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انجام ۱۰۰ هزار تست روزانه 
چهارمین گام بسیج ملی مبارزه با کرونا با شیوه 
محله محور و خانواده محور در کشور که به منظور 
مدیریت و کنترل کووید19 مبتنی بر برنامه هر 
خانه یک پایگاه سالمت اجرایی خواهد شد از 
روز گذشته با حضور وزیر بهداشت در استان 
کرمانشاه، کلید خورد. سعید نمکی گام چهارم 
بسیج ملی مقابله با بیماری کرونا  را یک دگرگونی 
در مسیر کنترل بیماری خواندکه از کرمانشاه آغاز 
شده و به تدریج در همه کشور اجرایی خواهد شد.
به گزارش سپید، وزیر بهداشت در مراسم آغاز 
گام چهارم به شکل محله محور که از روز گذشته 
20 آبان از کرمانشاه آغاز شد، با اشاره به نشست 
چندی پیش ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور 
مقام معظم رهبری، اظهارکرد: »در آن نشست، مقام 
معظم رهبری اوامری را صادر کردند که یکی از 
آن ها کنترل و مهار بیماری به شکل محله محور 

و خانواده محور کردن آن بود.«
چهارم  گام  راستا  این  »در  کرد:  اضافه  نمکی 
بسیج ملی مقابله با بیماری کرونا که می تواند 
یک دگرگونی در مسیر کنترل بیماری ایجا کند 
را ابتدا از کرمانشاه آغاز کردیم و به تدریج در 

همه کشور اجرایی می شود.«
وزیر بهداشت افزود: »محوریت این طرح بر مبنای 
بیماریابی زودرس، قرنطینه بیماران شناسایی شده، 
حمایت از بیماران در طول زمان قرنطینه، شناسایی 
صحیح مواردی که با فرد مبتال در ارتباط بوده اند 

و کشف خوشه های گرفتار خواهد بود.«
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح از ظرفیت 
سازمان های مردم نهاد، خیرین، بسیج، هالل احمر، 
وزارت ارتباطات و... استفاده خواهد شد، گفت: 
»در این طرح هر خانه را یک پایگاه سالمت برای 
برآورد  بیماری کرونا خواهیم کرد و  با  مقابله 
می کنیم با محور آموزش و پیدا کردن زودرس 

موارد مبتال بتوانیم بار بیمارستانها را کم کنیم.«
نمکی یادآورشد: »اجرای این طرح به عنوان یک 
حرکت پیشگیرانه می تواند به مانند گام اول بسیج 
ملی مقابله با کرونا موفقیت آمیز و حتی به مراتب 
بهتر از آن باشد.« وی در ادامه با اشاره به موفقیت 
آمیز بودن گام اول اجرای این طرح در اسفند 
سال گذشته، گفت: »گام نخست این طرح را در 
همان روزهای ابتدایی شیوع بیماری کرونا یعنی 
آن  که طی  کردیم  اجرایی  اسفند سال گذشته 
در کمتر از 60 روز توانستیم با یک بسیج ملی 
مبارزه با کرونا تعداد مرگ و میرها را به کمتر از 
40 مورد در روز و تعداد بستری ها را نیز به یک 

پنجم قبل برسانیم.«
نمکی با تاکید براینکه اجرای گام اول بسیج ملی 
مقابله با کرونا در همان روزهای ابتدایی شیوع 
بیماری یک تجربه بسیار موفق و برگرفته از دوران 
دفاع مقدس بود، اعالم کرد: »با اجرای این طرح 
طی حدود 60 روز 78 میلیون نفر را در کشور 
غربالگری کردیم و همین امر بار بیمارستانها را 

به شدت کم کرد.«
وی در  بخش دیگری از سخنانش از افزایش تعداد 
تست های روزانه تشخیص کرونا در کشور از 25 
هزار به 45 هزار تست خبر داد و گفت: »این 

تعداد را طی روزهای آینده به 100 هزار تست 
در روز می رسانیم.«

وزیر بهداشت همچنین با اعالم ساخت دستگاه 
تست های تشخیصی سریع کرونا در کشور، عنوان 
کرد: »درحال حاضر تست های تشخیصی سریع 
که به مدت 20 تا 25 دقیقه جواب آزمایش کرونا 
فرد را مشخص می کند در کشور ساخته شده و 
از سوی دیگر درحال وارد کردن تعدادی از این 
دستگاه ها به کشور هستیم تا بتوانیم موارد روزانه 

تست کرونا را افزایش دهیم.«
وی خاطرنشان کرد: »با اجرای این برنامه بیماران 
را در همان شروع ابتال شناسایی خواهیم کرد و 
حلقه مبتالیان بدون عالمت که با فرد در ارتباط 

بوده اند نیز زودتر شناسایی می شوند.«
نمکی در پایان از افزایش 10 هزار و 600 تخت 
بیمارستانی در کشور خبر داد و افزود: »در هیچ 
دوره چه قبل از انقالب و چه بعد از آن شاهد 
اضافه شدن این تعداد تخت نبوده ایم، آن هم در 
شرایطی که با تحریم های سخت و شیوع بیماری 

کرونا دست و پنجه نرم می کنیم.«

طرحی با سه مرحله
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی هم در جلسه ستاد مقابله با بیماری کرونا 
کرمانشاه که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، 
افزود: »این طرح شامل سه مرحله است که توسط 
مراکز بهداشت، خانه بهداشت، هالل احمر، بسیج، 
معتمدین محله، اعضای شورای شهر و روستا، 

خیرین و سمن ها اجرا می شود.«
علیرضا رئیسی مرحله اول این طرح را مراقبت 
شامل تشخیص سریع افراد مبتال، گرفتن تست 
کرونا و قرنطینه دانست و همچنین مرحله دوم 
را نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی محله، 
خانواده و روستا و مرحله سوم؛ حمایت از افراد 
مبتال به کرونا اقشار ضعیف توسط نهادهای کمیته 
امداد، بهزیستی، بسیج، بنیاد ستاد اجرایی فرمان 

امام عنوان کرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
»در مرحله اول طرح غربالگری بیماری کرونا که 
تا اوسط اردیبهشت ماه طول کشید، 78 میلیون، 
در مرحله دوم 42 میلیون غربالگری و در مرحله 
سوم 21 میلیون خدمت به آنهایی که درمانشان به 
دلیل شیوع بیماری کرونا عقب افتاده بود انجام 
شده است.« رییسی در ادامه به هفت راهبرد اصلی 
ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد که ستادهای 
باید برحسب آن مصوبات، تصمیمات  استانی 
استانی مقابله با کرونا را تصویب کنند، گفت: 
»راهبرد اول شامل تشدید نظارت ها بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی و اعمال جرایم مربوط به 
آن است زیرا تا زمانی که پروتکل ها رعایت نشود 

نمی توانیم این بیماری را کنترل کنیم.«
و  فراوان  تست های  انجام  را  دوم  راهبرد  وی 
هوشمند کرونا برای شناسایی زودتر افراد مبتال 
و پیشگیری از آن عنوان کرد و اظهار داشت: »در 
داخل گیت های ویژه تست کرونا ساخته شده که 
ظرف 25 دقیقه جواب دقیق تست به مراکز داده 
می شود که بزودی در سطح وسیع و رایگان در 

مراکز بهداشت کشور قرار می گیرد.«
راهبرد سومی که رییسی برای مقابله با بیماری کرونا 
و پیشگیری از آن عنوان کرد، قرنطینه افراد مبتال به 
مدت 14 روز بود که افرادی که تست آنها مثبت 
شده حتما باید این مدت را در قرنطینه بگذرانند.
این مقام مسئول با بیان اینکه 90 درصد مبتالیان 
به بیماری کرونا افراد آسیب پذیر جامعه مانند 
زمینه ای  بیماری  سابقه  دارای  یا  و  سالمندان 
افراد  از  محافظت  را  چهارم  راهبرد  هستند، 
آسیب پذیر جامعه مانند سالمندان عنوان کرد 
محافظت  دقیقا  افراد  این  از  »اگر  افزود:  و 
کنیم و نیازها و خدمات آنها را برای حضور 
طور  به  کنیم  رفع  ادارات  و  معابر  در  نیافتن 

قطع بسیار مفید است.«
رییسی همچنین اجرای محدودیت های هوشمند، 
تقویت درمان سرپایی مراکز بهداشتی را از دیگر 

راهبردهای ستاد ملی مقابله با کرونا برشمرد و گفت: 
»به طور قطع تاکنون برای درمان کووید19 داروی 
قطعی وجود ندارد و فعال بهترین و تنهاترین راه 
برای درمان کرونا مراقبت و اکسیژن رسانی است.«

انجام تست سریع درب منازل
رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت هم 
درباره گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کرونا اظهار 
داشت: »تا کنون سه مرحله غربالگری و بسیج ملی 
مبارزه با کرونا در کشور اجرا شده است. در مرحله 
اول تا پایان اردیبهشت ماه، حدود 78 میلیون نفر، 
در مرحله دوم از 15 خرداد تا پایان تیرماه، 42 
میلیون نفر و در مرحله سوم از 20 مرداد تا 10 
آبان ماه، حدود 59 میلیون نفر غربالگری شدند.«
جعفر صادق تبریزی افزود: »در گام چهارم بسیج 
ملی مبارزه با کرونا تاکید بر مدیریت و کنترل 
اپیدمی کووید19 با شیوه محله محور و خانواده 
محور است که از ظرفیت های برنامه هر خانه یک 
پایگاه سالمت استفاده می شود که به شکل کاماًل 
فعال مردم را غربالگری و بیماری را شناسایی 

می کنیم تا زنجیره انتقال بیماری قطع شود.«
وی خاطرنشان کرد: »در این برنامه برای رهگیری 
افراد در تماس نزدیک با بیماران، تست سریع کرونا 
که به زودی به دست ما می رسد در درب منزل 
برای افراد دارای عالئم بیماری، انجام می شود و 
تیم های مراقبت در منزل نیز سازماندهی می شوند 
تا بتوانند از افرادی که نباید از منزل خارج شوند، 
مراقبت کنند.« رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت 
بهداشت یادآور شد: »گام چهارم بسیج ملی مبارزه 
با کرونا به شکل کاماًل فعال و با مشارکت مردم، 
بسیج، هالل احمر، دستگاه های اجرایی به ویژه 
از  نهاد  مردم  سازمان های  و  ارتباطات  وزارت 

امروز در کشور آغاز می شود.«
وی تاکید کرد: »هدف اصلی چهارمین گام بسیج 
ملی مبارزه با کرونا، مدیریت بیماری است و 
اهداف اختصاصی آن نیز شامل کاهش میزان شیوع 
بیماری با قطع زنجیره انتقال، کاهش میزان بستری 
و مرگ و میر بیماران مبتال به کووید19 است.«

تبریزی گفت: »در این گام، سه دسته تیم در سه 
حیطه فعالیت می کنند که شامل تیم های حمایتی با 
محوریت بسیج و هالل احمر با هدف حمایت از 
سالمندان و بیماران صعب العالج برای تامین دارو 
و خریدها و معیشت آنها و جذب و سوق دادن 
کمک های مردمی به سمت حمایت های شغلی، 
بیماران و  منظور رهگیری  به  مراقبتی  تیم های 
تیم های نظارتی با محوریت بهداشت محیط برای 

تشدید بازرسی ها و بازدیدها است.«
وی افزود: »حدود یک ماه است که فعالیت مشترکی 
با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را آغاز 
کرده ایم و مقدمات فراهم شده و تبادل داده ها در 
حال انجام است. در این کار مشترک، افرادی که 
تست آنها مثبت بوده است، شناسایی می شوند و 
اگر جابجا شوند، مسافت جابجایی آنها ثبت و به 
آنها پیام داده می شود و آموزش های الزم به منظور 
عدم خروج از منزل و رعایت قرنطینه خانگی 

به منظور قطع زنجیره انتقال، ارائه می شود.«



وزیر بهداشت:  خبـر

مشکلکمبوداکسیژنبیمارستانهاتا2هفتهدیگرمرتفعمیشود
وزیر بهداشت با اشاره به افزایش مصرف اکسیژن 
بیماران  بستری  افزایش  پی  در  بیمارستانها  در 
کرونایی، گفت: »تا دو هفته دیگر در هیچ جای 

کشور مشکل کمبود اکسیژن نخواهیم داشت.«
به  اشاره  با  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 
تالش های شبانه روزی کادر بهداشت و درمان 
گفت: »امسال با وجود کرونا و شرایط سخت 
تحریم، در کنار رسیدگی به بیماران کرونایی، 
بهره برداری  به  هم  عمرانی  متعدد  پروژه های 

رسید که جای تقدیر دارد.«
سال  سخت ترین  کشور  »امسال  افزود:  وی 
خود را تجربه کرد، اما در همین سال بیشترین 
افتتاح را در حوزه زیرساخت های نظام سالمت 
داشتیم، بطوری که طی این مدت 10 هزار تخت 
بیمارستانی و تعدادی مرکز بهداشت و مرکز 

جامع سالمت در کشور افتتاح شده است.«
نمکی با اشاره به افتتاح طرح سراسری محله 
»این  با کرونا گفت:  مقابله  و  مدیریت  محور 
طرح به صورت نمادین در کرمانشاه افتتاح شده 

و در سراسر کشور شروع می شود.«
احمر،  هالل  بسیج،  طرح  این  »در  افزود:  وی 
سازمان های مردم نهاد و... در کنار کادر بهداشت و 
درمان خواهند بود و کار شناسایی و پیگیری درمان 
بیماران کرونایی را در محالت انجام می دهند.«

وی عنوان کرد: »در این طرح در کنار بحث 
شناسایی، در برخی محالت محیط های قرنطینه 

هم برای افراد کم بضاعت در نظر گرفته می شود 
تا کار کنترل کرونا بهتر صورت گیرد.«

وزیر بهداشت گفت: »از جمله دیگر اقدامات 
مدیریت  و  کنترل  بحث  برای  گرفته  صورت 
کرونا، شناسایی بیشتر مبتالیان است، بطوری 
که از ۲0 هزار تست روزانه کرونا در ماه های 

اخیر به روزانه ۴0 هزار تست رسیده ایم.«
نمکی خاطرنشان کرد: »با ورود تست های سریع 
از دو هفته آینده این تعداد به روزی 100 هزار 

تست می رسد.«

وزیر بهداشت یادآور شد: »در روزهای اخیر که تعداد 
مبتالیان افزایش یافته، به دلیل افزایش تست های 

روزانه و شناسایی تعداد بیشتر مبتالیان است.«
در  اقدامات  این  با  »امیدواریم  افزود:  نمکی 
ماه های آینده شاهد کاهش قابل توجه بیماران 

کرونا در کشور باشیم.«
متعدد  پیگیری های  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
در خصوص رفع مشکل کمبود اکسیژن، گفت: 
»بیماری کرونا مصرف اکسیژن را به حد قابل 
توجهی افزایش داد و هر بیمار خارج از  بخش 

ویژه به 1۲ لیتر در دقیقه و بیمار درون  بخش 
ویژه به ۲۴ تا ۳۲ لیتر در دقیقه اکسیژن نیاز دارد 
که این میزان مصرف اصاًل با ظرفیت های موجود 
تناسبی نداشت، بنابراین تمام همکاران شبانه روز 

برای تامین اکسیژن تالش کردند.«
وی افزود: »خوشبختانه تالش ها نتیجه داد و در 
مشکل  کشور  استان های  تمام  در  حال حاضر 
کمبود اکسیژن به حداقل رسیده و معدود نقاطی 
هستند که در این زمینه مشکل داشته باشند که 

در حال رفع آن هستیم.«
پیگیری های  به  توجه  »با  کرد:  تصریح  نمکی 
تا دو هفته آینده هیچ نقطه ای  صورت گرفته 
در کشور نخواهد بود که مشکل کمبود اکسیژن 

داشته باشد.«
وزیر بهداشت افزود: »در زمینه تامین تخت هم 
همه تالشمان را به کار گرفته ایم و تعهد می دهم 
که هیچ وقت به هیچ ایرانی نمی گوییم تخت 
خالی نداریم و هر بیماری مراجعه کند تحت 

هر شرایطی بستری می شود.«
به گزارش ایسنا، نمکی عنوان کرد: »امیدواریم 
تامین این امکانات موجب نشود مردم نسبت 
بدانند  باید  و  شوند  بی توجه  کرونا  خطر  به 
تحمل  بسیاری  فشار  درمان  و  بهداشت  کادر 
می کنند. از همه مردم تقاضا دارم برای نجات 
و  بهداشت  کادر  با  جان و سالمتی خودشان 

درمان همکاری کنند.«

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 10۳۳۹ مورد جدید 
کرونا در کشور خبر داد و گفت: »از این تعداد ۳ هزار و ۸۸ 

نفر در بیمارستانها بستری شدند.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز دوشنبه تا 
سه شنبه ۲0 آبان 1۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 10 
هزار و ۳۳۹ بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی شد 
که سه هزار و ۸۸ نفر از آنها بستری شدند.« وی گفت: »مجموع 

بیماران کووید1۹ در کشور به ۷0۳ هزار و ۲۸۸ نفر رسید.«
الری افزود: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۵۳ بیمار 
کووید1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۳۹ هزار و ۲0۲ نفر رسید.« وی گفت: »خوشبختانه 
تا کنون ۵۳0 هزار و ۶۹۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 

بیمارستانها ترخیص شده اند.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »۵۵۸۴ نفر از بیماران مبتال به 
کووید1۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
وی گفت: »تا کنون پنج میلیون و ۳0۲ هزار و ۲00 آزمایش 

تشخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است.«
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، استان های تهران، اصفهان، 
قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، 
بویراحمد، گیالن،  و  کرمانشاه، کهگیلویه  اردبیل، خوزستان، 
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 افزود: 

»استان های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز 
در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.«

الری درباره وضعیت بیماری کرونا در استان سمنان، گفت: »نمودار 
موارد ابتال و بستری روزانه در این استان دارای روند افزایشی 
است و این روند صعودی با شیب تند و نگران کننده ای در حال 
امتداد است و در حال حاضر به باالترین میزان خود از زمان 
شروع بیماری رسیده است.« وی افزود: »اکنون شهرستان های 
آرادان، سرخه و مهدی شهر در وضعیت قرمز بیماری یعنی 
خیلی پرخطر قرار دارند. همچنین شهرستان های دامغان، شاهرود، 
گرمسار و سمنان در این استان دارای وضعیت مشکی یا فوق 
پرخطر هستند که ممنوعیت فعالیت مشاغل گروه های ۲، ۳ و 
۴ در این شهرستان ها در حال اعمال بوده و لزوم نظارت  دقیق 
در شهرستان های  محدودیت های مصوب  اجرای صحیح  بر 

یادشده امری ضروری است.«
الری ادامه داد: »در هفته گذشته استان سمنان دومین استان 
کشور در بروز هفتگی موارد مثبت بستری و چهارمین استان 
کشور در بروز هفتگی موارد مرگ و میر ناشی از کرونا بوده 
است؛ به طوری که در هفته گذشته بروز هفتگی موارد مثبت 
در این استان ۶۷ نفر به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت و بروز 
هفتگی موارد مرگ و میر استان حدود ۷۹.۵ نفر به ازای هر 
یک میلیون نفر جمعیت گزارش شده است که میانگین بروز 
در هر دو شاخص با اختالف قابل توجهی از میانگین کشوری 

باالتر بوده است.«

وی در ادامه تاکید کرد: »میانگین سن بستری شدگان بیماری 
کرونا در استان سمنان ۵۷ سال است و میانگین سن فوت شدگان 
بیماری در این استان ۷1 سال گزارش شده است و متاسفانه 
روند ابتال به بیماری در استان همسو با سایر نقاط کشور به 
شکل خانوادگی گزارش شده است . امیدواریم با نهادینه شدن 
حس مسئولیت پذیری اجتماعی در عمل به توصیه ها و تداوم 
توقف شیوع گسترده  بین دستگاهی شاهد  توسعه همکاری 

بیماری در کشور باشیم.«
سخنگوی وزارت بهداشت در خاتمه، گفت: »با شروع اعمال 
کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوب  جدید  محدودیت های 
محدودیت های مصوب قبلی همچنان به قوت خود باقی است؛ 
بنابراین محدودیت های جدید به محدودیت های قبلی اضافه 

می شود و هیچ مصوبه قبلی لغو نشده است .«

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

۱۰۳۳۹ بیمار جدید شناسایی شدند، ۴۵۳ نفر فوت کردند
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مشاور عالی وزیر بهداشت: خبـر

