کووید-۱۹باعث اختالل 
در سیستم های نظارتی برای شناسایی شیوع این 
عفونت قارچی شده، این امکان وجود دارد که موارد 
این عفونت در سال جاری بیش از آمار گزارش 
شده باشد. طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری ها در آمریکا، این عفونت قارچی می تواند 
برای مدت زمان طوالنی در بدن بیمار نهفته بماند 
به این معنی که قارچ ممکن است روی پوست 
آنان بدون اینکه با عالئمی همراه باشد باقی بماند. 
روی سطوح  آن  ماندن  باقی  احتمال  همچنین 

محیط های بیمارستانی نیز وجود دارد.
به گزارش الیوساینس، درمان این عفونت سخت 
است چرا که قارچ کاندیدا آریس تاکنون به چندین 

داروی آنتی بیوتیک، مقاومت نشان داده است.ایسنا

واحد طب سنتی، مکمل و تلفیقی سازمان جهانی بهداشت در 
نامه ای با عضویت ایران در شبکه بین المللی همکاری نظارتی در 

حوزه داروهای گیاهی این سازمان موافقت کرد.
به گزارش سپید، آرمان زرگران، مشاور بین الملل سرپرست دفتر 
طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، با اعالم این خبر گفت: 
»دکتر جانگ چی، مدیر واحد طب سنتی، مکمل و تلفیقی سازمان 
جهانی بهداشت در نامه ای به تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰، برابر با دوم آبان 
۱۳۹۹، موافقت این دفتر را برای عضویت ایران در شبکه بین المللی 
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سازمان جهانی بهداشت، اعالم کرد.«
 )Information Focal Point( وی که به عنوان نماینده ایران
در این شبکه معرفی شده است، افزود: »بر اساس این نامه، در 
نخستین جلسه پیش روی این شبکه که در نوامبر سال جاری، 

با حضور اینجانب به عنوان نماینده کشورمان برگزار خواهد شد، 
عضویت ایران در شبکه بین المللی همکاری نظارتی در حوزه 

داروهای گیاهی، به صورت رسمی اعالم می شود.«
مشاور بین الملل سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت 
با اشاره به اهتمام سازمان جهانی بهداشت برای ارتقای جایگاه 
طب های سنتی در کشورهای عضو این سازمان در دهه های گذشته، 
گفت: »مجموعه طب ایرانی در کشور نیز با برنامه ریزی دقیق و 
گسترش تعامالت بین المللی، به ویژه با محوریت سازمان جهانی 
بهداشت در سال های گذشته، موفق به کسب دستاوردهای بزرگی 
در زمینه جهانی سازی طب ایرانی و تبیین ساختارمند آن در نظام 
سالمت در نگاه بین المللی و به ویژه در سازمان جهانی بهداشت 
شده است.« زرگران صدور مجوز نگارش اسناد رسمی آموزشی و 
اقدامات بالینی طب ایرانی)Benchmark(، توسط سازمان جهانی 
بهداشت که پیش از این اعالم شده بود و موافقت با عضویت ایران 

در شبکه بین المللی همکاری نظارتی در حوزه داروهای گیاهی 
این سازمان)WHO-IRCH( را، به عنوان سی وششمین عضو 
رسمی این شبکه در حال حاضر، نمونه هایی از این دستاوردهای 
بزرگ بین المللی در حوزه طب ایرانی دانست و تاکید کرد: »کسب 
این جایگاه های بین المللی در نقش آفرینی ایران در حوزه طب 
سنتی در جامعه جهانی و به ویژه در سازمان جهانی بهداشت، 

تاثیر به سزایی دارد.«
به گزارش وبدا، وی با اشاره به تاسیس شبکه بین المللی همکاری 
نظارتی در حوزه داروهای گیاهی سازمان جهانی بهداشت از 
سال ۲۰۰۶، افزود: »این شبکه جهانی، با هدف حفاظت و ارتقای 
سالمت و ایمنی در استفاده از قوانین بهینه شده و ارتقایافته در 
حوزه داروهای گیاهی و طب های گیاهی و با حضور نمایندگانی 
از جایگاه های نظارتی و قانون گذاری در مورد داروهای گیاهی 

تشکیل شده است.«

عضویت ایران در شبکه داروهای گیاهی سازمان جهانی بهداشت

شماره ۱۷۸۱ ۶7 آبان ۱۳۹۹
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متخصص بیماریهای مغز و اعصاب درباره شیوع 
بیماری صرع در ایران، گفت: »این بیماری یک 
و  دارد  شیوع  ایران  در  درصد  دهم  هشت  و 
کشور  در  نفر  هزار  و۲۰۰  میلیون  یک  حدود 
مبتال به این بیماری هستند، مطالعات و آمارها 
نیز نشان می دهد تعدادی از این افراد را کودکان 

تشکیل می دهند.«
به گزارش سپید، فرزاد اشرافی با اشاره به این که 
بیماری صرع مشخصًا به سیستم اعصاب مرکزی 
مربوط می شود، اظهار کرد: »صرع بیماری غیر 
واگیردار و یکی از چهار بیماری شایع سیستم 

اعصاب مرکزی است.«
وی درباره حمله های تشنجی نیز توضیح داد: 
»تشنج در واقع حمله ناگهانی سیستم الکتریکی 
مغز است که تمام مغز را دچار یک حمله ناگهانی 
کرده و باعث می شود که در مغز به صورت ناگهانی 
فعالیتی ایجاد شده و همین امر می تواند اختالل 
و یا کاهش هوشیاری و حرکات غیرطبیعی را 

در بدن ایجاد کند.«
این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به این که 
حدود۵۰ تا 6۰ درصد موارد ابتالبه صرع ناشناخته 
است، افزود: »تشنج در هر سن، جنس و یا نژادی 
وجود دارد ولی در مواردی علت صرع می تواند 
تومورهای  مغزی،  سکته های  مغزی،  ضربات 
مغزی، اختالالت متابولیک و سیستمیک بدن مثل 

کاهش کلسیم و یا سدیم خون باشد.«
متخصص بیماری های مغز و اعصاب اصلی ترین 
علت بروز بیماری صرع را عوامل ژنتیکی دانست، 
به شکلی که در۴۰ درصد موارد یک ژن در ایجاد 

صرع نقش اساسی دارد.
در  ایران  در  بیماری صرع  مقایسه  وی ضمن 
برابری  از شیوع سه  سایر کشورها  با  مقایسه 

این بیماری در کشور خبر داد و گفت: »صرف 
دنبال  به  که  صدماتی  ژنتیکی،  عوامل  از  نظر 
جانبازان  و  می شود  ایجاد  جاده ای  تصادفات 
جنگ تحمیلی، بیشترین گروه های مبتال به صرع 

را در کشور  تشکیل می دهند.«
این دانشیار دانشگاه، افت هوشیاری و خارج شدن 
کف از دهان را از جمله عالئم عمومی بیماری 
صرع ذکر کرد و ادامه داد: »در برخی موارد صرع 
به صورت یک خیرگی و یا مات زدگی بروز 
می کند به این معنی که فرد برای چند ثانیه یا 
چند دقیقه دچار مات زدگی می شود و ممکن 
است رفتارهای غیر طبیعی از خود بروز دهد.«
متخصص بیماری های مغز و اعصاب در ادامه 
توضیحاتی درباره روش های مختلف تشخیص 
صرع ارائه داد و شرح حال گیری از بیمار، سابقه 
فامیلی، سابقه زردی در کودکی و یا احتمال کمبود 
اکسیژن رسانی به مغز و همچنین ضربات مغزی را 
از جمله این موارد ذکر کرد و روش های دیگری 
همانند آزمایشات پاراکلینیک برای ردیابی امواج 
تشخیص  آزمایشگاهی  از روش های  را  صرع 

ایبن بیماری دانست.
اشرافی سی تی اسکن و  امآرآی را روش مناسب 
و کارآمدی برای تشخیص ضایعات مغزی دانست 
و ادامه داد: »در 3۰ درصد موارد بیماران مبتال 
به صرع افراد دچار صرع واقعی نیستند و این 
بیماری به صورت صرع کاذب و یا صرع هایی 
که وابسته به موارد روحی است بروز می کند. 
در این موارد فرد در اثر اضطراب های شدید 
را  صرع  عالئم  صرفا  روحی  اختالالت  یا  و 

تقلید می کند.«
وی با تاکید بر اینکه هر کاهش سطح هوشیاری 
صرع تلقی نمی شود، گفت: »بعضی از موارد افت 

هوشیاری ناگهانی ناشی از مشکالت قلبی با افت 
فشار خون که اصطالحًا غش کردن افراد گفته 

می شود، صرع تلقی نمی شود.«
اشرافی همچنین با اشاره به درمان بیماری صرع 
نیز توضیح داد: »درمان صرع غالبا به صورت 
دارو درمانی است، این بیماری در بیشتر موارد 

با یک یا دو قرص درمان می شود.«
وی درباره صرع مقاوم نیز توضیح داد: »در 3۰ 
درصد موارد صرع می تواند به صورت مقاوم 
ایجاد شود، در این موارد بر اساس شرایط بیمار، 
یا داروها تغییر می کند و یا جراحی انجام می شود.«
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب با تاکید بر 
این که صرع درمان پذیر است، گفت: »مبتالیان به 
صرع همانند سایر افراد جامعه می توانند زندگی 
عادی داشته باشند و تشکیل خانواده دهند و 
فقط در مورد انجام برخی ورزش ها مثل شنا، 
کوهنوردی و ورزش های خطرناک باید با پزشک 

مشورت کنند.«
وی در ادامه با اشاره به این که طول عمر بیماران 
مبتال به صرع کامال طبیعی و نرمال است، ادامه 
داد: »صرع باعث اختالالت شناختی نمی شود 
و صرفا در مواردی که صرع مقاوم شود و فرد 
روزانه چندین نوبت دچار حمله شود ممکن 

است اختالالت شناختی ایجاد شود.«
عضو هیئت علمی دانشگاه نسبت به مصرف 
مواد مخدر، سیگار، قلیان و الکل در مبتالیان 
به صرع هشدار داد و گفت: »مصرف این مواد 

می تواند صرع را تشدید کند.«
به  والدین  از  بیماری صرع  انتقال  درباره  وی 
کودکان نیز توضیح داد: »مطالعات گواه این مطلب 
است که به طورکلی حدود 1۰ درصد افرادی 
که مبتال به صرع هستند می توانند این بیماری 

درحالی  این  کنند،  منتقل  فرزندان خود  به  را 
است که این مطالعات صرفا یک احتمال است 

و قطعیت ندارد.«
اشرافی یادآور شد: »شیوع صرع در ایران نسبت 
به دنیا با توجه به تصادفات جاده ای و جانبازان 
شیمایی باالتر است ولی به لحاظ درمان هیچگونه 

کمبودی در کشور وجود ندارد.«
متخصص بیماری های مغز و اعصاب در ادامه با 
اشاره به شیوع پاندمی کرونا به مبتالیان به صرع 
توصیه کرد: »میزان ابتالبه کرونا در مبتالیان به 
صرع با سایرافراد جامعه تفاوتی ندارند و این افراد 
باید درمان های خود را طبق روال دنبال کنند.«
وی درباره افراد مبتال به کووید19 که به دلیل 
اختالالتی مثل افت کلسیم، سدیم و یا تب دچار 
تشنج می شوند نیز اظهار کرد: »اگر در افراد مبتال 
به کرونا تشنج رخ دهد صرع محسوب نمی شود 
و با درمان کرونا این بیماری نیز درمان می شود.«
اشرافی درباره حمله های پانیک یا اضطرابی نیز 
گفت: »برخی افراد با عالئمی نظیر تپش قلب، 
تنگی نفس و یا افت هوشیاری به مراکز درمانی 
مراجعه کرده و احساس میکنند مبتال به کرونا 
هستند، این حمالت، حمله پانیک یا اضطرابی 

و قابل درمان است.«
بر اساس گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی شهیدبهشتی، این متخصص بیماری های 
مغز و اعصاب در خاتمه با تاکید بر این که عالئم 
صرع و یا تشنج در کودکان متفاوت است، ادامه 
داد: »خیرگی یا مات زدگی، پرش اندام، زمین 
خوردن ناگهانی، حرکت ناگهانی یک دست یا 
اختالل لحظه ای مثل گزگز حسی و لحظه ای 
و یا افت هوشیاری می تواند یکی از نشانه های  

صرع های کوچک باشد.«

توصیه به مبتالیان صرع در پاندمی کرونا
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معاون تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در پاسخ به برخی تردید افکنی ها در مطالعه 
همبستگی »کارآزمایی بالینی برای درمان کووید -19« 
سازمان جهانی بهداشت که با همکاری 30 کشور از 
شش منطقه جهان در حال انجام است و ایران موفق 
به بیشترین مشارکت بیماران در آن شده است، گفت: 
»هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی قهرمان شود و 

اتحاد جهانی تنها راه شکست کرونا است.«
به گزارش سپید، رضا ملک زاده، عضو کمیته اجرایی 
مطالعه همبستگی »کارآزمایی بالینی برای درمان کووید 
-19« سازمان جهانی بهداشت گفت: »ویروس کرونا 
بزودی یک ساله می شود و با همه طوفانی که در 
اقتصاد و سالمت جهان به پا کرده، هنوزهیچ تحقیقی 
از میان انبوه تحقیقات جهانی، مدعی دستیابی به درمان 
قطعی کووید -19 و نجات بشر از این چالش بزرگ 
جهانی نشده و البته روند یافتن درمان بیماری های 
عفونی پاندمیک با منشا ویروسهای جان سخت، 

