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رییس جمهور در مراسم افتتاح طرح های ملی وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت:  خبـر

تخت های بیمارستانی ایجاد شده دردولت تدبیر و امید
دو برابر کل تخت های تاریخ ایران است

وزارتخانه های  ملی  طرح های  افتتاح  مراسم  در  رییس جمهور 
آموزش و پرورش و بهداشت گفت: »شمار تخت های بیمارستانی 
ایجاد شده در دولت تدبیر و امید بیش از دو برابر کل تخت های 

بیمارستانی تاریخ ایران است.«
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حسن روحانی روز پنجشنبه و در مراسم افتتاح 1550 پروژه آموزشی، 
تربیتی و رفاهی در سراسر کشور و 3 طرح درمانی در شهرهای کرمان، 
قم و مشهد، با اشاره به افتتاح  طرح های حوزه بهداشت و درمان، 
اقدامات دولت های یازدهم و دوازدهم در حوزه سالمت را جزو 
افتخارات این دولت عنوان کرد و گفت: »تحول در حوزه سالمت 
در سراسر کشور از تجهیزات بیمارستانی گرفته تا تأمین کادر درمانی 
متخصص و دسترسی آسان تر مردم به پزشک متخصص در نقاط 
مختلف کشور با هزینه کمتر، از افتخارات بزرگ این دولت است.«
روحانی خاطر نشان کرد: »طرح تحول سالمت در سال 93 توسط 
این دولت آغاز شد و تا امروز که 813 تخت بیمارستانی در 3 استان 
کشور به بهره برداری رسید، رقم تخت های بیمارستانی اضافه شده در 
کشور در این دولت به بیش از 2 برابر تخت های بیمارستانی تاریخ 

این کشور بوده که یک کار عظیم و بی نظیر است.«
رییس جمهور با بیان اینکه البته اگر هر چقدر تخت بیمارستانی و 
تجهیزات درمانی داشته باشیم تا پزشک عاشق دلسوز و متخصص 
عالقمند به مردم و کشور نباشد، ما به نتیجه نخواهیم رسید، اظهار 
داشت: »از همه پزشکان عزیز و کادر درمان بیمارستان ها که برای 
سالمت مردم و درمان بیماران بویژه در این ایام سخت شیوع 

کرونا، تالش کردند تشکر ویژه دارم.«
روحانی افزود: »با بهره مندی از پزشکان و متخصصان دلسوز و 

متعهد در کشور امروز جزو کشورهای پیشرفته جهان در دانش 
و تخصص پزشکی هستیم و بسیاری از بیماران از کشورهای 
مختلف دنیا بخاطر اعتماد به دانش و تخصص پزشکان ایرانی 

برای درمان به کشور ما مراجعه می کنند.«
رییس جمهور بار دیگر با قدردانی از تالش ها و اقدامات انجام 
شده، توسط مدیران بهداشت و درمان کشور، همچنین کادر درمان 
و پرستاری مراکز درمانی برای درمان بیماران، خاطر نشان کرد: »رقم 
باالی بهبودیافتگان بیماری عالم گیر کووید19 در کشور در سایه ایثار و 
تالش کادر درمانی بوده است و به همین خاطر در مقابل آ ن ها تواضع 

می کنیم و قدردان زحمات شان هستیم.« روحانی ابراز امیدواری کرد 
با کمک و یاری همدیگر از این بیماری عالم گیر کووید19 نیز عبور 
خواهیم کرد و در کنار آن با هدایت و راهنمایی های رهبر معظم 
انقالب و تالش همه دستگاه ها، از شرایط سخت تحریم های ظالمانه 

و غیرقانونی دشمنان نیز عبور می کنیم.
رییس جمهور در پایان سخنان خود، اظهار داشت: »امروز همه نشانه ها 
در دنیا از آمریکا گرفته تا دیگر کشورها حاکی از این است که فشار 
حداکثری جواب نداده و دوران پایانی خود را طی می کند و ملت 

ایران نتیجه مقاومت و ایستادگی خود را انشااهلل خواهد گرفت.«

وزیر بهداشت از افتتاح 1400 پروژه بهداشتی، 
درمانی و آموزشی تا پایان اردیبهشت سال 1400 

در راستای پویش ره سالمت خبر داد.
به گزارش سپید، سعید نمکی در دهمین آیین 
پویش ره سالمت که با حضور رئیس جمهور به 

صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه 
ما یکی از طوفانی ترین سال های صدساله اخیر را 
در رابطه با مدیریت بیماری کووید19 طی می کنیم، 
گفت: »همکاران من در سراسر کشور سخت ترین 
ایام را برای مدیریت این بیماری می گذرانند اما 

خوشبختانه اتفاقات بزرگی در زیرساختهای نظام 
سالمت همگام با مدیریت این بیماری در دولت 

در حال رقم خوردن است.«
وزیر بهداشت با اشاره به افتتاح ۶۶ پروژه بزرگ 
و کوچک درمانی در کشور اظهار کرد: »مجموعه 
عروق  برای  پیشرفتهای  بسیار  تصویربرداری 
کوچک مغز و قلب که در تهران هم چنین مرکزی 
را نداریم و در کشور بی نظیر است، افتتاح شد.«
نمکی ادامه داد: »در راستای پویش راه سالمت 
انشااهلل تا پایان اردیبهشت سال 1400 که هفته 
سالمت است 1400 پروژه بهداشتی، درمانی و 
آموزشی افتتاح خواهیم کرد که همه این موارد 
از درخشان ترین اوراق در کارنامه نظام سالمت 
کشور خواهد بود.« وی همچنین به افتتاح 10 
هزار تخت بیمارستانی عالوه بر صدها مرکز 
بهداشتی، خانه بهداشت، مراکز جامع سالمت 
و مراکز  آموزشی اشاره کرد و افزود: »راه اندازی 
این تعداد تخت در مشهد مقدس، زرند کرمان و 
قم رکورد تاریخی در دولت حضرتعالی، قبل و 
بعد از انقالب خواهد بود.« وزیر بهداشت تصریح 

