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ساعت 18،  پایان کار



شماره 21790 18 آبان 1399

رییس جمهور مطرح کرد خبـر

ساعت پایان کار کسب و کارهای غیرضروری، ۶ بعدازظهر

رییس جمهور گفت: »یک محدودیت مهم مصوب در جلسه روز 
شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا مربوط به فعالیت کسب و کار در غیر 
از موارد ضروری مانند داروخانه ها و مواد غذایی بود. به مدت یک 
ماه پایان کار این مشاغل باید در تهران و مراکز استان ها و شهرهای 

پرجمعیت ساعت 18 باشد.«
به گزارش سپید، حسن روحانی در جلسه روز شنبه 17 آبان ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا، اظهار کرد: »مردم نزدیک 9 ماه است که 
با بیماری و ویروس کرونا روبرو بودند و با مشکالت فراوانی مواجه 
شدند به خصوص در موج سوم که همه گیری بیشتر و ابتال شدیدتر 

بود؛ در همه دنیا این چنین شرایطی را داشتیم.«
وی با بیان اینکه امیدواریم با همکاری یکدیگر و چارچوب هایی که 
ستاد مصوب و قرارگاه اجرا می کنند به تدریج شاهد کاهش این شرایط 
باشیم، افزود: »همانطور که مردم سطح مراعات خود را باال می برند 
و موارد ضروری را ستاد تصویب می کند، امیدواریم شاهد آرامش 
بیشتری در جامعه باشیم.« رییس جمهور با اشاره به شکل گیری موج 
جدید کرونا در کشور گفت: »با توجه به موج جدید و شرایطی که 
امروز با آن مواجه هستیم، هم در این جلسه و هم در جلسه گذشته 
به این نتیجه رسیدیم که برای اجرای دقیق تر و شدیدتر پروتکل های 

بهداشتی نیاز داریم که تمهیداتی بیشتری را مدنظر قرار دهیم.«
روحانی افزود: »موضوع کرونا فقط موضوع سالمت نیست، مهم ترین 
مساله، سالمت مردم است اما معیشت مردم و فرهنگ جامعه و همه 
اینها تحت تاثیر هستند و ما باید یک مراعات زنجیره وار را انجام 

دهیم. یعنی مراعات یکی از پروتکل ها ما را به مقصد نمی رساند.«
وی یادآور شد: »ماسک زدن بسیار حائز اهمیت است و پروتکل  مهمی 
است اما در عین حال تنها اکتفا به ماسک نمی تواند ما را به نتیجه نهایی 
برساند، بلکه ما نیاز داریم به اینکه فاصله گذاری اجتماعی را هم مورد 
مراعات قرار دهیم.« روحانی افزود: »برای اینکه اجتماعات کاهش 
پیدا کند و فاصله فیزیکی بیشتر شود، تنها با قانون و مقررات، ما حتما 

به نتیجه نهایی نمی رسیم مردم باید در این زمینه ما را یاری کنند.«
رییس جمهور با بیان اینکه مشکلی که اآلن با آن مواجه هستیم اجتماعات 
خانوادگی و دورهمی هاست، گفت: »مخصوصاً فصل زمستان هم در 
سنت ایرانی معمول تر و شب ها طوالنی تر است و این اجتماعات، 
اجتماعات بیشتری است. به همین دلیل ما در این زمینه گفته ایم که 
قرارگاه بررسی هایی را این هفته انجام دهد و اگر مقرراتی الزم است 

برای هفته بعد در این جلسه تصویب کنیم.«
وی با اشاره به مشکالت تهویه  هوا در فضاهای سرپوشیده تاکید کرد: 

»در زمستان غیر از آنفلوآنزا و سرماخوردگی، مردم ناچار هستند در 
فضای سربسته قرار بگیرند و این فضاها، مشکالتی را ایجاد می کند 
و به همین دلیل در  فضاهای بسته باید پروتکل ها را دقیق تر مراعات 

کنیم و زمان اجتماعات را در فضای بسته کوتاه کنیم.«
رییس جمهور گفت: »بر اساس حقوق شهروندی مردم در انتخاب 
محل سکونت به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت آزاد هستند و بر 
اساس حقوق شهروندی حضور در جامعه و اجتماعات برای مردم 
آزاد است ولی این حق یک قیدی دارد و آن قید این است که این 

حقوق به سالمت مردم و جامعه لطمه نزند.«
وی با بیان اینکه حفظ سالمت جامعه مهم ترین اصل در حقوق 
شهروندی است، افزود: »در حقوق شهروندی باید به این اصل بنیادی 
توجه کنیم که حفظ سالمت جامعه و مردم، مهم ترین اصلی است که 
به عنوان مادر ماده قانونی این حقوق باید در نظر گرفته شده و همه 
آن را مراعات کنیم.« روحانی با بیان اینکه فقط حقوق شهروندی در 
جامعه مهم نیست بلکه در کنارش تکالیف شهروندی و مسئولیت های 
اجتماعی هم وجود دارد، اظهار کرد: »تمام تالش دولت این است 
که تولید بتواند مسیر خود را ادامه داده و معیشت مردم دچار مشکل 
نشود اما سالمت مردم هم تامین شده و تالش ما در تصمیمات حول 
همه این محورها است.« رییس جمهور با یادآوری اینکه ارتباطات 
اجتماعی چهره به چهره باید به ارتباطات الکترونیکی و مجازی بدل 
شود، تصریح کرد: »در ارتباطات مربوط به مشورت ، تصمیم گیری ها، 
اقدامات اداری و مسائل معیشتی تا جایی که می توانیم مسیر را به 

فضای مجازی ببریم تا از این شرایط عبور کنیم.«
وی تأکید کرد: »نیروهای مسلح، مساجد، مردم، بسیج و همه نهادها 
باید به میدان بیایند تا از این شرایط عبور کنیم. آمار امروز مطلوب 
نیست ولی درباره مراکز استان ها و ۴3 شهرستان که ۴۶ شهرستان به 
آن اضافه شد، می توانیم آثار مثبت را در هفته های آینده ببینیم و در 

عین حال، ممکن است نیازمند محدودیت هایی باشیم.«
روحانی همچنین اعالم کرد: »محدودیت مهمی که تصویب شد، 
مربوط به فعالیت کسب و کار در غیر از موارد ضروری و بخش اول 
مانند مواد غذایی و داروخانه ها است. در مشاغل دوم، سوم و چهارم 
از ۲0 آبان تا ۲0 آذر، این مشاغل باید فعالیت شان ۶ بعد از ظهر برای 
تهران، مراکز استان ها، شهرهای پرخطر و سایر مناطق به پایان برسد.«
وی افزود: »موارد دیگری هم است که قرار است قرارگاه آن ها را 
بررسی کند تا در هفته دیگر در ستاد ملی مقابله با کرونا مورد بررسی 

و تصمیم گیری قرار گیرد.«

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، نسبت به 
گسترش انتقال ویروس کرونا در محیط های سربسته هشدار داد و 
گفت: »هر شکل از تجمعات قابل توجیه نیست، مراسم عروسی یا 
ختم، مهمانی های فامیلی و خانوادگی و…منجر به افزایش موارد 
ابتال و مرگ و میر خواهند شد. لذا، تاکید ما بر ماندن در خانه و 

اجتناب از ترددهای غیر ضروری در جامعه است.«
به گزارش سپید، محسن فرهادی نسبت به تبعات شکل گیری 
تجمعات در قالب هر برنامه و مراسمی هشدار داد و گفت: 
»تبعات ناگوار و مرگ و میرهای تجمعات، همواره دو هفته 

بعد از آن خودش را نشان می دهد.«
وی با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایط کنونی 
که وضعیت بسیار بغرنج و ناگوار است افزود: »آمارهای ابتال 
و مرگ و میر در این روزها بسیار نگران کننده است. وقتی 

می بینیم هر روز تعدادی از هموطنان ما عزادار یکی از نزدیکان 
را  کرونا  هنوز  هموطنان  از  برخی  متأسفانه  می شوند،  خود 
نشوند و  بیمارستان ها  تا زمانی که وارد  نگرفته اند و  جدی 
تهدیدات این ویروس را نبینند، باور نمی کنند که این بیماری 
چقدر خطرناک و کشنده است و با کسی هم شوخی ندارد.«
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ادامه 
داد: »هر شکل از تجمعات قابل توجیه نیست، مراسم عروسی 
یا ختم، مهمانی های فامیلی و خانوادگی و…، منجر به افزایش 
موارد ابتال و مرگ و میر خواهد شد. لذا، تاکید ما بر ماندن 
در خانه و اجتناب از ترددهای غیر ضروری در جامعه است.«
به گزارش مهر فرهادی در پایان با اشاره به در پیش بودن 
روزهای سرد سال گفت: »ما نگران گسترش انتقال ویروس 
در فضاهای بسته است که تهویه هم وجود ندارد و می تواند 

منجر به افزایش موارد ابتالء در ماه های پایانی سال شود. لذا، 
باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که مهم ترین موضوع 
پروتکل های  رعایت  ویروس،  شیوع  گسترش  با  مقابله  در 

بهداشتی است.«

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت هشدار داد

گسترش انتقال ویروس کرونا در محیط های سربسته



سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت های یک ماهه برای مشاغل را اعالم کرد  خبـر

ساعت ۱۸، پایان کار
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از اعمال محدودیت 
یک ماهه فعالیت برای مشاغل )غیر از رده های شغلی 
شماره یک( از ساعت ۱۸ هر روز و از ۲۰ آبان 

ماه خبر داد.
به گزارش سپید، علیرضا رییسی درباره وضعیت 
بیماری کرونا در کشور گفت: »بیماری رو به افزایش 
است و همه استان ها درگیر هستند. کادر بهداشت و 
درمان نیز به شدت مشغول خدمت رسانی در سراسر 
کشور هستند و امید داریم مردم هم همراهی و همکاری 
داشته باشند.« وی با اشاره به تصمیم های اتخاذ شده 
در زمینه مقابله با کرونا گفت: »تا ساعت ۱۲ جمعه 
شب منع تردد بین ۲۵ استانی که وضعیت قرمز 
داشتند برقرار شده بود، خوشبختانه همکاری خوبی 
در سطح کشور صورت گرفت و گزارش ها حاکی 
از آن است که مردم به خوبی با ما همراهی کردند 

که جای تقدیر دارد.«
رییسی گفت: »یکی از بحث های اصلی که ما از 
روز دوشنبه شروع خواهیم کرد، بحث محله محور 
کردن مقابله با کرونا و درگیر شدن همه  مردم بویژه 
خانه ها و خانواده ها به عنوان کانون اصلی در مقابله 
با کرونا است. در این زمینه برنامه ای داریم تحت 
عنوان بسیج محله و همکاری خانواده ها و محالت 
در مقابله با کرونا که طرح جامعی است و به کمک 
بسیج انجام خواهد شد و امیدوارم که این برنامه 
که وزارت بهداشت به کمک بسیج اجرا خواهد 
کرد موجب شود که ما بتوانیم همه خانواده ها را 
هوشیار کنیم.« وی افزود: »در این طرح سه محور 
اصلی مدنظر است؛ در حوزه مراقبت، حمایت و 
حوزه نظارت که در این سه حیطه همه مردم بسیج 
خواهند شد و با کمک مراکز بهداشتی درمانی که 
خوشبختانه قوی ترین مراکز بهداشتی سطح منطقه 

را داریم، می توانند کمک کنند.« رییسی همچنین 
گفت: »در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم 
بسیار مهمی گرفته و قرار شد از ۲۰ آبان ماه به مدت 
یک ماه )از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر( از ساعت ۱۸ هر روز 
محدودیتی اعمال شود که همه مراکز به جز مراکز 

ضروری تعطیل خواهند بود.«
رده های  شامل  ضروری  »مراکز  داد:  ادامه  وی 
شغلی شماره یک هستند که شامل مراکز درمانی، 
داروخانه ها، امداد و نجات، آتش نشانی، آمبوالنس ها 
و سرویس های ارایه دهنده خدمات عمومی به مردم 
مانند آب و برق و تلفن و مراکز ارایه دهنده مواد 
غذایی مانند سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای 
می توانند فعالیت داشته باشند. بقیه مشاغل )مشاغل 
رده های ۲، 3 و 4( از ساعت ۱۸ تعطیل خواهند 
بود تا روز بعد.« وی گفت: »مطمئن هستم این 
طرح با همکاری مردم در قطع زنجیره بیماری بسیار 

تاثیرگذار خواهد بود.«

رییسی افزود: »همچنین با توجه به حمایت رئیس 
جمهور، خوشبختانه میزان انجام تست تشخیص کرونا 
را به 4۰ هزار تست در روز رسانده ایم و امروز هم 
خبرهای خوبی بود تا به زودی با توجه به اینکه هم 
در داخل کشور تست های سریع در حال ساخت 
است و به مقدار زیادی تست سریع در حال ورود به 
کشور است، بتوانیم تعداد تست ها را بسیار باال بریم.« 
وی در مورد این تست ها توضیح داد: »خاصیت این 
تست ها به این شکل است که  در مدت ۲۰ تا ۲۵ 
دقیقه جواب تست آماده می شود و با توجه به اینکه 
نیاز به دستگاه یا مهارت خاصی ندارد، این تست های 
سریع می تواند در قطع زنجیره بیماری بسیار کمک 
کننده باشد و ما امید داریم تعداد آزمایشگاه های 
فعلی را به باالی ۱۲۰۰ مرکز و در آینده حتی در 
سطح روستاها هم تعداد تست ها را افزایش دهیم. 
لین موضوع می تواند یک گام قوی و مهمی باشد و 
پیش بینی می کنیم بتوانیم به باال تر از ۷۰ تا ۸۰ هزار 

تست در روز دسترسی پیدا کنیم.«
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به محدودیتهای 
اعمال شده در ۸۹ شهرستان در وضعیت بحرانی کرونا 
افزود: »۸۹ شهرستان در وضعیت بحرانی بودند و 
بر همین اساس در محدودیت شدید به سر می 
برند. در 43 شهرستانی که ابتدا محدودیتها را اعمال 
کردیم، این محدودیتها سه شنبه به پایان می رسند. 
اعمال محدودیتها در این 43 شهرستانی که ابتدا 
شروع کردیم، نتایج خوبی داده است و خیلی خوب 
اجرا شد و همکاری های خوبی صورت گرفت. 4۶ 
شهرستان دیگر هم همچنان محدودیت هایشان ادامه 
دارد. تا جمعه هفته جاری نیز در ۲۵ مرکز استان که 
محدودیتهای مشاغل 3 و 4 را داشتند، محدودیت ها 

همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.«
وی افزود: »یکی از موضوعات بسیار مهمی که در 
جلسه شنبه مطرح شد و نتیجه چند تحقیق هم ارائه 
شد و آن هم بحث مهم تهویه است. اگر افراد در 
فضای بسته ای دور هم جمع شوند و تهویه مناسبی 
وجود نداشته باشد، بیماری می تواند بسیار شدیدتر 
منتقل شود. در تحقیقاتی که در دنیا صورت گرفته 
است مشاهده کردند 3۱ درصد از درگیری ها، درگیری 
دورهمی های خانوادگی است و در کشور خودمان هم 
آمارها همین را می گویند.« وی افزود: »مهمانی های 
خانوادگی یکی از کانون های اصلی انتقال بیماری 
است بویژه آنکه در مکان های سربسته و محلی بدون 
تهویه برگزار شود. به همین دلیل با توجه به سرد شدن 
هوا اکیداً توصیه می شود این موضوع را مدنظر داشته 
باشند که اگر یک فرد مثبت حتی بدون عالمت در 
جمع خانوادگی حضور داشته باشد، بعد از نهایتاً 4 
ساعت می تواند همه  اعضا را مبتال کند. امیدواریم 

همه پروتکل ها را رعایت کنیم و در سالمت باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۹4۵۰ مورد جدید کووید۱۹ 
در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز جمعه تا شنبه 
۱۷ آبان ۱3۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۹ هزار 
و 4۵۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 

سه هزار و ۷۰ نفر از آنها بستری شدند.«
وی ادامه داد: »مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶۷3 هزار 

و ۲۵۰ نفر رسید.«
وی گفت: »متاسفانه 4۲3 بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به 3۷ هزار و ۸3۲ نفر رسید.«

الری افزود: »خوشبختانه تا کنون ۵۱۵ هزار و ۱۵3 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«

وی ادامه داد: »۵۵۰۶ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«

به گفته وی، تا کنون پنج میلیون و ۱۸۵ هزار و 3۶۱ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

بیماری گفت:  استان های در وضعیت قرمز  الری در توضیح 
»استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، 
سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، 
خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی همچنین درباره استان های در شرایط هشدار گفت: »استان های 
هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت 

نارنجی و زرد قرار دارند.«
الری گفت: »نمودار موارد ابتال و بستری روزانه در کشور متاسفانه 
همچنان در حال صعود است و در حال حاضر به باالترین میزان 
خود از زمان شیوع بیماری رسیده است. میانگین بروز هفتگی 
موارد مثبت بستری در هفته گذشته حدود ۲3 نفر به ازای هر ۱۰۰ 
هزار نفر جمعیت گزارش شده است و متاسفانه شاهد افزایش 

نسبی این شاخص نسبت به هفته  ماقبل آن هستیم.«
وی افزود: »بیشترین میزان بروز موارد مثبت بستری در هفته 
گذشته به ترتیب در استان های یزد، سمنان، خراسان جنوبی و 
ایالم گزارش شده است که میانگین بروز در استان های یاد شده 

با اختالف قابل توجهی باالتر از میانگین کشوری است.«
الری ادامه داد: »میانگین هفتگی موارد مرگ و میر ناشی از بیماری 
در کشور در هفته گذشته حدود 3۶ نفر به ازای هر یک میلیون 
نفر جمعیت گزارش شده است که بیشترین میزان بروز مربوط 

به استان های یزد، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی است.«
وی در ادامه تاکید کرد: »خوشبختانه هفته گذشته با افزایش تست های 
تشخیصی شاهد باالترین میزان شناسایی موارد سرپایی مثبت در 
کشور بودیم که این امر نیازمند تداوم و تقویت بیشتر است. امروز 
بیش از هر زمان دیگری نیازمند ایستادگی و رعایت پروتکل های 

بهداشتی و پرهیز از رفتار اجتماعی خطرآفرین هستیم.«
سخنگوی وزارت بهداشت در خاتمه اظهار کرد: »امیدواریم 
مردم  در  اجتماعی  پذیری  مسئولیت  حس  شدن  نهادینه  با 
کشورمان و همچنین تقویت و تداوم همکاری بین دستگاهی 
ایجاد شده در اعمال محدودیت ها و حسن نظارت بر اجرای 
متولی، شاهد توقف روند روبه  نهادهای  صحیح آن توسط 

رشد بیماری در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد 

۹۴۵۰ ابتال و ۴۲۳ فوتی جدید کرونا در کشور
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وزیر بهداشت تشریح کرد

وزیر بهداشت گفت: »یکی از دستورات ارزشمند 
رهبری این بود که بتوانیم با حرکتی جدید برای 
بیماریابی زودرس در اقدامی محله محور فعالیت 
کنیم. افزایش تست ها و قرنطینه  به موقع از تاکیدات 
این بخش است. این حرکت محله محور از ۲۰ 

آبان ماه آغاز خواهد شد.«
به گزارش سپید،  سعید نمکی روز شنبه در پنجمین 
نشست غیرحضوری روسای دانشگاه های علوم 
پزشکی که در وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: 
»تست های آنتی ژن یا تشخیص سریع کرونا تا 
هفته آینده به دستمان می رسد که در نهایت بین 
۲۰ تا ۳۰ دقیقه زمان برای پاسخ نیاز دارد و بین 
۹۸ تا ۱۰۰ درصد موثر هستند.« وی افزود: »تالش 
ما این است که روزی ۱۸۰ هزار تست تشخیص 
سریع نیز در کشور تولید کنیم. حتما موارد تماس 
نزدیک نیز باید تست شوند. باید حداقل ۱۰ نفر از 

