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رئیس جمهور در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مبارزه با کرونا:  خبـر

قرارگاه عملیاتی، محور نظارت بر اجرای مصوبات ستاد ملی است
رئیس جمهور، قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با 
کرونا را محور نظارت بر اجرای تمامی مصوبات 
ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا دانست و تاکید 
کرد: »تمامی اقدامات و مصوبات ستاد ملی مبارزه 
با کرونا نیز صرفًا از طریق سخنگوی ستاد ملی 

به مردم اعالم می شود.«
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دولت، حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه 
روسای کمیته های ستاد ملی مبارزه با کرونا، با 
قدردانی مجدد از بیانات بسیار مهم رهبر انقالب 
اسالمی در دیدار اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا 
اظهارداشت: »معظم له برای تکمیل و تصحیح 
راه پیش روی ستاد ملی مبارزه با کرونا، نکات 
بسیار مهمی را بیان فرمودند که نشان می دهد 
ماه  اقدامات بسیار گسترده در هشت  به رغم 
گذشته، همچنان کار عظیم و بزرگی پیش رو 
داریم که نیازمند همکاری، همراهی و هم افزایی 
بیشتر در همه مجموعه های دست اندرکار در این 

مبارزه جهادی است.«
اظهار داشت: »در همین راستا  رئیس جمهور 
اعضای هر یک از کمیته ها طبق وظایف هشت 
ماه گذشته خود موظف به رصد روند مقابله با 
بیماری و مصوبات ستاد هستند و تصمیمات 
متخده را که با مشورت متخصصان حاصل می شود 
نیز در اختیار جلسه روسای کمیته ها می گذارند 
که هر پنجشنبه برگزار می شود. این تصمیمات 
پس از تایید و نهایی شدن در جلسه روسای 
نهایی در جلسه ستاد  برای تصویب  کمیته ها، 

ملی مبارزه با کرونا مطرح می شود.«
روحانی خاطرنشان کرد که همه مصوبات ستاد 
ملی برای اجرای دقیق و نظارت بر روند اجرا 

با کرونا  در قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله 
پیگیری خواهد شد.

انتصاب سخنگوی  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
ستاد ملی مبارزه با کرونا اظهارداشت: »کمیته 
تبلیغات باید به همه رسانه ها ابالغ کند از این 
به بعد در خصوص کرونا از یک مسیر واحد 
اطالع رسانی می شود و آن سخنگوی ستاد است.«
روحانی گفت: »از آنجایی که از جمله وظایف 

کرونا،  با  مبارزه  ملی  ستاد  عملیاتی  قرارگاه 
در  مختلف  توانایی های  تقویت  و  هم افزایی 
این قرارگاه از  سطح کشور است، الزم است 
تمامی ظرفیت های درون کشور اعم از دولتی و 
خصوصی، قوای نظامی و انتظامی و سازمان های 
مردم نهاد، بسیج، تشکل های مذهبی، مساجد و 

خیرین استفاده کند.«
رئیس جمهور همچنین کمیته های بهداشت و 

درمان، امنیتی- اجتماعی و آموزش و تبلیغات 
را موظف کرد موضوعات »ایجاد تفاهم میان 
همکاری  روحیه  تقویت  اجتماعی،  نیروهای 
مواجهه  در  عمومی  مسئولیت های  تحکیم  و 
فضای  »ارتقاء  و  کنونی«  پیچیده  شرایط  با 
هم افزایی، همکاری و همدلی میان  بخش های 
دولتی و خصوصی و قوای کشوری و لشکری« 

را پیگیری کنند.

مقام  تاکیدات  پی  در  دبیرکل مجمع خیرین سالمت کشور 
میدان  به  معظم رهبری در خصوص ورود خیرین سالمت 

مبارزه با کرونا بیانیه ای صادر کرد.
تاکیدات مقام  به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در پی 
معظم رهبری در خصوص ورود خیرین به میدان مبارزه با 

کرونا بیانیه ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مدیران عامل و همکاران محترم مجامع خیرین سالمت در 

سراسر کشور 
سالم علیکم

ضمن تشکر از زحمات و تالش های انجام یافته همانگونه که 
مستحضرید همزمان با شیوع موج سوم ویروس کرونا مقام 
معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای مدظله العالی در دیدار 
روز شنبه سوم آبان ماه با مسئولین ستاد ملی مبارزه با بیماری 
کرونا با اشاره به سخت تر شدن شرایط زندگی برخی افراد و 
مشاغل با اجرای اقدامات سخت گیرانه و پیشگیرانه، خاطرنشان 
کردند: در این زمینه دولت باید بسته های حمایتی را در نظر 

بگیرد، ضمن آنکه خیّرین و مردم نیز باید وارد میدان شوند 
و به کمک این افراد بیایند چرا که این کار جزو بهترین کارها 

و برترین وسایل نزدیک شدن به خدا است.
در این راستا مقتضی است مدیران عامل محترم مجامع استانی 
خیرین سالمت در سراسر کشور با همکاری دانشگاه های علوم 

پزشکی اقدامات زیر را معمول نمایند:
رسانه های  از طریق  بخشی  آگاهی  و  رسانی  اطالع   _ الف 
ارجمند  مردم و خیرین  به عموم  عمومی و فضای مجازی 
نسبت به اهمیت موضوع با عنایت به فرمایشات مقام معظم 

رهبری مدظله العالی. 
با خیرین ارجمند و فراهم آوردن امکان کمک  تعامل  ب_ 
خیرین به آسیب دیدگان اجتماعی از ویروس کرونا و نیازمند 

از طریق مجامع خیرین سالمت
خیرین  مجمع  زنان  مشارکت های  شورای  نمودن  ج_فعال 
سالمت در جلب مشارکت های مردمی و کمک به خانواده های 

نیازمند.
د_شناسائی خانواده های آسیب دیدگان اجتماعی از بیماری 

کرونا و نیازمند بسته های حمایتی بمنظور یاری رسانی.

ه_ پیگیری الزم جهت جلب مشارکت های مردمی و تشویق 
خیرین به کمک رسانی به نیازمندان مورد حمایت که در امر 

مبارزه با ویروس کرونا آسیب دیده اند.
را  این زمینه  یافته در  انجام  اقدامات  مقتضی است گزارش 
به صورت هفتگی به معاون مشارکت های مردمی و روابط 

عمومی و رسانه ارسال نمایند. 
حسینعلی شهریاری            

دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور

در پی تاکیدات مقام معظم رهبری صادر شد

بیانیه دبیرکل مجمع خیرین سالمت در خصوص ورود خیرین به میدان مبارزه با کرونا



مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا اعالم کرد خبـر

اثرگذاری محدودیت های کرونایی تا ۲ هفته دیگر
عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا، با بیان اینکه 
نتیجه اعمال محدودیت ها در کنترل موارد کرونا تا 
دو هفته دیگر مشخص خواهد شد، در عین حال 
درباره تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر افزایش تست های 
تشخیص این بیماری، گفت: »افزایش تست ها همانطور 
که می تواند به بیماریابی بیشتر کمک کند، می تواند به 
کنترل بیماری هم کمک کند منوط بر آن که پیگیری 

موارد مثبت با اصول خود دنبال شود.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا 
درباره تاثیر افزایش ظرفیت تست های کرونا در بیماریابی، 
گفت: »افزایش ظرفیت تست ها در بسیاری از کشورها 
مانند کره جنوبی و سنگاپور موثر بوده است؛ زیرا هرچه 
زودتر موارد مشکوک و مبتال را شناسایی کنیم، می توانیم 
اقدام به جداسازی آن ها کنیم و با پیگیری آن ها سعی 
کنیم جلوی انتقال بیماری از موارد مثبت به سایرین 
را بگیریم. به همین دلیل افزایش ظرفیت تست ها باید 

همزمان با افزایش پیگیری ها باشد.«
وی افزود: »در تمام دنیا زمانی که تست فردی مثبت 
می شود یا در خانه قرنطینه می شود و یا به هتل هایی 
فرستاده می شود تا پس از بهبودی وارد جامعه شوند. 
افزایش تست ها همانطور که می تواند به بیماریابی بیشتر 
کمک کند، می تواند به کنترل بیماری هم کمک کند منوط 
بر آن که پیگیری موارد مثبت با اصول خود دنبال شود.« 
این متخصص بیماری های عفونی، در پاسخ به این سوال 

که آیا کشور در حال حرکت به سمت ایمنی جمعی 
یا گله ای است یا خیر؟، اظهار کرد: »بر اساس آخرین 
اطالعات منتشر شده از سوی وزارت بهداشت که در 
مصاحبه ای از دکتر رضا ملک زاده_معاون تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشت خواندم دریافتیم تاکنون حدود 
۳۰ میلیون در کشور به کرونا مبتال شدند که حدودا ۳۰ 
درصد جمعیت است؛ در حالی که برای تحقق ایمنی 
گله ای باید ۶۰ تا ۷۰ درصد جامعه به بیماری مبتال شوند 
و تا آن زمان فاصله زیاد است. بر اساس اعالم سازمان 

جهانی بهداشت ممکن است میزان ابتال در کشورها تا 
جایی افزایش یابد که سیستم بهداشتی_درمانی نتواند 
پاسخگو باشد. برای همین استراتژی ایمنی گله ای و 
عدم استفاده از سایر روش ها برای مهار بیماری به 

تنهایی کارا نخواهد بود.«
وی درباره محدودیت های اعمال شده در ۴۳ شهرستان با 
هدف کنترل ویروس کرونا، تصریح کرد: »به نظر می رسد 
بتواند موثر باشد. ما تجربه خوبی از اسفند و فروردین 
ماه که مردم سفر نرفتند، محدودیت هایی اعمال شد و... 

داشتیم و دیدیم موارد بیماری در اردیبهشت ماه تا حد 
چشمگیری کاهش یافت و امیدواریم این محدودیت ها 

نیز موثر باشد.«
وی افزود: »توصیه می شود همه کوشش های جمعی 
اینچنینی با افزایش ظرفیت تست های آزمایشگاهی، 
جدا سازی موارد مثبت از سایرین و... باشد. این مهم 
است اگر جواب تست کارگری مثبت می شود و ۱۴ 

روز به قرنطینه می رود، از او حمایت کافی شود.«
عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا گفت: »تا دو 
هفته آینده نتیجه اعمال محدودیت ها در کاهش موارد 
مراجعه کننده به بیمارستان ها و سه تا چهار هفته بعد 

در کاهش مرگ و میرها مشاهده خواهد شد.«
مردانی ادامه داد: »موج اپیدمیک ۴ تا ۸ هفته بیشتر طول 
نمی کشد و ما در مراحل آخر این موج اپیدمیک هستیم. 
ولی نمی توان نسبت به باال یا پایین رفتن موارد واکنش 
چندانی نشان داد؛ زیرا نه نشان دهنده وضعیت مطلوب 
است و نه نشانده دهنده وضعیت وخیم؛ ما باید روند 
بیماری را در یک بازه زمانی ببینیم و نمود هر اتفاق و 

رفتاری بالفاصله حس نخواهد شد.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال ورود به موج 
چهارم کرونا هستیم یا خیر؟، گفت: »فکر نمی کنم در 
حال ورود به موج چهارم باشیم؛ زیرا هنوز بسیاری 
از شهرها در موج دوم بیماری هستند و حتی به موج 

سوم بیماری هم نرسیدند.«
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تیمی از محققان سه داروی مورد استفاده را شناسایی کرده اند که ممکن است 
در درمان کووید۱9 موثر باشند. 