غفلت در ردیابی کرونایی ها سبب افزایش بیماری شده است 
مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
اظهار داشت: »ردیابی بیماران کرونایی و افراد در 
تماس با آنان تقریباً رها شده است و حداکثر از 

آن ها خواسته می شود که در منازل خود بمانند.«
به گزارش سپید، محمداسماعیل اکبری در گفت وگو 
با ایرنا در مورد اینکه چند درصد مبتالیان ردیابی 
می شوند، گفت: »این کار با خواهش و تمنا محقق 
نمی شود و بر اساس اعالم مسئوالن درصد کمی از 
مبتالیان یا افراد در تماس با آنان، ردیابی می شوند.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
ادامه داد: »تجربیات موفق برخی از کشورها در این 
زمینه وجود دارد و ما برای ردیابی دقیق مبتالیان 
و افراد در تماس با آنها، می توانیم از این تجربیات 
استفاده کنیم.« وی ادامه داد: »هر چند از امکانات 
دیجیتال می توان برای ردیابی بیماران استفاده کرد 
اما ما دارای نظام شبکه بهداشت منسجم و فعال 
در اقصی نقاط کشور هستیم و این مجموعه ها توان 

غربالگری و ردیابی بیماران را دارند.«
مانند  اپیدمی  اینکه در دوران  به  اشاره  با  اکبری 

اپیدمی کرونا باید نقاهتگاه مناسب برای بیماران 
راه اندازی شود، بیان داشت: »امکان نگهداری برخی 
از مبتالیان به کرونا در منازل وجود دارد اما شرایط 
برای قرنطینه تعدادی دیگر در منازل فراهم نیست، 
پس باید شرایط قرنطینه مناسب ایجاد شود تا این 

دسته از مبتالیان در قرنطینه ها نگهداری شوند.«

وی ادامه داد: »در اوایل بیماری با اصرار ما نقاهتگاه 
راه اندازی کردند اما آن مکان اصال مناسب نگهداری 
بیماران کرونایی نبود، قرنطینه بیماران کرونایی چه 
عالمت دار و چه بدون عالمت باید در مکانی مناسب 
باشد.« عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی افزود: »کشورهای کره جنوبی و چین 

با راه اندازی نقاهتگاه مناسب توانستند این بیماری 
را کنترل کنند. مبتالیان در مکان هایی مانند هتل ها 
یا ورزشگاه ها به مدت 2 هفته نگهداری شدند تا 
نباشند.« مشاور عالی وزیر  با دیگران در تماس 
بهداشت تاکید کرد: »در حال حاضر روزانه حدود 
2۵ هزار تست کرونا در کشور انجام می شود که 
این تعداد باید به حد قابل قبولی افزایش پیدا کند.«
اکبری بیان داشت: »هرچند باید از تست های بی مورد 
کرونا جلوگیری کرد و در تشخیص بیماری از عالئم 
بهره کافی برد اما در برخی مواقع تست ها تنها راه 
باید از آن استفاده  افراد مبتال است و  تشخیص 
صحیح کرد.« وی قرنطینه کامل شهرها را در شرایط 
موجود نشدنی اعالم کرد و گفت: »اگر ما ویروس 
را به درستی تعقیب کنیم، متوجه می شویم که چه 

مکانی را باید قرنطینه کنیم.«
اکبری به مردم توصیه کرد که پروتکل های بهداشتی 
را به دقت رعایت کنند و افزود: »در شرایط موجود 
که نه واکسن تولید شده و نه داروی بیماری کرونا در 

دسترس مردم است، پیشگیری بهترین کار است.«

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با تأکید بر اینکه اگر 
اقدامات الزم را انجام ندهیم، تعداد فوتی ها باز هم افزایش پیدا خواهد 
کرد، گفت: »هر کس عالئم سرماخوردگی داشت، باید بالفاصله 

خود را قرنطینه کند.«
به گزارش سپید، پیام طبرسی با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در 
کشور، اظهار داشت: »از 2۵ شهریورماه که پیک بعدی شیوع کرونا 
آغاز شد با وضعیت نابسامانی روبرو شدیم به طوری که تعداد بیماران 
و شدت بیماری افزایش پیدا کرد و به دنبال آن تعداد مرگ و میرها 

نیز با افزایش روبرو بود.«
وی با تأکید بر اینکه اگر اقدامات الزم را انجام ندهیم، تعداد فوتی ها 
باز هم افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: »6۵ رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی کشور با نوشتن نامه ای به وزیر بهداشت خواستار تعطیلی 
دو هفته ای کشور شدند و این خواسته کسانی است که 9 ماه با این 

بیماری در مراکز درمانی و بیمارستان ها روبرو هستند.«
رئیس  بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به ساخت 
واکسن کرونا توسط شرکت فایزر، خاطرنشان کرد: »خوشبختانه این 
خبر اعالم شد و این واکسن در مطالعه 44 هزار نفری که صورت 
گرفته، بیش از 90 درصد ایمنی زایی داشته است، اما باید بدانیم که 
این شرکت اعالم کرده است تا پایان 2020 تنها می تواند ۵0 میلیون 
از این واکسن را تولید کرده و تا سال 2021 نیز یک میلیارد دوز 
می تواند آماده کند.« طبرسی با اشاره به اهمیت3 الی 4 ماه آینده در 
خصوص کنترل کرونا در کشور، یادآور شد: »می توانیم 2 هفته وقفه 
در روند افزایش بیماری ایجاد کنیم تا تعداد مبتالیان کاهش پیدا کند 

و بعد از آن به صورت هدفمند اقدام کنیم.«
وی با بیان اینکه برخی از کشورهای دنیا مانند انگلیس و فرانسه نیز در 
مواجهه و مقابله با این بیماری با شکست روبرو شدند، خاطرنشان کرد: 
»اما آنچه که در این کشورها دیده می شود این است که تعداد مرگ 
و میرها باال نیست؛ با توجه به این که تعداد فوتی های ما باالست.«

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری افزود: »البته این که 
چرا تعداد فوتی ها باالست می تواند یکی از دالیل آن این باشد که 
تعداد تست ها افزایش یافته، به طوری که اکنون روزی 40 هزار 
تست انجام می شود و این عدد تا 100 هزار تست نیز خواهد رسید.«
طبرسی با اشاره به اینکه ثابت شده ویروس کرونا جهش یافته و 

در ایران نیز چنین جهشی را مشاهده کرده ایم، افزود: »بیماری زایی 
کرونا افزایش یافته، اما درواقع ما نتوانستیم روشی در پیش گیریم تا 
افراد پرخطر را از این بیماری دور کنیم؛ در حالی که در بسیاری از 
نقاط دنیا سالمندان و گروه های پرخطر از خانه خارج نمی شوند، اما 
ما نتوانستیم چنین کاری را انجام دهیم و میانگین مرگ و میر ما در 
افراد بیش از 6۵ سال به باال و دارای بیماری های زمینه ای افزایش 

داشته و باید به فوریت این افراد را از جامعه جدا کنیم.«
طبرسی در پاسخ به این پرسش که چطور می توانیم سالمندان و 
افراد دارای بیماری زمینه ای را از جامعه جدا کنیم؟ گفت: »راه های 
مختلفی در دنیا به کار گرفته شده؛ مثاًل افرادی که دارای بیماری های 
زمینه ای هستند دورکاری می                                   کنند و باید تا می توانیم افراد مسن را 

در منزل نگه داریم.« 
وی ادامه داد: »خوشبختانه ماسک زدن بیشتر شده اما باید به این نکته 
توجه کنیم که بسیاری از افراد در میهمانی های خانگی ماسک خود 
را برمی دارند؛ در حالی که همین میهمانی های خانگی عامل انتقال 
است؛ در نتیجه باید در دورهمی های خود نیز از ماسک استفاده کنیم؛ 
به ویژه اینکه اگر در این جمع ها افراد دارای بیماری های زمینه ای و 

مسن هستند، باید از ماسک استفاده کنیم.«
وی با تأکید بر استفاده عموم مردم از ماسک، ابراز داشت: »افرادی که 
برای انجام کارهای خود مجبور به خارج شدن از خانه هستند باید 
به این نکته توجه کنند که اگر در منزل خود افراد دارای بیماری های 
زمینه ای و گروه های پرخطر وجود دارد در منزل و مواجهه با آنها 
نیز از ماسک استفاده کند؛ ضمن اینکه هنوز مشکل حمل و نقل 
عمومی در شهرهای بزرگ و تهران حل نشده و این شرایط می تواند 

عامل انتقال بیماری باشد.«
وی در خصوص میزان مؤثر بودن تعطیلی زودهنگام فعالیت مشاغل 
درعصر یادآور شد: »این موضوع بی تأثیر نیست اما باید بدانیم بیشتر 
در زمانی کاربرد دارد که ما بتوانیم دو هفته را تعطیل کرده و بعد از 
آن این وقفه ها را ایجاد کنیم.« طبرسی با تأکید بر اینکه کرونا واقعا 
بیماری هزار چهره ای است، خاطرنشان کرد: »باید بدانیم چنین بیماری 
تاکنون وجود نداشته؛ ضمن اینکه بیشترین عالئم کرونا همان عالئم 
سرماخوردگی است؛ یعنی مانند سرماخوردگی ابتدا با بدن درد و 
گلودرد آغاز می شود و باید بدانیم هر کس عالئم سرماخوردگی 

داشت، باید بالفاصله خود را قرنطینه کند.« وی با بیان اینکه هنوز 
آنفلوآنزا در کشور شروع نشده است، ابراز داشت: »بیشتر بیمارانی 
که مراجعه می                                   کنند با عالئم کرونا هستند؛ بنابراین بهترین کار این 

است که اگر فردی دچار عالئم خفیف بود، خود را قرنطینه کند.«
وی یادآور شد: »48 ساعت قبل از شروع عالئم و تا ۵ روز اول 
بیشترین زمان انتقال کروناست؛ ضمن این که باید بدانیم درمان اصلی 
کرونا استراحت است و کسی که در این دوران استراحت می کند، 

سیر بهبودی آن بیشتر خواهد بود.«
طبرسی با اشاره به شیوع کم آنفلوآنزا در نیمکره جنوبی جهان، گفت: 
»تجربه ای که در نیمکره جنوبی و در کشورهایی مانند استرالیا و برزیل 
مشاهده شده این است که امسال در این کشورها بیش از 9۵ درصد 
شیوع آنفلوآنزا کاهش داشته است و خوشبختانه استفاده از ماسک 

بیشترین تأثیر را در عدم ابتال به آنفلوآنزا دارد.«
وی در خصوص تولید داروهای گیاهی در درمان کرونا در کشور، 
بیان داشت: »داروهای گیاهی به عنوان داروی مکمل نقش دارند و 
تأکید می کنم نقش درمانی آنها به صورت مکمل است؛ به طوری که 

می توانند در تقویت سیستم ایمنی تأثیرگذار باشند.«
به گزارش فارس، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری 
متذکر شد: »اما باید بدانیم اگر انتظار داشته باشیم که فردی با عالئم 
تنگی نفس شدید را درمان کند، این کار را نمی کند بلکه به عنوان 
یک مکمل عمل می کند؛ در نتیجه در حال حاضر داروهای سنتی به 
عنوان داروی مکمل مورد توجه قرار می گیرد و کماکان باید منتظر 

تولید داروی درمان این بیماری باشیم.«

رئیس  بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری: 

هرکس عالمت سرماخوردگی داشت بالفاصله خود را قرنطینه کند



محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: خبـر

تعطیلی دو هفته ای تهران می تواند در پیشگیری از شیوع بیماری موثر باشد
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان 
اینکه عملی کردن پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای تهران 
می تواند در پیشگیری از شیوع بیماری موثر باشد، 
گفت: »هیچ گاه وضعیت بیماری به افتضاحی شرایط 
فعلی نبوده و اکنون بیمار در بیمارستان ها در انتظار 
تخت خالی برای بستری است؛ بنابراین باید شرایط 

را مورد توجه قرار دهیم.«
به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو با ایسنا 
با اشاره به پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای تهران برای 
کاهش بار بیماری کووید-۱۹، گفت: »باید توجه 
کرد که وقتی بیماری تا این حد گسترش پیدا می کند، 
به طوری که به دلیل زیاد بودن بیماران اصال در 
بیمارستان ها جا نیست، تنها راه این است که جاهایی 
را که بیماری در آن شیوع بیشتری دارد، تعطیل 
کنیم که تمام دنیا هم همین اقدام را انجام می دهند. 
یعنی مناطق پرشیوع و پرتردد را تعطیل می کنند تا 
تجمعات کنترل شده و فاصله گذاری فیزیکی بیشتر 
رعایت شود و تجمعی نباشد تا سرایت کاهش یابد.«

ما  توصیه  همواره  بهداشتی  نظر  »از  افزود:  وی 
این است که هر چه فاصله گذاری فیزیکی و عدم 
تجمع بهتر و بیشتر رعایت شود، کنترل بیماری 
بهتر خواهد بود. وقتی همه جا بازگشایی شده باشد 
و مردم هم رعایت نکنند، چه انتظاری برای کنترل 

بیماری وجود دارد. قطعاً وضعیت بدتر می شود.«
به  بیماری  اینکه هیچ گاه وضعیت  بیان  با  محرز 
افتضاحی شرایط فعلی نبوده است، اظهار کرد: »در 
حال حاضر بیمار در بیمارستان ها در انتظار تخت 
خالی برای بستری است. بنابراین باید شرایط را مورد 

توجه قرار دهیم.« عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله 
با کرونا با بیان اینکه به نظر من از خیلی وقت پیش 
باید درباره تعطیلی فکر می کردیم، تاکید کرد: »اکنون 
شاهدیم که بیماران بدحال به بیمارستان ها مراجعه 
می کنند. از آنجایی که قدرت سرایت بیماری هم 
افزایش یافته و از طرفی خانواده ها شروع به رفت و 
آمد و دورهمی کرده اند، تعداد مبتالیان افزایش یافته 
و میزان ابتال به کرونا در بیماران مبتال به بیماری های 
زمینه ای و افراد مسن نیز بیشتر می شود و در نتیجه 

میزان مرگ و میر افزایش می یابد.«
محرز همچنین گفت: »با توجه به بحث هایی که 
در کمیته علمی ستاد کرونا مطرح می شود، کمیته 
علمی همواره طرفدار این است که برای پیشگیری 
دقت بیشتری شود که مهم ترین راه پیشگیری هم 
فاصله گذاری فیزیکی و محدودیت ها در تجمعات 
تعطیلی  پیشنهاد  نتیجه عملی کردن  در  است و 
دو هفته ای تهران می تواند در پیشگیری از شیوع 

بیماری موثر باشد.«

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سالمت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی از افزایش تعداد تست های روزانه تشخیص کرونا 

به ۱۰۰ هزار تست با واردات کیت های تشخیص سریع خبر داد.
به گزارش سپید، سیامک سمیعی در گفت وگو با ایرنا افزود: »اکنون 
روزانه حدود ۲۵ هزار تست تشخیص مولکولی کرونا )پی سی آر( 
در مراکز دولتی انجام می شود و البته برخی روزها که با شدت بیشتر 
موج بیماری مواجه شده ایم، تعداد این تست ها به ۴۰ هزار تست در 
روز هم رسیده است.« وی ادامه داد: »افزایش این ظرفیت تست روزانه 
در برخی روزها باعث فشار کاری بیشتر به کارکنان آزمایشگاهها و 
تاخیر در جوابدهی تست ها شده که در تالشیم با سازماندهی مناسب تر 
این مشکل را هم رفع کنیم و با افزایش تعداد تست های روزانه و 
تشخیص بیشتر مبتالیان، به قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا کمک 
کنیم.« سمیعی گفت: »برای قطع زنجیره انتقال ویروس، تشخیص 
به موقع افراد مبتال و ناقل و ردیابی آنها و جلوگیری از تماس آنها با 
افراد دیگر بسیار مهم است.« وی ادامه داد: »تاکنون برای تشخیص 
افراد مبتال به کووید۱۹ در کشور از تست های مولکولی »پی سی آر« 
استفاده می کردیم اما با توجه به اینکه به افزایش تعداد این تست های 
تشخیصی نیاز داریم، دو راهبرد اساسی برای افزایش تعداد تست ها 
در پیش گرفته شده و برای این کار افزایش تعداد آزمایشگاه های 
تشخیص مولکولی کرونا از طریق تجهیز بیشتر آزمایشگاهها و افزایش 

شیفت کاری کارکنان آزمایشگاهها اتفاق می افتد.«
سمیعی افزود: »راهبرد افزایش شیفت کاری کارکنان آزمایشگاهها به 
زودی اجرا می شود البته برای بلند مدت مناسب نیست اما راهبرد افزایش 
تجهیزات آزمایشگاههای تشخیص مولکولی کرونا مشکل تر است زیرا 
در شرایط تحریم هستیم و واردات دستگاه های آزمایشگاهی مورد 
نیاز برای کیت های »پی سی آر« و افزایش ظرفیت ناوگان آزمایشگاهی 
کشور در این زمینه با مشکل مواجه است.« مدیر کل آزمایشگاه مرجع 
سالمت وزارت بهداشت ادامه داد: »تالش وزارت بهداشت این است 
که تا یک ماه آینده ظرفیت انجام تست مولکولی کرونا یا همان تست 
»پی سی آر« را با همکاری  بخش خصوصی به حدود ۵۰ هزار تست 
در روز برسانیم و به همین علت ساماندهی آزمایشگاه های خصوصی 

و افزایش نظارت بر آنها در دستور کار قرار گرفته است.«
وی گفت: »البته این طور نخواهد بود که هر آزمایشگاهی بتواند 
برای انجام تست »پی سی آر« کرونا وارد عمل شود بلکه تعدادی 

از آزمایشگاهها که مورد تایید وزارت بهداشت قرار بگیرند و مجوز 
داشته باشند می توانند در این زمینه فعالیت کنند. این آزمایشگاهها 
به شبکه آزمایشگاهی وزارت بهداشت متصل می شوند و نتیجه 

همه آزمایشهای آنها به در سامانه وزارت بهداشت ثبت می شود.«
سمیعی افزود: »راهکار بسیار مهم دیگری که به سمت اجرای آن 
می رویم استفاده از تست های تشخیص آنتی ژن ویروس یا همان 
تست های سریع است. با دستور رئیس جمهوری حدود دو تا سه 
میلیون کیت تشخیص سریع کرونا از کره جنوبی سفارش داده شده 
و به محض ورود این کیت که احتماال دو هفته آینده خواهد بود و 
حداکثر تا یک ماه آینده استفاده از کیت های تشخیص سریع نیز برای 

افزایش غربالگری کرونا در کشور به کار گرفته می شود.«
مدیر کل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت ادامه داد: »به 
هیچ وجه قرار نیست کیت های تشخیص سریع کرونا در داروخانه ها 
توزیع شود، این کیت ها هیچ ربطی به داروخانه ندارند و در شبکه 
بهداشتی در مراکز ۱۶ ساعته وزارت بهداشت توسط افراد ماهر برای 
تشخیص ابتال به کووید۱۹ مورد استفاده قرار می گیرد و اکنون هیچ 
برنامه ای برای توزیع این کیت ها در هیچ جای دیگری نداریم و هیچ 

جای دنیا این تست ها را در داروخانه توزیع نمی کنند.«
وی گفت: »نمونه گیری با کیت های تشخیص سریع کرونا به روش آنتی 
ژن درست مانند نمونه گیری تست مولکولی از انتهای بینی انجام می شود 
و بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه طول می کشد تا نتیجه تست مشخص شود.«

سمیعی افزود: »انتخاب افراد مناسب برای انجام تست کرونا بسیار 
مهم است و حتماً باید از بین افراد عالمت دار انتخاب شوند زیرا میزان 
منفی کاذب این تست ها در افرادی که عالمت ندارند بسیار باالست.«

وی ادامه داد: »برای واردات کیت های تشخیص سریع فقط کیت هایی 
وارد کشور می شود که مجوز و تاییدیه سازمان جهانی بهداشت را 
دارند. نمونه های تولید داخل آن نیز وجود دارد که آنها را بررسی 
کرده ایم. برخی از این کیت های داخلی نتایج خوبی داشته اند. در 
صورتی کیت های تشخیص سریع قابل قبول است که ۸۰ درصد نتایج 
آن با نتایج کیت های تشخیص مولکولی »پی سی آر« منطبق باشد.«