افراد تماس نزدیک با فرد مبتال نیز تست شوند.«
وزیر بهداشت تصریح کرد: »هیچ رییس دانشگاهی 
نبود که ساعت دو بامداد با آنها تماس بگیرم و زنگ 
دوم جواب بدهند و همان زنگ اول پاسخ می دادند. 
به رییس جمهوری می گفتم که می توانیم بگوییم اگر 
فضا بهتر شود، به پرستاران استراحت بدهیم، اما حتی 
یک روز به معاونان درمان و روسای دانشگاه های علوم 
پزشکی نتوانستیم استراحت بدهیم. من شرمسار این 
تالش و زحمت روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
و معاونان وزارت بهداشت هستم. اطمینان دارم که 
در تاریخ این سرزمین، همه نسل های آینده با نگارش 

این ایام سخت قدردان خواهند بود.«
وی ادامه داد: »قبل و بعد از انقالب هیچ وقت 
وزارت بهداشت این قدر دغدغه سنگین نداشته 
که با آن مقابله کند. زحمت های دانشگاه های علوم 
پزشکی را با هیچ بیانی نمی شود گفت و نوشت.«

نگرانی ها در زمینه کمبود تخت
تخت  کمبود  زمینه  در  نگرانی ها  درباره  نمکی 
بیمارستانی اظهار داشت: »خواهش من این است 
که روسای دانشگاه های علوم پزشکی نامه جمعی 
در این زمینه بنویسند تا منعکس کنیم. همان طور 
که سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق در 
این ایام دستش تنگ است، پرداخت بیمه بیکاری 
و مشکالتی مانند این نیز وجود دارد. دغدغه رییس 
جمهوری و مسئوالن کشور، معیشت مردم است. 
اگر یک دکه دار مجبور شود دکه خود را ببندد و 
بعد معیشت او دچار مشکل می شود، دغدغه همه 
ماست.« وی افزود: »هیچ خسرانی برای کشور از 
خسران طوالنی شدن این اپیدمی سنگین تر نیست. 
اگر بتوانیم راهکارهایی را در کوتاه مدت و میان 
مدت پیدا کنیم تا طول مدت بیماری و فشار بر 
پرسنل را کمتر کنیم، موفق می شویم. اگر حرکتی 
حتی یک مثقال از بار ما را سبک کند، راه نفسی 

برای همکاران ما خواهد بود.«
وزیر بهداشت درباره همکاری وزارت بهداشت با 
بسیج اظهار کرد: »این همکاری مبارک است و نباید 

این فرصت را از دست بدهیم، اما مرزبندی ها را باید 
مشخص کنیم. محوریت با وزارت بهداشت است. 
فرمانده سپاه نیز به بسیج توصیه کرد که در امتداد 
فعالیت های وزارت بهداشت کار کنند، نه پیشتاز و 
پیشرو. قرار نیست که مدیریت نیروهای در اختیار 

ما در اختیار بسیج قرار بگیرد.«
وی ادامه داد: »در مورد منابع و هزینه ها نیز کار را 
به وزارت بهداشت بسپارید. قانون بودجه را قبل از 
سال اجرای بودجه می نویسند. در آبان و آذر ماه همه 
چیز بسته شده بود و هزینه ای برای کرونا دیده نشده 
بود. مبلغ یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی 
نیز قسمت عمده آن را به تازگی دریافت کرده ایم.«

اولویت بودجه با نظام سالمت است
وزیر بهداشت گفت: »در جلسه شنبه نیز ۱۰ هزار 
میلیارد تومان از بودجه معمولی که به هدفمندی 
یارانه ها گره خورده بود را در نیمه اول سال دریافت 
نکردیم. امروز از رییس جمهوری خواستیم که 
اگر اوراق به ما دادند، زودتر نقد کنیم. البته هنوز 
دریافت نکردیم. مقام معظم رهبری نیز فرمودند 
که اولویت بودجه هم با نظام سالمت است و این 

اولویت دنبال می شود.«
نمکی اظهار کرد: »ویروس کرونا بسیار پیچیده 
است و کارهای زیادی با ما انجام داده و کارهای 
زیادی نیز انجام خواهد داد. اگر کسی امروز بگوید 
راه های مبارزه با ویروس را کشف کرده، نشان از 
دانشمندی او نیست و نشان از کج فهمی نسبت 
به این ویروس پیچیده است. این ویروس مسائل 
زیادی با ما خواهد داشت. این پاییز بسیار سنگین را 
پیش بینی کرده بودم. حتی زمستانی از این سخت تر 

را در راه خواهیم داشت و هم برای پیشگیری و 
کاهش موارد و هم آمادگی در این روزهای سخت 

باید آماده باشیم.«
وزیر بهداشت خطاب به روسای دانشگاه های علوم 
پزشکی گفت: »نظارت مستمر بر کمک نیروهایی 
مثل هالل احمر باید انجام شود. نظارت ها باید بیشتر 
شده و گزارش های بیشتری به وزارت بهداشت 
ارائه شود. گفته می شود که وضعیت پروازها مبتنی 
بر پروتکل های بهداشتی انجام می شود. یکی از 
دوستان دیروز با من تماس گرفت و گفت که در 
پرواز ایالم به صورت متراکم مردم را سوار اتوبوس 
کرده اند. کسی می گفت که در بانک فقط یکی از 
پرسنل ماسک زده بود. خواهش ما این است که 

هر روز تیم بازرسی مراجعه کند.«
وی ادامه داد: »بحث کیو آر کد باید با جدیت پیگیری 
شود. اگر رییس دانشگاه علوم پزشکی به موقع 
اعالم نکند، همه می گویند که کارشان را درست 
انجام داده اند و بعد تعداد افزایش موارد را به پای 
دانشگاه های علوم پزشکی می نویسند. اگر عبور و 
مرور مرزی مبتنی بر پروتکل های بهداشتی نیست 
و اگر در اداره ها و کوچه و بازار مشکلی وجود 
دارد باید گزارش شود.« نمکی افزود: »با تقسیم 
کاری که مقام معظم رهبری فرمودند تا قرارگاهی 
برای اجرای مصوبات باشد، اگر کاستی ها با نظارت 
مستمر اعالم نشود، نمی توانیم این پیگیری ها را 
مبتنی بر استناد واقعی دنبال کنیم. موضوع دیگر 
بحث آموزش است که باید به شدت دنبال شود.«
وی بیان کرد: »در شهرهای بزرگ اگر مراکز جامع 
سالمت و پایگاه های سالمت و مراکز بهداشتی و 
درمانی پاسخ گوی پهنه جغرافیایی است که هیچ، 

اگر نبود باید سراغ پهنه بندی جدید رفت و از سایر 
مراکز نیز استفاده کرد. این پهنه ها باید کوچک تر 
شود و جمعیت را بشکنیم تا کار را برای جمعیت 
محدودتر دنبال کنیم.« وزیر بهداشت گفت: »تمام 
آزمایشگاه های خصوصی و دولتی مکلف هستند 
که هر فرد مثبت کرونا را در سامانه سیب با کد 
ملی اعالم کنند. اگر دسترسی به آزمایشگاه های 
خصوصی تاکنون داده نشده، حتما باید انجام شود و 
اگر دسترسی داده شده و آزمایشگاهی موارد مثبت 
را اعالم نکرد، باید با آن آزمایشگاه برخورد شود. 
زیرا عدم ارسال اطالعات جرم محسوب می شود.«
نمکی بیان کرد: »مراکز سرپایی باید توسعه پیدا 
کند. در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ مرکز سرپایی 
داریم که باید به بیش از ۵ هزار مرکز برسد. برخی 
مراکز برای خدمات غیر کرونا باید جدا شوند 
تا افراد برای واکسیناسیون یا خدمات سطح یک 
سالمت مراجعه کنند. بقیه مراکز باید به کووید ۱۹ 

اختصاص پیدا کند.«

محله محور شدن مقابله با کرونا
وزیر بهداشت گفت: »یکی از دستورات ارزشمند 
رهبری این بود که بتوانیم با حرکتی جدید برای 
بیماریابی زودرس در اقدامی محله محور فعالیت 
کنیم. افزایش تست ها و قرنطینه  به موقع از تاکیدات 
این بخش است. این حرکت محله محور از ۲۰ 

آبان ماه آغاز خواهد شد.«
نمکی اظهار کرد: »بعد از جلسه ای که در خدمت مقام 
معظم رهبری بودیم، سرفصل تازه ای در فعالیت ها 

برای مبارزه با بیماری شکل گرفت. 
ادامه در صفحه 5 

محله محورشدن مقابله با کرونا
اولویت بودجه دهم با نظام سالمت است
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رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل: 

رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، گفت: »یکی از راه های کنترل 
بیماری کرونا جلوگیری از رفت و آمدهای بی مورد مردم در سطح 
شهرها است. اگر در برخی ساعات به خصوص شب ها تردد در داخل 

شهرها ممنوع شود، می توان بیماری را تا حد زیادی کنترل کرد.«
به گزارش سپید، حسن ابوالقاسمی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 
»ما در مواقعی نمی توانیم یا صالح نیست شهر را تعطیل کنیم اما می توان 
ساعت عبور و مرور را کم کرد. به عبارتی ساعات رفت و آمد به جز 

برای خدمات امدادی و اضطراری، محدود شود.«
وی ادامه داد: »برخی از کشورها از ساعت پنج بعدازظهر به بعد، تردد 
داخل شهر را کاماًل ممنوع کردند و این موضوع در کنترل بیماری 

کرونا خیلی موثر بوده است.«
ابوالقاسمی ازدحام جمعیت، شلوغی و ترددهای غیرضروری داخل 
شهر را از مهم ترین عوامل انتشار ویروس کرونا دانست و گفت: 
»زمانی تهران عاری از بیماری می شود که سطح شهر خلوت شود. 

به عبارتی خلوت شدن شهر از جوالن بیماری جلوگیری می کند.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل بیان داشت: »اگر رفت و آمدهای 
داخل شهر کنترل نشود و مردم مانند شرایط عادی در شهر تردد 
داشته و در جاهای مختلف مانند خیابان ها و مراکز خرید و تفریحی 
داخل شهری تجمع کنند، همچنان شاهد افزایش بستری ها و مرگ 
و میر خواهیم بود.« ابوالقاسمی ادامه داد: »محدودیت های کرونایی تا 
حد امکان باید طوری وضع شود که عالوه بر کنترل و مهار بیماری، 

فشار مضاعف اقتصادی، اجتماعی و روانی بر مردم نداشته باشد.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل گفت: »تشخیص زودرس بیماری 
کرونا و آگاه شدن افراد نسبت به بیماری و جدا کردن آنها از دیگران با 
آزمایش امکان پذیر است و برای این کار هیچ راه دیگری وجود ندارد.«
وی ادامه داد: »ما یکی از کشورهایی هستیم که تعداد تست هایی که 
برای تشخیص کرونا انجام می دهیم، بسیار پایین است و به عبارتی قابل 
مقایسه با برخی از کشورها نیست و تست ها باید افزایش پیدا کند.«
ابوالقاسمی تاکید داشت: »تعدادی از بیمارانی که در چند روز اخیر 
به بیمارستان بقیه اهلل مراجعه کردند، هیچ عالمت بالینی نداشتند اما 
آزمایش آنها مثبت بود. برخی از آنها کامال بی عالمت بودند که این 
موضوع سبب شد ما در تست ها تردید کرده و آزمایش را تکرار کردیم 

اما در نهایت مشخص شد که آنها مبتال شده اند.«

وی اظهار داشت: »تعدادی از این افراد از سه تا هفت روز هم عالمت 
دار نشده اند و بعد از یک هفته برخی از آن ها عالمت دار شدند و 
تعدادی دیگر هرگز عالمت دار نشدند. این موضوع نشان دهنده 
اهمیت تست است که باید آن را افزایش دهیم و به حد قابل قبولی 
برسانیم تا بتوان جداسازی و قرنطینه مبتالیان را به خوبی انجام داد.«
ابوالقاسمی با اشاره به اینکه برای شناسایی زودتر مبتالیان به کرونا 
می توان از مشارکت های مردمی استفاده کرد، گفت: »مردم ما همیشه 
در کارهای خیر پیشقدم بوده اند و می توان از این ظرفیت برای شناسایی 

زودتر بیماران بهره برد.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل افزود: »اگر نتوانیم مبتالیان را به 
موقع شناسایی کنیم و آنها را به صورت صحیح جداسازی و قرنطینه 
کنیم، عالوه بر کاهش بستری ها با مرگ و میر باال مواجه نمی شویم.«
وی بر پیشگیری از بیماری کرونا تاکید کرد و گفت: »زنجیره انتقال 
کرونا باید قطع شود، اگر تا قطع زنجیره انتقال بیماری پیش نرویم، همین 
وضعیت بستری و مرگ و میر را حتی تا سال دیگر هم خواهیم داشت.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ادامه داد: »رعایت توصیه های 

بهداشتی یکی از مهم ترین اقدامات برای قطع رنجیره انتقال است که 
مردم باید به دقت آنها را رعایت کنند تا شاهد جلوگیری از انتشار 
بیماری در جامعه باشیم.« ابوالقاسمی بیان داشت: »مرگ و میر ناشی 
از کرونا در کشور باال است و مرگ و میرها در تهران تقریبا ۵۰ درصد 
کشور است که یکی از دالیل باالرفتن مرگ و میر به دلیل ازدحام در 
بیمارستان ها است. حدود ۱۰ بیمارستان در تهران با ازدحام باالیی 
مواجه اند که خدمات رسانی در اینها به دلیل شلوغی مختل می شود.«
وی ادامه داد: »باید بیشتر از خدمات بیمارستان های خصوصی استفاده 
کرد تا توزیع بیمار در بیمارستان های تهران متعادل شود. این کار تا 
حد کمی انجام شده اما اگر بیشتر شود، بیمارستان های شلوغ تهران 

خلوت تر می شوند و از مرگ و میر بیماران کاسته می شود.«
ابوالقاسمی با اشاره به اینکه در حال حاضر به پیش بینی های علمی 
توجه نمی شود، گفت: »با استفاده از توان متخصصان مختلف حوزه 
پزشکی پیش بینی هایی انجام می گیرد اما از آن به نحو مطلوب استفاده 
نمی شود. فاصله زیادی بین تصمیم سازی تا تصمیم گیری وجود دارد 

و ما نسبت به واقعیت ها عقب هستیم.«

اعمال محدودیت های ساعتی کرونا را تا حد زیادی کنترل می کند

 ادامه از صفحه 4
با لطف خداوند در مرحله ورود  همکاران من 
سهمگین بیماری به کشور در موج اول انفجار 
بیماری توانستند در بسیج ملی مقابله با کرونا در کمتراز 
۶۰ روز با کمک سایر دستگاه ها و همکاری های بین 
بخشی افتخار دیگری برای جمهوری اسالمی ایران 
رقم بزنند. کاهش مرگ و میرها به رقمی نزدیک 
۳۰ عدد در روز، کاهش موارد بستری به یک پنجم 
در کمتر از دو ماه، همکاری گسترده بین بخشی 
در تدارک ماسک، لباس محافظتی برای همکاران،  
همکاری و همراهی مردم در رعایت شیوه نامه ها 

توانست یک رکورد تاریخی را به جا بگذارد.«
نمکی ادامه داد: »پس از آن متوجه شدیم امواج تازه 
بیماری در راه است که رفته رفته امواج سهمگین تر 
شدند و به نسبت رعایت پروتکل های بهداشتی 
ارتفاع این امواج بیشتر شد. در این میان از دو چیز 
بیشتر رنج بردیم؛ اول عدم رعایت پروتکل ها و دوم 
مضایق مالی که همکاران من در دانشگاه های علوم 

پزشکی به آن دچار شدند.«
وی بیان کرد: »خیلی اوقات بسیاری از مصوبات که 

بعد از مدت ها به ستاد ملی کرونا می رفت یا اجرا 
نمی شد و یا به خوبی اجرا نمی شد. از طرف دیگر 
موارد فشار مالی و اقتصادی در شرایطی که میزان 
تست ها از ۱۲۰۰ تست در روز به ۲۵ هزار تست 
در روز رسید و از طرف دیگر گرفتاری هایی مانند 
عدم تخصیص ردیف ها و غیره، مجموعه ی ما را 
با شرایط ویژه ای روبرو کردند، این در حالی بود 
که در آمد اختصاصی دانشگاه ها نیز به ۱۵ تا ۲۰ 
درصد مصوب در بودجه رسید. انتقال این موارد 
به رهبری و رییس جمهور باعث شد که در آن 
جلسه مهم و تاریخی در خدمت مقام معظم رهبری 
باشیم.  موارد متعددی مورد توجه ویژه رهبری قرار 
گرفت و در کنار حمایت های ایشان از ما برای تامین 
اعتبار، تامین نیروی انسانی و موارد باقی مانده از سهم 
صندوق که اختصاص یافته بود، دستوراتی هم در 
مورد مدیریت بیماری به ما دادند. یکی از این 
دستورات این بود که وزارت بهداشت باید محور 
اصلی تعیین مصادیق محدودیت ها باشد و همه 
این محدودیت ها را اجرا کنند و دوم آنکه وزارت 
بهداشت باید محور موارد آموزش همگانی باشد 

و از همه مهمتر دستور ایجاد قرارگاه اجرایی برای 
اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا بود.«

نمکی گفت: »یکی از دستورات ارزشمند رهبری 
این بود که بتوانیم با حرکتی جدید برای بیماریابی 
زودرس در اقدامی محله محور فعالیت کنیم. افزایش 
تست ها و قرنطینه ی به موقع از تاکیدات این بخش 
است. تاکنون با همکاری بسیج، بسیج جامعه پزشکی، 
هالل احمر و سازمان های مردم نهاد صحبت هایی 
شده است و این حرکت محله محور از ۲۰ آبان 

ماه آغاز خواهد شد.«

صدور مجوزهای استخدامی
وی درباره صدور مجوزهای استخدامی گفت: »برای 
صدور مجوز استخدامی غیر پرستار هم اعالم کرده ایم 
دوستان حتما مجوزهایی صادر کنند. در رابطه با نیروی 
انسانی یک گرفتاری ما این است که این مجوزهای 
جدید به جذب نیروهایی اختصاص می یابد که قبال 
در سیستم بودند و در اولویت هستند. از آن جا که 
درآمد اختصاصی دانشگاه ها هم در حال حاضر با 
مشکل روبه رو است فعال نمی توانید نیروی جدید 

به شکل شرکتی بگیرید، از دکتر تقوی نژاد خواسته ام 
برای ترمیم درآمد اختصاصی کمکی کنند که دانشگاه 
بتواند عالوه بر تبدیل وضعیت نیروها، مجوز گرفتن 
نیروی جدید داشته باشیم. البته نباید فراموش کنیم 
که الزم است بازنگری در زمینه حدنصاب جمعیتی 

داشته باشیم.«
وزیر بهداشت اظهار کرد: »موضوع منع ورود مسافر 
به استان ها با توجه به تغییرات موتاسیون ویروس 
و ایمونوژنتیک متفاوت قومیت ایرانی باید جدی 
گرفته شود. تردیدی ندارم ویروسی که از استان 
سیستان و بلوچستان با ویروس گیالن، اقوام ترکمن 
متفاوت است و این موتاسیون های جدید ما را 
گرفتار می کنند. ما به اندازه چند کشور اروپایی 
وسعت داریم و نقل و انتقال و سفرها را در شیوع 
بیماری موثر می دانم که در حال کار بر آن هستیم.«
نمکی در پایان یادآورشد: »بودجه تمام دانشگاه های 
علوم پزشکی که پروژه نیمه تمام دارند از جمله 
خانه بهداشت و مرکز جامع سالمت و کلینیک ویژه 
و تخت های بیمارستانی که می توان تا پایان دولت 

تمام کرد را تامین می کنیم.«
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مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد خبـر

مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک درایام کرونایی ممنوع
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »آنتی بیوتیک ها در دوره 
شیوع کرونا با تجویز پزشک مصرف شود و افراد نباید خودسرانه 

آن را استفاده کنند.«
بیان  با  ایرنا  با  گفت وگو  در  مردانی  مسعود  سپید،  گزارش  به 
اینکه توجه به برخی توصیه های پزشکی و تغذیه ای در فصل 
سرما، افراد را از ابتال به کرونا در امان نگه می دارد، اظهار داشت: 
»مکمل های غذایی و دارویی نیز نباید خودسرانه مصرف شوند 
و استفاده از هر نوع مکملی باید با تجویز پزشک صورت گیرد 

زیرا سیستم ایمنی را درگیر بیماری می کند.«
وی ادامه داد: »همه افراد بویژه زنان از کاهش یا افزایش وزن خودداری 

کنند و تقویت ایمنی بدن باید زیر نظر پزشک باشد.«
مردانی افزود: »پیاده روی روزانه 30 دقیقه با قرار گرفتن در معرض 
نور آفتاب برای افراد مفید است و مصرف پنج عدد میوه و سبزی 
هر روز در سبد تغذیه ای باید گنجانده شود. از خوردن غذاهای 

آماده و چرب در ایام کرونایی نیز خودداری شود.« وی تاکید کرد: 
»آهسته و بی هیجان حرف زدن برای جلوگیری از پراکندگی بزاق 

دهان نیز توسط مردم مورد توجه قرار گیرد و اگر کسی ماسک 
استفاده نمی کند هنگام عطسه روی دهان خود را بگیرد تا قطرات 

ناشی از عطسه به فردی دیگری منتقل نشود.«
این متخصص بیماری های عفونی خاطرنشان کرد: »وضعیت نامطلوبی 
را در این ایام سپری می کنیم و با توجه به قرار گرفتن در موج سوم 
کرونا و فصل سرما که همزمان با شیوع آنفلوآنزا و سرماخوردگی 
شده افراد باید خودمراقبتی کنند.« به گفته مردانی، خودمراقبتی شامل 
توجه به دستورالعمل های بهداشتی رعایت اصول ایمنی سالمت بدن، 

توجه به تغذیه و پرهیز از تجمعات و دورهمی ها است.
به گفته وی، با توجه به اوج همه گیری کرونا و افزایش مرگ و میر و 
تعداد بستری های ناشی از این بیماری عزم ملی و بسیج همگانی می تواند 
کرونا را از پای در آورد. این عضو ستاد ملی مقابله با کرونا از مردم 
خواست برای مهار کرونا یکدیگر را  با رعایت اصول بهداشتی یاری 

کرده و با کنترل این بیماری قدردان زحمات کادر درمانی نیز باشند.

