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در نامه ای به رئیس جمهور مطرح شد خبـر

۷ توصیه کرونایی نمایندگان جامعه پزشکی به روحانی
سه تن از ارکان نظام پزشکی، در نامه ای به رئیس 
جمهوری، نکاتی را در ارتباط با وضعیت بیماری 

کرونا در کشور مطرح کردند.
به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی رئیس کل 
سازمان نظام پزشکی ایران، مصطفی معین رئیس 
شورای عالی نظام پزشکی و عباس آقازاده رئیس 
مجمع عمومی نظام پزشکی، در این نامه عنوان 
داشته اند: »همانطور که استحضار دارید شرایط سخت 
و پیشرونده اپیدمی ویروس کرونا در کشور و به 
خصوص میزان مرگ و میر غیر قابل قبول و اسف 
بار مبتالیان ضرورت بازنگری جدی در روش های 
مدیریتی این بحران را ایجاب می کند. همچنانکه 
مکرراً در ایام این همه گیری توسط مصلحان و 
کارشناسان علمی کشور عنوان شد، بدون عزم ملی 
و حضور فعال همه مسئوالن نظام و ایفای نقش 
مؤثر قوای مقننه و قضائیه در کنار دولت و اخذ 
اختیارات نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی برای 
مقابله همه جانبه و پیشگیرانه با این معضل، این 

درد مشترک به سامان نمی رسد.
اینک که راهبرد جدید ارتقا و سطح تصمیم گیری و 
توجه جدی تر به اهمیت بحران، اگرچه دیرهنگام، با 
تشکیل جلسه در حضور رهبری نظام و مسئوالن 
قوای نظامی و انتظامی مد نظر قرار گرفته است، 
الزم است به عنوان نمایندگان جامعه پزشکی کشور 
که این روزها مظلومانه و ایثارگرانه در صف مقدم 
این مواجهه صدها شهید در راه خداوند و سالمت 
ملت ایران تقدیم کرده اند، نتایج بررسی های علمی 
و نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی کشور را 

به استحضار برسانیم.
1- با توجه به آینده مبهم و طوالنی این بحران 
»تدوین سند راهبردی و ملی« برای تبیین وظایف 
و تعیین تکلیف  بخشها و نهادهای مختلف کشور، 
ضرورت غیر قابل تردید و معطل مانده ای است 
که باید با در نظر گرفتن اولویت سالمت مردم و 
مصالح ملی و با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی 
کشور با حضور کارشناسان عالم و صاحبان فرایند 

در دستور کار قرار گیرد. عضویت نمایندگانی از 
سازمان نظام پزشکی به عنوان نمایندگان جامعه 
پزشکی و نیز انجمن های علمی کشور در ستاد 

ملی مبارزه با کرونا پیشنهاد می شود.
2- ایجاد و تقدم ساز و کارهای علمی، قاطع و 
الزام آور پیشگیرانه با حضور و نظارت جدی و 
مؤثر نیروهای انتظامی برای جلوگیری از گسترش 
بیماری و کاهش تحمیل بار بیماری به مراکز درمانی 
و بیمارستان ها ضرورتی است که بارها مورد تأکید 
قرار گرفته و امید است در رویکرد جدید روش های 
فاصله گذاری اجتماعی با قاطعیت به مرحله اجرا 
درآید. بدیهی است که در همه اپیدمی ها و در همه 
کشورهای موفق در کنترل اپیدمی ها اساس و قاعده 
کنترل بیماری، بر روش های آموزشی، اقناع افکار 
عمومی و نهایتاً اقدامات قاطع و الزام آور پیشگیرانه 

استوار است.
3- مهم ترین عامل در کاهش مرگ و میر تأسف بار 
بیماران تشخیص زودرس بیماری و اقدامات مناسب 
در مراحل اولیه بیماری کروناست، ضرورت قطعی 
این اقدام آنچنانکه در تجربه کشورهای موفق مشاهده 
شده است افزایش تست های PCR با توجه به 

استانداردهای جمعیتی )در ایران حداقل 8۵ هزار 
پیگیری  و  شناسایی  ردیابی،  و  روزانه(  تست 
تشخیص افراد مرتبط با بیمار به تعداد حداقل 
1۰ نفر می باشد )Contact tracing(. امروزه 
عدم تشخیص زودرس باعث مراجعه بیماران با 
 ICU حال بد به بیمارستان ها، پر شدن تخت های
و مرگ ومیر حداقل ۴۰ الی ۵۰ درصدی بیماران 
در  بخشهای کووید و اورژانس های بیمارستانی و 
قبل از ICU شده است. برای انجام این مهم زیر 
ساخت های شبکه سراسری بهداشت و پزشکان 
خانواده یاری گران اصلی و خدوم ستاد ملی کرونا 

خواهند بود.
۴- حمایت ویژه از مراکز درمانی و بیمارستان های 
دولتی و خصوصی که در شرایط کرونا و افزایش 
هزینه های کمرشکن دچار آسیب جدی شده اند و 
تقویت امکانات حفاظتی و تجهیزات بیمارستان ها 
و  بخشهای ICU و به ویژه تأمین دستگاه های 
اکسیژن ساز مورد نیاز بیمارستان ها که با توجه به 
افزایش نیاز بیماران به اکسیژن از کمبودهای اصلی 
این روزهای حوزه درمان است از دیگر اقدامات 

حیاتی و فوری این مرحله است.

۵- با توجه به شهادت صدها تن و بیماری و 
فرسودگی هزاران نفر از کادر فداکار درمان در مراکز 
دولتی و بخش خصوصی، تأمین کافی لوازم ایمنی 
و حفاظت برای کادرهای درمانی، جایگزینی نیرو 
و تأمین پرسنل مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی 
و حمایت مالی جدی و عملی و ارائه تسهیالت و 
مشوق های الزم کادر درمان و شاغلین در  بخشهای 
مرتبط با کرونا و پرداخت حقوق معوقه ایشان اکیداً 
مورد انتظار و ضرورت قطعی امکان ادامه خدمت 

در این مرحله بحران است.
دولت  زیرساخت های  تقویت  و  اهتمام   -۶
الکترونیک، افزایش پهنای باند اینترنت و امکانات 
IT در حوزه سالمت به منظور امکان پیگیری و ردیابی 
بیماران، استفاده از تله مدیسین برای ویزیت بیماران و 
کاهش بار مراجعه بیماران به مراکز درمانی و افزایش 
کیفیت خدمات بیمارستانی نیز از دیگر نیازهای قطعی 
این روزهاست که باید مورد توجه دولت محترم و 
ستاد ملی کرونا قرار گیرد. انجام اقدامات جدی در 
استقرار سراسری »سامانه الکترونیک سالمت« نه تنها 
یک الزام قانون توسعه ششم کشور، بلکه از اهرم های 
با اهمیت مقابله با اپیدمی کرونا محسوب می شود.
7- توجه و حمایت ویژه از اقشار آسیب پذیر و 
دهک های پایین درآمدی جامعه چه در زمینه تأمین 
هزینه های زندگی و چه در مقوله هزینه های بهداشتی، 
با در نظر گرفتن افزایش هزینه های زندگی و تورم 
افسار گسیخته و آسیب های اقتصادی اقشار محروم 
در این ایام که موجب رنج مضاعفی عالوه بر رنج 

بیماری گشته، مورد تأکید است.
امید است مسئوالن نظام و دولت محترم با نگرشی 
دیگر به ابعاد خطیر این بحران و سامانی جدید 
و جدی برای کنترل اپیدمی و با مشارکت جویی 
از کارشناسان علمی و صاحبان فرآیند در ستاد 
ملی کرونا و ایفای مسئولیت اجتماعی همه نهادها 
و قوای کشور، زمینه ساز شاهد کاهش آالم و 
مرگ ومیر بیماران و بهبود شرایط بحرانی اپیدمی 

کرونا در کشور باشیم.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران گفت: 
»در تهران شرایط کامال متفاوت و سختتری را انتظار داریم.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در اجرای طرح مشترک امنیت 
سالمت محور پلیس پایتخت که در مقر فاتب برگزار شد، 
مدافعان سالمت  با  پلیس کمک و همراهی خوبی   « گفت: 
و در بحث مقابله و مبارزه با کرونا داشته است و ما از آنها 
تشکر می کنیم. ما برای کاهش کرونا و مقابله با آن راهی به جز 
رعایت پروتکل ها و عمل به شیوه نامه های بهداشتی نداریم و 

همه باید این موارد را رعایت کنیم.«
با  مقابله  ستاد  در  مدیریتی  نوین  راهبرد  اینکه  بیان  با  وی 
کرونای تهران، اقدامات هوشمندانه و تلفیق اقدامات سلبی و 
ایجابی است، گفت: »نزدیک به 37۰ هزار تذکر لسانی نشان 

دهنده همین راهبرد اجتماعی پلیس است، اما اگر برخی از 
افراد نخواهند پروتکل ها را رعایت کرده یا دست به اقدامات 
لجبازانه بزنند، برخوردهای سلبی نیز در دستور کار قرار دارد.«
زالی با بیان اینکه شرایط در تهران کامال متفاوت است، گفت: 
»ما شرایط سختی را در تهران در انتظار داریم. البته شرایط 
تهران نیز بسیار متفاوت است. به عنوان مثال ۴8۰ هزار واحد 
صنفی در سامانه وزارت بهداشت در تهران ثبت نام کردند 
که فاصله ما با استان دوم بسیار باالست؛ چرا که دومین استان 
در کشور حدود 1۵۰ هزار واحد صنفی را ثبت کرده است.«

با بیان اینکه امروز خواست و مطالبه مردم استفاده از  زالی 
که  نظرسنجی  آخرین  »طبق  است، گفت:  انتظامی  ابزارهای 
انجام شده است در بحث برخورد با افرادی که پروتکل ها را 

رعایت نکنند و لجاجت داشته باشند، نظر مردم بر این است 
که باید با قاطعیت با آنان برخورد شود و مردم نیز با این طرح 

پلیس همراه خواهند بود.«ایسنا

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران: 

شرایط سختی را در تهران انتظار داریم



با احکام جداگانه ای از سوی رییس جمهور خبـر

رحمانی فضلی فرمانده قرارگاه عملیاتی 
و   رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا شد

رئیس جمهور در احکام جداگانه ای عبدالرضا 
رحمانی فضلی، وزیر کشور را به عنوان فرمانده 
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و علیرضا 
رئیسی را به عنوان سخنگوی ستاد ملی مبارزه با 

کرونا منصوب کرد.
به گزارش سپید،  حکم انتصاب عبدالرضا رحمانی 
فضلی به فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه 

با کرونا به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور

پیرو فرمایشات و توصیه های مقام معظم رهبری 
العالی( در جلسه مورخ 1399.08.03  )مدظله 
ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تشکیل قرارگاه 
عملیاتی و لزوم مشارکت و همکاری حداکثری 
در کنترل، پیشگیری و درمان بیماران کرونایی 
و تقلیل میزان فراگیری این ویروس و استمرار 
آگاه سازی و  آموزش همگانی در نحوه مراقبت و 
مقابله با این بیماری، به موجب این حکم جنابعالی 

را به عنوان »فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا« منصوب می نمایم.

به  با توجه  اقدامات قرارگاه را  ضروری است 
وظایف و اولویت های ذیل برنامه ریزی و اجرا 
نموده و نتایج آن مستمراً به اینجانب گزارش شود.
1. تسهیل و پیگیری مستمر اجرای دقیق و به 
موقع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و رفع 

موانع احتمالی
2. تدوین دستورالعمل اجرایی برای عملیاتی شدن 
مصوبات ستاد ملی با توجه بر واقعیت های میدانی 

با هماهنگی دستگاه های ذی ربط
3. استفاده از ظرفیت های مردمی از جمله مساجد، 
بسیج، خیرین و سمن ها و سایر سرمایه های عمومی 
برای حمایت از اجرای مصوبات و کمک به تامین 

معیشت اقشار آسیب پذیر
4. ایجاد تفاهم میان نیروهای اجتماعی، تقویت 
روحیه همکاری و تحکیم مسئولیت های عمومی 

در مواجهه با شرایط پیچیده کنونی
5.  ارتقاء فضای هم افزایی، همکاری و همدلی میان 

بخش های دولتی و خصوصی و قوای کشوری 
و لشکری

6. افزایش حضور محسوس ضابطین و ناظرین 
به  اقشار مردم  پروتکل های مصوب و ترغیب 

رعایت الزامات بهداشتی
7.آموزش و فرهنگ سازی به منظور ایجاد اعتماد و 
انگیزه اجتماعی نسبت به اجرای مصوبات ستاد ملی
7.  ایجاد هماهنگی بین کمیته های مختلف ستاد 
و نظارت بر حسن اجرای وظایف هر یک از آنها
به  رئیسی  علیرضا  انتصاب  در حکم  همچنین 
عنوان سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکید 
شده که از این تاریخ، تنها مرجع موثّق و قابل 
استناد در مورد اعالم برنامه ها و مصوبات ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، سخنگوی ستاد خواهد بود. 

متن این حکم بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی
نظر به اهمیت سالمت و آرامش روانی مردم و 
لزوم اطالع رسانی شفاف، منسجم، متمرکز و به 

دور از هرگونه حاشیه و ایجاد دغدغه و هراس 
بالجهت در مردم و اینکه صدای واحد نسبت به 
اخبار، اطالعات و شیوه مدیریت ویروس کرونا 
شنیده شود، جنابعالی را به عنوان »سخنگوی ستاد 
ملی مبارزه با ویروس کرونا« منصوب می نمایم.
انتظار دارد با هماهنگی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا و ارتباط مستمر با کمیته اطالع رسانی 
آن ستاد و نیز حضور فعال در رسانه ها، شبکه های 
خبری و فضای مجازی اقدامات شایسته به عمل 
افکار  تشویش  و  اطالعات  تشتت  از  و  آورده 

عمومی جلوگیری نمایید.
بدیهی است از این تاریخ، تنها مرجع موثّق و قابل 
استناد در مورد اعالم برنامه ها و مصوبات ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، سخنگوی ستاد خواهد بود.
توفیق شما و سایر اعضای محترم ستاد را در 
متعال  خداوند  درگاه  از  محوله  وظایف  انجام 

مسألت می نمایم.
حسن روحانی

رئیس جمهوری اسالمی ایران

کشور  فعلی  شرایط  به  اشاره  با  تهران  شهر  شورای  رئیس 
تعطیل  کاماًل  هفته  دو  به مدت  تهران  دادم  »پیشنهاد  گفت: 
شود که متأسفانه دولت اصاًل توجهی به این پیشنهاد نکرد.«
به گزارش سپید، محسن هاشمی در حاشیه برگزاری دویست 
از  انتقاد  با  تهران  شهر  شورای  جلسه  پنجمین  و  چهل  و 
ستاد مبارزه با کرونا در تهران اظهار کرد: »هفته گذشته بنده 
پیشنهادی را مبنی بر تعطیلی کامل دوهفته ای تهران را مطرح 
کردم که این ستاد اصاًل عنایتی را به این پیشنهاد نداد و از 

این اتفاق متأسفیم.«

وی با اشاره به اینکه در این شرایط و با توجه به وضعیت 
را  اقتصاد  دولت  و  ندارد  هم  مطلوبی  شرایط  که  اقتصادی 
نسبت به بهداشت و سالمت مردم ترجیح داده است، گفت: 
»چنانچه اقتصاد وضعیت بهتری داشت قاعدتًا دولت به سالمت 
و بهداشت مردم در این شرایط عنایت ویژه تری را داشت.«
به گزارش ایسنا، رئیس شورای شهر تهران با تأکید مجدد بر 
اینکه اقتصاد وضعیت خوبی را ندارد گفت: »با توجه به این 
شرایط و عدم توجه دولت به موضوع بهداشت و سالمت 

نتیجه اش شرایط فعلی می شود.«

رییس شورای شهر تهران انتقاد کرد

بی توجهی دولت به پیشنهاد تعطیلی تهران

شماره 1782 73 آبان 1399
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سخنگوی دولت: خبـر

هشتهزارمیلیاردتوماناینهفتهدراختیاروزارتبهداشتقرارمیگیرد
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری گفت: 
»برای حمایت از نظام سالمت تاکنون ۶۰۰ میلیون 
یورو به وزارت بهداشت پرداخت شده است، در 
جلسه روز سه شنبه تمهیدی اندیشیده شده تا باقیمانده 
یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به نحوی به 
وزارت بهداشت پرداخت شود که موجب افزایش 
نقدینگی و تورم نشود و ظرف همین هفته وزارت 
بهداشت به باقیمانده منابع دسترسی پیدا می کند.«

به گزارش سپید، علی ربیعی روز سهشنبه به مصوبات 
ستاد کرونا اشاره کرد و گفت: »همچنین تصمیماتی 
که در ستاد ملی کرونا که با حضور رهبر معظم 
انقالب اتخاذ شد ما را وارد مرحله جدیدی کرده 
است. تاثیر گذاری کرونا بر عرصه های سالمت، 
اقتصاد و جامعه و حتی امنیت هر روز ابعاد جدیدی 

یافته و در حال گسترش است.«
وی افزود: »تصور آنکه کرونا در چند ماه به پایان 
خواهد رسید، امروز به یک خوش خیالی خطرناک 
می ماند. برخی حتی چشم انداز 3 ساله برای دستیابی 
و امنیتی عمومی را مطرح می کردند و برخی کرونا 
را ویروس ماندگار مانند آنفلوآنزا مطرح کردهاند. 
لذا ما با خصوصیات بحرانی با طول زمان زیاد و 
اثر شدید و ریسک باال و پرمخاطره روبرو هستیم. 
جهش ویروس غیرقابل پیش بینی است، اگر ما تا 
دیروز با دو متغیر جان - سالمت و جان - معیشت 
روبرو بودیم امروز ابعاد روانی و اجتماعی و امنیت 
اجتماعی به آن افزوده شده است. بنابراین ما نیازمند 
حکمرانی مبتنی بر کرونا هستیم. ما به سطح باالیی 
از نظم ساختاری و نظم اجتماعی و نهادینه شدن 

رفتارهای مبتنی بر مقابله با کرونا هستیم.«
سخنگوی دولت ادامه داد: »بی توجهی و عدم همراهی 
با پروتکل ها و دستورالعملهای بهداشتی بنابر تحقیق 
صورت گرفته و همچنین تغییرات جهشی در ویروس 
که ضریب ابتال از 1.3 به 1.9 رسیده است باعث 
دنیا هم  در  البته  است.  آن شده  به  ابتال  افزایش 
وضعیت مشابهی را داریم. برخی از کارشناسان 
ما معتقدند ویروسی که از چین تسری پیدا کرد با 
ویروسی که از غرب و اروپا است متفاوت تر است، 
دولت در یک مرحله فقط ۶۰ میلیارد تومان به بحث 
مطالعات و تحقیقات علمی در حوزه بهداشت و 
درمان تخصیص داده است، خوشبختانه مقاالت 
علمی زیادی از سوی ایرانیان در جهان منتشر شده 

است. ما با طرحهای تحقیقاتی سازمانی جهانی 
بهداشت مشارکت داریم.«

ربیعی گفت: »باز هم آخرین بررسی سازمان جهانی 
بهداشت این است که هیچ یک از داروها تاثیر 
چندانی ندارند و راهی جز بهداشت و پیشگیری 
نداریم. ما امروز نیازمند برنامه ریزی حداقلی برای 
یک سال آینده هستیم. مطالعات نشان می دهد عامل 
جمعیت در سنین باال، دیابت، فشار خون،  چاقی، 
بیماریهای قلبی و عروقی در ایران منجر به افزایش 
تعداد مرگ و میر شده است، دولت اقدامات خود را 
برای تولیدات مورد نیاز ادامه داده است. از همین 
تریبون از انتظار برای تولید یک میلیون هم صحبت 
شد. اما امروز روزانه 21 میلیون عدد ماسک تولید 
می کنیم و تجهیز و اضافه کردن تخت های بیمارستانی 

را هم در دست اقدام داریم.«
به فضای مجازی  وی اظهار کرد: »توجه دولت 
و دولت الکترونیک در این ایام به ما کمک کرد. 
سرعت بخشیدن به دولت الکترونیک یکی از اقدامات 
زیرساختی برای مقابله با گسترش ویروس است. 
از  کرونا  از  دیده  آسیب  اقشار  زندگی  به  کمک 
موضوعات مهمی است که این روزها در دستور کار 
دولت قرار دارد، اما رسیدگی به افرادی که مشاغل 
آزاد داشتند و مشمول هیچ بیمه ای نبودند شناسایی 
این افراد توسط وزارت رفاه صورت گرفته و در 
یک مرحله هم به 3 میلیون از این افراد بسته غذایی 
تخصیص یافت و چگونگی کمک به آنها در دستور 
کار قرار دارد، اما به هرحال باید زنجیره شیوع شکسته 

شود. مبدا شکستن زنجیره راه اصلی مقابله با شیوع 
است. بیماران قطعی با انضباط بیشتری مورد نظر 
قرار خواهند گرفت و قزنطینه برای آنها اجباری 
است. اطرافیان و افراد مورد تماس نیز باید مورد 
آزمایش قرار گیرند، تصمیماتی در زمینه تعطیلی های 
ناگریز برای شکستن زنجیره اتخاذ شد و همراه با 
کنترل مراکز دنبال خواهد شد و در صورت لزوم 
در مورد تداوم زمانی و گسترده کردن طبقه بندیها 

تصمیم گیری جدید خواهد شد.«
سخنگوی دولت در خصوص اقدامات دولت برای 
تامین تجهیزات پزشکی و تخت های بیمارستانی 
گفت: »ما نسبت به دولت گذشته دو برابر تجهیزات 
پزشکی وارد کشور کردیم. عالوه بر تخت های جدید، 
تخت های گذشته را هم بازسازی کردیم. البته هنوز 
نسبت تخت به 1۰۰۰ نفر باید افزایش پیدا کند. بعد 
از کرونا دو هزار تخت، به تخت های ای سی یو 
اضافه کردیم و باید 1۰ هزار تخت دیگر هم اضافه 
شود، در خصوص نیاز به بیمارستان صحرایی در 
شرایط موجود نیز تا بیمارستان تجهیز شده وجود 
دارد توصیه به بیمارستان صحرایی صورت نمی گیرد 
مگر اینکه ما با کمبود تخت مواجه شویم و در حال 
حاضر با مدیریتی که وزارت بهداشت بر تخت ها 
انجام داد، نیاز به بیمارستان صحرایی وجود ندارد 

مگر اینکه با کمبود تخت مواجه شویم.«
ربیعی در خصوص تشکیل قرارگاه عملیاتی ستاد 
ملی کرونا گفت: »تنوع کار کمیته ها بیشتر خواهد 
شد. امروز کمیته سالمت و تحقیقات علمی ابعاد 

جدیدی یافته است. کمیته امنیتی و اجتماعی الزامات 
و تصمیمات جدیدی را پیدا کرده و نیازمند سختگیری 
و قواعد انضباطی هستیم. بدیهی است در چنین 
وضعیتی معموالً دستگاه های اجرایی اولویت اصلی 
را عرصه های مرتبط با خود می دانند. بنابراین نوعی 
دیدگاه های متفاوت نیز پدید می آید که طبیعی است، 
مطالعات اجتماعی کرونا یکی از الزامات این روزها 
است. آثار آن بر زندگی اجتماعی مردم از قبیل کودکانی 
که به مدرسه نمی روند، روز بروز عمیقتر می شود.«
وی تصریح کرد: »آثار اقتصادی کرونا باهم پوشانی 
تحریم در ایران نیازمند تصمیمات مداوم و پیگیری 
آن است، به نظر می رسد رهبر معظم انقالب با 
توجه به این ضرورت ها و شرایط، نیاز به پیگیری 
مصوبات و اجرایی شدن آنها و ایجاد هماهنگی 
را در قالب تشکیل یک قرارگاه عملیاتی ذیل ستاد 