به گزارش سپید، تاکنون تنها داروی مورد پذیرش که عالئم مؤثر بودن را نشان 
داده است »رمدیسیور« بوده که در اصل برای درمان ابوال در سال ۲۰۱۴ تولید 
شده است. اما اخیراً سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده که داروی رمدیسیور 
در بیماری کووید۱9 مؤثر نیست. از این رو محققان درحال بررسی و آزمایش 
داروهای متفاوت دیگری هستند. محققان دانشگاه نیومکزیکو آمریکا بعد از 
آزمایش حدود ۴۰۰۰ دارو موفق به شناسایی سه دارویی شدند که در مقابله با 
کووید۱9 مؤثر است. این سه دارو عبارتند از داروی ضدماالریا »آمودیاکین«، 

داروی ضدروان پریشی »زوکلوپنتیکسول« و داروی فشار خون »نبیوولول«.
محققان معتقدند این داروها درصورت مصرف همراه با داروی رمدیسیور 
یا داروی ضدویروسی فایپیراویر بسیار مؤثر خواهند بود. محققان بر انجام 

تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.مهر

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: »به دستور رئیس جمهور، 
تعداد آزمایش ها در حال رسیدن به حدود ۴۰ هزار آزمایش 
در روز است و هدف این است که این رقم در آینده بسیار 

نزدیک به ۱۰۰ هزار آزمایش روزانه برسد.«
به گزارش سپید، علیرضا بیگلری افزود: »اگر تست های کرونا 
افزایش نیابد، با هجوم یکباره بیماران به مراکز درمانی مواجه 
خواهیم شد.« وی ادامه داد: »پس از شناسایی بیماران کرونایی، 
افراد در ارتباط با او هم باید شناسایی شوند تا بتوان آلودگی 
ناشی از ویروس کووید۱9 را در جامعه کاهش داد و زنجیره 
انتقال بیماری را شکست.« بیگلری گفت: »اگر به اندازه کافی، 
آزمایش انجام نشود تعداد مبتالیان بیشتر و هجوم یک باره 
بیماران، موجب می شود تیم درمان نتواند این بیماران را به 

درستی اداره کند.« بیگلری با اشاره به اینکه افزایش آزمایش ها 
به افزایش شناسایی بیماران، منجر شده است، اضافه کرد: »از 
چند ماه پیش، شبکه ملی تشخیص کووید۱9 کشور، راه اندازی 
شده است.« وی ادامه داد: »به دستور رئیس جمهور، تعداد 
آزمایش ها در حال رسیدن به حدود ۴۰ هزار آزمایش در روز 
است و هدف این است که این رقم در آینده بسیار نزدیک به 
۱۰۰ هزار آزمایش روزانه برسد.« وی افزود: »با توجه به اینکه 
در کشور ما در همه بیمارستان ها، آزمایشگاه کووید۱9 وجود 
دارد همه بیمارانی که به این ویروس مبتال و فوت شوند جزو 
آمار فوتی های ناشی از کرونا ثبت می شوند.« به گزارش مهر، 
بیگلری اضافه کرد: »آزمایش ها، زمانی ارزشمند است که افراد با 

آزمایش مثبت کرونا، با قاطعیت و سختگیری، قرنطینه شوند.«

شناسایی سه دارو برای کمک به درمان کووید۱۹ رئیس انستیتو پاستور ایران:
هدف، افزایش تست های کرونا به صد هزار در روز است

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »با فوت 
۳۶۵ بیمار دیگر مبتال به کرونا، شمار جانباختگان بیماری کووید۱9 در 
کشور به ۳۴ هزار و ۴۷۸ نفر رسید و ۳۱ استان همچنان در وضعیت 

قرمز، هشدار یا زرد کرونا هستند.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری درباره آخرین آمار مبتالیان قطعی 
به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از این ویروس افزود: 
»از روز پنج شنبه تا جمعه نهم آبان ۱۳99 و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، هشت هزار و ۱۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱9 در کشور 
شناسایی شدند و دو هزار و ۷۵۴ نفر بستری شدند. با این حساب، 

مجموع بیماران کووید۱9 در کشور به ۶۰۴ هزار و 9۵۲ نفر رسید.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »خوشبختانه تاکنون ۴۷۷ هزار و سه 
نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. همچنین 

۵۱۲۸ نفر از بیماران مبتال به کووید۱9 در وضعیت شدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون چهار میلیون و ۸9۲ هزار و ۷۰۴ 

آزمایش تشخیص کووید۱9 در کشور انجام شده است.«
الری افزود: استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان 
جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه 
و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان 
شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند و استان های 
هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی 
و زرد قرار دارند.« الری با اشاره به اینکه تاکنون هیچ تحقیقی از بین 
انبوه تحقیقات جهانی، مدعی دستیابی بشر به درمان قطعی بیماری 
کووید-۱9 و نجات از این چالش بزرگ نیست، اظهار کرد: »توصیه و 

تاکید ما همچنان لزوم پایبندی مردم به پروتکل های بهداشتی است.« 
وی همچنین با اشاره به آغاز ماه ربیع االول گفت: »اکنون در ایام ماه 
ربیع االول به سر می بریم و یکی از نگرانی ها در این ایام برگزاری 

جشن های عروسی است.«
الری تاکید کرد: »مطمئنا هیچ یک از زوج های جوان دوست ندارند آغاز 
زندگی مشترکشان با بیماری دوستان، اقوام و خانواده توأم شود بنابراین 
با توجه به خطر بسیار زیاد تجمعات در انتقال بیماری کووید–۱9 از کلیه 
زوج های سرزمین و خانواده آنان می خواهیم که از برگزاری هرگونه 
مراسم عروسی در این دوران همه گیری بیماری جدا خودداری کنند 
و با افزایش حساسیت درمورد این بیماری و پرهیز از بروز رفتارهای 
اجتماعی خطرساز به گونه ای عمل شود که شاهد توقف شیوع گسترده 

این بیماری در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی 80۱۱  بیمار جدید کووید۱۹



معاون پرستاری وزارت بهداشت تاکید کرد

وضعیت انسولین قلمی در داروخانه های هالل احمر
سخنگوی جمعیت هالل احمر درباره وضعیت تامین 
انسولین در داروخانه های هالل احمر و شرایط ارائه 

آن به بیماران توضیح داد.
به گزارش سپید، محمد نصیری در گفت وگو با ایسنا، 
درباره وضعیت انسولین در داروخانه های هالل احمر، 
از سوی جمعیت هالل احمر وارد  »انسولین  گفت: 
نمی شود، بلکه ما آن را از معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی دریافت می کنیم. 
طبق آخرین اطالعاتی که درباره داروخانه های مرکزی و تهران دریافت کردم، میزان سهمیه 
روزانه انسولینی که در حال حاضر به ما ارائه می شود، مانند قبل است و تغییری نکرده است.«

وی با بیان اینکه از نظر تعداد، سهمیه انواع انسولین اعم از قلمی و... برای داروخانه های 
هالل احمر تغییری نکرده است، افزود: »بر این اساس معاونت های غذا و دارو به صورت 

روزانه سهمیه انسولین را به داروخانه های هالل احمر ارائه می دهند.«
گفت:  احمر،  هالل  داروخانه های  در  بیماران  به  انسولین  تحویل  شرایط  درباره  نصیری 
»بیمارانی که برای دریافت انسولین مراجعه می کنند، باید پرونده داشته باشند و از طریق 
کد ملی اطالعات شان در سامانه ای که در داروخانه است، مشخص می شود و انسولین به 

آ نها تحویل داده می شود.«
وی تاکید کرد: »هر آنچه که در داروخانه های هالل احمر انجام می شود، بر اساس پروتکل های 
وزارت بهداشت است. در عین حال هر میزانی که انسولین داشته باشیم تا آخرین انسولین 
آن را ارائه می دهیم. در حال حاضر هم در حوزه تأمین انسولین هیچ تغییری با دوره های 

گذشته نکرده است و میزان سهمیه انواع انسولین مانند قبل به هالل احمر ارائه می شود.«

خبـر

کرونا

بر  تاکید  با  معاون پرستاری وزارت بهداشت 
بکارگیری توانمندی و ظرفیت مراکز مراقبت در 
منزل در مدیریت بیماری کووید19، گفت: »این 
مراکز می توانند کاهش بار مراجعات بیمارستانی 

را تا حد قابل قبولی به دنبال داشته باشند.«
به گزارش سپید، مریم حضرتی در نحستین روز 
سفر خود به استان آذربایجان غربی که با هدف 
نیروی  و  درمان  و  بهداشت  بررسی وضعیت 
انسانی و بررسی فرآیندهای مدیریت کووید19 
به همراه تیمی متشکل از نمایندگان معاونت 
پرستاری و معاونت بهداشت انجام گرفت از 
بیمارستان شهید قلی پور شهر بوکان و بیمارستان 

امام خمینی )ره( شهر مهاباد بازدید کرد.
وی ضمن بازدید از  بخش های تریاژ، اورژانس 
سرپایی و بستری،  بخش بیماران کووید19 و 
 بخش مراقبت های ویژه دو بیمارستان با بیماران 
این  در  فعال  پرستاران  و  کووید19  به  مبتال 

 بخش ها به گفت وگو پرداخت.
معاون پرستاری وزارت بهداشت ضمن ابراز 
قدردانی از زحمات تمامی ارائه دهندگان مراقبت 
از جمله پرستاران، بهره گیری از ظرفیت مراکز 
مراقبت و مشاوره پرستاری در منزل را از نقاط 
قوت بهداشت و درمان بوکان دانست و گفت: 

»با توجه به اینکه بیماری کووید19 یک بیماری 
کامال مراقبتی است لذا به کار گرفتن ظرفیت 
راهکارهای  از  یکی  منزل  در  مراقبت  مراکز 

کاهش مراجعات بیمارستانی است.«
حضرتی در پاسخ به دغدغه پرستاران این دو 
بیمارستان نسبت به کمبود نیرو، اظهارداشت: 
»جبران کمبود نیرو یکی از موضوعات مهمی 
است که همواره مورد تاکید و پیگیری وزیر 
بهداشت و معاونت پرستاری بوده و در یک 
پرستار  نیروی  هزار   7 از  بیش  گذشته  سال 
نیروی  هزار   7 جذب  مجوز  و  شده  جذب 
دیگر نیز اخذ شده که بخشی از آن مربوط به 

پرستاران است.«
وی افزود: »نسبت پرستار به تخت در استان 
آذربایجان غربی نسبت به میانگین کشوری در 
استاندارد  با  هنوز  اما  است  مطلوبی  وضعیت 
فاصله داریم که برای حل آن در تالش هستیم.«
معوقات  و  مطالبات  خصوص  در  حضرتی 
در  تاخیر  حاضر  حال  »در  گفت:  پرستاران 
پرداخت کارانه از 18 ماه به 6 ماه و پرداخت 
اضافه کار هم به 3 ماه کاهش پیدا کرده و البته 
در برخی از دانشگاه ها اضافه کار به روز است 
و در تالش هستیم که  بخش دیگری از معوقات 

پرستاران خدوم و زحمتکش پرداخت شود.«
حضرتی همچین در حاشیه بازدید از مرکز 16 
قدردانی  ضمن  مهاباد،  شهر  بهداشت  ساعته 
انجام شده در خصوص کنترل  از تالش های 
کووید-19 از نزدیک نحوه غربالگری و ارائه 
مورد  را  مرکز  این  به  مراجعین  به  خدمات 

ارزیابی و پایش قرار داد.«
وی گفت: »با ابالغ معاونت بهداشت، مراکز 
مشاوره و مراقبت پرستاری در منزل با مراکز 
می شوند  متصل  هم   به  بهداشت  ساعته   16
و این اقدام بزرگ و ارزشمندی است که با 
توجه به بحران کووید19 با شناسایی مبتالیان 
و  منزل  در  آن ها  برای  مراقبتی  اقدامات  و 
آنها  انتقال  از  بیماران  این  خانواده  آموزش 
به مراکز درمانی جلوگیری می کند و همچنین 
ایجاد  و  مراقبتی  خود  آموزش های  ارائه  با 
این  زنجیره  قطع  باعث  مردم  در  حساسیت 

ویروس شود.«
همچنین  پرستاری  معاون  وبدا،  گزارش  به 
عمومی  و  وسیع  رسانی  اطالع  ضرورت  بر 
جهت ارتقای آگاهی مردم در خصوص راههای 
پیشگیری و روش های خود مراقبتی در مبارزه 

با کرونا تاکید کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت اهمیت پرستاری درمنزل درمدیریت بیماری کووید19
اعالم کرد

۵۰ درصد تخت های آی سی یو 
در اشغال بیماران کرونا

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه 
در حال حاضر ۵۰ درصد تخت های آی 
سی یو  کشور در اشغال بیماران مبتال به 
کرونا است، گفت: »در حال حاضر از نظر 
تجهیزات بیمارستانی و ونتیالتور در هیچ 
بیمارستانی کمبود یا مشکل خاصی نداریم.«
در  جان بابایی  قاسم  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت تخت های 
بیمارستانی با توجه به شیوع گسترده کرونا و 
افزایش میزان ابتال به این ویروس، گفت: »در 
حال حاضر ۵۰ درصد تخت های آی سی یو 
در بیمارستان های کشور در اشغال بیماران 