مدیر کل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت گفت: »هم در 
مورد کیت های تشخیص سریع وارداتی و هم برخی نمونه های تایید 
شده داخلی ۸۰ درصد انطباق با تست »پی سی آر« وجود داشته است 
البته تولید داخلی این کیت ها با توجه به مشکالت واردات مواد اولیه 

زمان بر است.« سمیعی ادامه داد: »هم تست های »پی سی آر« و هم 
تست های تشخیص سریع، منفی کاذب دارند. زمان نمونه گیری در 
نتیجه تست بسیار مهم است اگر همان روز ورود ویروس به بدن 
تست گرفته شود، میزان منفی کاذب ۱۰۰ درصد است و به تدریج 
که ویروس در بدن تکثیر می شود، میزان خطا و منفی کاذب کمتر 
می شود و بعد از چهار تا پنج روز که عالئم بیماری بیشتر می شود 
میزان منفی کاذب تست به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد می رسد. افرادی 
باید برای تست انتخاب شوند که حداقل چهار یا پنج روز از شروع 
عالئم آنها گذشته باشد.« وی گفت: »تست های سریع فعال فقط 
در مراکز ۱۶ ساعته شبکه بهداشتی استفاده می شوند و با توجه به 
گسترش بیماری در کشور در زمان حاضر به این تست ها خیلی نیاز 

داریم و امیدواریم هر چه زودتر این تست ها وارد کشور شوند.«
وی ادامه داد: »بیش از هزار مرکز سرپایی ۱۶ ساعته در کشور 
وجود دارد که همه آن ها می توانند تست تشخیص کرونا را از هر 
دو روش »پی سی آر« و تشخیص سریع انجام دهند، بنابراین برنامه 
این است که تا حداکثر یک ماه آینده ظرفیت تست های مولکولی 
را با همکاری  بخش خصوصی به ۵۰ هزار تست در روز برسانیم و 
حدود ۵۰ هزار تست سریع هم انجام دهیم و ظرفیت تست روزانه 

کرونا را به ۱۰۰ هزار تست در روز برسانیم.«
سمیعی گفت: »رسیدن به این مرحله از تشخیص مبتالیان کرونا در 
کشور به ورود هر چه سریعتر کیت های تشخیص سریع و همچنین 
ورود دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی خواندن کیت های تشخیص 

»پی سی آر« بستگی دارد که امیدواریم هر چه زودتر انجام شود.«
وی افزود: »کیت های سریع حدود ۸۰ درصد با تست های »پی سی 
آر« انطباق دارند و از نظر دقت تشخیص یک مقدار عقب تر هستند 
اما چون نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی ندارند و سریع نتیجه آنها 
در همان مراکز ۱۶ ساعته مشخص می شود برتری عملیاتی دارند.«

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت درباره انجام تست 
تشخیص کرونا در بخش خصوصی گفت: »هر هفته تقریبا دو آزمایشگاه 
خصوصی تایید می شوند، مجوز می گیرند و به آزمایشگاههای تشخیص 
کرونا در  بخش خصوصی اضافه می شوند این آزمایشگاهها به سامانه 
پرونده الکترونیک سطح یک وزارت بهداشت متصل می شوند و 
روزانه باید نتایج آزمایش افراد را در این سامانه ثبت کنند تا وزارت 

بهداشت از آمار آنها مطلع شود.«

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت: 

تعدادآزمایشکرونابه۱۰۰هزارتستدرروزمیرسد

شماره ۱7۹۳ ۲۱5 آبان ۱۳۹۹



در وبینار بین المللی پای دیابتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا صورت گرفت

سخنگوی جمعیت هالل احمر مطرح کرد
کمک صلیب سرخ جهانی به بیماران خاص ایران

سخنگوی جمعیت هالل احمر ضمن اعالم آخرین وضعیت 
پول های بلوکه شده هالل احمر تحت تأثیر تحریمها، گفت: 
»پول جدیدی قرار است در مورد حمایت از بیماران خاص 
در اختیارمان قرار گیرد و مقرر شده در این زمینه رقمی را 
فدراسیون جهانی صلیب سرخ به بیماران خاص اختصاص دهد.«
به گزارش سپید، محمد نصیری در گفت وگو با ایسنا درباره 
پول های بلوکه شده هالل احمر، گفت: »چیزی به نام پول بلوکه شده وجود ندارد. هالل احمر یک 
خط اعتباری با همکاری فدراسیون جهانی صلیب سرخ ایجاد کرده است و تاکنون بالغ بر یک 

میلیون دالر از منابعی که در جاهای مختلف جمع شده، به ایران آمده است.« وی با اشاره به اینکه 
کمک ها به هالل احمر بر اساس استمداد صورت می گیرد، اظهار کرد: »یعنی استمدادی در مورد کرونا 

صورت می گیرد و سهمیه ای به ایران می دهند. چیزی تحت عنوان پول بلوکه شده وجود ندارد.«
سخنگوی جمعیت هالل احمر ادامه داد: »در مقاطعی مانند سیل سال گذشته می خواستیم پول جمع آوری 
کنیم که اعالم می کردند نمی شود یا نمی توانیم، اما با تفاهمی که انجام شد از طی یکی-دو ماه گذشته 
مبالغی دارد به دستمان می رسد و حدود ۸۰۰ هزار فرانک سوییس در مورد بحث ارائه سبد غذایی 

در دوران کرونا آمد، در مورد سیل کرمانشاه و سیستان بلوچستان هم مبالغی به ما تعلق گرفت.«
وی افزود: »پول جدیدی هم قرار است در مورد حمایت از بیماران خاص در اختیارمان قرار 
گیرد. هالل احمر تقریبا ۱۵ میلیاردتومان در ابتدای کرونا برای بیماران خاص ماسک و اقالم 
محافظتی خرید که با ارائه این برنامه خیلی از این اقدام استقبال شد و قرار شد رقمی را نیز 

فدراسیون جهانی صلیب سرخ به بیماران خاص اختصاص دهد.«

هالل احمر

خبـر

در هفته افزایش آگاهی عمومی زخم پای دیابتی، 
گروه بین المللی زخم پای دیابتی با برگزاری وبیناری 
وضعیت، راهکارها و چالش های کشورهای منطقه 
را در زمینه پیشگیری و مدیریت زخم پای دیابتی 
به گفت وگو گذاشت. به گزارش سپید به نقل از 
وبدا، در این وبینار بین المللی نمایندگان شرکت کننده 
از کشورهای ایران، فلسطین، مصر، لبنان، بحرین، 
سوریه، عراق و سودان، تجربیات خود را در زمینه های 

مختلف پای دیابتی به اشتراک گذاشتند.
و  غدد  علوم  پژوهشگاه  رییس  الریجانی،  باقر 
متابولیسم، ضمن سخنرانی به عنوان نماینده ایران 
در این کارگروه با بیان این که تخمین زده می شود که 
دیابت 422 میلیون نفر حدود ۵.۸ درصد از جمعیت 
بزرگسال را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده 
است، گفت: »افزایش شیوع دیابت در کشورهای با 

درآمد کم و متوسط نگران کننده است.«
الریجانی تصریح کرد: »مطالعات نشان داده اند تقریباً از 
هر چهار نفر فرد دیابتی، یک نفر در طول زندگی خود 
به زخم پای دیابتی مبتال می شود که در نتیجه مشکالتی 
همچون طول مدت باالی بستری در بیمارستان، قطع 
اندام تحتانی و مرگ و میر را بدنبال دارد.« وی ادامه 
داد: »پای دیابتی به عنوان یکی از عوارض بیماری 
دیابت بار سنگینی را بر بیماران و نظام ارائه مراقبت های 
بهداشتی در دنیا تحمیل می کند به طوریکه هرچند 
بیش از نیمی از موارد آمپوتاسیون های غیرتروماتیک 
را اختالالت پای دیابتی تشکیل می دهند، اغلب این 
مشکالت با مراقبت های منظم قابل پیشگیری هستند.«
نایب رییس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های 
غیرواگیر کشور ضمن اعالم این که در حال حاضر 
شیوع دیابت در جمعیت بزرگسال ایران 4.۱۱درصد 
DALYs است، گفت: »متاسفانه در کشور ما شاخص
یا سال های از دست رفته  با ناتوانی در اثر ابتال بیماران 

به عارضه پای دیابتی  ۵۸4۸ سال است.«
وی تصریح کرد: »با توجه به بار حاصل از دیابت و 
عوارض آن و نیز محدودیت منابع تأمین کننده نیازهای 
بهداشتی-درمانی جامعه، دیابت یکی از اولویت های 
بهداشتی-درمانی جهان، به ویژه در کشور ما بوده 
و اتخاذ اقداماتی مؤثر جهت پیشگیری و درمان 
دیابت به منظور کاهش این بیماری و عوارض آن 
ضروری می باشد.« الریجانی گروه تحقیقات پای 
دیابتی پژوهشگاه را یک تیم توانمند در سه حوزه 
پژوهش، آموزش و درمان خواند که مطالعات زیادی 

در زمینه پای دیابتی، به عنوان یکی از شایع ترین 
عوارض دیابت در کشور انجام داده است.«

وی با بیان اینکه این تیم در زمینه ارائه آموزش های 
تخصصی و مهارت های بالینی نیز اقدامات خوبی 
انجام داده است، افزود: »گروه تحقیقاتی پای دیابتی 
و  پرستاران  توانمند سازی  دوره های  برگزاری  با 
پزشکان عمومی موفق به آموزش بیش از هزار 
کادر درمانی درگیر در درمان عارضه پای دیابتی 
در کشور شده است.« در همین راستا وی افزود: 
»نتایج یک مطالعه در کشور نشان داد که دانش 
شرکت کنندگان این کارگاه ها و دوره های آموزشی 

به طور قابل توجهی افزایش یافته است.«
وی افزود: »به همت این گروه تحقیقاتی همچنین 
راهنمای مبتنی بر شواهد در زمینه پیشگیری و مدیریت 
بیماری پای دیابتی نیز در کشور بومی سازی شده 
و همگام با بسیاری از مراکز علمی معتبر دنیا به 

روزرسانی و در دسترس عموم قرار می گیرد.«
نماینده کارگروه بین المللی پای دیابتی در کشور 
آموزشی  کتاب های  تدوین  به  اشاره  با  همچنین 
توسط گروه تحقیقاتی پای دیابتی پژوهشگاه گفت: 
»انتشار کتاب با عناوینی همچون اصول مراقبت از 
پای دیابتی، اصول انجام پانسمان، ورزش های پا در 
دیابت، آشنایی با فرایند دبریدمان، کتاب لغت نامه 
زخم و شاخص ABI  توسط این گروه در ارتقا 
دانش تخصصی تیم مراقبت از پا اثرگذار بوده است.«
وی با بیان اینکه این گروه تحقیقاتی پروژه های 
مهمی را در دست اجرا دارد، افزود: »مطالعاتی در 
زمینه شیوع قطع عضو ناشی از پای دیابتی در دو 
بیمارستان بزرگ تهران، ارزیابی تاثیر یک ترکیب 

گیاهی در بهبود زخم پای دیابتی، ارزیابی وضعیت 
ترمیم زخم پای دیابتی در بیماران دیابتی، تعیین 
رابطه بین میزان ریز مغذی های سرمی و عارضه پای 
دیابتی و هچنین معرفی شاخص کمی برای ارزیابی 
مناطق مختلف در معرض خطر زخم پای دیابتی 
نمونه هایی از تحقیقات در دست انجام در این گروه 
هستند.« وی همچنین به پروژه ارزیابی بیومکانیکی 
بالینی قابل استفاده در پیش بینی زخم پای دیابتی که 
با همکاری محققین دانشگاه استفوردشایر انگلستان 
در جریان است اشاره کرد و گفت: قابلیت خوبی 

برای همکاری های مشترک در منطقه وجود دارد.
الریجانی با بیان اینکه نخستین دانش آموخته مقطع 
دکترای تخصصی پژوهشی پای دیابتی در کشور به 
تازگی از یافته های علمی مطالعه خود با عنوان بررسی 
اثربخشی اشعه پالسما سرد در درمان زخم های عفونی 
پای دیابتی و مکانیسم های ملکولی آن دفاع کرد، 
گفت: امیدهای تازه ای در تسریع درمان زخم با بهره 

گیری از این روش ایجاد شده است.
در پایان الریجانی به ارائه طیف گسترده ای از خدمات 
بالینی مربوط به درمان زخم پای دیابتی در کلینیک های 
تخصصی دیابت و بیماری های متابولیک پژوهشگاه 
اشاره کرد و گفت: »تیم تخصصی چند رشته ای 
خدمات پاپزشکی، دبریدمان، اندازه گیری ABI  را 
در این کلینیک ها ارائه می کنند. همچنین برای اولین 
بار در کشور بخش بیمارستانی مخصوص پای دیابتی 
در بیمارستان شریعتی به بهره برداری رسیده است.«
گفتنی است این وبینار بین المللی در مناطق مختلف 
روز  با  مصادف  آبان(   24( نوامبر   ۱4 تا  جهان 

جهانی دیابت ادامه دارد.

تاکید بر پایان دادن به قطع عضو قابل اجتناب ناشی از پای دیابتی
معاون حقوقی مجلس و امور 

استان های وزارت بهداشت:
تصویب قوانین مترقی در حوزه 

سالمت حاصل تعامل وزارت 
بهداشت و مجلس است

معاون حقوقی مجلس و امور استان های وزارت 
بهداشت گفت: »تصویب قوانین مترقی در 
حوزه سالمت حاصل تعامل وزارت بهداشت 

و مجلس شورای اسالمی است.«
به گزارش سپید، طاهر موهبتی در نشست 
دانشکده های  و  دانشگاه ها  پارلمانی  رابطین 
علوم پزشکی سراسر کشور گفت: »در قانون 
اساسی اختیارات ویژه ای برای مجلس شورای 
اسالمی درنظر گرفته شده است، به موجب اصول 
قانون اساسی نماینده مجلس حق  دارد در همه  
مسائل  داخلی  و خارجی  کشور اظهارنظر نماید 
و مجلس  شورای  اسالمی  در عموم  مسائل  در 
حدود مقرر در قانون  اساسی  می تواند قانون  
وضع کند.« وی افزود: »نقش اصلی مجلس 
شورای اسالمی نظارت بر اجرای درست قوانین 
و تصویب مقررات مناسب است.« وی تصریح 
کرد: »تعامل دستگاه های اجرایی با مجلس در 
حل مشکالت جامعه نقش موثری دارد، لذا 
باید برای تعامل صحیح با نمایندگان مجلس 

در چارچوب قانونی هر چه بیشتر کوشید.«
موهبتی با اشاره به اینکه تعامل با مجلس شورای 
اسالمی به ویژه در حوزه سالمت به نفع اقشار 
آسیب پذیر در جامعه است، اظهار داشت: 
»با توجه به بیانات امام راحل و رهبر معظم 
انقالب اسالمی در خصوص در رأس امور بودن 
مجلس، تعامل میان مجلس و وزارت بهداشت 
سبب تصویب قوانین مترقی بسیاری شده است، 
توجه ویژه به جایگاه نظام سالمت در برنامه 
ششم توسعه و البته تصویب قوانین بسیاری 
در حوزه های مختلف سالمت و غذا و دارو از 
تعامل بسیار خوب وزارت بهداشت با مجلس 
شورای اسالمی حکایت دارد.« موهبتی ابراز 
امیدواری کرد: »از رابطین پارلمانی دانشگاه ها 
و دانشکده های علوم پزشکی انتظار می رود، 
ارتباط دقیق و مستمری با نمایندگان مجلس 
در جهت افزایش تعامل وزارت بهداشت و قوه  
مقننه داشته باشند.« در ادامه رابطین دانشگاه ها 
و دانشکده های علوم پزشکی کشور، نقطه 
نظرات خود را در جهت تعامل بیشتر وزارت 

بهداشت و مجلس بیان کردند.
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رئیس کل سازمان نظام پزشکی: 
ارتقای جایگاه جامعه دندانپزشکی در ساختار وزارت بهداشت ضروری است

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که بسیاری 
از مسائل قابل انعکاس و پیگیری است، گفت: »ارتقاء 
جایگاه تشکیالت و تاثیرگذاری جامعه دندانپزشکی در 
ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئله ای 

ضروری و مورد انتظار سازمان نظام پزشکی است.«
به گزارش سپید، در جلسه ای که به منظور بررسی مشکالت 
حوزه دندانپزشکی با حضور اعضای دندانپزشک شورای عالی و مدیران ارشد وزارت بهداشت برگزار 
شد، محمد رضا ظفرقندی ضمن استماع اهم مسائل حوزه دندانپزشکی اظهار کرد: »ارتقاء جایگاه و 
تاثیرگذاری جامعه دندانپزشکی در مراجع تصمیم گیری و ساختار وزارت بهداشت با اختیارات الزم 

در حل و فصل مشکالت حوزه دندانپزشکی ضروری است، ضمن آن که سازمان نظام پزشکی نیز 
این پتانسیل را دارد طی جلساتی که با معاونت های این وزارتخانه برگزار می کند نسبت به انعکاس و 
پیگیری مشکالت همکاران این حوزه اقدامات الزم را انجام دهد.« وی با اشاره به این که از سال 76 
شاهد حرکت های سینوسی جایگاه حوزه دندانپزشکی در وزارت بهداشت بوده ایم، گفت: »تغییرات 
همواره در گذر زمان وجود داشته و جایگاه دندانپزشکی این نیست که زیرمجموعه اداره بیماری های 
واگیردار وزارت بهداشت باشد.« وی در خصوص پذیرش بی رویه دانشجوی دندانپزشکی نیز بیان 
کرد: »با افزایش بی رویه ظرفیت ها، سهمیه ها و پذیرش دانشجویان خارج از کشور عدالت آموزشی 
و دانشجویی زیر سوال می رود و نباید با این تصمیمات حقوق جوانان مستعد کشور را تضعیف 
کنیم.« رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر این که پیگیری مکاتبات الزم در خصوص ارتقاء 
جایگاه تصمیم سازی موثر وپایدار جامعه دندانپزشکی از سوی این سازمان انجام می شود، خاطرنشان 
کرد: »همکاران دندانپزشک مشکالت این حوزه را با اولویت بندی لیست نموده تا با استفاده از توان 

و ظرفیت نظام پزشکی نسبت به انعکاس و پیگیری آنها اقدامات الزم را انجام دهیم.«

نظام پزشکی

رییس کمیسیون بهداشت مجلس انتقاد کرد

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از 
رئیس جمهور برای عدم دعوت از نمایندگان مجلس 
جهت حضور در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا 
گفت: »بی توجهی دولت به پیگیری های رئیس مجلس 
برای تخصیص کامل یک میلیارد دالر صندوق توسعۀ 
ملی به منظور حل مشکالت معیشتی کادر درمانی 
منجر به مهاجرت گسترده پرستاران و نارضایتی کادر 

درمانی شده است.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری درگفت وگو 
با خانه ملت با اشاره به صحبت های رییس مجلس 
در خصوص پیگیری های کمیسیون بهداشت برای 
بهبود معیشت کادر درمانی و نامه رئیس مجلس به 
رئیس جمهور در جهت پیگیری تخصیص کامل 
یک میلیارد دالر صندوق توسعۀ ملی به منظور حل 
مشکالت معیشتی کادر درمانی، گفت: »متاسفانه در 
چند ماه اخیر تعدادی از پرستاران به دلیل حقوق و 
مزایای پایین و جایگاه نامناسب به کشورهای اروپایی 
و اسکاندیناوی مهاجرت کردند. متاسفانه کارانه امسال 
پرستاران و کادر درمانی با وجود شیوع ویروس کرونا 
و فعالیت 24 ساعته و مراقبت از بیماران حتی به اندازه 
اردیبهشت سال گذشته که کرونایی نبوده پرداخت 
نشده است.« نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای 
اسالمی، افزود: »با وجود تأکید دکتر قالیباف نسبت به 
وضعیت معیشتی پرستاران و پیگیری ایشان از رئیس 

جمهور، متاسفانه دولت مردان به این موضوع توجهی 
نداشتند، از طرفی آسیب نارضایتی کادر پرستاری 
مستقیماً به بیماران منعکس خواهد شد، بنابراین از 
دولت می خواهیم به این مسئله توجه جدی داشته 
باشد و برای حقوق پرستاران و پرسنل بهداشت و 

درمان اولویت هایی قائل شوند.« 
وی با انتقاد از رئیس جمهور برای عدم دعوت از 
نمایندگان مجلس جهت حضور در جلسات ستاد 
ملی مقابله با کرونا، ادامه داد: »معتقدم این ستاد ملی 
کرونا نبوده بلکه ستاد دولتی است. علی رغم تاکید 
و درخواست دکتر قالیباف از رئیس جمهور برای 
حضور یکی از نمایندگان اعضای کمیسیون بهداشت 