ملی کرونا مطرح کردند.«
ربیعی با تاکید بر اهمیت توجه به همه عوامل موثر بر 
مهار بیماری کرونا تصریح کرد: »تشدید غربالگری 
را در کنار تشویق استفاده از ماسک و افزایش تست 
بیشتر در دستور کار قرار داده ایم، منابع مالی الزم 
برای افزایش تست کرونا تامین شده است، عالوه 
بر کاهش ۵۰ درصدی کارکنان در رابطه با فعالیت 
مشاغل نوع 2، سه و چهار هم تجدیدنظر خواهیم 
کرد، تعطیلی مشاغل 2، سه و چهار از سطوح بسیار 
باالی قرنطینه است، مشاغل سه و چهار در تهران 
کامل تعطیل نیستند و این توازن با نظر وزارت 
بهداشت و اولویت بسته سالمت تهیه شده از سوی 

ستاد ملی کرونا دنبال خواهد شد.«
به گزارش ایرنا وی در پایان از ارزیابی وضعیت 
شهرستان های کشور در روز پنجشنبه خبر داد و 
افزود: »نتایج ارزیابی ها روز شنبه در ستاد ملی تهران 
مطرح و برنامه های سختگیرانه برای پایتخت نیز 
ارائه خواهد شد.« ربیعی با اشاره به اینکه اجرای 
دستورالعمل های بهداشتی برای اصناف و اماکن ساده 
است، گفت: »در مورد افراد مبتال به کرونا تصمیمات 
سختگیرانهتری اعمال خواهد شد اما در مورد افرادی 
که دستورالعمل ها را رعایت نمی کنند اعمال اقدامات 
سختگیرانه پیچیدگی دارد و کارشناسان ستاد ملی 
با  تا  این موضوع هستند  کرونا در حال بررسی 
کمترین تنش اجتماعی بتوان در این حوزه نیز مانع 

گسترش بیماری شد.«

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به 
اینکه داروی رمدسیویر تولید داخل در حد نیاز تولید می  شود، گفت: 
»از پزشکان می  خواهیم از تجویز این دارو خارج از موارد ذکر شده 
خودداری کنند تا خانواده بیماران در بازار آزاد سرگردان نشوند.«

به گزارش سپید، سید حیدر محمدی درباره اینکه داروی رمدسیویر 
در برخی داروخانه  های بیمارستانی موجود نیست و بیماران توان تهیه 
آن را ندارند، گفت: »در صورت اعالم معاونت غذا و داروی هر شهر 
و استان، دارو به سرعت تأمین می  شود و در اختیار بیمارستان قرار 

می  گیرد البته باید توجه داشت که این دارو تنها به بیماران بستری 
در بخش مراقبت  های ویژه بیمارستان سانتر کرونا تعلق می  گیرد.«
وی خاطرنشان کرد: »با توجه به اینکه براساس منابع علمی مصرف 
این دارو صرفاً در بیماران بستری مجوز دارد، برای جلوگیری از 
سوء استفاده احتمالی سودجویان، این دارو در بازار آزاد وجود 
ندارد، از پزشکان و متخصصان می  خواهیم از تجویز این دارو 
خارج از موارد ذکر شده خودداری کنند تا خانواده بیماران در 

بازار آزاد سرگردان نشوند.«تسنیم

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

پزشکان خانواده بیماران را با تجویز رمدسیویر سرگردان نکنند



یک متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری مطرح کرد خبـر

عالئم هشـدار کووید۱۹
یک متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری با 
اشاره به افزایش چشم گیر موارد ابتالی کووید۱۹ در 
مقایسه با پیک های قبل و همچنین افزایش ابتالهای 
خانوادگی و موارد حاد بیماری طی یک ماهه اخیر، 
گفت: »توصیه اکید این است که در هر زمان و 
ساعتی چه در هفته و روزهای اول و چه در هفته 
دوم بیماری، با مشاهده هر کدام از عالیم هشدار 
یعنی تب بیش از ۵ روز، سرفه های مستمر و همراه 
با خلط و همچنین تنگی نفس، سریعاً به پزشک و 

مراکز درمانی مراجعه شود.«
به گزارش سپید، علیرضا فاطمی در گفت وگو با ایسنا 
با بیان اینکه در پیک اخیر همه گیری شاهد افزایش 
چشم گیر موارد ابتال در مقایسه با پیک های قبلی بیماری 
هستیم، اظهار کرد: »ابتالهای درون خانوادگی و مراجعه 
بیماران با شرایط حاد و شدید از مشخصه های اصلی 
پیک اخیر اپیدمی است، البته این مساله الزاما به معنی 
خطرناک تر شدن ویروس نیست، بلکه کاهش سطح 
رعایت ها در بین خانواده ها و همچنین افزایش آمار 
ابتال از دالیل اصلی این مساله است، چراکه میزان 
باالی ابتال با افزایش تعداد مبتالیان بدحال ارتباط 

مستقیم دارد.«
وی با بیان اینکه عالئم اصلی کروناویروس در مبتالیان 
دو ماه اخیر نسبت به ماه های قبلی تغییر چندانی نکرده 
است، عنوان کرد: »کماکان تب، بدن درد، سردرد، سرفه 
و عالیم گوارشی از اصلی ترین عالیم این بیماری 
است. البته یکی از عالیمی که از انتهای بهار شایع تر 
شد، اختالل در حس بویایی و چشایی مبتالیان است 
که وجود این عالمت بخصوص در فصول سرد سال 
و با توجه به همزمانی بروز سایر بیماری های تنفسی 
همچون آنفلوآنزا و سرماخوردگی، به تفکیک و افتراق 

این بیماری ها کمک زیادی می کند.«
معاون آموزشی بیمارستان شهدای تجریش با بیان 
اینکه هیچ یک از عالیم کووید۱۹ به صورت صد 
در صدی در تمامی بیماران بروز نمی کند، بیان کرد: 
»حتی تب به عنوان شایع ترین عالمت کرونا در صد 
در صد بیماران دیده نمی شود، در همین راستا اگرچه 
از بین رفتن حس بویایی و چشایی ارزش باالیی در 

تشخیص کووید دارد، ولی نبود آن رد کننده ابتالی 
افراد نیست.« وی با تاکید بر اینکه توصیه های پزشکی 
و درمانی به مبتالیان نسبت به ماه های قبل تغییری 
نکرده است، گفت: »کماکان اکثر مبتالیان یک سیر 
خفیف و خود محدود شونده را صرفا با درمان های 
عالمتی و استراحت در منزل طی می کنند، با این 
حال توصیه کلی این است که با بروز عالیم جدید 

و هشدارگونه حتما با پزشک مشورت کنند.«
فاطمی با اشاره به برخی از عالیم هشدار کووید، 
مطرح کرد: »ادامه تب تا بیش از ۵ روز، بروز سرفه به 
صورت مستمر و مداوم خصوصا اگر همراه با خلط 
باشد و بروز تنگی نفس چه در حال استراحت و 
چه در هنگام فعالیت از مهمترین عالئم هشدار این 
بیماریست که در این موارد توصیه نمی شود که فرد 
همچنان به خوددرمانی و درمان های عالمتی ادامه 
دهد.« وی با تاکید بر مراجعه سریع به پزشک در 
زمان بروز عالئم هشدار، گفت: »شاید پزشک بعد 
از بررسی و معاینه بیمار، همچنان به ادامه درمان 
قبلی و استراحت در منزل توصیه کند، ولی در این 
موارد حتما باید پزشک در رابطه با ادامه درمان در 

بیمارستان و یا منزل تصمیم گیری کند.«
فاطمی یکی از چالش های بیماری کووید۱۹ را غیرقابل 
پیش بینی بودن روند و سیر بیماری در افراد دانست 
و گفت: »معموال عالئم و آثار بیماری در هفته اول 
ناشی از تکثیر ویروس بوده و در هفته دوم عالیم به 

دنبال پاسخ شدید سیستم ایمنی بدن بروز می کند.«
وی ادامه داد: »معموال درمان بیمارانی که در هفته 
دوم بدحال می شوند با چالش بیشتری مواجه است، 
چراکه پزشک عالوه بر ویروس باید با سیستم ایمنی 
بدن فرد هم جنگیده و واکنش های خیلی شدید آن را 
مهار کند، لذا توصیه اکید این است که در هر زمان و 
ساعتی چه در هفته و روزهای اول و چه در هفته دوم، 
بیمار با مشاهده هر کدام از عالیم هشدار یعنی تب 
بیش از چند روز، سرفه های مستمر و همراه با خلط و 
تنگی نفس، سریعا به پزشک و مراکز درمانی مراجعه 
کند.« وی همچنین در رابطه با بیمارانی که در منزل 
دوره بیماری را طی می کنند، توصیه کرد: »استراحت 
با هدف ارائه فرصت ترمیم و بهبود به بدن، مصرف 
باالی مایعات سالم و طبیعی، استفاده از دمنوش های 
گیاهی مطمئن، مصرف لبنیات و آبمیوه های طبیعی، 
مصرف مواد غذایی حاوی پروتئین و محتوای کمتر 
چربی و همچنین مواد غذایی تقویت کننده سیستم 
ایمنی به بازگشت انرژی بیمار و روند بهبودی کمک 

زیادی می کند.«
فاطمی با بیان اینکه چندین برابر تعداد بیماران بستری 
در بیمارستان، بیمارانی هستند که  به صورت سرپایی 
معاینه و با همین توصیه های خانگی درمان می شوند، 
اظهار کرد: »بسته به نظر پزشک، درمان های عالمتی 
و دارویی نیز در منزل تجویز می شود ولی توصیه 
اکید می شود که بیماران به صورت خودسرانه نسبت 

به مصرف دارو اقدام نکنند.« این متخصص عفونی 
همچنین در خصوص ارتباط آلودگی هوا با تشدید 
بیماری و اپیدمی کرونا، اظهار کرد: »ثابت شده که 
اکثر ویروس های تنفسی در هوای ساکن؛ که مشخصه 
اصلی هوای آلوده و پدیده وارونگی هواست، ماندگاری 
باالتری در محیط دارند، لذا در این شرایط شانس انتقال 
بیماری به سایرین افزایش پیدا می کند، از طرف دیگر 
وجود گازهای سمی در هوای آلوده زمینه را برای 
التهاب مجاری تنفسی فراهم کرده و در این شرایط 
پذیرش ویروس و آسیب پذیری فرد نیز بیشتر می شود.«
وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از حضور سالمندان، 
کودکان، افراد دارای بیماری های زمینه ای و سایر 
افراد در معرض خطر در محیط های باز در شهرها 
و مناطق دارای آلودگی هوا، اظهار کرد: »البته رعایت 
پروتکل های بهداشتی و پوشش ماسک عالوه بر 
تاثیرگذاری در پیشگیری از بروز بیماری های تنفسی، 
آسیب های ناشی از آلودگی هوا را نیز کاهش می دهد.«
متخصص عفونی بیمارستان شهدای تجریش با اشاره 
به افزایش شدید بار ناشی از بیماری کرونا بر دوش 
کادر درمان و بیمارستان ها بخصوص در پیک سوم 
بیماری، عنوان کرد: »طی ۹ ماه گذشته  بخشهای 
کرونایی بیمارستان ها بی وقفه فعال بوده ولی فشار 
ناشی از اپیدمی طی ماه اخیر چندبرابر شده و اکثر 
بیمارستان های دولتی را با مشکل کمبود تخت و 

نیروی انسانی مواجه کرده است.«
فاطمی در خاتمه با تاکید بر اینکه سطح رعایت 
پروتکل ها و اصول بهداشتی از سوی مردم با افزایش 
موارد بیماری و تحمیل بار ناشی از آن بر کادر درمان و 
بیمارستان ها مرتبط است، گفت: »ثابت شده هر زمانی 
که رعایت پروتکل ها کاهش یافته و یا مسافرت ها و 
تجمع ها افزایش یافته،   طی کمتر از دو هفته بیمارستان ها 
با حجم باالیی از بیماران مواجه می شوند، لذا با توجه 
به شرایط غیرقابل پیش بینی بیماری و آسیب پذیری 
همه افراد در برابر آن، باید بیش از پیش بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی، فاصله  گذاری های فیزیکی، 
پوشش ماسک و اعمال مداخالت جدی تر برای 

کنترل بیماری تاکید شود.«

رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به نقش 
راهگشای بیانات مقام معظم رهبری در مقابله با کرونا، گفت: »فرمایشات 
ایشان همیشه برای ما راهگشا بوده است. در موارد پیشین هم ایشان با 

جدیت در مورد این بیماری صحبت کردند اما متاسفانه کسانی که باید 
به این صحبت ها عمل کنند متاسفانه در بخش اجرایی مشکل دارند.«

به گزارش سپید، پیام طبرسی در گفت وگو با ایسنا، گفت: »با استناد 
به آمار روزانه مبتالیان و جانباختگان کرونا می بینیم که در اوج 
بیماری هستیم و در چنین وضعیتی شرایط نمی تواند خوب باشد.«

وی با تاکید بر اینکه هرگونه تحرک جمعیتی می تواند آمار مبتالیان و 
جانباختگان به کووید۱۹ را افزایش دهد، تصریح کرد: »اکنون مشکل 
اصلی این است که عالوه  بر مسافرت ها، میهمانی ها و عروسی ها 
نیز مجدداً برگزار می شود و این تجمعات سبب بدتر شدن وضعیت 
بیماری در کشور می شود آنهم در شرایطی که کرونا هنوز داروی 

اختصاصی ندارد.«
رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری درباره نقش اعمال 

محدودیت ها در جلوگیری از گسترش بیماری در کشور، تصریح 
کرد: »در صورتی که این محدودیت ها با جدیت اجرا شود شرایط 
بهتر خواهد شد، اما محدودیت های فعلی نیز چندان تفاوتی با گذشته 
ندارد و با این محدودیت ها به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید؛ ما نیاز 
به یک تعطیلی ۲ تا ۳ هفته ای داریم تا پیک بیماری کاهش یابد و آن 
زمان کم کم بازگشایی ها را با دقت انجام دهیم تا بیماری کنترل شود. 
اعمال محدودیت ها باید به گونه ای باشد که تاثیرات آن مشهود باشد.«

وی با اشاره به بیانات روزهای اخیر مقام معظم رهبری در ستاد ملی 
مقابله با کرونا، افزود: »فرمایشات ایشان همیشه برای ما راهگشا بوده 
است. در موارد پیشین هم ایشان با جدیت در مورد این بیماری 
صحبت کردند اما متاسفانه کسانی که باید به این صحبت ها عمل 

کنند متاسفانه در بخش اجرایی مشکل دارند.«

رییس  بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری مطرح کرد

نقش رهنمودهای رهبری در مقابله با کرونا
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توسط محققان کشور تولید شد خبـر

کیت هایی برای تشخیص ویروس کرونا و آنتی بادی آن در ۳۰ دقیقه
تولید  از  دانش بنیان  شرکت  یک  مدیرعامل 
تست هایی با قیمت مناسب خبر داد که از زمان 
ابتال تا دو ماه بعد از آلودگی وجود ویروس کرونا 
را در بدن تشخیص می دهند. این تست ها در 
انتظار تایید اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت 

بهداشت است.
به گزارش سپید، کیهان کروندیان در گفت وگو با 
ایسنا با بیان این که حوزه کاری شرکت دانش بنیانی 
که وی مدیر آن است، تهیه کیت های آزمایشگاهی، 
تشخیص و طبی است، گفت: »ما تولید قرص های 
آنتی بیوگرامی را در دستور کار داشتیم که در 
آزمایشگاه های تشخیص طبی برای عفونت های 
میکروبی و باکتریال استفاده می شوند. این قرص ها 
برای عفونت بعد از ابتال به کرونا کاربرد دارند، 
زیرا عفونت کرونا یک عفونت ویروسی است؛ 
اما در ادامه این بیماری، فرد به عفونت باکتریایی 
نیز مبتال می شود. این محصول برای پیدا کردن 
آنتی بیوتیک مناسب برای عفونت های میکروبی 

بعد از کرونا استفاده می شود.«
وی افزود: »ایزوی این محصول را اخذ کردیم 
اداره کل  از  و در شرف اخذ مجوز تولید آن 

تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت هستیم.«
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان درباره اقداماتی 
که در راستای مقابله با کرونا داشته اند بیان کرد: 
پس  ماه،  خرداد  اوایل  یا  اردیبهشتماه  »اواخر 
از این که ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
فراخوان  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
تولید رپید تست را به شرکت های دانش بنیان 
شاخه   دو  در  را  تست ها  رپید  این  تولید  داد، 

آنتی بادی ها و آنتی ژن ها آغاز کردیم. این رپید 
تست ها در شاخه  آنتی بادی، تولید و به اداره کل 
تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و معاونت 
علمی ریاست جمهوری اطالع داده شد. ایزوی 

این رپیدتست ها هم اخذ شد.«
کروندیان ادامه داد: »تولید رپید تست های آنتی ژن 
که ویروس را در ناحیه حلقی و گلویی از روزهای 
ابتدایی ابتال بررسی می کند نیز در انتظار مشخص 

شدن پروتکل استفاده از رپیدتست ها است.«
وی درباره سازوکار تست های آنتی ژن گفت: 
در  می شود،  ما  بدن  وارد  ویروس  که  »زمانی 

ناحیه حلقی و گلویی تکثیر پیدا می کند و به 
وسیله سواپ های حلقی و دهانی قابلیت برداشت 
دارد. در تست pcr نیز از همین روش استفاده 
می شود. در کیت تشخیصی که ما تولید کردیم 
بعد از این که این ویروس با سواپ از دهان 
برداشته می شود وارد محلول استخراج آنتی ژن 
می شود و ظرف مدت سی دقیقه آلوده بودن فرد 
به ویروس مشخص می شود. از همان روز اول 
ابتال تا حدودا چهارده روز بعد امکان تشخیص 
ویروس در این تست وجود دارد. علت این است 
که بعد از این زمان، ویروس به تدریج ناحیه 

حلقی دهانی را ترک می کند و به قسمت های 
پایین تر دستگاه تنفسی می رود.«

کروندیان با بیان این که »بعد از روز دهم، تست های 
آنتی بادی مورد مصرف قرار می گیرند«، افزود: 
»به کمک تست های آنتی بادی، با یک قطره خون 
از نوک انگشت، می توان وجود آنتی بادی را در 
نمونه خون یا سرم فرد شناسایی کرد. بنابراین 
اگر مجموعه  آنتی بادی و آنتی ژن را کنار هم قرار 
دهیم، مجموعه کیتی در دست داریم که به کمک 
آن، از روز اول ابتال تا دو ماه پس از آلودگی 
می توانیم بیمار را تحت نظر داشته باشیم. زمان 
پاسخ به آزمایش هم بسیار کوتاه و حدودا سی 
دقیقه است. این تست ها، تست هایی هستند که 
استفاده از آن ها به تجهیزات آزمایشگاهی نیازی 
ندارند. قیمت این تست ها بسیار مناسب است. 
منتظر مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی هستیم 

تا تولید انبوه آن را آغاز کنیم.«
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان حوزه سالمت 
در پایان درباره تست های بیوگرام گفت: »زمانی 
که عفونتی با منشا باکتری در بدن ایجاد شود 
در  تستی  کنیم.  مصرف  بیوتیک  آنتی  باید 
آزمایشگاه ها با عنوان بیوگرام یا تست حساسیت 
به آنتی بیوتیک انجام می شود. این تست احتیاج 
به یک سری آنتی بیوتیک دارد. ما برای اولین 
بار این آنتی بیوتیک ها را در کشور به صورت 
این  تولیدکننده  دومین  و  کردیم  تولید  قرص 
آنتی بیوتیک ها  این  هستیم.  جهان  در  قرص ها 
تاییدیه کنترل کیفی اداره کل تجهیزات پزشکی 

را دریافت کرده اند.«

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع بیماران کووید19 در 
کشور به ۵81 هزار و 82۴ نفر رسید، گفت: »متاسفانه در طول 2۴ 
ساعت گذشته، 3۴۶ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری، گفت: »از روز دوشنبه تا سه 
شنبه ۶ آبان 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار 
و 9۶8 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که دو 
هزار و 13۵ نفر از آنها بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به ۵81 هزار و 82۴ نفر رسید.«
وی افزود: »متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، 3۴۶ بیمار کووید19 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
33 هزار و 299 نفر رسید.« الری با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون 
۴۶3 هزار و ۶11 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شدهاند، ادامه داد: »در عین حال ۴99۵ نفر از بیماران مبتال 
به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
به گفته وی، تا کنون چهار میلیون و 78۶ هزار و 7۶9 آزمایش 
تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است. سخنگوی وزارت 
بهداشت 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. همچنین استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان 

و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.«
الری گفت: »شیوع ویروس کرونا در جهان همچنان رو به شتاب 
است و ما در مرحله حساس بیماری به ویژه در نیم کره شمالی 
زمین قرار داریم. شمار مبتالیان به ویروس کرونا در جهان به مرز 
۴۴ میلیون نفر نزدیک شده و بیش از یک میلیون و 1۶۵ هزار نفر 

در دنیا، جان شان را در اثر ابتال به این بیماری از دست داده اند.«
وی افزود: »در حال حاضر نمودار موارد ابتال و بستری روزانه 
تقریبا در تمامی استان های کشور صعودی است و به دنبال این 
روند افزایشی، متاسفانه شاهد باال رفتن بی سابقه موارد مرگ و 
میر ناشی از بیماری کووید-19 در کشور هستیم.« الری ادامه داد: 
»در هفته گذشته میانگین بروز موارد بستری مثبت و مرگ و میر 
ناشی از بیماری نسبت به هفته ماقبل، دارای روند رو به رشد بوده 
است. به طوری که متوسط بروز موارد مثبت بستری، حدود 17 
نفر به ازای هر 1۰۰ هزار نفر جمعیت و بروز موارد فوتی حدود 
28 نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت گزارش شده است.«

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »طبق آخرین اطالعات دریافتی 
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور ۵7.7 درصد گزارش 
شده است که بسیار پایین است و لزوم عمل به توصیه های بهداشتی 
در این شرایط سخت و نفس گیر همه گیری بیماری در کشور امری 
الزم و ضروری است.« الری تاکید کرد: »ما بیش از هر زمان دیگری 
نیازمند تقویت وفاق و همدلی ملی هستیم. تالش و همکاری همه 
جانبه و جدیتر کلیه دستگاه ها و بخش های حاکمیتی کشور با مجموعه 
وزارت بهداشت در این ایام بسیار مهم بوده و امیدواریم با افزایش 
و تقویت عزم و اراده مردم در عمل به توصیه های بهداشتی، شاهد 

توقف شیوع گسترده و انتقال بیماری در کشور باشیم.«

آمار فوتی ها همچنان رو به افزایش است

فوت ۳۴۶ بیمار کووید۱۹



یک متخصص بیماری های زنان و زایمان تشریح کرد خبـر

مهمترین علل و عوارض یائسگی زودرس
یک متخصص بیماری های زنان و زایمان با اشاره به 
افزایش بروز یائسگی زودرس در جمعیت ایرانی، با 
ارایه توضیحاتی در این خصوص، مهمترین عالیم و 