مبتال به کرونا قرار دارند.«

وی افزود: »همچنین در دانشگاه های علوم 
پزشکی استان های مختلف، حدود 1۰ تا 1۵ 
درصد تخت های بیمارستانی کل استان ها 
درگیر کروناست. در مجموع به طور کلی 
در  آی سی یو  تخت های  درصد  هم ۵۰ 
کشور درگیر ارائه خدمت به بیماران مبتال 

به کووید-19 است.«
جان بابایی با بیان اینکه فعال کمبودی در 
زمینه تجهیزات کرونایی و ونتیالتور در 
بیمارستان ها نداریم، گفت: »با توجه به 
شیوع گسترده بیماری، اگر روند افزایش 
ابتال به همین شکل افزایش یابد، مجبور 
می شویم ظرفیت های بیشتری از تخت های 
بیمارستانی را برای ارائه خدمت به بیماران 
مبتال به کووید-19 اضافه کنیم. البته در 
حال حاضر از نظر تجهیزات بیمارستانی 
و ونتیالتور در هیچ بیمارستانی کمبود یا 

مشکل خاصی نداریم.«

شماره 1784 1۰ آبان 1399 4



آمار جهانی  همه گیری کووید-19

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا 
در جهان، تا جمعه )۹ آبان( از مرز 
۴۵ میلیون نفر عبور کرده و تعداد 
قربانیان این ویروس نیز به یک 
میلیون و ۱۸۶ هزار نفر نزدیک شد.
به گزارش سپید، در حال حاضر 
آمریکا با بیش از ۹ میلیون و ۲۱۲ 
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 
کووید-۱۹  مبتالیان  تعداد  نظر 
هم اکنون در رده چهاردهم قرار 
دارد. در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ 
از نظر تعداد  کشور اول جهان 
کلی  آمار  تازه ترین  و  مبتالیان 
جهان درمورد ویروس کرونا را 

مشاهده می کنید.

نتایج یک بررسی نشان می دهد مصرف 
شناخته شده ترین  عنوان  به  استامینوفن 
طور  به  جهان  در  نسخه  بدون  مسکن 

فزاینده ای موجب مسمومیت می شود.
از  یکی  استامینوفن  سپید،  گزارش  به 
متداول ترین مسکن های مصرفی در جهان 
است. این دارو در تسکین دردهای خفیف 

و تب کاربرد گسترده ای دارد.
بررسی ها نشان می دهد: »طی چند دهه 
گذشته در بسیاری از کشورها مصرف این دارو بیش از حد افزایش یافته است که می تواند 

به در دسترس بودن دوز موجود از این دارو مرتبط باشد.«
بررسی انجام شده در سوئیس نشان می دهد در صورت تجویز داروی استامینوفن توسط 
پزشک باز مشاهده می شود دوز باالتری از این دارو به راحتی موجب مسمومیت در افراد 
می شود همچنین مسمومیت ناشی از این دارو اغلب به مرگ منجر نمی شود اما می تواند 

آسیب جدی به کبد وارد کند.
به گفته محققان سوئیسی یکی از مشکالتی که در رابطه با داروی استامینوفن وجود دارد، 
این است که اگر مصرف این دارو به تسکین عالئم فرد کمکی نکند، بیمار بدون تجویز 

پزشک به مصرف دوز باالتری از دارو اقدام می کند. این مشکل بزرگی است. ایسنا

آمار کرونا  در جهان تا ۹ آبان افزایش موارد مسمومیت با مصرف استامینوفن

خبـر

شمار مبتالیان از ۴۵ میلیون نفر گذشت
آمار جهانِی مبتالیان به عفونت کووید۱۹ ناشی 
از کروناویروس جدید به ۴۵ میلیون و ۳۴۸ هزار 
و ۱۷۶ نفر رسیده و تاکنون مرگ یک میلیون 
و ۱۸۶ هزار و ۳۹۶ نفر نیز بر اثر ابتال به این 

بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها ۳۲ میلیون 
و ۹۹۶ هزار و ۳۳۵ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ 
نیز تاکنون بهبود یافته اند. روند افزایش آمار ابتال 
به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۱۶ کشور 
و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این 

بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
آمریکا هم اکنون با بیش از ۹.۲ میلیون مبتال و بیش 
از ۲۳۴ هزار قربانی همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ قرار دارد.
هند و برزیل نیز با آمار میلیونِی مبتالیان پس 
از آمریکا به ترتیب با بیش از ۸ و ۵.۴ میلیون 
بیمارِ کووید۱۹، جایگاه  دوم و سوم را در جهان 

به خود اختصاص داده اند.

ایاالت  کشور  چهار  حاضر  حال  در  همچنین 
متحده، برزیل، هند و مکزیک به ترتیب رکورددارِ 

قربانیان این بیماری در دنیا هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری 

۱۰ کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین 
آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح روز جمعه به 

ترتیب به شرح زیر است:
۱. آمریکا ۹ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۷۶۷ مبتال، 

۲۳۴ هزار و ۱۷۷ قربانی

۲. هند هشت میلیون و ۸۸ هزار و ۸۵۱ مبتال، 
۱۲۱ هزار و ۱۳۱ قربانی

۳. برزیل پنج میلیون و ۴۹۶ هزار و ۴۰۲ مبتال، 
۱۵۹ هزار و ۳۳ قربانی

۴. روسیه یک میلیون و ۵۸۱ هزار و ۶۹۳ مبتال، 
۲۷ هزار و ۳۰۱ قربانی

۵. فرانسه یک میلیون و ۲۸۲ هزار و ۷۶۹ مبتال، 
۳۶ هزار و ۲۰ قربانی

۶. اسپانیا یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۹۲۲ مبتال، 
۳۵ هزار و ۶۳۹ قربانی

 ۸۰۰ و  هزار   ۱۴۳ و  میلیون  یک  آرژانتین   .۷
مبتال، ۳۰ هزار و ۴۴۲ قربانی

۸. کلمبیا یک میلیون و ۵۳ هزار و ۱۲۲ مبتال، 
۳۰ هزار و ۹۲۶ قربانی

مبتال، ۴۵ هزار  انگلیس ۹۶۵ هزار و ۳۴۰   .۹
و ۹۵۵ قربانی

۱۰. مکزیک ۹۱۲ هزار و ۸۱۱ مبتال، ۹۰ هزار 
و ۷۷۳ قربانی

کانون  دیگر  بار  »اروپا  کرد:  اعالم  بهداشت  سازمان جهانی 
اصلی همه گیری بیماری کووید-۱۹ شده است.«

به گزارش سپید، هانس کلوگ -مدیر منطقه ای سازمان جهانی 
بهداشت در اروپا- گفت: »موارد ابتال به بیماری کووید-۱۸ 
در اروپا از ۱۰ میلیون نفر فراتر رفته است که تنها بیش از ۱.۵ 

میلیون مورد ابتال هفته گذشته شناسایی شده است.«
مدیر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در اروپا در نشستی با 
وزرای بهداشت کشورهای اروپایی افزود: »قاره اروپا بار دیگر 
به کانون اصلی همه گیری بیماری کووید-۱۹ تبدیل شده است.«

وی هشدار داد: »موارد بستری در بیمارستان به سطحی افزایش 
یافته است که از فصل بهار با آن مواجه نبوده ایم همچنین در 
مدت دو هفته گذشته موارد ابتال از هفت میلیون به ۹ میلیون 
نفر رسیده و موارد مرگ و میر ناشی از این بیماری در این 

منطقه در هفته گذشته افزایش ۳۲ درصدی داشته است.«
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری سی ان ان، اروپا درگیر 
موج دوم بیماری کووید-۱۹ است و در بسیاری از کشورها 
محدودیت های جدیدی به منظور مهار گسترش کروناویروس 

اعمال شده است.

اروپا بار دیگر به کانون اصلی همه گیری کووید-۱۹ تبدیل شد

شماره ۱۷۸۴ ۱۰5 آبان ۱۳۹۹
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در پاندمی کرونا، سرپناه مناسب برای سالمندان کجاست؟ 
بیشترین میزان مرگ ومیر ناشی از کووید-19 در 
ایران، در سالمندان باالی ۶۵ سال بوده  جهان و 
 Lancet است. اخیرا دو مقاله منتشر شده در ژورنال
healthy longevity به بحث در مورد عوامل 
موثر بر افزایش مرگ و میر سالمندان در پاندمی 

کروناویروس پرداخته اند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، مقاله اصلی یک 
مطالعه هم گروهی مشاهده ای مبتنی بر جمعیت در 
سوئد است که مرگ و میر ناشی از کووید-19 در 
سالمندان باالی 70 سال و عوامل خطر مرتبط با آن 
را طی موج اول اپیدمی از ماه مارس تا مه، با استفاده 
از داده های جمعیتی بیش از ۲00 هزار نفر سالمند 
ساکن استکهلم بررسی کرده است. اگرچه این مطالعه 
مربوط به سوئد است اما نتایج کاربردی فراوانی دارند 
که حتی در شرایط کشور ما نیز می توانند کمک کننده 
باشند. عوامل خطری که در این مطالعه با افزایش مرگ 

و میر سالمندان همراه بوده اند عبارتند از:
1. زندگی در خانه سالمندان؛ این سالمندان بیشترین 

نرخ افزایش مرگ و میر را داشته اند.
2. زندگی با سایر بزرگساالن با سن کمتر از ۶۶ سال 
که در سن کار و فعالیت می باشند و یا وجود حداقل 
یک کودک زیر 1۶ سال در منزل؛ خطر مرگ ناشی از 
کووید-19 در این سالمندان در مقایسه با سالمندانی 
که با افراد باالتر از ۶۶ سال زندگی می کرده اند ۶0 
درصد باالتر بوده است )مثال زندگی با همسر سالمند 
در مقایسه با زندگی با فرزندان با مرگ و میر کمتری 

همراه بوده است(.
3. تنها زندگی کردن فرد سالمند؛ این سالمندان 
مرگ و میری مشابه سالمندانی داشتند که با افراد 
جوانتر زندگی می کردند. علت این موضوع، عدم 
وجود حمایت اجتماعی برای انجام خرید دارو یا 
مایحتاج روزانه است که باعث می شود این سالمندان 
در خارج از منزل و موقع خرید نتوانند فاصله فیزیکی 

را با دیگران رعایت کنند.
4. سکونت سالمند در محله های شلوغ و پرجمعیت؛ 
این گروه در مقایسه با کسانی که در این شرایط 
نبودند، خطر مرگ ناشی از کووید-19، به میزان 

70 درصد باالتر بود.
5. سکونت سالمند در خانه های شلوغ و پرازدحام؛ 
خطر مرگ ناشی از کووید-19 در این گروه دو برابر 
سالمندانی بود که در خانه های با حداقل جمعیت 

زندگی می کردند.
نویسندگان اینگونه نتیجه گیری کرده اند که تماس با 
بزرگساالن در سن کار و فعالیت چه در منزل، خانه 
سالمندان )تماس با مراقبین و یا مالقات کنندگان( و یا 
در محالت شلوغ و پرتراکم، با مرگ و میر بیشتر در 

سالمندان باالی 70 سال ارتباط مستقل دارد.
اگرچه از ابتدای اپیدمی مشخص شد که سالمندان 
از  باالیی  ساکن در خانه های سالمندان در خطر 
مطالعه  این  اما  هستند،  کووید-19  میر  و  مرگ 
تصویر نگران کننده ای از خطراتی که کروناویروس 
برای سالمندان ساکن در منازل و محالت مختلف 
دارد ترسیم کرده است. در واقع، بدون رعایت اصول 
فاصله گذاری فیزیکی توسط سایر گروه های سنی و 
افراد جوان تر، انتظار نمی رود که پناه گرفتن سالمندان 

در خانه ها برای آنها حفاظت کننده باشد.
این نتایج نشانگر ناکافی بودن توصیه به ماندن سالمندان 
در خانه هایی است که به خصوص افرادی از چندین 
نسل مختلف مانند عروس و داماد، فرزندان و نوه ها، 

بدون رعایت اصول پیشگیرانه، در آن خانه زندگی 
می کنند و یا رفت وآمد مداوم دارند. همین طور که با 
بهبود اقدامات و استفاده از تجهیزات پیشگیرانه، انتظار 
می رود مرگ و میر در خانه های سالمندان رو به کاهش 
بگذارد، وضعیت سالمندان در خانوارهای چند نسلی 
ساکن در یک منزل، نیاز به بررسی موشکافانه تری 
دارد. اگرچه فرد سالمند در چنین منازلی، حمایت 
عاطفی و جسمی قابل توجهی از افراد خانواده و 
مراقبین جوان تر از خود دریافت می کند، اما در عین 
حال ممکن است خطر قابل توجهی از نظر مواجهه 