کرد: »تردید ندارم به لطف خدا و حمایتهای 
بی بدلیل حضرتعالی و همیاری عزیزان در دولت، 
دولت شما با زرین ترین اوراق با مساعدت به 

زیرساختهای سالمت بسته خواهد شد.«
نمکی در ادامه به بیان اینکه امیدوارم در اردیبهشت 
1400 این کارنامه را تقدیم ملت ایران کنیم که در 
تاریخ کشورمان جاودانه خواهد بود، به بازسازی 
مراکز درمانی مناطق زلزله زده کرمانشاه اشاره و بیان  
کرد: »تمام مراکز درمانی کرمانشاه را بازسازی کردیم 
و زیباترین مراکز بهداشتی و درمانی را ساختیم.«
وی ادامه داد: »در این بین بازسازی یک بیمارستان 
انجام نشد چراکه قرار بود با مشارکت بانک ها 

انجام شود که هنوز به سرانجام نرسیده است.«
به گزارش وبدا، وزیر بهداشت گفت: »ضریب 
تخت در استان های مرزی یکی از مطلوب ترین 
شرایط را دارد و خوشبختانه کمبود جدی وجود 
استان  برای  ساز  اکسیژن  دستگاه   14 ندارد. 
شهرستان های  و  است  شده  ارسال  کرمانشاه 
صحنه و سنقرکلیایی هم مشکالتی دارند که 

طی این هفته رفع می شوند.«

وزیر بهداشت خبر داد

افتتاح ۱۴۰۰ پروژه بهداشتی درمانی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰



رییس جمهور:  خبـر

طرحجامعمدیریتمرحلهجدیدبیماریکروناتصویبمیشود
رییس جمهور با بیان اینکه ستاد ملی کرونا به زودی 
طرحی جامع را برای مدیریت مرحله جدید بیماری، 
مورد بررسی و به تصویب خواهد رساند، گفت: »در 
این طرح وظایف کمیته های تخصصی مشخص شده 
تا در کم ترین زمان و بدون پیچیدگی های اداری 
دستگاه های ذیربط در اسرع وقت به وظایف تعیین 

شده عمل کنند.«
اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
ریاست جمهوری، حسن روحانی روز پنجشنبه در 
جلسه رؤسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله 
با کرونا، خاطرنشان کرد: »با توجه به ورود کشور 
به مرحله جدیدی از شیوع ویروس کرونا و لزوم 
قطع هر چه سریعتر زنجیره ابتال و کاهش نرخ مرگ 
و میر، نیازمند اقدامات هماهنگ و نظارت دقیق بر 
فعالیت ها از سوی دستگاه های مختلف و همچنین 
ارائه طرحی جامع برای مقابله با این بیماری متناسب 
با وضعیت شیوع در شهرهای مختلف کشور هستیم.«
رییس جمهوری تصریح کرد: »فرایند طی شده در 
مدیریت مقابله با کرونا در کشور از ابتدای شیوع این 
ویروس تاکنون با فراز و فرودهایی همراه بوده که 
با توجه به کسب اطالعات و اقدامات انجام گرفته، 

تجارب بسیار مغتنم و ارزشمندی است.«

روحانی با اشاره به اینکه ممکن است در این مسیر 
در برخی مواقع با کاستی ها و یا ناهماهنگی هایی 
مواجه بوده باشیم، گفت: »ستاد ملی کرونا به عنوان 
مرجع اصلی تصمیم گیری برای مقابله با این بیماری، 
نیازمند بررسی طرحی جامع برای مهار بیماری در 
مراحل پیشگیری، پیگیری، محدودسازی و درمان 
 جدید است.« وی افزود: »با توجه به مؤلفه های مهمی 
چون تاب آوری اقتصادی که در اثر تحریم های ظالمانه 
ایجاد شده است، حفظ سالمت مردم به عنوان اولویت 

اصلی نظام همیشه مورد تأکید بوده و ستاد ملی کرونا 
به زودی طرحی جامع، برای مدیریت مرحله جدید 
بیماری مورد بررسی و به تصویب خواهد رساند.«

روحانی با بیان اینکه طرح جامع باید با توجه به تجارب 
گذشته، تمامی نقاط کشور را متناسب با وضعیت 
شیوع بیماری تحت پوشش قرار دهد، افزود: »در 
این طرح جامع وظایف تک تک کمیته های تخصصی 
به صورت شفاف مشخص شده است و در کم ترین 
زمان و بدون پیچیدگی های بروکراتیک و رفت و 

برگشت های اداری دستگاه های ذیربط در اسرع وقت 
به وظایف تعیین شده عمل می کنند.«

رییس جمهوری افزود: »با توجه به مصوبات گوناگونی 
که تاکنون ستادملی مقابله با کرونا داشته است، باید با 
یکپارچه سازی تمامی مصوبات و تصمیمات براساس 
تقسیم بندی کشور به سه  بخش زرد، قرمز و بحرانی اقدام 
شود تا براساس هریک از این وضعیت ها سیاست های 

مقابله ای و اعمال محدودیت ها عملیاتی شود.«
روحانی طراحی سناریوی اقناع و هدایت افکار عمومی 
متناسب با طرح جامع را از الزامات اجرای دقیق این 
طرح عنوان کرد و افزود: »ستادهای استانی با توجه 
به این طرح که اختیاراتی به آنان تفویض خواهد 
شد، موظف به اجرای سیاست های ابالغی متناسب 
با وضعیت ایجاد شده در استان خود در قالب طرح 
جامع خواهند بود.« روحانی در این جلسه همچنین با 
قدردانی از همکاری منسجم همه کمیته های تخصصی 
ستاد مقابله با کرونا با قرارگاه عملیاتی این ستاد بویژه 
در اعمال محدودیت های اخیر و تعطیلی کسب و 
کارها از ساعت ۱۸ با توجه به محدودیت اطالع 
رسانی در این زمینه، از مردم نیز به خاطر اجرای 
مصوبات ستاد ملی کرونا و رعایت محدودیت ها 

برای قطع کامل زنجیره ابتالی ویروس، تشکر کرد.