همواره طوالنی بوده است.«
وی تاکید کرد: »با وجود اجرای نزدیک به 180 
مطالعه کارآزمایی بالینی »متوسط« و »بزرگ« در جهان 
برای دستیابی به نشانه هایی از درمان کووید -19 اما، 
سازمان جهانی بهداشت که تجربه رفع بحرانهایی 
از اپیدمی های متعدد بیماری های عفونی در سالهای 
دور و نزدیک را داشته، با اطمینان تمام می گوید 
که هیچ کدام از مطالعات کارآزمایی بالینی با حجم 
مشارکت کنندگان کم، راه به جایی نخواهند برد 
و هیچ کشوری به پشتوانه این سطح از مطالعات، 
نمی تواند به تنهایی به قهرمانی در شکست کرونا با 

درمان قطعی آن بیندیشد.«
ملک زاده افزود: »چرایی این تاکید واضح است؛ 

جهان هیچ گاه با ویروسی چنین پرقدرت در انتشار، 
عجیب، مرموز و پیچیده، پرجنبش در تغییرات ژن 
و نگران کننده برای اقتصاد و سالمت دنیا نبوده و 
تنها راه حل، اتحاد جهانی برای یک مطالعه وسیع 
و بی سابقه است. به جرات می توان گفت که اکنون 
 Solidarity Clinical Trial چشمها به مطالعه
Treatments 19-for COVID سازمان جهانی 
بهداشت دوخته شده است. مطالعه ای استاندارد که 
همه اقدامات ضروری از تامین بودجه و داروهای 
مورد نیاز برای کارآزمایی گرفته تا طراحی پرسشنامه ها 
و معیارهای ورود و خروج دقیق بیماران، ثبت و 
گردش اطالعات، آزمایشات بالینی استاندارد برای 
پاسخگویی به سواالتی در سطح جهانی و نه برای 
جمعیتی خاص همراه با تعیین مجوزهای اخالقی 
محکم و سخت، انجام شده و فرایند اجرای پروتکل 
توافق شده بینالمللی مطالعه، تحت نظارت دقیق کمیته 
بینالمللی راهبری مطالعه و کمیته اجرایی مطالعه با 
حضور 9 کشور عضو از جمله ایران در حال انجام 
است و تا کنون 30 کشور از شش منطقه جهان با 
مشارکت بیش  از 12 هزار بیمار مبتال به کووید-19 
بستری در 500 بیمارستان، به این مطالعه پیوسته اند.«
معاون تحقیقات وزارت بهداشت در ادامه گفت: 
»نکته آشکار و وجه اشتراک هر نوع مطالعه ای اعم 
از مطالعات کارآزمایی بالینی »متوسط« و »بزرگ« در 
کشورهای مختلف و مطالعه خیلی بزرگ  و بی سابقه 
سازمان جهانی بهداشت برای درمان کووید-19 با 
همکاری 30 کشور از شش منطقه جهان، »انتخاب 
بازوهای درمانی متشکل از یک یا چند دارو برای 
کارآزمایی های بالینی جهت دستیابی به درمان قطعی« 
به عنوان موثرترین راه حل است؛ چرا که هم ویروس 

کرونا، ناشناخته و دارای ابعاد بسیار جدید، پیچیده و 
مواجه با تغییرات است و هم، هیچ داروی موجودی 

تاثیر فوری و قطعی بر درمان آن نداشته است.«
ملک زاده افزود: »نکته مهم بعدی آن است که مطالعه 
سازمان جهانی بهداشت برای درمان کووید19 در 
حال کارآزمایی بالینی بر روی داروهایی است که 
مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( و 
همچنین سازمان غذا و داروی ایران بوده و همگی 
در فهرست فارماکوپه قرار داشته و پیش از پیدایش 
کرونا و تا همین حاال، برای درمان بیماری های عفونی 
و برخی دیگر از بیماری ها، توسط بیماران در تمام 
قاره ها اعم از اروپا و آمریکا در حال مصرف هستند 

و هیچ یک داروی جدید و ناشناخته ای نیستند.«
وی خاطرنشان کرد: »همچنین آزمایشات بالینی بر 
روی داروها، تماماً با مجوزهای اخالقی محکم و 
سخت و تحت نظارت کامل و دقیق سازمان جهانی 
بهداشت صورت می گیرد. کمیته نظارت بر داده ها و 
ایمنی مطالعه کارآزمایی بالینی برای درمان کووید-19، 
می تواند بر اساس تجزیه و تحلیل موقت داده ها 
میزان تاثیر داروها بر روند بهبودی و کاهش مرگ 
مبتالیان، برخی رژیمهای درمانی را حذف و برخی 
را جایگزین کند؛ همان گونه که پس از ماه ها مطالعه 
سازمان جهانی بهداشت، دو بازوی درمانی ) » ترکیب 
لوپیناویر با ریتوناویر« و »هیدروکسی کلروکین«( که 

بی اثر بودن آنها اثبات شد، حذف شدند.«
معاون تحقیقات وزارت  بهداشت گفت: »در این باره 
که چرا ایران در شرایط سخت تحریم، پیشتاز مشارکت 
بیماران و همکاری در مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان 
جهانی بهداشت برای درمان کووید-19بوده است 
ابتدا باید یادآور شد چهار داروی نام برده شده در 

اولین گروه از بازوهای درمانی برای بیماران بستری 
مبتال به کووید-19 که در پروتکل درمانی ایران مورد 
استفاده قرار گرفت، در سایر کشورهای همکار مطالعه 
سازمان جهانی بهداشت نیز مورد مصرف بوده و 
همزمان در 200 بیمارستان انگلستان برای 12 هزار 
بیمار در مطالعه ریکاوری همراه با برخی دیگر از 
داروها تحت کارآزمایی بالینی قرار گرفته اند. ادعای 
استفاده بیشتر از بیماران ایرانی برای کارآزمایی بالینی 
داروها در مطالعه سازمان جهانی بهداشت، ناشی از 
عدم اطالع منتقدان از روند مطالعه است. این داروها 
همچنین برای هزاران هزار بیمار در سایر کشورها و 
نیز بیماران ایرانی دیگری که در این مطالعه شرکت 
نداشته اند توسط پزشکان معالج در بیمارستانها به امید 

موثر بودن مورد استفاده قرار گرفته اند.«
وی افزود: »اما درباره موفقیت ایران در پیشتازی 
نسبت به کشورهای همکار مطالعه نیز باید گفت 
که انجام یک مطالعه کارآزمایی بالینی وسیع، در 
و  کشور  هر  برای  اضطرار  غیر  و  عادی  شرایط 
بویژه در شرایط اضطرار جهانی جهت همکاری 
با سازمان جهانی بهداشت، به شدت متکی به دو 
اصل ضروری است: »وجود زیرساختهای قدرتمند 
تحقیقاتی« و »برخورداری از محققان متخصص و با 
تجربه در اجرای مطالعه«. بدون شک، این دو اصل 
مهم، طی چند سال گذشته پس از اجرای مطالعات 
بزرگ کوهورت های آینده نگر در ایران با پشت سر 
گذاشتن آزمونهای حقیقتا سخت و طوالنی در اجرای 
پرسشنامه های ساختارمند و آزمایشات استاندارد و 
دقیق بالینی و دارای مجوزهای اخالقی در ایران شکل 
مهیا شده است، مطالعاتی که ضمن تربیت محققان 
اصلی ) Principal Investigators( آماده به 
کار و دارای مهارتهای الزم، تیمهای پژوهشی را 
مثل حلقه های منظم یک زنجیره به هم پیوند زده 
است و این دو موضوع بی اندازه مهم و اساسی است 
و رهبری تحقیقات بزرگ در هر کشوری را بسیار 
هموارتر می کند. اینها همان ابزاری هستند که هنوز 
بسیاری از کشورهای عالقه مند تحقیقات به حضور 
و مشارکت در مطالعه سازمان جهانی بهداشت در 
اختیار ندارند و به همین دالیل بوده است که 87 
محقق اصلی و پژوهشگر از ایران ذیل نظر کمیته 
اجرایی مرکزی برای هماهنگ سازی و نظارت دقیق بر 
فعالیت کل تیمهای پژوهشی ایرانی حاضر در مطالعه 
کارآزمایی بالینی سازمان جهانی بهداشت برای درمان 
کووید-19« موفق به جلب مشارکت 3500 بیمار 
مبتال به کووید-19 بستری در بیمارستانهای ایران 
و کسب رتبه نخست همکاری در مطالعه سازمان 

جهانی بهداشت شده اند.«
البته  بهداشت،  معاون تحقیقات وزارت  به گفته 
برخورداری از بسترهای پیشرفته در نظام سالمت 
ایران برای همکاری های بین المللی با سازمان جهانی 
بهداشت در مواقع ضروری را نباید نادیده گرفت. 

ادامه در صفحه 10 

هیچ کشوری قهرمان نیست 
اتحاد جهانی تنها راه شکست کرونا است



فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد

شماره 101781 6 آبان 1399

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به نامه 120 نفر از متخصصان غدد کشور در 
خصوص ضرورت تامین اقالم مورد نیاز بیماران دیابتی 
تاکید کرد: »در بحث کمبودهای احتمالی انسولین 
و نوارهای تست قند خون که جامعه پزشکی را 
به نگرانی واداشته، بحث حمایت از شرکت های 
تولید داخل، پله اول حمایت از سالمت بیماران 
است تا تولید داخل بتواند همگام با محصوالت 
خارجی، کیفیت مناسب داشته باشد و قابل رقابت با 
محصوالت خارجی باشد تا عالوه بر خودکفایی در 
تولید داخل، بتوانیم برای ارزآوری کشور و صادرات 

آنها هم قدمی برداریم.«
به گزارش سپید، ملک فاضلی در گفت وگو با فارس 
در خصوص کمبود انسولین و نوارهای تست قند 
خون بیماران دیابتی اظهار داشت: »بحث مقابله با 
کمبودهای دارویی و تجهیزات پزشکی از خیلی وقت 
پیش مطرح بوده و خودکفایی در این دو حوزه از 
آرزوهای دیرینه این مملکت است. خصوصا در 
رابطه با بیماران مبتال به دیابت، تامین به موقع و 
مستمر انسولین و نوارهای تست قندخون، حائز 
اهمیت است و همه باید تالش کنند که در تولید 
این اقالم، وابستگی به بیرون مرزها را کاهش داده 

و به خودکفایی برسد.«
وی ادامه داد: »متاسفانه امروز می بینیم که خیلی ها در 
دنیا با کمال وقاحت، بحث تحریم ها را برای ایرانیان 
حتی در اقالم بشردوستانه مانند دارو و تجهیزات 
پزشکی پیش می کشند و این نشان می دهد که ما باید 
زودتر از این ها، نسبت به سرمایهگذاری در تولید 

کاالهای مورد نیاز اقدام می کردیم.«
فاضلی با اشاره به ضرورت حمایت از تولید داخل و 
گرهگشایی از تولیدکنندگان تصریح کرد: »اگر ما به 
وظایف خود درکلیه بخشهای توسعه داخلی و تولیدی 
عمل می کردیم، رسیدگی به مشکالت کارخانه های 
تولیدی را در اولویت قرار می دادیم، تامین منابع مالی 
شرکت ها و کارخانجات داخلی را تسریع می کردیم، 

تامین ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد 
نیاز خطوط تولید را جدی می گرفتیم، امروز حال و 
وضع صنایع مرتبط با حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، 
خیلی بهتر از شرایط امروز بود و با قدرت و افتخار 
می توانستیم در بسیاری از اقالم، نه تنها خودکفا بلکه 

صادرکننده به کشورهای همسایه باشیم.«
وی با اشاره به نامه 120 نفر از متخصصان غدد 
کشور در خصوص ضرورت تامین اقالم مورد نیاز 
بیماران دیابتی تاکید کرد: »در بحث کمبودهای احتمالی 
انسولین و نوارهای تست قند خون که جامعه پزشکی 
را به نگرانی واداشته، بحث حمایت از شرکت های 
تولید داخل، پله اول حمایت از سالمت بیماران 
است تا تولید داخل بتواند همگام با محصوالت 
خارجی، کیفیت مناسب داشته باشد و قابل رقابت با 
محصوالت خارجی باشد تا عالوه بر خودکفایی در 
تولید داخل، بتوانیم برای ارزآوری کشور و صادرات 

آنها هم قدمی برداریم.«
فاضلی افزود: »گفتنی است بر اساس گزارش ها، 

شاهد هستیم که دستگاه تست قند خون در کشورمان 
تولید شده و دارای تاییدیه از آزمایشگاه های وزارت 
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی است و کیفیت 
آن در حد نمونه های خارجی است. بنابراین ضرورت 
دارد بر اساس رویکرد اقتصاد مقاومتی، نسبت به 