با کروناویروس برای وی ایجاد شود.
تنها گذاشتن سالمندان بدون تامین لوازم و امکانات 
مورد نیاز جهت آسایش آنها نیز راه حل خوبی نیست 
و با افزایش مرگ و میر همراه است. کمترین مرگ 
و میر در سالمندانی دیده شد که با سالمندی دیگر، 

مثال همسر خود، زندگی می کردند.
یک محدودیت این مطالعه عدم بررسی میزان مرگ 
و میر در سالمندان ساکن در خانوارهای دارای کودک 
)مثال نوه ها( هست. اگرچه به نظر می رسد زندگی با 
کودکان نیز خطر باالیی برای سالمندان از نظر مواجهه 
با کروناویروس داشته است اما برای این نتیجه گیری 

نیاز به مطالعات بیشتری وجود دارد.
انجام تست های بیشتر، بیماریابی فعال، شست وشوی 
دست ها و استفاده از ماسک در بیرون از منزل از 
جمله اقدامات اثرگذار در کاهش آلودگی و انتشار 
عفونت هستند، اما بعید است که چنین اقداماتی از 
انتقال بیماری در درون خانوارها و بین کسانی که زیر 
یک سقف زندگی می کنند جلوگیری کند. بنابراین، با 
تداوم پاندمی، برای محافظت از سالمندان، به اقدامات 
پیشگیرانه بهتری در سطح خانوار نیازمندیم. آنچه مسلم 
است اینکه در نهایت و با در دسترس قرار گرفتن 
واکسن مناسب و اثربخش، بهترین اقدام این است 
که سالمندان و افراد هم خانه آنها جزء اولین دریافت 
کنندگان واکسن باشند. اما تا آن زمان، فقط با تدوین و 
پیاده سازی یک راهبرد جامع بهداشت عمومی، می توان 
بار غیرمتعارف مرگ ومیر سالمندان در این اپیدمی را 
کاهش داد. به خصوص کنترل بیماری و کاهش انتقال 
آن در سطح جامعه، اصلی ترین رویکرد ریشه ای برای 

کاهش بیماری و مرگ و میر در سالمندان است.
اما با توجه به نتایج این مطالعه، می توان برای حفاظت 

از سالمندان در ایران به موارد زیر اشاره کرد:
1- بسیاری از سالمندان در ایران در کنار فرزندان خود؛ 
پسر و عروس، دختر و داماد و نوه ها زندگی می کنند. 
این خانوارهای چندنسلی که در استان بوشهر فراوانی 

قابل توجهی به خصوص در مناطق روستایی دارند 
در حال حاضر که انتقال بیماری در سطح جامعه در 
سطح باالیی است از کانون های عمده انتقال بیماری 

به سالمندان به شمار می آیند.
۲- حتی در مورد سالمندانی که تنها و یا با همسر 
خود نیز زندگی می کنند، احتمال اینکه فرزندان همراه 

با نوه ها به منزل آنها رفت و آمد کنند وجود دارد.
3- سالمندانی که تنها زندگی می کنند مجبورند برای 
خرید مایحتاج روزانه و دارو در مکان هایی خارج 
از منزل حضور یابند که شاید رعایت فاصله گذاری 
فیزیکی در این مکان ها برای ایشان چندان آسان نباشد.
نکته مهم دیگر که قابل توجه می باشد حضور سالمندان 
در مراسم عزاداری سنتی، بزرگداشت درگذشتگان و 
آئین های مذهبی محلی و خانگی به عنوان بخشی از 
ارتباطات اجتماعی سالمندان است که همراه با خطر 

باالیی از نظر انتقال کروناویروس می باشد.
به نظر می رسد زمان زیادی تا در دسترس قرار گرفتن 
واکسن کروناویروس در ایران مانده باشد؛ بنابراین تنها 
روش در دسترس فعلی، تالش بیشتر برای رعایت 
فاصله گذاری فیزیکی با سالمندان است؛ بهتر است 
خرید مایحتاج و دارو برای سالمندانی که تنها زندگی 
می کنند توسط افراد و آشنایان جوان تر انجام شود 
ولی باید خریدها را با رعایت فاصله فیزیکی و به 
خصوص پوشیدن ماسک توسط هر دو طرف تحویل 
سالمند دهیم. البته به نظر می رسد در استان بوشهر و در 
مناطق روستایی و محالت قدیمی تر شهر، عدم شرکت 
سالمند در مراسم عزاداری و مذهبی محلی اهمیت 
بیشتری دارد؛ به خصوص که فراوانی بیماری های 
زمینه ای نظیر دیابت و فشارخون باال که خطر مرگ 
ناشی از کووید-19 را افزایش می دهد، در سالمندان 

استان بوشهر قابل توجه است.
سر زدن به پدر و مادر و سالمندان نمی تواند با روش های 
قبل از اپیدمی کروناویروس ادامه یابد. مالقات های 
کوتاه تر، با رعایت فاصله حداقل دو متری و استفاده 
از ماسک توسط سالمندان و همه افراد فامیل، برقراری 
تهویه مناسب منزل با باز گذاشتن درب ها و پنجره ها 
در زمانی که اعضای خانواده برای دیدار با پدر و مادر 
در منزل آنان حضور می یابند، با کاهش خطر انتقال 
همراه خواهد بود؛ اگرچه در صورت فراهم بودن 
شرایط در خانواده، حتی االمکان بهتر است تماس ها 
و احوالپرسی از افراد سالمند خانواده، غیر حضوری، 

به صورت صوتی و تصویری باشد.
بغل کردن و بوسیدن نوه ها و فرزندان توسط سالمندان، 
در عین سادگی و زیبایی از جمله رفتارهای پرخطر 

برای انتقال بیماری محسوب می شوند؛ کما اینکه بوده 
است مواردی از انتقال کرونا به پدربزرگ و مادربزرگ 

توسط بوسه های شیرین آن ها بر گونه نوه شان.
آموزش اختصاصی در مورد اهمیت کاهش مراودات 
با دیگران و رعایت فاصله فیزیکی به سالمندانی 
که در محالت شلوغ زندگی می کنند و در طول 
روز با همسایگان زیادی رفت و آمد می کنند و یا 
سالمندان ساکن در مناطق روستایی که طبق فرهنگ 
منطقه معاشرت فراوانی با سایر همسایگان و دوستان 
دارند، اهمیت فراوانی دارد. اما در مورد سالمندانی که 
در منازل شلوغ در کنار افرادی در گروه های سنی 
مختلف زندگی می کنند و بخصوص در شرایطی که 
مساحت منزل و تعداد اتاق ها متناسب با تعداد افراد 
خانوار نیست، شرایط بغرنج تر است. به هر حال 
شکی نیست که در این شرایط و تا فراهم شدن 
واکسن مؤثر، تغییر در شیوه زندگی و تامین شرایط 
مناسب تر برای زندگی سالمندان همراه با رعایت 
فاصله فیزیکی، کاهش مراوده با دیگران و بهبود 

تهویه محیط زندگی الزامی است.
طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت، بهتر است در 
چنین منازلی اتاق یا فضای جداگانه ای در نظر گرفته 
شود که در صورت ابتالی یکی از افراد جوان تر به 
کووید-19، بیمار از سایر افراد خانواده و از جمله فرد 
سالمند جدا شود. اما شاید جداسازی معکوس راه 
حل مناسب تری در استان بوشهر باشد؛ در این روش 
پیشنهاد می شود در صورتی که در خانوارهای دارای 
سالمند، فرد دیگری )عالمت دار یا بدون عالمت( 
از نظر کروناویروس مثبت شود و یا حتی تماس 
مشکوک با افراد مبتال داشته باشد یا عالیم مشکوک 
به کووید-19 بدون انجام تست داشته باشد، فرد 
سالمند را در اتاق یا فضای جداگانه از سایرین جدا 
کنیم و تنها افراد غیرمشکوک خانواده خدمات الزم 

را به وی ارائه دهند.
در مواردی که در منزل، حتی امکان تامین اتاق یا فضای 
جداگانه ای برای فرد بیمار وجود ندارد، باید با کمک 
مراجع محلی نظیر شهرداری، دهیاری و یا مراجع 
بهداشتی نظیر مراکز خدمات جامع سالمت شهری 
و روستایی، مکانی مناسب و امن برای جداسازی فرد 
بیمار از دیگر اعضای خانواده و از جمله سالمندان 
فراهم شود. همچنین شناسایی سالمندان منطقه و 
تامین وسایل حفاظت شخصی برای سالمندان و 
مراقبین آنها در خانوارهای چندنسلی و با ازدحام 
باال توسط مراجع مسئول منطقه، توصیه شده است.
شاید بهتر باشد در چنین خانوارهایی فقط یک نفر 
از اعضای خانوار و ترجیحاً کسی که مراوده کمتری 
با سایرین و به خصوص افراد خارج از منزل دارد 
خدمات الزم را به سالمند ارائه دهد و در زمان خدمت 
رسانی نیز دو طرف ترجیحاً از وسایل حفاظت شخصی 
نظیر ماسک استفاده کنند. همچنین تامین تهویه مناسب 
با اقدامات ساده نظیر بازگذاشتن درب ها و پنجره ها 
و نصب و روشن گذاشتن هواکش های پنجره ای در 

این منازل ضروری است.
نکته آخر اینکه، هیچکدام از موارد ذکر شده نباید منجر 
به قطع ارتباطات اجتماعی سالمند یا ترک فعالیت بدنی 
توسط وی بشود. عالوه بر حفظ ارتباط اجتماعی با 
فامیل و آشنایان با روش های ایمن ذکر شده، حداقل 
سی دقیقه قدم زدن ساده در پارک ها و طبیعت در 
ساعات خلوت و مناسب روز، به شرط دوری از 

شلوغی و ازدحام، توصیه می شود.



تغییراتمدیریتیدرستادمقابلهباکروناواولویتهایپیشرو

  امین جاللوند
موج سوم کرونا، هر روز رکوردی تازه بر جای 
می گذارد. آمار فوتی های روزانه کرونا از مرز 400 
نفر هم عبور کرده است. رئیس جمهوری برای 
کنترل این شرایط، وزیر کشور را به عنوان فرمانده 
قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا منصوب کرده 
است تا شاید از تشدید بحران جلوگیری شود. 
در متن حکم رئیس جمهوری خطاب به عبدالرضا 
»پیرو  است:  آمده  رحمانی فضلی، وزیر کشور 
فرمایشات و توصیه های مقام معظم رهبری در 
جلسه 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 
قرارگاه  »فرمانده  به عنوان  را  حکم جناب عالی 
عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا« منصوب می کنم. 
ضروری است اقدامات قرارگاه را با توجه به 
وظایف و اولویت های ذیل برنامه ریزی و اجرا 
کرده و نتایج آن مستمرا به اینجانب گزارش شود.«
اجرای دقیق و به موقع مصوبات ستاد ملی مبارزه 
با کرونا، رفع موانع احتمالی، تدوین دستورالعمل 
اجرایی برای عملیاتی شدن مصوبات ستاد ملی 
مقابله با کرونا با توجه به واقعیت های میدانی 
از  استفاده  ذیربط،  دستگاه های  هماهنگی  با 
ظرفیت های مردمی و کمک به تامین معیشت 
اقشار آسیب پذیر از جمله وظایف جدید وزیر 

کشور خواهد بود. 