رییس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت در 
خصوص نحوه بروز و راه های شناسایی ذات الریه و همچنین احتمال 

بروز ذات الریه پس از ابتال به کرونا، توضیح داد.
به گزارش سپید، حمیدرضا نجاری به مناسبت روز جهانی ذات الریه 
در گفت وگو با ایسنا، گفت: »سینه پهلو، ذات الریه و یا با اصطالح 
علمی پنومونی شناخته می شود که معنای آن التهاب بافت ریه در اثر 
عامل خارجی مانند یک میکروارگانیسم مانند باکتری، قارچ، ویروس 
و یا انگل ها است. همه این موارد باعث ایجاد عفونت در بافت ریه 
می شوند.« وی افزود: »ریه از دو قسمت مجاری هوایی و کیسه های 
هوایی تشکیل شده است. در بروز بیماری ذات الریه کیسه های هوایی 
دچار آلودگی می شوند. یک ویروس یا باکتری از منشأ دستگاه تنفس 

فوقانی بر کیسه های هوایی می نشیند و آن را آلوده می کند.«
وی با اشاره به اینکه دستگاه تنفسی شامل دو بخش فوقانی و تحتانی 
است، اظهار کرد: »دستگاه تنفسی فوقانی شامل بینی، مجاری حلقی، 
حنجره و نای می شوند که مسئول انتقال هوا به کیسه های هوایی یا 
دستگاه تنفسی تحتانی هستند.« نجاری ادامه داد: »از آنجا که عفونت، 
باکتری، ویروس و... عامل خارجی هستند که به دستگاه تنفسی 
تحتانی وارد شدند، بدن واکنش نشان داده و سلول های ایمنی به 
این  بخش می آیند که سبب تجمیع آب در فضاهای هوایی می شوند؛ 
یعنی کیسه هایی که باید کار انتقال اکسیژن را انجام دهند، پر از مایه 
التهابی می شود. بنابراین فرد هنگام مراجعه به پزشک احتماالً عالئمی 
مانند تب، سرفه، خلط، درد قفسه سینه و تنگی نفس داشته باشد.«

وی با تاکید بر اینکه بسته به سن بیمار عالئم او نیز متفاوت خواهد 
بود، تصریح کرد: »پزشک پس از معاینات بالینی و گرفتن عکس از 
قفسه سینه می تواند وجود بیماری ذات الریه را تایید یا رد کند. برخی 
از عالئم با درگیری دستگاه تنفسی یک شکل هستند، تشخیص و 
افتراق این دو از هم از طریق عکس قفسه سینه اتفاق خواهد افتاد. 
تمام میکروارگانیسم هایی که می توانند دستگاه تنفس را درگیر کنند 
از دو طریق به ما می رسند. انتقال هوایی و انتقال از طریق دست در 

این مورد عنوان می شود.«
وی افزود: »انتقال هوایی خود مشتمل بر دو  بخش هستند.  بخش 
اول قطرات هوایی که ریز و سبک هستند که برد زیادی داشته و 

روی هوا می مانند که مهم ترین آن ها میکروب سل، ویروس آنفلوآنزا 
و ویروس کرونا به عنوان یک عامل نوظهور است و  بخش دوم 
شامل مابقی عواملی است که سبب ایجاد پنومونی می شوند که اینها 
قطرات تنفسی هستند که روی هوا نمی مانند و بردی حداکثر ۱.۵ 
متری دارند و بالفاصله به دلیل سنگینی روی سطوح می نشینند که 
از آن ها تحت عنوان دراپلت یا قطرات تنفسی یاد می شود که عمده 
میکروب ها و ویروس هایی که سبب بروز ذات الریه می شوند از این 
طریق وارد کیسه های هوایی می شوند. به همین دلیل است که تاکید 
می کنیم یکی از مهم ترین کارهایی که سبب پیشگیری از انتقال پنومونی 

می شود، استفاده از ماسک و شستن دست ها است.«
این متخصص بیماری های عفونی با بیان اینکه در این بیماری علم 
عفونی به عنوان یک اورژانس شناخته می شود، تاکید کرد: »ذات الریه 
زمان تشخیص طالیی و اورژانس دارد و پس از تشخیص بیمار با 
دریافت درمان مناسب بهبود پیدا می کند. البته بیماری که با عالئم 
درگیری دستگاه تنفسی به ما مراجعه می کند، معموال دوره طالیی را 
طی کرده است و باید ظرف چندساعت تشخیص قطعی را بدهیم تا 
درمان مناسب آغاز شود.« وی با اشاره به اینکه عمدتاً برای ویروس 
درمان زیادی وجود ندارد، ادامه داد: »برای آنفلوانزا و اکنون برای 
کرونا درمان نسلی وجود دارد که مانع از تشدید بیماری شود. سایر 
ویروس ها هم ممکن است ایجاد بیماری کنند اما بیماری چندان شدید 
نخواهد بود. در خصوص میکروب ها نیز بهترین درمان آنتی بیوتیک ها 
هستند که در مدت زمان مشخص به عنوان درمان تجربی به بیمار 
می دهیم، در صورتی که درمان با آنتی بیوتیک با دوز مناسب و به 

موقع آغاز شود پاسخ به آن نیز به سرعت اتفاق می افتد.«
وی افزود: »گاهی اوقات عوامل میکروبی و ویروسی با هم یک عارضه 
مشترک ایجاد می کنند. یعنی ویروس ایجاد ذات الریه می کند و باکتری 
روی آن می نشیند. بروز ذات الریه از طریق قارچ ها و انگل ها به زمینه 
خاص نیاز دارد؛ بروز بیماری از طریق قارچ ها در کسانی رخ می دهد 
که ضعف ایمنی دارند و برای افراد معمولی شاهد این نوع از بروز 
ذات الریه نیستیم. افرادی که عمل پیوند عضو انجام دادند، یکی از 
گروه های در معرض خطر ابتال به ذات الریه از طریق قارچ ها هستند.«