حمایت از تولید آن اهتمام شود.«
وی ادامه داد: »متاسفانه در بحث نوارهای تست 
قندخون، مشکلی که وجود دارد بحث قاچاق معکوس 
نوارهای وارداتی به کشورهای همسایه است. دلیل آن 
هم به این موضوع بازمی گردد که به منظور حمایت 
از بیماران ایرانی، واردات نوارهای تست قند خون 
با ارز دولتی انجام می شود و این اختالف قیمتی که  
به این شکل بوجود می آید، انگیزه فرصت طلبان 
را برای انتقال نوارهای تست قند خون به خارج 
کشور تحریک می کند و بساط کمبودهای داخلی 

را گسترده می کنند.«
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: 
»اصال منطقی نیست کاالیی را با نرخ ارز 4200 

تومانی وارد کشور کنیم و بعد به جای آنکه کاال 
به دست بیمار ایرانی برسد، شاهد خروج آن به 
سمت کشورهای همسایه و پر شدن جیب دالالن و 
فرصت طلبان باشیم. طبیعی است که به این صورت 
هرچقدر هم واردات صورت بگیرد، بازهم کمبود 

کاال در کشور برطرف نخواهد شد.«
به گفته فاضلی، اگر همین ارزی که بواسطه قاچاق 
معکوس از مملکت خارج می شود، صرف حمایت 
از تولید داخل شده بود، قطعاً می توانستیم وضعیت 
بهتری را در تامین این اقالم داشته باشیم. ضمن 
اینکه مسیر صادرات نوارهای تست قند خون نیز 
به این صورت گشوده می شد و ما می توانستیم عالوه 
بر ارتقای توانمندی ها و اشتغالزایی، ارزآوری هم 

داشته باشیم.«
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: 
»بنابراین بهتر است که از یک سو، با برنامه ریزی 
درست، شرایط مناسب را برای حمایت از تولید 
داخل که مصرف ارزی آن بسیار پایین تر است فراهم 
کنیم و از سوی دیگر، نظارت ها بر چگونگی توزیع 
نوارهای تست قند خون خارجی را افزایش دهیم 
تا مطمئن شویم که این اقالم به صورت هدفمند به 
دست بیمار ایرانی می رسد. واقعیت این است که 
علت بسیاری از کمبودها، همین نظارت های سست 
و ضعیف است.باید سازوکاری ترتیب داد که نظام 

توزیع، قوی و شفاف و مسئولیت پذیر باشد.«
وی در پایان با تاکید بر ضرورت ارتقای مستمر 
کیفیت تولیدات داخلی افزود: »ناگفته نماند که این 
وظیفه ی ماست که در خدمت تولید داخل باشیم اما 
به شرط آن که تولیدکننده داخلی هم تعهد کیفی و 
تامین بازار را عملی کند تا شاهد کمبودهایی برای 
تامین نیازهای دارویی اساسی بیماران مان نباشیم. توقع 
داریم تولیدکننده داخلی، در این شرایط که کشور 
با محدودیت های ارزی و تحریم ها مواجه است، با 
تمام توان تالش کند در یک حرکت جهادی، حجم 

تولیدی خود را در عین حفظ کیفیت، افزایش دهد.«

ضرورت توجه به تولید نوارهای تست قند خون در کشور

 ادامه از صفحه 9
عضو کمیته اجرایی »مطالعه بزرگ کارآزمایی بالینی 
درمان کووید-19« سازمان جهانی بهداشت در ادامه 
گفت: »با آن که علم پزشکی با همه قدرتش، همچنان 
با قاطعیت درباره پیچیدگی های رفتار ویروس کرونا 
که قدرت تکثیرش را مدام افزایش داده و تا کنون 
صدها تغییر در ژن آن را شاهد بوده ایم و حتما تغییرات 
دیگری هم در پیش دارد، متاسفانه هنوز عده ای از 
افراد در طب سنتی که هیچ تجربه مشارکت تحقیقاتی 
بزرگ ملی و بینالمللی در کارنامه آنها وجود ندارد و 
به جای پزشکی دقیق، مروج شبه علم بوده اند، امروز 
با تشکیک در مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان جهانی 
بهداشت برای درمان کووید-19 از راهکارهای سنتی 
برای درمان این بیماری سخن گفته و به انتقادهای 
بی اساس از میزان مشارکت بیماران ایرانی در این 

مطالعه پرداخته اند.«
ملک زاده افزود: »ما در مورد ویروسی سخن می گوییم 
که بیماری های زمینه ای چون دیابت، بیماری های قلبی 
عروقی و تنفسی را در برخی بیماران تشدید کرده و 

از آن بدتر به سمت ایجاد یک بیماری زمینه ای در 
برخی افراد مبتال می رود! اتحاد جهانی برای غلبه 
بر ویروسی تالش بینالمللی می کند که دستیابی به 
واکسن واقعا »ایمن« برای آن با چالشهایی عجیب تر 
و متفاوت تر از سایر بیماری های عفونی روبه روست؛ 
داروی قطعی کرونا یا واکسنی که بتواند محافظتی 
چنین گسترده را برای انواع جمعیت و نه جمعیتی 
خاص ایجاد کند با کدام راهکار سنتی و با کدام 

تحقیقات منفردانه کشورها، حاصل خواهد شد؟«
»زیرپا  گفت:  بهداشت  وزارت  تحقیقات  معاون 
و  کرونا  با  مقابله  بهداشتی  پروتکلهای  گذاشتن 
نادیده گرفتن اصول توافق شده ملی و بینالمللی 
برای مهار انتشار ویروس که مهمترین آنها استفاده 
از ماسک، رعایت فاصلهگذاری اجتماعی، پرهیز از 
اجتماعات، شستوشوی مرتب دستهاست، قطعا بر 
افزایش آمار مرگ و میر مبتالیان و فرسوده کردن توان 
کادر درمان موثر بوده است. مسافرتها و بی توجهی ها 
به هشدارهای شروع موجهای بعدی کرونا، یکی از 
مهمترین علل اوجگیری های اخیر ابتال و مرگ ناشی 

از بیماری کووید-19 در ایران و برخی کشورها با 
رفتارهای مشابه اجتماعی بوده است. افزایش این آمار 
ارتباطی با روند تحقیقات درمانی و ایجاد ناامیدی 
در نتایج آن ندارد. چرا که درمان بیماری های عفونی 
ساده تر از کرونا هم به زمان الزم برای تحقیقات نیاز 

داشته است.«
ملک زاده تاکید کرد: »بهتر است به جای تردید 
افکنی در روند تحقیقات درمانی متکی به آزمایشات 
بالینی وسیع و دقیق جهانی و موفقیتهای ایران در 
روند همکاری با سازمان جهانی بهداشت در قیاس 
با سایر کشورها که محصول دانش و تجربه داخلی 
بوده است، در شرایطی که موج سوم شیوع کرونا، 
شیوع آنفلوآنزا و حضور ترکیبی این دو را پیش رو 
داریم، به رفع سریعتر موانع برای غلبه بر این چالش 
عظیم جهانی و همکاری بیشتر مردم با محققان و 

مطالعات تا شکست کرونا بیندیشیم.«
وی بار دیگر یادآور شد: » بخش زیادی از افراد مبتال به 
ویروس کرونا، خود بخود بهبود می یابند و ابدا نیازی 
به مراجعه به بیمارستانها ندارند و باید نکات پیشگیری 

از انتقال ویروس را کامال رعایت کنند؛ مراجعه به 
بیمارستانها، فقط برای بیمارانی ضروری است که 

به اشکال شدید بیماری کووید-19 مبتال هستند.«
به گفته معاون تحقیقات وزارت بهداشت، بخشی از 
مبتالیان در فاز متوسط بیماری هم نیازمند درمانهای 
سرپایی با داروهای معمولی هستند که آنها هم نیاز 

به بستری ندارند و بهبودی می یابند.
ملک زاده تاکید کرد: »نباید از این بیماری کووید-19 
ترس و وحشت بی اندازه داشت. ترس و وحشت 
ما باید واقع بینانه و منطبق بر اصول پیشگیرانه بویژه 

استفاده از ماسک باشد.«
به گزارش وبدا، وی گفت: »چالش اساسی درمان 
کووید-19 معطوف به بیماران مبتال به شکل شدید 
بیماری و بستری در بیمارستانها و بخشهای مراقبتهای 
ویژه که نیازمند دستگاه های تهویه مکانیکی و یا 
دارای بیماری های زمینه ای پرخطر هستند، بوده و 
تحقیقات جهانی به دنبال حل این  بخش از ماجرای 
کروناست که آن هم یک مسیر سخت و طوالنی 

و نیازمند همراهی، صبر و اتحاد جهانی است.«



  امین جاللوند
این روزها کادر درمان در سخت ترین دوران کار 
حرفه ای خود قرار دارد. آمار ابتالی کادر درمان 
به کرونا به طور مداوم در حال افزایش است و 
به دلیل سیر صعودی بیماران بستری در مراکز 
درمان کرونا، فشار کاری فراتر از تاب و توان 

بسیاری از نیروهای درمانی است.
در این بین، کمبود نیروی انسانی در مراکز درمان 
کرونا به یک چالش جدی تبدیل شده است. 
چندین ماه است که بسیاری از نیروهای درمانی 
همزمان به جای چندین نفر کار می کنند تا کمبود 
نیروی انسانی به چشم نیاید. این وضعیت حاد 
موج  یافتن  شدت  وجود  با  درمانی  نیروهای 
سوم کرونا نمی تواند چندان دوام داشته باشد. 
جذب  از  بارها  اخیر،  ماه   9 طول  در  اگرچه 
نیروهای درمانی تازه نفس صحبت شده است، 
اما همچنان در بسیاری از مراکز درمان کرونا با 
کمبود پزشک، پیراپزشک، پرستار و سایر نیروهای 

بهداشتی و درمانی مواجه هستیم.
علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری 
انتقاد از روند  با  کرونا در کالنشهر تهران نیز 
کند جذب نیرو در مراکز درمانی، تاکید می کند: 
»نیاز به یک آیین نامه جامع پاسداشت مدافعان 
سالمت از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا داریم 
که در برگیرنده همه وجوه و مولفه های معیشتی، 
تشکیالتی، رفاهی و تسهیالتی باشد. همچنین 
تمام  جنگ  در  امروز  که  داشت  نظر  در  باید 

عیار با ویروس کرونا به نیروهای آفندی نوین 
و تازه نفس با طراوت و بانشاط برای این مقابله 
سهمگین نیاز است، اما فرایندهای متعارف موجود 
در جذب نیروی انسانی با کندی روبرو است. 
به همین دلیل نیازمند این هستیم که یک بسته 
استخدامی کامال متفاوت از سلوک فعلی اداری 

طراحی شود.«
پیشتر نیز زالی درخواست کرده بود: »باید به صورت 
کامال غیربروکراتیک، سریع و بالدرنگ ضمن 
صدور مجوزهای جدید، امکان تزریق نیروهای 
تازه نفس در مجموعه بیمارستان ها فراهم شود، 
چراکه طبیعتا نیروهای فعلی مکفی نیست و برای 

ادامه مسیر خسته هستند. همچنین بخشی از کادر 
درمان به خاطر ابتال به کرونا از گردونه ارائه خدمات 
خارج شده اند که باید با تسریع و تسهیل روند 
صدور مجوز جذب نیروهای جدید، نسبت به 
ریکاوری و بازیابی کادر درمان در بیمارستان ها 

و مراکز درمان اقدام کنیم.«
چند روز قبل نیز پیام طبرسی، رئیس بخش عفونی 
بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به حل نشدن 
مشکل کمبود نیروی انسانی در مراکز درمان کرونا، 
یادآور شد: »به صورت کلی همیشه در بیمارستان، 
کمبود پرسنل داشتیم، اما شیوع کرونا در این شرایط 
مزیت بر علت شد. تا االن هم نیروی پرستاری به 
ما اضافه نشده است و منتظریم ببینیم در روزهای 
آینده این اتفاق می افتد یا خیر. همچنین در موج 
سوم کرونا، تعداد پرسنلی که به ویروس کرونا 
بین  در  است.  کرده  پیدا  افزایش  دچار شدند، 
پرسنل، افرادی هستند که چندین ماه است به 
به  کار  برای  نتوانستند  دلیل عارضه های کرونا 

بیمارستان برگردند.«
همچنین نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله 
با کرونا در کالنشهر تهران هم با اشاره به کمبود 
کرونا،  درمان  مراکز  در  انسانی  نیروی  جدی 
خاطرنشان می کند: »تاکنون ۱۷ درصد از کادر 
درمان بیمارستان ها و مراکز درمانی استان تهران 
به کووید ۱9 مبتال شده اند. با کمبود نیروی درمانی 
روبرو هستیم و در بعضی نقاط نیروی انسانی 
کم داریم. اگرچه ظرفیت بیمارستانی در ارتش 

مانند بیمارستان بعث و ناجا را داریم، اما از نظر 
تعداد نیروی انسانی مشکل داریم. در حال حاضر 
بزرگ ترین مشکل در خصوص درمان، کمبود 

نیروی انسانی است.«
حتی در برخی مراکز درمانی، وضعیت کمبود کادر 
درمان به شکلی حاد شده است که هیچ جایگزینی 
برای نیروهای مبتال به کووید ۱9 وجود ندارد. 