همچنین ارتقای همکاری میان بخش های دولتی 
و خصوصی و قوای کشوری و لشکری و افزایش 
حضور محسوس ضابطان و ناظران پروتکل های 
مصوب و ترغیب اقشار مردم به رعایت الزامات 
بهداشتی نیز از دیگر وظایف وزیر کشور است.
حکم  در  رئیس جمهوری  دیگر،  سوی  از 
جداگانه ای با انتصاب علیرضا رئیسی به عنوان 
»سخنگوی ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا« 
تاکید کرد که از این تاریخ، تنها مرجع موثق و قابل 
استناد در مورد اعالم برنامه ها و مصوبات ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، سخنگوی ستاد خواهد بود.
سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز در پیامی این 
انتصاب تازه را به وزیر کشور تبریک گفته است. 
وزیر  به  پیام خطاب  این  از  بخشی  در  نمکی 

ماه های  در  »اگرچه  است:  شده  یادآور  کشور 
معاونان  جنابعالی،  صمیمانه  همکاری  گذشته 
نظام  با مجموعه  ارجمند  استانداران  و  محترم 
سالمت موجب قدردانی است، مع الوصف فقدان 
تشکیالتی منسجم که بتواند مقتدرانه اجرای شیوه 
الزامی را در راستای  نامه ها و محدودیت های 
مدیریت، کنترل و مهار بیماری به مرحله عمل 
برساند در تالش های شبانه روزی همکارانمان 
در نظام سالمت و افت و خیز بیماری تاثیرات 
شگرفی داشت. با این تقسیم کار مدبرانه توسط 
مقام معظم رهبری، همکاران ما بدون دغدغه اجرا 
و یا عدم اجرای مصوبات و اعمال محدودیت ها 
می توانند به رسالت اصلی خویش یعنی آموزش 
همگانی، تشخیص زودرس با استفاده از تست های 
بیشتر، شناسایی موارد مشکوک و در تماس با 
افراد آلوده، قرنطینه سازی آنها، درمان مناسب و 
توسعه زیرساخت های نظام سالمت و همچنین 
تدوین شیوه نامه ها و محوریت در تعیین عالمانه 
این  بی تردید  بپردازند.  محدودیت ها  مصادیق 
و  وفاق  و  الهی  لطف  سایه  در  جدید  آرایش 
همدلی کلیه دستگاه های دولتی، نظامی، انتظامی، 
سازمان های مردم نهاد و همراهی همیشگی مردم، 
دریچه ای نو در مدیریت بیماری خواهد گشود.«

جامعه پزشکی و تغییرات مدیریتی اخیر 
برخی از فعاالن جامعه پزشکی نسبت به تغییرات 
مدیریتی اخیر در ستاد ملی مقابله با کرونا خرسند 
هستند و آن را به نفع جامعه پزشکی می دانند.

سهیل خانی پور، متخصص پزشکی اجتماعی در 

گفت وگو با سپید تاکید می کند: »ارتقای جایگاه 
وزارت کشور برای مقابله با کرونا شاید بتواند 
موجب شود که محدودیت های کرونایی با شدت 
بیشتری اعمال شود. این اتفاق در نهایت سبب 
می شود که آمار مبتالیان به کرونا کاهش پیدا کند. 
کاهش بستری ها نیز در نتیجه موجب کاهش فشار 
کاری جامعه پزشکی خواهد شد. درواقع االن بیش 
از هر زمان دیگری نیاز داریم که محدودیت های 
کرونایی با شدت بیشتری اعمال شود. در این 
شرایط، ارتقای جایگاه وزارت کشور در ستاد 
ملی مقابله با کرونا می تواند این هدف مهم را 

تامین کند.«
اعمال  با  کشور  »وزارت  می شود:  یادآور  او 
برخی سختگیری ها در حوزه اصناف و ترددها 
می تواند شرایطی به وجود بیاورد که آمار رعایت 
هرچقدر  شود.  بیشتر  بهداشتی  پروتکل های 
پروتکل های بهداشتی بیشتر رعایت شود، فشار 
کاری در بخش درمان بیماران مبتال به کرونا کاهش 
می یابد. در همه کشورهای موفق در حوزه مهار 
کرونا نیز صرفا از طریق افزایش سختگیری ها توام 
با توسعه آموزش و فرهنگ سازی توانسته اند آمار 
مبتالیان به کرونا را کاهش دهند. ما هم می توانیم 
از این تجارب ارزشمند بهره ببریم و از الگوهای 

موفق در مهار کرونا، درس بگیریم.«
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان نظام سالمت 
نگران هستند که انتصاب جدید موجب کاهش 
اختیارات و نفوذ متولیان نظام سالمت در ستاد 

ملی مقابله با کرونا شود.
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محافظت از کادر درمان، ضرورتی قطعی و راهبردی

برخی از فعاالن جامعه 
پزشکی نسبت به تغییرات 

مدیریتی اخیر در ستاد 
ملی مقابله با کرونا خرسند 

هستند و آن را به نفع جامعه 
پزشکی می دانند. از سوی 
دیگر، برخی از کارشناسان 

نظام سالمت نگران هستند 
که انتصاب جدید موجب 
کاهش اختیارات و نفوذ 

متولیان نظام سالمت در ستاد 
ملی مقابله با کرونا شود
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 ادامه از صفحه 7
محمد هادی صدیقی، متخصص طب اورژانس در 
گفت وگو با سپید به همین نگرانی اشاره می کند و 
می گوید: »در اینکه ما نیاز به تشدید محدودیت ها 
داریم تا بتوانیم بر کرونا غلبه کنیم شکی نیست، اما 
مساله اینجاست که مجموعه این انتصابات باید به 
گونه ای باشد که متولیان و کارشناسان نظام سالمت 
هم صاحب نظر و رای اصلی باشند. یعنی نظرات 
کارشناسی فعاالن نظام سالمت در حوزه های پزشکی 
و نحوه مدیریت پاندمی باید در اولویت باشد. 
درواقع، وزن نظرات کارشناسی در حوزه سالمت 
نباید از وزن تصمیمات سیاسی و امنیتی کمتر باشد.«
او تاکید می کند: »حضور همزمان مدیرانی خارج 
از حوزه سالمت که ضامن اجرای محدودیت های 
کرونایی باشند و مدیران حوزه سالمت که تجربه 
مدیریت بحران را دارند، می تواند تصمیماتی پخته تر 
و کارشناسی تر ارائه دهد. ما برای مدیریت بحران 
کرونا به هر دو گروه از این مدیران با قدرت نفوذ 
یکسان نیاز داریم. همچنین انتظار داریم هر فردی 
که فرمانده مقابله با کرونا می شود، توجه ویژه ای به 
سالمت کادر درمان داشته باشد. اگر موج سوم کرونا 
با همین شدت افزایش پیدا کند، با افزایش بی سابقه 
فشار کاری به جامعه پزشکی مواجه خواهیم شد. 

فرمانده جدید باید اولویت کاری خود را »حفظ 
نیروهای انسانی« در نظام سالمت قرار دهد. در 
صورتی که این نیروهای درمانی به فرسودگی مزمن 
برسند، آن وقت دیگر نیرویی برای اجرای بسیاری 

از مصوبات وجود نخواهد داشت.«

ضرورت تشدید محدودیت های کرونایی 
برای حفظ کادر درمان

این روزها کادر درمان در سخت ترین شرایط ارائه 
خدمت قرار دارد. افزایش آمار بیماران بستری در 
بخش های درمان کرونا موجب افزایش بی سابقه 
خستگی کاری در بین جامعه پزشکی شده است. 

بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی تاکید دارند که باید 
تشدید محدودیت های کرونایی به عنوان یک تصمیم 
مشترک و اولویت دار برای همه مدیران، تعریف شده 

باشد تا سالمت مردم و کادر درمان حفظ شود.
افشین علیزاده، متخصص عفونی و عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در 
گفت وگو با سپید به اوضاع سخت این روزهای 
کادر درمان اشاره می کند و می گوید: »صیانت و 
حفاظت از سالمت جامعه و ارائه خدمات درمانی، 
وظیفه ذاتی کادر درمان است. با این وجود باید در 
نظر داشت که ما سه نوع ارائه خدمات درمانی شامل 
ارائه خدمات در شرایط مساعد، ایده آل و سخت 

داریم. االن در شرایط سخت ارائه خدمت هستیم. 
اگر پروتکل های بهداشتی رعایت نشود، موج های 
بعدی بیماری نیز ایجاد خواهد شد. این موج ها 
موجب محدودیت شدید کادر درمانی خواهد شد 
و شرایط نفسگیری برای کادر درمان ایجاد می کند. 
بنابراین از تمام مردم می خواهیم که پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کنند.«
او با اشاره به ضرورت تشدید محدودیت های 
کرونایی تصریح می کند: »بارها اعالم کردیم که 
سفرها می تواند موج جدید بیماری کرونا را ایجاد 
کند، اما این توصیه ها جدی گرفته نشد. این اتفاق ها 
موجب افزایش فشار به کادر درمان خواهد شد. 
برخی از مسافرانی که به سفر می روند، احتمال دارد 
که به بیماری کرونا مبتال شده باشند. سپس در یک 
دوره کمون که می تواند تا 14 روز طول بکشد، 
بیماری را از شهری که به آن سفر کرده اند، به شهر 
خودشان منتقل می کنند. در این بین امکان دارد که 
با این سفرهای غیرضروری، موج های بعدی کرونا 
را در شهر خودشان ایجاد کنند. تمام این اتفاقات 
در نهایت به افزایش خستگی و فرسودگی کادر 

درمان منتهی می شود.«
علیزاده با اشاره به اینکه تبعات موج های کرونا، بسیار 
فراگیر خواهد بود، خاطرنشان می کند: »ماسک زدن 

مداوم و لباس مخصوص پوشیدن به طور مداوم، 
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. انگار خیلی از مردم یادشان 
رفته است که بیماری خطرناک کرونا هنوز تمام 
نشده است. متاسفانه ما خیلی زود، محدودیت های 

تردد و اجتماعات را رها کردیم.«
این استاد دانشگاه با اشاره به شیفت های سخت 
و طوالنی بیمارستان ها در دوران مقابله با کرونا، 
خاطرنشان می کند: »شیفت های بیمارستان برای کادر 
غیرپزشک معموال از هفت صبح شروع می شود 
تا هفت غروب هم  یا  از ظهر  تا بعد  و گاهی 
ادامه دارد. شیفت های دیگر هم معموال از هفت 
غروب تا هفت صبح ادامه پیدا می کند. شیفت 
کاری برای پزشکانی که در حال گذراندن دوره 
تخصص و فوق تخصص هستند، به صورت 24 
ساعته است. اساتید بیمارستان هم معموال از صبح 
تا ساعت 19 در بیمارستان ها حاضر هستند. حاال 
در نظر بگیرید که با وجود این شیفت های متعدد، 
سخت و طوالنی، وقتی بار مراجعه بیمارستان ها 
به شکل هجومی باشد، فرسودگی کادر درمان نیز 
تشدید می شود. از مردم می خواهیم که با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، اجازه تنفس به کادر درمان 

بدهند تا از این شرایط خطرناک عبور کنیم.«

نیمی از مردم، پروتکل های بهداشتی را 
رعایت نمی کنند

آمار رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور همچنان 
با شرایط مطلوب برای کنترل بیماری کرونا فاصله 
دارد. ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت 
هم با اشاره به آخرین آمارهای رعایت پروتکل های 
بهداشتی در کشور، خاطرنشان می کند: »رعایت 
پروتکل های بهداشتی در کشور برای مقابله با ویروس 
کرونا از 42 به ۵۵ درصد افزایش یافته است، اما تا 
زمانی که این مهم به مرز 80 درصد نرسد، مقابله 
با انتشار ویروس کرونا فایده ای ندارد. در صورتی 
که 9۵ درصد مردم از ماسک استفاده کنند، در این 
صورت در کشور شاهد روند نزولی مبتالیان به کرونا 
خواهیم بود. اگر دو هفته مردم بتوانند ماسک بزنند، 
روند مرگ و میر در کشور نزولی خواهد شد. در 
غیر این صورت مجبور خواهیم شد در این زمینه 

قرنطینه های سختی را اعمال کنیم.«
او یادآور می شود: »آمارها نشان می دهد هم اکنون 60 
درصد مردم در مراجعات خود به مراکز تجاری و پاساژها 
ماسک نمی زنند در مراجعه به نانوایی ها و سوپرمارکت ها 
33 درصد ماسک ندارند. در سامانه های مسافربری نیز 32 
درصد مراجعه کننده ها ماسک نمی زنند. البته خوشبختانه 
میزان استفاده از ماسک توسط خدمت دهندگان که قبال 
بین 30 تا 40 درصد بود، هم اکنون به 67 درصد رسیده 
است. این نشان می دهد خدمت دهندگان در استفاده از 
ماسک برای خدمت به مردم رغبت بیشتری نشان می دهند.«
اینکه بر اساس آمارهای رسمی، تقریبا نیمی از 
مردم  کشور ما رعایت پروتکل های بهداشتی را کنار 
گذاشته اند، زنگ خطر جدی است که باعث شلوغ تر 
شدن بیمارستان ها در ماه های آینده خواهد شد. به 
اعتقاد کارشناسان نظام سالمت، فرمانده مقابله با 
کرونا باید پیشگیری و تالش برای افزایش رعایت 
پروتکل های بهداشتی را در اولویت برنامه های 
خود قرار دهد، زیرا در غیر این صورت با تغییر 
مدیران نیز نمی توان بر موج فزاینده ابتال به کرونا 

در کشور مقابله کرد.