وی مهم ترین نکته در درمان ذات الریه را در پیشگیری از ابتال به آن 

خواند و تاکید کرد: »جلوگیری از انتقال ویروس ها و میکروب ها به 
دستگاه تنفسی مهم ترین تأکید ما است. استفاده از ماسک و شست وشوی 
دست ها مهم ترین راه پیشگیری از ابتال به آنفلوآنزا، کرونا و حتی 
انواع سرماخوردگی ها است. واکسیناسیون هم به عنوان یک شیوه 
پیشگیری از بیماری شناخته می شود اما هیچگاه جایگزین روش 

زدن ماسک و شستن دست ها نخواهد شد.«
نجاری ادامه داد: »واکسن آنفلوانزا هرسال با سوش های مناسب آن 
سال تهیه می شود و الزم است افراد پرخطر مانند بیماران قلبی_عروقی، 
خانم های باردار و... از آن استفاده کنند. واکسن دیگری به نام پنوموکوک 
هم وجود دارد که علیه میکروبی به نام پنوموکوک است و توصیه 
می شود افراد پرخطر مانند کسانی که طحال خود را برداشتند، افراد 
مسن، کسانی که به طور مکرر دچار عفونت ریوی می شوند از آن 
استفاده کنند.« وی افزود: »گروه دیگری هستند که بسیار در معرض 
خطر پنومونی قرار دارند که به عنوان بیماری های انسدادی مزمن ریه 
بیمار خواهند شد که در افراد سیگاری بسیار زیاد مشاهده می شود. 
کسانی که ۱۵ تا ۲۰ سال است که مصرف کننده سیگار هستند در 
فصول سرد سال به عنوان یک گروه بسیار پرخطر شناخته می شوند 
که باید با تحویز پزشک از واکسن پنوموکوک استفاده کنند و هر 
زمان که تب یا تشدید سرفه پیدا کردند و ضعف شدید داشتند و... 

حتما به مراکز درمانی مراجعه کنند.«
وی با اشاره به اینکه احتماال در جهان ساالنه ۵۰۰ میلیون نفر دچار 
ذات الریه می شوند، تاکید کرد: »این افراد معموال بیماری زمینه ای دارند 
و یا جمعیت باالی ۶۵ سال هستند.« نجاری با اشاره به اینکه ذات الریه 
در مراحل پیشرفته می تواند باعث مرگ شود، گفت: »تقریبا یک درصد 

از عدد یاد شده در مورد ابتال به ذات الریه سبب مرگ می شود.«
وی درباره اینکه آیا احتمال بروز ذات الریه پس از ابتال به کرونا وجود 
دارد با خیر؟ ، گفت: »در ۸۰ درصد مبتالیان کرونا، ذات الریه اتفاق 
نمی افتد و یا بسیار خفیف بروز پیدا می کند. ۲۰ درصد از مبتالیان 
کرونا دچار عفونت ریوی ناشی از آن می شوند که اگر به موقع شناخته 
و درمان شود، ۱۵ درصدشان بهبود می یابند و ۵ درصد هم نیاز به 
مراقبت ویژه پیدا می کنند. این ۵ درصد معموال بیماری زمینه ای دارند 

که آمار مرگ و میر کرونا در این افراد باال است.«

رییس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت توضیح داد

سهم سینه پهلو در مرگ ومیر کرونایی
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13  پیشنهاد فرهنگستان علوم پزشکی به رئیس جمهور 
برای کنترل کرونا

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه ای به 
خواستار  پیشنهاداتی  ارائه  با  جمهور،  رئیس 
از سوی فرهنگستان علوم  پیشنهادی  اقدامات 
پزشکی کشور در راستای پیشگیری از همه گیری 

کووید19 در کشور شد.
به گزارش سپید، سید علیرضا مرندی در نامه ای 
به رئیس جمهور، نوشته است »با عنایت به شیوع 
ویروس کووید19در کشور، فرهنگستان علوم 
جهت  در  ایران  اسالمی  جمهوری  پزشکی 
پیشگیری ویروس کرونا اقداماتی را پیشنهاد کرده 
است که امید است در کنار زحمات شبانه روزی 

کادر درمان تحقق پذیرد.«
در متن این نامه آمده است: با گذشت بیش از 9 
ماه از همه گیری کووید19 در کشورمان به رغم 
اقدامات صورت گرفته توسط مسئولین، متاسفانه 
بیماری و  این  فزاینده  شاهد شیوع گسترده و 
افزایش مرگ و میر مردم عزیز و صاحبان حرف 

بهداشتی درمانی در کشورمان هستیم.
این در حالی است که طبق تحقیقات، گزارشات 
و آمارهای بین المللی کشورهایی همچون چین، 
تایوان، ژاپن، نیوزلند، سنگاپور، استرالیا، ویتنام، 
کره جنوبی و آلمان و ....در طول این مدت در 
مقابله با کورونا توانسته اند بسیار موفق عمل کنند.
از  اقداماتی  از  برخاسته  این کشورها  موفقیت 
سوی دولت ها و رعایت ملت ها، همچون اعمال 
محدودیت های فراگیر و رعایت قاطعانه مقررات، 
انسداد مرزهای کشور و حتی تردد بین استان ها، 
رعایت بهداشت و شیوه نامه های بهداشتی و رصد 
کردن هوشمندانه تماس افراد با یکدیگر بوده است. 
متاسفانه آنچه که ما در کشور شاهد هستیم، عدم 
موفقیت کامل در اجرای برنامه های فوق است.
علوم  فرهنگستان  کووید19،  شیوع  ابتدای  در 
پزشکی با توجه به تجارب چند دهه اخیر در کشور، 
پیشنهاد ذیل را ارائه کرد که متاسفانه بصورت 
موثر عملیاتی نگردید. اکنون نیز پس از گذشت 9 
ماه از همه گیری کووید19 و رصد نظام سالمت 
تأکید می شود در کنار زحمات  کشور، مجدداً 
ایثارگرانه و شبانه روزی کادر درمانی، موفقیت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی در 
مدیریت بیماری ناشی از ویروس کرونا، فقط 
از طریق مشارکت گسترده شبکه های بهداشتی 
درمانی در نقاط مختلف شهری و روستایی امکان 