رئیس اورژانس بیمارستان سینا ضمن تشریح وضعیت کمبود اکسیژن 
در بیمارستان ها، با اشاره به عدم وجود تهویه مناسب در بیمارستان ها 
یکی از دالیل ابتالی کادر درمان به کرونا را همین مسئله بیان کرد.
به گزارش سپید، حسین کرمانپور در رابطه با کمبود اکسیژن در 
بیمارستان ها، اظهار کرد: »اکسیژن بیمارستان ها از دو طریق تأمین 
دیگری  و  اکسیژن ساز  دستگاه های  روش   از  نخست  می شود، 
کپسول های اکسیژن که به صورت مایع وجود دارند. تا پیش از 
شیوع کرونا کمتر از ۴0 درصد بیماران هر بیمارستانی به اکسیژن نیاز 
پیدا می کردند و ۶0 درصد این بیماران نیازی به اکسیژن نداشتند، اما 
در شرایط کنونی بیشتر بیمارستان ها باالی ۶0 درصد ظرفیت خود را 
به بیماران کرونایی اختصاص داده اند که  بخش زیادی از این  موارد 

نیاز به اکسیژن پیدا می کنند.« وی افزود: »تعداد زیادی از بیمارستان ها 
به ویژه در شهرستان ها، دستگاه اکسیژن ساز ندارند و مجبور هستند 
از کپسول های اکسیژن مایع که برای چند ساعت کفایت می کند، 
استفاده کنند. یک بیمارستان ۵00 تخت خوابی در هفته به ۲0 تا 
30 تن اکسیژن مایع نیاز دارد. این موضو ع موجب می شود که به 
صورت مرتب این کپسول ها جایگزین شوند. تعداد شرکت هایی 
که این کپسول ها را تأمین می کنند محدود بوده و البی گری در این 

شرکت ها نیز افزایش پیدا کرده است.«
کرمانپور بیان کرد: »بسیاری از مدیران بیمارستان ها در این مدت 
تمام تالش خود را به کار گرفته اند تا عالوه بر درمان بیماران، این 
وضعیت را کنترل کنند. هرگونه کمبود و اخالل در تأمین اکسیژن 
مایع بیمارستان موجب به خطر افتادن جان بیماران کرونایی می شود.«

کرمانپور با اشاره به عدم تهویه مناسب در بسیاری از بیمارستان ها اظهار 
کرد: »این موضوع یکی از دالیل ابتالی بیشتر کادر درمان و مرگ 
و میر آن هاست. تهویه بیمارستانی براساس 10 درصد بیمار عفونی 
انجام شده است و این تصور وجود نداشته است که بیمارستان ها 
با موج زیاد بیماران عفونی مواجه می شوند.« وی بیان کرد: »در 
اورژانس این بیمارستان که حدود ۵3 تخت وجود دارد، یک یا دو 
تخت برای یک بیمار عفونی که ممکن بود در طول روز مراجعه 
می کرد اختصاص داده شده بود، اما در حال حاضر تمام  بخش به 

بیماران عفونی اختصاص داده شده است.« وی یادآور شد: »بیش 
از 9۵ درصد بیمارستان های کشور با الگوی بیمارستان های عمومی 
یا تک تخصصی ساخته شده و بیمارستان ویژه عفونی بسیار کم 
است. بیمارستان عفونی تهویه ای متفاوت با بیمارستان های دیگر دارد.« 
کرمانپور ادامه داد: »تهویه بیمارستان های عفونی باید طبق پروتکل ها 
استاندارد، هوای موجود در  بخش های مختلف بیمارستان را تهویه 
کنند. عمده بیمارستان ها در حال حاضر که به بیماران مبتال به کرونا 

اختصاص پیدا کرده اند، از این امکانات بی بهره هستند.«
وی تصریح کرد: »عدم تهویه مناسب در بیمارستان ها موجب ابتالی 
بیشتر کادر درمان شده است. موج ورود ویروس به دستگاه تنفسی 
به مراتب بدتر از کسانی است که در حتی در ابتالی خانوادگی به 
این بیماری مبتال شده اند، چراکه انواع ویروس در این تهویه بد وارد 
ریه پرسنل بیمارستان ها می شود.« کرمانپور تأکید کرد: »استاندارد قبلی 
در مورد تهویه بیمارستان ها جوابگوی وضعیت فعلی نیست؛ باید 
هوای آلوده از  بخش های بیمارستانی خارج شود و هوای تمیز تر 
برای بیماران و کادر درمان وجود داشته باشد. امیدواریم شرکت های 
دانش بنیان در این موضوع ورود پیدا کنند و بتوان هرچه سریع تر 
بیمارستان ها را در این رابطه تجهیز کرد و با کمترین هزینه و سریعترین 
زمان امکان تهویه در بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، مراکز رادیولوژی و 

مطب ها برقرار شود.«سازمان نظام پزشکی

رئیس اورژانس بیمارستان سینا: 

تهویه نامناسب، عامل ابتالی کادر درمان به کرونا

عضو کمیته بیمه سالمت سازمان بیمه سالمت 
گفت: »بیماران کرونایی فاقد دفترچه بیمه  می توانند 
یک روزه صاحب دفترچه سالمت شده و از 

خدمات آن استفاده کنند.«
به گزارش سپید، علیرضا اعرابی با اشاره به نحوه 
هزینه های پرداختی بیماران کرونایی اظهار داشت: 
»90 درصد هزینه های بستری بیماران کرونایی و 
70 درصد هزینه های سرپایی در بخش دولتی در 

تعهد سازمان بیمه سالمت است.« عضو کمیته 
بیمه سالمت تاکید کرد: »هزینه درمان هر بیمار 
کرونایی بر اساس محاسبه کشوری بیش از ۴0 
با اشاره به اهمیت  میلیون ریال است.« وی  
رعایت فاصله گذاری به منظور پیشگیری از شیوع 
بیش از پیش این بیماری در کشور یادآور شد: 
»آنچه مسلم است نباید به هیچ وجه وضعیت 
عادی محسوب شده و از رعایت پروتکل های 

بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی غفلت شود.« 
به گزارش وبدا، اعرابی تاکید کرد: »بی تردید دراین 
فصل که ابتال به آنفلوآنزا هم وجود خواهد داشت، 
با افزایش موارد بیماری مواجه خواهیم شد، بنابراین 
الزم است با اجرای دقیق فاصله گذاری اجتماعی 
و رعایت پروتکل های بهداشتی از ابتال به این 
بیماری ها درامان باشیم و کمک کنیم چرخه انتقال 

بیماری در جامعه قطع شود.«

عضو کمیته بیمه سالمت سازمان بیمه سالمت: 

بیماران کرونایی یک روزه دفترچه بیمه سالمت می گیرند
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دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر:  خبـر

توزیع داروخانه ای، راه چاره مبارزه با بازارسیاه داروهای مخدرنیست
دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از 
وظایف دولت را توانمندسازی  بخش خصوصی 
و کلینیک های درمان اعتیاد عنوان کرد و گفت: 
»در حال حاضر گفته می شود که 30 هزار نفر 
در مراکز ترک اعتیاد به فعالیت مشغول هستند، 
حال اگر توزیع داروها توسط  بخش خصوصی 
متوقف شود، لطمه جدی به اشتغال این 30 هزار 

نفر وارد خواهد شد.«
به گزارش سپید، علی هاشمی در گفت وگو با ایسنا 
با اشاره به راهبرد و استراتژی اصلی کشور در 
برنامه ششم توسعه اظهار کرد: »در بند ۵7 قانون 
برنامه ششم توسعه به موضوع مبارزه همه جانبه 
با موادمخدر و روانگردان ها و همچنین مدیریت 
مصرف آنها با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد 
توسط دستگاه های مربوطه در طول اجرای قانون 

برنامه اشاره شده است.«
وی ادامه داد: »در این بند که به مدیریت مصرف 
اشاره شده بنا بر این بوده که نظام از طریق کشفیات 
و یا واردات به میزانی داروهای نگهدارنده و درمان 
کننده تولید کند، اما باتوجه به اینکه دولت نقش 
با کمک  بخش  بود  قرار  ندارد  را  تصدی گری 
خصوصی )مراکز درمان اعتیاد و تولید کنندگان 

دارو( مدیریت مصرف انجام شود.«
دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به 
مصوبه توزیع داروهای مخدر توسط داروخانه ها 

گفت: »آنطور که گفته می شود قرار بر این است که 
داروها به تعداد خاصی از داروخانه های منتخب 
واگذار شود، البته به طور قطع طبق برخی مبانی 
با اصل مصوبه  این تصمیم گرفته شده است، 
توزیع داروها با هدف و راهبرد مدیریت مصرف 

موافق هستم.«
هاشمی معتقد است که مدیریت مصرف را به ویژه 
در زمینه توزیع داروهای مخدر باید به  بخش های 
خصوصی واگذار کرد، البته دولت باید کنترل و 

نظارت های خود را داشته باشد.
دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 
مصوبه توزیع داروهای مخدر توسط داروخانه ها 

انگیزه کلینیک های  بخش خصوصی به ویژه در 
موضوع درمان را کاهش می دهد، گفت: »طبق 
آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر با همت ستاد و 
کمک اصلی  بخش خصوصی حدود 8۵0 هزار 
نفر در سیکل درمان و کاهش آسیب قرار گرفتند و 
این موضوع نشانگر تالش خوبی است که  بخش 
خصوصی و کلینیک های درمان اعتیاد طی چند 

سال گذشته داشته اند.«
وی افزود: »یکی از وظایف دولت توانمندسازی 
 بخش خصوصی و کلینیک های درمان اعتیاد است؛ 
در حال حاضر گفته می شود که 30 هزار نفر در 
مراکز ترک اعتیاد به فعالیت مشغول هستند و اگر 

توزیع داروها توسط  بخش خصوصی متوقف 
شود، لطمه جدی به اشتغال این 30 هزار نفر وارد 
خواهد شد، ضمن اینکه در استراتژی و راهبرد و 
مدیریت مصرف به چالش کشیده می شوند، زیرا 
براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال 
حاضر 80 درصد درمان توسط کلینیک های بخش 

خصوصی دنبال می شود.«
دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر در در ادامه 
پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر مصوبه واگذاری 
داروهای مخدر توسط داروخانه ها بر کاهش نشت 
داروهای مخدر تصریح کرد: »بحث نشت و قاچاق 
داروها همیشه مطرح بوده است و این موضوع به 
مکانیزم مبارزه با فساد و کنترل بستگی دارد و اگر 
داروهای مخدر به داروخانه ها هم واگذار شود 

باز هم این مشکل مطرح خواهد بود.«
هاشمی با اشاره به اینکه باید سیاست های نظارتی 
را  با فعال کردن رسانه ها و مطبوعات اصالح و 
تقویت کنیم، اظهار کرد: »باید در حوزه مواد مخدر 
با کار همه جانبه و فراگیر ارزش افزوده اقتصادی 
مواد مخدر را کاهش دهیم، در این صورت زمانی 
که این داروها انبوه وجود داشته باشد و بازار نیز 
رقابتی شود، دیگر کلینیک های درمان اعتیاد نیز 
قاچاق نخواهند کرد، بنابراین باید اشکاالت را 
برطرف کنیم، نه اینکه مراکز درمان اعتیاد را از 

این امکان محروم کنیم.«

مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: »اهدای خون در استان 
تهران از زمان شیوع ویروس کرونا نسبت به ایام عادی ۲0 تا 
۲۵ درصد کاهش یافته و از مردم می خواهیم ما را یاری کنند. 
اکنون میزان ذخیره خون در تهران بین ۵ و نیم تا ۶ روز است، 
اما همچنان نگران تامین خون برای آینده هستیم، این درحالیست 
که میزان درخواست برای خون و فرآورده های خون از سوی 
مراکز درمانی و بیمارستان ها نیز بین 10 تا 1۵ درصد افزایش 
یافته و این موضوع نشان می دهد که انجام اعمال جراحی ها 

همچنان به قوت خود باقی است.«
به گزارش سپید، محمدرضا مهدی زاده گفت: »در شرایط عادی 
در تهران روزانه 1۲00 واحد خون اهدا و بین 1۶0 مرکز درمانی 
و بیمارستانی توزیع می شود، این در حالیست که اکنون 800 
واحد خون در تهران اهدا می شود و همچنان شاهد افت مراجعه 
کنندگان هستیم. این درحالیست که میزان درخواست برای خون 

بیمارستان ها  و  درمانی  مراکز  سوی  از  خون  فرآورده های  و 
افزایش یافته است.«

مدیرکل انتقال خون استان تهران ادامه داد: »از اهدا کنندگان 
خون در همه گروه های خون بخصوص گروه های منفی و گروه 
o مثبت و اهداکنندگان مستمر با سابقه حداقل دو بار اهدای 
خون در سال می خواهیم برای اهدای خون اقدام کنند، با توجه 
به اینکه در تهران اعالم شده که ادارات تا پایان آبان ماه با ۵0 
درصد ظرفیت خود فعال باشند، چنین عواملی می توانند همچنان 
بر افت مراجعه کنندگان برای اهدا خون تاثیر داشته باشد زیرا 
کمتر خارج شدن مردم از خانه همیشه ما را با کاهش آمار اهدا 

کنندگان خون نیز مواجه می کند.«
وی افزود: »کاهش آمار اهداکنندگان خون در استان تهران در 
حال حاضر بر ذخایر خون نیز تاثیر گذاشته و گرچه به وضعیت 
بحرانی نرسیده ایم، اما با کاهش مواجه هستیم و اکنون میزان 
ذخیره خون در تهران بین ۵ و نیم تا ۶ روز است، اما همچنان 
نگران تامین خون برای آینده هستیم، این درحالیست که میزان 
مراکز  از سوی  فرآورده های خون  و  برای خون  درخواست 
درمانی و بیمارستان ها نیز بین 10 تا 1۵ درصد افزایش یافته و 
این موضوع نشان می دهد که انجام اعمال جراحی ها همچنان به 
قوت خود باقی است و مصدومان سوانح و تصافادت، بیماران 
سرطانی و مصرف کنندگان همیشگی خون مانند بیماران تاالسمی 

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 قرار دهند 

و مانند همیشه یاری رسان انتقال خون و نجات دهنده بیماران 
نیازمند به خون و فرآورده های آن باشند، تالش مضاعف برای 
تامین فرآورده های خونی بیش از 1۶0 بیمارستان و مرکز درمانی 
در پایتخت در این روزهای سخت ضروری است، آمار مراجعات 
مردم به مراکز اهدای خون کاهش یافته است، تمام تالش ما و 
همکاران، تامین خون سالم و کافی برای بیماران بستری در بیش 

از 1۶0 بیمارستان و مرکز درمانی در پایتخت است.«
مدیرکل انتقال خون استان تهران اظهار کرد: »شیوع گسترده ویروس 
کرونا در موج سوم و ایجاد نگرانی های زیاد در جامعه، یکی از 
دالیل جدی در کاهش آمارهای حضور و اهدای خون مردم است 
که برای از بین بردن نگرانی ها، بارها اعالم کرده ایم که مراکز اهدای 
خون به دلیل رعایت شیوه نامه های بهداشتی، در باالترین سطح 
سالمت قرار دارند و البته مراقبت از سالمت اهداکنندگان خون، 

وظیفه اصلی ما بوده و خواهد بود.«
به گزارش ایرنا وی در پایان ضمن اشاره به نقش مردم در نجات و 
زندگی بخشیدن به بیماران نیازمند به خون افزود: »حضور مستمر 
مردم به طور خاص در این روزهای سخت می تواند بهترین و 
شیرین ترین لحظه ها را در نظام سالمت بسازد زیرا چشم بیماران، 
منتظر اهدای خون مردم و رساندن این مایه حیات بخش به بدن 
رنجور آن هاست، واقعا در این روزها، بیش از همیشه به مهربانی و 
وفاداری مردم نیاز داریم و امیدواریم در کنار سختی ها و تلخی های 
کرونا، شاهد صحنه های پر از عشق و زندگی در مراکز اهدای خون 
باشیم و باید از مردم عزیز تشکر کنم که هر وقت شرایط سخت 

می شود، با همه توان و انگیزه به میدان می آیند.«

مدیرکل انتقال خون استان تهران عنوان کرد 

کاهش ۲۵ درصدی اهدای خون در استان تهران از زمان شیوع ویروس کرونا



سرپرست اداره کل امور تجهیزات و ملزومات 
پزشکی سازمان  غذا و دارو منصوب شد

رییس سازمان غذا و دارو طی 
حکمی سعیدرضا شاهمرادی را 
به عنوان سرپرست اداره کل امور 
تجهیزات و ملزومات پزشکی 
سازمان غذا و دارو منصوب کرد. 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، 

محمدرضا شانه ساز در این حکم آورده است:
با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی بموجب این ابالغ 
به بعنوان سرپرست اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی 
سازمان غذا و دارو منصوب می شوید. امید است با استعانت از 
خداوند متعال و استفاده از تجربیات و سوابق تخصصی خود و 
بهره گیری از امکانات و ظرفیت های موجود در درون و بیرون از 

سازمان، زمینه رضایتمندی بیش از پیش ارباب رجوع و شفافیت بیشتر 
فرآیندهای موجود آن اداره کل، همسو با سیاست های کالن وزارت 
متبوع را فراهم نمایید و موارد ذیل را در اولویت امور قرار دهید: 
1.مدیریت زنجیره تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی اساسی 
کشور با سرعت و دقت مناسب و جلوگیری از کمبود کاالهای 