و کمیسیون اجتماعی در جلسات این ستاد تاکنون 
حتی یک بار هم به این جلسات دعوت نشده اند. تنها 
روز دو شنبه از نمایندگان مجلس برای جلسه قرارگاه 
عملیاتی برای اجرایی کردن مصوبات ستاد که هیچ 

ارتباطی با آن ها نداشته، دعوت کردند.«
شهریاری با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید در 
ستاد ملی کرونا حضور داشته باشند و از حقوق مردم 
دفاع کنند، اظهار کرد: »ما احساس می کنیم حقوق 
مردم در تصمیمات و مصوبات ستاد ملی مقابله با 
کرونا رعایت نمی شود. از سوی دیگر ما از ستاد ملی 
کرونا به دلیل وضعیت بحرانی شیوع این ویروس 
درخواست تعطیلی دو هفته ای تهران و کالنشهر ها 

را داشتیم که البته اکثر مسئوالن وزارت بهداشت 
نیز با این موضوع موافق هستند اما هنگام طرح در 
ستاد، تصمیم دیگری گرفته می شود.« وی گفت: 
»رئیس مجمع نمایندگان استان تهران و 6۵ رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور درخواست 
تعطیلی دو هفته ای تهران و کالنشهر ها را دارند که 
البته باید در این مدت افراد بی بضاعت و کم بضاعت 
به لحاظ معیشتی مورد حمایت قرار بگیرند و برای 
پیشگری از شیوع ویروس کرونا در هفته های آتی 
نیز برنامه ریزی های الزم صورت بگیرد. از این رو 
امیدواریم در جلسه بعدی ستاد ملی مقابله با کرونا 
این موضوع مطرح و به تصویب برسد در غیر این 
صورت مجلس طرح دو فوریتی برای تعطیلی دو 

هفته ای تهران ارائه خواهد کرد.«
نماینده مردم زاهدان در مجلس با اشاره به شروع 
محدودیت ها از دوشنبه به مدت یک ماه و تعطیلی 
برخی از مشاغل از ساعت ۱۸، افزود: »این محدودیت ها 
بدین معنی است که مردم تمامی کارهای خود را قبل از 
ساعت ۱۸ انجام دهند و اینکه متروها، اتوبوس ها و مراکز 
خرید مملو از جمعیت شوند، اهمیتی ندارد. متاسفانه 
تصمیم هایی گرفته می شود که خیلی توجیه کننده 
نیست. به نظر بنده در این شرایط بهترین کار تعطیلی 
دوهفته ای تهران و سپس اعمال محدودیت های جدی 

برای قطع زنجیره انتقال است.«

بی توجهی دولت نسبت به حل مشکالت کادر درمان 
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معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت گفت: »دفترچه 
بیمه پایه سالمت رایگان در دوره شیوع بیماری ناشی از ویروس 
کرونا بدون الزام به ارزیابی وسع در اختیار مشموالن قرار می گیرد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، مهدی رضایی درباره مصوبه اخیر 
ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر ارائه دفترچه بیمه پایه سالمت 
رایگان بدون ارزیابی وسع افزود: »تا پایان سال جاری، متقاضیان 
پوشش بیمه رایگان اعم از صدور اولیه یا تمدید در صورت سکونت 
در شهر می توانند بدون ثبت درخواست ارزیابی وسع از پوشش 
بیمه پایه سالمت رایگان با اعتبار 6 ماهه برخوردار شوند. بدیهی 
است این گروه از بیمه شدگان مطابق ضوابط جاری صرفا امکان 

استفاده از خدمات  بخش دولتی را خواهند داشت. برای این افراد 
دفترچه بیمه ۱2 برگی صادر و تحویل خواهد شد.«

وی ادامه داد: »خانوارهای متقاضی پوشش بیمه سالمت ایرانیان به 
منظور استفاده از خدمات مؤسسات خصوصی کماکان می توانند 
بر اساس خود اظهاری و پرداخت حق بیمه کامل یا با درخواست 
ارزیابی وسع و نتیجه آن و با پرداخت ۵۰ یا ۱۰۰درصد حق بیمه 
و رعایت ضوابط مربوط به دوره انتظار، پوشش بیمه ایرانیان 
دریافت کنند. برای این گروه، پس از اعالم نتیجه ارزیابی وسع، 

امکان اعتراض به نتیجه اعالمی وجود نخواهد داشت.«
وی اظهار کرد: »بیمه شدگانی که در حال حاضر از پوشش بیمه 

سالمت همگانی رایگان برخوردار هستند نیز در صورت تمایل 
می توانند پس از ابطال دفترچه بیمه سالمت، از پوشش بیمه ایرانیان 
برخوردار شوند.«  رضایی افزود: »ساکنان روستاها، شهرهای زیر 2۰ 
هزار نفر جمعیت و عشایر می توانند بدون ارزیابی وسع پوشش بیمه 
روستاییان رایگان با اعتبار 6 ماهه دریافت یا پوشش فعلی خود را 
در صورت اتمام اعتبار تمدید کنند.« وی بیان کرد: »امکان انصراف 
و استرداد وجه برای بیمه شدگانی که با پرداخت حق بیمه در دوره 
انتظار ۱۰ روزه قرار دارند وجود نداشته و برای این افراد در صورت 
بستری شدن در بیمارستان، صدور معرفی نامه بستری امکان پذیر است.« 
رضایی در پایان از متقاضیان پوشش بیمه خواست برای پیشگیری 
از ازدحام در دفاتر پیشخوان، از طریق سایت سازمان بیمه سالمت 
ایران به آدرس https: //www. ihio. gov. ir/ درخواست خود 
را در سامانه ثبت و پس از انتخاب به پیشخوان مورد نظر مراجعه و 

دفتر چه بیمه خانوار خویش را دریافت نمایند.

معاون سازمان بیمه سالمت تشریح کرد

شرایط ارائه دفترچه بیمه سالمت رایگان بدون ارزیابی وسع



سازمان انتقال خون: خبـر

مردم اهدای خون را دراولویت قراردهند
سازمان انتقال خون از مردم خواست با شروع 
نیاز بیشتر به اهدای خون، این  فصل سرما و 

اقدام نوع دوستانه را در اولویت قرار دهند.
به گزارش سپید، سازمان انتقال خون اعالم کرد: 
هر سال با شروع فصل سرد میزان اهدای خون 
کاهش پیدا می کند، اما امسال با شیوع کرونا و 
اجرای قرنطینه شاهد کاهش بیشتر آمار اهدای 
خون هستیم و این درحالیست که نیاز به خون 
و فرآورده های آن همیشگی است، بنابراین از 
مردم می خواهیم اهدای خون را در اولویت های 

خود قرار دهند و آن را فراموش نکنند.
میزان ذخایر خون در برخی استان ها از جمله 
استان تهران که  بخش مهمی از خون مورد نیاز 
بیماران و عمل های جراحی را در کشور تامین 
است.  یافته  کاهش  اخیر  روزهای  در  می کند 
استان هایی که همه گیری کرونا در آنها شدیدتر 
است و بیماران مصرف کننده خون بیشتری دارند 

نیز در همین وضعیت قرار دارند.
ترس از ابتال به بیماری کووید۱۹، کاهش تردد 
شهروندان در سطح شهرها، سرد شدن و آغاز 

بارش ها و وضع قوانین و اجرای آنها برای کم 
کردن از میزان خطر ابتالی شهروندان به ویروس 
کرونا در بیشتر استان ها از دالیلی است که میزان 

اهدای خون را کاهش داده است.
صعب العالج،  بیماران  به  کمک  راه  تنها  اما 
جراحی ها، بیماران هموفیلی و تاالسمی و زنان 
دارند  خون  به  نیاز  زایمان  حین  که  بارداری 
اهدای خون است و هنوز بشر نتوانسته است 

خون مصنوعی بسازد.
خاطر  اطمینان  برای  گزارش،  این  اساس  بر 
مراکز  محیط  ایمنی  و  سالمت  از  شهروندان 
اهدای خون تمام موارد استاندارد در مراکز انتقال 
خون برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا 
رعایت می شود و جای هیچگونه نگرانی برای 
اهداکنندگان وجود ندارد ضمن اینکه هنوز هیچ 
مورد ابتال به کرونا ازطریق خون و فرآورده های 

آن ثبت نشده است.
درصد   ۲۰ کرد:  تاکید  خون  انتقال  سازمان 
خون های اهدایی به مصرف بیماران تاالسمی و 
بیماران خاص می رسد که به این هدیه نجات بخش 

نیاز مستمر دارند. و از سویی خون و فرآورده های 
آن عمر محدودی دارند و خون کامل ۳۵ روز و 
پالکت فقط سه روز ماندگاری دارد و به هیمن 
دلیل همه روزه نیاز به اهدای خون در کشور 

احساس می شود.
سازمان انتقال خون از هموطنان با سن بیش از 
۱۸و کمتر از ۶۰ سال تمام و حداقل وزن ۵۰ 

بیماران  کمک  به  که  می کند  دعوت  کیلوگرم 
چشم انتظار بشتابند و در روزهای سرد و شیوع 
کرونا بیماران نیازمند به خون را فراموش نکنند 
تا دست در دست و پشت به پشت هم با حمایتی 
همیشگی روزهای سخت همه گیری کرونا را 
پشت سر بگذاریم و کمک کنیم تا خانواده های 

کمتری داغدار شوند.ایرنا

سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت 
بهداشت در آیین افتتاح نخستین مرکز خدمات 
بر  کرونایی  بیماران  ویژه  ایران  سنتی  طب 
ظرفیت های غنی طب ایرانی برای ورود به 
فاز پیشگیری و کمک به کاهش آمار روزانه 

مبتالیان جدید کوید۱۹، تاکید کرد.
به گزارش سپید، نفیسه حسینی در این آیین با 
اشاره به شرایط بحرانی کشور گفت: »به عنوان 
هیأت  علمی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی 
نظامی کشور و بنا بر آنچه از همکاران خود در 
دانشکده های افسری آموخته ام، نیروهای مسلح 
در شرایط رزم و بحران، از هر استراتژی و 
تاکتیکی که سبب تقویت بنیه دفاعی و تهاجی 
و  می برند  بهره  پیروزی  برای  می شود،  آنها 
بحرانی  شرایط  با  شرایط  این  شبیه سازی  با 

از  بهره گیری  کووید۱۹،  با  مقابله  در  امروز 
برای تقویت  تمامی ظرفیت های دردسترس 

نظام سالمت کشور، شرط عقل است.«
وی طب سنتی ایرانی را یکی از این ظرفیت های 
»بی شک  کرد:  تاکید  و  دانست  دسترس  در 
استفاده از پتانسیل های این مکتب غنی طبی، 
تقویت قوای نظام سالمت را دربردارد و این 
با همین هدف فعالیت خود را  امروز  مرکز 

آغاز می کند.«
سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت 
بر  ایرانی  طب  آموزه های  ارائه  از  بهداشت 
مبنای کارآزمایی های بالینی به تایید رسیده و 
نتایج حاصل از مقاالت معتبر حوزه گیاهان 
دارویی به مردم خبر داد و افزود: »قرار نیست 
در استفاده از ظرفیت ها و آموزه های طب ایرانی 

در مقابله با کرونا معجزه ای را رقم بزنیم، بلکه 
قرار است با ورود به فاز پیشگیری و کمک 
به کاهش تعداد جدید مبتالیان در شبانه روز، 
از آموزه های طب ایرانی نیز برای کمک به 
کاهش تعداد بستری ها و ورودی بیماران به 

بیمارستان ها بهره بگیریم.«
نماینده  شیخی،  زهرا  مراسم،  این  ادامه  در 
مردم اصفهان و رییس کمیته طب سنتی ایرانی 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی و سخنگوی این کمیسیون با اشاره به 
شرایط بحرانی کشور در مقابله با کرونا، گفت: 
»در این شرایط نیاز داریم از فضای دوقطبی 
دور باشیم و از طرح مباحثی که پایه علمی 

ندارند، جلوگیری کنیم.«
وی با اشاره به مطالبه مردم از مجلس شورای 
اسالمی برای استفاده از درمان ها و توصیه های 
طب ایرانی، تاکید کرد: »سالمت مردم، خط 
قرمز نمایندگان مجلس است و هیچ چیز به اندازه 
حفظ جان مردم و کاهش طول بیماری و درد 

و رنج مردم، برای ما اهمیت ندارد.«
طب  دانشکده  رییس  از  قدردانی  با  شیخی 
شهیدبهشتی،  علوم پزشکی  دانشگاه  سنتی 
گفت: »مجلس شورای اسالمی برای حمایت 
از ایده های مرتبط با بهره گیری از ظرفیت های 
طب ایرانی در مقابله با ویروس کرونا، آمادگی 
کامل دارد، چراکه طبق فرموده خداوند در قرآن 
کریم، اگر جان یک انسان را نجات دهیم، گویا 

جان همه انسان ها را نجات داده ایم.«
زهره الهیان، نماینده مردم تهران و نایب رییس 

فراکسیون طب سنتی مجلس شورای اسالمی 
امر  در  غنی  منبعی  را  ایران  سنتی  طب  نیز 
پیشگیری و درمان و کمک به ارتقای سالمت 
جامعه دانست و ادامه داد: »این مکتب طبی 
به امید خدا در یک مسیر علمی و بر مبنای 
ادبیات دانشگاهی، داشته های خود را ابتدا به 
ملت ایران و سپس جهان، ارائه خواهد کرد.«
وی با بیان اینکه بحران کرونا فرصت خوبی 
برای اثبات ظرفیت های غنی طب ایرانی است، 
رقابتی  مزیت  مهم ترین  سنتی  »طب  افزود: 
است  کرونایی  بیماران  درمان  در  ما  کشور 
اثربخش،  روش های  معرفی  با  می توانیم  و 
کم هزینه و دارای عوارض جانبی پایین، در 
نتایج  با  مرتبط  علمی  مقاالت  انتشار  قالب 
کارآزمایی های بالینی انجام شده، در دنیا حرفی 

برای گفتن داشته باشیم.«
مجلس  سنتی  طب  فراکسیون  نایب رییس 
شورای اسالمی با اشاره به مصمم بودن مجلس 
داد:  ادامه  سنتی،  طب  اهداف  پیشبرد  برای 
»راه اندازی این مرکز شروع بسیار خوبی برای 
بهره گیری از ظرفیت های طب ایرانی در مقابله 
با بحران کرونا است که پزشکان دغدغه مند 
را برای ارائه مشاوره های کاربردی به مردم، 

به میدان آورده است.«
به گزارش وبدا، وی تاکید کرد: »طب سنتی 
ایران راه خود را پیدا کرده است و گواه آن 
پزشکان متخصص، متعهد، جوان و با انگیزه 
دانش آموخته این رشته هستند که آن را در 

مسیر درست پیش خواهند برد.«

سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت خبر داد

بهره گیری از آموزه های طب ایرانی برای کمک به کاهش آمار روزانه بیماران کرونایی
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آمار جهانی همه گیری کرونا

مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی در 
آمریکا گفت: »این احتمال وجود دارد که دوزهایی 
از واکسن کروناویروس تا پایان ماه نوامبر )ماه 

جاری میالدی( در دسترس قرار گیرد.«
به گزارش سپید، آنتونی فائوچی روز دوشنبه 
واکسن  »درصورتیکه  گفت:  اظهاراتی  در 
کروناویروس مجوز استفاده در شرایط اضطراری 
را دریافت کند این احتمال وجود دارد که مردم 
تا پایان سال جاری دوزهایی از این واکسن را 
 )Pfizer( دریافت کنند.« شرکت داروسازی فایزر
اعالم کرده است که بر اساس اطالعات اولیه، 
واکسن کروناویروس تولیدی این شرکت بیش از 
۹۰ درصد با تاثیرگذاری مثبت همراه بوده است.

مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی در 
آمریکا تاکید کرد: »اطمینان دارم شرکت فایزر طی 
روزهای آتی درخواست مجوز استفاده اضطراری 
برای واکسن تولیدی خود را ارائه می دهد. این 
بدان معناست که اگر این روند به آرامی پیش 
برود ممکن است دوزهایی از واکسن را داشته 
باشیم که مردم بتوانند تا پایان ماه نوامبر یا ماه 

دسامبر آن را دریافت کنند.«
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، وی افزود: »الزم 
است تمامی بررسی های ایمنی و نظارتی در مورد 
این واکسن انجام شود اما احتماالً پیش از پایان 
سال جاری میالدی افراد واکسن کروناویروس 

را دریافت خواهند کرد.«ایسنا 

سازمان غذا و داروی آمریکا دارویی را تایید 
کرد که می تواند از تشدید عالئم بیماری در 
افراد آلوده به کروناویروس که در معرض 

خطر بسیاری قرار دارند، جلوگیری کند.
به گزارش سپید، سازمان غذا و داروی آمریکا 
استفاده از نوعی دارو در شرایط اضطراری را 
مجاز اعالم کرد که به نظر مانع از آن می شود 
که عالئم بیماری کووید-۱۹ در افراد پرخطِر 

آلوده به کروناویروس تشدید شود. 
سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده از داروی 
bamlanivimab را تایید کرده است. این 
دارو یک آنتی بادی مونوکلونال است که 
در برابر ویروس عامل کووید-۱۹ واکنش 
سیستم ایمنی را تقلید می کند. سازمان غذا و 

داروی آمریکا این دارو را بر اساس اطالعات 
موجود در مطالعه انجام شده روی ۴۶۵ 
بیمار مبتال به کووید-۱۹ که در بیمارستان 
بستری نشده اند، مورد تایید قرار داده است. 
 bamlanivimab برخی از بیماران داروی
و برخی دیگر شبه دارو دریافت کردند. به 
گزارش یو اس ای تودی، در بیشتر بیماران 
در هر دو گروه طی مدت ۱۱ روز عالئمی 
از ویروس وجود نداشت. هرچند در بیماران 
پرخطر مبتال به کووید-۱۹ تنها سه درصد از 
افراد مصرف کننده این دارو در بیمارستان 
بستری شده یا روانه  بخش اورژانس شدند 
در حالیکه این آمار در گروه دوم ۱۰ درصد 

بوده است.ایسنا

مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی در آمریکا مدعی شد

احتمال توزیع واکسن کرونا تا پایان ماه نوامبر
نوعی داروی کووید-۱۹ در آمریکا مجوز گرفت

خبـر

بیش از ۵۱ میلیون مبتال در جهان
آمار جهانِی مبتالیان به کووید۱۹ به ۵۱ میلیون و 
۲۴۵ هزار و ۲۳۳ نفر رسیده و مرگ یک میلیون و 
۲۶۹ هزار و ۳۲۵ نفر نیز بر اثر ابتال به این بیماری 

تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها ۳۶ میلیون 
و ۵۶ هزار و ۱۰۲ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ 
نیز تاکنون بهبود یافته اند. روند افزایش آمار ابتال 
به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۱۶ کشور و 
منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری 
همچنان در دنیا قربانی می گیرد. آمریکا هم اکنون 
با بیش از ۱۰ میلیون مبتال و بیش از ۲۴۰ هزار 
قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر 
با بیماری کووید-۱۹ قرار دارد. هند و برزیل نیز 
با آمار میلیونِی مبتالیان پس از آمریکا به ترتیب با 
بیش از ۸.۵ و ۵.۶ میلیون بیمارِ کووید۱۹، جایگاه  
دوم و سوم را در جهان به خود اختصاص داده اند.
همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاالت متحده، 
برزیل، هند و مکزیک به ترتیب رکورددارِ قربانیان 
این بیماری در دنیا هستند و تعداد جان باختگان این 

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

ترتیب به شرح زیر است:
۱. آمریکا: ۱۰ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۲۶ مبتال، ۲۴۴ 