پذیر است.
شبکه های بهداشتی درمانی تاکنون برای جمهوری 
بهبود  داشته اند.  زیادی  برکات  ایران  اسالمی 
بسیار سریع شاخص های بهداشتی در دهه ۶٠ 
که همزمان با جنگ تحمیلی بود، موجب تحسین 
محافل بین المللی نظیرسازمان جهانی بهداشت 

ویونیسف گردید.
استمرار بهبود شاخص های سالمت، حتی بعد 
از آن دوران طالیی، هرچند با سرعت کمتر باز 
هم مدیون وجود شبکه بهداشتی- درمانی کشور 
این  بهورزان و کارشناسان زحمتکش  وتالش 

مجموعه بوده است. حتی در بحران های غیر قابل 
پیش بینی جنگ تحمیلی مانند حمالت شیمیایی 
ثابت شد  عماًل  روستاها،  و  به شهرها  دشمن 
که وجود شبکه های بهداشتی درمانی مؤثرترین 
سیستم منسجم برای مدیریت مصدومین شیمیایی 

بوده است.
ارزشمند شبکه  بسیار  نقش  دلیل  به  به عالوه 
تحمیلی،  جنگ  طول  در  درمانی  بهداشتی 
بیماری های  گیری  همه  هیچگونه  با  کشور 
واگیر روبرونشد؛ به طوری که مدیرکل وقت 
یونیسف اعالم کرد که جمهوری اسالمی ایران، 
تنها کشوری است که در طول جنگ نه تنها با 
هیچگونه همه گیری مواجه نشده، بلکه بر عکس 
توانسته در زمان جنگ شاخص های بهداشتی 

خود را بهبود بخشد.
اسالمی  جمهوری  پزشکی  علوم  فرهنگستان 
وزارت  دلسوز  کارشناسان  همچون  ایران 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتقد است 
بهداشتی  شبکه  وتکمیل  تعمیق  گسترش،  که 
درمانی در کل کشور، زیر بنای اجرای سطح بندی 
خدمات، استفاده کامل از پزشک خانواده و اجرای 
سیستم ارجاع و بهره برداری صحیح، مقتدرانه 
و با تمام وجود از پدیده منحصر به فرد ادغام 
آموزش پزشکی در نظام سالمت و عامل مهم در 
جهت پاسخگوکردن آموزش وپژوهش پزشکی 
به نیازهای جامعه ونیز تحقق عدالت در سالمت، 
کاهش هزینه ها و تحقق اقتصاد مقاومتی در نظام 

سالمت خواهد بود.
با توجه به اینکه نقش شبکه های بهداشتی درمانی 
کشور در مدیریت همه گیری اخیر چشمگیر 
بوده و مورد تقدیر سازمان جهانی بهداشت هم 
قرار گرفته است و با توجه به این که آن دسته 
تعداد  از  که  ثروتمند  و  صنعتی  کشورهای  از 
تخت های بیمارستانی خیلی بیشتر و تجهیزات 
پزشکی بسیار فراوان تر برخوردارند ولی از شبکه 
بهداشتی درمانی محروم بوده و سرمایه گذاری الزم 
بر اقدامات منسجم در جهت پیشگیری نکرده اند، 

اآلن از بیشترین آمار ابتال و تلفات اپیدمی ویروس 
کرونا رنج می برند، به عالوه تاکید می شود به 
توصیه و دستور مقام معظم رهبری در ارتباط 
با استفاده هر چه بیشتر از نظام شبکه بهداشتی 
درمانی و گسترش عاجالنه آن توجه ویژه گردد.
یعنی به جای تکرار همان اشتباهات کشورهای 
صنعتی )آمریکا و اروپای غربی( که تمرکز بر 
درمان بیماران بستری است، اصل را بر تمرکز 
بر فعالیت های پیشگیرانه و مراقبت ها و خدمات 
سرپایی  گذارده و مراکز بهداشتی درمانی شهری 
را هر چه بیشتر و فراگیر تر گسترش داده و بر 
از  تا  کرد.  آنها سرمایه گذاری  ارتباط شبکه ای 
سرگردانی مردم و هجوم به بیمارستانها، انتشار 
بیشتر ویروس و باال رفتن هزینه ها و موارد مرگ 

و میر جلوگیری شود.
با توجه به مطالب پیش گفت و عملکرد 9 ماه 
گذشته الزم است اقدامات زیر در اسرع وقت 

انجام پذیرد:
1.تقویت، توسعه و تعمیق هر چه سریع تر نظام 
محله  اصل  اساس  بر  درمانی  بهداشتی  شبکه 
محوری مشتمل بر: همراهی فعالیت های موثر 
بر مؤلفه های اثرگذار بر سالمت ) SDH(، تامین 
نیروی انسانی، تجهیزات و منابع مالی مورد نیاز .
2.توسعه کمی و کیفی مراکز ارائه خدمات سرپایی 
به ویژه مراکز منتخب 24و1۶ ساعته بر اساس نیاز 
محله ها. برخورداری از جامعیت خدمات ضروری 
مورد نیاز مانند انجام گسترده تست تشخیص ابتال 
به ویروس کرونا بطور رایگان. همچنین آموزش و 
پیگیری فعال اطرافیان مواردی که تست آنها مثبت 
است، تأمین اقالم دارویی تایید شده برای خدمات 
سرپایی، به نحوی که هزینه ها برای مردم قابل 
تحمل باشد.تالش برای جلوگیری از مراجعات 
بی مورد و بیش از حد به مراکز درمان بستری و 
 Home( تاکید هر چه بیشتر بر مراقبت در منزل

Care( همراه با نظارت الزم.
3.انجام پرداخت های معوقه کارکنان شبکه های 

بهداشتی درمانی.