صدیقی: در اینکه ما نیاز به 
تشدید محدودیت ها داریم تا 

بتوانیم بر کرونا غلبه کنیم شکی 
نیست، اما مساله اینجاست 

که مجموعه این انتصابات باید 
به گونه ای باشد که متولیان و 

کارشناسان نظام سالمت هم صاحب 
نظر و رای اصلی باشند. درواقع، 
وزن نظرات کارشناسی در حوزه 
سالمت نباید از وزن تصمیمات 

سیاسی و امنیتی کمتر باشد
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خانی پور: ارتقای جایگاه وزارت 
کشور برای مقابله با کرونا 

شاید بتواند موجب شود که 
محدودیت های کرونایی با شدت 
بیشتری اعمال شود. این اتفاق 
در نهایت سبب می شود که آمار 

مبتالیان به کرونا کاهش پیدا کند. 
کاهش بستری ها نیز در نتیجه 

موجب کاهش فشار کاری جامعه 
پزشکی خواهد شد. درواقع االن 

بیش از هر زمان دیگری نیاز 
داریم که محدودیت های کرونایی با 

شدت بیشتری اعمال شود

اینکه بر اساس آمارهای رسمی، 
تقریبا نیمی از مردم  کشور ما 

رعایت پروتکل های بهداشتی را 
کنار گذاشته اند، زنگ خطر جدی 
است. به اعتقاد کارشناسان نظام 

سالمت، فرمانده مقابله با کرونا 
باید پیشگیری و تالش برای 
افزایش رعایت پروتکل های 

بهداشتی را در اولویت برنامه های 
خود قرار دهد، زیرا در غیر 

این صورت با تغییر مدیران نیز 
نمی توان بر موج فزاینده ابتال به 

کرونا در کشور مقابله کرد



ابهام یک متخصص و پاسخ شرکت تولیدکننده

 علی ابراهیمی
ابتدای تیرماه بود که اولین خط تولید انسولین قلمی 
در کشور طی مراسمی با حضور وزیر بهداشت و 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در شرکت 
فرآورده های پویش دارو در شهرک صنعتی پردیس 
تهران افتتاح شد. با راه اندازی این خط تولید و 
خطوط مشابه، قرار بود عالوه بر تأمین نیازهای 
داخلی، ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان انسولین 
قلمی در منطقه ظاهر شود، اما امروز یک مشکل بر 
سر راه تحقق این وعده به وجود آمده و آن ابهام 
در تولید داخل بودن این محصول و از آن مهم تر 

میزان اثربخشی و ایمنی دارو است.
به گزارش  سپید، ماه ها است که واردات انسولین 
قلمی به کشور محدود شده و در ماه های اخیر تالش 
شد تا تولید داخل جایگزین آن شود. هرچند بحث 
بر سر استفاده از انسولین داخلی ویال با وارداتی 
قلمی همچنان داغ است، اما آنچه از آن به عنوان 
انسولین قلمی تولید داخل نام برده می شود را هم 
نمی توان تولید داخل نامید زیرا تمام اجزای آن از 

خارج وارد می شود.

انسولین های قلمی تولید داخل، مونتاژ است
فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد 
دارویی، شیمیایی و بسته بندی ایران با تأیید این 
موضوع، می گوید: »با وجود اینکه چهار ماه پیش 
دو کارخانه تولید انسولین قلمی در کشور افتتاح 
شد، اما از ماده اولیه تا قلم آن وارداتی است و تنها 

در داخل مونتاژ می شود.«
اختراعی در پاسخ به برخی کاربران که تیغ تیز 
انتقادشان را به سمت صنعت داروسازی گرفته  
و معتقدند بسیاری از داروسازان به جای تولید، در 
کار واردات دارو هستند هم اظهار می کند: »این 
اظهارنظرها ناآشنایی با وضعیت موجود است. زیرا 
امروز تحریم  تنها شامل سختی در انتقال ارز نیست 
بلکه در بسیاری از موارد هم که دارو در ظاهر تحریم 
نیست، مواد اولیه آن شامل تحریم می شود که این 

امر امکان تأمین نیازها را از ما می گیرد.«
وی تأکید دارد: »امروز نکته مهم در بحث انسولین 
وجود یک کارخانه تولید انسولین ویال در کشور 
است که میزان تولید آن بیش از نیاز کشور است 
و فقط ماده اولیه آن وارداتی است و سرنگ آن در 
داخل تولید می شود؛ لذا هیچ مشکلی برای تأمین 

نوع ویال انسولین در کشور وجود ندارد.«
در سوی دیگر ماجرای انسولین و در کنار ایرادات 
وارد به نظریه جایگزینی انسولین ویال به جای قلمی، 
به تازگی برخی متخصصین انسولین های قلمی تولید 
شده توسط یک شرکت داخلی را فاقد مجوز مصرف 

می دانند و نسبت به ایمنی آن هشدار می دهند.

انسولین های تولید داخل کپی است
علیرضا استقامتی، فوق تخصص غدد و متابولیسم 
و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
ازجمله این افراد است. وی در خصوص تفاوت 
میان انسولین قلمی تولید داخل با نمونه خارجی آن، 
می گوید: »در وهله نخست باید بدانیم که انسولین 

تولید داخل با خارجی در ماهیت با هم متفاوت 
هستند؛ زیرا انسولین های ایرانی نسل قبلی آنها هستند 
و جزو انسولین های انسانی شناخته می شوند.« وی 
می افزاید: »انسولین های قلمی وارداتی که در حال 
حاضر کمیاب شده اند انسولین های آنالوگ هستند 
یعنی در مولکول انسولین از نظر مهندسی ژنتیک 
دست کاری هایی شده که می تواند خواص دیگری 
ازجمله سرعت و زمان اثربخشی داشته باشد؛ بنابراین 
به محض اینکه بیمار انسولین های قلمی وارداتی یا 
همان انسولین آنالوگ را تزریق می کند به سرعت 

قند خون فرد پایین می آید.«

استقامتی در ادامه می گوید: »یکی از معضالتی 
که در درمان بیماران دیابتی نوع یک با آن مواجه 
هستیم کاهش افت قند خون است که تمام بیماران 
دیابتی آن را تجربه می کنند. این موضوع عارضه 
بسیار خطرناکی است. ازاین رو یکی از مزیت های 
انسولین قلمی نسبت به انسولین های انسانی این 
است که کاهش قند خون کمتری برای بیمار ایجاد 
می کند. حال یکی از مزایای انسولین قلمی افت 
قند خون شبانه کمتری در بیماران ایجاد می کند؛ 
بنابراین کشف انسولین قلمی و نوارهای تست قند 
خون برای بیماران دیابتی یک پیشرفت در جهان 

محسوب می شود.«
استقامتی با اشاره به تأثیر ضعیف انسولین های تولید 

داخل نسبت به وارداتی ها، معتقد است: »انسولین های 
قلمی که در داخل کشور تولید می شوند کامال کپی 
است. چه بسا کپی محصوالت بیولوژیکی بسیار 
سخت و پیچیده است و حتی شرکت های خارجی 
که این محصول را شخصا تولید می کنند بر این عقیده 
هستند که تأثیر برخی انسولین های قلمی از دیگر 
محصوالتشان متفاوت است؛ بنابراین این انسولین ها 

باید با تکنولوژی کامال پیشرفته انجام شود.«
وی تأکید می کند: »افرادی که ادعا می کنند انسولین 
قلمی در ایران تولید می شود باید بدانند که ماده 
اصلی و اولیه این محصول از چین وارد می شود و 
شرکت پویش دارو آن را وارد می کند. حال همین 
انسولینی که در کشور ما به عنوان تولید ملی از آن 
یاد می شود استفاده از آن در اتحادیه اروپا، آمریکا 
و استرالیا ممنوع است و داروخانه ها اجازه فروش 

آن را ندارند.«
به اعتقاد این متخصص غدد و متابولیسم، وقتی 
انسولینی در کشورهای توسعه یافته اجازه فروش 
ندارد پزشکان ایرانی چگونه می توانند آن را به 
بیماران تجویز کنند. البته استقامتی مدعی است که 
متخصصان امر در این خصوص به شدت تحت فشار 
هستند تا این نوع انسولین های قلمی را تأیید کنند.

هنوز متقاعد نشده ایم
دبیر پیشین کمیسیون انجمن های علمی، پزشکی 
وزارت بهداشت تصریح می کند: »اشتباه نشود زیرا 
ما مخالف داروی تولید داخل نیستیم، ولی کیفیت 
دارو برای بیمار بسیار اهمیت دارد. از سوی دیگر 
مسئوالن باید بدانند درمان دیابت برای بیمار مادام العمر 
است و ما نمی توانیم درباره دارویی که در خصوص 
آن کامال متقاعد نشده ایم، صرف اینکه تولید داخل 
است آن را برای بیماران تجویز کنیم؛ بنابراین سازمان 
غذا و دارو در این رابطه وظیفه دارد از نظر علمی 
پزشکان را متقاعد کند.« وی اضافه می کند: »ما هنوز 
متقاعد نشده ایم که این نوع انسولین کپی شده برای 
بیمار ایمن است یا نه؛ لذا برای اینکه یک دارو را 
برای بیمار دیابتی تجویز کنیم باید مطمئن شویم که 
مؤثر و ایمن است. حاال در این مورد انسولین داخلی 
امکان دارد مؤثر باشد، ولی ایمنی آن برای ما محرز 
نشده است. البته این را هم باید گفت که این دارو در 
برخی بیماران تأثیر چشمگیری نداشته است و ما این 
مسئله را هم با شرکت پویش دارو در میان گذاشته ایم.« 
این متخصص غدد و متابولیسم در ادامه می گوید: 
»سازمان غذا و دارو اصرار دارد تا از داروی تولید 
داخل حمایت کند، اما نباید فراموش کند که وظیفه 
این سازمان در کنار حمایت از تولید داخل، نظارت 
جدی بر شرکت های تولید کننده دارو است. عالوه بر 
این آنها باید بدانند انسولین محصول بیولوژیکی است 
که کپی آن بسیار پیچیده است.« استقامتی با تأکید بر 
اینکه هرچه سریع تر باید انسولین قلمی وارد شود، اظهار 
می کند: »تنها راهکاری که برای حل این مشکل وجود 
دارد تأمین ارز و واردات تعداد قابل توجهی انسولین 
قلمی به کشور است.« به گفته استقامتی، اگر سازمان 
غذا و دارو با مردم شفاف صحبت کند و بگوید که 
امکان واردات بیش از این نیست بیماران هم تکلیف 
خود را می دانند، ضمن اینکه مسئوالن باید در وهله 
نخست بپذیرند در کشور انسولین نایاب شده و از 
سیاست های اشتباه دست بردارند. وی با تأکید بر اینکه 
متأسفانه روالی که سازمان غذا و دارو در پیش گرفته 
معقول و کارشناسانه  نیست، می افزاید: »برای بیماران 
دیابتی نوع یک رژیم غذایی به تنهایی چاره ساز نیست 
و حتما باید روزانه انسولین قلمی تزریق کنند. رژیم 
غذایی و ورزش جزو درمان بیمار دیابتی است، اما 
درمان قطعی نیست؛ البته این را هم باید احتمال داد 
که اگر انسولین قلمی به کشور وارد نشود بیماران 
زیادی را از دست خواهیم داد مگر اینکه بیماران به 
نوع قدیمی انسولین رگوالر رجوع کنند که آن هم 

سختی های زیادی دارد.«

انسولین »گان لی« ایمن است
به دنبال اظهارات علیرضا استقامتی از انسولین تولیدی 
اولین شرکت تولیدکننده انسولین قلمی در کشور و تأکید 
این متخصص بر ممنوعیت مصرف و فروش این انسولین 
در اتحادیه اروپا، آمریکا و استرالیا و اعالم او مبنی بر 
متقاعد نشدن متخصصان غدد و متابولیسم در خصوص 
ایمنی داروی این شرکت، شرکت فرآورده های پویش 