به طور مثال، حسین بدخشان، مدیر بیمارستان 
مدرس تهران هم با اشاره به کمبود شدید نیروی 
یادآور می شود:  درمانی،  مرکز  این  در  انسانی 
در  ابتال  نرخ  افزایش  ما  نگرانی های  از  »یکی 
بین کادر درمان و پرسنل بیمارستانی است، به 
گونه ای که همواره حدود ۳۰ نفر از همکاران 
به دلیل ابتال به کرونا در مرخصی استعالجی 
به سر می برند. این مساله در کنار کمبود نیرو و 
حجم باالی کار، چالش بزرگی برای بیمارستان 
ایجاد کرده است. حدود ۲۲۰ نفر از کادر درمان 
کرونا شده اند.  درگیر  ما  پشتیبانی  نیروهای  و 
از همکاران  نفر  این مدت چند  متاسفانه طی 
دست  از  را  خود  جان  نیز  بیمارستان  خدوم 
مساله،  این  روحی  مشکالت  بر  دادند. عالوه 
همواره حدود ۳۰ نفر از نیروها و کادر درمان 
بیمارستان به دلیل ابتال در مرخصی استعالجی 
به سر می برند. این مساله در کنار کمبود نیرو و 
حجم باالی کار، چالش بزرگی برای بیمارستان 

ایجاد کرده است.«
ادامه در صفحه 12 

کادردرمان، چشم انتظارجذب نیروهای جدید
با توجه به خستگی و فرسودگی مزمن کادر درمان، نمایندگان جامعه پزشکی گالیه دارند که روند 

جذب نیروهای درمانی جدید با کندی انجام می شود 

زالی: باید در نظر داشت که 
امروز در جنگ تمام عیار با 

ویروس کرونا به نیروهای آفندی 
نوین و تازه نفس با طراوت و 

بانشاط برای این مقابله سهمگین 
نیاز است، اما فرایندهای 

متعارف موجود در جذب نیروی 
انسانی با کندی روبرو است. به 

همین دلیل نیازمند این هستیم 
که یک بسته استخدامی کامال 
متفاوت از سلوک فعلی اداری 

طراحی شود
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 ادامه از صفحه 11
تبعات تاخیر در جذب کادر درمان

در بسیاری از مراکز درمان کرونا، هیچ جایگزینی 
برای نیروهای درمانی وجود ندارد و در صورت 
ابتالی کادر درمان به کرونا، فشار کاری سایر 

نیروهای درمانی بیشتر خواهد شد.
احمدرضا درویشی، متخصص مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی در گفتگو با سپید به تبعات 
تاخیر در جذب کادر درمان می پردازد و می گوید: 
»االن بحث این نیست که چه تعداد نیروی درمانی 
جدید به مراکز درمان کرونا اضافه می شود. بحث 
اصلی اینجاست که چه زمانی این نیروهای جدید 
به مراکز درمانی اضافه می شود. تاخیر در جذب 
این نیروها به فرسایش بیشتر کادر درمان منجر 
می شود. نباید جذب این نیروها آنقدر دیر و کند 
انجام شود که مصداق نوشداروی پس از مرگ 
به سرعت شیوع بحران کرونا  با توجه  باشد. 
و سرعت انتشار بیماری، مجموعه تصمیمات 
کارشناسی ما نیز باید خیلی سریع اجرایی شود 

تا بتوانیم کنترل بیماری را در دست بگیریم.«
او خاطرنشان می کند: »تاخیر در جذب نیروهای 
مراکز  برخی  که  حرفه ای موجب خواهد شد 
درمانی به ناچار به جذب نیروهای غیرحرفه ای 
روی بیاورند تا بتوانند نیازهای درمانی را هرطور 
که شده مرتفع کنند و بتوانند پاسخگوی سیل 
چنین  گسترش  صورت  در  باشند.  مراجعان 

رویه ای، کیفیت خدمات درمانی ارائه شده به 
بیماران مبتال به کرونا نیز افت محسوسی خواهد 
داشت. یعنی تاخیر در جذب نیروهای حرفه ای، 
در نهایت به ضرر بیماران نیز تمام خواهد شد.«
سهیل سرحدی، اپیدمیولوژیست نیز در گفتگو 
با سپید به تبعات تاخیر در جذب کادر درمان 
اشاره می کند و می گوید: »در همه کشورهای 
موفق در مهار کرونا، دو موضوع مهم را خیلی 
جدی گرفتند. موضوع اول، بحث تقدم بخشیدن 
رعایت  که  صورتی  در  است.  پیشگیری  به 
پروتکل های بهداشتی از سوی مردم و دولت، 
محدودیت های  و  شود  گرفته  جدی تر  کامال 

کرونایی نیز با قدرت بیشتری اعمال شود، در 
آن صورت میزان ورودی بیمارستان ها کاهش 
با همین  پیدا می کند. در چنین شرایطی حتی 
تعداد نیروی درمانی نیز شاید بتوان کنترل کرونا 

را در دست گرفت.«
او یادآور می شود: »اقدام دوم کشورهای موفق در 
حوزه کنترل کرونا که باید از آن درس بگیریم، 
تقویت نظام سالمت است. افزایش نیروی انسانی 
در مراکز درمان کرونا و افزایش حقوق و مزایا 
برای درمانگرانی که جان خودشان را به خطر 
به  می تواند  که  است  حیاتی  اقدام  می اندازند، 

کاهش چشمگیر آمار فوتی های کرونا منجر شود. 
درواقع، تقدم بخشیدن بر پیشگیری و توسعه 
زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری نظام 
سالمت، دو اقدام کلیدی در مهار کرونا است 
که باید در کشور ما جدی گرفته شود. اگر قرار 
باشد با همین سیاست های فعلی جلو برویم و 
جذب نیروهای جدید همچنان به تاخیر بیفتد، 
در آن صورت زیرساخت های فعلی نظام سالمت 
نمی تواند پاسخگوی افزایش بیماران بستری در 

موج سوم کرونا باشد.«

جذب پرستاران جدید در 
پیچ و خم بروکراسی

دولت با جذب ۱۰ هزار نیروی درمانی برای 
مهار کرونا موافقت کرده و مجوز این استخدام ها 
صادر شده، اما مشکل اینجاست که جذب نیرو 
در مراکز درمانی به کندی پیش می رود و یک 
نوع بروکراسی طوالنی در این قضیه به چشم 
می خورد. برگزاری آزمون استخدامی از جمله 
این بروکراسی هاست که جذب سریع پرستاران 
جدید در مراکز درمان کرونا را با چالش جدی 

مواجه کرده است.
محمد شریفی قدم، دبیرکل خانه پرستار هم در 
گفتگو با سپید به ضرورت حیاتی جذب پرستاران 
جدید در بحران کرونا سخن می گوید و یادآور 

بیماری کرونا، درمان  اینکه  دلیل  »به  می شود: 
دارویی و جراحی ندارد، بنابراین کادر پزشک 
بیماران  این  هم کمترین مداخله را در درمان 
دارد. بیشتر بحث مقابله با کرونا، بحث مراقبت 
از بیمار است که بیشترین بار بر عهده پرستاران 
است. تا قبل از کرونا هم با کمبود شدید پرستار 
مواجه بودیم؛ طوری که نسبت پرستار به جمعیت 
در ایران، نصف حداقل استانداردهای جهانی 
است. با بحران کرونا، نیاز به خدمات پرستاری 
به  نیاز  به کرونا،  مبتال  بیمار  تشدید شد. یک 
خدمات ۲4 ساعته مراقبت پرستاری دارد، در 
حالی که یک بیمار که جراحی انجام داده است، 
نیاز به چهار ساعت مراقبت پرستاری دارد. در 
کشورهای توسعه یافته برای مهار بحران کرونا، 
بیشترین تمرکز را روی جذب کادر پرستار قرار 
کاهش  شدت  به  فوتی هایشان  آمار  و  داده اند 
پیدا کرده است، اما چنین حساسیتی در کشور 
ما وجود ندارد و آمار مرگ ها بر اثر کرونا باال 
می رود. در نظر بگیرید اگر حتی ساالنه ۱۰ هزار 
پرستار جدید جذب شود، فقط وضعیت موجود 
حفظ می شود که این کار را هم انجام ندادند.«
او تاکید می کند: »با وجود آنکه حدود 5۰ هزار 
پرستار بیکار داریم و در بحران کرونا، نیاز جدی 
به آنها داریم، اما برنامه ریزی علمی و بلندمدتی 
برای جذب آنها وجود ندارد. با توجه به طوالنی 
شدن بحران کرونا، کادر پرستاری ما خسته و 
به جای  نیز  پرستار  هر  االن  فرسوده شده اند. 
چند نیرو کار می کند. محصول این فشار کاری، 
این خواهد بود که خطای پزشکی باال می رود. 
پرستار تا حدی توان دارد. اگر فشار به جامعه 
پرستاری افزایش پیدا کند و نیروهای تازه نفس 
جذب نشوند، آمار مرگ و میر بر اثر کرونا هم 

باال می رود.«
همچنین شمس الدین شمس، رئیس شورای عالی 
نظام پرستاری هم از کمبود شدید نیروی انسانی 
در مراکز درمان کرونا انتقاد می کند و می گوید: 
»معضل کمبود نیروی انسانی به خصوص پرستار 
در بیمارستان ها و مراکز درمانی یک مشکل اساسی 
است که به خصوص در بحران کرونا بیش از 
گذشته آسیب می زند. متاسفانه هنوز استاندارد 
مشخصی درباره تعداد نیروی انسانی در مراکز 
درمانی کشور تعریف و اجرا نشده است. بحث 
تعیین استاندارد نیروی انسانی باید به طور جدی 
مورد توجه قرار گیرد. به طور مثال اینکه سیستم 
سالمت کشور در مقابل هر تخت بیمارستانی 
چه تعداد نیرو انسانی باید داشته باشد، هنوز 

مشخص نیست.«
خصوص  در  است  »نیاز  می کند:  تصریح  او 
استاندارد نیروی انسانی، کار اساسی و کارشناسی 
صورت بگیرد و بر اساس آن برنامه ریزی شود. 
وقتی یک مرکز یا موسسه سالمت راه اندازی 
می شود، الزم است تامین نیروی انسانی آن با 
استاندارد مشخص   تعداد تخت یک  به  توجه 
اکنون  استاندارد  این  متاسفانه  اما  باشد،  داشته 

وجود ندارد.«
با توجه به کمبود جدی نیروی انسانی در مراکز 
نیروهای  که جذب  است  نیاز  کرونا،  درمان 
اولویت  در  بیمارستان ها  در  جدید  درمانی 
قرار بگیرد. تاخیر در جذب نیروهای جدید 
و دامن زدن به بروکراسی ها موجب فرسایش 
بیشتر کادر درمان و باالتر رفتن آمار فوتی های 

کرونا خواهد شد.

سرحدی: افزایش نیروی انسانی 
در مراکز درمان کرونا و افزایش 

حقوق و مزایا برای درمانگرانی 
که جان خودشان را به خطر 

می اندازند، اقدام حیاتی است 
که می تواند به کاهش چشمگیر 
آمار فوتی های کرونا منجر شود. 

درواقع، تقدم بخشیدن بر 
پیشگیری و توسعه زیرساخت های 
نرم افزاری و سخت افزاری نظام 
سالمت، دو اقدام کلیدی در مهار 

کرونا است که باید در کشور ما 
جدی گرفته شود
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درویشی: االن بحث این نیست 
که چه تعداد نیروی درمانی جدید 

به مراکز درمان کرونا اضافه 
می شود. بحث اصلی اینجاست که 

چه زمانی این نیروهای جدید به 
مراکز درمانی اضافه می شود. تاخیر 

در جذب این نیروها به فرسایش 
بیشتر کادر درمان منجر می شود. 

نباید جذب این نیروها آنقدر 
دیر و کند انجام شود که مصداق 

نوشداروی پس از مرگ باشد

دولت با جذب 10 هزار نیروی 
درمانی برای مهار کرونا موافقت 

کرده و مجوز این استخدام ها 
صادر شده، اما مشکل اینجاست 

که جذب نیرو در مراکز درمانی 
به کندی پیش می رود و یک نوع 
بروکراسی طوالنی در این قضیه 

به چشم می خورد. تاخیر در جذب 
نیروهای جدید و دامن زدن به 
بروکراسی ها موجب فرسایش 

بیشتر کادر درمان و باالتر رفتن 
آمار فوتی های کرونا خواهد شد



رئیس گروه تجویز و مصرف منطقی و اطالع رسانی فرآورده های سالمت سازمان غذا و دارو تشریح کرد

رئیس گروه تجویز و مصرف منطقی و اطالع 
رسانی فرآورده های سالمت سازمان غذا و دارو 
مرگ های  به  مربوط  ارقام  و  آمار  ارائه  ضمن 
ناشی از مسمومیت با دارو در کشور، چگونگی 
پیشگیری از این مسمومیتها را نیز تشریح کرد.