عوارض ناشی از این عارضه را تشریح کرد.
به گزارش سپید، فهیمه رمضانی تهرانی در گفت وگو 
با ایسنا با بیان اینکه یائسگی به معنای قطع قاعدگی 
بدون علت در خانم هایی است که سیکل  قاعدگی 
تقریبا منظمی داشته اند، گفت: »قطع قاعدگی زمانی 
یائسگی اطالق می شود که حداقل فاصله زمانی یک 
سال از قطع قاعدگی گذشته باشد.« وی زمان بروز 
یائسگی در کشورهای مختلف را به طور متوسط 
بین 48 تا 52 سالگی و در ایران سن 49 تا 50 سال 
دانست و ادامه داد: »در این میان دو واژه نارسایی 
زودرس تخمدان و یائسگی زودرس وجود دارد 
که در نارسایی زودرس تخمدان، قطع قاعدگی در 
سنین کمتر از 40 سالگی و در یائسگی زودرس نیز 
در سنین زیر 35 سال اتفاق می افتد که هر دو منجر 
به ایجاد اختالل در عملکرد مناسب مغز می شوند.«

رمضانی با اشاره به مهمترین علل تاثیرگذار در بروز 
یائسگی زودرس و نارسایی تخمدان، اظهار کرد: 
»شایع ترین و اصلی ترین عامل شناخته شده در بروز 
این بیماری ها، جنبه های وراثتی و سابقه فامیلی در 
اقوام درجه یک بوده، استرس به ویژه استرس حاد 
نیز عامل بعدی است که با ایجاد اثرات توکسیکی و 
ایجاد مسمومیت در تخمدان ها باعث بروز یائسگی 

زودرس می شود.«
دانشگاه،  عوامل  این عضو هیات علمی  به گفته 
دیگری که باعث تسریع یائسگی می شوند شیوه 
زندگی نامناسب، تغذیه نادرست، استفاده از فست 
فودها و غذاهای دارای مواد افزودنی و نگهدارنده 
و چربی های اشباع شده، همچنین مصرف سیگار و 
قلیان است که متاسفانه برخی در کشور ما قلیان را 
از سایر دخانیات جدا کرده و از عوارض آن مطلع 
نیستند، در حالی که هر پک قلیان با هفتاد سیگار 
برابری کرده و عوارض نامطلوبی برجای می گذارد.
این پزشک متخصص در ادامه با اشاره به بیماری های 
خودایمنی مانند کم کاری تیروئید و ارتریت روماتوئید 
که به دالیل ناشناخته بر علیه بدن آنتی بادی تولید 

کرده و ارگان های مختلف را درگیر می کنند، تصریح 
کرد: »بیماری های خودایمنی می توانند به عنوان عامل 
خطر برای رخداد یائسگی زودرس قلمداد شده و 
بروز آن را تشدید کنند، همچنین ابتال به پاره ای از 
عفونت ها مانند اوریون می تواند اثرات مخربی بر 
سلول های تخمدانی گذاشته و شانس بروز یائسگی 
زودرس را تشدید  کنند.« وی ادامه داد: »همچنین 
انجام عمل جراحی بر روی ارگان های تناسلی، به 
ویژه تخمدان ها، پرتودرمانی و اشعه بر روی شکم، 
مصرف برخی داروهای شیمی درمانی و یا داروهای 
مکمل درمان بعد از ابتال به سرطان  به خصوص سرطان 
پستان و بیماری اندومتریوز که اثرات مخربی بروی 
تخمدان دارد، می توانند سبب یائسگی زودرس شوند.«
این محقق با اشاره به اهمیت پیشگیری از یائسگی 
زودرس و نارسایی زودرس تخمدان، اظهار کرد: 
»از آنجاکه جنبه  های وراثتی، مهمترین عامل اثرگذار 
زودرس  نارسایی  و  زودرس  یائسگی  بروز  در 
تخمدان شناخته می شود، بنابراین پیشگیری ثانویه 
اهمیت بیشتری داشته و فرد باید برای تصمیم گیری 
درباره زندگی باروری خود آگاه باشد، این آگاهی به 
تصمیم گیری صحیح تر برای زندگی باروری فرد کمک 
می کند، به عنوان مثال اگر فردی در خانواده سابقه 
یائسگی زودرس دارد، قاعدتا نمی تواند حاملگی را 

تا سنین باال به تاخیر اندازد.«
این استاد دانشگاه با اشاره به راهکارهای پیشگیری 
اولیه، تصریح کرد: »پیروی از سبک زندگی سالم، 

مصرف مواد غذایی سالم و سبزیجات، مصرف ماهی 
و غذاهای دریایی، پرهیز از مصرف سیگار و قلیان 

برخی از این راهکارهاست.«
رمضانی با بیان اینکه امروزه قاعدگی منظم در کنار 
تنفس، ضربان قلب و سالمت سیستم قلبی عروقی 
و ریوی به عنوان پنجمین عالمت حیاتی خانم ها 
شناخته می شود، گفت: »یائسگی زودرس دو دسته 
مشکل ایجاد می کند،  بخش اول آن به مشکالت 
روانی بازمی گردد، به عبارت دیگر اگر خانمی در 
سنین پایین  یائسه شود با بحران هویت و مشکالت 
عدیده ای مانند کاهش اعتماد بهنفس چه از منظر 
خود و چه در زندگی زناشویی و از منظر همسر 
مواجه می شود. همچنین ممکن است درجاتی از 
افسردگی، اضطراب و گوشهگیری را نیز تجربه کند.«
این متخصص زنان با بیان اینکه یائسگی زودرس و 
نارسایی زودرس تخمدان اثرات مختلفی بر عملکرد 
اعضای مختلف بدن دارند، توضیح داد: »خطر بروز 
پوکی استخوان، بیماری های قلبی عروقی یا سکته های 
قلبی، اختالالت عملکرد مغزی و بروز آلزایمر در 
این افراد افزایش یافته و همچنین در معرض خطر 
عفونت ادراری تناسلی مکرر و بی اختیاری ادراری 
به واسطه کاهش استروژن در دستگاه ادراری تناسلی 
قرار می گیرند.« وی ادامه داد: »همچنین در این افراد 
عوارض گذرایی مانند حمالت گرگرفتگی، تغییرات 
خلق وخو یا اختالالت خواب رخ می دهد که معموال 

بعد از دو سال برطرف می شود.«

وی با بیان اینکه یائسگی زودرس و نارسایی تخمدان 
بر مساله باروری نیز اثرگذار است، عنوان کرد: »با 
افزایش سن ازدواج درصد باالیی از خانم ها بعد از 
سن 35 سالگی اقدام به باروری می کنند که در این 
میان مواجهه با مساله یائسگی زودرس آنان را از 
فرزندآوری محروم می کند.« وی شکستگی استخوان 
را یکی از علل مهم مرگ و میر به واسطه عوارض 
ثانویه  یائسگی زودرس عنوان کرد و افزود: »استروژنی 
که از تخمدان ترشح می شود در سالمت و پیشگیری 
از پوکی استخوان نقش مهمی دارد، بنابراین خطر 
پوکی استخوان و شکستگی استخوان سالمت زنانی 
که در سنین پایین یائسه می شوند را تهدید می کند.«
رمضانی با اشاره به روش های درمانی یائسگی زودرس، 
درمان های هورمونی را به علت عوارض بی شمار آن 
صحیح ندانست و ادامه داد: »در گذشته خانم های 
دچار یائسگی زودرس و یا یائسگی در سنین معمول 
به هورمون درمانی توصیه می شدند، اما مطالعات اخیر 
نشان داده که این مساله نه تنها کمک کننده نیست، 
بلکه ممکن است خطر بروز بیماری های قلبی عروقی 

و یا حتی سرطان سینه را افزایش دهد.«
وی با تاکید بر اینکه نباید برای تنظیم قاعدگی به 
صورت خودسرانه از درمان های هورمونی استفاده 
شود، گفت: »در رابطه با افرادی که در سنین زیر 
40 سال یائسه می شوند، توصیه می شود به منظور 
پیشگیری از عوارض مذکور، تحت نظارت پزشک 
و مراقبت های دقیق درمان های هورمونی و یا سایر 
درمان ها انجام شود.« وی در این رابطه با اشاره به 
بسته های خدماتی تعریف شده برای زنان یائسه، عنوان 
کرد: »متاسفانه این خدمات به علت کمبود نیروی 
انسانی و مشکالت بودجه ای تحت پوشش همگانی 
قرار نمی گیرند.« رمضانی در پایان با اشاره به نقش 
تاثیرگذار رسانه ها در ارتقای آگاهی جامعه اظهار کرد: 
»رسانه ها باید یائسگی را به عنوان یک فرایند طبیعی 
تبیین کرده و عوارض و راه های پیشگیری آن را به 
درستی آموزش دهند؛ به گونه ای که فرد با آگاهی 
و شناخت وارد این عرصه زندگی شود. همچنین 
رسانه می تواند در زمینه پیشگیری از عوارض روانی 

یائسگی نیز نقش برجسته تری ایفا کند.«

رییس امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه اعالم 
کرد: »5۷00 میلیارد تومان به عنوان معوقه های کارانه و پنج هزار و 
۶50 میلیارد تومان برای فوق العاده های ویژه به  بخش درمان کشور 

پرداخت شده است.«
به گزارش سپید به نقل از مرکز اطالع رسانی روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، رضا عوض پورگفت: »روز 
دوشنبه با حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گزارشی 
از نحوه تخصیص معوقه های کارانه و فوق العاده های ویژه کارکنان 
کادر درمان را ارائه داد.« وی در این جلسه در پاسخ به سواالت 
نمایندگان درباره علت تاخیر در پرداخت کارانه کادر بهداشت و 
درمان، یادآورشد: »کارانه باید از محل درآمد اختصاصی دانشگاه 
و ظرفیت و هزینه های جاری بیمارستان ها و کادر درمان از جمله 
پزشک و پرستار به عنوان حق العمل به کادر درمان اختصاص یابد.«
به گفته عوض پور، شیوع ویروس کرونا منجر به کاهش درآمد 

اختصاصی دانشگاه ها شد، سازمان برنامه و بودجه، خود را مکلف 
به تامین آن می داند تا از محل بودجه عمومی، اعتبار کارانه آنان را 
تامین و با پرداخت به سازمان های بیمه گر یا پرداخت مستقیم به 

وزارت بهداشت، بر اساس شاخص های مورد عمل توزیع کند.
وی اضافه کرد: »تاکنون سازمان برنامه و بودجه در سه نوبت مبلغ 
پنج هزار و ۷00 میلیارد تومان را به عنوان پرداخت معوقه های کادر 
درمان علوم پزشکی در اختیار وزارت بهداشت و درمان و سازمان 
بیمه سالمت قرارداده است.« وی با اشاره به پرداخت حقوق و مزایای 
کارکنان دانشگاهای علوم پزشکی سراسر کشور، گفت: »این سازمان 
ضمن افزایش ضریب ۱5 درصد سنواتی، نسبت به تامین اعتبار به 
منظور اعمال افزایش تا 50 درصد فوقالعاده قانون مدیریت خدمات 
کشوری، اعتبار الزم را تامین کرده که ماهانه در احکام حقوقی کارکنان 
وزارت بهداشت و درمان اعمال و بوسیله خزانه کل کشور پرداخت 
می شود.عالوه بر آن، این سازمان مصمم است تا اعتبار اجرای فوقالعاده 

ویژه در احکام کارکنان علوم پزشکی که بالغ بر ۱2 هزار میلیارد تومان 
است، در ماه های آتی تامین و اقدام نماید.« عوض پور با اشاره به طرح 
موضوع پرداخت منابع یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی 
به منظور مقابله با کرونا در جلسه روز دوشنبه کمیسیون بهداشت و 
درمان گفت: »سازمان برنامه و بودجه تاکنون 440 میلیون یورو معادل 
حدود هفت هزار میلیارد تومان بوسیله بانک مرکزی به حساب خزانه 
داری کل کشور واریز کرده و همچنین نسبت به اختصاص آن به  بخش 
بهداشت و درمان به میزان پنج هزار و ۶50 میلیارد تومان اقدام کرده 
و بقیه به منظور مقرری بیمه بیکاری در اختیار صندوق بیمه بیکاری 
قرار گرفته است.« وی یادآور شد: »سازمان برنامه و بودجه کشور به 
منظور تامین نیروی انسانی بیمارستان های وزارت بهداشت از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا تا کنون مجوز به کارگیری بیش از 22 هزار و 
400 نفر به وزارت بهداشت داده شده که بخشی بوسیله آزمون جذب 

شدند و انتظار می رود فرایند جذب مابقی هم زودتر انجام شود.«

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

پرداخت بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان کارانه به  بخش درمان
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سعیدلو، دبیر انجمن داروسازان ایران: 
داروهای درمان اعتیاد باید در داروخانه و تحت نظر داروساز توزیع شود

دبیر انجمن داروسازان ایران گفت: »داروهای درمان اعتیاد باید 
در داروخانه و تحت نظر داروساز توزیع شود، داروخانه ها 
تحت نظارت و کنترل هستند و میزان مصرف داروها در 
سامانه تی تک، مشخص است و این قابلیت، پتانسیل مناسبی 
را برای کنترل مصرف داروها خصوصا داروهای ترک اعتیاد 

که امکان سوء استفاده دارند، را ایجاد می کند.«
به گزارش سپید، جلیل سعیدلو گفت: »در خصوص چگونگی توزیع داروهای درمان اعتیاد، بحث ها 
و نامه نگاری هایی صورت گرفته که متاسفانه به صراحت با نص قانون مغایرت دارد. ضمن اینکه 
با منافع مردم و سالمت مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد نیز تعارض دارد، خواسته انجمن 

داروسازان ایران، چیزی فراتر از قانون نیست. بلکه همانطور که سازمان جهانی بهداشت و نیز 
قوانین ملی کشورمان حکم می کند، عرضه دارو باید از طریق داروخانه ها و تحت نظر دکتر داروساز 
صورت گیرد.« وی افزود: »چیزی در این قانون، استثنا نشده و داروهای مخدر در مراکز ترک اعتیاد 
نیز شامل همین قانون است، شبکه داروخانه ها در سراسر کشور به صورت مویرگی به عنوان 
یک زیرساخت اساسی برای توزیع دارو، فراهم است. داروخانه ها تحت نظارت و کنترل هستند 
و میزان مصرف داروها در سامانه تی تک، مشخص است و این قابلیت، پتانسیل مناسبی را برای 
کنترل مصرف داروها خصوصا داروهای ترک اعتیاد که امکان سوء استفاده دارند، را ایجاد می کند.«
به گزارش فارس دبیر انجمن داروسازان ایران در پایان گفت: »مثلث بیمار، پزشک و داروساز، یک 
مثلث منطقی و عقالیی است و تجربه جهانی از اینکه دارو باید در داروخانه ها و با نظارت دکتر 
داروساز توزیع شود، به وضوح پشتیبانی می کند و هیچ جای دنیا عملکردی غیز از این ندارند و 
خوشبختانه در قوانین کشور ما نیز این موضوع دیده شده است و اگر تاکنون گاهی اوقات از این 

ریل خارج شده ایم، االن زمان آن است که به ریل صحیح و درست بازگردیم.«

خبـر

مدیرکل انتقال خون استان تهران: 

در  خون  »اهدای  گفت:  تهران  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
استان تهران از زمان شیوع ویروس کرونا نسبت به ایام عادی 

۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.«
ایرنا  با  زاده در گفتوگو  به گزارش سپید، محمدرضا مهدی 
افزود: »در شرایط عادی در تهران روزانه ۱۲۰۰ واحد خون 
اهدا و بین ۱۶۰ مرکز درمانی و بیمارستانی توزیع می شود، 
اهدا  تهران  در  ۸۰۰ واحد خون  اکنون  که  در حالیست  این 

کنندگان هستیم.« مراجعه  افت  و همچنان شاهد  می شود 
که  شده  اعالم  تهران  در  اینکه  به  توجه  »با  داد:  ادامه  وی 
فعال  خود  ظرفیت  درصد   ۵۰ با  ماه  آبان  پایان  تا  ادارات 
مراجعه  افت  بر  همچنان  می توانند  عواملی  چنین  باشند، 
کنندگان برای اهدا خون تاثیر داشته باشند زیرا کمتر خارج 
شدن مردم از خانه همیشه ما را با کاهش آمار اهدا کنندگان 

مواجه می کند.« نیز  خون 
آمار  »کاهش  کرد:  اعالم  تهران  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
اهداکنندگان خون در استان تهران در حال حاضر بر ذخایر 
بحرانی  وضعیت  به  اگرچه  و  است  گذاشته  تاثیر  نیز  خون 
حاضر  حال  در  و  هستیم  مواجه  کاهش  با  اما  نرسیده ایم، 
میزان ذخیره خون در تهران بین ۵ و نیم تا ۶ روز است، اما  

آینده هستیم.« برای  تامین خون  نگران  همچنان 
وی خاطرنشان کرد: »این درحالیست که میزان درخواست برای 
خون و فرآروده های خون از سوی مراکز درمانی و بیمارستان ها 
یافته و این موضوع نشان  افزایش  ۱۵ درصد  ۱۰ تا  نیز بین 
خود  قوت  به  همچنان  جراحی ها  اعمال  انجام  که  می دهد 
باقی است و مصدومان سوانح و تصافادت، بیماران سرطانی 
تاالسمی  بیماران  مانند  خون  همیشگی  کنندگان  مصرف  و 

و هموفیلی ها هم نیاز به خون و فرآورده های آن دارند.«
مهدی زاده گفت: »مردم در این روزها به هر دلیل که از خانه 
خارج می شوند، اهدای خون را در اولویت کار روزانه خود 
انتقال خون و نجات  قرار دهند و مانند همیشه یاری رسان 

باشند.« نیازمند به خون و فرآورده های آن  بیماران  دهنده 
وی در پاسخ به این سؤال که با کاهش میزان اهدای خون در 
کنند، گفت:  مراجعه  اهدا  برای  تهران، چه گروه های خونی 
اما  کنند،  مراجعه  خون  اهدای  برای  خون  گروه های  »همه 
گروه های  و   O خونی  گروه های  با  اولویت  همیشه  مانند 
دهنده   O خون  گروه های  اینکه  دلیل  به  است  منفی  خون 
عمومی هستند و می توانند به همه گروه ها خون اهدا کنند و 
از سویی دیگر تعداد افرادی که در جامعه گروه های خونی 

است.« نیز کمتر  دارند  منفی 
با  تهران  استان  در  خون  کنندگان  »اهدا  افزود:  زاده  مهدی 

به  تهران  استان  انتقال خون  اطالع رسانی  پایگاه  به  مراجعه 
نشانی http: //www.tbtc.ir می توانند در ۱۲مرکز انتقال 
منظور  به  اینکه  یا  و  کنند  اهدا  خون  و  یابند  حضور  خون 
جلوگیری از اتالف وقت با مراجعه به این نشانی و با مراجعه 
به سامانه نوبت دهی اینترنتی، مکان و زمان مورد نظر خود 

برای اهدای خون را دریافت کنند.«
اجرای  ابتدای  »از  گفت:  تهران  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
طرح اهدای پالسمای بهبودیافتگان از کرونا به منظور کمک 
به درمان مبتالیان کرونا دو هزار نفر بهبود یافته برای اهدای 
داشتند  را  اهدا  نفر شرایط   ۱۶۰۰ که  کردند  مراجعه  پالسما 

و موفق به اهدای پالسما شدند.«
وی تاکید کرد: »میزان اهدای پالسمای بهبودیافته های کرونا 
نسبت به افراد مبتال بسیار کم و در حد دو درصد از مبتالیان 
و  مبتالیان  آمار  رفتن  باال  به  توجه  با  داریم  انتظار  و  است 
بهبودیافته های  زمستان،  و  پاییز  فصول  شروع  طور  همین 
باشند  داشته  پالسما  اهدای  برای  بیشتری  استقبال  کرونا 
زیرا شاید فرد نیازمند به پالسما یکی از بستگان یا آشنایان 

خود ما باشد.«
یافته ها  »بهبود  کرد:  تاکید  تهران  استان  انتقال خون  مدیرکل 
بعد  پالسما  اهدای  که  باشند  داشته  خاطر  اطمینان  کرونا  از 
تضعیف  را  بدنشان  ایمنی  سیستم  عنوان  هیچ  به  بهبودی  از 
نخواهد کرد و با اطمینان خاطر برای نجات بیماران و اهدای 

به  کرونا  یافتگان  »بهبود  داد:  ادامه  کنند.« وی  اقدام  پالسما 
و  خون(  اهدای  شرایط  )همانند  الزم  شرایط  داشتن  شرط 
مراکز وصال و  به  می توانند  بهبودی  از  ماه  نیز گذشت یک 
میالد  برج  در جنب  واقع  انتقال خون  مرکزی سازمان  ستاد 
۵۰۰ سی سی پالسما گرفته می شود  آنها  از  مراجعه کنند و 
تست  و  غربالگری  از  بعد  و  فریز  آنها  اهدایی  پالسمای  و 
سالمت ذخیره می شود و به مراکز درمانی که درخواست کننده 
این پالسما برای درمان بیماران مبتال به ویروس کرونا باشند 

ارسال می شود و در اختیار آنها قرار می گیرد.«
مهدی زاده افزود: »از همه افرادی که به کرونا مبتال شده اند 
می خواهیم به دلیل اینکه زمان وجود آنتی بادی این ویروس 
در بدن آنها مدت زمان کوتاه و محدودی است هرچه زودتر 
برای اهدای پالسمای خود اقدام کنند تا بتوانند کمکی برای 

باشند.« این ویروس  به  مبتالیان  سالمت 
پالسما  طور  همین  و  کنندگان خون  »اهدا  کرد:  تاکید  وی 
آخرین  اساس  بر  خون  انتقال  که  باشند  داشته  اطمینان 
استانداردهای سازمان جهانی بهداشت و سازمان های انتقال 
خون جهان، تمام نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت می کند 
این  تجهیزات  تمام  و  خون  اهدای  و  انتقال  مراکز  تمام  و 
مراکز در کشور در حال حاضر و همین طور همیشه، ضد 
اطمینان  با  کنندگان  اهدا  و  می شوند  استریل  و  عفونی 

کنند.« اهدا  خون  خاطر 

اهدای خون ۲۵ درصد کاهش یافته است
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هزینه ۲۷۰ میلیارد تومانی بیمه سالمت برای انسولین در سال ۹۸
معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت با 
بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۲7۰ میلیارد تومان 
هزینه انسولین مصرفی بیمه شدگان شده است، گفت: 
پوشش  و  دیابتی  بیماران  از  توجهی  قابل  »حمایت 
بیمه ای انواع انسولین دربازار دارویی کشور داشته ایم.«
»بر اساس  افزود:  به گزارش سپید، مهدی رضایی 
انسولین  هزینه  تومان  میلیارد   ۲7۰ از  بیش  گذشته  سال  در  سازمان  موجود  آمارهای 
تومان  میلیارد   ۲۶۰ حدود  که  است  داده  قرار  پوشش  تحت  را  بیمه شدگان  مصرفی 

بوده است.« قلمی  درانسولین های 

وی ادامه داد: »در حال حاضر بیمه سالمت بین 7۰ تا 9۵ درصد از قیمت انسولین مصرفی 
را پوشش بیمه ای می دهد که عمدتًا پوشش 9۵ درصدی دارند و تعداد محدودی بر اساس 
تفاهمنامه سازمان غذا و دارو پوشش 7۰ درصد دارند. قیمت ویولن های انسولین در بازار 
حداقل ۲۰ هزار تومان و حداکثر 3۵ هزار تومان است که عمدتًا 9۰ درصد مبلغ آن تحت 