هزار و ۴۴۹ قربانی
۲. هند: هشت میلیون و ۵۹۱ هزار و ۷۳۰ مبتال، 

۱۲۷ هزار و ۱۰۴ قربانی
۳. برزیل: پنج میلیون و ۶۷۵ هزار و ۷۶۶ مبتال، 

۱۶۲ هزار و ۶۳۸ قربانی
۴. فرانسه: یک میلیون و ۸۰۷ هزار و ۴۷۹ مبتال، 

۴۰ هزار و ۹۸۷ قربانی
۵. روسیه: یک میلیون و ۷۹۶ هزار و ۱۳۲ مبتال، 

۳۰ هزار و ۷۹۳ قربانی
۶. اسپانیا: یک میلیون و ۴۲۶ هزار و ۶۰۲ مبتال، 

۳۹ هزار و ۳۴۵ قربانی
۷. آرژانتین: یک میلیون و ۲۵۰ هزار و ۴۹۹ مبتال، 

۳۳ هزار و ۹۰۷ قربانی
۸. انگلیس: یک میلیون و ۲۱۳ هزار و ۳۶۳ مبتال، 

۴۹ هزار و ۲۳۸ قربانی
۹. کلمبیا: یک میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۳ مبتال، ۳۲ 

هزار و ۹۷۴ قربانی
۱۰. مکزیک: ۹۷۲ هزار و ۷۸۵ مبتال، ۹۵ هزار 

و ۲۲۵ قربانی
بنابر این گزارش پس از ایاالت متحده، هند و 
برزیل کشورهای فرانسه، روسیه، اسپانیا، آرژانتین، 
انگلیس و کلمبیا تاکنون بیش از یک میلیون مبتال 

را ثبت کرده اند.ایسنا

مقامات بهداشت و سالمت برزیل روز سه شنبه اعالم کردند که 
آزمایش های بالینی واکسن کووید۱۹ تولید یک شرکت چینی به 
دلیل مشاهده عوارض نامطلوب در یکی از داوطلبان در این کشور 

به حالت تعلیق در می آید.
به گزارش سپید، نتایج منفی آزمایش بالینی واکسن ساخت شرکت 
داروسازی چین موسوم به سینوواک بیوتک در حالی عنوان شده 
است که از روز دوشنبه شرکت فایزر در آمریکا اعالم کرد که 
واکسن کووید-۱۹ با اثربخشی ۹۰ درصدی بزودی از سوی این 
شرکت روانه بازار خواهد شد. مقامات بهداشتی برزیل گفته اند که 
عوارض نامطلوب برای یکی از داوطلباِن دریافت واکسن شرکت 
چینی در ۲۹ اکتبر گذشته ایجاد شده است. آنها اعالم کردند که به 

دلیل مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی نمی توانند جزئیاتی 
درباره آنچه اتفاق افتاده را بیان کنند. با این حال سینوواک بیوتک 

می گوید اطمینان دارد که این فرد داوطلب به دلیل تزریق واکسن 
دچار بیماری نشده است. یکی از مدیران سینوواک بیوتک چین 
هم به خبرنگاران گفت که به واکسن های تولیدی این شرکت 
ایمان کامل دارد. واکسن شرکت چینی در سائوپائولو، شهری که 
فرماندار آن مخالف سرسخت ژائیر بولسونارو، رئیس جمهوری 

برزیل است مورد آزمایش های بالینی قرار گرفته بود.
قرار بود تا ۲۰ نوامبر آینده بیش از ۱۲۰ هزار دوز واکسن در این 

شهر به شهروندان داوطلب تزریق شود.
به گزارش یورونیوز، ویروس کرونا تا کنون جان بیش از ۱۶۲ هزار 
برزیلی را گرفته است و این کشور پس از ایاالت متحده بیشترین 

آمار مبتالیان به کووید-۱۹ در جهان را دارد.ایسنا

به علت عوارض جانبی
آزمایش های واکسن چینی کرونا در برزیل متوقف شد

شماره ۱۷۹۳ ۲۱9 آبان ۱۳۹۹



وزیر بهداشت: 
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هفته  »در جلسه  کرد:  اعالم  بهداشت  وزیر 
پیش شورای عالی بیمه، تمام داروهای کرونا 

گرفت.« قرار  بیمه  پوشش  تحت 
جلسه  در  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 
استان  کرونای  با  مقابله  و  مدیریت  ستاد 
یکی  عنوان  به  کرونا  ویروس  از  کرمانشاه 
یاد کرد  پیچیده ترین ویروس های جهان  از 
یکی  ویروس  این  گفت  »می توان  وافزود: 
به  پا  که  است  مخلوقاتی  پیچیده ترین  از 
از  پیچیده تر  بسیار  و  گذاشته  عرصه وجود 
آن است که بشود به راحتی درباره آن اظهار 
نظر کرد و یا دارویی برای آن تولید کرد.«
ویروس  این  »پیچیدگی  افزود:  نمکی 
جهان  سالمت  نظام  بر  بسیاری  هزینه های 
که  است  این  برآورد  و  کرد  خواهد  وارد 
میزان مرگ و میر بر اثر ابتال به این ویروس 
ماه های  طی  اروپایی  کشورهای  برخی  در 
در  و  برسد  هم  نفر  هزار  روزانه  به  آینده 
مرگ  افزایش  از  برآوردهایی  هم  ما  کشور 
با  امیدواریم  البته  که  دارد  وجود  میر  و 
آمارها  این  مردم  تمام  همراهی  و  همدلی 
را کاهش داده و بحران کرونا را با کمترین 

بگذاریم.« سر  پشت  خسارت  میزان 
دوباره  جاِن  به  ادامه  در  بهداشت  وزیر 
گرفتن کادر بهداشت و درمان بعد از جلسه 
افزود:  و  کرد  اشاره  رهبری  معظم  مقام  با 
بهداشت  کادر  به  بال  دو  جلسه  این  »در 
تامین  بحث  در  یکی  شد،  اضافه  درمان  و 
ومطالبات  معوقات  جبران  برای  اعتبارات 
بحث  در  دیگر  و  درمان  و  بهداشت  کادر 
سخت گیری و نظارت بر اجرای پروتکل های 
بهداشتی با تشکیل قرارگاهی در این زمینه.«
وی افزود: »طبق پیشنهاد مقام معظم رهبری 
برای  کشور  وزیر  ریاست  به  قرارگاهی 
پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات ستاد 
کمک  بسیار  که  شده  تشکیل  کرونا  ملی 
می تواند  بیماری  کنترل  در  و  بوده  کننده 

باشد.« موثری  نقش 
زمینه  در  گرفته  صورت  اقدامات  به  وی 
و  کرد  اشاره  کرونا  واکسن  و  دارو  تولید 
باید  کرونا  داروی  تولید  زمینه  »در  افزود: 
این نکته را یادآور شد که هنوز هیچ داروی 
وجود  جهان  در  بیماری  این  برای  قطعی 
ندارد و در بحث اثرگذاری داروهایی مانند 
و  بحث  هنوز  هم  فاویپیراویر  و  رمدسیویر 

است.« گفت وگو 
داروها  این  تولید  بحث  »در  افزود:  وی 
ماه  دو  مدت  ظرف  توانستیم  خوشبختانه 
در  و  کنیم  تولید  کشور  در  را  داروها  این 
هم  رمدسیویر  محلول  نمونه  حاضر  حال 
را  تولید  ظرفیت  که  شده  تولید  کشور  در 

داد.« خواهد  افزایش  برابر   10 تا 
افزایش  با  »قطعا  کرد:  تصریح  نمکی 
داروها  این  انبوه  توزیع  و  تولید  تولیدات، 
را در کشور شاهد خواهیم بود و این خبر 

تمام  که  می دهیم  مردم  به  هم  را  خوش 
عالی  در جلسه شورای  را  کرونا  داروهای 
تحت  شد  برگزار  گذشته  هفته  که  بیمه 

برده ایم.« بیمه  پوشش 
وی افزود: »اقدام دیگری که در این جلسه 
صورت گرفته این است که بیمارانی هم که 
تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند به محض 
اول  روز  همان  در  شوند،  بستری  اینکه 
بیمه سالمت قرار می گیرند.« تحت پوشش 
وزیر بهداشت با اشاره به اضافه کردن تخت 
بیمارستانی و دستگاه اکسیژن ساز در تمام 
آینده  هفته  دو  »تا  گفت:  کشور  استان های 
نخواهد  اکسیژن  کمبود  مشکل  شهری  هیچ 
کردن  اضافه  حال  در  همچنان  و  داشت 
تخت های بیمارستانی عادی و ویژه هستیم.«
نمکی تصریح کرد: »این اطمینان را به مردم 
می دهیم که هیچ بیمار کرونایی پشت درب 
نیاز به  بیماران  بیمارستانها نمی ماند و تمام 
بستری، در بیمارستان بستری خواهند شد.«
نمکی افزود: »تامین تخت و دستگاه اکسیژن 
به  نسبت  مردم  که  نیست  معنی  این  به  و... 
شوند  بی توجه  آن  خطرات  و  بیماری  این 
با کمترین هزینه  تا  کنند  باید کمک  و همه 

بگذاریم.« سر  پشت  را  بحران  این 
نمکی در ادامه خبرهای خوبی از تولید واکسن 
تولید  »در بحث  افزود:  و  داد  ایرانی کرونا 
در  بنیان  دانش  مجموعه   12 کرونا  واکسن 
کشور در حال فعالیت هستند که خوشبختانه 
رسیده اند.  خوبی  نتایج  به  آنها  مورد  چهار 
حال  در  بنیان  دانش  مجموعه  چهار  این 
حیوانی  مطالعات  فاز  اتمام  حال  در  حاضر 

هستند.« انسانی  مطالعات  فاز  به  ورود  و 
وی تصریح کرد: »روند کار این مجموعه های 
می رود  پیش  خوب  حدی  به  بنیان  دانش 
این  از  کرونا  واکسن  خرید  پیش  آماده  که 
آینده  ماه های  تا  و  شده ایم  مجموعه ها 
خبرهای خوشی به مردم ایران خواهیم داد.«
ظرفیت  افزایش  به  اشاره  با  همچنین  وی 
حال  »در  گفت:  کرونا  روزانه  تست  انجام 
هزار   100 به  کرونا  روزانه  تست  افزایش 
کرونا  تست  این  کنار  در  و  هستیم  تست 
برای تمام مراجعان به مراکز سرپایی رایگان 
بیماران هم  از خانواده  بود و حتی  خواهد 
و  می شود  گرفته  تست  رایگان  بصورت 

است.« شده  تامین  هم  آن  منابع 
وزیر بهداشت در ادامه با تقدیر از همکاری 
با  مقابله  در  ایران  مردم  تمام  همراهی  و 
از  زنده ایم  تا  همه  از  »پیش  گفت:  کرونا، 
مقابله  بحث  در  انقالب  رهبر  حمایت های 
اگر حمایت های  یاد می کنم، چرا که  کرونا 
ایشان نبود در میانه راه این مبارزه با مشکالت 

می شدیم.« مواجه  عدیده ای 
وی افزود: »ایشان الگوی تمام عیار از یک 
برخورد  و  هستند  خردمند  و  فرزانه  رهبر 
زدنی  مثال  کرونا  با  مقابله  بحث  در  ایشان 

کرد.« ثبت خواهد  را  این  تاریخ  و  است 
نیروهای  از  »همچنین  کرد:  تصریح  نمکی 
نظامی و انتظامی و استانداران و سازمان های 
این  با  مبارزه  نهاد که در طول مدت  مردم 
بیماری یار و همراه کادر بهداشت و درمان 

می کنم.« قدردانی  و  تقدیر  بودند 
با  که  ایران هم  عزیز  مردم  »از  افزود:  وی 

بزرگ  حماسه ای  خود  مومنانه  کمک های 
دارم.« را  قدردانی  کمال  کردند  خلق 

و  بهداشت  کادر  فداکاری های  به  نمکی 
درمان اشاره کرد وافزود: »مدافعان سالمت 
داشتند  مدت  این  طی  که  فداکاری هایی  و 
یادآور فداکاری های هشت سال دفاع مقدس 
که  چیزی  تنها  مقدس  دفاع  مانند  و  است 
باعث شد سرداران و سربازان در این مسیر 
میهن و  به  بزنند عشق  به دل خطر  آگاهانه 

بود.« انسان ها  جان  نجات  و  مردم 
وی خاطرنشان کرد: »میان مدافعان سالمت 
با مدافعان حرم و شهدای هشت سال جنگ 
و  دارد  وجود  اساسی  تفاوت  یک  تحمیلی 
و  نمی بینند  را  دشمن  اینجا  مدافعان  اینکه 
با یک دشمن نامرئی در حال مبارزه هستند 
و در این جبهه خط مقدم مشخص نیست و 
و همین  دارد  احتمال خطر وجود  همه جا 
کار مدافعان سالمت را دشوار کرده است.«
نمکی به تحریم های ظالمانه آمریکا در این 
شرایط سخت کرونا نیز اشاره کرد وافزود: 
با  کشور  که  شرایط  همین  در  »متاسفانه 
کرونا دست و پنجه نرم می کند تحریم های 
ایران  مردم  بر  را  فشار  هم  ناجوانمردانه 
که  هستیم  شاهد  اما  است،  کرده  مضاعف 
تشدید  ایران  علیه  را  تحریم ها  که  کسی 
می کرد امروز با خفت رفته و مردم عزتمند 
معتقدیم  هرچند  مانده اند،  استوار  ایران 
جدید  دولت  رهبری  معظم  مقام  گفته  به 
ایران فرقی نمی کند  برای مردم  آمریکا هم 
و این گردش قدرت تفاوتی برای وضعیت 

نمی کند.« ما 

همه داروهای کرونا   تحت پوشش بیمه قرار گرفت



  امین جاللوند
در دوران کرونا که مراجعه به مطب ها با کاهش 
چشمگیری مواجه شد، خیلی از مطب ها دچار 
بحران مالی شدند. شرایط به حدی ناگوار شد که 
برخی مطب های پزشکی مجبور به تعطیلی شدند. 
در این شرایط قرار بود که از مطب های آسیب 
دیده از کرونا حمایت شود و قول و قرارهایی 
هم مطرح شد، اما حاال با وجود گذشت بیش 
از 9 ماه از شیوع بحران کرونا، فعاالن جامعه 
پزشکی می گویند که بسیاری از این وعده ها، 

بدون سرانجام رها شده است.
بر اساس آمارهای رسمی، هزینه اداره مطب ها در 
دوران کرونا، حداقل بین 10 تا 30 درصد افزایش 
پیدا کرده است که این هزینه ها در قیمت تمام 
شده خدمات محاسبه نمی شود. ارائه تسهیالت 
به مطب های آسیب دیده یا افزایش مهلت برای 
پرداخت اقساط وام از جمله قول و قرارها برای 
حمایت از پزشکان شاغل در مطب ها بود که 

تاکنون رنگ اجرا به خود نگرفته است.
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان 
نظام پزشکی هم با تاکید بر اینکه بخش خصوصی 
از اعتبارات مقابله با کرونا، بی نصیب مانده است، 
تصریح می کند: »اقتصاد سالمت و مدیریت آن 
در شرایط بحرانی کرونا به راحتی نیست. باید 
بیمه ها وارد کار شوند و بودجه خاص برایش 
بودجه هایی  از  متاسفانه  شود.  داده  تخصیص 
که به موضوع کرونا تخصیص داده شده، هیچ 
مبلغی به بخش خصوصی تخصیص نداده اند و 
هیچ تسهیالتی نیز به بخش خصوصی داده نشده 
است. البته جامعه پزشکی همواره پای کارند، 

اما توان آنها هم تا حدی است.«
جهانگیری با اشاره به تداوم اوضاع مالی نامساعد 
»در  می کند:  گالیه  کرونا،  دوران  در  مطب ها 
حال حاضر مطب ها خودشان تجهیزات حفاظت 
فردی را تامین می کنند و هنوز تسهیالتی هم 
دریافت نکرده اند. حتی گاهی مجبورند از بازار 
با قیمت های آزاد، غیر دولتی و حتی بازار سیاه 
ارائه  اول  صف  کنند.  تهیه  را  تجهیزات  این 
به کرونا، مطب ها و  بیماران مبتال  به  خدمات 
مراکز سرپایی هستند. اگر تامین منابع درستی 
در این زمینه انجام نشود، در آینده با مشکالت 

زیادی مواجه می شویم.«
در  مطب ها  بحرانی  وضعیت  به  اشاره  با  او 
دوران کرونا، هشدار می دهد: »اقتصاد مطب از 
طریق ویزیت تامین می شود و امروز در شرایط 
کرونا، هزینه های مطب با این ویزیت هایی که 
تعیین شده و همچنین با کاهش بار مراجعات، 

همخوانی ندارد. باید روی این موضوع کار 
شود. هم اکنون هزینه مطب داری هزینه باالیی 
از  ویزیت  حوزه  در  می خواهیم  اگر  است. 
مردم حمایت کنیم، باید حداقل قیمت تمام 
شده را برای مطب ها پایین نگه داشت. در این 
مطب ها  و  پزشکان  به  تسهیالتی  باید  راستا 
را  ویزیت  قیمت های  اینکه  یا  و  شود  داده 
متناسب با هزینه ها رشد دهیم. به دلیل همین 
سراسر  در  را  مراجعاتی  روزانه  مشکالت، 

را  داریم که می خواهند مطب هایشان  کشور 
کنند.« تعطیل 

روایت دخل و خرج نامتناسب مطب ها 
پزشکی  نظام  سازمان  که  آمارهایی  اساس  بر 
مطرح کرده است، روزانه سه درخواست برای 
روند  این  تداوم  می شود.  ارائه  مطب  تعطیلی 
موجب خواهد شد که دسترسی مردم به خدمات 

درمانی سرپایی، روز به روز کمتر شود.
فاطمه احمدپناه، متخصص زنان و زایمان نیز در 
گفتگو به سپید به برخی از مشکالت مطب ها در 
دوران کرونا می پردازد و می گوید: »از زمان شیوع 
کرونا تاکنون، پزشکان فعال در مطب ها به طور 
مستقیم و غیرمستقیم با بیماران مبتال به کرونا در 
ارتباط بوده اند. بسیاری از این پزشکان، خودشان 
به کرونا مبتال شده اند. نکته تاسف بار اینجاست 
که حتی اگر پزشکان فعال در مطب بر اثر کرونا 
فوت شوند، به عنوان شهید خدمت هم شناخته 
نمی شوند، چون در بخش های درمان کرونا به 
طور مستقیم مشغول به کار نبوده اند. این اتفاق 
که  تضعیف روحیه همکاران می شود  موجب 

امیدواریم این وضعیت اصالح شود.«
او تاکید می کند: »در برخی مطب ها به دلیل کاهش 
شدید تعداد مراجعه کنندگان، حتی هزینه های اداره 
مطب ها نیز تامین نمی شود. اینکه حمایت از کادر 

درمان را فقط محدود به نیروهایی کنیم که در 
مراکز درمان کرونا مشغول خدمت هستند، چندان 
عادالنه نیست. اغلب بیماران مبتال به کرونا در ابتدا 
به پزشکان فعال در مطب ها مراجعه می کنند. یعنی 
خط اول مقابله با کرونا، پزشکان شاغل در مطب ها 
هستند. اگر می خواهیم این مطب ها در دوران کرونا 
همچنان فعال باشند و به ارائه خدمت بپردازند، نیاز 

داریم که از اقتصاد مطب ها حمایت کنیم.«
که  »تعرفه هایی  می کند:  خاطرنشان  احمدپناه 
برای درمان در مطب ها تعیین شده است، واقعا 
جوابگوی هزینه اداره مطب ها نیست. این تعرفه ها 
انگار بدون در نظر گرفتن تورم واقعی تعیین 
می شود. در دوران کرونا که اغلب مراکز خصوصی 
فعال در حوزه سالمت به مشکالت مالی جدی 
برخورده اند، نیاز داریم که مسئوالن در مقام عمل 
به وعده هایشان عمل کنند. افزایش منطقی تعرفه ها 
و حمایت عملی از جامعه پزشکی می تواند مانع 

از تعطیلی مطب ها شود.«

چالش مطب داری در دوران بحران کرونا
خیلی از پزشکان شاغل در مطب ها می گویند 
که هر بار با افزایش تورم، هزینه مطب داری هم 
چند برابر می شود، اما این هزینه ها در تعرفه ارائه 

خدمات دیده نشده است.
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مطب های آسیب دیده از کرونا 
در انتظار حمایت های عملی

بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی می گویند برخالف قول و قرارها مبنی بر حمایت 
از مطب های آسیب دیده، تاکنون حمایتی صورت نگرفته است

بر اساس آمارهای رسمی، 
هزینه اداره مطب ها در دوران 

کرونا، حداقل بین 10 تا 30 
درصد افزایش پیدا کرده است 
که این هزینه ها در قیمت تمام 
شده خدمات محاسبه نمی شود. 