به گزارش سپید، یسنا به منش در گفتوگو با ایسنا 
با بیان اینکه داروها یکی از خطرناکترین عوامل 
مسمومیتزا در منازل هستند، گفت: »عدم توجه 
به میزان مصرف دارو، مصرف داروها در تاریکی 
و همراه با خواب آلودگی و مصرف خودسرانه 
داروها، همگی می توانند به مسمومیتهای دارویی 

منجر شوند.«
وی تاکید کرد: »بنابراین باید از مصرف خودسرانه 
داروها، اجتناب کنیم و همچنین بدانیم که مقادیر 
باالی برخی از داروهای به ظاهر کم خطر، می توانند 
برای فرد خصوصًا کودکان و افراد مسن کشنده 
باشند. در عین حال باید توجه کرد که شایعترین 
علت بروز مسمومیت در جهان، مصرف داروها 
بیش از مقادیر درمانی است. در کشور ما نیز 
شیوع باالی مسمومیتهای دارویی بر اساس آمار 
مسمومین مراجعه کننده به بیمارستانهای کشور 
تایید شده است. این درحالی است که به دلیل 
تبحر گروه پزشکی، بسیاری از این مسمومیتها 
فرد  بیمارستان درمان می شود و  به  با مراجعه 
مسموم از خطر مرگ نجات داده می شود، اما 
اهمیت مسمومیت دارویی در این نکته است که 
گاهی ممکن است کبد و کلیه فرد مسموم در 

اثر مسمومیت دچار صدمه دائمی شود و کیفیت 
زندگی فرد تا آخر عمر با مشکل مواجه شود.«
به منش ادامه داد: »با توجه به آمار منتشر شده از 
سوی سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص 
مرگ و میر ناشی از مسمومیت با داروها، شاهدیم 
که طی هشت سال اخیر رفته رفته تعداد موارد 
مرگ ناشی از مسمومیت های دارویی در حال 
افزایش بوده است. بر اساس اعالم سازمان پزشکی 
قانونی کشور، متاسفانه متادون که یک داروی 
ُمَسکن مخدر است و در درمان اعتیاد به مواد 
مخدر تجویز می شود، به دلیل اقبالی که افراد 
در  و  قاچاق شده  دارند،  آن  به مصرف  معتاد 
نتیجه مصرف بدون تجویز پزشک و یا مصرف 
بیش از حد درمانی و یا مصرف اتفاقی شربت 
آن توسط کودکان، به تنهایی دلیل مسمومیت و 
مرگ 1601 نفر در سال 1398 و 730 نفر در 

پنج ماه نخست سال 1399 بوده است.«
وی افزود: »ترامادول نیز جزو داروهای مسکن 
مخدر محسوب شده و برای کنترل دردهای شدید 
استفاده می شود که متاسفانه این دارو هم مورد 
سوءمصرف قرار می گیرد و بر اساس آمار سازمان 
پزشک قانونی سوءمصرف ترامادول، منجر به 
مرگ 269 نفر در سال 1398 و 89 نفر در پنج 
ماه اول سال 1399 شده است. مسمومیت با بقیه 
داروها علت مرگ 506 نفر در سال 1398 و مرگ 
243 نفر در پنج ماه اول سال 1399 بوده است.«
رئیس گروه تجویز و مصرف منطقی و اطالع 

رسانی فرآورده های سالمت سازمان غذا و دارو 
گفت: »به طور کلی مسمومیتهای دارویی، اعم از 
مسمومیت با متادون، ترامادول و بقیه داروها از 
دیگر دسته های درمانی، در سال گذشته، منجر 
به مرگ 2376 نفر شده و در پنج ماه نخست 
سال جاری، منجر به مرگ 1062 نفر شده است. 
مرگ ناشی از مسمومیت دارویی در کشور ما، 
بعد از مرگ ناشی از مسمومیت و سوء مصرف 
مواد و با در اختیار داشتن  28 تا 31 درصد از 
رتبه  در  این حوزه  در  میر  و  مرگ  موارد  کل 

دوم  قرار دارد.«
به منش با بیان اینکه هر چقدر آگاهی جامعه 
نسبت به عوارض ناخواسته داروها خصوصاً در 
مقادیر بیش از حد درمانی افزایش یابد، شاهد 
کاهش مرگ و میر ناشی از مسمومیت دارویی 
خواهیم بود، گفت: »از دیگر اقدامات پیشگیرانه 
با دارو، حذف دسترسی  در حوزه مسمومیت 
بر مصرف  دقیق  نظارت  و  داروها  به  کودکان 
بیماران مبتال به مشکالت  داروی سالمندان و 
اعصاب و روان است. در عین حال در هنگام 
مراجعه به پزشک و یا داروساز باید داروهای 
مصرفی خود را نام ببریم تا پزشک با اطالع از 
داروهای مصرفی، اقدام به تجویز داروهای جدید 
کند. این موضوع باعث می شود، مقدار داروی 
دریافتی بیمار از حد درمانی بیشتر نشود و از 

بروز مسمومیت جلوگیری شود.«
وی با بیان اینکه اولین علت مراجعه به  بخش 

مسمومیتهای بیمارستانهای کشور در سال 1397، 
با شیوع 40 تا 60 درصدی در شهرهای مختلف بر 
اثر مسمومیت دارویی بوده است، گفت: »همچنین 
در سال 1398 تعداد مراجعات مربوط به مسمومیت 
دارویی در بیمارستانهای مرجع مسمومیت در 
سطح کشور بالغ بر 64706 هزار نفر بوده است.«
به منش با بیان اینکه شیوع مسمومیت دارویی 
کرد:  اظهار  است،  متفاوت  ایران  شهرهای  در 
شهرهای  بیمارستانهای  در  اساس  این  »بر 
مازندران، گیالن، گلستان و اسفراین مراجعات 
مسمومیت های دارویی، درصد باالتری را نسبت 
داده  به خود اختصاص  به دیگر مسمومیت ها 
است و بین 50 تا 77 درصد از کل مراجعات 
مسمومیت را به خود اختصاص می دهند. این در 
حالی است که بیشترین تعداد مراجعه مسمومیتهای 
دارویی در بیمارستانهای لقمان حکیم که زیر 
نظر دانشگاه شهیدبهشتی تهران است، با 6940 
مراجعه مسمومیت دارویی و سپس مشهد، گیالن، 
مازندران، آذربایجان غربی، به ترتیب بین  5334 
سال  در  دارویی  مسمومیت  مراجعه   4139 تا 

1398 بوده است.«
از کل  تنها 48 درصد  تاکید کرد: »گرچه  وی 
مسمومیت های مراجعه شده به بیمارستان ها در 
اما در مورد  دارد،  سال گذشته، علت تعمدی 
مسمومیت های دارویی نزدیک به 80 درصد از 
موارد تعمدی و با هدف خودکشی اتفاق می افتد. 

ادامه در صفحه 14 

شیوع باالی مسمومیت های دارویی در کشور
داروهای اعصاب و روان در راس موارد مسمومیت زا 

13 شماره 1781 6 آبان 1399



شماره 141781 6 آبان 1399

 ادامه از صفحه 13
این در حالی است که مسمومیت های دارویی 
در کودکان با شیوع کمتر از چهار درصد و 
اغلب به صورت اتفاقی و در اثر کنجکاوی 

کودک و یا اشتباه والدین رخ می دهد.«
منجر  بیشتر  که  داروهایی  درباره  منش  به 
راس  »در  گفت:  می شوند،  مسمومیت  به 
داروهایی که اغلب منجر به بروز مسمومیت 
در  موثر  داروهای  بزرگساالن  در  میشوند، 
بیماریهای اعصاب و روان خصوصًا داروهای 
آرامبخش، ضد افسردگی و ضد جنون و سپس 
به  نزدیک  عهدهدار  مخدر،  غیر  مسکن های 
70 درصد از موارد مسمومیت دارویی هستند. 
غیر  مسکن های  با  مسمومیت  کودکان  در 
مخدر مانند استامینوفن نسبت به بزرگساالن 

است.« شایع تر 
توجه  با  کلی  به طور  اینکه  بیان  با  منش  به 
مسمومیت،  از  پیشگیری  باالی  اهمیت  به 
بروز  از  می توان  روش هایی  طریق  از 
کرد،  پیشگیری  دارویی  مسمومیت های 
داروهای  است  بهتر  اساس  این  »بر  گفت: 
بیمار افسرده و یا بیمارانی که تعادل رفتاری 
ندارند و یا افرادی که سابقه اقدام به خودکشی 
و  گیرد  قرار  دسترس شان  از  دور  دارند، 
داروی  میزان  خصوص  در  دقیقی  مراقبت 
در  همچنین  شود.  انجام  افراد  این  مصرفی 
و  شایع  بسیار  دارویی  مسمومیت  سالمندان 
شکل  ظاهری  تشابه  است.  خطرناک  البته 
داروها، ابتال به فراموشی، عدم اطالع از نام 
داروها، بی سوادی یا کم سوادی و یا خوانا 
نبودن مقادیر مصرفی دارو مندرج روی جعبه 
دارویی ممکن است منجر شود تا سالمندان 
داروی خود را به اشتباه یا به صورت تکراری 

دیگر  دقیق  نظارت  بنابراین  کنند.  مصرف 
از  پیشگیری  در  سالمندان  با  همخانه  افراد 

دارد.« ویژه ای  اهمیت  مسمومیت 
وی با بیان اینکه بهترین روش برای پیشگیری 
از خوردن دوز تکراری دارو، یادداشت کردن 
دادن قرصها  قرار  یا  و  دارو  دفعات مصرف 
تقسیم بندی  مخصوص  جعبه های  داخل  در 
شده موجود در داروخانه ها است، گفت: »در 
اولیه  بسته بندی  در  داروها  باید  حال  عین 
مصرف  صورت  در  تا  شوند  نگهداری  آنها 
اشتباهی، خانواده بتواند اطالعات الزم را در 

دهد.« قرار  پزشکان  اختیار 
به منش ادامه داد: »باید توجه کرد که مصرف 
به  اقدام  از داروها در  باالی بسیاری  مقادیر 
و  عالمت  ابتدا  در  است  ممکن  خودکشی، 
اما وضعیت فرد  نشانه خاصی نداشته باشد، 
مسموم به طور ناگهانی وخیم شود و یا در 
کلیه  و  کبد  دائمی  صدمات  به  منجر  آینده 
در فرد مسموم شود. به عنوان مثال مصرف 
درمان  جهت  استامینوفن  داروی  خودسرانه 
به  مقادیر درمانی، منجر  از  بیش  درد و تب 
ارجاع  بنابراین  شد.  خواهد  کبدی  صدمات 
فرد مسموم به بیمارستان بسیار حیاتی است. 
در عین حال به طور کلی ایجاد استفراغ در 
مسمومیت های دارویی توصیه نمی شود مگر 
آنکه به توصیه پزشک باشد. چرا که این عمل 
سبب  دارویی  مسمومیت های  از  برخی  در 

بیمار خواهد شد.« وخامت اوضاع 
رئیس گروه تجویز و مصرف منطقی و اطالع 
رسانی فرآورده های سالمت با بیان اینکه در 
برخورد با فرد مسموم غیر هوشیاری که در 
کنارش بسته های داروی خورده شده وجود 
القاء  عدم  و  خونسردی  حفظ  ضمن  دارد، 

استفراغ در این فرد، باید بسته های دارویی 
شماره  با  و  برده  بیمارستان  به  بیمار  همراه 
190  و 115 تماس گرفته شود، گفت: »در 
است  بهتر  دارو،  با  تعمدی  مسمومیت های 
در صورت هوشیاری فرد مسموم، نام دارو 
از  یک  هر  تعداد  و  مصرفی  داروهای  یا 
درمانی  کادر  به  و  بپرسید  وی  از  را  آنها 

دهید.« اطالع 
به منش تاکید کرد: »برای پیشگیری از بروز 
مسمومیت دارویی در کودکان نیز اگر در خانه 
کودک زیر پنج سال زندگی می کند، داروها 
حتما در کمدهای باال، دور از دسترس و مجهز 
به قفل قرار داده شود. همچنین مراقب باشید 
تا در هنگام بیماری کودک، دوز تکراری و 
یا داروی بیشتر از حد تجویز شده به کودک 
داده نشود. به عنوان مثال برای کاهش تب در 
کودکان، داروی استامینوفن را بر اساس وزن 
و سن کودک و با مشورت پزشک و داروساز 
به کودک بدهید. مقادیر بیش از حد درمانی 
کند.« مسمومیت  ایجاد  می تواند  استامینوفن 

وی افزود: »داروهای مصرفی افراد خانواده را 
دور از دسترس کودکان نگهدارید. از قرار دادن 
دارو در کیف دستی پرهیز کنید تا مانع خورده 
داروهای  شود.  کودکان  توسط  دارو  شدن 
نخورید،  کودکان  چشم  مقابل  در  را  خود 
تقلید  بزرگساالن  رفتار  از  کودکان  که  چرا 
می کنند و ممکن است دور از چشم والدین 
داروها را به دهان ببرند. اگر به کودک خود 
دارو می دهید به او تفهیم کنید که این دارو 
و  شکالت  آبنبات،  مثل  کلماتی  از  و  است 
خصوصًا  داروها  نکنید.  استفاده  خوراکی  یا 
را  داروهای خوش طعم مخصوص کودکان 
از دسترس شان دور نگه دارید؛ چراکه ممکن 