پوشش بیمه سالمت قرار دارد.«
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان بیمه سالمت، رضایی با بیان اینکه سازمان بیمه سالمت به 
لحاظ اولویت بخشیدن به پوشش خدمات در سطح پیشگیری و کنترل بیماری های مزمن، 
دارویی  بازار  انسولین در  انواع  بیمه ای  دیابتی و پوشش  بیماران  از  قابل توجهی  حمایت 
کشور داشته، گفت: »با توجه به شیوع بیماری کرونا برای تسهیل دریافت انسولین، تمدید 
پرونده بیمه شدگان در سامانه تایید خدمات در راستای فاصلهگذاری اجتماعی و رعایت 

پروتکل های بهداشتی بدون حضور بیمه شدگان انجام می شود.«

بیمه سالمت

دبیر انجمن علمی کار درمانی ایران:

دبیر انجمن علمی کار درمانی ایران گفت: »به دلیل 
باال بودن هزینه های کار درمانی، بسیاری از خانواده ها 
جلسات کار درمانی را به طور ناقص رها می کنند.«
به گزارش سپید، عماد مالزاده در نشست خبری 
هیئت مدیره انجمن علمی کار درمانی ایران که به 
مناسبت روز جهانی کار درمانی برگزار شد، درباره 
نبود پوشش بیمه ای خدمات کار درمانی اظهار کرد: 
»نبود پوشش بیمه ای خدمات کار درمانی جامعه 
هدف ما )گیرندگان خدمات( را با مشکالت زیادی 
مواجه می کند. درمان بیشتر اختالالتی که نیاز به کار 
درمانی دارند، طوالنی مدت است و این موضوع 
فشار مالی زیادی را به خانواده ها تحمیل می کند به 
طوری که هزینه خانواده ای که در آن یک فرد مبتال 
به اختالل اوتیسم زندگی می کند یا خانواده ای که 
فرزندشان به فلج مغزی دچار است، ماهانه حداقل 

بین ۲ تا سه میلیون تومان متغیر است.«
وی بیان کرد: »اگر کودک مبتال به فلج مغزی یا اختالل 
اوتیسم مداخالت زود هنگام توانبخشی را فشرده و 
منظم دریافت کند، در نهایت او به استقالل نسبی 
می رسد و می تواند به صورت مستقل به زندگی خود 
ادامه دهد، اما در صورتی که این کودک خدمات 
کار درمانی را دریافت نکند، ممکن است که او به 
طور کامل وابسته شده و مشکالتی جانبی برای او 
ایجاد شود حتی در برخی موارد خانواده ها مجبور 
می شوند که در چنین شرایطی فرزندشان را به مراکز 
نگهداری سازمان بهزیستی ببرند و این سازمان 

هزینه خدمات این کودک را پرداخت می کند پس 
چه بهتر است که از ابتدا خدمات کار درمانی تحت 

پوشش بیمه باشد.«
دبیر انجمن علمی کار درمانی ایران افزود: »به دلیل 
باال بودن هزینه های کار درمانی و طوالنی بودن روند 
درمان بسیاری از خانواده ها جلسات کار درمانی 
را به طور ناقص رها می کنند، بنابراین کودک یا 
بزرگسال زمان طالیی  درمانش را از دست می دهد 

و سرنوشت او تغییر می کند.«
مالزاده تاکید کرد: »در سال های اخیر جمعیت کشور 

رو به سالمندی می رود. سالمندان ممکن است که به 
بیماری هایی مانند سکته مغزی، آلزایمر و پارکینسون 
دچار شوند که در این افراد کاردرمانی اهمیت پیدا 
می کند، حتی سالمندانی که به بیماری زمینه ای مبتال 
نیستند به علت کم تحرکی و روابط اجتماعی محدود 
ممکن است که به اختالالت حسی و حرکتی دچار 
شوند و نتوانند فعالیت های روزمره خود را انجام 

دهند، بنابراین به کار درمانی نیاز پیدا می کنند.«
وی افزود: »پوشش بیمه ای خدمات کار درمانی 
مطالبه ای اجتماعی است. اکنون بسیاری از کار 

درمانگران تعرفه کامل را دریافت نمی کنند. در 
سال های اخیر برخی دانش آموختگان رشته هایی 
مانند روانشناسی و تربیت بدنی در فضای مجازی 
یا در کلینیک ها ادعا می کنند که کار درمانگر هستند، 
بنابراین پیشنهاد می شود که افراد برای دریافت هر 
گونه خدمات درمانی به متخصصان مربوط که زیر 
نظر سازمان نظام پزشکی فعالیت می کنند، مراجعه 
کرده حتی گاهی دیده شده است که اشخاص فاقد 
تحصیالت دانشگاهی در روند کار درمانی بیماران 

وارد عمل می شوند.«
گفت:  ایران  کاردرمانی  علمی  انجمن  دبیر 
»سازمان های مرتبط با رشته کار درمانی همچون 
آموزش و پرورش استثنایی، سازمان های هالل احمر، 
بهزیستی و تامین اجتماعی از همکاری کار درمانگران 
به طور کامل بهره نمی برند و پس از پایان طرح ۲ 
ساالنه نیروی انسانی کار درمانگران، ارتباط آنها با 

این سازمان ها قطع می شود.«
هزار  چهار  حدود  »اکنون  شد:  یادآور  مالزاده 
فارغ التحصیل رشته کار درمانی در ایران داریم که 
از این تعداد سه هزار و ۲۰ نفر کارت نظام پزشکی 
گرفتند و دانشجویان کار درمانی در ۱۴ دانشگاه 
کشور تحصیل می کنند. سطح کیفیت خدمات کار 
درمانی در ایران بسیار خوب است، بنابراین بیماران 
برای دریافت خدمات کار درمانی از کشور های 
حاشیه خلیج فارس مانند عراق، عمارات و عمان 

به ایران می آیند.«

هزینه های باالی کار درمانی، زنجیره درمان افراد را قطع می کند
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رئیس دانشکده و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و 
صنایع غذایی کشور از تثبیت جایگاه ایران برای 
۴ سال دیگر در استقرار پایگاه غذا و تغذیه سازمان 

جهانی بهداشت خبر داد.
به گزارش سپید، جالل الدین میرزای رزاز با اشاره 
به این که اهمیت غذا و تغذیه در دنیا بیش از هر 
زمان دیگری احساس شده است، اظهار کرد: »در 
برخی از کشورهای توسعه یافته بحث تاسیس 
وزارت غذا و تغذیه مطرح است که در ایران نیز 
در جلسه شهریورماه هیئت دولت، وزارت های 

بهداشت و جهاد کشاورزی مامور شدند، مقدمات 
استقالل غذا را فراهم نمایند.« 

وی افزود: »در این مقطع ایران در رقابت های 
نزدیک با کشورهایی مانند عربستان، امارات متحده 
عربی که تالش فراوانی برای استقرار پایگاه غذا و 
تغذیه سازمان جهانی بهداشت در کشورهایشان 
داشتند، با پیگیری فراوان از طریق انستیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برای ۴ سال آینده 
این پایگاه را با افتخار در کشور تثبیت نموده تا 
 Emro خدمات خود را به حوزه کشورهای

ارائه نماید.« وی گفت: »همکاری های نزدیک تیم 
وزارت بهداشت خصوصاً معاونت بینالملل وزارت 
متبوع با انستیتو تغذیه و تیم روابط بینالملل نقش 
مهمی را در برقراری این ارتباط مهم ایفا نمود.« 
میرزای رزاز ضمن عرض تبریک به ملت ایران 
و جامعه دانشگاهی برای کسب این موفقیت، 
خاطرنشان کرد: امید است اینگونه همکاری های 
بین المللی در حوزه مهم غذا و تغذیه بتواند 
باعث ارتقاء سالمت مردم کشور عزیزمان و نیز 
ملل مسلمان منطقه به رهبری ایران شود.«روابط 

عمومی دانشکده و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و 
صنایع غذایی کشور

ایران پایگاه منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در حوزه علوم تغذیه و صنایع غذایی شد
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دبیرکل سازمان جهانی بهداشت: 

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان تا صبح سه شنبه )۶ آبان( از مرز ۴۳ میلیون نفر 
عبور کرده است و تعداد قربانیان این ویروس نیز به یک میلیون و ۱۶۴ هزار نفر نزدیک شد.
به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با بیش از هشت میلیون و ۹۶۲ هزار مبتال، از نظر 
تعداد مبتالیان به این ویروس در رده اول و کشورهای هند، برزیل و روسیه در رده های 
دوم تا چهارم هستند. ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان کووید-۱۹ هم اکنون در رده سیزدهم 
قرار دارد. در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور اول جهان از نظر تعداد مبتالیان و تازه ترین 

آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

تا ۱۵  نتایج یک تحقیق نشان می دهد که 
درصد از مرگ و میرهای ناشی از کووید-۱۹ 
در جهان و ۱۸ درصد از فوتی ها در ایاالت 

متحده با آلودگی هوا ارتباط دارد.
به گزارش سپید، در این بررسی آمده است: 
»بیش از ۱۵ درصد از تمامی مرگ و میرهای 
ناشی از کروناویروس در جهان و ۱۸ درصد 
از فوتی های بیماری کووید-۱۹ در ایاالت 
متحده می تواند از قرار گرفتن طوالنی مدت 
در معرض آلودگی هوا ناشی شده باشد.«

به گفته محققان این آمار حاکی از آن است که 
آلودگی هوا می تواند در مرگ حدود ۴۰ هزار 
نفر از بیش از ۲۲۰ هزار قربانی کروناویروس 

در ایاالت متحده نقش داشته باشد.
قرار  »درصورتیکه  داشتند:  اظهار  محققان 
آلودگی  معرض  در  مدت  طوالنی  گرفتن 
با هم همراه  هوا و عفونت کروناویروس 
شود با اثر منفی دیگر بر سالمت به ویژه در 
مورد قلب و عروق خونی مواجه خواهیم 

مقاومت  و  بیشتر  آسیب پذیری  به  که  بود 
کمتری در برابر بیماری کووید-۱۹ منجر 
می شود.« محققان آلمانی اظهار داشتند: »اگر 
فرد به بیماری قلبی مبتال باشد، آلودگی هوا 
و عفونت کروناویروس دردسرساز خواهد 
شد که می تواند به حمله قلبی، نارسایی قلبی 

و سکته منجر شود.«
این یافته ها بر اساس تجزیه و تحلیل داده های 
مطالعات قبلی در ایاالت متحده و چین با 
مجموع  همچنین  و  هوا  آلودگی  موضوع 
موارد ابتال و فوت ناشی از کووید-۱۹ تا 
پایان ماه ژوئن در جهان بوده است. همچنین 
این یافته ها در کنار تصاویر ماهواره ای از 
میزان جهانی قرار گرفتن در معرض ذرات 
معلق در هوا مورد بررسی قرار گرفته است. 
ارزیابی اطالعات موجود در هر کشور حاکی 
آلودگی هوا  مثال  به طور  از آن است که 
در جمهوری چک به ۲۹ درصد از موارد 
از کروناویروس کمک  ناشی  میر  مرگ و 
کرده است. این رقم در کشورهای مطالعه 
شده نظیر چین ۲۷، آلمان ۲۶، فرانسه ۱۸، 
برزیل   ،۱۴ انگلیس   ،۱۵ ایتالیا   ،۱۶ سوئد 

۱۲، ایرلند ۸ درصد بوده است.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، به گفته 
محققان این درصدها بخشی از مرگ و میرهای 
ناشی از کووید-۱۹ هستند که در صورت 
پیشگیری  قابل  هوا  آلودگی  میزان  کاهش 

است.ایسنا

آمار کرونا در جهان تا ۶ آبان ارتباط ۱۵ درصد فوتی های کووید-۱۹ 
درجهان با آلودگی هوا

خبـر

شماره ۱۷۸۲ ۷ آبان ۱۳۹۹

تسلیم کرونا  نشوید

برابر  در  »تسلیم شدن  بهداشت گفت:  دبیرکل سازمان جهانی 
مهار کروناویروس خطرناک است.«

به گزارش سپید، تدروس آدهانوم روز دوشنبه با هشدار نسبت 
به اینکه متوقف کردن اقدامات و تالش ها برای مهار همه گیری 

متحده  ایاالت  در  ارشد  مقام  یک  که  همانطور  کروناویروس 
پیشنهاد داده بسیار خطرناک است، از کشورها درخواست کرد 

در برابر این ویروس تسلیم نشوند.
به  که  با کروناویروس  مبارزه  ماه ها  از  »پس  داشت:  اذعان  وی 
فوت بیش از ۱. ۱ میلیون نفر در جهان منجر شده سطح خاصی 
از خستگی ناشی از همه گیری ایجاد شده است. این شرایط سخت 
است و احساس خستگی ناشی از شیوع کروناویروس واقعی است.«
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت افزود: »اما ما نمی توانیم در 
برابر این بیماری تسلیم شویم و از رهبران کشورها درخواست 
دارم تا اختالل در زندگی و معیشت مردم را متعادل سازند. 
زمانیکه رهبران کشورها به سرعت وارد عمل شوند می توان 

ویروس را سرکوب کرد.«
اظهارات وی یک روز پس از آن مطرح شد که رئیس کارکنان 
کاخ سفید در مصاحبه با شبکه خبری سی ان ان گفته بود تمرکز 
دولت ایاالت متحده روی کاهش و نه از بین بردن ویروس است.
به گزارش مدیکال اکسپرس، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت 
در واکنش به اظهار نظر رئیس کارکنان کاخ سفید گفت: »تمرکز 
روی کاهش ویروس به ویژه حفظ سالمت افراد آسیب پذیر 
کروناویروس  برابر  در  شدن  تسلیم  اما  است.  اهمیت  حائز 

خطرناک است.«ایسنا



رییس آزمایشگاه سم شناسی پزشکی قانونی استان تهران:

رییس آزمایشگاه سم شناسی مرکز تشخیصی و 
آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران ضمن 
توصیه به مردم در مورد استفاده نکردن از داروهای 
بدون برچسب وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پرشکی گفت: »گرایش به داروهای غیراستاندارد، 

تهدید کننده سالمت و حیات است.«
به گزارش سپید به نقل از پزشکی قانونی استان 
تهران، مریم اخگری افزود: »بررسی های به عمل 
آمده در آزمایشگاه های سم شناسی پزشکی قانونی بر 
روی داروهای ترک اعتیاد، افزاینده وزن )بدنسازی(، 
کاهنده وزن و افزاینده قوای جنسی نشان می دهد که 
داروهای فله ای و بدون برچسب وزارت بهداشت 
موجود در عطاری ها، حاوی مواد مؤثره دارویی 
بوده و در صورت استفاده، تهدید کننده سالمتی و 

حیات افراد هستند.«
وی ادامه داد: »استفاده از طب مکمل و جایگزین 
امری شناخته و پذیرفته شده در جهان بوده و در 
بسیاری از کشورها در حال گسترش است و در 
سال های اخیر مصرف داروهای مکمل با پایه گیاهی 

در کشور ما نیز روند رو به رشد داشته است.«
اخگری خاطرنشان کرد: »برخالف وجود قوانین 
مربوط به تولید، توزیع و مصرف داروها در مکمل های 
مختلف، هیچ یک از فرآورده های گیاهی تقلبی از 
این سدها عبور نکرده و هر یک می توانند به عنوان 

تهدیدی برای سالمت جامعه محسوب شوند.«
عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی کشور 
افزود: »متأسفانه بسیاری از مکمل های دارویی که با 
منشاء به اصطالح گیاهی از مبادی غیررسمی وارد 
کشور شده و یا از طریق شبکه های ماهواره ای و 
اینترنتی به فروش می رسند داروی تقلبی بوده و 

مصرف آن ها می تواند عوارض جبران ناپذیری را 
برای فرد ایجاد کند.«

وی با اشاره به تعریف سازمان جهانی بهداشت 
از »داروهای تقلبی« تصریح کرد: »دارویی که به 
صورت عمدی، به لحاظ هویت و منشا، دارای 
برچسب اشتباه باشد در زمره داروی تقلبی قرار دارد. 
در تعریف سازمان جهانی بهداشت تصریح شده 
است: فرآورده ای غیراستاندارد که کیفیت، ایمنی و 
کارایی کمتری نسبت به نمونه های استاندارد دارند، 
داروی تقلبی هستند. متأسفانه عمده مکمل های 
گیاهی موجود در بازار سیاه دارویی ایران دارای 
این خصوصیات بوده و به عنوان داروهای تقلبی 

محسوب می شوند.«
به گفته اخگری، از مکمل های موجود در بازار سیاه 
دارویی ایران می توان به مکمل های گیاهی نیروزا و 
افزاینده وزن، کاهنده وزن، افزاینده های قوای جنسی 
و مکمل های مورد استفاده در ترک اعتیاد اشاره کرد.
رییس آزمایشگاه سم شناسی مرکز تشخیصی و 
آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران با بیان 
اینکه افراد سودجو با هدف دستیابی به نتیجه سریع و 
مورد پسند بیمار مبادرت به تهیه فرآورده های گیاهی 
تقلبی با قیمت های گزاف می کنند، اظهار داشت: 
»این ترکیبات حاوی گیاهان مختلف همراه با مقادیر 
نامشخصی از داروهای شیمیایی هستند که نام هیچ 
یک از آن ها روی برچسب دارو ذکر نشده است.«
اخگری گفت: »داروهای گیاهی تقلبی عمدتاً به 
شکل دست ساز تهیه شده و هیچ یک از مراحل 
کنترل کیفیت در مورد آن ها انجام نمی شود ضمن 
آنکه بسیاری از شکایات ارجاعی به سازمان پزشکی 
قانونی کشور ناشی از عوارض مصرف داروهای 

گیاهی تقلبی بوده که به عنوان مکمل به افراد 
فروخته شده اند.«

وی با بیان اینکه داروهای تقلبی در شکل های 
مختلف قرص، کپسول و ساشه )پودری( و در 
رنگها و طرح های مختلف موجود است، افزود: 
»داروهای گیاهی دست ساز دارای طیف گسترده ای 
است و به عنوان مکمل های غذایی، مواد نیروزا، 
داروهای الغری، داروهای چاقی، داروی چربی 
سوز، داروهای ترک اعتیاد به سیگار و مواد مخدر، 
داروهای بدنسازی، داروهای ضد چروک و جوانی 
پوست، داروهای افزاینده قوای جنسی و بسیاری از 

مواد دیگر به بیماران معرفی می شوند.«
وی تاکید کرد: »بررسی بر روی داروهای مختلف 
ترک اعتیاد غیراستاندارد نشان داد که این داروها 
عمدتاً حاوی دیفنوکسیالت، ترامادول، متادون، 
سرترالین،  فلوکستین،  استامینوفن،  کدئین، 
و  کلرفنیرامین  سیپروهپتادین،  دکسترومتورفان، 

سیپروهپتادین بوده اند.«
اخگری گفت: »داروهای افزاینده وزن عمدتاً حاوی 
ترکیباتی از خانواده کورتیکواستروئیدها )کورتون 
ها( هستند که موجب جذب آب در بدن شده و 
وزن را افزایش می دهند. استفاده از این ترکیبات 
موجب افزایش کاذب اشتها شده و افزایش وزن 

را به همراه خواهد داشت.«
وی افزود: »دیابت، پوکی استخوان، ایجاد آکنه 
افسردگی،  گوارش،  دستگاه  زخم های  پوستی، 
سایر  از  پوستی  مشکالت  و  عضالنی  ضعف 
کورتیکواستروئیدی  ترکیبات  مصرف  عوارض 
است. در مصرف موقت، کورتون ها سبب شفافیت 
و براق شدن پوست شده، اما در مصرف طوالنی 

مدت خطوط آبی رنگ در پوست، شکنندگی پوست 
و پیری زودرس را موجب می شوند.«

رییس آزمایشگاه سم شناسی مرکز تشخیصی و 
آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران گفت: 
داروها  این  از  شده  استخراج  اجزای  دیگر  »از 
آنتی  دسته  از  دارویی  که  است  سیپروهپتادین 
هیستامین ها بوده و موجب افزایش اشتها می شود. 
از عوارض داروی سیپروهپتادین می توان به تاری 
دید، خواب آلودگی، خشکی دهان، تهوع، استفراغ، 

بی قراری و عصبانیت اشاره کرد.«
اخگری گفت: »دارو های درمان کننده چاقی امروزه 
دارای مصارف زیادی بوده و به خصوص خانم ها 
از طرفداران مصرف این داروها می باشند. معرفی 
کنندگان دارو با تبلیغ این مسئله که داروی ارائه 
شده فاقد عوارض بوده و موجب کاهش وزن 
قابل توجه در طی یک ماه می شود اقدام به فریب 

مشتریان و فروش داروی خود می کنند.«
وی تاکید کرد: »باید توجه داشت که داروهایی که 
تحت عنوان داروهای چربی سوز، داروی الغری 
بدون نسخه و گیاهی معرفی می شوند عمدتاً حاوی 
ترکیبات آمفتامینی و شبه آمفتامینی بوده و در مصرف 
کنندگان عوارضی مانند لرزش، تعریق، افزایش 
فشار خون، بی خوابی، الغری سریع، کاهش اشتها، 
سردرد، توهم، قرمزی چشم، حمالت قلبی و مرگ 

را ایجاد می کنند.«
رییس آزمایشگاه سم شناسی مرکز تشخیصی و 
ادامه  آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران 
داد: »داروهای کاهنده وزن عمدتاً حاوی ترکیب 
سیبوترامین هستند. این دارو از سال 2010 از بازار 
است. مصرف  آمریکا جمع آوری شده  دارویی 
سیبوترامین می تواند موجب ایجاد عوارضی شبیه 
به ترکیبات آمفتامینی در بدن شود که از جمله 
عوارض آن می توان به افزایش فشار خون، مشکالت 
کبدی و کلیوی، تشنج، خونریزی مغزی، افسردگی 

و... اشاره کرد.«
اخگری تصریح کرد: »دارو های افزاینده قوای جنسی 
نیز صرفاً گیاهی نبوده و دارای مواد موثره ای مانند 
سیلدنافیل هستند. این دارو دارای عوارضی از قبیل 
سردرد، گرگرفتگی، از دست دادن دید محیطی، 
افت فشار خون، از دست دادن شنوایی و تاری 
دیداست. در مطالعه ای که در اداره کل پزشکی 
قانونی استان بوشهر روی داروهای گیاهی افزاینده 
قوای جنسی انجام شد، این داروها حاوی داروی 
سیلدنافیل با دوز نامشخص بود. به عالوه یکی از 
اشکال دارویی عرضه شده تحت عنوان افزاینده 
قوای جنسی، حاوی ترامادول با دوز باال بوده است.«
وی افزود: »این داروها عمدتاً با مقادیر بیش از 
محدوده درمانی و با دوزهای متغیردر فرآورده های 
گیاهی قابل جستجو هستند لذا مصرف این داروها 
موجب افزایش خطر ایجاد مسمومیت و عوارض 
جانبی ناشی از مصرف داروها تا چندین برابر حالت 

استاندارد خواهد شد.«

مردم داروهای بدون برچسب وزارت بهداشت را 
مصـرف نکننـد
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سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
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افراد مشکوک و مثبت کرونا،  پیگیری و تعقیب 
مشکالت تبادل ارزی جهت پیش خرید واکسن 
کرونا، شناسایی و مجازات متخلفان کرونا، سرانجام 
واکسن ایرانی کرونا و... از جمله مباحثی بود که 
سخنگوی وزارت بهداشت درباره آنها توضیح داد.