ارائه تسهیالت به مطب های 
آسیب دیده یا افزایش مهلت 

برای پرداخت اقساط وام از 
جمله قول و قرارها برای حمایت 

از پزشکان شاغل در مطب ها 
بود که تاکنون رنگ اجرا به خود 

نگرفته است
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 ادامه از صفحه 11
سمیرا محمودی، پزشک فعال در مطب نیز با اشاره 
به مشکالت مطب داری در دوران کرونا به سپید 
یادآور می شود: »در نظر بگیرید که یک پزشک 
فعال در مطب، جان خودش را در دوران کرونا 
به خطر می اندازد و به ارائه خدمت به بیماران 
می پردازد، اما خیلی از همکاران ما حتی نمی توانند 
از پس هزینه های مطب داری بربیایند. هزینه های 
مطب داری، سال به سال افزایش پیدا می کند و هر 
بار با باال رفتن قیمت ارز و اجاره مسکن، خودمان 
را برای یک چالش مالی جدید آماده می کنیم. اگر 
تا چند سال پیش این امید را داشتیم که روزی 
صاحب مطب شویم، اما حاال سقف آرزوی بسیاری 
از همکاران، تامین اجاره بهای مطب ها شده است.«
او تاکید می کند: »به دلیل تعطیلی چند ماهه مطب ها 
و با وجود کاهش مراجعان، هم اکنون مطب ها فرق 
چندانی با مراکز درمانی ورشکسته ندارند. خیلی از 
همکاران صرفا به دلیل عالقه به حرفه پزشکی و 
میل به خدمت به مردم در مطب ها حضور دارند، 
به هیچ وجه  فعلی  زیرا مطب داری در شرایط 
درآمدزایی ندارد. در صورت حمایت از مطب ها 
این شرایط  در  بتوانیم  که  بود  امیدوار  می توان 

سخت، مطب ها سرپا بمانند و تعطیل نشوند.«

استاد دانشگاه و عضو  نوید ناصری،  همچنین 
هیات مدیره سازمان نظام پزشکی شیراز نیز در 
گفتگو با سپید، انتقاد می کند: »انتظار تعیین تعرفه 
گزاف در حوزه خدمات پزشکی نداریم، بلکه 
می گوییم تعرفه ها حداقل با هزینه ها همخوانی 
افغانستان،  در  که  بگیرید  نظر  در  باشد.  داشته 
ویزیت پزشک عمومی حدود 35 دالر است، 
اما تعرفه ویزیت پزشک متخصص در کشور ما 
حدود دو دالر و نیم است. این تعرفه ها به هیچ 
وجه نمی تواند هزینه های کرایه و تجهیز مطب 
را جبران کند. نباید در بحث تعیین تعرفه های 

پزشکی، جزیره ای نگاه کنیم و خودمان را منفک 
از دنیا بدانیم. اگر نگاهی به کشورهای اطراف 
خودمان داشته باشیم، می بینیم که تعرفه ها در 
همسایه اش  کشورهای  با  وجه  هیچ  به  ایران 
تناسب ندارد. سرکوب کردن تعرفه های بخش 
خصوصی با وجود تعطیلی چند ماهه مطب ها 
در دوران کرونا، ضربه های اقتصادی سنگینی به 

ارائه دهندگان خدمت می زند.«
از سوی دیگر، عباسعلی صحافیان، متخصص 
ارتودنسی و استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد نیز به وضعیت مالی نامطلوب مطب ها در 

کشور اشاره می کند و به سپید می گوید: »خیلی از 
دندانپزشکان، مطب ها را تعطیل کرده اند. برخی 
از دندانپزشکان صرفا بخاطر اینکه باید وضعیت 
بیماران قبلی خود را پیگیری کنند، به مطب می آیند. 
درواقع برخی دندانپزشکان صرفا بخاطر رفع موارد 
اورژانسی بیماران قبلی خود به مطب می آیند تا 
وضعیت بیمارشان، حاد نشود. برخی دندانپزشکان 
هم صرفا به دلیل قسط و اجاره ای که دارند، مجبور 
به ادامه کار هستند. در اردیبهشت ماه و با کاهش 
موارد ابتال به کرونا، برخی دندانپزشکان تمایل 
پیدا کردند که مثل سابق کار کنند، اما دوباره با 
اوج گیری بیماری کرونا، برخی از دندانپزشکان 
ترجیح داده اند که مطب ها را تعطیل کنند. هم 
مشکل کرونا و هم مشکل تورم زیاد در حوزه 
مواد و تجهیزات دندانپزشکی باعث شده است 
که باز ماندن مطب ها برای خیلی از دندانپزشکان، 

توجیه منطقی نداشته باشد.«
ماسک،  تهیه  »هزینه  می شود:  یادآور  صحافیان 
روپوش، دستکش، شیلد و سایر تجهیزات محافظتی 
در دوران کرونا چند برابر شده است. قیمت سایر 
مواد و تجهیزات دندانپزشکی نیز چندین برابر 
افزایش یافته است. این هزینه های تحمیل شده 
دیده نمی شود. مجموع این مشکالت باعث شده 

است که باز ماندن برخی مطب های دندانپزشکی، 
صرفه اقتصادی نداشته باشد.«

زنگ خطر تعطیلی سریالی مطب ها
با توجه به چالش های تامین هزینه های مطب داری، 
احتمال تعطیلی سریالی مطب ها در دوران کرونا، 

اتفاق دور از انتظاری نیست. 
حسین قشالقی، عضو شورای عالی نظام پزشکی 
کشور نیز در گفتگو با سپید با اشاره به وضعیت مالی 
نامطلوب مطب ها می گوید: »اجاره بهای بسیاری 
از مطب ها در طول یکسال اخیر تا 100 درصد 
افزایش یافته است. تداوم این وضعیت به بسته 
شدن بسیاری از مطب ها منجر خواهد شد. بسیاری 
از پزشکان از وضعیت فعلی ناراضی هستند و باید 
با همکاری دولت، مجلس و نمایندگان جامعه 
پزشکی، راهکاری برای حل این مشکل پیدا شود.«
او تاکید می کند: »در دوران شیوع کرونا، بسیاری 
از مطب ها تعطیل بود. پس از بازگشایی مطب ها 
نیز میزان مراجعه کنندگان به مطب ها با کاهش 
به  مردم  از  بسیاری  بود.  مواجه  چشمگیری 
دلیل واهمه ای که از کرونا داشتند، به مطب ها 
و درمانگاه ها مراجعه نمی کردند. به همین دلیل 
نیز اقتصاد مطب ها به شدت آسیب دید. در این 
بین، متاسفانه برخی از مالکان ساختمان ها این 
تصور غلط را داشتند که وضعیت کاری پزشکان 
در دوران کرونا بهتر شده و آنها سرشان شلوغ تر 
شده است. با همین پیش فرض هم اجاره مطب ها 
را به شدت افزایش دادند. این اتفاق باعث شد 
که وضعیت اقتصادی مطب ها بسیار بدتر از قبل 
به تعطیلی  این مطب ها مجبور  از  شود. خیلی 
هستند. باید در نظر داشت که فقط پزشک در 
مطب ها شاغل نیست. افراد زیادی شامل منشی، 
دستیار، دفتردار، نیروهای خدماتی و ... در مطب ها 
مشغول هستند. به طور متوسط در مطب ها بین 
یک تا سه نفر، مشغول به کارند. تعطیلی مطب ها 
باعث می شود که عالوه بر پزشکان، بسیاری از 

این افراد هم ضربه ببینند.«
چشمگیر  افزایش  اینکه  به  اشاره  با  قشالقی 
اجاره بهای مطب ها باعث خروج از مطب داری 
خواهد شد، یادآور می شود: »در طول دو سال اخیر، 
تقاضای پزشکان برای فعالیت در درمانگاه های 
بخش خصوصی افزایش یافته است. در گذشته، 
برخی درمانگاه ها به سختی می توانستند پزشک 
متخصص را جذب کنند، اما هم اکنون تعداد این 
پزشکان متخصص و شاغل در درمانگاه ها بیشتر 
شده است. اغلب آنها مثال حاضر می شوند که حدود 
20 درصد از تعرفه حق ویزیت را به درمانگاه ها 
پرداخت کنند و یک دفتر کار داشته باشند، تا اینکه 
خودشان یک مطب اختصاصی اجاره کنند. ریشه 
این اتفاق هم به دالیل مختلفی بازمی گردد. یکی 
از عمده دالیل این است که مالیات مطب ها کامال 
سختگیرانه دریافت می شود و درآمد مطب ها کامال 
زیر ذره بین قرار گرفته است. هر سال نیز با افزایش 
چشمگیر مالیات بر درآمد پزشکان شاغل در مطب ها 
روبرو هستیم و برخالف گذشته، سازمان امور 
مالیاتی نیز هیچ مالحظه ای در این زمینه ندارد.«

آمارهای رسمی نیز می گوید حدود 80 درصد 
بیماران مبتال به کرونا، ابتدا به مطب ها مراجعه 
می کنند. کارشناسان نظام سالمت هشدار می دهند 
که در صورت حمایت نشدن از مطب ها و تعطیلی 
آنها با افزایش چشمگیر آمار مراجعات به مراکز 

درمان کرونا مواجه خواهیم شد.

محمودی: به دلیل تعطیلی چند 
ماهه مطب ها و با وجود کاهش 

مراجعان، هم اکنون مطب ها فرق 
چندانی با مراکز درمانی ورشکسته 

ندارند. خیلی از همکاران صرفا 
به دلیل عالقه به حرفه پزشکی و 

میل به خدمت به مردم در مطب ها 
حضور دارند، زیرا مطب داری 
در شرایط فعلی به هیچ وجه 

درآمدزایی ندارد. در صورت 
حمایت از مطب ها می توان امیدوار 

بود که مطب ها سرپا بمانند و 
تعطیل نشوند
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احمدپناه: تعرفه هایی که برای 
درمان در مطب ها تعیین شده 

است، واقعا جوابگوی هزینه اداره 
مطب ها نیست. این تعرفه ها انگار 
بدون در نظر گرفتن تورم واقعی 

تعیین می شود. در دوران کرونا 
که اغلب مراکز خصوصی فعال 

در حوزه سالمت به مشکالت مالی 
جدی برخورده اند، نیاز داریم 
که مسئوالن در مقام عمل به 

وعده هایشان عمل کنند. افزایش 
منطقی تعرفه ها می تواند مانع از 

تعطیلی مطب ها شود

قشالقی: در طول دو سال اخیر، 
تقاضای پزشکان برای فعالیت 

در درمانگاه های بخش خصوصی 
افزایش یافته است، در حالی 

که در گذشته برخی درمانگاه ها 
به سختی می توانستند پزشک 
متخصص را جذب کنند. اغلب 

آنها مثال حاضر می شوند که حدود 
20 درصد از تعرفه حق ویزیت 
را به درمانگاه ها پرداخت کنند 
و یک دفتر کار داشته باشند، 

تا اینکه خودشان یک مطب 
اختصاصی اجاره کنند



کمپانی دارویی BioNTech آلمان و شرکت 
داروسازی فایزر )Pfizer( آمریکا روز دوشنبه 
در خبری اعالم کردند که نتایج اخیر آنها از فاز 
سوم آزمایشات کلینیکالی برای تولید واکسنی در 
برابر ویروسSARS-CoV 2- عامل بیماری 
کووید۱۹، امید بخش بوده و واکسن کرونای این 
شرکت ها در بیش از ۹۰ درصد موارد از انتقال 

ویروس کرونا پیشگیری کرده است.
تمام  استاد  پوتون  کولین  سپید،  گزارش  به 
زیست شناسی دارویی دانشگاه موناش استرالیا 
در این باره به ایسنا گفت: »این نتایج اولیه همان 
چیزی است که به عنون تجزیه و تحلیل موقتی 
شناخته می شود و این یک نگاه اولیه به داده ها 
قبل از اتمام مطالعات است و برای درک بیشتر 
از اینکه آیا نشانه ای از عملکرد واکسن وجود 

دارد یا خیر نیاز به اطالعات تکمیلی داریم.«
وی در تشریح جزییاتی بیشتر از این آزمایشات 
کلینیکالی گفت: »برای انجام این آزمایشات، ۴۳ 
هزار و ۵۳۸ نفر داوطلب ثبت نام کرده بودند که 
به نیمی از این داوطلبان دو دوز از این واکسن 
تزریق و در نیمی دیگر دو دوز به صورت شبه 

دارویی داده شد.«
پوتون با بیان اینکه این داوطلبان پس از دریافت 
ادامه  نرمال و عادی خود  به زندگی  این دارو 
دادند اما از نظر آزمایش برای تایید عالئم بیماری 
کووید ۱۹ تحت نظر قرار گرفتند افزود: »تجزیه و 
تحلیل ۹۴ داوطلب با ابتالی قطعی به کووید۱۹ 
نشان داده است که واکسن این شرکت باالی ۹۰ 
درصد تاثیرپذیری داشته است که این اتفاق بدان 
معناست که اگر ۱۰ نفری را که می خواستند از 
کووید۱۹ بیمار شوند را واکسینه کنید، از هر ۱۰ 

نفر فقط یک نفر بیمار می شود.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا می توانیم از این 
خبر هیجان زده شده و به تاثیرپذیری واکسن 
امیدوار باشیم؟ گفت: »پاسخ به این جواب نیاز 

به اطالعات بیشتری دارد. این خبر یک اطالعیه 
مطبوعاتی بوده که داده های آن از طریق انتشار 
علمی مورد بررسی همگانی قرار نگرفته اگرچه 
توسط هیئت نظارت مستقلی ارزیابی شده است.«
این استاد تمام زیست شناسی دارویی دانشگاه موناش 
استرالیا با اشاره به اینکه این مطالعه همچنان تا زمانی 
که ۱۶۴ داوطلب دیگر مبتال به کووید۱۹ را تایید 
نکنند، کامل نخواهد بود و بنابراین برآورد اثربخشی 
کل آزمایشات می تواند نتایج را تغییر دهد اظهار 
کرد: »در نهایت نیز داوطلبان شرکت کننده در این 
آزمایش برای یک دوره زمانی مشخص و به منظور 
هرگونه تاثیر و عوارض جانبی واکسن و تکمیل 
شدن فرآیند آزمایشات باید بعد از واکسیناسیون 

مانیتورینگ و تحت کنترل قرار بگیرند.«
وی در پاسخ به این سوال که صحبت های شما 
به این معنا خواهد بود که نمی توان به این زودی 
به تایید نهایی این واکسن امیدوار بود؟ گفت: 
»نه تنها این سوال بلکه سواالت مهم دیگری هم 
همچنان باقی خواهد ماند. مشخص نیست هنوز 
این واکسن چه مدت حفاظت خواهد داشت زیرا 
این مطالعه فقط سه ماه است که انجام شده است.«
پوتون ادامه داد: »مشخص نیست که آیا این واکسن 
از بیماری شدید کووید۱۹ محافظت می کند یا 
خیر یا اینکه واکسن در همه به یک اندازه کار 
می کند؟ به عنوان مثال آزمایش بالینی فاز ۱ این 
واکسن نشان داده بود که پاسخ های ایمنی در 

افراد مسن کمتر است.«
این استاد تمام زیست شناسی دارویی دانشگاه 
در  که  این سوال  به  پاسخ  در  استرالیا  موناش 
مجموع و با توجه به این ابهامات و سواالت مطرح 
شده چقدر می توان به این واکسن امید بست؟ 
گفت: »۹۰ درصد تاثیر پذیری این واکسن در این 
فاز خودش یک نکته قابل توجه و موثر است. 
سازمان غذا و داروی ایالت متحده آمریکا اعالم 
کرده که آنها به واکسنSARS-CoV 2- با ۵۰ 

درصد اثربخشی مجوز خواهند داد پس می توان 
همچنان به دریافت مجوز و احتماال تولید انبوه 

این واکسن امیدوار بود.«
وی با اشاره به اینکه در اغلب اوقات واکسن آنفلوانزا 
تا حدود ۶۰ درصد اثربخشی و واکسن اوریون 
که در حال حاضر سریعترین واکسن ساخته شده 
در طی ۴ سال است حدود ۸۰ درصد اثربخشی 
 BioNTech/ را تامین می کند گفت: »واکسن
Pfize می تواند پس از تنها ۹ ماه از کار بر روی 
آن، نسبت به واکسن های دیگر پیشی بگیرد و 
معتقدم این سطح از کارایی به معنای کنترل بسیار 

موثر انتقال ویروس خواهد بود.«
پوتون در واکنش به این صحبت که مرور شبکه های 
خبری و مجازی در 2۴ ساعت گذشته نشان می دهد 
که دنیا از این خبر شگفت زده شده است گفت: 
»این خبر جامعه پژوهش را هم هیجان زده کرده 
است. این نشانه خوبی برای واکسن های دیگری 
که در حال حاضر برایSARS-CoV 2- آزمایش 
می شوند، هست و حس می کنم می توانیم با تولید 
چند واکسن موفق این اپیدمی را به پایان برسانیم 
و این موضوع بسیار عالی خواهد بود زیرا ممکن 
است بعضی از واکسن ها در افراد خاص مانند 
افراد مسن بهتر عمل کرده و برخی واکسن های 

دیگر در بعضی افراد دیگر.«
آیا کشورهایی  که  این سوال  به  پاسخ  وی در 
مانند ایران می توانند به کشف و تولید چنین نوع 
واکسنی دست پیدا کنند؟ گفت: »واکسن فایزر یک 
واکسن mRNA و با استفاده از فناوری جدید 
حاوی  واکسن ها  نوع  این  که  طوری  به  است 
مولکول های پوشش داده شده mRNA بوده که 
مانند DNA هستند و دستورالعمل های ساخت 
پروتئین ویروسی را به همراه دارند که پس از 
تزریق به عضله این mRNA ها توسط سلول ها 
گرفته می شوند و سیستم ایمنی بدن ما با شناسایی 
پروتئین ها به عنوان ماده خارجی و تولید آنتی 

بادی علیه آنها، پاسخ مناسبی را علیه ویروس 
ایجاد می کند و به نظر می رسد که توانایی تولید 
mRNA در مقیاس تجاری برای کشورهایی 
مانند ایران و حتی کشور ما )استرالیا( به ویژه در 
خشکی و در شرایط کنونی خیلی سخت است 
اما قطعاً تالش هایی برای تولید این نوع واکسن 

در سطح دنیا صورت خواهد گرفت.«
استاد تمام زیست شناسی دارویی دانشگاه موناش 
استرالیا در پاسخ به این سوال که به نظر شما این 
واکسن چه زمانی در اختیار کشورهایی مانند ایران 
که شرایط اپیدمی خوبی ندارند قرار خواهد گرفت؟ 
گفت: »بنده از آمار جمعیتی ایران اطالع دقیقی 
ندارم اما با توجه به اینکه این واکسن برای هر 
نفر به دو دوز نیاز دارد، پس با توجه به جمعیت 
کشور شما )که به گفته خودتان عدد باالیی است( 
باید عدد قابل توجهی از این واکسن درخواست 
شود این در حالی است که دولت استرالیا برای ۱۰ 
میلیون دوز واکسن BioNTech/Pfizer توافق 

کرده است که برای ۵ میلیون نفر خواهد بود.«
وی ادامه داد: »قطعاً مشخص نیست چقدر طول 
خواهد کشید تا واکسن به طور گسترده در دسترس 
عموم باشد اما ممکن است در هفته ها و ماه های 

آینده اطالعات بیشتری در این مورد بشنویم.«
این  به  دسترسی  مشکالت  تشریح  در  پوتون 
واکسن نیز گفت: »این واکسن نیاز به نگهداری 
در دمای منفی ۶۰ درجه سانتی گراد را دارد که 
مطمئنًا برای انتقال و حمل و نقل این واکسن 
آن  محلی  توزیع  و  استرالیا  حتی  و  ایران  به 
چالش هایی پیش روی دولتمردان خواهد بود 
اگرچه غیر ممکن نیست و یک راه حل برای 
این مشکل، تشکیل مراکز واکسیناسیون است تا 
واکسن پس از در دسترس قرار گرفتن بالفاصله 
جلسه  یک  در  فایزر  شرکت  که  شود  توزیع 
خالصه ای مطرح کرده است که می توان واکسن 

را روی یخ خشک توزیع کرد.«

پاسخ به 
ابهامات و 

پرسش هایی 
درباره 

واکسن فایزر
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گزارشی از آخرین موفقیت های تولید واکسن کرونا در جهان

 علی ابراهیمی
امروز بیش از ۱۵۰ شرکت داروسازی در تالش 
هستند تا واکسن مؤثری برای کووید ۱9 تولید کنند و 
سازمان های ملی و بین المللی هم با تخصیص سرمایه 
و همکاری های علمی سعی دارند تا حداقل یک 
واکسن  را تا پایان سال 2۰2۰ تولید کرده و تا پایان 
سال 2۰2۱ میالدی به مرحله تولید انبوه برسانند.