مورد نیاز در مقابله با تحریم های ناعادالنه و غیرانسانی دشمنان
2.مدیریت و نظارت بر فرایند قیمت گذاری و صدور پروانه تجهیزات 
و ملزومات پزشکی و ارتقا مکانیسم های نظارتی آن اداره کل بمنظور 

جلوگیری از تبعیض و انحصارگرایی
3.بازنگری و تصمیم گیری عادالنه درخصوص تخصیص ارز به 
شرکت های متقاضی، بمنظور تامین بموقع کاالهای مورد نیاز کشور 

مبتنی بر روش های علمی و منصفانه
4.اصالح و تمرکز کلیه فرایندهای حوزه تجهیزات و ملزومات 
پزشکی اعم از ثبت شرکت، ثبت محصول، ثبت ناظر فنی، صدور 
مجور و... در سامانه TTAC بمنظور نظارت هوشمند بر زنجیره 

تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز کشور
5.احیاء صنعت تجهیزات و ملزومات پزشکی داخل کشور و گره 

زدن تولید داخل به مراکز علمی، تحقیقاتی و محققان در سراسر 
کشور و همچنین تولیدکنندگان صاحب تکنولوژی در خارج از 

کشور و تسهیل فرایندهای موجود
6.سرمایه گذاری در عرصه تولیدات تجهیزات و ملزومات پزشکی با 
استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری 

و سرمایه گذاران داخلی و خارجی
7.حمایت و اعتالی کیفیت تجهیزات و ملزومات تولید داخلی و 

ممنوعیت واردات موارد مشابه خارجی
8.اهتمام جدی به ابالغ مقام عالی وزارت درخصوص ارزیابی و 
ساماندهی نیروی انسانی سازمان غذا و دارو مبنی بر چابک سازی 
پرسنلی، کاهش تنوع استخدامی و تطبیق نیروی انسانی موجود با 
ساختار تشکیالتی مصوب سازمان، مطابق اسناد و تکالیف باالدستی 

از جمله ضوابط اجرایی بودجه در سال جاری
9.تفویض امور اجرایی اداره کل به معاونت های غذا و دارو دانشگاه های 
علوم پزشکی و  بخش غیردولتی بمنظور تمرکز بر امور سیاستگذاری، 

برنامه ریزی و کنترل حداکثری
توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

انتصاب

رییس کل سازمان نظام پزشکی عنوان کرد

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به 3۰۰ شهید مدافع سالمت تا 
کنون، حمایت و ارائه تسهیالت به خانواده شهدای سالمت را خواستار شد.
به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی در گفت وگو با ایسنا درباره 
وضعیت خانواده های شهدای سالمت، گفت: »باید توجه کرد که کادر 
درمان اعم از پرستار یا پزشک اگر به هر دلیلی بیمار شد یا فوت کرد، 
خانواده اش ساقط می شود. کسی که شغل آزاد دارد، اگر فوت کند، 
فرزندش کارش را ادامه می دهد، اما حرفه پزشکی و پرستاری حرفه ای 

علمی و خاص است و خانواده کاری نمی تواند انجام دهد.«
وی با بیان اینکه هنوز هیچ اقدام حمایتی برای خانواده های شهدای 
سالمت انجام نشده است، افزود: »با همسر یکی از همکاران ما که پزشک 
عمومی بود و فروردین ماه فوت کرده بود، تماس گرفتیم که می گفتند 
هزینه زندگی مان را پدرم می دهد. این یک انتقاد بسیار جدی سازمان 
نظام پزشکی است.« ظفرقندی گفت: »اعالم شد که مدافعان سالمتی 
که به دلیل کرونا از بین می روند، شهید خدمت محسوب می شوند. 
باالخره شهید یعنی اینکه از خانواده هایشان حمایت شود، اما هنوز که 
هنوز است ساماندهی شهدای کادر درمان به نتیجه نرسیده است و این 
خیلی بد است. وقتی حمایت نباشد هم دست و دل به کار نمی رود.«

ظفرقندی با بیان اینکه طبق آخرین آمار شهدای کادر درمان حدود 3۰۰ 
نفر هستند، گفت: »ما مکاتباتی در این زمینه انجام داده ایم. در عین حال 
در ابتدا در آیین نامه ای که در این زمینه ارائه شد، یکسری سختگیری ها 
و محدودیت هایی بود که به نظر من منطقی نبود که نسبت به آن به 
صورت کتبی اعتراض کردیم.« وی ادامه داد: »به عنوان مثال اعالم کرده 

بودند که اگر فرد در بیمارستان خصوصی و یا مطب فوت شده باشد، 
مشمول شهید نمی شود، اما باید تاکید کنم که نمی توان مطب را تعطیل 
کرد. پزشکان عمومی، عفونی و ریه در مطب ها، سطح اول مراجعه اند. 
اگر این  پزشکان مطب را تعطیل کنند و بیمار نبینند، بار بیماران بر روی 
بیمارستان ها می ریزد. بنابراین نمی توان گفت اگر پزشکی که در مطب 
بیمار مبتال به کرونا را می بیند، اگر شهید شد، جزو مدافعان سالمت 
محاسبه نمی شود. ما این موارد را احصا و مکاتبه کردیم.« ظفرقندی 
تاکید کرد: »منتها مهم این است که این موضوع اجرایی شود. اکنون 

9 ماه از بیماری می گذرد و هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: »اقدامات حمایتی نسبت به 
شهدای سالمت هنوز اجرایی نشده و این خیلی بد است. به هر حال 
اعالم شده که این افراد شهید خدمت و شهید مدافع سالمت، محسوب 
می شوند. بنابراین باید تسهیالتی برای زندگی خانواده هایشان ارائه شود.«

ظفرقندی تاکید کرد: »در عین حال وقتی برای یکی از افراد کادر درمان 
اتفاقی می افتد، تمام حساب های بانکی فرد هم بلوکه می شود و اگر 
خود فرد هم پولی داشته باشد خانواده نمی توانند از آن استفاده کنند. 

بنابراین باید این موارد را مد نظر قرار داد.«

ضرورت توجه به خانواده 300 شهید مدافع سالمت
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رییس سازمان غذا و دارو طی حکمی عبدالعظیم به فر را به عنوان 
سرپرست اداره کل امور فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا 
و دارو منصوب کرد. محمد رضا شانه ساز در این حکم آورده است: 
با عنایت به تالش و خدمات ارزنده جنابعالی بموجب این ابالغ با 
حفظ سمت بعنوان سرپرست اداره کل امور فرآورده های طبیعی، 
سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو منصوب می شوید. امید است با 
استعانت از خداوند متعال و استفاده از تجربیات و سوابق تخصصی 
خود و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های موجود در درون و 
بیرون از سازمان ضمن ارتقاء کیفی فرآورده های طبیعی، سنتی و 
مکمل، زمینه رضایتمندی بیش از پیش ارباب رجوع و شفافیت بیشتر 
فرآیندهای موجود در آن اداره کل، همسو با سیاست های کالن وزارت 
متبوع را فراهم نمایید و موارد ذیل را در اولویت امور قرار دهید: 

1.مدیریت زنجیره تامین فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل مورد 
نیاز کشور با سرعت و دقت مناسب.

2.بازنگری و تصمیم گیری عادالنه در خصوص هرگونه پروانه و 
یا مجوزی که در سال های گذشته مبنی بر روش های غیرعلمی و 

غیرمنصفانه و با بی عدالتی و رانت جوئی صادر شده است.
3.اصالح و رصد سامانه های ردیابی در حوزه فرآورده های طبیعی، 
سنتی و مکمل در جهت نظارت هوشمند بر زنجیره تامین فرآورده های 

طبیعی، سنتی و مکمل مورد نیاز کشور.
4.اهتمام جدی به ابالغ مقام عالی وزارت درخصوص ارزیابی و 
ساماندهی نیروی انسانی سازمان غذا و دارو مبنی بر چابک سازی 
پرسنلی، کاهش تنوع استخدامی و تطبیق نیروی انسانی موجود با 
ساختار تشکیالتی مصوب سازمان، مطابق اسناد و تکالیف باالدستی 

از جمله ضوابط اجرایی بودجه در سال جاری.
4.تفویض امور اجرایی اداره کل به معاونت های غذا و دارو دانشگاه های 
علوم پزشکی و بخش غیردولتی بمنظور تمرکز بر امور سیاستگذاری، 

برنامه ریزی و کنترل حداکثری.

5.احیاء صنعت فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل داخل کشور 
و گره زدن تولید داخل به مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشکده های 
داروسازی و محققان در سراسر کشور و همچنین تولیدکنندگان 
صاحب تکنولوژی در خارج از کشور و تسهیل فرایندهای موجود.
6.حمایت و اعتالی کیفیت فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل تولید 

داخلی و ممنوعیت واردات موارد مشابه خارجی.
7.بازنگری لیست مواد اولیه و فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 
مورد نیاز با توجه به شرایط ارزی و اقتصادی کشور به گونه ای که 
در هر شرایط مشکلی به نام کمبود فرآورده های طبیعی، سنتی و 

مکمل وجود نداشته باشد.
8.سرمایه گذاری در عرصه فرآورده های نوترکیب با استفاده از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی.
9.حسب تکالیف و رهنمودهای ابالغی مقام عالی وزارت، مبارزه با 
هرگونه فساد درون و برون سازمانی در حوزه فرآورده های طبیعی، 
سنتی و مکمل و جلوگیری از شیوه های غیرعادالنه در حمایت از 

جریانات فرصت طلب و سودجو.
توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

با حکم رئیس سازمان غذا و دارو

سرپرست اداره کل امور فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل منصوب  شد



معاون برنامه ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران مطرح کرد

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد
ضرورت توجه به افزایش حقوق دستیاران تخصصی در بودجه ۱۴۰۰

شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
و  اینترن  پایین  بسیار  حقوق  به  اشاره  با  اسالمی 
افزایش  به  توجه  بر ضرورت  پزشکی  رزیدنت های 

حقوق آن ها در الیحه بودجه 14۰۰ تاکید کرد.
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در گفت و گو 
با خانه ملت با اشاره به حقوق بسیار پایین دستیاران 
تخصصی رزیدنت ها و اینترن ها با توجه به حجم باالی مسئولیت آن ها، گفت: »قسمت قابل 
توجهی از وظایف اینترن  ها و رزیدنت ها در بیمارستان های وزارت بهداشت، فعالیت های 

درمانی است اما متاسفانه به نسبت کار و زحمتی که متحمل می شوند از درآمد بسیار پایینی 
برخوردار هستند به نحوی که دریافتی آن ها حتی از کارگران ساده  هم پایین تر است.«

نماینده مردم زاهدان در دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی افزود: »بر خالف تصور مردم، 
باالیی کسب  آینده شغلی خود هم درآمدهای  از دستیاران تخصصی پزشکی در  بسیاری 

نخواهند کرد از این رو باید بیشتر به وضعیت معیشتی آن ها توجه کنیم.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با اشاره به تالش شبانه روزی 
دستیاران، دانشجویان و رزیدنت ها در مقابله با ویروس کرونا و حضور آنها در مراکز درمانی 
و بیمارستانها، ادامه داد: »با توجه به اینکه در مسیر مبارزه با این ویروس منحوس بار اصلی 
بیمارستان ها و مراکز درمانی بر روی دوش این دستیاران و رزیدنت ها قرار دارد، آن ها از 
هیچ تالشی دریغ نکردند. از این رو باید در فصل بررسی بودجه سال آینده موضوع افزایش 

حقوق دستیاران  و رزیدنت ها مورد توجه قرار بگیرد.«

مجلس

معاون برنامه ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله با 
کرونا در تهران با اشاره به درخواست این ستاد مبنی 
بر توقف پروژه های سینمایی تا اطالع ثانوی، گفت: 
»از وزارت ارشاد درخواست کردیم که تا اطالع ثانوی 
پروژه های سینمایی متوقف شود؛ تا زمانیکه هم میزان 
بیماری کاهش یابد و هم پروتکل خاصی برایشان از 

سوی معاونت بهداشتی تدوین شود.«
به گزارش سپید، علی ماهر در گفت وگو با ایسنا، 
درباره درخواست ستاد کرونای تهران مبنی بر اعمال 
محدودیت بر پروژه های سینمایی گفت: »به دنبال 
ستاد  بررسی های  و  بازیگران  انجمن  درخواست 
کرونای تهران، مشخص شد که تعداد زیادی از 
بازیگران و از جمله تعدادی از بازیگران معروف 

متاسفانه درگیر بیماری کووید_19 شدند.«
وی افزود: »عمدتا از آنجایی که در فضای اتاق گریم، 
این افراد مجبورند در فضایی بسته قرار گیرند و با 
وسایلی که می تواند آلوده باشد و برای همه استفاده 
می شود، به کرونا مبتال شوند و بیماری انتقال یابد. 
در عین حال بازیگران در صحنه های فیلمبرداری 
نمی توانند از پوشش ماسک استفاده کنند و طبیعتا در 

معرض خطر انتقال بیماری قرار می گیرند.«
ماهر ادامه داد: »مهم تر از همه این است که امکانات 
الزم را در فضای پروژه های فیلمبرداری نداریم. طبق 
صحبت هایی که با این دوستان داشتیم، چندین پروژه 
سینمایی را برای ما مثال زدند که تهیه کننده حتی 

امکانات اولیه مانند ماسک، الکل و مواد ضدعفونی 
کننده را هم تهیه نکرده است. بر همین اساس در 
موقعیت فعلی از وزارت ارشاد درخواست کردیم که تا 
اطالع ثانوی پروژه های سینمایی متوقف شود تا زمانیکه 
هم میزان بیماری کاهش یابد و هم پروتکل خاصی 

برایشان از سوی معاونت بهداشتی تدوین شود.«
ماهر گفت: »درخواست مان از وزیر ارشاد مطرح 
شده و این  پروژه ها هم زیر نظر وزارت ارشاد است 

که آن ها باید در این زمینه ورود کنند.«
در نامه فاطمه معتمدآریا - رییس انجمن بازیگران 
سینمای ایران خطاب به علیرضا زالی - فرمانده ستاد 
مبارزه با کرونا در تهران آمده است: »همانگونه که 
در اخبار شنیده و شاهد بوده اید در روزهای اخیر 
تعدادی از بازیگران کشورمان به دلیل حضور در 
صحنه های فیلمبرداری دچار بیماری کرونا شده و 
در بیمارستان و یا منزل تحت مداوا و مراقبت قرار 
گرفته اند و متاسفانه زنده یاد کریم اکبری مبارکه یکی 

از بهترین بازیگران پیشکسوت بر اثر ابتال به همین 
بیماری از میان ما رفت.

در حال حاضر تعدادی از پروژه های سینمایی و 
تلویزیونی در حال تولید و فیلمبرداری هستند و بر 
طبق گفته تهیه کنندگان این آثار تمامی پروتکل های 
بهداشتی در محل فیلمبرداری رعایت می شود، اما 
باید توجه داشت که فقط و فقط بازیگران، بدلکاران 
و هنروران هستند که هنگام گریم و زمانی که مقابل 
دوربین هستند نمی توانند از ماسک استفاده کنند و 

امکان رعایت فاصله اجتماعی هم ندارند.
شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران از 
مسئولین ذیربط در سازمان سینمایی، سازمان صدا و 
سیما، وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا انتظار دارد 
با توجه به اعالم شرایط فراتر از هشدار و باال رفتن 
آمار مبتالیان و جان باختگان این بیماری و صدور 
دستورالعمل های ویژه مربوط به مشاغل و تجمعات 
پرخطر، به سرعت در خصوص سالمت فعاالن در 
فیلم و سریال های  در حال فیلمبرداری به خصوص 
هنرمندان مقابل دوربین که بسیار آسیب پذیر بوده و 
شرایط نگران کننده ای دارند، تدابیری اتخاذ نموده و 
همچون برخورد با دیگر مشاغل و تجمعات پرخطر، 
رسما آن را را ابالغ فرموده و ضمانت های اجرایی آن 
را نیز تامین نمایند. مسلماً با عملکردی یکپارچه و 
پذیرش عمومی دستورالعمل های بهداشتی، سالمت 

اجتماعی شکل خواهد گرفت.«

لزوم توقف پروژه های سینمایی تا اطالع ثانوی
خبـر

بیش از ۷۶۷ میلیارد تومان 
مشارکت های مردمی دانشگاه های 

علوم پزشکی در بحران کرونا

از  خیرین،  امور  در  بهداشت  وزیر  مشاور 
مشارکت های مردمی دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی کشور در بحران همه گیری کرونا 
با رقمی بیش از 767 میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش سپید، شاهین محمد صادقی با 
اعالم این خبر افزود: »مشارکت سازمان های 
مردم نهاد، خیرین، موسسات خیریه سالمت، 
گروه های داوطلب سالمت و شرکت ها و 
بنگاه های اقتصادی در بحران ها، فرصتی را 
برای مدیران فراهم می سازد تا با بهره مندی 
از این ظرفیت ها، در کنار دستگاه های دولتی به  
نحو موثرتری به حوادث و بالیا پاسخ دهند.«
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، 
وی در ادامه با بیان این که مشارکت مردمی در 
بحران کنونی، همچون تجربه های پیشین نظام 
سالمت سیمای زیبایی از حضور و مشارکت 
گسترده مردم در حوادث و بالیا را در صحنه 
جهانی رقم زده است، گفت: »مشارکت های 
مردمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
کشور در بحران همه گیری کرونا از تاریخ اول 
اسفند 98 تا مرداد 99 به تفکیک اقشار مختلف 
مشارکت کننده به مبلغ 767. 537. 285. 822 

میلیارد تومان بوده است.«

شماره 179۰ 189 آبان 1399

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: »امسال بیش از 4 هزار نیروی 
پرستار در بیمارستان ها جذب شده اند همچنین مجوز جذب 3 هزار 

نیروی دیگر را هم دریافت کردیم.«
به گزارش سپید، مریم حضرتی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان با اشاره به جذب نیروی پرستار در سال جاری خارج از 
بروکراسی های اداری اظهار کرد: »با شیوع بیماری کرونا در کشور 
برای رفع کمبود نیروی پرستار در بیمارستان ها و مراکز درمانی امسال 
تعداد چهار هزار و 437 پرستار برای ارائه بهتر خدمات مراقبتی به 

بیماران کرونایی جذب شده است.«
وی ادامه داد: »در شرایط فعلی مجوز جذب 3 هزار نیرو از معاونت 

توسعه گرفته شده است که از این تعداد دو هزار و 5۰۰ نفر پرستار، 
5۰۰ نیروی فوریت های پزشکی و بقیه برای خدمت در سایر  بخش های 
بهداشتی و درمانی هستند.« معاون پرستاری وزارت بهداشت بیان 
کرد: »امسال دو هزار و 284 نیرو در آزمون استخدامی برای فعالیت 
در مجموعه وزارت بهداشت شرکت کرده اند که بیش از هزار نفر از 
آن ها نیروی پرستار هستند. خوشبختانه تا به امروز بیش از7 هزار نیروی 
پرستار در سراسر کشور جذب شده اند و مجوز جذب 7 هزار نفر 
دیگر گرفته شده است که  به دنبال تامین اعتبار برای جذب هستیم.«
حضرتی با اشاره به معوقات پرستاری در کشور تاکید کرد: »در 
سال های گذشته معوقات کارانه پرستاران بین 2۰ تا 24 ماه بود که 

خوشبختانه با انجام اقدامات مناسب این رقم به هفت ماه کاهش 
پیدا کرده است همچنین معوقات اضافه کار نیروی پرستار در سراسر 

کشور به حدود هفت ماه رسیده است.«
وی اضافه کرد: »وزیر بهداشت نسبت به پراخت معوقات کادر درمان 
و حتی نیروی پرستاری تاکیدی زیادی دارد و به طور جدی پیگیر 
پرداخت مطالبات کادر درمان هستند.« معاون پرستاری وزارت بهداشت 
گفت: »مردم باید دستور العمل های بهداشتی را به طور دقیق تری 
رعایت کنند و از تردد های غیر ضروری در سطح شهر و از انجام 
مسافرت های غیر الزم بپرهیزند تا ما شاهد فرسودگی و خستگی 
کادر درمان در بیمارستان ها و مراکز درمانی سراسر کشور نباشیم.«

حضرتی یاد آوری کرد: »جذب نیروی پرستار با هدف کمک به 
نیرو های فعلی در مراقبت از بیماران به خصوص مبتالیان به بیماری 
کرونا در بیمارستان ها انجام شده است تا پرستاران با آرامش بیشتری 

خدمات درمانی را به مراجعه کنندگان ارائه بدهند.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت مطرح کرد

جذب بیش از ۴ هزار نیروی پرستار



آمار جهانی همه گیری کرونا  خبـر

بیش از ۴۹.۶ میلیون بیمار کرونایی درجهان

آمار جهانِی مبتالیان به عفونت کووید۱۹ ناشی 
از کروناویروس جدید به ۴۹ میلیون و ۶۶۹ 
هزار و ۱۷۲ نفر رسیده و تاکنون مرگ یک 
میلیون و ۲۴۸ هزار و ۷۹۴ نفر نیز بر اثر ابتال 

تایید شده است. بیماری  این  به 
 ۳۵ آمارها  تازه ترین  بنابر  سپید،  گزارش  به 
میلیون و ۲۵۶ هزار و ۶۱ نفر از مبتالیان به 

یافته اند. بهبود  تاکنون  نیز  کووید-۱۹ 
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 

قربانی می گیرد. دنیا  در 
مبتال  میلیون   ۱۰ از  بیش  با  آمریکا هم اکنون 
در  همچنان  قربانی  هزار   ۲۴۰ از  بیش  و 

بیماری  با  درگیر  کشورهای  فهرست  صدر 
کووید-۱۹ قرار دارد.