به گزارش سپید، سیما سادات الری در نشست خبری 
ویدیو کنفرانسی با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره 
وضعیت تولید واکسن کرونای ایرانی، گفت: »حدودا 
هشت شرکت در کشور در حال کار بر روی واکسن 
کرونا هستند و برخی نسبت به دیگری پیشی گرفتند. 
 ما در مرحله تزریق حیوانی هستیم و تا تزریق واکسن 
بر میمون پیش  رفته ایم و امیدواریم تا پایان پاییز بشود 

نمونه انسانی را تزریق کرد.«
وی ادامه داد: »البته در دنیا تالش های زیادی برای تولید 
واکسن کرونا شده است. هم هند با کمک انگلستان 
در حال کارآزمایی بالینی واکسن کرونا هستند و هم 
روسیه این اقدام را انجام می دهد. به هر حال همه این 
موارد زمان بر است و احتمال دارد تا یکسال دیگر به 
واکسن دسترسی نباشد. حتی اگر واکسنی هم تولید 
شود، قطعاً چندین سال تولید می کشد که بتواند تمام 
جمعیت جهان را در بر بگیرد. بنابراین اگر واکسن 
هم تولید شده و وارد بازار شود، ممکن است فقط 
20 درصد جمعیت کشور را در بر بگیرد. بنابراین 
همچنان توصیه ما رعایت پروتکل های بهداشتی برای 

پیشگیری از ابتال است.«
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره واکسن آنفلوآنزا، 
گفت: »خوشبختانه هنوز نمونه ای از بیماری آنفلوآنزا 
از آزمایشگاه گزارش و تایید نشده است. به هر حال 
1.5 میلیون دوز از واکسن آنفلوآنزا در بخش بهداشت 
توزیع شد و تزریق های آن به صورت هدفمند در 
حال انجام است. در حالی که در سال گذشته 250 
تا 300 هزار واکسن در بخش بهداشت توزیع شده 
بود، اما امسال برنامه ریزی شد تا افزایش یابد تا برای 
افراد آسیب پذیر و زنان باردار و... تزریق شود که 
قطعا به شکسته شدن زنجیره انتقال کمک می کند.«

الری افزود: »همکاران من به شدت در حال تالشند 
تا مشکالت ارزی را برای واردات واکسن آنفلوآنزا 
رفع کنند. باید توجه کرد که درباره بیماری کرونا با 
تغییر فصل و به ویژه در فصل سرما، یک افزایش 
شیوع در این بیماری داریم. همانطور که دیدیم در 
ابتدای پاییز افزایش شیوع بیماری و باال رفتن آمار 
بستری و به تبع آن افزایش آمار بستری را داشتیم 
و همینطور از اسفند ماه نگرانیم. در حوزه واکسن 
آنفلوآنزا نیز از بابت زمان اثرگذاری آن بعد از دو 
هفته ایمنی ایجاد می شود و اگر به دست مان برسد، 
همچنان موثر خواهد بود. البته با توجه به اینکه تاکنون 
نمونه ای آنفلوآنزا در کشور گزارش نشده است، به نظر 
می آید رعایت اصول بهداشتی مانند شستن دست، 
استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی موثر خواهد بود.«
سخنگوی وزارت بهداشت درباره پیگیری افراد کرونا 
مثبت نیز گفت: »یکی از چالش های ما این است که 
اگر در آینده میزان تست را افزایش دهیم، اما برنامه ای 
برای تعقیب افراد مثبت نداشته باشیم و قرار باشد این 
افراد در جامعه حرکت کرده و بیماری را منتقل کنند، 
قطعا تاثیرگذار نخواهد بود. آخرین خبرها حاکی از 
مذاکراتی است که وزیر بهداشت در این زمینه با وزیر 

ارتباطات داشتند. در حال حاضر هم آزمایشگاه های 
خصوصی به سامانه سیب متصل شدند و هم اطالعات 
آزمایشگاه های خصوصی و هم دولتی و اطالعات 
دقیق بیماران اعم از محل زندگی، محل کار و... اخذ 
تعهد از آنها برای قرنطینه دو هفته ای انجام می شود.«
این  از  نفر  ادامه داد: »در حال حاضر 5500  وی 
افراد توسط نرم افزار ماسک توانستند ردیابی شوند 
که در کجای کشور هستند و ترددهایشان ارزیابی 
شود. امیدواریم این کار سر و سامان بهتری بگیرد و 
بتوانیم این موضوع را کنترل کنیم. این غربالگری و 
تعقیب افراد مشکوک و مثبت در پیشگیری از انتقال 

بیماری موثر خواهد بود.«
الری درباره وضعیت جریمه های کرونایی و میزان 
این جریمه ها، گفت: »آنچه مطالبه ما بود و ما مرتب 
اعالم می کردیم، این بود که اداره بیماری و بحث های 
بهداشتی با وزارت بهداشت است، اما واقعا کنترل و 
اداره ویروس کاری فرا وزارتخانه ای بوده و مشارکت 
همه را می طلبد. به نظر می آید بعد از هشت ماه شیوع 
ویروس هم بحث های اقناعی از سوی وزارت بهداشت 
و رسانه ها انجام شده است. به نظر می آید که باید 
یک حمایتی از مردم توسط قانون انجام شود. برای 
متخلفین مجازات هایی تعیین شده است و اکنون 
توسط دوربین ها افراد متخلف جریمه می شوند. به 
عنوان مثال رانندگان تاکسی اگر ماسک نزنند، 100 
هزار تومان باید جریمه بدهند، مسافران تاکسی اگر 
ماسک نزنند، 20 هزار تومان جریمه می شوند. البته 
با توجه به اینکه مسئول اجرای این برنامه وزارت 
بهداشت نیست، من اطالعی ندارم که چقدر این جرایم 
اجرایی شده است، اما قطعا در حال پیگیری است.«
وی افزود: »به نظر می آید در کشور ما همه چیز 
خیلی کند انجام می شود و بعد از اینکه تصمیمی 
می گیریم، تصمیمات بین بخشی، اقناع به موقع همه 
دستگاه ها، تصمیم گیری و عملیاتی شدن، به صورت 
کند پیش می روند، اما بیانات مقام معظم رهبری بسیار 
کارگشا بوده است. با دستور اکید ایشان هماهنگی باید 
انجام شود. البته برای اولین بار کمیته نظارت ملی بر 
اجرای پروتکل ها تشکیل شد که نماینده همه اصناف 
و  بخش های بازرسی و حراست و وزارت بهداشت در 
آن حضور دارند و همه سازمان ها باید گزارش کارشان 

را ارائه دهند و وظایفشان را توضیح داده و گزارش آن 
به ستاد ملی رود. در عین حال همانطور که رهبری 
دستور دادند باید واقعا یک قرارگاهی تشکیل شود 
تا بر اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا نظارت کنند. 
در این شرایط مطالبه همه ما باید ضمانت اجرایی 
برای قوانینی باشد که وضع می کنیم تا این قوانین 
اثرگذار باشند.« وی درباره وضعیت پیش پرداخت 
ایران برای پیش خرید واکسن کرونا به مجموعه 
کوواکس سازمان جهانی بهداشت، گفت: »درباره 
کوواکس متاسفانه مشکالت تبادالت ارزی بر روی 
این موضوع هم تاثیر گذاشته است و ما همچنان در 
حال حل این مشکل هستیم، اما مذاکرات وجود 
دارد و فرصت مان را از دست نداده ایم. به محض 
رفع مشکل تبادالت ارزی، انتقال ارز برای مشارکت 

جدی تر و عملیاتی تر انجام می شود.«
گفت:  صحبت هایش  از  دیگری  در بخش  الری 
به شتاب  رو  در جهان همچنان  کرونا  »متاسفانه 
است و ما در یک مرحله حساس همه گیری این 
بیماری هستیم. به  خصوص کشور ما که در نیمکره 
شمالی قرار دارد و تغییر فصل داده ایم. همانطور که 
می دانید در فصل پاییز شیوع بیماری بسیار زیاد بود 
و عزیزان زیادی را از دست دادیم. برای بنده که هر 
روز تعداد زیادی را به عنوان افراد فوتی اعالم می کنم، 
بسیار دردناک است. با از دست دادن هر عزیزی، 
خانواده ها دچار مصائب روحی زیادی می شوند و 
هزاران مشکل دیگر که برای ما هم طاقت فرساست 
و ما هم در وزارت بهداشت هر روز تالش می کنیم 
که به سهم خودمان در بخش بهداشت و درمان بتوانیم 
راهکارهایی پیدا کنیم که بتواند سالمت مردم را 
تضمین کند.«وی افزود: »بیماری کووید-19 در تمام 
کشور رو به صعود است و روندی صعودی دارد، اما 
مدیریت بیماری فقط با وزارت بهداشت نیست. ما تمام 
تالش مان را در بیمارستان ها انجام می دهیم تا مراقبت 
خوبی از بیماران داشته باشیم، اما همانطور که بارها 
اعالم کرده ایم، وقتی تعداد بیماران افزایش یابد، قطعا 
این مراقبت ها تحت تاثیر قرار می گیرد و خود پرسنل 
بیمارستان های ما هم جدای از مردم نیستند و بیشتر در 
خطر بیماری قرار می گیرند و مجبورند برای مرخصی 
استعالجی ناشی از این بیماری قرنطینه شوند و همه 

این ها موثر است و ممکن است مراقبت هایی که در 
بیمارستان ها انجام می شود، کاهش یابد.«

»بنابراین  گفت:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
این است که همه احساس  کار  هوشمندانه ترین 
مسئولیت کنیم و بدانیم این ویروس هنوز نه درمان 
دارد و نه واکسن. حتی اگر واکسن هم بیاید باز هم 
بیماری با ما می ماند و ممکن است واکسن ایمنی 
کاملی ندهد. بنابراین باید سبک زندگی مان را تغییر 
داده و این هوشمندی هر یک از ماست که رفتارهای 

خطر آفرین نداشته باشیم.«
الری ادامه داد: »اکنون در ماه ربیعاالول قرار داریم که 
ممکن است جشن هایی در پیش باشد، از خانواده ها 
می خواهم که با توجه به مشکالت اقتصادی هم که 
وجود دارد، زندگی خود را با کمترین تعداد و در 
محیط های باز آغاز کنند و با ساده ترین مراسم این 
کار را انجام دهند. به هر حال با توجه به صحبت های 
مقام معظم رهبری و از آنجایی که مدیریت کرونا 
فراوزارتخانه ای بوده و همکاری همه سازمان ها را 
می طلبد، امیدواریم با وحدت بیشتر بین سران سه 
قوه، هماهنگی و همکاری وزارتخانه ها و حمایت 
و کمک مردم، بیماری را کنترل کنیم. ما هر مشکلی 
هم که به دلیل تحریم ها داشته باشیم، در این شرایط 
مهم این است که باهم همدل باشیم، به هم اعتماد 

کنیم و بتوانیم سالمت مان را تضمین کنیم.«
اعمال محدودیت ها در کشور گفت:  درباره  وی 
»اینکه بخواهیم تمام کشور را تعطیل کنیم، امکانپذیر 
نیست. هیچ کشوری هم به سمت تعطیلی مطلق پیش 
نمی رود. براساس رنگ بندیهایی که برای استان ها در 
نظر گرفته ایم، محدودیت هایی را برای ۴3 شهرستان 
قائل شدیم تا بتوانیم از گسترش وضعیت بحرانی 

این شهرستان ها به سایر شهرها جلوگیری کنیم.«
وی ادامه داد: »این محدودیت ها مشابه محدودیت های 
ابتدای شیوع بیماری و اسفندماه هستند و تقریبا به 
جز مغازه هایی که عرضه مواد غذایی را بر عهده 
دارند، مابقی جاها فعال به مدت یک هفته تعطیل 
اعالم شدند. اینکه بخواهیم پس از حدودا هشت 
ماه که ویروس به کشورمان آمده مجدداً همه مشاغل 
را تعطیل کنیم، اجرایی نیست؛ زیرا مردم نیز از نظر 

اقتصادی تحت فشار قرار دارند.«
الری افزود: »در مورد استان تهران کانون بحران 
شهرستان های دماوند و ورامین هستند. از سوی دیگر 
خوشبختانه با اجرایی شدن دورکاری 50 درصد از 
کارکنان مشاغل دولتی در تهران تا انتهای آبان ماه 
امیدواریم وضعیت، کنترل شده تر پیش رود. البته نباید 
به خاطر این دورکاری خدمت دهی به مردم دچار 
وقفه شود. بنابراین اگر سازمانی اعالم کند که نمی تواند 
کارها را با ظرفیت 50 درصدی پیش ببرد، می تواند 
درصد پیشنهادی خود را برای حضور کارکنان اعالم 

کند و ما در مورد آن تصمیم گیری کنیم.«
شیوع  بر  هوا  آلودگی  تأثیر  به  اشاره  با  وی 
افزایش هر 10  »با  اظهار کرد:  ویروس کرونا 
کرونا  فوتی های  آالینده ها،  غلظت  میکروگرم 
۶ درصد افزایش پیدا می کند. همچنین اکسید 
نیتروژن نیز که گیرنده آن معموال در آقایان بیشتر 
است، می تواند عوارض خود را بر ریه بگذارد. 

ادامه در صفحه 13 

شناسایی و مجازات متخلفان کرونا
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 ادامه از صفحه 12
به طور کلی افزایش آلودگی می تواند بار ویروس را 
نیز افزایش دهد و از سازمان محیط زیست تقاضا 
داریم بر میزان آالینده ها و اجرای قانون هوای پاک 

نظارت بیشتری داشته باشند.«
الری در پاسخ به سوالی درباره پیش بینیها از وضعیت 
کرونا طی ماه های آتی تصریح کرد: »تاکنون دیده ایم که 
با تغییر فصل و به ویژه آغاز فصل سرما این بیماری 
شیوع بیشتری پیدا می کند. در صورتی که همین روال 
را در پیش بگیریم و قوانین را به شکل جدی تر اجرا 
نکنیم، پیش بینی خوبی از وضعیت بیماری نخواهیم 
داشت. متأسفانه آمار فوتی های کرونا طی روزهای 
اخیر نگران کننده و تکان دهنده است و همین موضوع 
باعث ایجاد عزم جدی در مسئوالن شده است. همان 
طور که دیدید در جلسه ای که به صورت حضوری با 
مقام معظم رهبری تشکیل شد، ایشان نیز بر افزایش 
وحدت و همدلی برای مقابله با این ویروس تأکید 
کردند و امیدواریم بر این اساس اوضاع بهتری را 
پیش روی خود داشته باشیم. رئیس سازمان جهانی 
بهداشت نیز به طور مرتب می گویند که هیچ وقت 

برای آغاز همدلی برای مهار ویروس دیر نیست.«
وی درباره نیروهای پرستاری فعال در حوزه کرونا 
نیز بیان کرد: »در آبان ماه سال 98 حدودا ۴000 نیرو 
جذب شدند. همچنین 2۴00 نفر ماه قبل آزمون دادند، 
اما اتفاقی که پس از شیوع کرونا افتاد کمبود نیروهای 
پرستاری بود. در  بخشهای عادی برای هر تخت یک 
و نیم نفر پرستار نیاز داریم، اما در  بخشهای آی سی 
یو این نیاز دو برابر شده و بیمار نیازمند مراقبت سه 
پرستار است. این در حالی است که پرستاران نیز در 
خطر ابتال به بیماری هستند. تا جایی که تا تاریخ 15 
مهرماه سال جاری 31۶5 پرستار مرخصی استعالجی 
گرفته اند و حدودا از میان 133 هزار پرستار و نیرو 
حدوداً 31 هزار نفر به بیماری مبتال شده اند؛ این یعنی 
25 درصد از جمعیت فوق بیمار شده اند. از گذشته 
مشکل کمبود در نیروهای پرستاری وجود داشته 
است، اما خوشبختانه در حال حاضر کارهایی برای 
جذب 7000 نیرو انجام شده است و نامه های آن به 

دانشگاه ها ابالغ شده است.«
وی افزود: »طرح همکاران مان را نیز تمدید کردیم 
و اقداماتی را برای آزمون ها انجام دادیم تا افرادی 
که نمرات مطلوبی کسب کرده اند سریع تر وارد طرح 
تخصصی شوند. عالوه بر مشکل کمبود نیرو در مورد 

منابع مالی نیز با مشکالتی روبرو هستیم.«
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره 
تعداد بیمارستان هایی که درگیر بیماری کرونا هستند، 
اظهار کرد: »۶9۴ بیمارستان با بیماری کرونا درگیر 
هستند که تاکنون 2۶ هزار و 9۶9 تخت بستری 
عادی و 5900 تخت ویژه برای بیماران کرونایی 
اشغال شده است. همچنین 18۶8 تخت ایزوله نیز به 
این بیماران اختصاص داده ایم. در حال حاضر درصد 
تخصیص تخت ها به بیماران کرونایی نسبت به کل 

تخت ها 31.78 است.«
وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه انجام 
مدلسازی برای بیماری کرونا کاری بیهوده است، تأکید 
کرد: »این بیماری ناشناخته است و به عوامل متعددی 
وابسته است. معموالً دانشگاه هاروارد مدلسازی ها و 
پیش بینیهایی انجام می دهد اما در شرایطی که می دانیم 
کوچک ترین رفتار ما بر آینده ویروس تأثیر خواهد 

گذاشت، مدلسازی نمی تواند چندان موثر باشد.«
وی در پاسخ به سوالی درباره افزایش تعداد تست های 
کرونا بیان کرد: »کیت های تشخیص سریع یکی از 
سیاست های در دست اجرا هستند که گفته می شود 

اگر بتوانند تا 80 درصد تشخیص pcr را داشته باشند، 
کارایی الزم را دارند. در حال حاضر به دنبال افزایش 
20 هزار تایی در تعداد تست های روزانه هستیم، 
اما رسیدن به عدد مطلوب مان طوالنی خواهد بود. 
تست های فعلی ممکن است تا ۴8 ساعت بعد پاسخ 
دهی داشته باشند، اما با کیت های تشخیص سریع 

این بازه زمانی را می توان کوتاه تر کرد.«
وی در ادامه در خصوص شایعه هایی در خصوص 
پیوند اعضا از بدن بیماران کرونایی خاطر نشان کرد: 
»این مسائل پیگیری شده است و معموالً توسط 
گروه های معاند در خارج از کشور اعالم می شود 
که صحت ندارد؛ زیرا برخی از آن ها به دنبال ارائه 
اطالعات نادرست به مردم هستند. در این میان نقش 
رسانه ها برای آگاه سازی مردم بسیار پررنگ است تا 
سالمت روان شان به خاطر این موضوعات و شایعات 

دچار اختالل نشود.«
وی در پاسخ به سوالی درباره سرانجام تخصیص یک 
میلیارد یورو ارز به وزارت بهداشت برای کنترل بیماری 
کرونا از صندوق توسعه ملی تأکید کرد: »قرار است از 
این مبلغ بیمه بیکاری نیز پرداخت شود. تاکنون مبلغ 
8187 میلیارد تومان پرداخت شده است که معادل 
ارزی آن ۴۶۴ میلیارد یورو است که با خارج کردن 
بیمه های بیکاری از آن سهم وزارت بهداشت حدودا 
790 میلیارد یورو خواهد بود که تقریبا می توان گفت 

تاکنون 50 درصد این مبلغ دریافت شده است.«
الری در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت 
پرداخت کارانه ها و اضافه کاری به کادر درمان تأکید 
کرد: »مبلغی برای کارانه ها تعلق گرفت و قرار شد 
که کارانه ها تا پایان سال 98 پرداخت شود. این اقدام 
صورت گرفته و حتی در برخی دانشگاه ها پرداخت 
یک یا دو ماه جلوتر است. در گذشته کارانه و اضافه 
کار با هم پرداخت می شدند و با توجه به اینکه درآمد 
اختصاصی بیمارستان ها کاهش یافته بود، این باعث 
می شد که قدر مطلق عدد دریافتی توسط همکاران مان 
کاهش یابد. فعال تأخیرها تقریبا حدود شش تا هفت 
ماه است و برای جبران این تأخیر اضافه کار از کارانه 
جدا شده است که معموال پرداخت اضافه کار به 

روزتر از پرداخت کارانه است.«
وی در پاسخ به سوالی در خصوص مراکز 1۶ ساعته 
و 2۴ ساعته وزارت بهداشت اظهار کرد: »زمانی که به 
مردم می گوییم هر زمان عالئم ابتال به کرونا را داشتند 
با سامانه ۴030 تماس بگیرند تا به مراکز 1۶ و 2۴ 
ساعته معرفی شوند باید آگاهی در مورد این مراکز 
را نیز افزایش دهیم. بسیاری از مردم ممکن است 
به مراکز خصوصی مراجعه کرده باشند و داروهای 
متعددی نیز دریافت کنند، اما به موقع به بیمارستان 

مراجعه نکنند که این بتواند بر روند بهبودی شان تأثیر 
بگذارد. در حال حاضر 10۴7 مرکز 1۶ ساعته و 2۴ 
ساعته در کشور فعال هستند که تعدادشان کافی 
است، اما از نظر نیروی انسانی باید تقویت شوند.«

الری در ادامه تأکید کرد: »تاکنون بیشتر سالمندان و 
افراد آسیب پذیر در این مراکز تست رایگان می دادند. 
حدود 20 تا 25 تست روزانه انجام می شود؛ در حالی 
که براساس اطالعات ما در آلمان حدودا ۴00 هزار 
تست روزانه گرفته می شود و می بینیم که ما در رتبه 
110 اخذ تست قرار داریم. قطعاً افزایش ظرفیت 
تست های روزانه در ردیابی بیماران بسیار موثر خواهد 
بود که در این زمینه رئیس جمهور دستوراتی دادند 

تا تعداد تست ها افزایش یابد.«
وی با اشاره به اینکه اگر یک خانواده بخواهد در مراکز 
خصوصی تست بدهد باید حدودا نفری 700 هزار 
تومان هزینه کند، ادامه داد: »براساس صحبت هایی 
که با شورای عالی بیمه سالمت داشتیم آن ها قیمت 
تست را حدود 250 تا 300 هزار تومان تعرفه گذاری 
کردند و این موضوع به هیأت دولت تقدیم شده و در 
انتظار تصویب است. با سیاست افزایش تعداد تست ها 
می توانیم جمعیت بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم 
و این مهم است که بتوانیم به طور هوشمندانه بیماران 
را از طریق کد ملی و گوشی های هوشمند ردیابی کنیم 
تا نکات بهداشتی و قرنطینه را رعایت کنند و بیماری 
را به سایرین انتقال ندهند.« وی در ادامه سخنان خود 
با ابراز تأسف نسبت به برگزاری مراسمی هزار نفره در 
شهر مشهد بیان کرد: »این موضوع باعث تعجب ما نیز 
شد اما علیرغم پیگیری های صورت گرفته برای آنکه 
بدانیم چه کسی مجوز این کار را صادر کرده است 
همه اظهار بی اطالعی کردند. این کار در شرایطی که 
همه به دنبال محدودیت های بیشتری هستیم تا بتوانیم 

بیماری را کنترل کنیم یک جنایت است.«
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره برگزاری یا 
عدم برگزاری راهپیمایی روز 13 آبان گفت: »قطعا نباید 
این راهپیمایی برگزار شود مگر اینکه اتفاق دیگری 
بیفتد. همه ما از موضع مقام معظم رهبری در مورد 
تجمعات آگاه هستیم. در شرایطی که ایشان سالمتی 
مردم را در اولویت بیشتری نسبت به عزاداری ها قرار 