است با استفاده از غفلت شما، کودک اقدام به 
مصرف دارو کند. باید توجه کرد که کودکان 
کنجکاوند و ممکن است زمانی که افراد سالمند 
فامیل در حال مصرف داروهای خود هستند، 
دارو  بلعیدن  یا  و  چشیدن  به  اقدام  کودکان 
مسمومیت  از  پیشگیری  برای  بنابراین  کنند. 
افراد سالمند خانواده  از  دارویی در کودک، 
از  دور  را  خود  مصرفی  داروهای  بخواهید 

کنند.« نگهداری  آنها  دسترس 
خانواده  در  فردی  »اگر  کرد:  تاکید  منش  به 
در حال درمان ترک اعتیاد است، از دسترسی 
کودکان به داروهای درمان کننده اعتیاد مانند 
قرص یا شربت متادون جداً خودداری کنید. 
مرگ بسیاری از کودکان و حتی بزرگساالن 
به دلیل نگهداری شربت متادون در یخچال 
مخصوصًا به دلیل تعویض بطری دارو با بطری 
خوراکی  نوشیدنی های  یا  و  دیگر  داروهای 
است.  گرفته  صورت  آنها  اتفاقی  مصرف  و 
داروی متادون به تنهایی در طی سال 1398 
 1601 مرگ  به  منجر  مسمومیت  به  منجر 

نفردر کشور شده است.«
رئیس گروه تجویز و مصرف منطقی و اطالع 
رسانی فرآورده های سالمت همچنین گفت: 
منجر  کودکی  در  متادون  با  مسمومیت  »اگر 
انگاری  سهل  آن  علت  تنها  شود،  مرگ  به 
عدم  بود.  خواهد  کودک  بستگان  و  والدین 
نگهداری شربت متادون در ظرف های مقاوم 
و  دارو  جابجایی  و  کودک  قفل  به  مجهز  و 
و  داروها  دیگر  بطری های  در  آن  نگهداری 
به مصرف دارو توسط  یا نوشیدنی ها، منجر 
کودکان و در نتیجه مرگ کودک خواهد شد 
قابل  خانواده ها  توسط  راحتی  به  البته  که 

است.« پیشگیری 



افزایش امیدها برای تایید واکسن کرونا تا پایان سال جاری میالدی

 علی ابراهیمی
با نزدیک تر شدن به روزها و ماه های پایانی سال 
میالدی جاری امیدها برای تأیید واکسن کرونا تا 

پایان سال در حال افزایش است.
به گزارش سپید، روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی 
نوشت: »بر اساس پیش بینی ها قرار است کادر درمان 
بسیاری از کشورها اوایل سال ۲۰۲۱ اولین دوز 

واکسن کووید ۱9 را دریافت کنند.«

خوش بینی فائوچی به ماه دسامبر
آنتونی فائوچی، مدیر موسسه آلرژی و بیماری های 
عفونی آمریکا هم با دادن وعده نزدیک شدن به 
زمان دستیابی به واکسن، اعالم کرد: »تا اوایل ماه 
دسامبر مشخص می شود که آیا واکسن مقابله با 
کرونا ایمن و مؤثر است یا خیر، اما به احتمال 
زیاد واکسیناسیون گسترده تر تا اواخر سال ۲۰۲۱ 

امکان پذیر نخواهد بود.«
این کارشناس بیماری های عفونی در گفت وگو با 
شبکه خبری بی بی سی، گفت: »تا پایان نوامبر سال 
جاری میالدی یا اوایل دسامبر می فهمیم که واکسن 

مقابله با کرونا ایمن و مؤثر خواهد بود یا نه.«
وی افزود: »وقتی در مورد واکسیناسیون بخش 
قابل توجهی از جمعیت صحبت می کنید، پس 
می توانید تأثیر قابل توجهی در پویایی شیوع داشته 
باشید؛ به این معنا که نهایت تا سه ماهه دوم یا سوم 
سال چنین واکسیناسیونی وجود نخواهد داشت.«
رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی 
این واکسن  »اولین دوزهای  تأکید کرد:  آمریکا 
به صورت محدود و با توجه به اولویت بندی مشخص 
پیش از پایان سال جاری به افراد تعلق می گیرد و 

این فرآیند چندین ماه نیز ادامه خواهد داشت.«

این دانشمند آمریکایی در ادامه افزود: »اما در 
خصوص دسترسی همگانی به واکسن نمی توان 
انتظار داشت تا پیش از سه ماهه دوم یا حتی سوم 
سال ۲۰۲۱ این اتفاق بیفتد.« فائوچی تصریح کرد: 
»واکسن نمی تواند جایگزین اقدامات بهداشت 
عمومی شود و مردم باید همچنان رعایت نکات 
ابتال به بیماری  از  بهداشتی را برای پیشگیری 

کووید ۱9 در دستور کار خود قرار دهند.«
البته در هفته های اخیر اختالفات میان فائوچی و 
دونالد ترامپ بر سر سیاست گذاری و مبارزه با 
بیماری کووید ۱9 باال گرفته و رئیس جمهوری 
آمریکا چندین بار رئیس موسسه ملی آلرژی و 
انتقاد قرار  بیماری های عفونی آمریکا را مورد 
داده است. همچنین ستاد انتخاباتی ترامپ، در 
فیلم تبلیغاتی بدون رضایت فائوچی از تصاویر 
او استفاده کردند که انتقاد این دانشمند آمریکایی 
تبار  ایتالیایی  این دانشمند  را به همراه داشت. 
آمریکایی بارها تأکید کرده است که عالقه ای به 
ورود به مباحث سیاسی ندارد و ترجیح می دهد 

کارهای علمی خود را پی بگیرد.

عرضه واکسن کرونا به کادر درمان در انگلیس
اظهارات فائوچی پس از انتشار گزارشی مبنی 
و  بهداشت  تأمین  ملی  سازمان  آمادگی  بر 
مایه کوبی  آغاز  برای   )NHS( انگلیس  درمان 
چندهفته ای کادر درمان خط مقدم درمان این 

کشور با واکسن کرونا بیان شد.
روزنامه میل چاپ لندن روز یکشنبه با اعالم 
این خبر، گزارش داد: »بر اساس چند طرح که 
حال  در  واکسن  یک  عرضه  در  تسریع  برای 
سازمان  اول  خط  کارکنان  است،  برنامه ریزی 

ملی تأمین بهداشت و درمان )NHS( انگلیس 
ممکن است در عرض چند هفته واکسن کووید 

۱9 را دریافت کنند.«
درمانگاه های  به  روزنامه،  این  گزارش  به 
انگلیس  سراسر  در  سازمان  این  زیرمجموعه 
اوایل  که  برنامه ای  برای  که  است  شده  گفته 
دسامبر آغاز خواهد شد، آماده شوند. البته برنامه 
زمانی هنوز به قطعیت نرسیده چراکه هیچ یک 
دست  در  حاضر  حال  در  که  واکسن هایی  از 

تحقیق اند به تصویب نهایی نرسیده اند.
رئیس  بورلی،  گلن  از  یادداشتی  روزنامه  این 
در  الیوت  بیمارستان جورج  درمانگاه  اجرایی 
وارویک شایر را منتشر کرد که در این یادداشت 
نوشته شده بود: »به درمانگاه بیمارستان جورج 

الیوت و سازمان های وابسته به بهداشت ملی در 
سراسر کشور اعالم شده است که برای شروع 
یک برنامه واکسیناسیون کووید ۱9 برای کارکنان 
در اوایل دسامبر )اواسط آذرماه( آماده باشند.«

در این یادداشت آمده است: »آخرین اطالعات 
حاکی است واکسن ویروس کرونا احتماالً در 
سال جاری آماده خواهد شد و کارکنان سازمان 
بهداشت ملی پیش از فرارسیدن کریسمس در 

اولویت قرار دارند.«
بیمارستان  درمانگاه  مدیرکل  الترینگام،  دیوید 
»ما  گفت:  میل  روزنامه  به  نیز  الیوت  جورج 
تاریخ مشخصی برای دریافت واکسن نداریم، 
اما در حال آماده شدن برای توزیع واکسن از 

اول دسامبر هستیم.«
از سوی دیگر منابع سازمان ملی تأمین بهداشت 
»درحالی که  کردند:  اعالم  انگلیس  درمان  و 
برنامه هایی  آماده سازی  سرگرم  بیمارستان ها 
برای مایه کوبی کادر درمان خود با هر واکسنی 
که تأیید شود هستند، اما جدول زمانی تعیین شده 
بورلی، زودهنگام و بیش ازحد بلندپروازانه است.«
یک مقام عالی رتبه سازمان ملی تأمین بهداشت 
و درمان انگلیس گفت: »هنوز هیچ پیشرفتی در 
زمینه اینکه چه زمانی یک واکسن عرضه می شود 
وجود ندارد زیرا هیچ تاریخ و هیچ هدایت ملی 
از سوی روسای سازمان ملی تأمین بهداشت و 
درمان انگلیس وجود ندارد و تنها ناامیدی حکم 
فرماست.« از سوی دیگر سر پاتریک واالنس، 
مشاور ارشد علمی دولت انگلیس نیز به نمایندگان 
مجلس و همتایان خود گفت: »واکسن کرونا تا 

فصل بهار در انگلیس عرضه نمی شود.«
ادامه در صفحه 16 
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آنتونی فائوچی، مدیر 
موسسه آلرژی و بیماری های 

عفونی آمریکا: تا اوایل ماه 
دسامبر مشخص می شود 

که آیا واکسن مقابله با 
کرونا ایمن و مؤثر است 

یا خیر، اما به احتمال زیاد 
واکسیناسیون گسترده تر 

تا اواخر سال ۲۰۲۱ 
امکان پذیر نخواهد بود



شماره 16۱78۱ 6 آبان ۱399

 ادامه از صفحه 15
تالش های اروپا برای دستیابی فوری 

به واکسن
در کنار تالش های مقامات انگلیسی که به تازگی از 
اتحادیه اروپا جدا شده اند، مذاکرات اتحادیه اروپا 
هم برای تأمین واکسن های بالقوه بیماری کووید 
۱9 از شرکت های داروسازی فایتزر، سانوفی و 
جانسون اند جانسون بر سر هزینه های قرارداد، 
روش پرداخت بها و پذیرش هزینه های بالقوه 
مسئولیت با دشواری های پیش بینی نشده ای رو به رو 
شده است، اما به گفته آنها تمام برنامه ریزی ها برای 
دسترسی به واکسن کرونا تا اواخر سال میالدی 
و یا نهایت اوایل سال جدید در حال انجام است.
البته اتحادیه اروپا به رغم ضرورت و فوریت امضای 
به رقابت  با توجه  برای خرید واکسن  قرارداد 
کشورهای جهان برای تأمین بهترین و مؤثرترین 
واکسن ها، با یک دشواری روبه رو شده است و آن 
تالش ایاالت متحده برای دسترسی زودتر به واکسن 
است؛ زیرا به گفته مقامات آمریکایی، این کشور 
تاکنون ۲ قرارداد خرید واکسن را با شرکت های 
آسترازنکا و فایتزر و شماری توافقنامه های تأمین 
مالی عمده نیز با دیگر شرکت های داروسازی 

امضا کرده است.
از  تن  چند  رویترز؛  خبرگزاری  گزارش  به 
مقام های رسمی اتحادیه اروپا به این خبرگزاری 
اعالم کرده اند: »این نهاد برای دستیابی سریع به 
واکسن بالقوه برای کووید ۱9 دستکم با 6 شرکت 
و کارخانه داروسازی تولیدکننده واکسن ویروس 

کرونا مذاکره کرده است.«
این مقام ها که در مذاکرات مشارکت دارند و به 
علت محرمانه بودن آن، نخواستند نامشان فاش 
شود به رویترز گفته اند: »هدف از مذاکرات افزایش 
احتمال دسترسی به واکسن های کووید ۱9 برای 

شهروندان کشورهای عضو این نهاد است.«
به گفته مقام های اتحادیه اروپا: »مذاکرات این نهاد 
با شرکت جانسون اند جانسون که پیشرفت زیادی 
کرده بود، به علت کشمکش بر سر چگونگی تأمین 
هزینه های مسئولیت درصورتی که واکسن مورد 
نظر در هنگام کاربرد همگانی، اثرات جانبی و 
تأثیرهای منفی پیش بینی نشده ای نشان دهد، هنوز 

به نتیجه نرسیده است.«
بر اساس اعالم این مقام ها، شرکت سانوفی فرانسه با 
اتحادیه اروپا درباره تحویل 3۰۰ میلیون دوز واکسنی 
که با همکاری شرکت داروسازی »گالسگواسمیت 
کالین« بریتانیا در حال ساخت است، با اتحادیه 
اروپا وارد مذاکره شده و درخواست پرداخت فوری 
بهای تمامی سفارش را کرده است، اما اتحادیه اروپا 
مایل به پرداخت بهای آن به صورت قسطی و با 
تأخیر در پرداخت برخی اقساط تا هنگامی است 
که این واکسن آزمایش های اصلی کلینیکی را پشت 
سر بگذارد. البته سخنگوی سانوفی نیز از اظهارنظر 

دراین باره خودداری کرده است.
اتحادیه اروپا گذشته از فایتزر، سانوفی و جانسون 
اند جانسون، سرگرم مذاکره با شرکت های فن آوری 
زیستی مدرنا و کیورواکسن آلمان نیز است. به گفته 
مقام های این اتحادیه چهار کشور عمده عضو اتحادیه 
اروپا در ماه گذشته )ژوئن( با آسترازنکا برای خرید 
واکسنی که با کمک دانشگاه آکسفورد تولید می کند، 
قرارداد بسته اند و اکنون این قرارداد در حال تکمیل 
شدن با همه ۲7 کشور عضو این نهاد است. البته 
اتحادیه اروپا به امضای سه یا چهار قرارداد پیش خرید 

با شرکت های مطرح ابراز تمایل کرده است.