دارو در این خصوص واکنش نشان داد.
ادامه در صفحه 10 

آیا  انسولین قلمی ایرانی ایمن و اثربخش است؟
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فرامرز اختراعی، رئیس 
سندیکای تولیدکنندگان مواد 

دارویی: با وجود اینکه چهار 
ماه پیش دو کارخانه تولید 

انسولین قلمی در کشور افتتاح 
شد، اما از ماده اولیه تا قلم آن 

وارداتی است و تنها در داخل 
مونتاژ می شود

علیرضا استقامتی، فوق تخصص 
غدد و متابولیسم: انسولینی که 

در کشور ما به عنوان تولید ملی از 
آن یاد می شود استفاده از آن در 

اتحادیه اروپا، آمریکا و استرالیا 
ممنوع است و داروخانه ها اجازه 

فروش آن را ندارند، بنابراین 
وقتی محصولی در کشورهای 

توسعه یافته اجازه فروش ندارد 
پزشکان ایرانی چگونه می توانند 

آن را به بیماران تجویز کنند



شماره 101784 10 آبان 1399

 ادامه از صفحه 9
نیما قیصرزاده، مدیر توسعه محصول این شرکت 
در این خصوص عنوان می کند: »بینش علمی حکم 
می کند که اگر به عنوان پزشک، پرسش و ابهامی در 
ایمنی یا اثربخشی دارویی داریم آن را با متخصصین 
صنعت دارو در میان بگذاریم و اگر قانع نشدیم، 
عالمانه و با روش شناسی معتبر در جهت رفع ابهام 

و یافتن حقیقت تالش کنیم.«
فایل های  گذشته  ماه  چند  »ظرف  می افزاید:  وی 
مربوط به مطالعات بالینی و بررسی های اثربخشی 
و ایمنی گالرژین شرکت گان لی به دکتر استقامتی 
ارائه شده است. این مدارک شامل مستندات مطالعه 
توکسیکولوژی حیوانی در مرکز سینکلر آمریکا، مطالعه 
فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک بازالین در مقایسه با 
النتوس در چین و غیره است.«  قیصرزاده با اشاره 
به تأکید این متخصص بر ممنوعیت مصرف این 
محصول در برخی کشورها، می گوید: »با توجه به 
نتایج مطالعات فوق، انسولین گان لی عالوه بر چین در 
هند، اندونزی، تایلند، فیلیپین، ترکیه، روسیه، بالروس، 
پاراگوئه و برزیل تائید شده و در بیست کشور دیگر 
نیز در حال طی مراحل ثبت یا ورود به بازار است.«
مدیر توسعه محصول این شرکت تولیدی تصریح 
می کند: »نادیده گرفتن این تأییدیه ها و چشم بستن 
بر بررسی های متخصصین دارویی در سازمان غذا 
و داروی ایران و تمامی کشورهای ذکر شده، به نظر 
نوعی سوگیری شناختی به نام اثر دانینگ-کروگر است 
که می گوید هرچه درباره موضوعی کمتر می دانیم آن 
را ساده انگارانه تر و تقلیل گرایانه تر تحلیل می کنیم.«

وی معتقد است: »شاید از همین روست که بدون 
ذکر کوچک ترین استدالل علمی در حوزه تعیین 

کیفیت دارو، مدام گفته می شود که »ماده اولیه این 
دارو در چین تولید می شود« و »فروش این دارو در 
اروپا و آمریکا ممنوع است«، درحالی که ماده اولیه 
اغلب داروهایی که در آمریکا و اروپا توسط بیماران 
استفاده می شود، ساخته شده در شرکت های چینی 
یا هندی است.« قیصرزاده تأکید دارد: »این مواد اولیه 
در طی پروسه های طوالنی اخذ تأییدیه در اروپا و 
آمریکا، سال ها در دیگر کشورها استفاده می شوند. 
ازاین رو مجوز فروش انسولین گان لی در آمریکا و 
اروپا هنوز کسب نشده است )نه اینکه ممنوع شده 
است(. به گفته او انسولین گان لی در حال استفاده در 
بیماران اروپا و آمریکا در قالب مطالعات بالینی و طی 
کردن پروسه ثبت و اخذ مجوز در این کشورهاست.«
دارو  پویش  شرکت  این  محصول  توسعه  مدیر 
داروسازی  شرکت  این ها،  بر  »عالوه  می افزاید: 
در  نوارتیس(  داروسازی  )زیرمجموعه  ساندوز 
برای  لی  گان  با شرکت  قراردادی  دسامبر ۲018 

فروش انسولین های گالرژین، لیسپرو و آسپارت 
در آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و کانادا به امضا 

رسانده است.«

سازمان غذا ودارو تنها مرجع رفع ابهام است
بر  نظارت  مسئولیت  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
کیفیت داروهای تولیدی و وارداتی هر کشوری، 
نهاد رگوالتوری دارویی آن کشور است که توسط 
متخصصین دارویی و قوانین مربوطه، عرضه دارو 
در کشور را نظارت، ضابطه گذاری و اجرا می کند، 
تصریح می کند: »قانون در ایران مطابق رویه جاری 
در دیگر کشورها »تأیید دارو« را بر عهده سازمان 
غذا و دارو گذاشته است و اگر پزشکی در خصوص 
کیفیت یک دارو ابهامی دارد تشویق می شود تا شک 
خود را به همراه دالیل یا مشاهدات بالینی و قبل از 
رسانه ای کردن، از طریق مکاتبه با نهاد رگوالتور و 
شرکت سازنده یا واردکننده مطرح کند تا موضوع 

مورد واکاوی قرار گیرد.«
قیصرزاده در پایان می افزاید: »ما در پویش دارو در 
تالش هستیم سؤاالت و ابهامات همکاران، پزشکان و 
بیماران را بررسی و در حد توان در جهت روشنگری 
مسئله بکوشیم. ضمن اینکه بر این باوریم توان فکری 
و عملی خود را باید صرف حل مسئله ها و مشکالت 
حیطه ای که در آن دانش آموخته و تخصص داریم، 
کنیم تا آینده ای بهتر برای خودمان و دیگران در جامعه 
ایران بسازیم. ازاین رو در هیاهوی رسانه ای انسولین، 
قضاوت را به عهده مخاطب می گذاریم که فریاد 
»داروی چینی« در پی گفت وگوی علمی و مستدل 
در خصوص کیفیت بازالین )انسولین گالرژین( است 

یا به دنبال القای نگرانی در بیماران؟«

نیما قیصرزاده، مدیر توسعه محصول 
شرکت تولیدکننده انسولین قلمی: 

قانون در ایران مطابق رویه جاری در 
دیگر کشورها، »تأیید دارو« را بر 
عهده سازمان غذا و دارو گذاشته 
و اگر پزشکی در خصوص کیفیت 

دارویی ابهامی دارد تشویق می شود 
تا شک خود را به همراه دالیل یا 

مشاهدات بالینی و قبل از رسانه ای 
کردن، از طریق مکاتبه با نهاد رگوالتور 

و شرکت سازنده یا واردکننده مطرح 
کند تا موضوع مورد واکاوی قرار گیرد

در نظر دارد اداره امور کلینیک قدس )جانبازان( واقع  در 
شهرستان اراک، خیابان مخابرات را از طریق مزایده عمومی 

به مدت یک سال )اجاره کلینیک( واگذار نماید.
متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 

10 روز در ساعات اداری به دبیرخانه بیمارستان مردم واقع در تهران، خیابان 
پیروزی، خیابان شکوفه، میدان کالنتری، خیابان کرمان مراجعه نمایند.

          جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 24-33795823-021 داخلی 280 تماس حاصل فرمایید.    

امور قراردادها بیمارستان مردم 

آگهی مزایده عمومی اجاره کلینیک قدس)جانبازان(
گروه پزشکی برزویه )بیمارستان مردم(
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افزایش تعداد قربانیان کرونا، موجب تقویت یک خواست مشترک شد

  یاسر مختاری
تهران این روزها بحرانی ترین روزهای خود را از نظر 
کرونا و آلودگی هوا می گذراند. تقریبا روزی نیست که 
گزارشی از سوی مقامات بهداشتی و درمانی پایتخت 
یا مدیران شهری در این  خصوص ارائه نشده و 
پیشنهادی مطرح نشود. در اواسط مهرماه علیرضا زالی 
فرمانده عملیات مدیریت کرونا در کالنشهر تهران و 
مدیران برخی از مراکز درمانی، خواستار تعطیلی یکی 
دو هفته ای تا یک ماه در سطح این استان شدند  که در 
نهایت به تشدید محدودیت ها برای برخی مشاغل 
ختم شد. چندی بعد، درخواست تعطیلی پایتخت، 
از صحن ساختمان بهشت شنیده شد و تعدادی 
از نمایندگان مردم تهران ازجمله محسن هاشمی 
رفسنجانی رئیس شورای شهر و ناهید خداکرمی 
رئیس کمیسیون سالمت این شورا، بر لزوم تعطیلی 
دوهفته ای تهران تاکید کردند. درخواستی که رنگ 
اجرا به خود ندید و حتی دلخوری رئیس شورای 
شهر را هم به دنبال داشت. حاال با تشدید نگرانی ها 
و افزایش روزشمار آمار مبتالیان و قربانیان، مجمع 
نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسالمی 

هم به جمع طرفداران تعطیلی پایتخت پیوسته اند.

وضعیت سالمت پایتخت
به گزارش سپید، فرمانده عملیات مدیریت بیماری 
کرونا در کالنشهر تهران در آخرین اظهارنظر خود 
با بیان اینکه از ابتدای مهرماه تا به امروز برای 9 بار 
رکورد مرگ و میر و رکورد موارد جدید ابتال به 
کرونا در تهران شکسته شده است، گفت: »آخرین 
و  موارد جدید  بستری  و  ابتال  منحنی  وضعیت 
بستری گواه این موضوع است که در پیک سوم 

کرونا متاسفانه هیچ کاهشی را نداشته و وضعیت 
آمار سیرفزاینده را می پیماید.« 

به گفته علیرضا زالی پنج روز متوالی است که تعداد 
بستری شدگان روزانه این استان از عدد شش هزار 
نفر پایین تر نیامده است و بیش از 700 نفر با حال 
عمومی وخیم به بخش های آی سی یو منتقل می شوند. 
به  بیمارستان های تهران  به فعالیت  اشاره  با  وی 
عنوان مهمترین مراکز ارجاعی کشور گفت: »بالغ 
بر 40 درصد بیماران بدحال کرونایی کشور در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های تهران 
بستری هستند و کماکان باالترین سهم بیماران با 
حال عمومی وخیم و نیازمند مراقبت ویژه مربوط 

به بیمارستان های تهران است.«
زالی با تاکید بر این که کادر درمان حداکثر تالش 
خود را برای ارائه خدمات باکیفیت به بیماران مبتال 
به کرونا بکار بسته اند یادآور شد: » 108 بیمارستان 

تهران خدمات درمان و پذیرش مبتالیان به کووید 19 
را انجام می دهند و این درحالیست که در آینده  احتمال 
اضافه شدن تخت های جدید بیمارستانی  وجود دارد.«
وی ایجاد خستگی و فرسودگی نیروی انسانی و 
کادر درمان و بهداشت را نگران کننده دانست و 
هشدار داد: »اگر امواج جدید کرونا از ظرفیت های 
اشباعی باالتر رود حتما این موضوع تبدیل به یک 

چالش جدی خواهد شد.«
 فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا تهران بزرگ در 
مورد راهکارهای مقابله با اوج گیری کرونا در پایتخت 
گفت: »استفاده ازظرفیت ۵0 درصدی کارکنان ادارت 
فقط می تواند بخشی از ترددها را کاهش دهد و 
الزم است محدودیت های بیشتری برای پیشگیری 
از شیوع گسترده تر ویروس اعمال شود ضمن این 
که نتیجه مداخالت روزهای گذشته در هفته های 

پیش رو مشخص خواهد شد.«
زالی اظهار کرد: »در ساعات پیک شلوغی آمارهای 
میدانی خبر از کاهش 10 تا 13 درصدی ترافیک و 
تردد، پس از اعمال محدودیت ها در سطح شهر دارد.«

وی با تأکید بر ضروت اعمال استفاده از پتانسیل 
کارکنان  درصدی(   ۵0( شیفت بندی  و  دورکاری 
بخش های دولتی و خصوصی  از سوی مسئوالن 
بخش های اجرایی و استانی بیان کرد: »بندهای ابالغی 