دادند، برگزاری راهپیمایی دغدغه جدی نیست.«
وی درباره متوسط هزینه بیماران کرونایی اظهار کرد: 
»متوسط هزینه یک بیمار که 5 تا 7 روز در  بخش 
عادی بستری می شود 8.3 میلیون تومان است که 
در صورت بستری شدن در آی سی یو این عدد به 
17.5 میلیون تومان نیز می رسد. البته این موارد به 
غیر از داروی رمدسیویر است که تحت پوشش بیمه 
نیست و در پروتکل های درمانی نیز نیامده است، اما 

ممکن است به تشخیص پزشک نیاز به مصرف آن 
باشد که به شکل بیمارستانی در اختیار بیمار قرار 
می گیرد. در مورد سایر هزینه ها نیز لباس حفاظتی 
در بخش عادی 230 هزار تومان و در آی سی یو 
330 هزار تومان هزینه دارد.« وی افزود: »تاکنون 
براساس اعالم سازمان جهانی بهداشت اینترفرون ها 
و رمدسیویر تأثیری در کاهش بیماری نداشته است 
اما براساس مطالعات کشورمان دگزامتازون و تأمین 
اکسیژن می تواند برای درمان بیمار موثر عمل کند.«

وی در پاسخ به سوالی درباره استفاده از طب سنتی 
برای بیماران مبتال به کرونا گفت: »50 درصد تحقیقاتی 
که کد اخالقی دریافت می کنند مربوط به داروهای 
طب سنتی هستند. هر کس برای دارویی ادعا دارد 
باید به سازمان غذا و دارو مراجعه کرده و با دریافت 
کد اخالقی کارآزمایی بالینی آن را آغاز کند. در این 
زمینه هیچ منعی وجود ندارد و فرد می تواند با طی 
کردن مسیر قانونی دارو را مورد کارآزمایی بالینی 
قرار دهد، اما اینکه این دارو تنها روی دو یا سه بیمار 
آزمایش شود، منطقی نیست که بخواهیم بر آن اساس 

سالمت مردم را به خطر بیاندازیم.«
الری با تأکید بر اینکه کرونا درمان قطعی ندارد، اظهار 
کرد: »همکاران ما هر کاری که از دست شان برآید را 
برای بیماران انجام می دهند در مورد داروی رمدسیویر 
نیز این دارو با تعرفه مشخص در اختیار بیمارستان ها 
قرارگرفته و در صورت نیاز به بیمار داده می شود.«

وی همچنین درباره تأثیر پالسما درمانی در بهبود 
مبتالیان به کرونا تصریح کرد: »در حال حاضر حدود 
سه درصد پالسما از بیماران بهبود یافته دریافت شده 
است که حالت مطلوب آن رسیدن به عدد 10 درصد 
است. این موضوع نیز ویژگی هایی دارد که باید مورد 
مطالعه قرار گیرد اما مطالعات هنوز اثربخشی بسیار 
جدی برای پالسما درمانی را ثابت نکرده است، اما 
در هر حال ما از همه روش ها برای درمان این بیماری 
ناشناخته استفاده می کنیم و از مردم نیز می خواهیم 
پس از بهبود یافتن برای اهدای پالسما مراجعه کنند.«
وی با تأکید بر اینکه تاکنون به شدت از ایمنی گله ای 
پرهیز شده است، گفت: »اگر قرار باشد این سیاست 
را در پیش بگیریم باید ۶۶ درصد جامعه به کرونا مبتال 
شوند که این کار به شدت غیراخالقی است. موضوع 
ایمنی گله ای با واکسن مطرح می شود که تعداد زیادی 
واکسن بزنند و ایمنی ایجاد شود. تاکنون دیده ایم 
بسیاری از جوانان یا افرادی که بیماری زمینه ای نداشتند 
به کرونا مبتال شده و فوت کردند و این انسانی نیست 
که بخواهیم با زندگی مردم بازی کنیم. در فرهنگ ما 
همه افراد خانواده چه پیر و چه جوان عزیز هستند در 
نتیجه اولین سیاست ما این است که بیمار نشویم و در 
صورتی که بیمار شدیم مراقبت های خوبی دریافت 
کنیم.«سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی 
درباره اینکه آیا کمبود داروی خاصی در کشور وجود 
دارد یا خیر، بیان کرد: »تمام تالش مان را می کنیم که 
داروها به موقع به دست مردم برسد. در زمینه تأمین 
انسولین قلمی نیز اقداماتی صورت گرفته است. از 
مردم می خواهیم با استفاده از سامانه تی تک داروی 
مورد نیاز خود را در داروخانه ها پیدا کنند و بدانند 
که باید برای دریافت آن دارو به کجا مراجعه کنند.«
وی در خاتمه سخنان خود در مورد شناسایی شهرهای 
قرمز کرونا اظهار کرد: »ما معموالً تعداد فوتی ها در 
یک شهر را به درصد جمعیت آن شهر می سنجیم 
و برای آنکه مشخص شود کدام شهر در وضعیت 
بحرانیتری قرار دارد این عدد افزایش پیدا می کند 
که با ایجاد محدودیت در آن شهرها سعی می کنیم 

جلوی انتقال بیماری به شهرهای مجاور گرفته شود.«



  امین جاللوند
بسیاری از مبتالیان به کرونا حتی پس از بهبودی 
نسبی نیز توان بازگشت به زندگی عادی را ندارند. 
برخی از عوارض این بیماری کمترشناخته شده 
باعث می شود که توان حرکتی در برخی بیماران 
مبتال به کرونا کاهش پیدا کند و از نظر جسمی نیز 

توان گذشته را نداشته باشند.
در این شرایط، نیروهای کاردرمانگر به کمک بیماران 
مبتال به کرونا آمده اند تا این بیماران بتوانند روند 
بهبودی را سریع تر طی کنند و قادر باشند به زندگی 
عادی بازگردند. با وجود نقش پررنگ کاردرمانگران 
در بهبود بیماران مبتال به کرونا، چندان نامی از آنها در 
رسانه ها ذکر نمی شود و خدمات آنها به این بیماران 

برای بسیاری از مردم ناشناخته است.
شاهین قاسم زاده، کاردرمانگر در گفتگو با سپید به 
اهمیت حضور کاردرمانگران در فرآیند درمان بیماران 
مبتال به کرونا اشاره می کند و می گوید: »بسیاری از 
بیماران مبتال به کرونا دچار عوارض ریوی می شوند 
که در برخی از این بیماران، عوارض ریوی به شکل 
حاد بروز پیدا می کند. همچنین برخی از بیماران 
مبتال به کرونا نیز دچار آسیب های متعددی در 
بخش قلب و عروق، مغز و اعصاب و اندام های 
حرکتی می شوند. کاردرمانگران برای بازگشت توان 
از دست رفته این گروه از بیماران، وظیفه دشواری 
بر دوش دارند که چندان در رسانه ها به این نقش 

مهم اشاره نمی شود.«
او تاکید می کند: »برخی بیماران مبتال به کرونا که 
بیماری های زمینه ای دارند، بیش از سایر بیماران دچار 
عوارض جسمی می شوند. برخی از آنها کامال خانه 
نشین می شوند و اگر خدمات کاردرمانگران نباشد، 
بهبودی آنها یا میسر نیست یا اینکه سیر بهبودی آنها 
بسیار طول خواهد کشید. درواقع، کاردرمانگران با 
کاهش زمان بهبودی بیماران مبتال به کرونا، شرایطی 
را فراهم می آورند که نیروهای کار جامعه بتوانند 
خیلی سریع تر به محیط کار بازگردند. همین اتفاق 
باعث می شود که کاردرمانگران در بازگشت سالمت 
سرمایه های انسانی جامعه، نقش مهمی داشته باشند.«
قاسم زاده خاطرنشان می کند: »حتی در برخی بیماران 
مبتال به کرونا که بیماری زمینه ای هم ندارند، بارها 
مشاهده شده است که دچار عوارض سنگین بیماری 
کرونا شده اند. بازتوانی و توانبخشی این بیماران باید 
خیلی سریع اتفاق بیفتد تا این عوارض به شکل 
مزمن تبدیل نشود. در این مرحله، کاردرمانگران 

نقش بی بدیلی در بهبود این بیماران دارند.«

اهمیت حضور کاردرمانگران در 
بازتوانی جسمی و روانی بیماران

هرساله در روز جهانی کاردرمانی مصادف با ۲۷ 
اکتبر، فرصتی پیش می آید که از زحمات این گروه 
فعال در حوزه بهداشت و درمان، تقدیر شود. امسال 
با توجه به شیوع بحران کرونا، نقش این گروه در 

بهبود بیماران، بسیار پررنگ تر شده است.
منصور رایگانی، رئیس کلینیک طب فیزیکی و 
توانبخشی بیمارستان شهدای تجریش نیز به نقش 
کاردرمانگران در بازتوانی بیماران مبتال به کرونا 
و بازگشت آنها به زندگی عادی و مستقل اشاره 
می کند و می گوید: »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، با 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 بیاورد و به کارها و فعالیت های روزمره 
بازگردد. کلینیک های توانبخشی از جمله درمانگاه 
کاردرمانی، نقش مهم و موثری در توانبخشی بیماران 
بتوانند فعالیت های مطلوب قبل از ابتال به بیماری ایفا می کنند و در بازگشت بیماران به شرایطی که 

را داشته باشد، بسیار موثرند.«
فعالیت  که  هستیم  »امیدوار  می کند:  تاکید  او 
با  کرونا  بیماری  جامع  توانبخشی  کلینیک های 
تاکید بر اقدامات بازگرداننده بیمار به شرایط قبل 
از بیماری بتواند گام موثری در تسریع بهبودی 

بیماران و بازگشت آنان به زندگی عادی باشد.«
رئیس کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان 
شهدای تجریش یادآور می شود: »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.«
رایگانی خاطرنشان می کند: »تیم توانبخشی متشکل 
از گروه های مختلف شامل پزشک متخصص طب 
فیزیکی و کارشناسان طب توانبخشی است. این 
پزشک متخصص، وظیفه  به همراه  کارشناسان 
امور  پیگیری  و  خدمات  نوع  تعیین  بررسی، 
مربوط به توانبخشی بیماران را برعهده دارند 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. 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.« با توجه به نقش مهم کاردرمانگران در 
بهبود بیماران مبتال به کرونا، انتظار می رود که چتر 
حمایتی مسئوالن برای این درمانگران گسترده تر شود. 
بسیاری از آنها با قرار گرفتن در بالین بیماران مبتال به 
کرونا، جانشان را کف دستشان گذاشته اند. حمایت 
بیشتر از کاردرمانگران می تواند آنها را برای تداوم 

کار حرفه ای در دوران سخت کرونا، دلگرم سازد.

نقش موثر کاردرمانگران در بهبود بیماران مبتال به کرونا
کاردرمانگران با بازتوانی جسمی و روانی بیماران مبتال به کرونا، نقش مهمی 

در فرآیند بهبود این بیماران ایفا می کنند

قاسم زاده: برخی بیماران مبتال 
به کرونا که بیماری های زمینه ای 

دارند، بیش از سایر بیماران دچار 
عوارض جسمی می شوند. برخی 

از آنها کامال خانه نشین می شوند و 
اگر خدمات کاردرمانگران نباشد، 

بهبودی آنها یا میسر نیست یا اینکه 
سیر بهبودی آنها بسیار طول خواهد 

کشید. درواقع، کاردرمانگران 
شرایطی را فراهم می آورند که 

نیروهای کار جامعه بتوانند خیلی 
سریع تر به محیط کار بازگردند

رایگانی: 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. 

کاردرمانگران 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
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  امین جاللوند

اگر رعایت پروتکل های بهداشتی نادیده گرفته شود، 
در آن صورت هرچقدر هم نیروهای درمانی از 
خودگذشتگی کنند و با فداکاری به دل خطر بزنند، 
باز هم قادر نخواهند بود که بیماری کرونا را کنترل 
کنند. جدی نگرفتن پروتکل های بهداشتی، آمار 
بیماران بستری را افزایش می دهد و فشار کاری 
جامعه پزشکی در مراکز درمان کرونا را تشدید 
خواهد کرد. این اتفاق در نهایت باعث می شود که 
نیروهای درمانی به فرسودگی مزمن دچار شوند و آمار 
مرگ و میرهای کرونایی نیز به شدت افزایش یابد.
آنطور که نظرسنجی های رسمی اعالم کرده اند، 
نیمی از مردم از ماسک زدن خسته شده اند. این 
یک زنگ خطر مهم است که اگر جدی گرفته 
نشود، هم سالمت کادر درمان بیش از گذشته به 
خطر خواهد افتاد و هم کنترل موج سوم کرونا نیز 
بسیار سخت تر خواهد شد. بر اساس نظرسنجی که 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی انجام داده است، ۵۲.۵ درصد افراد 

از ماسک زدن خسته شده اند.
درصد   1۶ نظرسنجی،  این  داده های  مطابق 
پاسخگویان نیز به رعایت پروتکل های بهداشتی 
نسبت به روزهای اول اهتمام کمتری می ورزند. 9 
درصد پاسخگویان هم از دستورالعمل های بهداشتی 
خسته شده اند. ۴ درصد افراد پاسخگو نیز اعالم 
کرده اند که کال از همان روزهای اول شیوع کرونا 
در ایران تاکنون، توجهی به این پروتکل ها نداشتند. 
بر اساس این نظرسنجی، ۴۰.۵ درصد پاسخگویان 
نیز اعالم کرده اند که به گزارش های کرونایی از 
ایران و جهان که از سوی صدا و سیما پخش 
می شود، اعتماد ندارند. همچنین ۷۲ درصد افراد 
هم براین باورند که در خصوص خطرات کرونا، 

کمی اغراق شده است.

نباید خستگی، منجر به رعایت نشدن 
پروتکل ها شود

بسیاری از کارشناسان نظام سالمت بارها اعالم 
کرده اند که در حال حاضر، بهترین واکسن برای 
جلوگیری از ابتال به کرونا، ماسک زدن است. خسته 
شدن از این اقدام مهم می تواند تبعات سنگینی داشته 
باشد. حسین شوشتریان، متخصص داخلی در گفتگو 
با سپید به خستگی مردم از رعایت پروتکل های 
بهداشتی و تبعات آن اشاره می کند و  می گوید: 
»اینکه بعد از گذشت 9 ماه از شیوع کرونا، بخش 
قابل توجهی از مردم نسبت به ماسک زدن و رعایت 
پروتکل های بهداشتی خسته شده باشند، اتفاق چندان 
دور از انتظاری نیست. مشکل زمانی اتفاق می افتد 
که این خسته شدن به رعایت نشدن پروتکل های 
بهداشتی منجر شود. در همه کشورها نیز بحث 
خستگی از پروتکل های بهداشتی مطرح است، اما 
کشورهای موفق در حوزه کنترل کرونا با اعمال 

برخی سیاست ها مانع از آن شده اند که این خستگی 
به رعایت نشدن پروتکل ها ختم شود.«

او خاطرنشان می کند: »دو اقدام شامل اعمال جریمه 
برای افرادی که پروتکل ها را دور می زنند و همچنین 
فرهنگ سازی از طریق رسانه ها می تواند مانع 
از آن شود که خستگی و بی حوصلگی به دور 
زدن پروتکل ها منجر شود. یعنی در وهله اول 
باید از طریق آموزش و فرهنگ سازی، شرایطی 
پیش بیاید که مردم حتی در صورت خستگی از 
پروتکل ها نیز به ماسک زدن ادامه دهند. باید برای 
مردم به طور شفاف توضیح داده شود که ماسک 
نزدن چه تبعات سنگینی می تواند داشته باشد. 
از تکرار این توضیحات هم نباید نگران بود. در 
این مورد، تکرار آموزش های بهداشتی بسیار موثر 
است. همچنین در وهله دوم، مسئوالن نیز باید 
با اعمال جریمه و محدودیت مانع از آن شوند 

که خستگی و کالفگی به بهانه ای برای دور زدن 
پروتکل های بهداشتی منجر شود.«

اوضاع را برای کادر درمان، سخت تر نکنیم
ماسک زدن و رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند 
بار مراجعه بیماران به مراکز درمان کرونا را کمتر 
کند و فرصت احیای توان از دست رفته را به کادر 

درمان ببخشد. 
افشین علیزاده، متخصص عفونی و عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در 
گفتگو با سپید به تبعات ماسک نزدن بر سالمت 
کادر درمان می پردازد و می گوید: »کادر درمان در 
شرایط سخت ارائه خدمت هستند. اگر پروتکل های 
بهداشتی رعایت نشود، شرایط نفسگیری برای کادر 
درمان ایجاد می شود. رعایت نکردن پروتکل ها، در 
نهایت به افزایش خستگی و فرسودگی کادر درمان 

منتهی می شود. مردم می توانند با رعایت پروتکل های 
بهداشتی به یاری کادر درمان بشتابند. واقعا ماسک 
زدن مداوم و لباس مخصوص پوشیدن در فصل 
گرما، کادر درمان را بیش از گذشته، خسته و فرسوده 
کرده است. داشتن لباس و تجهیزات محافتی در برابر 
کرونا، شرایط کادر درمان را برای کار طوالنی مدت 
بسیار سخت کرده است. از مردم می خواهیم که با 
رعایت پروتکل های بهداشتی، اجازه تنفس به کادر 
درمان بدهند تا از این شرایط خطرناک عبور کنیم.«
همچنین یداهلل سهرابی، عضو شورای عالی نظام 
پزشکی کشور نیز در گفتگو با سپید با اشاره به 
تبعات خستگی برخی مردم از رعایت پروتکل های 
بهداشتی، یادآور می شود: »کادر درمانی واقعا خسته 
شده است و دیگر اوضاع مثل گذشته نیست. حتی 
فقط همین لباس پوشیدن کادر درمان به همراه 
تجهیزات حفاظتی برای خیلی  از مردم قابل تحمل 
نیست، چه برسد به اینکه بخواهید با همین پوشش 
سخت، ساعت های طوالنی هم تحت فشار به بیماران 
مبتال به کرونا خدمت کنید. به نظر می رسد که 
انگار برخی مردم از رعایت پروتکل های بهداشتی 
خسته شده اند و عده ای هم احساس می کنند که 
همه وظایف بر دوش کادر درمان است که آنها را 
نجات دهد. در صورتی که این تصور، غلط است 
و بدون همکاری مردم، کادر درمان و نظام سالمت، 

نمی توان بحران کرونا را از بین برد.«
بسیاری از کارشناسان نظام سالمت هشدار می دهند 
که اگر عامل خستگی و بی میلی، منجر به دور زدن 
پروتکل های بهداشتی شود، در آن صورت هم مردم 
و هم کادر درمان، قربانی این سهل انگاری خواهند 
شد. به همین دلیل، همکاری مردم و دولت در این 
زمینه می تواند توان کشور را برای مقابله با بیماری 

کرونا تقویت کند.

تبعات ماسک نزدن مردم برسالمت جامعه پزشکی
بر اساس نظرسنجی های رسمی، نیمی از مردم از ماسک زدن خسته شده اند. ماسک نزدن درنهایت 

به افزایش فشار کاری جامعه پزشکی و تهدید سالمت آنها منجر خواهد شد

بر اساس اعالم نظرسنجی های 
رسمی، نیمی از مردم از ماسک 

زدن خسته شده اند. این یک زنگ 
خطر مهم است که اگر جدی گرفته 

نشود، هم سالمت کادر درمان 
بیش از گذشته به خطر خواهد 

افتاد و هم کنترل موج سوم کرونا 
بسیار سخت تر خواهد شد. بر 

اساس نظرسنجی که پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام 
داده است، ۵۲.۵ درصد افراد از 

ماسک زدن خسته شده اند

شوشتریان: اینکه بعد از گذشت 
9 ماه از شیوع کرونا، بخش قابل 
توجهی از مردم نسبت به ماسک 

زدن خسته شده باشند، اتفاق 
چندان دور از انتظاری نیست. 

مشکل زمانی اتفاق می افتد 
که این خسته شدن به رعایت 
نشدن پروتکل های بهداشتی 

منجر شود. کشورهای موفق در 
حوزه کنترل کرونا با اعمال برخی 

سیاست ها مانع از آن شده اند 
که خستگی، منجر به رعایت 

نشدن پروتکل ها شود
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در نشست خبری انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی مطرح شد

 علی ابراهیمی
روند کند تخصیص ارز، قیمت گذاری نامناسب 
تجهیزات و ملزومات پزشکی، رسوب مواد اولیه 
و ماشین آالت خطوط تولید در گمرکات، انباشت 
مطالبات شرکت های تولیدکننده از بخش های 
دولتی و... مهم ترین نکات مطرح شده در نشست 
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  خبری 

تجهیزات و ملزومات پزشکی بود.
به گزارش خبرنگار سپید، مجید روحی، رئیس 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات 
و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی 
و دارویی ایران در ابتدای این نشست، اظهار 
داشت: »انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی 
به عنوان اولین و بزرگ ترین تشکل صنفی تولید، 

۲۲ سال قبل تشکیل شده است.«

رشد ۲۰ درصدی شرکت ها در ایام کرونا
بخش  در  فعال  شرکت های  به  اشاره  با  وی 
تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور، 
گفت: »قبل از پاندمی کرونا ۶۲۰ تا ۶۵۰ شرکت 
تولیدکننده فعال تجهیزات پزشکی داشتیم، اما 
خوشبختانه در حال حاضر با رشد ۲۰ درصدی 
بالغ بر ۸۰۰ شرکت در این بخش فعال هستند که 
این نشان دهنده اهمیت حوزه تولید تجهیزات 

پزشکی است.«
روحی افزود: »نیازی که کل کشور به تجهیزات 
پزشکی از نظر میزان ارزبری دارد، چه در حوزه 
قطعات و مواد اولیه ماشین آالت و چه در زمینه 
محصوالت آماده طبق آمار وزارت بهداشت ۴.۶ 

ارزی  نیاز  این حجم  البته  است؛  دالر  میلیارد 
است که منقبض شده و اگر بخواهیم با دست 
باز محاسبه کنیم رقم بیش از این خواهد بود.«
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
دندانپزشکی  پزشکی،  ملزومات  و  تجهیزات 
و آزمایشگاهی و دارویی اظهار داشت: »حال 
تصور کنید که اگر تولید تجهیزات پزشکی نبود 
هزینه کرد ارزی کشور بیش از پنج برابر افزایش 
می یافت. خوشبختانه امروز ۷۰ تا ۱۰۰ درصد 
نیاز تجهیزات پزشکی در کشور به ویژه در حوزه 
تجهیزات مصرفی از محل تولیدات داخلی تأمین 
می شود. برای مثال در حوزه تولید البسه های یکبار 
مصرف، البسه بیمارستانی، ماسک، ونتیالتورها، 
تخت های بیمارستانی و... بخش زیادی از نیازها 

توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می شود.«
روحی ادامه داد: »امروز فقط در بخش محصوالت 
های تک به تولیدات خارجی نیازمند هستیم که 
آن هم با تالش تولیدکنندگان داخلی در حال 
باید  »امروز  افزود:  وی  است.«  شدن  برطرف 
پشتیبانی و حمایت اصولی از حوزه تجهیزات 
اول قرار  گیرد. زیرا  اولویت  به عنوان  پزشکی 
مشکالتی که در حوزه های اقتصادی، تحریم، 
صادرات و نقل و انتقاالت بانکی وجود دارد 

در حوزه تجهیزات پزشکی نیز مطرح است.«
وی افزود: »برای نمونه یکی از مشکالتی که در 
حال حاضر در حوزه تجهیزات پزشکی وجود 
دارد کندی روند تخصیص ارز است، که همه 
تولیدکنندگان به نوعی با این چالش مواجه هستند. 
نظیر مقررات غیر  همچنین مشکالت دیگری 