در کنار تالش های اتحادیه اروپا، دولت ایرلند نیز 
به تازگی به خوش بینی های روزافزون در زمینه عرضه 
یک واکسن در آینده نزدیک دامن زده است. لئو 
وارادکار، معاون نخست وزیر ایرلند که خود یک 
پزشک است، در این خصوص اظهار داشت: »من و 
دولت به اندازه زیادی خوش بین هستیم که واکسن 
کرونا طی دو ماه آینده تأیید شود و در نیمه اول یا 
سه ماهه اول سال میالدی آینده بتوان مایه کوبی کادر 

درمان را با واکسن کرونا آغاز کرد.«

برنامه ریزی آلمان برای احداث ۶۰ 
مرکز تخصصی واکسیناسیون

جنس اسپان، وزیر بهداشت آلمان نیز روز جمعه به 
جمع مسئوالن بهداشتی مدعی آغاز واکسیناسیون 
کووید ۱9 در آینده نزدیک پیوست و جدول زمانی 
مشابهی با جدول زمانی فائوچی، سازمان ملی 
تأمین بهداشت و درمان انگلیس )NHS( و معاون 
نخست وزیر ایرلند ارائه داد و اظهار داشت: »واکسن 

کرونا تا اوایل سال ۲۰۲۱ عرضه می شود.«
وی گفت: »سرگرم تهیه منابع کافی هستیم تا بسیاری 
از آلمانی ها در مدت 6 یا هفت ماه با واکسن کرونا 

مایه کوبی شوند.« جنس اسپان اعالم کرد: »آلمان 
قصد دارد 6۰ مرکز تخصصی واکسیناسیون در 
این کشور احداث کند تا اطمینان حاصل شود که 
واکسن ها در دمای مناسب ذخیره می شوند و از 
۱6 ایالت فدرال این کشور خواسته است تا ۱۰ 
نوامبر )۲۰ آبان( آدرس محل های ذخیره سازی 

را ارائه دهند.«

نگاه ها به واکسن کرونا آکسفورد-آسترازنکا
در هیاهوی تالش ها برای دسترسی به واکسن و آغاز 
واکسیناسیون، همه نگاه ها معطوف به واکسن ساخت 
محققان دانشگاه آکسفورد و شرکت داروسازی 
آسترازنکا است. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، 
رقابت ها  در  پیشرو  واکسن  تنها  محصول  این 
واکسنی است که محققان جهان در دست تحقیق 

و توسعه دارند.
به گزارش این روزنامه، واکسن شرکت آسترازنکا 
تاکنون بر روی ده ها هزار نفر در انگلیس، برزیل، 
آفریقای جنوبی و آمریکا آزمایش شده و امید زیادی 
به آن بسته شده است. ضمن اینکه روند آزمایش 
این واکسن هم به مرحله سوم یعنی آخرین مرحله 
آزمایش که در جریان آن میزان ایمنی و کارایی 

واکسن سنجیده می شود، رسیده است.
البته مرحله سوم آزمایش بزرگ واکسن کرونای 
دانشگاه آکسفورد-آسترازنکا روز ششم سپتامبر 
)۱۵ شهریور( و به دنبال واکنش های منفی مشکوک 
در یکی از داوطلبان زن انگلیسی چند روزی متوقف 
شد، اما مسئوالن شرکت آسترازنکا به رغم وقفه ای 
دانشگاه  کرونای  واکسن  آزمایش  روند  در  که 
آکسفورد ایجاد شد، اعالم کردند که این واکسن 
تا پایان سال جاری میالدی و یا اوایل سال آتی 

آماده خواهد شد.
مسئوالن شرکت اعالم کردند که با موافقت مقامات 
بهداشتی انگلیس، آزمایش واکسن تولیدی خود 
را علیه ویروس جدید کرونا از سر گرفته اند و 
مقامات بهداشتی و دارویی بریتانیا تأیید کرده اند که 
ادامه آزمایش واکسن تولید شده بی خطر است. به 
گفته این مقامات، به دنبال بروز عالئم بیماری در 
این زن انگلیسی که واکسن به او تزریق شده بود، 

کمیته ای مستقل برای بررسی خطرهای احتمالی 
آزمایش واکسن شرکت آسترازنکا تشکیل شد 
و اعضای آن به این نتیجه رسیدند که آزمایش 

واکسن می تواند ادامه یابد.
پاسکال سوریوت، مدیر اجرایی شرکت داروسازی 
آسترازنکا هم در نشستی آنالین، توقف آزمایش 
واکسن را موقتی دانست و گفت: »تولید واکسن در 
مسیر باقی مانده بود و قبل از شروع تحقیقات منتظر 

کسب اجازه از یک کمیته ایمنی مستقل بودیم.«
را  توقف  این  نیز  آسترازنکا  سخنگوی شرکت 
یک »اقدام عادی« توصیف کرد که هنگام بروز 
یک بیماری بالقوه غیر قابل توجیه در یکی از 
آزمایش های آن انجام می شود. آنها گفتند: »حفظ 
یکپارچگی آزمایش ها در طول تحقیقات، بسیار 
مهم است و این شرکت تالش می کند بررسی این 
مورد عارضه با سرعت هر چه بیشتر انجام شود 
تا کمترین تأثیر بالقوه را بر جدول زمانی آزمایش 

این واکسن داشته باشد.«
در  نیز  انگلیس  بهداشت  وزیر  هانکوک،  مت 
خصوص توقف آزمایش، به اسکای نیوز گفت: 
»توقف روند آزمایش واکسن خود یک چالش است، 
اما تالش برای تولید واکسن را عقب نمی  اندازد.« 
وی اظهار داشت: »بدیهی بود که این اتفاق برای 
آزمایش واکسنی خاص یک چالش به حساب آید، 
اما این نخستین باری نیست که چنین اتفاقی برای 

واکسن آکسفورد رخ می داد.«
البته دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پیش از 
این از تولید واکسن کرونا در این کشور تا پیش 
از انتخابات سوم نوامبر ۲۰۲۰ )۱3 آبان( خبر داده 
بود که این سخنان نگرانی هایی را در زمینه ترجیح 
منافع سیاسی در تولید واکسن کرونا افزایش داده 
بود، اما با اعالم فعلی مسئوالن بهداشتی کشورها و 
رسیدن موعد انتخابات در امریکا، رئیس جمهوری 
این کشور دیگر فشاری برای عرضه واکسن ندارد. 
ضمن اینکه مرحله سوم واکسن شرکت آسترازنکا 
از اواخر ماه اوت )اوایل شهریور( در آمریکا آغاز 
شده و سیاست مداران این کشور شانسی برای 
اعالم تولید واکسن قبل از انتخابات برای دونالد 

ترامپ قائل نیستند.

جنس اسپان، وزیر بهداشت 
آلمان: آلمان قصد دارد ۶۰ 

مرکز تخصصی واکسیناسیون 
در این کشور احداث کند 
تا اطمینان حاصل شود که 

واکسن ها در دمای مناسب 
ذخیره می شوند و از ۱۶ 

ایالت فدرال خواسته است 
تا ۱۰ نوامبر )۲۰ آبان( 

آدرس محل های ذخیره سازی 
را ارائه دهند
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کمک 300 میلیاردتومانی خیرین سالمت در راه مبارزه با کرونا

  یاسر مختاری
روزهای پایانی هفته وقف در حالی فرا رسیده 
است که بیش از هر زمان دیگری حضور خیرین و 
اقفین در حوزه سالمت ضروری می نماید. هشت 
ماه از شیوع پاندمی کرونا در کشور می گذرد. 
منابع سالمت در ایران نیز مانند هر کشور دیگری 
محدود  است و همزمانی تحریم ها با بیماری کرونا 
و افزایش بار مراجعات مردم به بیمارستان ها که نیاز 
به تخت های بیمارستانی را بیشتر می کند هزینه های 
بسیاری بر دوش نظام سالمت می گذارد. در این 
میان تجهیزات پزشکی به دلیل استفاده ممتد در 
و  تعویض  به  نیاز  و  بوده  فرسوده شدن  حال 

نوسازی در آنها بیشتر احساس می شود.

مشارکت 300 میلیاردتومانی خیرین 
سالمت در راه مقابله با کرونا 

به گزارش خبرنگار سپید، بر اساس اعالم معاون 
سالمت،  خیرین  مجمع  مردم  مشارکت های 
همزمان با شیوع کرونا تا امروز خیرین سالمت 
کشور بالغ بر 300 میلیاردتومان به دانشگاه های 
علوم پزشکی کمک کرده اند. اما نیاز دانشگاه ها و 
مراکز درمانی به مشارکت مردم همیشگی است.
سید محمد طباطبایی در این رابطه با سپید گفت: 
»با افزایش شیوع بیشتر کرونا در کشور و باال 
رفتن میزان مراجعه مردم به بیمارستان ها و بستری 
شدن آنها در آی سی یوها تجهیزات پزشکی حتمًا 
فرسوده شده  و نیاز به جایگزین شدن دارند. در 
همین راستا خیرین سالمت این موضوع را مد 
نظر داشته و برای تأمین آن اقدام خواهند کرد. 
سالمت  خیرین  مجمع  استانی  مدیران  تمامی 
نیازی  عضو ستاد های کرونا هستند و چنانچه 
داشته  وجود  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها  در 
باشد، رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی آن را 
به مدیران مجمع منتقل می کنند و مجمع خیرین 

آن استان نیز با استفاده از ظرفیت خیرین عضو 
یا مردم بالفاصله این نیاز را برطرف می کنند.«

وی افزود: »نیاز به تجهیزات درمانی در بیمارستان ها 
و مراکز درمانی همیشه وجود دارد. لذا توقع ما 
از خیرین و مردم این است که با عنایت به اینکه 
در هر استان و شهری شعبه های مجمع خیرین 
سالمت وجود دارند و برای مردم شناخته شده 
هستند، کمک های خود را برای تأمین نیاز های 
مراکز درمانی واریز کنند. مجمع خیرین سالمت تابع 
نیت خیرین است و چنانچه  آنها نیت خاصی مثل 
تهیه دستگاه اکسیژن ساز برای بیمارستان ها داشته 
باشند، کمک  می شود. امیدواریم با همت مردم، 
نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی برطرف شود.«
طباطبایی با بیان اینکه خیرین سالمت از ابتدای 
شیوع بیماری کرونا تا کنون 300 میلیارد تومان 
به مبارزه با کرونا کمک کرده اند، گفت: »عمده 
کمک ها به منظور تهیه تجهیزات پزشکی برای 
بیمارستان ها و مراکز درمانی دانشگاه های علوم 
پزشکی بوده و تا حد قابل قبولی نیز تجهیزات 
درمانی به این مراکز داده شده است. خیرین اقالم 

بسیاری از ماسک و گان گرفته تا تجهیزات دیگر 
مانند دستگاه های اکسیژن ساز را برای بیمارستان ها 
تهیه کرده اند و همچنان این کار را انجام می دهند.«

مشکالت بیمارستان ها از فرسوده  شدن 
تجهیزات پزشکی تا بدهی های انباشته

در این میان تنها نوسازی تجهیزات پزشکی نیست 
که نیاز به حضور واقفین و خیرین سالمت دارد، 
بلکه در کنار این موضوع بدهی های انباشته مراکز 
بیمارستانی در شیوع کرونا نیز تهدید دیگری علیه 
نظام درمانی است که دود آن مستقیم به چشم 

مردم مردم می رود.
حسن ابوالقاسمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل)عج( در این رابطه به سپید، گفت: »برخی 
از خدمات بیمارستانی ممکن است تحت پوشش 
بیمه نباشند. به همین دلیل هزینه آن باید از جیب 
بیمار پرداخت شده یا جزء بدهی انباشته شده در 
بیمارستان ها شوند. به این  موارد باید استهالک 
تجهیزات پزشکی مانند تجهیزات آزمایشگاهی 
و رادیولوژی را نیز اضافه کرد که  به روز کردن 

آنها در این شراط دشوارتر می شود.«
ابوالقاسمی بیان کرد: »خسارت دیگر بیمارستان ها 

این است که این مراکز از سایر درآمدهایشان محروم 
هستند، چراکه اکثر بخش ها را به کرونا اختصاص 
داده اند و بخش هایی که در اختیار کرونا نیست 
بیمارستان ها  این  دلیل  به همین  خلوت است. 
خودکفا اداره می شوند. لذا باید به آن ها کمک 
کرد تا خسارت هایی را که از  استهالک دستگاه ها 
و تجهیزات پزشکی یا عدم پوشش خدمات بیمه 

متحمل می شوند جبران کنند.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج( گفت: 
به  خسارتی  که  می کنند  تالش  »بیمارستان ها 
بدهی  تالش  این  همراه  اما  نشود،  وارد  بیمار 
انباشته به بار می آید. بیمارستان ها به هر قیمتی 
که باشد نمی گذارند بیمار آسیب ببیند، حتی اگر 
بودجه ای نداشته باشند، به صورت نسیه تجهیزات 
بدهی  این  باید  می کنند.  را خریداری  پزشکی 
انباشته بیمارستان ها پرداخت شود تا بی اعتمادی 
به این مراکز به وجود نیاید و باعث نشود در 
آینده بیمارستان ها در تهیه دارو یا اقالم پزشکی 

مشکل پیدا کنند.«
اگرچه موضوع بدهی انباشته بیمارستان ها به ساز و 
کار بیمه ها ارتباط دارد اما حضور فعال خیرین در 
این موضوع نیز که وضعیت اقتصادی شهروندان 
چندان مناسب نیست می تواند باری را از دوش 

نظام سالمت کشور بردارد.