مبتالیان  میلیونِی  آمار  با  نیز  برزیل  و  هند 
و   ۸.۴ از  بیش  با  ترتیب  به  آمریکا  از  پس 
۵.۶ میلیون بیمارِ کووید ۱۹، جایگاه  دوم و 
سوم را در جهان به خود اختصاص داده اند.
همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاالت 

ترتیب  به  مکزیک  و  هند  برزیل،  متحده، 
رکورددارِ قربانیان این بیماری در دنیا هستند 
و تعداد جان باختگان این بیماری در انگلیس 

نیز به ۵۰ هزار نفر نزدیک شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار 
۱۰ کشوری  بیماری  این  قربانیان  مبتالیان و 
که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را 
تاکنون داشته اند تا صبح روز شنبه به ترتیب 

به شرح زیر است: 
 ۵۸۶ و  هزار   ۵۸ و  میلیون   ۱۰ آمریکا   _۱

مبتال، ۲۴۲ هزار و ۲۳۰ قربانی
 ۸۰ و  هزار   ۴۶۲ و  میلیون  هشت  هند   _۲

مبتال، ۱۲۵ هزار و ۶۰۵ قربانی
 ۵۰۵ و  هزار   ۶۳۲ و  میلیون  پنج  برزیل   _۳

مبتال، ۱۶۲ هزار و ۳۵ قربانی
 ۴۴۰ ۷۳۳ هزار و  روسیه یک میلیون و   _۴

مبتال، ۲۹ هزار و ۸۸۷ قربانی
فرانسه یک میلیون و ۶۶۱ هزار و ۸۵۳   _۵

مبتال، ۳۹ هزار و ۸۶۵ قربانی
 ۴۱۱ ۳۸۸ هزار و  میلیون و  اسپانیا یک   _۶

مبتال، ۳۸ هزار و ۸۳۳ قربانی
۷_ آرژانتین یک میلیون و ۲۲۸ هزار و ۸۱۴ 

مبتال، ۳۳ هزار و ۱۳۶ قربانی
۸_ انگلیس یک میلیون و ۱۴۶ هزار و ۴۸۴ 

مبتال، ۴۸ هزار و ۴۷۵ قربانی
 ۷۳۳ و  هزار   ۱۲۷ و  میلیون  یک  کلمبیا   _۹

مبتال، ۳۲ هزار و ۴۰۵ قربانی
 ۹۴ مبتال،   ۱۲۸ و  هزار   ۹۵۵ مکزیک   _۱۰

هزار و ۳۲۳ قربانی
پس از ایاالت متحده، هند و برزیل کشورهای 
روسیه، فرانسه، اسپانیا، آرژانتین، انگلیس و 
را  مبتال  میلیون  یک  از  بیش  تاکنون  کلمبیا 

کرده اند.ایسنا ثبت 

کمیسر سابق سازمان غذا و داروی آمریکا 
هشدار داد: »موارد ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
مرحله  به  آینده  هفته های  طی  کشور  در 

می رسد.« انفجار 
در  گاتلیب  اسکات  سپید،  گزارش  به 
اظهاراتی گفت: »طی چند هفته آینده موارد 
ابتال به بیماری کووید-۱۹ در آمریکا بسیار 

می شود.« بیشتر 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرنطینه 
به  توجه  با  متحده  ایاالت  در  سراسری 
جدید  مورد  هزار   ۱۲۵ از  بیش  شناسایی 
ابتال به کووید-۱۹ طی روز جمعه، اعمال 
می شود، تاکید کرد: »به هر حال ما به اعمال 
قرنطینه سراسری نیاز داریم. من فکر می کنم 
که می توان بر اساس وضعیت هر ایالت و 

به شکل  نظر گرفتن کاهش هدفمند  با در 
موثری با این مساله مواجه شد. اما در حال 
حاضر چنین اقدامی در دست انجام نیست 
ایجاد  آینده  در  زیادی  مشکالت  بنابراین 
می شود و فکر می کنم این اتفاق طی چند 

برسد.« انفجار  مرحله  به  آینده  هفته 
کمیسر سابق سازمان غذا و داروی آمریکا 
افزود: »در حقیقت موارد ابتال به این بیماری 

باالتر است.« ایاالت متحده بسیار  در 
وی  ان،  ان  سی  خبری  شبکه  گزارش  به 
در  که  ابتال  جدید  موارد  »افزایش  گفت: 
آنچه  با  هستیم  روبرو  آن  با  حاضر  حال 
است  متفاوت  بودیم  شاهد  بهار  فصل  در 
چرا که در بهار، مناطق کوچک تری درگیر 

بودند.«ایسنا بیماری 

کمیسر سابق سازمان غذا و داروی آمریکا: 

آمارکرونادرآمریکادرهفتههایآیندهبهمرحلهانفجارمیرسد

شماره 10۱۷۹۰ ۱۸ آبان ۱۳۹۹



رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری تشریح کرد

 علی ابراهیمی
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان 
مسیح دانشوری با بیان اینکه میزان سرایت کرونا 
بسیار باال رفته و این توانایی را پیدا کرده تا بهتر 
وارد سلول شود، گفت: »عامل اصلی انتقال، از فرد 
به فرد است. اکنون هرگونه عالئم سرماخوردگی، 

کروناست مگر اینکه خالف آن ثابت شود.«
به گزارش سپید، ناشناخته، پیچیده، جهش یافته، 
آزمایشگاهی، چموش و... اینها همه القابی است 
که به کروناویروس  نسبت داده می شود. همان 
ویروسی که با ویژگی های منحصر به فردش، از 
شرق تا غرب عالم را طی کرده و حال و روز 
همه دنیا را دگرگون ساخته است. میلیون ها نفر در 
دنیا را به خود آلوده کرده و جان صدها هزار نفر 
را نیز گرفته است. هر روز اطالعات جدیدی از 
این ویروس به دست می آید و دانشمندان زیادی 
در کشورهای مختلف خود را در آزمایشگاه ها 
پنهان این پدیده  تا زوایای  محبوس کرده اند 
بیماری زای قرن را آشکار کنند. با آنکه اطالعات 
زیادی در طول 8 ماه گذشته که این مهمان ناخلف 
به جهان هستی وارده شده به دست آمده است 
اما به اذعان قاطبه دانشمندان و متخصصان علم 
پزشکی، هنوز نادانسته های بشر در خصوص 
کووید19 بسیار بیشتر از دانسته هاست و داروی 
صد در صد مؤثری که بتوان برای درمان بیماری 
به آن دل سپرد، وجود ندارد و واکسنی نیز برای 
کنترل انتقال این ویروس تأیید نشده است. برای 
بررسی آخرین وضعیت ویروس کرونا و تغییرات 
جدید در آن خبرگزاری فارس گفت وگویی با 
ویروس شناسی  استاد  ناجی،  علیرضا  سید 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی و آزمایشگاه 
ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری انجام 

داده است که باز نشر می شود.

 به عنوان اولین پرسش از آخرین وضعیت کرونا 
ویروس برایمان بگویید؛  اینکه در حال حاضر 

تست گیری چگونه انجام می شود؟
حدود 8 ماه از فعالیت ما در خصوص کرونا می گذرد، 
بیش از 100 هزار نمونه تست تشخیص مولکولی 
کرونا در این مرکز داشتیم. در چند ماه اخیر به دلیل 
محدودیت در کیت هایی که وزارت بهداشت در 
اختیار ما می گذارد و قوانینی که از طرف بیمه گذاشته 
می شود، تعداد پذیرش های ما یعنی پذیرش انجام 
تست سرپایی پایین آمده است و تعداد تست های 

سرپایی ما محدود شد.
اما در حال حاضر روزانه حدود 350 نمونه مولکولی 
تست پذیرش می شود که البته ما امکان افزایش تست 
را داریم. همان طور که ما رکورد انجام 1000 تست 
را در روز را نیز داشتیم. باید بگویم ما توفیق زیادی 
در کنترل عفونت و اپیدمی کرونا در ایران را نداشتیم. 

به چه علتی بیان می کنید که ما در کنترل اپیدمی 
کرونا در کشور خوب عمل نکرده و موفق نبوده ایم؟

بردیم،  کار  به  این علت که سیاست هایی که  به 
سیاستی هایی بوده که در واقع بجا و مناسب نبوده 
است. بنده به شخصه فکر می کنم در حال حاضر 
بدنه اجرایی هیچ ارتباطی با بدنه علمی در کشور 
ندارد. متاسفانه به عنوان کسی که در کمیته علمی 
کرونا هستم مشاهده می کنم توصیه هایی که در کمیته 
علمی کرونا می شود، خیلی روی تصمیم سازی ها 

تاثیری ندارد و علتش را  نمی دانم. 
به عنوان کسی که در زمینه ویروس شناسی و کووید 
فعالیت می کنم، به نظرم تصمیم به موقع گرفتن در 
پاندمی ها بسیار مهم است. دلیل اینکه تاکنون ما توفیق 
نداشتیم تا بتوانیم بیماری را کنترل کنیم؛ به خاطر این 
است که ما یکسری سیاست های نامناسبی به کار بردیم.

شما اکنون نگاه کنید، ما در موج اول کرونا هستیم؛ 
البته برخی صحبت از موج دوم و سوم می کنند؛ 
در حالی که اصال این طور نیست. ما در موج اول 
هستیم، اما ممکن است پیک های مختلفی را بزنیم. 

این اختالف نظر در خصوص اینکه ما در موج 
اول یا دوم و... هستیم به دلیل چیست؟ به بیان 
واضح تر توضیح دهید که موج و پیک چه تفاوتی 

با هم دارند؟
موج یعنی اینکه شما باید شیوع بیماری را کنترل 
کنید و به حداقل قابل قبول رسانده و پایین بیاورید، 
سپس منتظر باشید به علت های دیگر؛ مثل تغییر 
فصل، موج دیگری از بیماری بیاید. در حالی که ما 
همچنان در موج اول بیماری هستیم و جلو می رویم. 
ما نتوانستیم کووید را در ایران کنترل کنیم. اگر 
اکنون نوسانی را مشاهده می کنید، به نظرم در واقع 
کاری است که در موج اول رخ می دهد؛ بنابراین 
دیگر کشورها در موج دوم هستند اما ما همچنان 
در موج اول هستیم و این موج جلو می رود. این 
نشان دهنده این است که ما در سیاست های کنترلی 

زیاد توفیقی نداشتیم.
تعداد و موارد مثبت و مشخص شده روزانه کرونا 
و مرگ و میرها اعداد زنده ای در جلوی ما هستند. 
نمودارها کامال نشان می دهد که شرایط خوب نیست 
و باید در سیستم های کنترلی بهتر تصمیم گیری کنیم.

متاسفانه ما یک زمان طالیی را که در اسفند، فروردین 
و اردیبهشت بود را از دست دادیم و این موضوع 
باعث فشار بر روی مردم ایران شده و در واقع 
مردم کشورمان تاب آوری خیلی زیادی  ندارند و 
زود خسته می شوند. میزان سرایت ویروس خیلی 
باال رفته است و  این توانایی را پیدا کرده تا به 
این  اما  بهتر وارد سلول شود،  سلول بچسبد و 

معادل افزایش میزان مرگ و میر نیست. اکنون اگر 
بگویند مثال تهران دو روز تعطیل است، مردم شبانه 
برای مسافرت حرکت می کنند. این جامعه شناسی 
و روان شناسی مردم ایران است که ممکن است 
در دیگر نقاط هم وجود داشته باشد و باید به آن 
توجه کنیم. باید بگویم در خصوص سیاست های 
بکار گرفته شده، باید سیاست های قوی، جدی و 
متقن تری بکار ببریم. اعداد روزانه مرگ و میر و 
تعداد موارد مثبت ما در ایران نسبت به جمعیت، 
در بین کشورهای مختلف اصال مناسب نیست. 
فکر می کنم خیلی موارد شناخته شده را نیز در 
سیستم خود نمی آوریم و وزارت بهداشت نیز این 
را می داند؛ ممکن است برخی از افراد در  بخش 
درمانی خصوصی شناسایی شوند اما ثبت نشوند. به 
همین خاطر ما باید مطمئناً رویه خود را عوض کنیم. 

بحث دیگری در خصوص ویروس کرونا مطرح 
شده و این است که  بیماری زایی و مرگ و 
میر کرونا بیشتر شده است؛ آیا چنین موضوعی 

صحیح است؟
ویروس کرونا تغییر کرده و هر دو ویروس کرونا و 
سارس 2، تغییرات خیلی زیادی کرده اند. اکنون ما 
6 دسته ژنتیکی مختلفی در دنیا از این ویروس را 
شناسایی کرده و داریم؛ این ویروسی است که تغییر 
می کند. تغییر عمده ای که اآلن می توانیم درباره آن 
صحبت کنیم، این است که میزان سرایت ویروس 
افزایش پیدا کرده و نزدیک 9 برابر نسبت به اسفند 
شده است. از نظر ما ویروسی که در نمونه های 
تست گرفته شده شناسایی می کنیم از قبل و بعد 
از اینکه این تغییرات به وجود آید، خیلی تغییرات 
داشته است؛ برای نمونه قبال می گفتیم جوانان مبتال 

نمی شوند اما اکنون جوانان نیز مبتال می شوند.
اینها نشان دهنده این است که میزان سرایت ویروس 
خیلی باال رفته است و ویروس این توانایی  را پیدا 
کرده تا به سلول بچسبد و بهتر وارد سلول شود، 

اما این معادل افزایش میزان مرگ و میر نیست.
هنوز مطالعه و تایید نشده است که این تغییر در 
ویروس باعث افزایش میزان کشندگی ویروس شده 
یا ویروس وحشی تر شده و مرگ و میر باالتر رفته 
است؛ اما میزان سرایت خیلی بیشتر شده است. 

ویروس روی سطوح  ماندگاری  میزان  اکنون 
مختلف، چقدر دچار تغییر شده است؟ 

مطالعات مختلفی بیان می شود. مثال می گویند روی 
شیشه تا دو هفته ویروس زنده می ماند. بله ممکن 
است ویروس این پایداری ها را داشته باشد، اما باید 
این را در نظر بگیریم که نکته اصلی انتقال کووید 
در انتقال فرد به فرد و از طریق قطرات تنفسی 
است که می تواند صورت گیرد؛ یعنی ممکن است 
انتقال از طریق محیط و سطوح وجود داشته باشد 
اما انتقال خیلی موثری نیست. البته نمی گویم که 
انتقال انجام نمی شود، اما خیلی نقش ندارد، بلکه 
بیشترین انتقال از راه تنفسی است؛ البته در شرایط 
خاصی ممکن است به صورت هوایی نیز منتقل 

شود و مطالعات نشان داده می تواند اتفاق بیفتد.
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 ادامه از صفحه 11
به هرحال رعایت بهداشت اجتماعی که مورد تاکید 
قرار دارد و شامل رعایت فاصله گذاری، استفاده از 
ماسک و نرفتن در تجمعات است؛ نکات کلیدی 

است که می تواند کمک کند تا مبتال نشویم.
باید بدانیم که ویروس از چه طریقی منتقل می شود؛ 
البته نباید وسواس آنچنانی نیز داشته باشیم. باید رعایت 
کنیم و جلوی راه های انتقال عمده را بگیریم و اگر 
بیمار هستیم در اجتماع حاضر نشویم. در شرایط 
حاضر هرگونه عالئم سرماخوردگی یعنی کرونا؛ 

مگر اینکه خالف آن ثابت شود. 

مطرح شده که ماسکی که استفاده می کنیم به خاطر 
اینکه دی اکسید کربن به بدن برمی گردد برای بدن 
خطرناک است، این موضوع چقدر صحیح است؟

واقعیت این است که مستندات علمی کامال نشان داده 
که ماسک زدن می تواند در عدم انتقال ویروس موثر 
باشد؛ ضمن اینکه هیچ مستند علمی در این خصوص 
که ماسک زدن برای بدن مضر است، وجود ندارد.

در فردی که به کرونا مبتال شده و بهبودی پیدا کرده 
است چقدر امکان ابتالی مجدد دارد؟ نمونه هایی 
داشتیم که حتی فرد سه بار هم مبتال شده است.

که  است  ویروسی  یک   ،2 سارس  ویروس 
را  زیادی  و  قشنگ  تکاملی خیلی  مکانیسم های 
بدست آورده و ایمنی خیلی قوی نمی دهد؛ افرادی 
هم که مبتال می شوند بعد از دو تا سه ماه ممکن است 
آنتی بادی در بدنشان در حدی باشد که قابل شناسایی 
نباشد، روی همین موضوع نیز آنها باز هم نسبت به 
عفونت حساس هستند و مجدد دچار عفونت شده 
و آلوده می شوند. البته همه موارد عفونت مجدد 
مربوط به افت سطح ایمنی نیست، بلکه تغییرات 
ویروس هم می تواند روی این موضوع تاثیر گذارد. 
مثال موردی داشتیم که فرد ظرف یکماه دوباره دچار 
عفونت ویروس شده است. برای همین است که 
باید توجه کنیم اگر ما دچار عفونت کرونا شدیم، 
این اصال دلیلی بر مصونیت ما برای طوالنی مدت 
نخواهد بود و باید همانند قبل بهداشت اجتماعی 

خود را تقویت و رعایت کنیم.
سازمان جهانی بهداشت مطالعه جدیدی انجام داده 
و گفته در حال حاضر هیچگونه داروی موثری برای 
درمان کرونا نداریم و داروهایی که اگر موثر هم هستند، 

باید در زمان خودش مصرف شوند.
فقط یک داروی کورتون است که آن نیز ممکن 
است درصدی کمک کند. اکنون در مرحله ای هستیم 
که نه واکسن و نه داروی موثر و معجزه کننده ای 
داریم؛ بنابراین اکنون فقط چاره ما جلوگیری از انتقال 
عفونت است و باید ما بهداشت اجتماعی را تقویت 
کنیم تا زمانی که واکسن بیاید و ما بتوانیم بحث های 
مانند ایمنی گله ای را با واکسن موثری که بازهم آن 
نیز باید بررسی شود که آن واکسن چقدر می تواند 
کمک کند؛ اما به هرحال امیدوار هستیم تا واکسن 
بیاید و با پوشش دهی وسیع واکسن، بتوانیم عفونت 
راکنترل کنیم؛ همچنین داروهای موثری نیز بیاید تا 

بتوانیم درمان موثری نیز انجام دهیم.