4. اقدام فوری به منظور پوشش بیمه پایه سالمت 
برای افرادی که فاقد هرگونه پوشش بیمه هستند 

و رایگان کردن بیمه برای افراد زیر خط فقر.
داوطلب  نیروهای  سازماندهی  و  5.استفاده 
آموزش دیده محله )سفیران و داوطلبان سالمت، 
بسیج، هالل احمر، روحانیت، تشکل های مردم 
مراقبت  نظام  تقویت  منظور  به  غیره(  و  نهاد 
فعال، افزایش دانش و آگاه سازی مردم در زمینه 
مثبت  افراد  پیگیری  کووید-19،  از  پیشگیری 
محل های  شناسایی  برای  هماهنگی  ایجاد  و 
غیرخانگی  موقت  اقامتگاه های  مناسب جهت 

برای مبتالیان شناسایی شده.
تست های  وسیع  توزیع  و  منابع  6.تأمین 

تشخیصی.
7.تشخیص زودرس موارد مشکوک و در اختیار 
اطرافیان بصورت رایگان و  برای  بودن تست 
برقراری نظام مراقبت و پیگیری مواردی که با 

بیماران در تماس بوده اند.
و  خیرین  و  مردمی  8.جمع آوری کمک های 
توزیع بسته های حمایتی معیشتی بر اساس نیازها 

و اولویت های محله.
9.اهتمام و تعهد در اتخاذ و اجرای تصمیمات 
مرتبط با محدود سازی خصوصًا مناطقی که دارای 

بروز و شیوع باال هستند.
10.ایزوله خانگی با نظارت تیم های بهداشتی 
موقت  اقامتگاه های  پیش بینی  نیز  و  محله 

غیرخانگی برای بیماران شناسایی شده.
11.تشدید فعالیت های خدمات بهداشت محیط 
به منظور نظارت و کنترل مراکزتهیه و توزیع 
مواد غذایی، فاصله گذاری فیزیکی و ضد عفونی 
کردن اماکن بر اساس دستورالعمل های ابالغی.
12. اعمال مدیریت قاطع، واحد و هماهنگ در 
همه سطوح برای اجرای برنامه بسیج محله و 
خانوار محور با تولیت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و مشارکت حداکثری نهادها 
نیروهای  کل  ستاد  مانند  مؤثر  سازمان های  و 
کشور،  وزارت  پزشکی،  جامعه  بسیج  مسلح، 
وزارت صمت، رفاه و ارتباطات، روحانیت و ....
13. تقویت و بهبود نظام ثبت اطالعات و اعتبار 
بخشی داده ها و رصد هوشمندانه موارد مثبت.
الزم به ذکر است که توسعه، تقویت و تکمیل 
هر چه سریع تر شبکه بهداشتی درمانی کشور 
برای مقابله با این همه گیری و بحران های مشابه 
و منازعات بیولوژیک احتمالی آینده، ضروری 

و بلکه حیاتی است.
مجدداً تاکید می شود این فرصت طالیی که کاماًل 
در راستای کنترل وضعیت بحرانی فعلی و در 
عین حال کاهش نیاز به هزینه های کمر شکن 
درمان بستری و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، 
برخورد با تحریم های ظالمانه و تحقق عدالت 
در سالمت جامعه است را باید مغتنم شمرد و 
همگی در تحقق هر چه سریع تر اقدامات ذکر 

شده مجدانه بکوشیم.



معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:  خبـر

واکسن ایرانی کرونا در حال طی کردن مراحل ساخت است
معاون فناوری و تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی اظهار داشت: »واکسن ایرانی کرونا در حال طی کردن 

مراحل ساخت است.«
به گزارش سپید، رضا ملک زاده در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»ما در مراحل پری کلینیکال این طرح هستیم و هنوز وارد 
مرحله کارآزمایی بالینی انسانی آن نشده ایم.« وی در پاسخ به 
این سؤال که آیا زمان طوالنی نیاز است تا واکسن کرونا ایرانی 
تولید و وارد بازار شود، گفت: »برای فعالیت های تحقیقاتی 
نمی توان زمان دقیق اعالم کرد اما محققان ما با تمام توان و 
ظرفیت در تالش هستند تا این موضوع محقق شود، به عبارتی 
باید تالش بیشتری کنیم تا مراحل ساخت این واکسن را با 

موفقیت پشت سر بگذاریم.«
ملک زاده در پاسخ به این سوال که چرا ساخت واکسن کرونا در 
ایران قدری با کندی همراه است، گفت: »ما برخی از زیرساخت های 

الزم را در اختیار نداریم و در تالش برای ایجاد آنها در کشور هستیم.«
وی ادامه داد: »هر چند ما دانش ساخت واکسن کرونا را به دست آوردیم 
اما ایجاد زیرساخت های آن هم مهم است که امیدواریم هرچه سریع تر به 
آن دست پیدا کنیم.«معاون وزیر بهداشت به ساخت واکسن کرونا توسط 

یک شرکت آمریکایی اشاره کرد و گفت: »اگر این واکسن مورد تایید 
نهایی قرار گیرد، انسان بر بیماری کووید-۱۹ می تواند غلبه پیدا کند.«

وی ادامه داد: »در ابتدای شیوع ویروس کرونا تصور می شد که واکسن 
۵۰ درصد ایمنی ایجاد کند ولی ساخت واکسن شرکت دارویی آمریکایی 
نشان داد که این محصول بیش از ۹۰ درصد ایمنی ایجاد می کند و این 

ادعای شرکت آمریکایی مبنی بر مطالعه انجام شده مورد تایید 
قرار گرفت.«

ملک زاده با اشاره به اینکه این واکسن از تکنولوژی بسیار باال 
و پیشرفتهای برخوردار است، گفت: »این واکسن روی تعداد 
محدودی آزمایش شده و نیاز به آزمایشات بیشتری دارد تا 

اطمینان حاصل شود که بی ضرر بوده و کارایی الزم را دارد.«
وی بیان داشت: »این واکسن قسمتی از DNA کووید–۱۹ را به 
بدن انسان وارد می کند و بدن  شروع به تولید آنتی بادی علیه این 
ویروس می کند و در نتیجه در مقابل بیماری مصون می شود.«

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: »بعد از ساخت واکسن کرونا، 
تولید آن چالش بزرگی است که باید از پیش پا برداشته شود، 
تا مردم بیشتری از این محصول استفاده کنند.« وی افزود: »در 
حال حاضر همه ساکنان زمین منتظر واکسن کرونا هستند و 
تولید آن در حدی که همه از آن استفاده کنند، کار بزرگی است.«
ملک زاده افزود: »معموالً در این مواقع همکاری بین المللی شکل 
می گیرد و کشورهایی مانند هند، برزیل، چین و حتی ایران هم این 
امکان را دارند که وارد این طرح شوند تا واکسن را برای کشور 