اهداف تشکیل مجمع خیرین سالمت
مجمع خیرین سالمت کشور در دی ماه سال 88 
به عنوان یک سازمان مردم نهاد با هدف فراهم 
آمدن امکان شناسایی و ساماندهی خیرین فعال در 
امر سالمت کشور و برنامه ریزی برای بهره گیری 
صحیح از کمک ها و مشارکت های مردمی و هدایت 
این کمک ها به اولویت های ملی در حوزه سالمت، 
در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
به ثبت رسید و فعالیت خود را رسماً آغاز کرد. 
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وقفوسالمت؛کمکیکهباربیمارستانهاراسبکمیکند
آمادگی سازمان اوقاف در حمایت از تحقیقات و ساخت واکسن کرونا

ابولقاسمی: برخی از خدمات 
بیمارستانی ممکن است تحت 

پوشش بیمه نباشند. به همین 
دلیل هزینه آن باید از جیب 

بیمار پرداخت شده یا جزء بدهی 
انباشته شده در بیمارستان ها 

شوند. به این  موارد باید 
استهالک تجهیزات پزشکی 

مانند تجهیزات آزمایشگاهی و 
رادیولوژی را نیز اضافه کرد که  

به روز کردن آنها در این شراط 
دشوارتر می شود

طباطبایی: نیاز به تجهیزات 
درمانی در بیمارستان ها و مراکز 
درمانی همیشه وجود دارد. لذا 

توقع ما از خیرین و مردم این 
است که با عنایت به اینکه در هر 

استان و شهری شعبه های مجمع 
خیرین سالمت وجود دارند و 

برای مردم شناخته شده هستند، 
کمک های خود را برای تأمین 

نیاز های مراکز درمانی واریز کنند
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در شماره 1778 روزنامه سپید مورخ اول آبان ماه 
99، یادداشتی با عنوان »تعهدنامه  عجیب« به قلم 
دکتر بابک خطی منتشر شد. یادداشت مذکور به 
تعهدنامه ای اشاره داشت که چندی است تصویر آن 
در فضای مجازی و برخی رسانه ها دست به دست 
شده و حرف و سخن درباره آن بسیار است. تعهدنامه 
فوق الذکر که در آن قید شده براساس نامه شماره 
500/289 مورخ 99/6/10 معاون آموزشی وزارت 
بهداشت و نامه شماره 7099/86  مورخ  99/6/10 
مدیرکل توسعه آموزشی تنظیم شده است، شامل 
بندهای متعددی است با این مضمون که دانشگاه 
آزاد در قبال سالمتی کارورزان و کارآموزانی که 
از طرف این دانشگاه جهت آموزش وارد فضای 
بیمارستانی می شوند، هیچگونه مسئولیتی نداشته 
و اگر در این میان احدی از آن دانشجویان مبتال 
به کرونا شود، نه تنها همه مسئولیت برعهده خود 
اوست بلکه وی در قبال انتقال احتمالی ویروس به 

دیگران هم مسئول بوده و درصورت بروز خسارت، 
متعهد به پرداخت آن است و... .

نویسنده در این یادداشت ضمن انتقاد به روح حاکم 
بر چنین رویه ای، خواستار آن شده بود که اگر این 
تعهدنامه  اصالت نداشته و جعلی است، مسئوالن 
دانشگاه آزاد اسالمی آن را تکذیب و درصورتی 

که صحت دارد، هرچه سریعتر آن را بالاثر کنند.
به دنبال انتشار این یادداشت مدیرکل روابط عمومی 
دانشگاه آزاد اسالمی طی نامه ای به روزنامه سپید، با 
بیان اینکه »چنین موضوعی اساسا صحت ندارد«، 
توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. در این 

جوابیه آمده است:
1- موضوع مورد اشاره نگارنده روزنامه سپید در 
رابطه با ابالغ نامه شماره 500/289 مورخ 99/6/10 
معاون محترم آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی 
و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
فرایندهای  ارائه  شیوه نامه  درخصوص  پزشکی 

آموزشی در دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی 
کشور برای سال تحصیلی 400-99 است.

2- نامه فوق و پیوست آن )نامه معاونت محترم 
آموزشی وزارت بهداشت( حاوی چنین تعهدنامه ای 
نبوده و مطالبی که نگارنده یادداشت ذکر کرده است، 
در آن قید نگردیده و به طور کلی هیچگاه از طریق 
اداره کل توسعه آموزش و امور دانشجویان علوم 
پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی توصیه  به اخذ چنین 

تعهدنامه ای نگردیده است.
3- کلیه دانشجویان به مثابه فرزندان ما هستند و 
چنانچه دانشجویی به بیماری ناشی از ویروس  
مبتال گردد،  دیگری  بیماری  یا هر   19-covid
همانطوری که بیمارستان های دانشگاه آزاد اسالمی 
در سراسر کشور همیار با وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی مشغول ارائه خدمت به بیماران 
هستند، برای دانشجویان مبتال نیز حداکثر تالش و 

خدمات الزم ارائه خواهد شد.

4- کلیه افراد اعم از دانشجویان، اعضای محترم 
هیات علمی، کارمندان و به ویژه پزشکان، پرستاران، 
کادر پیراپزشکی و پرسنل درگیر بیمارستانی مشابه 
سربازانی هستیم که در حال حاضر در جبهه مقابله با 
این ویروس مشغول خدمت و چون در خط مقدم 
این مواجهه هستیم، بنابراین، ابتالء، مجروحیت، 
معلولیت و حتی شهادت جزو ذات وظیفه شغلی 

ما بوده و همگی به این موضوع آگاه هستیم.
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احداث، تکمیل، ترمیم و تجهیز مراکز بهداشتی و 
درمانی مورد تأیید وزارت بهداشت؛ تالش در جهت 
ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و حمایت معنوی 
و قانونی از فعالیت های مؤسسات خیریه در بخش 
سالمت کشور؛ تالش در جهت شناسایی نیازهای 
مناطق محروم کشور در زمینه نیازهای بهداشتی،درمانی 
و اهتمام در جهت رفع آنها پس از تصویب مراجع 
ذیربط؛ شناسایی سازمان ها، مؤسسات، ارگان ها و 
هسته های عالقه مند به امور عام المنفعه به منظور 
ارتقاء سطح همکاری و بهره گیری از توانمندی و 
استعدادهای بالقوه آنان؛ تالش در جهت شناسایی و 
برقراری ارتباط نظام مند با پزشکان نیکوکار ، مؤسسات 
و خیریه های بهداشتی، درمانی و دارویی به منظور 
تعامل و بهره گیری از توان و ظرفیت آنها و مشارکت 
آنان در زمینه امور بهداشتی و درمانی در راستای تحقق 
اهداف مجمع؛ تالش در جهت شناسایی خیرین داخل 
و خارج از کشور و بهره گیری از توان بالقوه آنان 

و تشکیل بانک اطالعاتی خیرین؛ شناسایی نیازهای 
واحدهای درمانی و مؤسسات بهداشتی، درمانی و 
دارویی و اهتمام در رفع آنها پس از تصویب مراجع 
ذی ربط؛ تالش در جهت احیاء و توسعه فرهنگ و 
سنت های اسالمی در زمینه وقف، حبس، وصیت، 
هبه ، قرض الحسنه ، خمس، صدقات و... و ترویج 
فرهنگ مشارکت های مردمی و خیرین؛ ایجاد شرایط 
الزم جهت معرفی طرح های مختلف عام المنفعه 
بهداشتی و درمانی به نیکوکاران جهت تقویت و توسعه 
طرح های مذکور؛  ارائه مشاوره به افراد خیّر و نیکوکار 
در امور بهداشتی، درمانی و... درجهت تطبیق نیّات 
خیر آنان با نیازهای جامعه از جمله وظایفی است که 
در اساس نامه مجمع خیرین سالمت ذکرشده است.  
هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم 
از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی، وقف و 
حبس،  وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در 
چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه مجمع، 
منابع مالی مجمع خیرین سالمت عنوان شده است. 

خیرین عضو این مجمع ساالنه بالغ بر هزار و 500 
میلیارد تومان به نظام سالمت کشور کمک می کنند. 
با توجه به محدودیت بودجه های بهداشت و درمان 

کشور این عدد قابل توجه است.

ورود خیرین سالمت به کمک رسانی 
مستقیم به مردم

همانگونه که عنوان شد خیرین سالمت کشور در 
عرصه کرونا نیز تا کنون 300 میلیارد تومان کمک 
کرده اند در این میان مجع قرار است به امر کمک 
رسانی به مردم نیز ورود پیدا کند. در همین راستا 
روز شنبه سوم مهرماه حسینعلی شهریاری دبیرکل این 
مجمع در نامه ای به مدیران مجامع استانی خواست 
تا در پی فرمایشات رهبر معظم انقالب برای مقابله 
با موج سوم کرونا، حضور پررنگ تری در مقابله با 
موج سوم کرونا داشته باشند. شهریاری در نامه خود 
نوشت: » همزمان با شیوع موج سوم ویروس کرونا 
مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای مدظله 
العالی دردیدار روز شنبه سوم آبان ماه با مسئولین ستاد 
ملی مبارزه با بیماری کرونا با اشاره به سخت تر شدن 
شرایط زندگی برخی افراد و مشاغل با اجرای اقدامات 
سخت گیرانه و پیشگیرانه، تأکید کردند دولت بسته های 
حمایتی را در نظر بگیرد، ضمن آنکه خیّرین و مردم 
نیز باید وارد میدان شوند و به کمک این افراد بیایند 
چرا که این کار جزو بهترین کارها و برترین وسایل 
نزدیک شدن به خدا است.« وی افزود: »در این راستا 
مقتضی است مدیران عامل محترم مجامع استانی خیرین 

سالمت در سراسر کشور با همکاری دانشگاه های 
علوم پزشکی اطالع رسانی و آگاهی بخشی از طریق 
رسانه های عمومی و فضای مجازی به عموم مردم و 
خیرین ارجمند نسبت به اهمیت موضوع با عنایت 
به فرمایشات مقام معظم رهبری در نظر داشته باشند.« 
شهریاری ادامه داد:  »تعامل با خیرین ارجمند و فراهم 
آوردن امکان کمک خیرین به آسیب دیدگان اجتماعی 
از ویروس کرونا و نیازمند از طریق مجامع خیرین 
سالمت، فعال کردن شورای مشارکت های زنان مجمع 
خیرین سالمت در جلب مشارکت های مردمی و کمک 
به خانواده های نیازمند، شناسایی خانواده های آسیب 
دیدگان اجتماعی از بیماری کرونا و نیازمند بسته های 
حمایتی بمنظور یاری رسانی به آنها، پیگیری الزم 
جهت جلب مشارکت های مردمی و تشویق خیرین 
به کمک رسانی به نیازمندان مورد حمایت که در امر 
مبارزه با ویروس کرونا آسیب دیده اند، انجام شود.«

 موضوع وقف و سالمت زمانی اهمیت پیدا می کند 
که بدانیم در این شرایط کرونایی کشور بیش از 
هزار و 86 موقوفه درمانی زیر نظر سازمان اوقاف 
و امور خیریه در حال حاضر زیر بار درمان کرونا 
قرار دارند که شامل 200 بیمارستان می شود و به 
گفته سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و 
امور خیریه تمامی بیمارستان های وقفی  در استان 
تهران و سایر مراکز برای مقابله با کرونا در اختیار 
وزارت بهداشت قرار گرفته است. این تعداد مرکز 
درمانی در کشور تعداد کمی نیستند و می توانند بار 
بیمارستان های دولتی را سبک تر کنند. ضمن اینکه 
تعداد بسیار زیادی از موقوفه ها در کشور هستند که 
نیت آنها کمک به تحقیقات علمی و پزشکی در کشور 
است. خاموشی در این رابطه گفت: »سازمان اوقاف 
از تمامی مجموعه های دانش بنیان حوزه سالمت که 
مورد تأیید وزارت بهداشت بوده اند حمایت کرده 
است. ضمن اینکه با توجه به شیوع بیماری کرونا 
اگر نسبت به ساخت و تولید واکسن کرونا از سوی 
هر بخش و نهادی، اقدامی صورت پذیرد، سازمان 

اوقاف حاضر به همکاری است.«

جوابیـه

خاموشی: با توجه به شیوع 
بیماری کرونا اگر نسبت به 

ساخت و تولید واکسن کرونا 
از سوی هر بخش و نهادی، 

اقدامی صورت پذیرد، سازمان 
اوقاف حاضر به همکاری است
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