برخی اوقات کشورهای مختلفی ادعا کرده اند 
واکسن کرونا را ساخته اند؛ اکنون در خصوص 
ساخت واکسن در دنیا در چه شرایطی قرار داریم؟
اکنون 5 واکسن مهم و جدی را داریم که در فاز 3 
هستند و آزمایش های آن ها در حال انجام است و 
شامل واکس های چینی، اروپایی و آمریکایی هستند.

واکسن در علم پزشکی مقوله ای است که در واقع 
بی ضررترین محصول انسانی است؛ چرا؟ به خاطر 
قوانینی است که برای آن می گذارند. چون واکسن 
را به طور وسیع و میلیاردها فرد سالم می خواهند 
استفاده کنند؛ در حالی که اگر دارویی را در نظر 
می گیریم، می گوییم برای عده خاصی مصرف می شود.

برای همین است که چون واکسن به طور وسیع 
مصرف می شود، باید ما تمام عوارض جانبی آن را 
در سطح بزرگ شناسایی کنیم؛ در نتیجه اگر واکسنی 
به طور مناسب تولید شود، ممکن است 4 تا 5 سال 
طول بکشد. اکنون شرایط، شرایط اورژانسی است و 
باید از هرچه داریم استفاده کنیم؛ اما بازهم با منطق. 
برای همین است که اکنون کارآزمایی هایی در سطح 
3 واکسن در حال انجام است و باید دیتای آنها بیرون 
بیاید؛ چرا که ممکن است اگر مثال عوارضی در یک 
در هزار نفر یا یک در میلیون نفر باشد، وقتی یک 
میلیارد نفر از این واکسن استفاده می کنند، یکدفعه 

شما عدد بزرگی از عوارض را می بینید.
میالدی  از سال  قبل  تا  امیدواریم  همه  شااهلل  ان 
جدید؛ یعنی دی ماه سال جاری، برخی واکسن ها 
مجوز بگیرند و بیایند، اما باید واکسن استفاده شود 
و تحقیق کنیم که چقدر واکسن به ما ایمنی می دهد و 
چند درصد از ایمنی که ایجاد می کند، ایمنی مناسب 

خنثی کننده است. 

برخی عنوان می کنند کیت هایی که برای انجام تست 
کرونا در سیستم بهداشتی کشور استفاده می شود 
از نظر کیفی با کیت های خارجی تفاوت دارد و 
درصد تشخیص آنها کمتر است، این موضوع 

صحیح است؟
در این خصوص بهتر است با مراکزی که مجوز 
کیت می دهند مانند انستیتو پاستور صحبت کرد. در 
هر صورت ما یکسری توانایی هایی در داخل کشور 
داریم اما همه می دانیم که ممکن است از نظر کیفیتی 
کیت هایی که در داخل تولید می کنیم با کیت های 
خارجی متفاوت باشد، اما به خاطر محدودیت هایی 
که وجود دارد ما باید از توانایی داخلی نیز استفاده 
کنیم. البته همیشه معتقدم باید توجه کنیم که این 
یک کفه ترازوست و باید ببینیم مزایا و معایب آن 

چقدر است؟
اگر مزایا بیشتر از معایب بود، باید استفاده کنیم. البته 
ما در آزمایشگاه ویروس شناسی بیمارستان مسیح 
دانشوری هنوز از کیت های خارجی که اوایل ورود 

کرونا به دستمان رسید استفاده می کنیم. اما باید برنامه 
کشوری باشد و ببینیم که این کیت ها چقدر کارایی 
و بهینه شده اند و درباره آن تصمیمی گرفته شود که 

آیا استفاده کنیم یا نکنیم.
بنده معتقد هستم که اکنون در شرایطی هستیم که نه 
واکسن و نه دارو برای درمان کرونا داریم. چیزی که 
برای کنترل عفونت و اپیدمی کمک می کند، شناسایی 
موارد درست با ابزار مناسب و بعد، مراقبت مناسب 
از بیمار در بیمارستان است؛ به همین دلیل قسمت 
آزمایشگاه برای ما بسیار مهم است. اکنون کشورهایی 
که شرایط مناسب داشته و به نوعی الگو هستند و خیلی 
خوب دارند کار می کنند؛ مثال چین، در آنجا بیش از 
یک میلیون تست در عرض سه روز انجام داده اند.

در نتیجه، باید گفت تست انجام دادن خیلی مهم 
است؛ البته آن ها بستر الزم را دارند، اما ما این امکانات 
را نداریم؛ البته اکنون ما در حال حرکت به آن سمت 
هستیم و مهم این است که باید تست انجام دهیم و 
موارد را شناسایی کنیم؛ موارد مثبت را شناسایی و 
قرنطینه کرده و درمان بیمار را انجام دهیم. باید مردم 
نیز کمک کنند و سیاست درست نیز اتخاذ شود تا 

بتوانیم این عفونت را کنترل کنیم.
اگر نتوانیم انتقال را کنترل کنیم، وضع همین است؛ 
همین طوری موجی به سمت جلو می رود و در موج 
اول، پیک ها رو به جلو می روند. مردم تاب آوری 
کمی دارند و خسته می شوند؛ ما کادر بهداشت و 
درمان نیز که جزء مردم هستیم هم خسته می شویم.

در نظر بگیرید همکاران بنده 8 ماه شبانه روز در 
آزمایشگاه در حال کار هستند و از اسفند ماه گذشته 
تعطیلی نداشته اند. اینها واقعیت هایی است که وجود 
دارد و باید این واقعیت ها را در نظر بگیریم. موضوع این 
است که کنترل کووید باید با اصول علمی صورت گیرد.

 شما به عنوان فردی که در حوزه ویروس شناسی 
صاحب نظر هستید و با توجه به شرایط کنونی 
شیوع کرونا در کشور، برای بهتر مدیریت کردن 

بیماری چه پیشنهادی دارید؟
بنده معتقدم باید حرف متخصصان را گوش دهیم؛ 
چیزی که تا االن انجام نداده ایم؛ یعنی وقتی یک 
کمیته علمی در ایران داریم و پروتکل می نویسد و 
آن همه فرد علمی در کشور هست و وقتی کمیته 
اپیدمیولوژی قوی داریم، باید به آنها توجه کنیم. 
اکنون عرصه، عرصه اپیدمیولوژیست هاست و باید 

آنها برنامه بدهند و به برنامه آنها گوش داده شود.

به نظرم باید کامال برای برخورد با این بیماری، علمی 
برخورد شود. اتفاقا اگر موضوع اقتصادی است و از 
این نظر هم بسیار مهم است، اگر این کار یعنی برخورد 
با بیماری به صورت علمی جلو برود، به اقتصاد نیز 
کمک می کند. اکنون 8 ماه گذشته و وضعیت کووید 
به این صورت است و بسیاری افراد و کارگران شرایط 
مناسبی ندارند. باید فکر درستی شود تا بیماری را 
کنترل کنیم و بعد به صورت منطقی و علمی افراد 
را وارد جامعه کنیم و اقتصاد بچرخد و در غیر این 

صورت این طور محقق نخواهد شد.

با توجه به فصل سرما و بروز سرماخوردگی، 
آنفلوآنزا و کرونا شرایط را چطور پیش بینی می کنید؟

اکنون در فصل سرما قرار داریم و شرایط متفاوت 
است، کرونا نیز بیشتر می شود و ریسک ابتال باال 
می رود. در محیط بسته وارد می شویم و احتمال 
انتقال بیشتر خواهد شد؛ به غیر از اینکه ما همیشه 
یک تفکر و ناراحتی از پاندومی آنفلوآنزا نیز در 

این فصل داریم.
یکسری از همکاران ما می گویند امسال از نظر آنفلوآنزا 
سال خوبی است؛ چون همه رعایت می کنند؛ امیدواریم 
همین طور باشد. اما بنده می خواهم بگویم اصال 
نباید خوشبین باشیم و باید بدترین سناریو را در 
نظر بگیریم و برای این موضوع آمادگی داشته باشیم.

به نظر بنده اکنون واکسیناسیون آنفلوآنزا مهم ترین 
چیزی است که باید صورت گیرد و باید سعی 
که حساس هستند  برای گروه های هدف  کنیم 
واکسن استفاده کنیم؛ البته می دانیم از نظر تعداد 
واکسن هایی که می توانیم تهیه کنیم در همه دنیا نیز 
کمبود واکسن آنفلوآنزا وجود دارد، اما باز همان 
کارهایی که برای کووید باید انجام دهیم را انجام 
دهیم؛ یعنی برای آنفلوآنزا نیز انجام می دهیم و 

نکته اصلی این است.
واقعیت این است که ما باید یک رویکرد کامال علمی 
داشته باشیم. خیلی از مسائلی که همکاران ما در 
تلویزیون درباره آن صحبت می کنند و از اصطالحاتی 
که استفاده می کنند و عددهای عجیب و غریبی که 
می گویند، درست نیست؛ مثال عنوان می کنند در ایران 
این میزان سطح ایمنی داریم که اینها درست نیست.

به خاطر اینکه ما ابزار مناسب برای اندازه گیری آن ها 
نداریم. به نظرم تنها چاره ما این است که باید دست 
به سمت علم دراز کنیم و رویکرد علمی داشته باشیم. 

عنوان می شود ویروس تغییر ژن می دهد و تغییرات 
زیادی در آن مشاهده می شود، به عنوان یک استاد 
ویروس شناسی در این خصوص توضیح دهید؟

بله، تغییرات در ویروس وجود دارد و این تغییرات 
باعث شده یکسری اشتقاق های ژنتیکی در مورد آن 
صورت گیرد و ویروس این مزیت را بدست آورده 

که بتواند راحت تر منتقل شود. 

با توجه به اینکه بیان می کنید سرعت انتقال ویروس 
تا 9 برابر بیشتر از قبل شده، آیا قدرت و سرعت 

کشندگی ویروس نیز بیشتر شده است؟
نه، هنوز هیچگونه مطالعه ای در این خصوص وجود 
ندارد که کشندگی ویروس زیادتر شده باشد. البته 
میزان عفونت بیماری و میزان افرادی که عفونت را 
کسب می کنند بیشتر شده و ویروس این مزیت را 
پیدا کرده که خیلی راحت تر به دیگران منتقل شود، 
اما هیچگونه مطالعه ای که بتواند نشان دهد که باعث 
شده بیماری زایی ویروس در واقع به سمتی برود که 

کشته ها بیشتر شود، اصال وجود ندارد.

شماره 121790 18 آبان 1399



  امین جاللوند

است  رسیده  مرحله خطرناکی  چنان  به  کرونا 
که به گفته  بسیاری از کارشناسان، فقط قرنطینه 
کامل می تواند تا حد زیادی از جان مردم و کادر 

درمان، محافظت کند.
اقبال شاکری، نماینده مجمع نمایندگان تهران در 
ستاد ملی مقابله با کرونا هم تاکید می کند: »طبق 
نظر کارشناسان به جز قرنطینه دو الی سه هفته ای، 
راه دیگری برای برون رفت از این وضعیت وجود 
ندارد. دولت موظف است با همه توان جلوی 
فوت بیش از ۴۰۰ نفر از هموطنان که بخش قابل 

توجهی از آن مربوط به تهران است را بگیرد.«
او یادآور می شود: »تمام راه هایی که تاکنون پیش 
گرفته شده است، نتیجه درستی نداده و اکنون تنها 
راه خروج از حالت فعلی، قرنطینه کامل تهران به 

مدت دو تا سه هفته است.«
او با اعتقاد به این که دولت باید نسبت به این 
پیشنهاد تمکین کند و لوازم قرنطینه کامل تهران 
را فراهم  سازد، اظهار می کند: »دولت باید به کادر 
درمان، حمل و نقل عمومی و به معیشت مردم 
کمک کند. این امر نیز جزئی از قرنطینه تهران 
محسوب می شود. بنابراین جز این راه دیگری 
باید  ندارد.  ویروس وجود  این  با  مقابله  برای 
هرچه زودتر برای اینکه فوت بیش از ۴۰۰ نفر 
از هموطنان عادی نشود قرنطینه کامل در تهران 

را اجرایی کنیم.«
نماینده مجمع نمایندگان تهران در ستاد ملی مبارزه 
با کرونا خاطرنشان می کند: »طبق نظر کارشناسان 
به جز قرنطینه دو الی سه هفته ای، راه دیگری برای 
برون رفت از این وضعیت وجود ندارد. دولت 
موظف است با همه توان جلوی فوت بیش از 
۴۰۰ نفر از هموطنان که بخش قابل توجهی از 

آن مربوط به تهران است را بگیرد.«

عوارض قرنطینه نشدن کالن شهرهای پرخطر
خیلی از کارشناسان نظام سالمت هشدار می دهند 
که اگر تعطیلی کالنشهرها جدی گرفته نشود و 
همین سیاست های فعلی ادامه پیدا کند، باید تاوان 

سنگینی پس بدهیم. 
سجاد موسوی، کارشناس اقتصاد سالمت در گفتگو 
با سپید به اهمیت تعطیلی شهرهای پرخطر اشاره 
می کند و می گوید: »تعطیلی کامل کالن شهرها باید 
به شکل فوری، اجرا شود. هرچقدر این تعطیلی ها 
را به تعویق بیندازیم، به همان میزان هم باید منتظر 
افزایش آمار مرگ و میرهای کرونایی باشیم. اگرچه 
گفته می شود که تعطیلی کامل شهرهای پرخطر 

به اقتصاد این شهرها آسیب می زند، اما واقعیت 
این است که تعطیل نشدن شهرهای پرخطر در 
به  بیشتری  اقتصادی  تلفات  کرونا،  اوج شیوع 

دنبال خواهد داشت.«
او تاکید می کند: »اینکه تعطیلی ها به شکل نصفه و 
نیمه اجرا شود، یا بازارها و اماکن عمومی همچنان 
پذیرای مردم باشد، این سیاست ها نمی تواند موج 
سوم کرونا را کنترل کند. تداوم این شرایط، اقتصاد 
سالمت را فلج خواهد کرد. هزینه درمان برخی 
بیماران حاد مبتال به کرونا، گاهی از مرز 1۰۰ 

میلیون تومان هم می گذرد. اغلب این هزینه ها نیز 
از جیب نظام سالمت تامین می شود. در این شرایط 
اگر ورودی بیمارستان ها کمتر نشود، نظام سالمت 
از توان مالی کافی برای رسیدگی به بیماران مبتال 

به کرونا برخوردار نخواهد بود.« 
کامل  »تعطیلی  می کند:  خاطرنشان  موسوی 
کالن شهرها می تواند آمار بستری ها را کاهش 
فرسودگی و  از  قدری  این صورت،  در  دهد. 
شد.  خواهد  کاسته  هم  درمان  کادر  خستگی 
بیمارستانی  تجهیزات  که  داشت  نظر  در  باید 
خیلی  در  و  است  شدن  فرسوده  حال  در  نیز 
تجهیزات  جایگزینی  امکان  درمانی،  مراکز  از 
نیروی  و  داروها  تامین  ندارد.  وجود  فرسوده 
انسانی نیز برای بسیاری از مراکز درمانی به یک 
چالش بزرگ تبدیل شده است. در این شرایط 
کامال ضروری است که نظام سالمت به مدت 
چند هفته از این فشار مضاعف خارج شود تا 
فروپاشی  دچار  سالمت  نظام  زیرساخت های 
به  می تواند  کالن شهرها  کامل  تعطیلی  نشود. 
ساختارهای نظام سالمت، فرصت احیا بدهد.«
همچنین محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام 
پزشکی کشور نیز در گفتگو با سپید، خواستار 

تعطیلی شهرهای پرخطر و اعمال محدودیت های 
جدی است. او از سیاست های فعلی برای مقابله 
با کرونا، انتقاد می کند و می گوید: »برای مقابله با 
بحران کرونا، برنامه ریزی مدون و سیاست گذاری 
مشخصی به چشم نمی خورد. بخصوص در حوزه 
نگاه به نیروی انسانی فعال در حوزه سالمت 
که در خط اول مبارزه با بیماری کرونا هستند، 
برنامه ریزی اصولی برای حفظ این نیروها وجود 
ندارد. این فقدان برنامه ریزی هم به شکل مستقیم 

و غیرمستقیم به کادر درمان آسیب می زند.«
که  هستیم  »شاهد  می شود:  یادآور  او 
توام  جامعه،  سطح  در  سیاست گذاری ها 
رعایت  است.  نبوده  اصولی  برنامه ریزی  با 
اقشار  از  حمایت  بهداشتی،  پروتکل های 
آسیب پذیر جامعه و اعمال محدودیت ها در دوران 
کرونا نیز به درستی انجام نشده است. مجموعه 
این اقدامات از نوعی بی توجهی به شرایط کادر 
درمان حکایت دارد. بسیار ساده انگارانه است 
که بحث کنترل کرونا در سطح جامعه را رها 
کنیم و سپس به دنبال مهار این بیماری در مراکز 

درمانی باشیم.«
ادامه در صفحه 14 

قرنطینه کامل
 توصیه کارشناسان برای عبوراز بحران کرونا
برخی کارشناسان می گویند راه هایی که تاکنون برای مهار کرونا در پیش گرفته شده 

نتیجه نداده است. به همین دلیل تنها راه خروج از بحران فعلی، قرنطینه کامل تهران است

شاکری: طبق نظر کارشناسان 
به جز قرنطینه دو الی سه 

هفته ای، راه دیگری برای برون 
رفت از این وضعیت وجود 

ندارد. دولت موظف است با 
همه توان جلوی فوت بیش از 

۴۰۰ نفر از هموطنان که بخش 
قابل توجهی از آن مربوط به 

تهران است را بگیرد
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 ادامه از صفحه 13
»نمی شود  می کند:  خاطرنشان  مصلحی 
پروتکل های بهداشتی در سطح جامعه رعایت 
نشود، نظارت ها را رها کنیم، حمایت مالی از اقشار 
آسیب پذیر جامعه عملیاتی نشود، معافیت های 
سفرهای  محدودیت  نگیرد،  صورت  مالیاتی 
انجام نشود و کنترل تجمعات را  غیرضروری 
رها کنند، سپس همه بار مقابله با کرونا را به 
کار  این  کنند.  منتقل  درمان  و  بهداشت  بخش 
نوعی بی توجهی بزرگ به نظام سالمت و بویژه 

کادر بهداشت و درمان است.«
او انتقاد می کند: »فقدان برنامه ریزی ها به وفور 
دیده می شود. در حالی که کارشناسان بارها درباره 
نحوه مقابله علمی با بیماری کرونا به مسئوالن 
تذکر دادند، اما متاسفانه هم اکنون در شرایطی 
هستیم که دست اندرکاران مدیریت کرونا در حال 
طی کردن روزمرگی هستند و سیاست مشخصی 
برای کنترل بیماری ندارند. انگار امیدوار هستند 
که به مرور زمان، اتفاق های بهتری بیفتد. یعنی 
برنامه ریزی وجود ندارد که به دنبال نتیجه باشیم. 
به همین دالیل اگر سیاست های فعلی تداوم یابد، 
اوضاع نامطلوب کادر درمان در آینده نیز تداوم 

خواهد داشت.« 

ضرورت اعمال محدودیت های جدی 
برای کنترل کرونا

بسیاری از نمایندگان جامعه پزشکی، بارها بر 
ضرورت تعطیلی موقت تهران و سایر شهرهای 
این  اگر  آنها،  باور  به  کرده اند.  تاکید  پرخطر 
باید  بعدها  نشود،  اجرایی  موقت  تعطیلی های 

بهای سنگین تری را پرداخت کنیم.
یداهلل سهرابی، عضو شورای عالی نظام پزشکی 
اعمال  ضرورت  به  سپید  با  گفتگو  در  کشور 
پرخطر  شهرهای  در  جدی  محدودیت های 