این بخشنامه باید بی کم و کاست اجرا شود.«
وی با بیان اینکه  شماره  89۵11 به صورت ۲4 ساعته 
پاسخگوی سواالت مربوط به کرونا است یادآور 
شد: »بالغ بر هزار و 100 شکایت توسط کارکنان 
بخش های مختلف مبنی بر بی توجهی برخی دستگاه ها 
به بخشنامه های ابالغی اعمال محدودیت های کاری 
کارمندان  در این سامانه به ثبت رسیده  که باید مراتب 
از طریق ستاد مقابله با کرونا به استانداری و بازرسی 

کل کشور برای بررسی  اعالم شود.«

فوت 32 کارمند دستگاه های اجرایی در تهران
گفته های فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا تهران در 
حالی است که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان تهران از فوت 3۲ کارمند دستگاه های اجرایی 
استان تهران بر اثر ابتال به کرونا خبر داد. مسعود 
شفیعی در این رابطه به ایسنا، گفت: »متاسفانه 3۲ 
نفر کارمند از 11 دستگاه اجرایی در استان تهران به 
دلیل ابتال به کرونا ویروس جان باخته اند. آمار این 
افراد در دستگاه های اجرایی شامل حج و زیارت یک 
نفر، تعاون کار و رفاه اجتماعی ۲ نفر، کمیته امداد 
امام خمینی )ره(  ۲ نفر، سازمان دامپزشکی یک نفر، 
آب منطقه ای ۲ نفر، برق منطقه ای یک نفر، صمت 
۲ نفر، ورزش و جوانان یک نفر، فرهنگ و ارشاد 
اسالمی۲ نفر، امور مالیاتی 7 نفر، دامپزشکی یک نفر 

و تأمین اجتماعی 11 نفر بوده است.«
ادامه در صفحه 12 

تعطیلی دوهفته ای پایتخت
مجمع نمایندگان تهران، شورای شهر تهران، فرماندهی عملیات مقابله با کرونا در تهران 

وجامعه پزشکی خواستار تعطیلی دو هفته ای پایتخت و تشدید محدودیت ها هستند 

زالی : استفاده ازظرفیت ۵۰ 
درصدی کارکنان ادارت فقط 

می تواند بخشی از ترددها 
را کاهش دهد و الزم است 

محدودیت های بیشتری برای 
پیشگیری از شیوع گسترده تر 
ویروس اعمال شود ضمن این 

که نتیجه مداخالت روزهای 
گذشته در هفته های پیش رو 

مشخص خواهد شد

هاشمی رفسنجانی: هفته 
گذشته پیشنهاد تعطیلی 

دو هفته  ای تهران را مطرح 
کردم ولی ستاد مقابله با 

کرونا و دولت حمایتی را به 
این پیشنهاد نداشت و از 

این اتفاق متأسفیم
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 ادامه از صفحه 11
وی با اشاره به مصوبات چهل و یکمین جلسه ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر تکلیف دستگاه های 
اجرایی در خصوص برنامه ریزی برای ارائه خدمات 
حوزه مسؤولیت خود با حضور پنجاه درصد کارکنان 
افزود: »این کاهش حضور کارمندان باید به نحوی 
باشد که در ارائه خدمات به مردم و ارباب رجوع، به 
ویژه »خدمات ضروری« به شهروندان وقفه ای ایجاد 
نشود.« شفیعی ادامه داد: »در بخشنامه شماره 370۵71 
مورخ سوم آبان ماه سازمان اداری و استخدامی کشور 
به همه دستگاه های اجرایی ملی و استانی مستقر در 
استان تهران وظایفی ابالغ شده است که امیدواریم 
آن ها با دقت به اجرا درآید.  بر اساس این بخشنامه 
دستگاه های اجرایی موظف هستند ضمن برنامه ریزی 
برای ارائه خدمات حوزه مسؤولیت خود با حضور 
پنجاه درصد کارکنان، ترتیبی اتخاذ نمایند که در ارائه 
خدمات به مردم و ارباب رجوع، به ویژه خدمات 

ضروری به شهروندان وقفه ای ایجاد نشود.«

پافشاری اعضای شورای شهر بر تعطیلی دو 
هفته ای تهران

این محدودیت ها برای تهران در حالی در نظر گرفته 
شده است که برخی از استان ها به صورت کامل یا 
حداقل شهرهای فوق خطر از نظر کرونا را برای حداقل 
یک هفته تعطیل کرده اند و برای سایر شهرستان ها نیز 
محدودیت های شدیدتری را برای برخی مشاغل در 
نظر گرفته اند. با این حال چندین هفته است که اعضای 
شورای شهر تهران خوستار تعطیلی پایتخت به مدت 

حداقل دو هفته تا یک ماه شده اند.
محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر و 
ناهیدخداکرمی رئیس کمیسیون سالمت و محیط 
زیست از جمله افرادی بودند که طی هفته های گذشته بر 
این موضوع پافشاری کردند. حتی هاشمی رفسنجانی 
در روزهای اخیر نسبت به عدم توجه به این درخواست 
انتقاد کرد و در جمع خبرنگاران گفت: »هفته گذشته 
پیشنهاد تعطیلی دو هفته  ای تهران را مطرح کردم ولی 
ستاد مقابله با کرونا و دولت حمایتی را به این پیشنهاد 

نداشت و از این اتفاق متأسفیم.«
وی افزود:  «وضعیت اقتصادی کشور اگر مناسب بود 
مقابله با کرونا بهتر انجام می گرفت ولی از آنجایی که 
وضعیت اقتصادی خوب نیست پول و اعتباری هم 
برای جبران خسارات ناشی از کرونا موجود نیست.«
رئیس شورای شهر تهران  با اشاره به اینکه در حال 

حاضر به دلیل وجود مشکالت، به اقتصاد معیوب بها 
داده شده است، گفت:  »به دلیل نبود شرایط اقتصادی 
مناسب نتیجه وضعیت کرونا شرایط فعلی و شیوع 

بیشتر ویروس شده است.«
از سوی دیگر روز جمعه علی اعطا سخنگوی شورای 
شهر نیز با اشاره به ابتالی برخی از اعضای شورای 
شهر در تویتر نوشت: » متاسفانه روند ابتالء به کرونا 
در شورا ادامه دارد. از میان همکاران خانم شهربانو 
امانی عضو شورا و عزیزانی از کارشناسان و پرسنل 
مبتال شده اند. در شهرداری و شورا، محدودیت هایی 
برای حضور اعمال کرده ایم. پیشنهاد قطعی ما به 
ستاد ملی، همچنان، تعطیلی دو هفته ای تهران است .«
وی افزود: » جلسات صحن شورا اما، وضعیت متفاوتی 
دارد. صحن علنی، نبض تپنده شهر و مدیریت شهری 
است و تعطیلی آن آسان نیست. به عالوه، جلسات 
شورا قانوناً نمی  تواند در محلی خارج از شورا برگزار 
شود. اگرچه بر اساس قانون، برگزاری دو جلسه در ماه 
وظیفه شوراست و ما در شورای تهران هشت جلسه 
برگزار می کنیم. در رابطه با چگونگی برگزاری، و یا 
کاهش احتمالی جلسات به صورت موقف، یکشنبه 
تصمیم گیری خواهیم کرد و تصمیم نهایی را اعالم 
خواهم کرد. اما در رابطه با حضور اهالی رسانه 
در جلسه یکشنبه و جلسات آتی به جهت کاهش 
خطر ابتالی کلیه همکاران )اعم از اعضاء محترم، 
نمایندگان رسانه ها و همکاران روابط عمومی تقاضا 
دارم اهالی رسانه، جلسات را به صورت آنالین دنبال 
کنند. اگر به هر دلیل، اصرار به حضور هست، امکان 

استقرار صرفا در سالن دکتر شیبانی، در طبقه باالی 
صحن، فراهم است.«

نظر صریح وزارت بهداشت در مورد 
تعطیلی پایتخت

علی رغم پیشنهادات اعضای شورای شهر مبنی بر 
پایتخت، سیما سادات الری  تعطیلی دو هفته ای 
سخنگوی وزارت بهداشت در آخرین نشست خبری 
خود در این رابطه گفت: »اینکه بخواهیم تمام کشور 
را تعطیل کنیم، امکان پذیر نیست. هیچ کشوری 
هم به سمت تعطیلی مطلق پیش نمی رود. براساس 
رنگ بندی هایی که برای استان ها در نظر گرفته ایم، 
محدودیت هایی را برای 43 شهرستان قائل شدیم تا 
بتوانیم از گسترش وضعیت بحرانی این شهرستان ها 

به سایر شهرها جلوگیری کنیم.«
وی افزود: »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 مجددا همه مشاغل 
را تعطیل کنیم، اجرایی نیست. زیرا مردم نیز از نظر 

اقتصادی تحت فشار قرار دارند.«

الری بیان کرد: » در مورد استان تهران کانون بحرانی 
شهرستان های دماوند و ورامین هستند. از سوی دیگر 
خوشبختانه با اجرایی شدن دورکاری ۵0 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 ۵0 درصدی پیش ببرد، 
می تواند درصد پیشنهادی خود را برای حضور کارکنان 

اعالم کند و ما در مورد آن تصمیم گیری کنیم.«

نمایندگان مجلس هم خواستار تعطیلی 
تهران هستند

مشکالت  بررسی  کمیته  جلسه  حال  همین  در 
حوزه سالمت استان تهران با حضور عبدالحسین 
روح االمینی، اقبال شاکری و زهره  الهیان اعضای کمیته 
سالمت مجمع نمایندگان تهران و استاندار تهران، 
رئیس شورای شهر تهران، روسای سه دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و معاون 
شهردار تهران در محل ستاد فرماندهی کرونای تهران 
برگزار شد.  در این جلسه عبدالحسین روح االمینی 
رئیس کمیته سالمت مجمع نمایندگان استان تهران به 
نمایندگی از 40 نماینده استان تهران ضمن گالیه مندی 
نسبت به عدم استفاده از ظرفیت های نمایندگان و 
مجلس در این جنگ تمام عیار، بر پشتیبانی تمام قد 
از ارکان ستاد کرونای شهر تهران تاکید کرد و گفت: 
»جدا از تفاوت در نگاه های سیاسی با شورای شهر 
و دولت، مجمع نمایندگان استان تهران تمام قد در 
کنار و پشتیبان ارکان ستاد عملیاتی کرونا قرار دارد.«
روح االمینی افزود: »تمامی اعضا در این نشست بر اتخاذ 
تصمیمات قاطعانه فوری همچون تعطیلی دو هفته ای 
استان تهران بادر نظر گرفتن مالحظات اقتصادی، 
اجتماعی و امنیتی آن تاکید کرده و اعالم کردند که 
تنها راه قطع زنجیره و بازسازی توان مدافعان سالمت 
و امکانات بهداشتی درمانی شهر تهران را این موضوع 
دانستند.« همچنین در این جلسه مقرر شد رایزنی های 
الزم جهت تحقق فوری این موضوع برای جلوگیری 
از افزایش فاجعه از دست دادن هموطنان عزیز انجام 
شود و به جهت اهمیت موضوع پیشگیری و توجه به 
بهداشت مقرر شد، پیگیری های الزم برای در اختیار 
قرار دادن اقالمی مانند ماسک رایگان و کمک رسانی 
محله به محله با استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی، 

نیروی انتظامی و بسیج اجرایی شود.

علی اعطا: در شهرداری 
و شورا، محدودیت هایی 

برای حضور اعمال کرده ایم. 
پیشنهاد قطعی ما به ستاد 
ملی، همچنان، تعطیلی دو 

هفته ای تهران است 

روح االمینی: تمامی اعضای 
مجمع نمایندگان استان تهران 
بر اتخاذ تصمیمات فوری مانند 

تعطیلی دو هفته ای استان 
تهران با در نظر گرفتن همه 

مالحظات تاکید دارند

الری: اینکه بخواهیم تمام 
کشور را تعطیل کنیم، امکان 

پذیر نیست. هیچ کشوری 
هم به سمت تعطیلی مطلق 

پیش نمی رود. براساس 
رنگ بندی هایی که برای 

استان ها در نظر گرفته ایم، 
محدودیت هایی را برای ۴۳ 

شهرستان قائل شدیم تا 
بتوانیم از گسترش وضعیت 
بحرانی این شهرستان ها به 
سایر شهرها جلوگیری کنیم.