ضرور، بحث قیمت گذاری در بخش هایی که 
هم  نشده  داده  تخصیص  آنها  به  دولتی  ارز 
ازجمله دغدغه های تولیدکنندگان است. عالوه 
بر این انباشت مطالبات شرکت های تولیدکننده 
اساسی ترین  ازجمله  هم  دولتی  بخش های  از 

مشکالت است.«
اشاره  بانکی هم  تحریم های جدید  به  روحی 
با  را  ما  »محدودیت های جدید  گفت:  و  کرد 
مشکالت جدید مواجه خواهد کرد. ضمن اینکه 
امروز مشکل اصلی تولیدکنندگان کمبود مواد 
اولیه تولید است که ممکن است روند تولید را 

تا پایان سال با چالش مواجه کند.«
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و 

آزمایشگاهی و دارویی با اشاره مجد به بحث ارز، 
گفت: »تمامی تشکل ها از سال ۹۷ که چالش ارز 
ایجاد شد و نرخ آن افزایش یافت، با ارز دولتی 
به کرات  ما هم  بودند و  تومانی مخالف   ۴۲۰۰
و در جلسات مختلف با مقامات کشور ازجمله 
رئیس جمهور و وزرای بهداشت و صمت اعالم 
کردیم که هیچ گاه موافق چند نرخی بودن ارز نیستیم 
زیرا اختالف قیمت منجر به رکود در تولید می شود.«
روحی به موضوع قاچاق معکوس هم اشاره کرد 
و افزود: »همانطور که از ابتدا هم قابل پیش بینی 
بود تخصیص ارز موجب قاچاق تولیدات داخلی 
به صورت غیرقانونی از کشور شده و ما امروز 
شاهد هستیم که کاالهای ایرانی به دلیل پایین 
به  دستور  قیمت گذاری  سایه  در  قیمت  بودن 
درحالی که  می شوند.  قاچاق  کشور  از  خارج 
هدف از تخصیص ارز برای این کاالها کاهش 
هزینه های درمان بود که در شرایط فعلی این 

امر نیز تحقق نیافته است.«
»درخواست  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
تولیدکنندگان از دولت این است که صنعت را 
به حال خود بگذارد و اجازه دهد تا ارز مورد 
نیاز خود را از محل هایی که می تواند تأمین کند. 
ضمن اینکه این را هم به صراحت می گوییم که 
هیچ کمکی از دولت نمی خواهیم و تنها خواسته 
ما این است که اجازه دهد تا تولیدکننده خود 
تولید کرده و قیمت گذاری کنند تا صادرات هم 
این صورت شاهد رونق  باشد زیرا در  داشته 

تولید رونق خواهیم بود.«
ادامه در صفحه 17 
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مجید روحی، رئیس انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

تجهیزات پزشکی ایران: قبل 
از پاندمی کرونا ۶۲۰ تا ۶۵۰ 

شرکت تولیدکننده فعال 
تجهیزات پزشکی داشتیم، اما 

خوشبختانه در حال حاضر با رشد 
۲۰ درصدی بالغ بر ۸۰۰ شرکت 

در این بخش فعال هستند
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 ادامه از صفحه 16
با کمبود جدی تجهیزات پزشکی 

مواجه خواهیم شد
نایب رئیس  سعیدلو،  جلیل  نشست  ادامه  در 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات 
و ملزومات پزشکی هم گفت: »در سالی که مقام 
معظم رهبری آن را سال تولید نامگذاری کرده اند 
انتظار این بود که ما با حداقل های حرفه خودمان 
بتوانیم کار را پیش ببریم و این حداقل ها برای 

ما تأمین شود.«
وی با بیان اینکه شرایط به سمت کمبود مواد اولیه 
در حال حرکت است، افزود: »در حال حاضر 
تأمین تجهیزات  برای  اولیه  بحث کمبود مواد 
مواد  چنانچه  و  است  جدی  مشکلی  پزشکی 
اولیه مورد نیاز به سرعت در اختیار تولیدکنندگان 
قرار نگیرد به احتمال زیاد با کمبودهای متعدد 
است  ممکن  که  مواجه خواهیم شد  و جدی 

سالمت مردم را به خطر اندازد.«
سعیدلو اضافه کرد: »تا به امروز تمام مسیرهایی 
اولیه می شناختیم طی  مواد  تأمین  برای  که  را 
کردیم و تمام مکاتبات انجام شده است. عالوه 
بر این در بحث ارز هم امروز که هفت ماه از 
سال گذشته همکاران ما هنوز حتی ۵۰ درصد 
از آنچه را که در گذشته دریافت می کردند را 

هم دریافت نکرده اند.«
 نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
تجهیزات و ملزومات پزشکی در پایان تأکید کرد: 
»باید تولیدکنندگان این حوزه را دریابند در غیر 
این صورت با بیکار شدن شاغلین این حوزه و 
کمبود تجهیزات پزشکی مواجه خواهیم بود.«

چالش های پیش روی تولید
و  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر  قاسمی،  مریم 
پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  صادرکنندگان 
تشریح  در  و  انجمن  دیدگاه های  بیان  در  نیز 
وضعیت موجود، گفت: »چالش ها و معضالتی 
که امروز تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات 
پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و ملزومات 
از نوع مشکالت  با آن مواجه هستند  دارویی 
داخلی است و به اعتقاد تولیدکنندگان راه حل 

آنها نیز در داخل کشور است.«
با  تولیدکنندگان  »امروز  داشت:  اظهار  وی 
اولیه،  مواد  تأمین  چالش  قبیل  از  مشکالتی 
اجزاء و قطعات و ماشین آالت خطوط تولید، 
مشکالت تخصیص ارز و تغییرات متعدد در 
که  هستند  مواجه  ارزی  سیاست گذاری های 
حوزه  در  شرکت ها  شدن  بالتکلیف  موجب 

تخصیص ارز و تولید شده است.«
قاسمی افزود: »در حال حاضر مهم ترین مشکل 
در بحث ارز عدم صدور کد تخصیص توسط 
بانک مرکزی حتی در مواردی که ارز واردات 
مواد اولیه و ماشین آالت از محل صادرات خود 
شرکت تأمین شده، است. البته مشکل حذف گزینه 
انتقال بدون ارز از سیستم ثبت سفارش در حوزه 
تولید هم معضل دیگری در این بخش است.«

صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
تجهیزات و ملزومات پزشکی ادامه داد: »مشکل 
ترخیص کاال از گمرکات و رسوب مواد اولیه و 
ماشین آالت خطوط تولید در گمرکات کشور؛ 
مطالبات انباشته تولیدکنندگان و کمبود سرمایه 
در گردش هم ازجمله موانع موجود بر سر راه 

تولید داخل است.«

تولیدکنندگان  درخواست  به  اشاره  با  وی 
برای تقویت خریدهای تجمیع شده از سوی 
هیئت امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت، 
گفت: »خریدهای تجمیع شده به دلیل امکان 
و  تولیدکنندگان  برای  بلندمدت  برنامه ریزی 
تضمین خرید تولید با کیفیت و با نظارت های 
الزم در شرایط فعلی کشور، ازجمله خواسته های 

تولیدکنندگان است.«
دستوری  قیمت گذاری  از  گالیه  با  قاسمی 
کاالهای پزشکی در شرایط فعلی، اظهار داشت: 
»متأسفانه هماهنگ نبودن قیمت ها با نوسانات 
جاری به شدت بر مؤلفه های مؤثر بر تولید کاالها 

تأثیر گذاشته و سبب شده تا تولیدکنندگان با 
زیان انباشته مواجه شوند.«

عدم برنامه عملیاتی برای توسعه صادرات؛ نیاز 
فعلی  شرایط  در  ضرور  غیر  تکالیف  رفع  به 
کشور و نیاز به همکاری همه سازمان ها جهت 
دسترسی به آمار صحیح مصرف، تولید و واردات 
ازجمله نکات دیگر مطرح شده از سوی دبیر 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات 

و ملزومات پزشکی در این نشست بود.
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
اینکه  بیان  با  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات 
و  قطعات  اجزاء،  اولیه،  مواد  تأمین  مشکل 

مسئله  بزرگ ترین  تولید  خطوط  ماشین آالت 
فعلی است، این مشکل را متأثر از مشکالت 
ارزی  متغییر  سیاست گذاری های  از  ناشی 
به شدت  نیز  امر  این  »خود  گفت:  و  دانست 
کشور  گمرکات  در  کاال  رسوب  تأثیر  تحت 
)متعاقب عدم دریافت کد تخصیص از بانک 

مرکزی( قرار دارد.«
وی انباشت مطالبات و کمبود سرمایه در گردش 
شرکت ها را هم یادآور شد و افزود: »مکاتبات و 
مذاکرات و جلسات متعدد با سازمان ها و ادارات 
مختلف در کشور برگزار شده و معضالت و 
مسائل همراه با راه کارهای پیشنهادی به صورت 
بیانیه های متعدد صادر شده است، اما متأسفانه 
معضل بزرگ و دردناکی که با آن مواجه هستیم 
از  تعریف واحد و درک مشابه  این است که 
مفهوم زمان جهت انجام شدن کار بین بخش 

دولتی و خصوصی وجود ندارد.«
قاسمی بار دیگر به مسئله رسوب کاال )مواد اولیه 
و ماشین آالت خطوط تولید( در گمرکات کشور 
اشاره کرد و گفت: »این مشکل به دلیل عدم 
دریافت کد تخصیص ارز از بانک مرکزی و حذف 
گزینه بدون انتقال ارز از سیستم ثبت سفارش 
بوده که به معضلی اساسی تبدیل شده است.«

صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
تجهیزات و ملزومات پزشکی افزود: »حتی در 
مواردی که تولیدکننده از ارز حاصل از محل 

و  اولیه  مواد  واردات  به  اقدام  خود  صادرات 
باز هم در ترخیص  ماشین آالت نموده است، 
مواد اولیه و ماشین آالت دچار مشکل شده است.«
وی در بیان چرایی این مشکل، اظهار داشت: 
»دالیل متعددی در این بخش وجود دارد برای 
مثال چون تولیدکننده صادراتی در برخی مواقع 
رفع تعهد ارزی کامل نکرده است و یا اینکه طبق 
سیاست گذاری های جاری، تولیدکننده صادراتی 
از ارز حاصل از صادرات  از 3۰ درصد  فقط 
ماشین آالت  اولیه و  )مواد  برای واردات  خود 
خودش( می تواند استفاده کند، این مشکالت 

به وجود آمده است.«
قاسمی علت دیگری نیز برای ایجاد مشکالت 
برشمرد و گفت: »چون طبق سیاست گذاری های 
فعلی تولیدکننده صادراتی فقط ۴ ماه زمان برای 
استفاده از 3۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود 
برای واردات دارد، به طورکلی عدم صدور کد 
تخصیص توسط بانک مرکزی ترخیص کاال از 

گمرکات را دچار وقفه کرده است.«
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
چند  پایان  در  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات 
پیشنهاد برای رفع مشکالت ارائه کرد و گفت: 
اولیه  مواد  واردات  برای  سبز  کریدور  »ایجاد 
گزینه  پیش بینی  تولید؛  ماشین آالت خطوط  و 
بدون انتقال ارز مشروط و دارای سقف برای 
واردات مواد اولیه تولید و ماشین آالت خطوط 
تولید و ترخیص اجزاء، قطعات و ماشین آالت 
IRC سازمان  با مکانیزم کد  تولید  نیاز  مورد 
غذا و دارو و یا با تأییدیه وزارت صمت، با 
حداقل اسناد در کوتاه ترین زمان )کوتاه ترین زمان 
یعنی کوتاه ترین زمان از نگاه بخش خصوصی، 
کوتاه ترین زمان یعنی خط تولید نخوابد، کارگر 
بیکار نشود، تعهدات تولیدکننده به تعویق نیفتد 
و کمبود کاال ایجاد نشود( ازجمله پیشنهاد های 

انجمن است.«
است  »منطقی و ضروری  کرد:  اضافه  قاسمی 
که در شرایط کرونایی کشور نگاه به تجهیزات 
کاالهای  به  نگاه  همانند  پزشکی  ملزومات  و 
اساسی و ضروری باشد تا کشور به سالمت از 

بحران فعلی رد شود.«

جلیل سعیدلو، نایب رئیس انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

تجهیزات پزشکی: در بحث 
ارز امروز که هفت ماه از سال 
گذشته همکاران ما هنوز حتی 

۵۰ درصد از آنچه را که در 
گذشته دریافت می کردند را هم 

دریافت نکرده اند

مریم قاسمی، دبیر انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

تجهیزات پزشکی: معضل 
دردناکی که با آن مواجه هستیم 

این است که تعریف واحد و 
درک مشابه از مفهوم زمان جهت 
انجام شدن کار بین بخش دولتی 

و خصوصی وجود ندارد
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اعتراض اعضای شورای شهر به وضعیت هوای آلوده شهر تهران

  یاسر مختاری
وضعیت این روزهای هوای پایتخت که به گفته 
مرکز پایش کنترل کیفیت هوا در سومین روز پیاپی 
همچنان در شرایط ناسالم قرار دارد موجب شد تا  
برخی اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی 
روز سه شنبه ششم آبان ماه به این موضوع بپردازند و 
لحن اعتراضات خود را صریح تر کرده و نسبت به 
سالمت شهروندان پایتخت نشین ابراز نگرانی کنند.

پردهپوشیواقعیتها
به گزارش خبرنگار سپید، سید آرش حسینی میالنی، 
رئیس کمیته محیط زیست شورای شورای شهر تهران 
در جلسه علنی روز سه شنبه ششم مهرماه این شورا، 
وضعیت هوای تهران را در این روزها که به گفته 
او همزمان با سه اهریمن کرونا، آلودگی و تحریم 
می جنگد برای ریه  تهرانی ها خطرناک دانست و گفت: 
»مدت هاست مسأله آلودگی هوای تهران و خطراتی 
که از این جهت متوجه ساکنان این شهر خصوصا 
فرزندان ما می شود، به شکل های مختلف گوشزد 
شده است. اما متاسفانه ساده انگاری و مماشات و 
پرده پوشی باعث شده واقعیت خطراتی که زندگی 
شهروندان ما را تهدید می کند، نادیده بماند و برخورد 

جدی و موثری با این شرایط انجام نگیرد.«
وی در ادامه با اشاره به بیانیه هوای تهران 72 که 
در اجتماع پارک شهر به امضای 62 نفر از اساتید 
دانشگاه رسیده است، اظهار کرد: » ما امضاکنندگان 
این بیانیه بنا بر وظیفه انسانی و اعتقادی، بر خود 
فرض می دانیم نکاتی از واقعیت های موجود در 
زمینه آلودگی هوای تهران را بدون پرده پوشی به 
اطالع ساکنین این شهر برسانیم و از مردم و نهادهای 
قانونی کشور بخواهیم تا با یک همت جمعی دست 
در دست هم نهاده و برای نجات جان فرزندان خود 
که محکوم به تنفس در هوایی این چنین مسموم و 

آلوده هستند، چاره ای بیاندیشند.«
میالنی تأکید کرد: »بیانیه هوای تهران 72  آغاز حرکتی 
مطالبه محور و مدنی جهت پیگیری حق شهر برای هوای 
پاک بوده است در سال های بعد 1389، 139۰، 139۵ 
و 1396 فعاالن محیط زیست، هنرمندان، دانشجویان، 
اساتید دانشگاه، پزشکان و اصحاب رسانه این شهر 
بر این حق مسلم شهروندی در بیانیه های متعدد 
پافشاری کرده اند و البته دستگاه های مسئول اعم از 
شهری و دولتی در قالب طرح های جامع مبارزه با 
آلودگی هوا و مصوبات هیئت وزیران تالش کرده اند 
به این مطالبات بر حق پاسخ بدهند و توفیقات و 

دستاوردهایی هم حاصل شده است.«
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با 
بیان اینکه شهر تهران همچنان پس از نیم قرن تحمل 
موج های متعدد دود و آلودگی، در آستانه ورود به قرن 
جدید شمسی یکی از آلوده ترین شهرهای جهان است، 
تأکید کرد: »اینک در آستانه آخرین فصل آلودگی هوا 
در سده 1۴۰۰ قرار داریم که از بد روزگار با بیماری 
همه گیر کرونا مقارن شده است. خطر اینجاست که 
پاییز خشک تری را در پیش رو داریم و تحریم های 

ظالمانه نیز راه را برای کمک به تنفس شهر تنگ کرده 
است. به عبارت دیگر، در شش ماهه دوم سال 99، 
شهر تهران باید هم زمان با سه اهریمن کرونا، آلودگی 
هوا و تحریم نبردی سخت را به سرانجام برساند.«

وی ادامه داد: »بر اساس گزارش چشم انداز تغییرات 
اقلیمی در ایران، میانگین بارش ساالنه در افق 83 سال 
آینده کاهش یافته و بیشترین کاهش بارش در منطقه 
مرکزی ایران در فصول بهار و پاییز به ترتیب با ۴.۵ 
درصد و 6.7 درصد رخ خواهد داد. عالوه بر مشکل 
کم آبی، این پدیده فراوانی رخداد توفان های گرد و 
خاک را افزایش داده و باعث آلودگی هوا در شهرهای 

مجاور مناطق کویری چون تهران خواهد شد.«
وی گفت: »مطالعه دیگری که توسط دانشگاه زوریخ 
برای ۵2۰ شهر جهان انجام شده، بیانگر هشدار جدی 
درباره کاهش سرعت و فراوانی بادهای موثر در 
تهویه طبیعی شهر تهران در 3۰ سال آینده است. 
هنوز ابعاد اثرات تغییر اقلیم بر توان تهویه شهر تهران 
به صورت دقیق شناسایی نشده و الزم است مرکز 
مطالعات شهرداری تهران و شرکت کنترل کیفیت هوا 
حمایت از انجام چنین تحقیقی را در دستورکار خود 
قرار دهد.« میالنی ادامه داد: »اما در برابر چشم اندازی 
چنین غبارآلود، باید از خود بپرسیم با وجود همه 
اقداماتی که از سوی مدیریت شهری انجام شده، همه 
قوانینی که امروز چه در شورا و چه در دیگر سطوح 
عالی تصویب شده اند، حل معضل آلودگی هوا در شهر 
تهران در چه نقطه ای قرار دارد؟ و چقدر این قوانین 
توانسته موثر واقع شوند؟ اکنون باید پرسید که قانون 
هوای پاک به عنوان سند باالدستی در راستای مبارزه 
با آلودگی هوا تا چه اندازه اجرایی شده و دستگاه های 
مسئول تا چه اندازه به تعهدات خود عمل کرده اند؟«
براساس  هوا  آلودگی  »همچنان  کرد:  تاکید  وی 
گزارش های جهانی به عنوان کشنده ترین نوع آلودگی 
شناخته می شود و نقش موثر و به سزایی در مرگ و 
میر انسان ها در سراسر جهان دارد. توجه مسئوالنه 
به این وضعیت در تهران کرونایی امروز حائز اهمیت 
فراوان است. وزارت بهداشت کشور هشدار داده که 
آلودگی هوا بر میزان مبتالیان به بیماری کووید19 تاثیر 

مستقیم داشته و بر تعداد فوت شدگان این بیماری به 
میزان 6 تا 1۵ درصد اثرگذار بوده است.«

میالنی یادآور شد: »همچنین تحقیقات دانشگاه هاروارد 
نشان داده که به ازای افزایش یک واحد ذرات معلق، 
میزان تلفات 8 درصد افزایش یافته است. سازمان 
بهداشت جهانی نیز اعالم کرده که ذرات معلق وضعیت 
کرونا را خطرناک تر می کند چراکه امکان انتقال ویروس 
از طریق ذرات معلق امکانپذیر است و هوای آلوده 
تهران و بیماری کووید19 دست به دست هم داده  و 

ریه تهرانی ها را هدف و نشانه قرار داده اند.«

میزانمرگهایسالیانهتهراندراثر
آلودگیهوا

آمارهای وزارت  اساس  »بر  کرد:  میالنی تصریح 
بهداشت در تهران سالیانه بین چهار تا پنج هزار 
مرگ به دلیل آلودگی هوا اتفاق می افتد که به تنهایی 
خسارات مادی و معنوی سنگینی را بر پیکره جامعه 
شهری وارد می کند،این در حالی است که افراد بسیاری 
به دلیل مواجهه با هوای آلوده به بیماری های قلبی 
و تنفسی مبتال می شوند و هزاران خانواده  درگیر 
مسایل اقتصادی و روانی می شوند. من اگر بخواهم 
صریح تر بگویم، در شرایط فعلی آلودگی هوا در تهران 
یک معضل حتمی برای سالمتی و کیفیت زندگی 
شهروندان و اقتصاد شهری است؛ وضعی که همگان 

به ویژه مسئولین بر آن علم دارند.« 

روندآلودگیهوادرسالهایاخیر
میالنی با اشاره به اینکه بررسی متوسط غلظت ساالنه 
آالینده های اصلی شهر تهران طی سال های 1386 
الی 1398 نشانگر آن است که روند متوسط غلظت 
آالینده های CO، SO2 و PM2.۵ در سالیان اخیر 
کاهشی بوده اما میانگین آنها در سال 1398 نسبت 
به سال قبل کمی افزایش داشته است، یادآور شد: 
 PM2.۵ در سال گذشته 71 روز به لحاظ آالینده«
در وضعیت نامطلوب قرار داشت. همچنین در 2۵ 
روز از سال 1398 )با افزایشی در حدود 3 درصد 
نسبت به سال 97( کیفیت هوا از منظر آالینده ازن در 

وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت. 
در مجموع طی سال 1398، میانگین غلظت ساالنه 
کلیه آالینده ها به غیر از منواکسیدکربن نسبت به 
سال 1397 در حدود ۵.8 درصد بیشتر شده و در 

مورد منواکسیدکربن شرایط مشابهی داشته است.«
عضو کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای شهر 
تهران با بیان اینکه در نیمه دوم سال 1398 در مجموع 
61 روز فراتر از حد مجاز سالمت قرار داشت، گفت: 
»از این میان چهار روز در شرایط ناسالم برای همه 
اقشار جامعه بوده است. در مدت مشابه طی شش 
ماه دوم سال 1397، 32 روز وضعیت ناسالم برای 
گروه های حساس وجود داشته و هیچ یک از روزها 
در شرایط ناسالم نبوده است. این آمار برای سال 96 
به ترتیب 79 و 8 روز بوده است. در واقع شرایط 
نامطلوب در نیمه دوم سال 98، 29 روز بیشتر از 
مدت مشابه سال 97 و 26 روز کمتر از دوره مشابه 
در سال 96 بوده است.« وی ادامه داد: »در شش ماهه 
دوم سال 98 مدارس 1۰ روز به علت آلودگی هوا 
تعطیل شدند که برابر با آمار سال 96 است و این 
در حالی است که در دوره مشابه در سال 97 هیچ 
تعطیلی نداشتیم. در فصل آلودگی 98 به ترتیب سه 
دوره طوالنی مدت متوالی 9، 8 و 8 روزه آلودگی 
هوا ثبت شد. در مقام مقایسه تعداد روزهای متوالی 
شرایط نامطلوب در مدت مشابه در سال 97 از چهار 
روز بیشتر نشده در حالی که در مدت مشابه سال 96 
توالی شرایط آلوده به 16 روز نیز رسید. به عبارت 
دیگر، فصل آلودگی سال 98 با وجود آنکه تعداد 
روزهای متوالی آن 1.۵ برابر سال 96 بوده اما تعداد 