کشور اشاره می کند و می گوید: »در کشور ما 
خیلی اوقات دنبال سندروم نتیجه فوری هستیم. 
با اعمال محدودیت های جدی در تهران و یا دیگر 
شهرها نباید منتظر نتیجه فوری باشیم. یعنی نباید 
انتظار داشته باشیم که محدودیت های اعمال شده، 
بالفاصله جواب بدهد. احتمال دارد محدودیتی که 
االن وضع می کنیم، یک ماه دیگر آثار خودش را 
نشان دهد. همچنین این محدودیت ها باید حتما 
با ممنوعیت سفرهای غیرضروری همراه باشد.«
او یادآور می شود: »رسانه ها نیز نقش چشمگیری 
در فرهنگ سازی و آموزش مردم برای پیشگیری 
از کرونا دارند. رسانه ها می توانند مثل اسفند 98، 

دوباره حساسیت جامعه نسبت به کرونا را افزایش 
دهند. باید این آموزش ها ارائه شود که در این برهه 
زمانی، ماسک زدن از هر واکسن و دارویی موثرتر 
است. ماسک نیز باید از داروخانه ها و مکان های 
بهداشتی مجاز تهیه شود تا مردم امنیت خاطر 

بیشتری داشته باشند.«
سهرابی تاکید می کند: »نیاز است که ماسک و 
سایر اقالم بهداشتی مثل الکل های شستشو نیز 
در سطح گسترده تری در اختیار داروخانه ها قرار 
بگیرد تا این کاالهای ضروری تامین باشد. حتی 
دولت و سایر نهادهای حمایتی نیز باید برای تامین 
ماسک و تحویل آن به خانواده هایی با توان مالی 
کمتر، کمک کنند و ماسک رایگان در اختیار آنها 
قرار دهند. در عین حال، شستشوی 2۰ ثانیه ای 
دست ها، حفظ فاصله اجتماعی و ایجاد حساسیت 
در مردم نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی، 
می تواند در کنترل بحران کرونا بسیار موثر باشد. 
البته با دستورات دولتی و بدون همراهی مردم 
نمی توان بر کرونا غلبه کرد. نیاز داریم که خیران 
هم دوباره مثل دوران آغاز شیوع کرونا به میدان 
کمک بیایند. در این راستا نباید فقط از دولت 
انتظار داشته باشیم و باید مردم و همه نهادها برای 

کمک به میدان بیایند.«
سهرابی با اشاره به روزهای سخت جامعه پزشکی 
در دوران کرونا 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 از 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 دهند. در صورتی که این تصور، غلط است 
و بدون همکاری مردم، کادر درمان و نظام سالمت، 

نمی توان بحران کرونا را از بین ببرد.«
او با تاکید بر اینکه محدودیت های کرونایی باید 
باشد، خاطرنشان  اجتماعی داشته  پیوست های 
می کند: »دوگانه معیشت و سالمت، یک دوگانه 
جدی است که باید مدیریت شود. 55 درصد 
اقتصاد ما خدماتی و 6۰ درصد مراکز اقتصادی 
هم به شکل استیجاری است. اینها آمارهایی است 
که خود دولت اعالم کرده است. در این شرایط 
به کادر درمان هم وعده دادند که به شما وام 
می دهیم و قسط هایتان را دیرتر پرداخت کنید، 
اما این وعده ها نیز عملی نشد. به همین دالیل 
است که معتقدم همه ارکان حاکمیت باید به میدان 
بیایند و حمایت ها رنگ عملی به خود بگیرد تا 

از این پیچ خطرناک رد شویم.«

فرصت ها ی مهار کرونا که قدرش را ندانستیم
کرونا همچنان قدرت نمایی می کند و آمار مرگ 
و میر بر اثر ابتال به کرونا نیز همچنان سه رقمی 
است. برخی کارشناسان بر این باورند که اگر فقط 
چند راهکار علمی پیاده می شد و به توصیه های 
صاحبنظران بیشتر بها داده می شد، حاال وضعیت 
کرونا به وخامت امروز نبود. پیش بینی های علمی 
حاکی از آن است که با آغاز فصل سرما و همزمان 
با شیوع آنفلوآنزا، آمار مبتالیان و مرگ و میر بر اثر 
کرونا در ایران افزایش چشمگیری خواهد داشت.
آمار ابتال به کرونا پس از کاهش مقطعی در اواسط 
بهار، دوباره شدت گرفت و در میانه تابستان، شاهد 
اوج گیری مجدد بیماری بودیم. آمار کشته های 
کرونا، رکورد زد و برخالف پیش بینی های اولیه، 
فصل گرم هم نتوانست این بیماری مهلک را مهار 
کند. حاال با آغاز فصل سرما، موج بعدی کرونا 

به راه افتاده است و قربانی می گیرد.
کارشناسان بر این باورند که اگر از فرصت تعطیالت 
نوروز استفاده می  کردیم و مقررات منع سفرهای 
نوروزی وضع می شد، وضعیت کرونا قابل کنترل تر 
بود. به اعتقاد آنها از فرصت تعطیالت نوروز استفاده 
نشد و این موقعیت عالی برای مهار کرونا سوخت 
شد. تعطیالت سال نو در کشور ما مصادف با اوج 
شیوع ویروس کرونا در جهان بود. اغلب کسب 
و کارها در ایران تعطیل بودند و منع مسافرت ها 
و تعطیلی اماکن عمومی، ضربه جدی به اقتصاد 
فرصت های طالیی  اینها  نمی کرد.  وارد  کشور 
بود که در کشورهای دیگر وجود نداشت، اما 

ما نتوانستیم از این فرصت اتفاقی بهره ببریم.
نتیجه منع نشدن مسافرت های نوروزی، چند هفته 
بعد خودش را نشان داد. در حالی که کادر درمانی 
در حال بازیابی انرژی از دست رفته شان بودند، 
دوباره تخت های بستری بیمارستان ها مملو از 
بیماران مبتال به کرونا شد. کارشناسان می گویند 
در این شرایط فعال قرنطینه می تواند کشور را 

قدری از بحران کرونا رهایی ببخشد.

مصلحی: نمی شود پروتکل های 
بهداشتی در سطح جامعه رعایت 

نشود، نظارت ها را رها کنیم، 
حمایت مالی از اقشار آسیب پذیر 
جامعه عملیاتی نشود، معافیت های 
مالیاتی صورت نگیرد، محدودیت 
سفرهای غیرضروری انجام نشود 

و کنترل تجمعات را رها کنند، 
سپس همه بار مقابله با کرونا را 

به بخش بهداشت و درمان منتقل 
کنند. این کار نوعی بی توجهی 

بزرگ به نظام سالمت و بویژه کادر 
بهداشت و درمان است
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موسوی: تعطیلی کامل کالن شهرها 
باید به شکل فوری، اجرا شود. 

هرچقدر این تعطیلی ها را به 
تعویق بیندازیم، به همان میزان 

هم باید منتظر افزایش آمار مرگ 
و میرهای کرونایی باشیم. اگرچه 

گفته می شود که تعطیلی کامل 
شهرهای پرخطر به اقتصاد این 

شهرها آسیب می زند، اما واقعیت 
این است که تعطیل نشدن 

شهرهای پرخطر در اوج شیوع 
کرونا، تلفات اقتصادی بیشتری به 

دنبال خواهد داشت

سهرابی: 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



تولید یک داروی گیاهی برای کمک به درمان کووید 19 در کرمانشاه

 علی ابراهیمی
»تولید دارویی درمان کووید 19 در کرمانشاه«؛ 
این عنوان خبری چند روزی است در رسانه ها 
بازتاب گسترده ای داشته و عالوه بر مسئوالن 
استانی، واکنش مسئوالن سازمان غذا و داروی 

وزارت بهداشت را هم برانگیخته است.

به گزارش سپید، به تازگی و بر اساس مستندات و 
نتایج اولیه کارآزمایي انجام شده در کرمانشاه، یک 
داروی ترکیبی گیاهی در کمک به درمان بیماران 
کووید 19 دارویی مؤثر ارزیابی شده است. مدیر 
پروژه تولید این دارو که »MAB 98« نام گرفته، 
فردی به نام علی مصطفایی، ایمونولوژیست و عضو 

بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است.

شش ماه است که دارو در اختیار بیماران 
قرار دارد

وی در تشریح جزئیات این پروژه گفت: »شش ماه 
است که دارو در اختیار بیماران قرار گرفته است. البته 
کارآزمایی بالینی دارو در اوایل فروردین ماه شروع 
شد و پس ازآن به دلیل نیاز بیماران و تقاضاهایی 
که از سوی همکاران پزشک و دوستان دانشگاهی 
وجود داشت، محصول در دسترس آنها قرار گرفت.«
مصطفایی افزود: »علیرغم اینکه این دارو گیاهی است، 
ولی بنده نه متخصص تب سنتی هستم و نه در این 
بخش اطالعات و تخصصی دارم. ضمن اینکه دارو 
نیز بر پایه مولکولی و بر اساس علم نوین داروسازی 
تولید شده است، اما چون محصول گیاهی است برخی 
تصور می کنند که بنده متخصص تب سنتی هستم و 
دارو نیز بر اساس مستندات تب سنتی تهیه شده است.«

مسئول پروژه »MAB 98« در ادامه گفت: »در طول 
شش ماه از آغاز تولید و مصرف این دارو بالغ بر 2 
هزار و پانصد نفر آن را در سطح استان کرمانشاه و 
نیز استان های همجوار با توصیه و تجویز همکاران 
پزشک و دانشگاهی مصرف کرده اند و خوشبختانه 
نتایج رضایت بخشی هم داشته است. ازاین رو ما 
همچنان بر ادعاهای خود در خصوص اثربخشی 
دارو که در ابتدای سال نیز آن را مطرح کرده بودیم 
تأکید داریم و حتی امروز اطمینانمان به تأثیرگذاری 
دارو بیشتر هم شده است زیرا مصرف کنندگان دارو 

از تأثیر آن رضایت داشته اند.«
وی افزود: »این دارو یک محصول بدون عارضه 
و کم هزینه است و ما مدعی هستیم که تا به امروز 
مؤثرترین دارو در کنترل و درمان بیماری کرونا است. 

البته شاید به مرورزمان داروهای مؤثرتری هم تولید 
شود، اما به اعتقاد ما این دارو امروز از کلیه داروهای 

مطرح در درمان کرونا اثرگذاری بیشتری دارد.«
مصطفایی در پاسخ به این سؤال که این دارو در چه 
مرحله ای از ابتال تأثیر بیشتری دارد، اظهار داشت: 
»به طورکلی اگر فرد پس از شروع عالئم بیماری، در 
کوتاه ترین زمان به پزشک مراجعه کرده و دارو را 
دریافت کند میزان اثربخشی آن بیشتر خواهد بود و 
ما می توانیم ادعا کنیم که اگر فرد بیمار این دارو را 
در هفته نخست بیماری دریافت کند تقریبا به طور 
کامل درمان خواهد شد و عارضه ای هم بر روی فرد 
بیمار باقی نخواهد ماند، اما هرچه از این زمان بندی 
دورتر شویم و بیماری شکل حاد و مزمن تری پیدا 
کرده و میزان درگیری ریه فرد بیشتر شود طبیعی 
است که هم طول دوره درمان بیشتر خواهد بود و 

هم موفقیت درمان ها کمتر خواهد شد.«
وی افزود: »تجربه ما نشان می دهد که این دارو در 
بیمارانی که ویروس را به مدت دو ماه در بدن خود 

داشتند نیز در اغلب موارد نتایج خوبی به همراه داشته 
و حتی بیمارانی که دچار فیبروز ریوی شدند هم با 
استفاده از این دارو در یک دوره طوالنی تر نتایج 
مثبتی را به دست آورده اند و دارو توانسته به ترمیم 

بافت فیبروز شده کمک کند.«
مصطفایی با اشاره به اینکه این تفکر که فرد بیمار تا 
زمانی که تنگی نفس یا عالئم حادتری نداشته باشد 
باید در خانه بماند و نیازی به مراجعه پزشک ندارد 
تفکر نادرستی است، اضافه کرد: »البته شاید دلیل 
این دیدگاه آن باشد که به جهت نبود داروی درمان 
قطعی کرونا باید مردم را از مراجعه به پزشک و 
مطالبه دارو بر حذر داشت، اما این دیدگاه از لحاظ 
اخالقی درست نیست؛ بنابراین ما مدعی هستیم که 
اگر بیمار در هفته نخست بیماری این دارو را دریافت 
کند می تواند به صورت تقریبی بهبودی کامل حاصل 

کرده و بیماری اش صد در صد درمان شود.«
وی ادامه داد: »اینکه ما می گوییم دارو تأثیر صددرصدی 
در درمان بیماری دارد یک ادعا نیست بلکه نتیجه 
استفاده از این دارو بر روی نزدیک به دو هزار و پانصد 
بیمار کرونایی به اثبات رسیده است و مستندات آن هم 
موجود است؛ لذا اگر بیمار به محض بروز عالئم این 
دارو را دریافت کند ظرف حداکثر یک هفته بیماری 

او درمان خواهد شد.«
مسئول پروژه »MAB 98« در پاسخ به این سؤال 
که دارو از چه زمانی در دسترس عموم قرار خواهد 
گرفت، گفت: »نزدیک به دو ماه است که اقدامات 
الزم برای اخذ مجوز تولید دارو را شروع کرده ایم و 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان هم 

کمک زیادی در این خصوص کرده است. 
ادامه در صفحه 16 

نوش داروی باختر
وزارت بهداشت هنوز این دارو را تایید نکرده است
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علی مصطفایی، مدیر پروژه » 
MAB 98«: در طول شش ماه 

از آغاز تولید و مصرف این دارو 
بالغ بر 2 هزار و پانصد نفر آن 
را در سطح استان کرمانشاه و 

نیز استان های همجوار با توصیه 
و تجویز همکاران پزشک و 

دانشگاهی مصرف کرده اند و 
خوشبختانه نتایج رضایت بخشی 

هم داشته است

محمودرضا مرادی، رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی 

کرمانشاه: این دانشگاه به 
دنبال اخذ مجوزهای الزم برای 
تولید انبوه این دارو از سوی 

سازمان غذا و دارو است



شماره 161790 18 آبان 1399

 ادامه از صفحه 15
البته روند طوالنی شده و بخشی از تأخیر به وجود 
آمده هم مربوط به بروکراسی و کاغذبازی اداری است 
وگرنه دادن مجوز تولید به داروی ایمنی که ارزان 
است و مؤثر بوده و وابستگی به خارج ندارد باید 
به راحتی امکان پذیر باشد و در کانال کاغذبازی های 
نیفتد. ضمن اینکه شاید بخش های دیگر دانشگاه هم 

در این خصوص کم مهری کرده باشند.«
مصطفایی تصریح کرد: »صدور مجوز برای یک 
دارو باید از سوی سازمان غذا و دارو و معاونت های 
غذای و داروی دانشگاه های علوم پزشکی صورت 
گیرد که بنده هم در این بخش سی سال معلمی 
کرده ام و فکر می کنم، اما تصور می کنم که باید در 
این بخش تسریع صورت گیرد چراکه باید مجوز 
را تا به امروز گرفته بودیم، ولی متأسفانه این اتفاق 
هنوز نیفتاده است.« وی اضافه کرد: »البته منظور 
ما این نیست که بدون در نظر گرفتن مالحظات 
فنی مجوز تولید داده شود، اما به دلیل فرس بودن 
شرایط در وضعیت بحران کرونا می توانستند بخشی 
از بروکراسی های غیرضرور را نادیده بگیرند. ازاین رو 
تا به امروز مجوزی برای تولید انبوه دارو داده نشده 
و پیش بینی ما این است که حتی االمکان یک ماه 

دیگر هم این روند طول خواهد کشید.«

دارو به صورت رایگان در اختیار 
بیماران قرار گرفته است

وی گفت: »در بحث تولید و توزیع دارو هم تا 
به امروز توزیع دارو به صورت رایگان انجام شده 
و مشکالتی نیز در بخش توزیع آن وجود داشته 
است. در تولید نیز تا به اآلن یک ریال از بخشی 
کمک نگرفته است و حتی نهادی هم به این روند 
کمک نکرده است و عمال بار سنگین مالی آن بر 
دوش شرکت تولیدکننده بوده است، اما با وجود 
اینکه دارو تا به امروز رایگان تولید و توزیع شده، 
بی مهری زیادی به آن وجود دارد درحالی که اگر 
این دارو در هر جای دیگری دنیا با این خصوصیات 
و ویژگی ها تولید شده بود مجوز آن ماه ها پیش 
صادر می شد.« وی در خصوص چگونگی دستیابی 
بیماران به دارو نیز گفت: »دارو توسط پزشکان 
تجویز و نسخه آن به مجموعه ارسال می شود و فرد 
بدون اطالع و شناخت مجموعه و بدون هیچ گونه 
ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مصرف کننده به آن 
دسترسی پیدا می کند و گزارش های مصرف نیز بعد 
از 4 روز از بیمار گرفته شده و در دفاتر مجموعه 

تولیدی ثبت می شود.«
وی در پایان مدعی شد که بخش زیادی از کاهش 
مرگ ومیرهای ناشی از کرونا در استان کرمانشاه 
درنتیجه مصرف این دارو بوده است. به گفته او 
ممکن بود بخشی از دو هزار و پانصد نفری که این 
دارو را مصرف کرده و بهبود یافته اند جان خود را از 
دست می دادند؛ لذا انتظار این است که کم لطفی ها 
کنار گذاشته شده و به تولید دارو کمک شود، اما 
این سؤال همچنان مطرح است که اگر این دارو 
در استان و یا کشور دیگری تولید شده بود هم 

اینگونه با آن برخورد می شد؟

تالش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
برای اخذ مجوز دارو

بعدازاین مصاحبه رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه هم به ماجرا ورود کرد و با اشاره به ارائه 
گزارش نهایی توسط داوران و تأیید علمی داروی 
»MAB 98« مربوط به بیماران کرونایی گفت: 

»این دانشگاه به دنبال اخذ مجوزهای الزم برای 
تولید انبوه این دارو در سازمان غذا و دارو است.«
 محمودرضا مرادی در نشست بررسی رفع موانع و 
مشکالت اجرایی اخذ مجوز و تولید این دارو که 
با حضور معاونین درمان؛ غذا و دارو؛ تحقیقات و 
فناوری و علی مصطفایی، داروساز، افزود: »تولید 
این دارو و تأیید آن از سوی مراجع مربوطه افتخاری 
بزرگ را نه تنها برای پدیدآورنده آن، بلکه برای 
دانشگاه علوم پزشکی، استان کرمانشاه و کشور 

رقم می زند.«
وی اضافه کرد: »واحدهای مربوطه در دانشگاه 
را  اقدامات الزم  تمام  کرمانشاه  پزشکی  علوم 
برای اخذ تأییدیه نهایی دارو انجام خواهند داد 
و پیگیری های الزم برای تسریع این فرایند در 
مراجع کشوری به طور پیوسته در حال اجرا است.«

مرادی اظهار داشت: »چنانچه این دارو بتواند 
مربوطه  سازمان های  از  را  نهایی  موافقت های 
به صورت  و  وقت  اسرع  در  نماید  دریافت 
گسترده برای درمان بیماری کووید 19 به کار 

خواهد رفت.«
علی مصطفایی، سازنده این دارو نیز در جلسه 
گفت: »این دارو در مرحله نهایی تأیید قرار گرفته 
اولیه و نمونه های  و توانسته است در مراحل 
بررسی شده، توفیق کسب کند.« وی اظهار داشت: 
»نکته مثبت این دارو گیاهی بودن آن است و 
تاکنون هیچ عارضه ای جانبی در بیماران به همراه 

نداشته است.« مصطفایی افزود: »استفاده از این 
دارو در مراحل اولیه بیماری موجب بهبود 100 
درصدی بیماران می شود، اما در مراحل پیشرفته 