به گزارش سپید، خوشبختانه خبرهای خوبی از 
تحقیق و پژوهش شرکت های دارویی در حوزه 
ساخت و تولید واکسن کووید ۱9 به گوش می رسد 
و واکسن ها یکی پس از دیگری در حال به بار 

نشستن است.
البته تولید یک واکسن بین پنج تا ۱۰ سال زمان الزم 
دارد و سریع ترین واکسنی که تاکنون تولیدشده در 
دهه ۱9۶۰ میالدی برای بیماری اوریون و در مدت 

چهار سال ساخته شده است.
واکسن ها باید سه مرحله از آزمایش های بالینی را با 
موفقیت طی کنند تا امکان ارزیابی آنها در سازمان های 
ممیزی و اخذ تأییدیه برای تولید انبوه فراهم شود 
که این فرآیند ممکن است مدت زیادی به طول 
انجامد. پس ازاین مرحله نیز تولید انبوه، قیمت گذاری 
و تعیین اولویت های توزیع واکسن با دشواری های 

متعددی همراه است.
اما به منظور کاهش زمان تولید واکسن کووید 
۱9 بسیاری از شرکت های تولیدکننده در تالش 
هستند تا فازهای مختلف آزمایش های بالینی را 
به صورت همزمان پیش ببرند و سازمان های ممیزی 
نیز اعالم کرده اند که تمام تالش خود را برای 
کوتاه تر کردن مدت زمان الزم برای صدور تأییدیه 
و مجوز تولید به کار خواهند گرفت؛ لذا امیدها 

برای به نتیجه رسیدن تحقیقات بیشتر شده است.
در این گزارش به مرور آخرین تحوالت پیرامون 
چند واکسن که به فاز سوم آزمایش های بالینی 
رسیده و انتظار می رود که به زودی مجوز تولید 

انبوه را دریافت کنند، می پردازیم.

واکسن فایزر
یکی  توسط   BNT۱۶2b2 نام  با  واکسن  این 
جهان  داروسازی  شرکت های  بزرگ ترین  از 
موسوم به Pfizer و با همکاری شرکت آلمانی 
BioNTech در حال تولید است. به گفته مقامات 
این شرکت داروسازی واکسن کرونای تولیدی 
آنها در بیش از 9۰ درصد موارد از انتقال ویروس 

کرونا پیشگیری کرده است.
واکسن شرکت فایزر از نوع mRNA بوده و با 
استفاده از تجربیات پیشین شرکت BioNTech در 
تولید واکسنی برای سرطان در دست توسعه است. 
شرکت Pfizer یک قرارداد 2 میلیارد دالری برای 
تأمین ۱۰۰ میلیون واحد از واکسن تا ماه دسامبر 
2۰2۰ منعقد کرده است. البته این قرارداد تنها زمانی 
که واکسن تأیید و تحویل شود، نافذ خواهد بود.

به گفته مقامات فایزر واکسن این شرکت در مرحله 
سوم کارآزمایی بالینی به ۴۳۵۰۰ نفر در شش کشور 
دنیا ازجمله آمریکا، آلمان، برزیل، آرژانتین، ترکیه و 
آفریقای جنوبی در دو نوبت و به فاصله سه هفته 

تزریق شده است.
فایزر می گوید که در 9۰ درصد موارد مصونیت به 
کرونا هفت روز بعد از تزریق نوبت دوم و 2۸ روز 
بعد از نوبت اول حاصل شده است. این شرکت 
همچنین اعالم کرد که در آخرین مرحله کارآزمایی 

بالینی هنوز هیچ عارضه جانبی جدی مشاهده نشده 
است. همچنین این نتایج بر اساس تأثیر واکسن در 

9۴ داوطلب اول بوده که به کرونا مبتال بودند.
آلبرت بورال، مدیرعامل و رئیس فایزر با اعالم این 
خبر در بیانیه ای گفت: »اولین نتایج از مرحله سوم 
کارآزمایی بالینی واکسن کرونا شواهدی هستند از 
اینکه واکسن ما قادر است از کرونا پیشگیری کند.« 
او این نتایج را نقطه عطفی در تولید واکسن دانست 
آن هم در زمانی که دنیا بیشترین نیاز را به آن دارد.
فایزر می گوید بر اساس برآوردها تا پایان سال 2۰2۰ 
پنجاه میلیون و در سال 2۰2۱ تا ۳/۱ میلیارد دوز 
واکسن را در تمام دنیا عرضه خواهد کرد. بااین حال 
سؤال هایی درباره اینکه فایزر چگونه می تواند این 
میزان واکسن را عرضه کند وجود دارد ازجمله 
اینکه این واکسن باید در جای بسیار سرد، منفی 
هشتاد درجه سانتی گراد نگهداری شود. عالوه بر این 
درباره دوام مصونیت و تأثیر واکسن در گروه های 
سنی متفاوت هم سؤال هایی مطرح است. سؤال 
دیگر این است که پس از بررسی کامل تمام نتایج 
ممکن است مشخص شود تأثیر واکسن کمتر است.
خبر اثربخشی واکسن فایزر با استقبال مقامات 
رئیس  آدانوم،  تدروس  شد.  مواجه  هم  جهان 
سازمان جهانی بهداشت خبر موفقیت اولیه این 
واکسن آزمایشی را دلگرم کننده خواند و به تمام 
دانشمندان و دست اندرکاران درود فرستاد. او نوشت: 
»برای پایان دادن به این همه گیری جهانی دنیا شاهد 
نوآوری و همکاری علمی بی سابقه ای بوده است.«
جو بایدن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
هم از خبر موفقیت اولیه واکسن آزمایشی کرونا 
استقبال کرد و به زنان و مردان فوق العاده ای که این 

تحول را ایجاد و اسباب امیدواری را فراهم کرده اند 
تبریک گفت. او افزود: »ماسک و فاصله اجتماعی 
همچنان باید رعایت شوند، اما فرصت تغییر شرایط 
در سال آینده مهیا شده است.« دونالد ترامپ هم در 
توییتر با حروف بزرگ نوشت: »اخبار عالی، ترقی 

زیاد بازار سهام، واکسن به زودی می  آید.«
با اعالم خبر مؤثر بودن واکسن کرونای شرکت فایزر، 
بازارهای مالی جهان هم از آن استقبال کردند. برای 
مثال در بازار سهام نیویورک، شاخص های آمریکایی 
داوجونز و اس اند پی-۵۰۰ با رسیدن به قله ای جدید 

رکورد جدیدی را ثبت کرده اند.
وضعیت در بازارهای اروپایی هم مشابه بود؛ شاخص 
کل فوتسی-۱۰۰ که متشکل از صد شرکت برتر در 
بریتانیاست نزدیک به ۵ درصد رشد کرد و ارزش 

شاخص مرجع اروپا ۴ درصد باال رفت.
شاخص ها در بازارهای فرانکفورت و پاریس هم به 
ترتیب ۵ و ۷ درصد تقویت شدند؛ ارزش شاخص کل 
نیکی ژاپن هم در معامالت آنالین بیش از دو درصد 
رشد داشت. همچنین سهام شرکت های مسافرتی مثل 
شرکت های هوایی و هتل ها هم افزایش چشمگیری 
داشته است چون این خوش بینی ایجاد شده که 

کسب وکارها به روال قبلی برگردند.

واکسن آکسفورد-آسترازنکا
 ChAdOx۱ ۱9-nCoV نام با  این واکسن 
توسط دانشگاه آکسفورد و با همکاری شرکت 
آسترازنکا در دست تولید است. واکسن آکسفورد-
آسترازنکا درواقع نوعی بردار ویروسی است که 

عملکردی شبیه به اسب تروا دارد. 
ادامه در صفحه 15 

جـدالواکسـنها
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 ادامه از صفحه 14
پروتئین  محققان  واکسن،  این  ساخت  برای 
تاجدار ویروس SARS-CoV-2 را به درون 
یک ادناویروس ضعیف شده که معموال عامل 
تا  کردند  منتقل  است،  عادی  سرماخوردگی 
پروتئین مذکور موجب تحریک واکنش سیستم 

ایمنی بدن شود.
نتایج حاصل از فازهای اول و دوم آزمایش های بالینی 
این واکسن نشان می دهد که مصرف آن موجب یک 
واکنش ایمنی قوی و افزایش پادتن ها و سلول های 
T می شود که عوارض جانبی خفیفی مانند گیجی 
و سردرد دارد. فاز سوم آزمایش های بالینی این 
واکسن هم در حال اتمام است و مجموعا ۵۰ هزار 
داوطلب این واکسن را در برزیل، انگلیس، آمریکا 

و آفریقای جنوبی تزریق کرده اند.
آسترازنکا  شرکت  مدیر  سوریت،  پاسکال 
به تازگی در یک مصاحبه تلویزیونی اعالم کرد 
که واکسن تولید شده توسط این شرکت قبل 
از پایان سال جاری میالدی برای واکسیناسیون 

عمومی آماده خواهد شد.
به گفته سوریت انتظار می رود اطالعات مربوط به 
آخرین مرحله از آزمایش های بالینی این واکسن در 
سال جاری میالدی آماده بهره برداری و ارائه شود 
و پس از آن تولید انبوه واکسن آغاز خواهد شد.

البته گردآوری این اطالعات در انگلیس، به دلیل 
کاهش شیوع بیماری در تابستان مدتی به تأخیر 
افتاد، اما شیوع مجدد بیماری در روزهای اخیر امکان 
دستیابی به اطالعات مورد نیاز را برای محققان فراهم 
کرد. همچنین وی هرگونه تأخیر در زمان بندی اخذ 

مجوزها و تولید واکسن را تکذیب کرد.
سوریت در حالی این موضوع را اعالم کرد که کیت 
بینگهام، سرپرست نیروی ویژه واکسن کووید ۱9 
در انگلیس گفته بود که برخالف تعهد به تولید ۳۰ 
میلیون واحد از واکسن تا ماه سپتامبر، تنها چهار 
میلیون واحد واکسن تا پایان سال جاری میالدی 

تولید خواهد شد.
شرکت آسترازنکا پیش ازاین گفته بود که واکسن 
خود را در دوره پاندمی با قیمتی بین چهار تا پنج 
دالر به بازار عرضه خواهد کرد و قیمت نهایی 
آن به هزینه های تولید محلی بستگی دارد. اخیرا 
آسترازنکا اعالم کرد هزینه های تولید را تا 2۰ درصد 
افزایش خواهد داد تا از بروز هرگونه مشکل جدی 

در تأمین سرمایه مورد نیاز خود جلوگیری کند.

آغاز تولید واکسن آکسفورد-آسترازنکا 
در استرالیا

در خبری جدی از واکسن آکسفورد-آسترازنکا 
برخی رسانه های محلی استرالیا گزارش دادند که 
تولید واکسن کووید ۱9 شرکت آسترازانکا و دانشگاه 
آکسفورد توسط شرکت CSL Limited استرالیا 
آغاز شده و قرار است ۳۰ میلیون دوز واکسن از 

روز دوشنبه هفته آینده در ویکتوریا تولید شود.
گرگ هانت، وزیر بهداشت این کشور هم اعالم 
کرد: »تزریق این واکسن داوطلبانه خواهد بود اگرچه 
مردم را برای انجام این کار تشویق خواهند کرد 
و اطمینان دارند که استقبال بسیار باالیی در میان 
مردم استرالیا خواهد داشت.« به گفته گرگ هانت، 
واکسن تا ماه مارس به طورقطع در دسترس عموم 

قرار خواهد گرفت.
نشریه سیدنی مورنینگ هرالد هم گزارش داد: 
»پردازش کامل واکسن CSL حدود ۵۰ روز طول 
خواهد کشید.« به گفته این روزنامه، این شرکت 

قراردادهای جداگانه ای با AstraZeneca و دولت 
استرالیا برای تولید واکسن منعقد کرده است. البته 
واکسن AstraZeneca هنوز نیاز به تأیید اداره 
دارو و تجهیزات پزشکی استرالیا )TGA( دارد 
و انتظار می رود آزمایش آزمایش های بالینی مرحله 

سه واکسن تا پایان سال جاری به پایان برسد.
به گفته مقامات، واکسن کرونا برای اولین بار 
در استرالیا به صورت رایگان توزیع خواهد شد 
برای  معامله  از  این کشور هم  نخست وزیر  و 
۸۴ میلیون دوز واکسن ویروس کرونا خبر داد 
و گفت: »این واکسن به طور رایگان در دسترس 

مردم قرار می گیرد.«
اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا با صدور 
بیانیه ای در این خصوص، اعالم کرد: »استرالیایی ها 
در صورت موفقیت آمیز بودن آزمایش ها در سال 
2۰2۱ به واکسن کووید ۱9 به طور رایگان دسترسی 
رایگان پیدا می کنند؛ با اطمینان از توافق نامه های 
تولید و عرضه، استرالیایی ها در صورت گذراندن 
آزمایش مرحله آخر نخستین افراد در جهان هستند 
که واکسن ایمن و مؤثر کرونا را دریافت می کنند«.
وی یادآور شد: »هیچ تضمینی برای موفقیت این 
واکسن ها وجود ندارد، بااین حال اگر کارشناسان 
پزشکی ما به واکسن ها چراغ سبز بدهند، این 
توافقنامه استرالیا را جزء نخستین کشور هایی 
قرار  مردم  دسترس  در  را  کرونا  واکسن  که 

می دهد، می گذارد«.
به گفته موریسون، بر اساس این توافق نامه بیش از 
۸۴.۸ میلیون دوز واکسن برای مردم استرالیا فراهم 
خواهد شد که دسترسی زودهنگام به ۳.۸ میلیون 
دوز واکسن دانشگاه آکسفورد در ژانویه و فوریه 
2۰2۱ فراهم خواهد بود. وزیر بهداشت و وزیر 
علوم و فناوری استرالیا هم اعالم کردند که معامالت 
واکسن با دانشگاه کوئینزلند، شرکت بیوتکنولوژی 
استرالیا »CSL« و همچنین دانشگاه آکسفورد و 

شرکت دارویی آسترازنکا انجام شده است.
بر اساس اعالم مقامات این کشور سازمان »ائتالف 
با   )CEPI( »برای نوآوری های آمادگی اپیدمی
شرکت بیوتکنولوژی استرالیا »CSL« برای توسعه 
واکسن کرونا که توسط دانشگاه کوئینزلند توسعه 
یافته همکاری می کند تا واکسن ساخته شده به 

مرحله تولید برسد.

واکسن سینوواک چین
این واکسن با عنوان CoronaVac توسط یک 
موسسه  همکاری  با  چینی  داروسازی  شرکت 
تحقیقاتی Butantan واقع در برزیل تولید می شود. 
به گفته محققان برای تولید این واکسن از ویروس 

غیرفعال کرونا استفاده شده است.
میالدی  جاری  سال  جوالی  سوم  تاریخ  در 
از  فاز سوم  آغاز  مجوز  برزیل  ممیزی  آژانس 
آزمایش های بالینی این واکسن را صادر کرد و در 
حال حاضر نتایج حاصل از اجرای فاز دوم این 
آزمایش های در دست بررسی است. البته نتایج 
اولیه آزمایش این واکسن بر روی میمون های 
ماکاک نشان می دهد که CoronaVac موجب 
تولید پادتن هایی می شود که قابلیت نابودسازی 
۱۰ گونه از ویروس SARS-CoV-2 را دارند.

همچنین نتایج حاصل از فاز دوم آزمایش های روی 
انسان نیز کارکرد مشابهی را بدون عوارض جانبی 
قابل توجه نشان می دهد. در فاز سوم کارآزمایی 
بالینی این واکسن نزدیک به 9 هزار داوطلب 
برزیلی واکسن در این آزمایش مشارکت دارند. 
عالوه بر این داوطلبانی از اندونزی و ترکیه نیز 
در این فاز از آزمایش های بالینی شرکت دارند؛ 
اما طبق گزارشی جدید آزمایش این واکسن در 

برزیل متوقف شده است.
به گزارش بلومبرگ، دلیل این امر یک مورد گزارش 
وجود عوارض جانبی شدید ناشی از تزریق واکسن 
بوده است. در این گزارش آمده است: »آزمایش 
واکسن کرونای ساخت سینوواک چین به دلیل 
بروز عوارض جانبی شدید در برزیل متوقف شده 
است. این واکسن که مرحله نهایی کارآزمایی بالینی 
را می گذراند، عالوه بر برزیل در اندونزی و ترکیه 

هم آزمایش می شود.«
در این گزارش آمده است: »آنویسا، نهاد قانون گذار 
بهداشت و درمان در برزیل می گوید که این مورد 
اما  افتاده،  اتفاق  اکتبر )۱2 روز پیش(  روز 29 

جزئیات بیشتری را اعالم نکرده است.«
به نوشته این نشریه، واکسن کروناواک ساخت شرکت 
سینوواک بیوتک چین یکی از چند واکسنی است 
که در دنیا به مرحله نهایی کارآزمایی رسیده است. 
این واکسن در خود چین در یک برنامه اضطراری 
واکسیناسیون برای ایمن کردن هزاران نفر به کرونا 

استفاده شده است. البته شرکت سازنده واکسن، 
واکنش فوری به این خبر نشان نداده است.

در گزارش بلومبرگ آمده است: »بیست روز پیش 
مقام های برزیلی تصمیم گرفتند از واکسن ساخت 
چین برای مقابله با همه گیری کرونا استفاده کنند 
و فرماندار سائوپائولو اعالم کرد دولت برزیل با 
خرید ۴۶ میلیون دوز واکسن کرونا از سینوواک 

موافقت کرده است.«

توقف مرحله آخر آزمایش واکسن در برزیل
آنویسا، نهاد قانون گذار بهداشت و درمان در برزیل 
روز دوشنبه ۱9 آبان ماه دستور داد به دلیل بروز 
عوارض جانبی شدید آزمایش واکسن ساخت 
کارخانه سینوواک کامال متوقف شود، اما گفته 
نشده که چه اتفاقی در کجا افتاده است. به گفته 
رئیس موسسه بوتان تان، مجری آزمایش این واکسن 
در برزیل، توقف کارآزمایی مربوط به یک مورد 
مرگ بوده، اما تأکید کرد که این مرگ به ربطی 

واکسن نداشته است.
البته مرحله نهایی کارآزمایی این واکسن در اندونزی 
و ترکیه هم در جریان است، اما این کشورها موردی 
را گزارش نکرده اند و شرکت داروسازی دولتی 
بیوفارمای اندونزی هم اعالم کرد که آزمایش واکسن 

ساخت سینوواک بدون مشکل در جریان است.
البته توقف مرحله نهایی کارآزمایی واکسن اتفاق 
عجیبی نیست. تقریبا دو ماه پیش مرحله نهایی 
آکسفورد  دانشگاه  کرونای  واکسن  کارآزمایی 
پس از بروز واکنش منفی در یکی از داوطلبان 
متوقف شد، اما پس از چند روز دانشگاه آکسفورد 
اعالم کرد که واکسن بی ضرر تلقی می شود و 

کارآزمایی را ادامه داد.
گفتنی است به جز آزمایش واکسن کروناواک در 
خارج از چین، در داخل چین از این واکسن استفاده 
شده است. کروناواک یکی از سه واکسنی است که 
در چین برای کرونا استفاده می شود و در یک برنامه 
واکسیناسیون اضطراری، به صدها هزار نفر تزریق 
شده است. کارخانه سینوواک چین پیش تر اعالم 
کرده بود تقریبا همه کارکنان و خانواده هایشان این 
واکسن را دریافت کردند. به گفته یک مقام بهداشتی 
چین در کارآزمایی های بالینی این واکسن هیچ عارضه 

جانبی جدی مشاهده نشده است.
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  یاسر مختاری
در روزها و هفته های اخیر بیماری کرونا قربانیان 
روزانه اش را به باالی 400 نفر رسانده و روزانه 
بیش از 10 هزار نفر از مبتالیان جدید شناسایی 
می شوند. این در حالیست که هر دو هفته یکبار 
ستاد ملی کرونا مقررات و محدودیت های جدیدی 
اعالم می کند. علی رغم این محدودیت  ها؛ بسیاری از 
کارشناسان، مدیران مراکز درمانی، وزارت بهداشت، 
ستاد عملیات مقابله با کرونا تهران بزرگ، سازمان 
نظام پزشکی، مجمع نمایندگان استان تهران، اعضای 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نمایندگان 
شورای شهر تهران خواستار تعطیلی دو هفته ای تا 
یک ماهه پایتخت و برخی کالنشهرهای دیگر شده اند.