خودشان تولید کنند.«

مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: »شرکت های دانش بنیان ایرانی موفق به 
ساخت کیت آزمایش تشخیصی سریع کرونا شدند که موفقیت 

بزرگی برای کشور محسوب می شود.«
به گزارش سپید، حسین وطن پور در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 
»پیگیر اخذ مجوز از مبادی ذیربط از جمله س ازمان غذا و دارو و 
اداره کل تجهیزات پزشکی هستیم تا این فناوری پیشرفته نیز وارد 
بازار داخل شود.« وی آزمایش های تشخیصی سریع را برای شناسایی 
اولیه و غربالگری بیماری بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت: »برای 
شناسایی زودرس و به عبارتی ردیابی بیماران، آزمایش های تشخیصی 
ابزاری مناسب هستند و بسیاری از کشورها از آن استفاده می کنند.«
وی کاهش زمان و کم شدن هزینه آزمایش را از جمله مزایای این 
کار اعالم کرد و گفت: »این تست ها خیلی سریع نشان می دهند که 

فرد مبتال به کرونا است یا نه و در صورت نیاز می توان از تست های 
دقیق تر هم استفاده کرد.« وی اظهار امیدواری کرد که وزارت بهداشت، 
شرایط مناسب برای استفاده از این تست را در جامعه فراهم کند تا 

گامی ارزشمند برای کنترل بیماری برداشته شود.«
وطن پور ادامه داد: »با این کار ظرفیت آزمایش کرونا در کشور 
افزایش پیدا می کند.« وی افزود: »وزارت بهداشت در حال افزایش 
تست کرونا در کشور است و قصد دارد تعداد تولید کیت را از ۲۵ 

هزار مورد به ۴۰ هزار و در نهایت به ۱۰۰ هزار در هفته برساند.«
وطن پور ادامه داد: »برخی از کشورها از این روش برای بیماریابی 
سریع استفاده می کنند و در صورت مثبت بودن افراد، عالئم بیماری در 
آنان چک می شود تا مبتالیان در روزهای اول شناسایی و روند بهبودی 
به نحو مطلوبی انجام شود.« وی ادامه داد: »هرچند تست های موجود 
از جمله تست تشخیصی سریع دارای خطا است اما در شناسایی اولیه 

بیمار کمک مؤثری می کند و از آن می توان برای بیماریابی استفاده 
کرد.« وطن پور ادامه داد: »چند شرکت دانش بنیان مشغول ساخت 
کیت های تشخیصی ترکیبی هستند، به این معنی که تشخیص کرونا 
با اچ آی وی یا کرونا با آنفلوآنزای نوع A و B به صورت همزمان 
انجام می شود.«وی اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک محققان 
ایرانی موفق به تولید انبوه این نوع کیت ها شوند. وی با اشاره به 
اینکه ما به لحاظ دانش در حوزه های مختلف در دنیا پیشرو و همتراز 
هستیم، بیان داشت: »شرکت های دانش بنیان با سعی و تالش خود 
توانستند اغلب نیازهای داخل در حوزه کرونا را تولید و تامین کنند.«
وطن پور افزود: »در مجموع فناوری های سالمت نقش بسزایی 
در پیشگیری، تشخیص و درمان کرونا داشته و محققان ما در 
تالش هستند تا محصوالت الزم از جمله دارو و واکسن را نیز 

تولید و روانه بازار کنند.«

مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت:

کیت ایرانی آزمایش تشخیصی سریع کرونا ساخته شد

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از 
کووید-۱۹ در کشور را اعالم کرد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز پنج شنبه تا جمعه 
۲۳ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱ هزار و 
۷۳۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که دو 
هزار و ۹۶۷ نفر از آ ن ها بستری شدند.« وی گفت: »مجموع بیماران 

کووید۱۹ در کشور به ۷۳۸ هزار و ۳۲۲ نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه ۴۶۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۴۰ هزار و ۵۸۲ نفر رسید.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »خوشبختانه تا کنون ۵۴۶ هزار و 
۶۴۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«
به گفته وی، ۵۶۳۰ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

میلیون و ۴۲۴ هزار و ۴۷۹ آزمایش  پنج  »تا کنون  افزود:  الری 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.« سخنگوی وزارت 
بهداشت گفت: »استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، 
مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، 
خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.«

وی گفت: »استان های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان 
نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.« الری گفت: »همکاران ما 
در نظام سالمت در طول ماه های اخیر در حال تالش شبانه روزی 
برای شناسایی بیماران مبتال به ویروس، پیشگیری از ابتالی افراد 
جامعه و درمان بیماران در بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور مشغول 
خدمت رسانی هستند. نیروهای بهداشت محیط حرفه ای، تکنیسین های 

اورژانس کشور، کارکنان آزمایشگاه ها و بیمارستان ها، پرستاران ها و 
پزشکان و... در همه این ایام در جدال نابرابر با کرونا بوده و هستند.«

وی افزود: »بسیاری از نیروهای نظام سالمت در این ایام بیمار شدند و 
شهدایی را در راه مبارزه با کووید-۱۹ تقدیم کردند. همه این عزیزان 
ستاره های درخشان نظام سالمت و کشور بوده و هستند و قطعًا 
جایگزینی نخواهند داشت. قدردانی از زحمات تالشگران عرصه 
مبارزه با کووید-۱۹ در تمام بخش های نظام سالمت وظیفه ماست.«

الری تاکید کرد: »امیدواریم با همراهی بیشتر جامعه در رعایت 
پروتکل های بهداشتی مانند استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و 
جدیت و دقت مسئوالن در نظارت بر رعایت پروتکل ها و تصمیم گیری 
برای محدودیت های موثر، قدردان زحمات کادر بهداشت و درمان 
بوده و آسیب های وارد شده به جسم و روان نیروهای بهداشتی و 

درمانی را التیام بخشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۱۱۷۳۷ ابتال و ۴۶۱ فوتی جدید کرونا در کشور