بیماری کووید نیز کاربرد دارد.«

MAB 98 درمان قطعی کرونا نیست
قباد محمدی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم 
گفت:  این خصوص  در  هم  کرمانشاه  پزشکی 
پروفسور  داروی  ارائه شده  مستندات  اساس  »بر 
مصطفایی دارویی خوب و مؤثر در درمان کرونا 

است، ولی نمی توان به عنوان درمان قطعی کرونا 
این دارو را معرفی کرد.«

 وی افزود: »در برخی از رسانه ها به نقل از بنده 
برای داروی »MAB 98« از عنوان داروی قطعی 
کرونا استفاده شده که چنین موضوعی صحت ندارد.« 
محمدی اضافه کرد: »دارویی که دکتر مصطفایی بر 
روی آن کار کرده و آزمایش های بالینی را نیز انجام 
داده است، در درمان بیماری کرونا کمک کننده و مؤثر 
بوده، ولی درمان قطعی کرونا محسوب نمی شود.«
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
در ادامه گفت: »مدارک الزم برای صدور مجوز این 
دارو به سازمان غذا و دارو ارسال شده و احتماال 

ظرف 2 هفته آینده مجوز آن صادر می شود.«
وی افزود: »همچنین برای دارو های گیاهی دیگر 
نیز که کمک کننده در درمان بیماری هستند ازجمله 
سه داروی دیگر در سازمان غذا و دارو مجوز صادر 

شده و این دارو نیز در نوبت طرح در کمیسیون 
مربوطه در سازمان غذا و دارو است.«

واکنش وزارت بهداشت
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو هم 
به ادعای کشف داروی قطعی کرونا در کرمانشاه 
واکنش نشان داد و اعالم کرد: »اظهارات در مورد 
ساخت داروی قطعی کرونا از سوی وزارت بهداشت 

در حال پیگیری و بررسی های بیشتر است.«
وی در واکنش به ادعای کشف داروی قطعی درمان 
کرونا در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، گفت: 
»هیچ کس در هیچ کجای دنیا تاکنون داروی قطعی 

برای درمان کووید 19 نساخته است.«
جهانپور افزود: »درباره داروهای سنتی مطالعاتی 
صورت گرفته است و بعضا بر اساس نتایج این 
مطالعات مجوزهایی گرفته اند که به تدریج وارد بازار 
خواهند شد، اما تنها به عنوان درمان کمکی کرونا 
از آنها استفاده خواهد شد و کاربرد درمان قطعی 

بیماری را ندارند.«
وی با تأکید بر اینکه برای درمان کرونا نه در طب 
سنتی و نه در طب رایج تاکنون دارویی ساخته 
نشده است، اظهار کرد: »هیچ مطالعه ای درمان و 
اثربخشی قطعی هیچ درمانی را برای کرونا چه در 

طب رایج و چه در طب سنتی نشان نمی دهد.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: »در طب 
مدرن هم درمان هایی بر اساس داروهای گیاهی 
مخصوص  هم  آنها  از  بخشی  است  ممکن  که 
طب سنتی نباشد، استفاده می شود که تحت عنوان 
»هربال مدیسین« شناخته می شود، اما درهرحال هر 
آنچه تحت عنوان گیاهان دارویی، فرآورده های طب 
سنتی و... ساخته شود صرفا به عنوان درمان های 
کمکی در کنار درمان های موجود برای کرونا استفاده 
می شود تا اثربخشی این درمان ها را افزایش دهد.«
وی افزود: »کسی که با ادبیات علمی آشنا باشد 
می داند انتخاب واژه های »درمان قطعی«، »درمان 
صد درصد« و...هیچ کدام بار علمی ندارد.« جهانپور 
در خاتمه یادآور شد: »اظهارات در مورد ساخت 
داروی قطعی کرونا از سوی وزارت بهداشت در 

حال پیگیری و بررسی های بیشتر است.«

قباد محمدی، معاون غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: 

این دارویی در درمان بیماری 
کرونا کمک کننده و مؤثر بوده 
است، اما درمان قطعی کرونا 

محسوب نمی شود

کیانوش جهانپور، سخنگوی 
سازمان غذا و دارو: هیچ 

مطالعه ای درمان و اثربخشی 
قطعی هیچ درمانی را برای کرونا 

چه در طب رایج و چه در طب 
سنتی نشان نمی دهد
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 تهران در برابر بحران ها چه قدر تاب آور است؟

  یاسر مختاری
تهران مانند هر پایتخت دیگری، قلب تپنده هر 
کشوری است و کوچکترین اقدام یا حادثه ای در 
آن بر دیگر نقاط کشور نیز تأثیر می گذارد. پاندمی 
کرونا نشان داد که وضعیت تهران علی رغم تمامی 
امکانات بهداشتی و درمانی که در آن موجود 
است تا چه زیادی می تواند شکننده باشد. آلودگی 
هوا، ترافیک و تعداد زیاد مبتالیان در این روزها 
دست به دست هم داده اند تا شهروندان تهرانی 
را از همزمانی این بحران ها نگران کند. اما تنها 
این ها نیستند که وضعیت تهران را نگران کننده 
می کند، محصور شدن این شهر در میان گسل های 
مختلف موجب شده تا سایه زمین لرزه در این 
مورد سنگینی کند. علی رغم تمامی این مشکالت 
آیا تهران آمادگی مقابله با این بحران های بالفعل 
این  برابر  در  تهران  اصال  یا  دارد؟  را  بلقوه  و 

تهدیدها تاب آور است؟
اهمیت تاب آوری شهری در برابر بحران ها

به گزارش خبرنگار سپید، پرویز حناچی شهردار 
تهران صبح روز شنبه 17 آبان ماه در مراسم رونمایی 
و بهره برداری از سامانه هشدار سریع زلزله، فاز 
دوم سامانه پیش بینی و هشدار سیل و سامانه 
پیش بینی یخبندان در شهر تهران که پیش از ظهر 
امروز در محل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شهر تهران برگزار شد، گفت: »موضوع تاب آوری 
شهری یکی از موضوعات بسیار مهمی است که 
مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد و 
در تمام شهرهای دنیا تالش می کنند تا شهرهایشان 

را برای شرایط بحران آماده نگه دارند.«
وی با بیان اینکه قدم اول در تحقق این موضوع 

برای  تشخیص  قابل  بحران های  شناسایی 
شهرهاست، تصریح کرد: »در کشور ما و به ویژه 
تهران زلزله یکی از اصلی ترین این موضوعات 
به هفت رود  با توجه  از زلزله هم  بعد  است. 
دره ای که در کوهپایه جنوبی البرز قرار گرفته و 
از تهران عبور می کند، مساله سیل مورد توجه 
قرار دارد و در پس از آن نیز به نظر می رسد با 
توجه به تغییرات آب و هوایی، مسأله یخبندان 
هم موضوعیت زیادی در تهران دارد.هرچند که 
تهران یک شهر کوهپایه ای است و به خصوص 
در مناطق شمالی آن همواره باید در برابر برف 

و یخبندان آماده باشیم.«
شهردار تهران تأکید کرد: »آمادگی در برابر این سه 
بحران اصلی از وظایف مدیریت شهری است. 
همکاران من در سازمان پیشگیری و مدیریت 
گرفتند و تالششان این است که آمادگی تهران در بحران شهر تهران به درستی این موضوع را هدف 

برابر بحران های مختلف باال برود.«
وی با اشاره به زلزله کوبه ژاپن و تجربیاتی که 
برای مدیریت شهری داشت، گفت: »این زلزله 
یک زلزله کامال شهری بود و تعداد تلفات ناشی 
برابری  زلزله  با خود  زلزله  از  بعد  از حوادث 
می کرد و حتی بیشتر بود. ژاپنی ها در برابر این 
زلزله غافلگیر شدند. حاال هم  اگر ما از قطع 
آب و برق و گاز قبل از زلزله صحبت می کنیم، 

تجربه ای از همان زلزله است.«
حناچی ادامه داد: »در مورد سیل در تهران اقدامات 
خوبی انجام شده که از دهه 40 آغاز شد. در 
سطحی  آب های  تا  شد  تالش  هم  دوره  این 
تهران به سه کانال اصلی هدایت شود.در چند 
هفته گذشته ما اقدامات جدی در این حوزه را 

به بهره برداری رساندیم و اقدامات جدی تری 
هم داریم تا دیگر سیل های دوره ای به شکل 

آبگرفتگی و سیل را شاهد نباشیم.«
شهردار تهران با بیان اینکه سامانه های برف و 
یخبندان سنسورهایی دارد که  چند روز زودتر 
اعالم هشدار می کنند، گفت: »ما اواخر آبان ماه 
پارسال برف سنگینی داشتیم که غافلگیر کننده 
اما قابل تشخیص بود. البته دلیل همه مشکالت 
آن روز برف نبود، اما به هرحال موثر بود و برف 
موقعی بارید که ترافیک شهری شکل گرفته بود.«
حناچی با تأکید بر اینکه هنوز هیچ تکنولوژی 
قابل اتکایی برای پیش بینی زلزله وجود ندارد و 
هرچه مطرح شده در حد صحبت است، گفت: 
»اما این سامانه ها فضایی را برای آمادگی ایجاد 
می کنند. اقداماتی مانند قطع شیرهای گاز، آمادگی 
بیمارستان ها به خصوص در اتاق های عمل، اطالع 
رسانی عمومی به مردم، قطع خطوط انتقال نفت 

و ... ازجمله این موارد است.«
وی ادامه داد: »هنوز مواردی از انتقال نفت در  
تهران از طریق لوله انجام می شود. دوستانی که 
می گویند باید اینها را جمع کنیم، به این موضوع 
هم توجه کنند که جمع آوری هم عارضه دارد 
به تعداد زیادی نفت کش در  ما نمی توانیم  و 
ادامه به  تهران اجازه تردد بدهیم.« حناچی در 
بروز رسانی و نگهداری از سیستم های هشدار 
تأکید کرد و گفت: »این امر بسیار مهم است اما 
باید زمینه ای فراهم شود که با تغییرات مدیریت 
دوره ای این کار با جدیت به فعالیت خود ادامه 

دهد و نظارت ها ادامه داشته باشد.« 
ادامه در صفحه 18 

وصل شدن بیمارستان ها و اتاق های عمل 
به سامانه های هشداربحران

محدودیت انبار پایگاه های امداد و نجات پایتخت

حناچی: تاب آوری مخاطب 
خاصی ندارد و هر موضوعی 

را شامل می شود اگر  شهرها 
در مقابله با بحران ها و حوادث 

پیش رو تاب آوری بیشتری 
داشته باشند می توانند 

بحران ها را راحت تر پشت سر 
بگذارند و اینها بخش هایی 

است که ما باید تدبیر و 
برنامه ریزی کنیم

حناچی: پدهای بالگرد و 
پایگاه های ما با همکاری 

اورژانس در 100 نقطه 
از شهر تهران فعال شده 

است. اکنون هوشمند کردن 
اقدامات قبلی در دستور 

کار قرار گرفته است، مانند 
سامانه هوشمند سیل و 

یخبندان در تهران که قبل از 
وقوع حادثه اقدام شده است
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 ادامه از صفحه 17
وی یادآور شد: »این سامانه ها فعال است و اتفاقا اگر 
خاطرتان باشد در ماجرای احتمال سیل که دو سال 
پیش در تهران مطرح شد، با کمک وزارت ارتباطات 
به افرادی که در محدوده شمالی تهران بودند، 
پیامک های هشدار و اعالم آمادگی ارسال شد.« 
از  اقدامات پس  »این  داد:  ادامه  تهران  شهردار 
پیش بینی شرایط بحرانی برای روددره ها و  با 
کمک همین سامانه و از سوی سامانه پیش بینی 

و هشدار سیل انجام شد.« 
حناچی در مورد احتمال پیش بینی زلزله نیز 
گفت: »در مورد زلزله ادعا زیاد است اما چیز 
اثبات شده ای که تشخیص دهد زلزله چه زمانی 
مکانیزمی  با  البته  ندارد.  وجود  می دهد  رخ 
نگار و  از 26 شتاب  استفاده  با  تهران  که در 
ثانیه  چند  می توان  است،  شده  فعال  سنسور 
زودتر رسیدن زلزله به تهران را پیش بینی کرد 
و هشدار داد، که این موضوع در مواردی مانند 
ایستگاه های آتش نشانی، خطوط انتقال سوخت، 
اتاق های عمل و  بیمارستان ها و به خصوص 
بخش مراقبت های ویژه، شبکه گاز رسانی و 
... و همچنین اطالع رسانی به شهروندان برای 

رفتن به نقاط امن خانه موثر است.«
شهردار تهران با بیان اینکه تهران به 200 دستگاه 
شتاب نگار و حس گر زلزله نیاز دارد، گفت: »ما 
پیش بینی کرده ایم تا 200 شتاب نگار زلزله در اطراف 
تهران نصب شود. چرا که این تعداد می تواند دقت 

و سرعت بیشتری داشته باشد.«

فعال شدن 100 پد و پایگاه بالگرد 
اورژانس در شهر تهران

برابر  در  آمادگی  برای  همچنین  حناچی 
روز  تهران،  پیش روی  و  احتمالی  بحران  های 
گذشته تفاهم نامه ای با جمعیت هالل احمر امضا 
کرد و در حاشیه مراسم امضای این تفاهم نامه 
اظهار کرد: »در شرایط ویژه امروز که تحریم و 
کرونا داریم، بدون کمک به یکدیگر نمی توان 

مشکالت را حل کرد.«
از  یکی  احمر  »هالل  گفت:  حناچی  پیروز   

سازمان هایی است که در شرایط بحرانی و وقوع 
حوادثی مثل وقوع سیل و زلزله وظیفه امداد و 
نجات را بر عهده دارد که یکی از این حوادث 

می تواند و قوع زلزله در تهران باشد.« 
وی با تأکید بر برنامه ریزی قبل از بحران گفت: 
»گسل هایی که در تهران وجود دارد مؤید این 
است که امکان وقوع زلزله وجود دارد بنابراین 

ما باید آماده باشیم.«  
حناچی با بیان این که پدهای بالگرد و پایگاه های 
ما با همکاری اورژانس در 100 نقطه از شهر 

تهران فعال شده است افزود: »اکنون هوشمند 
کردن اقدامات قبلی در دستور کار قرار گرفته 
است، مانند سامانه هوشمند سیل و یخبندان در 
تهران که قبل از وقوع حادثه اقدام شده است.«

حناچی با اشاره به این که یکی از موضوعات 
محوری که در همه کالنشهرها به خصوص در 
تهران مد نظر است موضوع تاب آوری است، 
افزود: »تاب آوری مخاطب خاصی ندارد و هر 
موضوعی را شامل می شود اگر  شهرها در مقابله 
با بحران ها و حوادث پیش رو تاب آوری بیشتری 
داشته باشند می توانند بحران ها را راحت تر پشت 
سر بگذارند و اینها بخش هایی است که ما باید 

تدبیر و برنامه ریزی کنیم.«

محدویت امکانات امداد و نجات در 
پایگاه های هالل احمر تهران

کریم همتی رئیس جمعیت هالل احمر نیز در 
این مراسم اظهار کرد: »با توجه به شرایط حاکم  

و مشکالت خاص شهر تهران و وجود گسل های 
متعدد و همچنین تراکم جمعیتی، هرگونه مشکلی 
که وجود داشته باشد بر کل کشور سایه می افکند. 
بنابراین می طلبد که اقدامات و برنامه ریزی های 

ویژه ای در این رابطه وجود داشته باشد.«
رئیس جمعیت هالل احمر با بیان اینکه هم اکنون 
4 پایگاه بزرگ اقماری در تهران داریم و 2 پایگاه 
در استان البرز فعال است افزود: »از هر 6 پایگاه 
بازدید کردم و آنچه در این پایگاه ها مشهود بود 

محدویت امکانات امداد و نجات بود.«
وی با بیان اینکه این پایگاه های اقماری برای 
پشتیبانی از بروز حوادث احتمالی در تهران و 
البرز ایجاد شده است گفت: »امکانات موجود ما 
به خاطر حوادث پی در پی در کشور تحلیل رفته 
و جایگزینی اقالم به خاطر تنگناهای اقتصادی 

ناشی از تحریم ها به کندی پیش رفته بود.«
همتی با اشاره به ارائه گزارشی از وضعیت موجود 
انبارهای هالل احمر به رئیس جمهور گفت: »در 
این گزارش اشاره شده که موجودی انبارهای ما 
کفاف پشتیانی از حوادث تهران را ندارد اما فعال 
با همکاری سازمان برنامه و بودجه بخشی از اقالم 
جایگزین شد و بخش دیگر آن در ماه های آینده 

انجام خواهد شد.«
وی افزود: »موجودی انبارها با در نظر گرفتن 2 
درصد جمعیت در نظر گرفته شده، که یک دهم 
درصد در استان البرز  و چهار دهم در تهران و 
میانگین کشوری 9 دهم درصد است.  اما نگرانی 
ما در تهران به مراتب بیشتر از استان های کوچکی 

است که مشکالت خاصی نداشتند.« رئیس جمعیت 
هالل احمر با تاکید بر این که بیش از 40 تا 50 
درصد آنچه که نیاز بود از حیث اقالم 16 گانه 
امدادی در انبارهای هالل احمر دپو شده است 
گفت: »در مناطق 22 گانه تهران، هالل احمر در هر 
منطقه اقدامات خوب و موثری انجام داده است. «
همتی با بیان این که شارژ انبارها و اورهال کردن 
بالگرد ها به خوبی انجام شده  است، افزود: سه 
فروند بالگردی که زمین گیر شده بود به یگان 

پروازی هالل احمر ملحق شده اند. 
وی با اشاره به بحث آموزش همگانی و ایجاد 
خانه های هالل گفت: »تاکنون 3 هزار خانه هالل 
افتتاح شده است و با در اختیار گذاشتن امکاناتی 
از سوی شهرداری می توان بحث آموزش همگانی 

را در خانه های هالل در تهران پیش ببریم.« 
رئیس جمعیت هالل تأکید کرد: »در صورت بروز 
بحران در هر یک از مناطق شهر تهران تا رسیدن 
نیروهای امدادی باید از ظرفیت مردم استفاده 
کرد. بحث خانه های هالل در همین چارچوب 

برای آموزش مردم قابل تعریف است.«
همتی گفت: »اگر نسبت به دپو اقالم امدادی در 
مناطق مختلف تهران اقدام شود و چنانچه سازمان 
مدیریت بحران و شهرداری کشور بتوانند به هالل 
احمر کمک کنند همزمان با آموزش های امدادی 
دسترسی مردم به اقالم امدادی میسر خواهد شد.«
سرای  مانند  امکاناتی  »شهرداری  گفت:  وی 
محالت دارد که برای آموزش های همگانی به 
هم وطنان قابل استفاده است، دپوی اقالم هم 
همینطور در صورت قرار دادن فضای مناسب  
انجام خواهد شد. ما باید بتوانیم این توانایی ها 
را با اجرای مانور های مختلف بسنجیم که در 
تهران  صفر  ساعت  مانور  به زودی  راستا  این 

انجام خواهد شد.«
نشان  سال های گذشته  »حوادث  افزود:  همتی 
داده کشور ما حادثه خیز است و ماهیت شهر 
تهران نیز امدادرسانی را سخت خواهد کرد  و 
این تمهیدات در دپوی منطقه ای  با  امیدواریم 
و آموزش همگانی، جامعه ای تاب آور در برابر 

حوادث داشته باشیم.«

همتی: امکانات موجود ما به 
خاطر حوادث پی در پی در 

کشور تحلیل رفته و جایگزینی 
اقالم به خاطر تنگناهای 

اقتصادی ناشی از تحریم ها به 
کندی پیش رفته بود

همتی: 4 پایگاه بزرگ 
اقماری در تهران داریم و 2 
پایگاه در استان البرز فعال 
است از هر 6 پایگاه بازدید 

کردم و آنچه در این پایگاه ها 
مشهود بود محدویت 

امکانات امداد و نجات بود