اولین پیشنهاد تعطیلی تهران
موضوع تعطیلی تهران با پیشنهاد محسن هاشمی 
رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران جرقه خورد، 
اگر چه این پیشنهاد مورد توجه ستاد ملی کرونا قرار 
نگرفت اما در روزهای بعد عالوه بر همکاران وی 
در پارلمان محلی پایتخت، همراهی اعضای مجمع 
نمایندگان استان تهران را نیز به دنبال داشت و همزمان 
برخی مدیران بیمارستان ها نیز با این نظر همراه شدند، 
پیش از آن، علیرضا فرمانده ستاد عملیات مقابله با 
کرونا با اشاره به عدم کفایت محدودیت های وضع 
شده برای استان تهران به صورت ضمنی موافق 

تعطیل شدن استان تهران شده بود. 
با سخنان ایرج حریرچی مبنی بر اینکه »پیشنهاد 
دوهفته ای تعطیلی تهران روی میز است و قرار است 
در این رابطه تصمیم گیری شود«، این امر مشتبه شد 
که وزارت بهداشت نیز موافق تعطیلی تهران و برخی 
کالنشهرها است. در این زمان بود که نمایندگان تهران 
در مجلس شورای اسالمی درخواست تعطیلی تهران 

را به رئیس مجلس اعالم وصول کردند.

چه کسی رشته های تعطیلی را پنبه کرد
در حالیکه بسیاری در انتظار تصویب تعطیلی تهران 
در ستاد ملی کرونا و اعالم آن از سوی استاندار تهران 

بودند، انوشیروان محسنی بندپی آب پاکی را روی 
دست همه ریخت و تعطیلی تهران را منتفی دانست. 
این اعالم موضع موجب شد تا بسیاری ستاد ملی 
کرونا را در سیبل انتقادات خود قرار داده و برخی 
نیز شخص رئیس جمهور را مخالف تعطیلی تهران 
بدانند. اما بالفاصله علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد 
ملی کرونا خبر مخالفت رئیس جمهور را نادرست 
دانست و گفت: »اصال موضوع تعطیلی تهران در 
جلسه اخیر ستاد ملی کرونا مطرح نشده است تا 

کسی با آن مخالفت کند.«
رئیسی روز شنبه 17 آبان ماه در یک گفت وگوی زنده 
با اشاره به تصمیمات ستاد ملی کرونا و تصویب 
اقدامات جدید در این رابطه، در مورد تعطیلی تهران 
اظهار کرد: »ستاد ملی کرونا اختیارات کامل داشته و گاه 
فراقانونی تصمیم می گیرد و رهبر معظم انقالب نیز بر 
جایگاه این ستاد تأکید دارند. هر تصمیم و پیشنهادی 
که از هر بخشی به ستاد بیاید، باید مراحل خود را 
طی کند و فقط نظر شهردار یا وزارت بهداشت در 
آن دخیل نیست. رئیس جمهور با تعطیلی پایتخت 
مخالفتی نکرده است. اگر موضوعی مطرح شود 
قبل از تصویب باید در کمیته ها مطرح شود. اگر 
در کمیته ها این پیشنهاد مصوب شود به ستاد ملی 
آمده و در آنجا در مورد آن تصمیم گیری می شود. 
در جلسه روز شنبه ستاد ملی کرونا اصاًل موضوع 
تعطیلی تهران مطرح نشد تا کسی آن را رد کند.«

در همین حال یک روز پس از آن مینو محرز، عضو 
کمیته علمی ستاد ملی مقابله کرونا با انتقاد شدید از 
استاندار تهران، گفت:» با توجه به افزایش آمار کرونا 
در تهران، رئیس جمهور دستور تعطیلی این شهر را 

صادر کرده اما استانداری با آن موافقت نمی کند. عدم 
تعطیلی تهران فاجعه است. آیا می خواهند وضعیت 
از این بدتر شود؟ وقتی ستاد ملی مقابله با کرونا که 
رئیس آن رئیس جمهور و عالی ترین مقام اجرایی کشور 
است، دستور می دهد که تعطیل کنند اما استانداری 
موافقت نمی کند، خیلی جای سئوال دارد و واقعا 
نمی دانم علت آن چیست. بنده واقعاً از این تصمیم 
استانداری تعجب می کنم.«وی بیان کرد: »همه ارگان ها 
زیر نظر ریاست جمهوری است خود رئیس جمهور 
هم رئیس ستاد مقابله با کرونا است وقتی ستاد کرونا 
می گوید شهر باید تعطیل شود، دیگر چه کسی می تواند 
مخالفت کند؟ من واقعا جوابی برای این مخالف ندارم. 
عدم تعطیلی کار اشتباهی است و باید تعطیل کنند.«
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا 
گفت: »همیشه کشورهایی که در خصوص کرونا 
گوش به حرف مسئوالن بهداشت خود نداده اند، 
دچار عارضه شده اند. نمونه بزرگ آن آمریکا است.«
محرز با تاکید بر این نکته که مردم باید خودشان 
رعایت کنند و از خانه بیرون نیایند و در تجمعات 
عزا و عروسی و تجمعات شرکت نکنند، تصریح کرد: 
»وقتی کسی برای جان مردم اهمیت قائل نمی شود، 
مردم باید خودشان رعایت کنند. تنها راه این است 
که مردم خودشان رعایت کنند و فقط برای خرید 

ضروری از خانه خارج شوند.«
خبر موافقت رئیس جمهور با تعطیلی تهران همچون 

خبر مخالفت وی بالفاصله توسط سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا تکذیب شد. علی رضا رئیسی  
با بیان اینکه خبر دستور رئیس جمهور برای تعطیلی 
بر  مبنی  »موضوعی  گفت:  است،  تهران کذب 
دستور تعطیلی دو هفته ای تهران مطرح شده که 
این خبر به هیچ عنوان صحت ندارد و در ستاد 
ملی مقابله با کرونا به ریاست رئیس جمهور، اگر 
اعضا پیشنهادی داشته باشند، از طرف کمیته ها 
مطرح و بعد درباره آن ها تصمیم گیری می شود.«
وی بیان کرد: »اگر تصمیم گیری در ستاد ملی مقابله 
با کرونا انجام شود، به طور قطع الزم االجراست و 

هیچکس نمی تواند آن را اجرا نکند.«
رئیسی گفت: »شنبه گذشته دو پیشنهاد در ستاد ملی 
مقابله با کرونا مطرح شد که یک مورد در زمینه ایجاد 
محدودیت در تهران و شهر های پرجمعیت از 20 
آبان ماه از ساعت 1۸ بود که تصویب شد. پیشنهاد 
دوم منع رفت و آمد های درون شهری با خودرو های 
شخصی بود که مباحث مختلفی در این زمینه نیز مطرح 

شد، اما نیازمند بررسی بیشتر است.«
در همین حال که محرز، استاندار تهران را مقصر عدم 
تعطیلی تهران جلوه داد، عبدالحسین روح االمینی عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و دبیر مجمع 
نمایندگان استان تهران استاندار تهران را تبرئه و مخالفت 

ستاد ملی کرونا را دلیل این تصمیم دانست.
 روح االمینی در این رابطه اظهار کرد: »یک کمیته سه 
نفره برای ارزیابی و حل مشکل سالمت و درمان در 
مجمع نمایندگان استان تهران تشکیل شده است. تا 
به حال در این کمیته با آقایان زالی، هاشمی، حناچی، 
رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی و استاندار تهران 
جلساتی برگزار شده است.« وی ادامه داد: »اولویت 
اول ما در این کمیته مسئله کرونا است و دوماهی 
هست که همگی مسئوالنی که بدان اشاره کردم به 
لزوم اجرای قرنطینه دوهفته تهران اذعان داشته اند.«

»با  کرد:  بیان  مجلس  بهداشت  کمیسیون  عضو 
با  تهران ستاد ملی کرونا  استاندار  تأکید  وجود 
تعطیلی دو هفته ای تهران مخالفت کرده است. 
ادامه در صفحه 17 

سازهایی که درموافقت و مخالفت 
با تعطیلی تهران کوک شدند

مجلسیان به دنبال قانون کردن تعطیلی ها با طرح دو فوریتی

رئیسی: در جلسه روز 
شنبه ستاد ملی کرونا اصاًل 

موضوع تعطیلی تهران مطرح 
نشد تا کسی آن را رد کند

محرز: با توجه به افزایش 
آمار کرونا در تهران، 

رئیس جمهور دستور تعطیلی 
این شهر را صادر کرده اما 
استانداری با آن موافقت 

نمی کند. عدم تعطیلی تهران 
فاجعه است. آیا می خواهند 
وضعیت از این بدتر شود؟
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قرنطینه و تعطیلی دوهفته ای تهران با یکدیگر هم 
پوشانی دارند و اجرای تک تک آن ها الزم است اما 
کافی نیست، به طور جدی پیگیر تعطیلی تهران برای 
استراحت کادر درمان هستیم و پاسخ کافی درباره علت 
مخالفت با این طرح به نمایندگان داده نشده است.«

موافقت وزارت بهداشت با تعطیلی تهران 
و نامه روسای دانشگاه های علوم پزشکی

همزمان با این گفته های روح االمینی، خبر دیگری مبنی 
بر موافقت تعطیلی تهران به نقل از سیما سادات الری 
سخنگوی وزارت بهداشت منتشر شد که حاکی از 
موافقت وزارت بهداشت با تعطیلی تهران و همچنین 
نامه 65 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کشور به وزیر 
بهداشت در رابطه با تعطیلی تهران و برخی دیگر از 
کالنشهرها بود. الری در این رابطه اظهار کرد: »در حال 
حاضر تصمیمی در زمینه تعطیلی دو هفته ای تهران از 
طرف ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته نشده است. البته 
در نشست اخیر روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
با وزیر بهداشت، که به صورت غیرحضوری برگزار 
شد، موضوع تعطیلی دو هفته ای از طرف روسای 
دانشگاه های علوم پزشکی مطرح شده است. باید 
توجه کرد که به جز تهران، بسیاری از بیمارستان ها 
در شهرهای بزرگ کشور نیازمند بازیابی توان خود 
هستند. کادر بهداشت و درمان پس از گذشت بیش 
از هشت ماه از مقابله با کرونا در مراکز بهداشتی و 
درمانی و ابتالی بسیاری از نیروها به ویروس کرونا و 
حتی شهادت نیروهای ارزشمند نظام سالمت، دچار 
خستگی شده اند.« الری ادامه داد: »این خستگی بیش 
از حد می تواند باعث بروز مشکالتی در کیفیت ارائه 
خدمات شود. هرچند نیروهای بهداشت و درمان 
در مراکز درمانی همه تالش خود را برای بیماران 
انجام می دهند، اما افزایش بروز موارد بستری و 
فوت به علت کرونا باعث خستگی و بروز آسیب  

به نیروهای نظام سالمت شده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: »بسیاری از 
روسای دانشگاه های علوم پزشکی این تقاضا را دارند 
که تعطیلی دو هفته ای برای بازیابی توان نظام سالمت 
اجرایی شود. به هر حال این درخواست به وزیر 
بهداشت جهت طرح در ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه 
شده و در این زمینه باید ستاد ملی تصمیم گیری کند.«

پیگیری تعطیلی تهران با طرح دوفریتی 
در مجلس

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس  نیز  همچون همکارش در مجلس یکی از 
کسانی است که این روزها پیگیر تعطیلی تهران بود. 
شهریاری با بیان اینکه باید تهران و کالنشهرها حداقل 

به مدت دو هفته تعطیل شود، گفت: »برای بعد از 
آن هم برنامه ریزی اساسی صورت گیرد در غیر این 
صورت ما هفته آینده طرح دو فوریتی را برای الزام 

دولت به این کار ارائه خواهیم کرد.«
وی با اشاره به شیوع گسترده ویروس کرونا اظهار 
کرد: »الزم است تهران و کالنشهرها حداقل به مدت 
دو هفته تعطیل شود، این پیشنهادی است که ما به 
ستاد ملی مقابله با کرونا داده ایم البته که باید در این 
زمان هم برنامه ریزی الزم صورت گیرد تا شرایط 

بعد از تعطیلی دو هفته ای مدیریت شود.«
وی ادامه داد: »همچنین باید از بسیج و سپاه کمک 
گرفت، همان طور که در بسیاری از بحران های کشور 
حتی مسائل بهداشتی از بسیج استفاده شد. اکنون 
بسیج جامعه پزشکی و کشور آماده است اگر اراده 
کنند آنها پای کار می آیند تا با بیماریابی و شناسایی 
بیماران و اقدامات پیشگیرانه بتوان آمار مبتالیان و 
فوتی ها را کاهش داد. اکنون با وضعیت فعلی جای 

نگرانی بسیار جدی وجود دارد.«
وی با اشاره به شروع محدودیت ها به مدت یک ماه 
و تعطیلی برخی از مشاغل از ساعت 6 بعد از ظهر 
گفت: »تعطیلی مشاغل از ساعت 6 بعد از ظهر شبیه 
شوخی است که با این محدودیت ها هیچ تغییری 
در کالنشهرها به خصوص تهران مشاهده نمی شود. 
نمی توان امیدوار بود با این شیوه شاهد کاهش مرگ 
و میر بود. امیدواریم ستاد دولتی مبارزه با کرونا قدری 
به خود آید و تصمیمات قاطعانه ای بگیرد از جمله 
آنکه تهران و کالنشهرها به مدت دو هفته تعطیل 
شوند ما این پیشنهاد را به وزیر بهداشت هم داده ایم.«
شهریاری اضافه کرد: »ستاد مبارزه با کرونا ستاد 
دولتی و نه ستاد ملی است، چون ستاد ملی باید 
به نمایندگی از مردم و نه براساس خواست دولت 
عمل کند. مردم به ما نمایندگان مراجعه می کنند و 

دغدغه هایشان را بیان می کنند. اگر قرار باشد شرایط 
به همین منوال ادامه پیدا کند ما هفته آینده طرح 
دو فوریتی را ارائه خواهیم داد تا دولت را موظف 
به انجام اقداماتی کنیم که از جمله آن تعطیلی دو 

هفته ای تهران و کالنشهرها است.«
وی یادآور شد: »عالوه بر تعطیلی دو هفته ای باید 
برنامه ریزی برای انجام کارهای اساسی صورت گیرد 
تا بتوان شرایط را کنترل کرد و به سایر ارگان ها منابع 
مالی داده شده و استخدام های کادر درمان از بروکراسی 
اداری بیرون رود چون شرایط بسیار نگران کننده است.«

نامه به رئیس جمهور
شهریاری روز گذشته نیز در نامه ای به رئیس جمهور، 
درخواست کرد تا با توجه به ضرورت ایجاد یک 
فرصت کنترلی برای بار مراجعات بیمارستانی و 
پیشگیری از خستگی مفرط کادر بهداشت و درمان، 
تهران و کالنشهر ها را به مدت 15 الی 30 روز به 
صورت کامل تعطیل کند. وی در این نامه نوشت: 
»شرایط همه گیری ویروس کرونا و بیماری کووید 
19 به گونه ای در فرایند های اجتماعی - اقتصادی و 
سالمتی مردم اختالل ایجاد کرده است که هر روز 
شاهد از دست دادن جمع کثیری از هموطنان عزیزمان 
در اقصی نقاط کشور می باشیم و همچنین بر اساس 
اطالعات واصله از مراجع موثق میزان بروز و شیوع 
بیماری در کشور نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه می باشد که 
اگر امروز برای آن چاره جویی ننمانیم فردا خیلی دیر 

است که متأسفانه امروزم دیر شده است.«
وی اظهار کرد: »اقدامات صورت گرفته در حال انجام 
به دلیل گسستگی از هم نتوانسته است اثرات الزم 
بازدارندگی را در جامع ایجاد نماید لذا با توجه به 
تجربیات کشور های موفق در محدودسازی شدید و 
تعطیلی کامل شهر ها به نحوی که حتی تردد خانواده ها 
را با محدودیت مواجه نموده اند به عنوان یک اقدام 
عاجل در زمان کوتاه بین 15 الی 30 روز در تهران و 
کالن شهر های کشور ضروری به نظر می رسد تا در طی 
این زمان از طریق تدوین برنامه عملیاتی-اجرایی اثر 

بخش نسبت به ترسیم خط مشی نگه دارنده در دوره 
کوتاه مدت و میان مدت اقدام عاجل صورت پذیرد. 
از این جهت تقاضا دارم با توجه به ضرورت ایجاد 
یک فرصت کنترلی برای بار مراجعات بیمارستانی و 
پیشگیری از خستگی مفرط کادر بهداشت و درمان 
دستورات الزم برای اجرایی نمودن آن صادر فرمائید.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی افزود: »پیشنهاد می شود در طی این ایام 
سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، نهاد های حمایتی و کلیه سازمان های مردم 
نهاد با رویکرد خیر جمعی نسبت به اقدامات حمایتی 
برای تامین معیشت گروه های آسیب پذیری که 
معیشت آنان از طریق درآمد روزانه می باشد اهتمام 
جدی و عملی را به عنوان ضرورت اجتناب ناپذیر 

در این مقطع حساس اجرایی نمایند.«

مشی رهبری محوریت وزارت بهداشت
سوم آبان ماه بود که ستاد ملی مقابله با کرونا جلسه خود 
را در حضور رهبرمعظم انقالب برگزار کرد. در این 
جلسه، حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره  به جنبه های 
سالمت محور، امنیتی و اقتصادی تصمیم گیری ها 
درباره این بیماری، و احتمال تعارض این جنبه ها با 
یکدیگر، تأکید کردند: »از آنجا که جنبه های امنیتی 
و اقتصادی نیز نشأت گرفته از همین بیماری است، 
بنابراین اصل و اولویت در تصمیم گیری ها، سالمت 
مردم است.« ایشان در بخش دیگری از سخنان خود 
با تأکید بر محوریت وزارت بهداشت تصریح کردند: 
»هنگامی که وزارت بهداشت، مصادیق محدودیت 
را تعیین کرد، بقیه ی دستگاه ها باید بدون در نظر 
گرفتن مالحظات دیگر، آنها را رعایت و اجرا کنند.«
حال با توجه به اینکه رهبر معظم انقالب، وزارت 
بهداشت را محوریت محدودیت ها اعالم کرده اند و 
آن را مرجع اتخاذ هر تصمیمی در مقابله با کرونا اعالم 
کرده اند این پرسش به میان می آید که چگونه است، 
مرجع سالمت مردم که وزارت بهداشت و دانشگاه های 
علوم پزشکی و مدیران بیمارستان های که به ترتیب 
فرماندهان ستادی و میدانی مقابله با ویروس کرونا 
هستند و در این نبرد به فرموده رهبری باید محوریت 
تصمیمات و محدودیت ها با آنها باشند، با نظر آنها 
مخالفت می شود؟ به راستی چه کسی یا چه کسانی  
ساز مخالف با وزارت بهداشت،  دانشگاه های علوم 
پزشکی، سازمان نظام پزشکی، مدیران بیمارستان ها، 
کارشناسان و متخصصان مبارزه با بیماری، نمایندگان 
مجلس و اعضای شورای شهر را کوک کرده و با 
مخالفت در تعطیلی تهران در حال آکوردگیری هستند. 
این صدا نه تنها خستگی را از جان کادر درمان بیرون 
نمی کند بلکه چون سمفونی گوشخراشی است که 

عالوه بر تن خسته، روح آنها را نیز خراش می دهد.

روح االمینی: با وجود تأکید 
استاندار تهران ستاد ملی کرونا با 
تعطیلی دو هفته ای تهران مخالفت 

کرده است. قرنطینه و تعطیلی 
دوهفته ای تهران با یکدیگر هم 
پوشانی دارند و اجرای تک تک 

آن ها الزم است اما کافی نیست، 
به طور جدی پیگیر تعطیلی تهران 

برای استراحت کادر درمان 
هستیم و پاسخ کافی درباره علت 
مخالفت با این طرح به نمایندگان 

داده نشده است

شهریاری: اگر قرار باشد 
شرایط به همین منوال ادامه 
پیدا کند ما هفته آینده طرح 
دو فوریتی را ارائه خواهیم 

داد تا دولت را موظف به انجام 
اقداماتی کنیم که از جمله آن 

تعطیلی دو هفته ای تهران و 
کالنشهرها است