روزهای آالینده کمتری داشته است.«

شاهکلیدکنترلآلودگیهوا
میالنی در ادامه با بیان اینکه شاه کلید کنترل آلودگی 
هوای تهران چیزی جز ترغیب مردم و مسئوالن 
به استفاده و توسعه حمل و نقل عمومی نیست، 
تصریح کرد: »اما در حال حاضر با شرایط کرونایی 
که کشور با آن دست وپنجه نرم می کند، این راهکار 
عمال منتفی است. هرچند که به دلیل حذف سفرهای 
آموزشی و برگزاری کالس های مدارس، دانشگاه ها 
و... به صورت مجازی تا حدود 3۰ درصد از تردد 
و حمل ونقل معمول ما در شهر تهران کاسته شده 
است اما در مقابل اجرای تغییراتی در اجرای طرح 
ترافیک سبب شده است که استفاده از خودروهای 
شخصی افزایش پیدا کند. در این شرایط، درایت 
دولت و دستگاه های حاکمیتی در کم کردن تقاضا 

برای سفر ضروری است.«
وی ادامه داد: » شهرداری تهران برای اجرای تعهدات 
خود در برنامه کنترل آلودگی هوا با ریسک های مهمی 
چون عدم ثبات بازار، تحریم ها و عدم امکان برنامه ریزی 
در حوزه یارانه سوخت مواجهه است اما در شرایط 
نامساعد کنونی الزم است از رویکرد بهینه سازی 
تخصیص بودجه و تامین 1۰۰ درصدی منابع مالی 

برای اولویت های اصلی استفاده کند.«
ادامه در صفحه 19 

ائتالفسهاهریمنبرعلیهسالمتتهرانیها
هدیه مسموم محیط زیست به شهروندان پایتخت
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 ادامه از صفحه 18
اقداماتشهرداریدرکاهشآلودگیهوا

میالنی افزود: »بر اساس مطالعات نقشه راه کاهش 
آلودگی هوای شهر تهران )1398( اقداماتی همچون 
معاینه فنی دیزل سنگین و تامین یارانه خودروهای 
خدماتی،  جایگزینی موتورسیکلت های کاربراتوری 
با انژکتوری و بهسازی موتور و نصب فیلتر دوده 
بر روی اتوبوس ها و خودروهای دیزل سنگین با 
اولویت بخش خدمات عمومی دارای بیشترین میزان 
کاهش انتشار آلودگی هوا به ازای واحد هزینه است.«

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران اظهار 
کرد: »در بخش معاینه فنی، شهرداری از دو سال گذشته 
اهتمام جدی به کنترل معاینه فنی اتوبوس های ناوگان 
حمل و نقل عمومی داشته و با تقویت دوربین های 
رینگ پیرامونی شهر تهران و همکاری پلیس راهور 
تالش کرده پایش موثری بر روی تردد کامیون ها 
اعمال کند.« وی افزود: »در این رابطه دوربین های 
ثبت تصویری به حد کافی در سطح شهر تهران 
وجود دارد اما یکسری از راه هایی منتهی به شهر 
تهران فاقد دوربین های نظارتی هستند و احتمال دارد 
خودروهایی که باعث انتشار آلودگی می شوند از این 
راه وارد پایتخت شوند. از این رو، 36 نقطه که نیازمند 
نصب دوربین هستند، اعالم شده اند و ضروری است 
شهرداری تهران در هماهنگی با پلیس راهور و اداره 
کل راهداری استان نسبت به نصب و راه اندازی این 
دوربین ها در آن 36 نقطه هرچه سریعتر اقدام و پلیس 
راهنمایی و رانندگی هم برخورد قاطعانه تر و اقدامات 
جدی تر را برای جلوگیری از ورود خودروهای دودزا 
انجام دهد.« میالنی ادامه داد: »در بخش جایگزینی 
موتورسیکلت های کاربراتوری با انژکتوری با همکاری 
با صندوق کارآفرینی امید، برنامه وام کم بهره برای 
تعویض موتور سیکلت کاربراتوری در تهران تدوین 
شده اما به دلیل افزایش قیمت ارز و نوسان قیمت ها، 
مذاکرات درخصوص قیمت فروش موتور سیکلت 
نو هنوز در جریان است.« وی بیان کرد: »تعداد وام 
برای تعویض موتورسیکلت ها برای نوع انژکتوری ۴۰ 
هزار عدد در سال 1399 است این رقم معادل چهار 
درصد نیاز برنامه نوسازی است و شهرداری تهران 
در این زمینه به تنهایی قادر به حل مسئله نیست. در 
این بخش کمک دولت جهت اختصاص ساالنه 8۵۰ 
میلیارد تومان منابع اعتباری مورد نیاز است. در بخش 
موتورسیکلت برقی نیز به دلیل شرایط ارزی امکان 
تامین مالی به مراتب دشوارتر شده و عمال تا رفع 
مشکالت ارزبری برنامه مذکور قابل تحقق نیست.«

میالنی با بیان اینکه اسقاط موتورسیکلت های فرسوده 
در ازای تولید موتورسیکلت های جدید سازوکار 

دیگری برای کاهش آلودگی هوا از این طریق است، 
تصریح کرد: »متاسفانه به دلیل رای دیوان عدالت اداری 
مبنی بر ابطال آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک، 
عمال این راهکار از دسترس خارج شده است و در 
این رابطه پیشنهاد می شود سازمان محیط زیست و 
وزارت صمت در اسرع وقت راهکار قانونی جایگزین 
را تدبیر کنند. در غیر این صورت با توجه به روند 
فعلی، رشد فرسودگی موتورسیکلت ها پیش بینی می 
شود تا سال 1۴۰2 با انبوه موتورهای به شدت آالینده 
و فرسوده )معادل 2.3 میلیون دستگاه( مواجه شویم.«
وی ادامه داد: »در بخش نصب فیلترهای دوده بر 
روی اتوبوس های موجود عملکرد رضایت بخشی 
وجود نداشته و صرفا ۵۰ اتوبوس جدید در دست 
تحویل مجهز به فیلتر شده اند. در این حوزه به نظر 
می رسد با توجه به ایجاد ظرفیت تامین فیلتر دوده از 
صنایع داخلی، شهرداری نیازمند بازنگری جدی در 
رویکرد تخصیص منابع بوده و الزم است در برنامه  
بهسازی ۵۰۰ اتوبوس خود، نصب فیلتر دوده را در 

اولویت کاری قرار دهد.«

سهمعواملآلودهکنندههوایپایتخت
وی اظهار کرد: »۴۰ درصد آلودگی شهر تهران مربوط 
به خودروهای فرسوده است و این در حالی است در 
سال گذشته تنها هفت درصد خودروهای فرسوده 
به مراکز معاینه فنی تهران مراجعه کردند. از سوی 
دیگر با ابطال آیین نامه مربوطه توسط دیوان عدالت 
اداری راه حل اسقاط خودرو دچار مشکالت جدی 
اجرایی شده است.« وی تأکید کرد: »در این رابطه 
یکی از راهکارهای مطرح افزایش تعدد دفعات معاینه 
فنی خودروهای فرسوده در طول یک سال است 
تا بتوان به این شکل به اطمینان نسبی از ایمنی و 
حداقل آالیندگی خودروهای فرسوده تا جایگزینی 
خودروهای نو دست یافت. همچنین ضروری است 

پلیس راهنمایی و رانندگی به برخورد جدی تر با 
خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند اقدام کند، 
هرچند که بسیاری از خودروهای تازه تولید هم به 

سختی استانداردهای معاینه فنی را پاس می کنند.«
وی تصریح کرد: »همچنین پسماندسوزی در اطراف 
شهر تهران یکی از عوامل مهم در انتشار آلودگی در 
ماه های سرد سال است که ضروری است فرمانداری 
تهران و دستگاه های مرتبط اقدامات جدی برای 
جلوگیری از پسماندسوزی را انجام دهند و اداره  کل 
حفاظت محیط زیست استان تهران نیز این موضوع را 
به جد پیگیری و پایش کند.« وی گفت: »پدیده ای که 
در سال گذشته به صورت مکرر اتفاق افتاد، مصرف 
سوخت مازوت در نیروگاه ها و صنایع بزرگ اطراف 
شهر تهران بوده است که به طور قابل توجهی سبب 
افزایش غلظت آالینده های ذرات معلق اکسیدهای 
گوگرد در شهر شده است. براساس نتایج مطالعات 
سیاهه انتشار آلودگی هوای تهران، بیش از 39.3 
درصد آلودگی هوا در بخش ذرات معلق مربوط 
به منابع آالینده ثابت از جمله صنایع، پاالیشگاه ها 
و نیروگاه ها است.« میالنی با بیان اینکه زمان آن 
فرارسیده که شورای شهر ظرفیت حقوقی خود را 
برای اعالم جرم بر علیه مراکز آالینده فعال ساخته و 
پیگیری حقوق عامه در حوزه هوای پاک را در مراجع 
قضایی و نظارتی در دستورکار قرار دهد، یادآور شد: 
» شفافیت اداره کل محیط زیست استان تهران در 
اطالع رسانی آمار و اطالعات آالیندگی واحدهای 
صنعتی در منطقه شهری تهران مورد درخواست 
بوده و در این رابطه ضرورت دارد شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران ظرفیت پایش سیار خود در حریم 
شهر تهران را تقویت و شورای شهر نیز بودجه الزم 
جهت پشتیبانی از رصد آلودگی مراکز آالینده ثابت 
در محدوده منطقه شهری تهران را مدنظر قرار دهد.«
وی افزود: »یکی دیگر از اقدامات مهم در برهه کنونی 

سنجش و پایش پیوسته ترافیک و آلودگی هوا به 
صورت منسجم و بهنگام است. در این ایام سخت 
کرونایی بر هیچ کس پوشیده نیست که تا چه میزان 
اطالع از شرایط ترافیکی طرح در محدوده مرکزی 
و زون های اطراف آن در ارزشیابی سناریوی های 
»طرح کاهش« و اتخاذ بهینه تصمیمات جهت مبارزه 
با پاندمی و آلودگی موثر است.« وی افزود: »با وجود 
تذکرات و تاکیدات متعدد شورای شهر، همچنان نظام 
آماری تولید داده های حیاتی ترافیکی در شهرداری 
شکل نگرفته است و از شهرداری تهران انتظار می رود 
برگرفته از تجربیات دوران سخت کرونا برای تجهیز 
شهر به سامانه های هوشمند پایش و اطالع رسانی 

ترافیک اقدام جدی به عمل آورد.«

هدیههوایمسمومبهشهروندانتهرانی
حسن خلیل آبادی دیگر عضو شورای شهر تهران 
نیز در جلسه صحن علنی روز سه شنبه ششم آبان ماه 
شورای شهر در  تذکری نسبت به افتتاح شش کارخانه 
سیمان در اطراف شهر تهران انتقاد کرد و گفت: »حدود 
۴۰ درصد از آالیندگی ها مربوط به صنایع آالینده  
فعال در اطراف تهران است که در مواقع اضطراری 
آلودگی هوا، این صنایع تعطیل می شوند. یکی از 
صنایع آالینده در اطراف تهران،  کارخانه سیمان تهران 
است که نه تنها این کارخانه عالوه بر تولید آلودگی، 
منظر و طبیعت شهر را از بین می برد و برای جنوب 
تهران که از نظر آلودگی هوا نسبت به سایر مناطق 
وضع بدتری دارد، مخاطره آمیز است.« وی با بیان 
اینکه متاسفانه در هفته های گذشته با حضور رئیس 
سازمان محیط زیست استان تهران و محیط زیست 
شهرستان ری واحد شش کارخانه سیمان تهران که 
یکی از صنایع آالینده است و از کار افتاده بود، مجددا 
افتتاح شد؛ افزود: »حال جای سوال دارد که اگر ۴۰ 
درصد آالینده شهر تهران، ری و تجریش مربوط به 
صنایع آالینده تهران و اطراف تهران است، مدیرکل 
محیط زیست با چه توجیهی در آستانه فصل سرما، 
آلودگی هوا و ویروس کرونا، به مردم این هدیه 
مسموم را تقدیم کرده است؟« خلیل آبادی ادامه داد: 
» به شهردار تهران، وفق ماده 6۰ قانون برنامه سوم 
توسعه شهرداری تذکر می دهم هرچه سریعتر نسبت 
به تعطیلی و جلوگیری از بهره برداری معادن شن و 
ماسه و سیمان در محدوده و حریم تهران اقدام کند.« 
موضوع آلودگی هوای تهران که در این روزها که 
کشته های پاندمی کرونا به 3۴6 تن نیز رسیده است 
تنها مطالبه اعضای شورای شهر نیست بلکه طیب 
وسیعی از مدیران وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم 

پزشکی تا مدیران محیط زیست تهران را بر می گیرد.

میالنی: مدت هاست مسأله 
آلودگی هوای تهران و خطراتی 
که از این جهت متوجه ساکنان 
این شهر خصوصا فرزندان ما 
می شود، به شکل های مختلف 

گوشزد شده است. اما متاسفانه 
ساده انگاری و مماشات و 

پرده پوشی باعث شده واقعیت 
خطراتی که زندگی شهروندان ما 

را تهدید می کند، نادیده بماند

خلیل آبادی: حال جای سوال 
دارد که اگر ۴۰ درصد آالینده 

شهر تهران، ری و تجریش 
مربوط به صنایع آالینده تهران 
و اطراف تهران است، مدیرکل 
محیط زیست با چه توجیهی در 

آستانه فصل سرما، آلودگی 
هوا و ویروس کرونا، به مردم 

این هدیه مسموم را تقدیم 
کرده است؟



رئیس کل سازمان نظام پرستاری: 

رئیس کل سازمان نظام پرستاری از آمادگی پرستاران برای آموزش 
عمومی مراقبت های پرستاری پیشگیرانه برای عموم مردم و نیز 
نیروهای کمکی در بیمارستان ها و نقاهتگاه ها و لزوم تدوین پروتکل 
اعالم خبر ابتال به کرونا به شهروندان خبر داد و گفت: »پرستاران 

خسته شده و به مرخصی نیاز دارند.«
به گزارش سپید، محمد میرزابیگی در گفتوگو با ایرنا افزود: »سازمان 
نظام پرستاری و پرستاران با وجود سختی هایی که در هشت ماه 
گذشته تحمل کرده اند و با وجودی که در این مبارزه سخت بیش از 
۶۰ شهید و بیش از ۳۲ هزار مبتال به کووید۱۹ داشتند اما همچنان با 
همه قدرت وظایف خود را برای مراقبت از بیماران انجام می دهند. 
هرچند خستگی مفرط، داشتن لباسهای محدود کننده و شیفتهای 

طوالنی باعث مشقت فراوان آنان می شود.«
وی ادامه داد: »سازمان نظام پرستاری در ادامه این مسیر دشوار، 
به  پیشگیرانه  فراگیر شدن خدمات  و  بهبود  برای  پیشنهادهایی 
صورت علمی و ایمن دارد. از جمله اینکه باید ضمن توصیه های 
دقیق برای رعایت پروتکل های بهداشتی و اعمال محدودیت های 
الزم، از وحشت آفرینی و ایجاد استرس بیش از حد در جامعه 
پرهیز کرد و الزم است پروتکل های علمی برای اعالم خبر ابتال 
به کرونا به مردم و مدیریت زمان و روان در زمان ابتال تدوین شود 
تا افرادی که خبر ابتالی خود را دریافت می کنند، دچار شوک های 

روانی و تبعات ناشی از تلقین های بی مورد نشوند.«
میرزابیگی تاکید کرد: »باید پروتکل های علمی و روشنی در زمینه 
اعالم خبر ابتال به کرونا، انجام تست و روند درمان سرپایی و 
بستری وجود داشته باشد و مردم با رعایت هایی که می کنند اگر 
مبتال شدند، احساس کنند نظام سالمت کشور حامی، مراقب و 

درمانگر آنهاست.«
رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: »درباره موضوع خبر دادن به 
یک فرد که به کرونا مبتال است باید به صورت تخصصی برخورد 
شود و این طور نباشد که یک دفعه یک کاغذ به دست افراد مبتال 
بدهند و بگویند شما به کرونا مبتال شدید و او بدون اینکه بداند 
چه کاری باید انجام دهد دچار شوک، استرس و تلقین شود. همین 
مساله به ظاهر ساده عده زیادی را دچار ترس و وحشت و سرگردانی 
کرده است. متاسفانه در بسیاری اوقات فقط به ابعاد پزشکی و 
دارودرمانی مبتالیان به کرونا توجه شده و به ابعاد روحی-روانی 

و معنوی آن به اندازه کافی توجه نشده است.«
وی افزود: »مردم باید آموزش های الزم را در مورد عالئم و عوارض 
بیماری کووید۱۹ و روش های علمی پیشگیری و کنترل آن بدانند و 
متوجه باشند با وجود اینکه کووید۱۹ یک بیماری خطرناک است 
اما با رعایت یکسری اصول بهداشتی به راحتی قابل پیشگیری 

است و عمده مبتالیان درمان می شوند.«
میرزابیگی گفت: »بسیاری از مردم اطالعات کافی و درستی درباره 
کرونا ندارند و از برخی رسانه ها نیز نگرانی و ترس به جامعه 
منتقل می شود. در این صورت دو اتفاق در جامعه رخ می دهد، 
اول شوکی است که به مردم و افراد مبتال وارد می شود و دوم 
تلقین هایی است که به واسطه ترس و اضطراب و گسترش شایعات 
و اطالعات نادرست به مردم تحمیل می شود. هر دو این مسائل 
می تواند به کاهش سطح ایمنی مردم، پنهانکاری، ابتالی افراد بیشتر 
و آسیب پذیری بیشتر آنان، اختالل در روند درمان و احتماال مرگ 

و میر باالتر منجر شود.«
رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: »وقتی می دانیم بیش 
از ۶۰ تا ۷۰ درصد مبتالیان به شکل خفیف این بیماری مبتال 
می شوند چرا باید با ارائه اطالعات نگران کننده در بین مردم ترس 

و وحشت ایجاد کنیم.«
میرزابیگی گفت: »سازمان نظام پرستاری به عنوان یک نهاد تخصصی 
و با بهره گیری از توان هیئت مدیره های خود در همه شهرهای 

کشور این آمادگی را دارد که برای آموزش همگانی و ارتقای سطح 
دانش عمومی در زمینه کرونا و کاهش ترس و اضطراب در جامعه 
و امنیت روانی مردم با هماهنگی ستاد ملی کرونا وارد عمل شود.«
وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری برای ایجاد قرارگاه 
باشد  قرار  »اگر  مردم گفت:  اولویت سالمت  و  کرونا  عملیاتی 
گروه هایی برای کمک به درمان بیماران وارد بیمارستانها بشوند، 
کامل  آمادگی  نیروها  این  آموزش  برای  پرستاری  نظام  سازمان 
دارد. پیشنهاد این سازمان برای گسترش آموزش های عمومی و 
نیز آموزش های تخصصی به نیروهای عملیاتی این است که بیش 
از گذشته از توان نهادهای مردمی و انجمن های علمی و تخصصی 
سازمانهای عمومی غیر دولتی از جمله سازمان نظام پزشکی، نظام 
پرستاری و نظام روانشناسی و... استفاده شود، همه این گروهها آماده 
کمک هستند، کافی است از آنها خواسته شود و یک برنامه دقیق و 

کارشناسی شده ای در این زمینه وجود داشته باشد.«
رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: »اگر قرار باشد نیروهای 
جدیدی وارد بیمارستانها شوند که به فرآیند درمان بیماران کمک 
کنند، الزم است این نیروها آموزش های کوتاه مدتی ببینند تا بتوانند 
هم خدمات مناسب و علمی به بیماران ارائه کنند و هم از سالمت 

خودشان مراقبت کنند.«
وی افزود: »سازمان نظام پرستاری و جامعه پرستاری این آمادگی را 
دارد که این نیروها را یا به صورت واقعی یا آنالین و مجازی آموزش 
دهد تا وقتی وارد بیمارستان می شوند بتوانند خدمات موثرتری به 
بیماران ارائه کنند و هم از خود و خانواده خودشان مراقبت کنند.«
میرزابیگی با اشاره به فعالیت پرستاران در هشت ماه گذشته گفت: 
»با توجه به اینکه پرستاران در هشت ماه گذشته تمام وقت در 
بیمارستانها مشغول خدمت به بیماران بوده و خسته شده اند، نیاز به 
استراحت دارند و الزم است به صورت برنامه ریزی شده و بدون 
ایجاد اختالل در برنامه مراقبتی شان، مدتی به مرخصی بروند و 

بازسازی روحی روانی و جسمی داشته باشند.«
فارغالتحصیالن  بین  از  افرادی  باشد،  قرار  »اگر  داد:  ادامه  وی 
جدید پرستاری یا حتی دانشجویان ترمهای آخر رشته پرستاری 

و بازنشستگان پرستاری وارد عرصه خدمت شوند، الزم است، 
آموزش هایی ببینند تا بتوانند در حوزه خدمات عمومی پرستاری، 
 بخشهای تخصصی و مراقبت های ویژه در بیمارستانها خدمت 
کنند. این پیشنهاد به برخی مسئوالن وزارت بهداشت هم اعالم 

شده است و امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.«
رئیس کل سازمان نظام پرستاری همچنین تاکید کرد: »برای بهبود 
کیفیت خدمات مراقبتی و پرستاری در بیمارستانها الزم است حداقل 
یک کمک پرستار به ازای هر چهار پرستار در همه  بخشهای بیمارستانی 
اعم از دولتی و غیر دولتی حضور داشته باشد، تا پرستاران بتوانند 

به کارهای تخصصی و حرفه ای خودشان بپردازند.«
میرزابیگی با اشاره به لزوم گسترش خدمات پیشگیری فراتر از 
وزارت بهداشت گفت: »در ماههای اول اپیدمی برای گندزدایی 
فضاهای عمومی و آموزش همگانی عده زیادی از نیروهای مردم 
وارد عمل شدند اما مورد توجه قرار نگرفتند و رفته رفته کنار 

رفتند و حتی برخی گفتند چرا مداخله می شود.«
وی ادامه داد: »موضوع ایجاد یک قرارگاه ملی که مقام معظم رهبری 
اشاره فرمودند نشان می دهد که باید وزارت بهداشت خیلی سریع 
برای ایجاد تشکیالتی فراتر از وزارت بهداشت برای پیشگیری و 
کنترل اپیدمی کرونا اقدام کند و با یک معماری جدید ساختاری 
ایجاد شود که همه  مهم  این مساله  برای  از یک دستگاه  فراتر 

دستگاههای دولتی و غیر دولتی به کمک بیایند.«
رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: »امنیت سالمت مردم موضوع 
کوچکی نیست، همان طور که برای امنیت مردم در دوران دفاع 
مقدس همه مردم از هر صنف و گروه مشارکت کردند تا امنیت 
کشور را حفظ کردند اکنون هم امنیت سالمت مردم در خطر است 
و باید ضمن اینکه از هرگونه ایجاد وحشت در بین مردم پرهیز 
می کنیم، از همه امکانات و توان کشور اعم از امکانات لجستیکی 
و نیروی انسانی برای کنترل اپیدمی و حفظ سالمت مردم استفاده 
کنیم و خود مردم را مشارکت دهیم. البته مشارکت دادن مردم 
باید از طریق سازمان های مردم نهاد و با رعایت اصول علمی و 

کارشناسی باشد تا دچار آسیب نشویم.«

پرستاران به مرخصی نیاز دارند
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