شماره ۱۷۹۵ ۲۴5 آبان ۱۳۹۹



معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران خبر داد
تعطیلی 2 هفته ای استان تهران در آستانه تایید

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با بیان 
اینکه وضعیت استان تهران از نظر شیوع کرونا بحرانی 
است، گفت: » موضوع تعطیلی دو هفته ای استان تهران 

در آستانه تأیید نهایی است.«
به گزارش سپید، نادر توکلی درگفت وگو با فارس در 
پاسخ به این پرسش که موضوع تعطیلی دو هفته ای استان 
تهران به کجا رسیده و در صورت تأیید آن چه شرایطی اعمال می شود، اظهار داشت: »وضعیت 
استان تهران وضعیتی بحرانی است و درخواست تعطیلی دو هفته ای استان تهران  تقریبا در حال 
جلو رفتن است؛ مصوبات اولیه گرفته شده و مصوبات نهایی آن را نیز از طریق ستاد کرونای استان 
تهران بشدت پیگیری می کنیم تا استان تهران به مدت دو هفته تعطیل شود.« وی با اشاره به جزئیات 

طرح تعطیلی استان تهران، افزود: »الک داون یا قفل کردن کامل مدنظر است،  یعنی فقط ارگان های 
امدادی و خدماتی ویژه اجازه فعالیت دارند، در نتیجه همه کارمندان و کارگران تعطیل می شوند و 
فقط مشاغل گروه یک مانند اورژانس، آتش نشانی، بیمارستان ها، فروشگاه های مواد غذایی مردم 
می توانند فعالیت داشته باشند.« وی ابراز داشت: »ما بشدت در حال رایزنی برای اعمال این تعطیلی 
دو هفته ای هستیم و خوشبختانه بسیاری از مسئوالن استان تهران نیز روی این موضوع توافق نظر 
دارند.« توکلی با اشاره به تغییر دسته بندی مناطق از نظر شیوع کرونا در استان تهران، گفت: »ما 
قبال مناطقی را مناطق سفید اعالم می کردیم، اما االن این مناطق وجود ندارند و دارای سه وضعیت 
بحرانی، قرمز و زرد هستیم و به عبارت دیگر اعالم وضعیت مناطق، سه رنگی شده است.«وی 

متذکر شد: » تعداد بستری ما در مراکز مرکزی و جنوب شهر تهران بیشتر از سایر مناطق است.«
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران بیان داشت: »آنچه مشخص است اگر تعطیلی 

دو هفته ای در استان تهران اتفاق بیفتد، می توانیم مقداری موج ابتال و مرگ و میر را کنترل کنیم.«
توکلی در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه ریزی الزم انجام شده تا اگر استان تهران دو هفته تعطیل 

شد مردم به مسافرت نروند، خاطرنشان کرد: »بله، این موضوع براساس یک برنامه ریزی جامع است.«

خبـر

معاون درمان وزارت بهداشت: 

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »حدود ۹۷ درصد میزان مرگ و میر 
کرونایی در افراد باالی۵۰ است لذا هر چه سن باال 
می رود دیابت و فشارخون اثر تشدید کننده دارد 

که با کرونا آسیب پذیرتر می شوند.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی در حاشیه بازدید 
از بیمارستان واسعی سبزوار و بررسی وضعیت 
مبتالیان به بیماری کووید۱۹ این شهرستان افزود: 
»بیشتر مبتالیان به ویروس کرونا که از طریق اورژانس 
وارد بیمارستان ها می شوند، بیماران بدحال هستند.«
وی افزود: »علت اصلی افزایش بیماران بدحال 
کرونایی مراجعه با تاخیر آن ها به مراکز درمانی 
است که این عامل سبب می شود کمک کردن به 

آنها  کمتر و کار بیمارستان ها بیشتر شود.«
معاون درمان وزارت بهداشت اضافه کرد: »همچنین 
بیشتر مبتالیان بدحال بیماری کووید۱۹، در سنین باال 
و توأم با بیماری پیش زمینه ای دیابت و فشارخون 

هستند که نیاز به مراقبت های ویژه ای دارند.«
جان بابایی بیان داشت: »چنانچه درصد آلودگی 

ویروس کرونا در افراد مسن یا بیماران زمینه ای 
دیابت و فشار خون بیشتر شود، مرگ ومیر باال می رود 
لذا برای کاهش میزان مرگ میر، مبتالیان باید زودتر 
مراجعه کنند و همچنین سالمندان که در برابر این 
ویروس آسیب پذیرتر هستند محافظت بیشتری 

شوند.« وی گفت: »حدود ۹۷ درصد میزان مرگ 
و میر کرونایی در افراد باالی ۵۰ سال است لذا هر 
چه سن باال می رود دیابت و فشارخون اثر تشدید 

کننده دارد که با کرونا آسیب پذیرتر می شوند.«
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: »رفت و 

آمدهای خانوادگی و میهمانی های خانگی سبب 
و  مبتال شوند  بیماری  این  به  افراد مسن  شده 
هنگامی که برای درمان به بیمارستان می آیند به 
مراقبت سختی نیاز دارند.« جان بابایی تاکید کرد: 
»هموطنان برای مهار ویروس کرونا و کاهش 
مرگ و میرها مراقبت ها را از خانه شروع کنند 
چون ِصرف رعایت مقررات بهداشتی در سطح 

جامعه کفایت نمی کند.«
وی خاطر نشان کرد: »با تالش مضاعف کادر 
درمان، مراقبت های خوب و وجود تیم های حمایت 
کننده و روش های پیشرفته درمانی تالش می شود 
میزان بار ویروس کرونا و مرگ و میر آن کمتر 
شود.« به گزارش وبدا، گفتنی است معاون درمان 
وزارت بهداشت در بازدید از  بخش های بستری 
بیماران مبتال به کووید۱۹  آی سی یو، اورژانس 
آموزشی  اورژانس مرکز  توسعه  پروژه طرح  و 
درمانی واسعی از نزدیک روند ارائه خدمات را 
از نزدیک بررسی و نحوه ارائه خدمات به بیماران 

را مثبت ارزیابی نمود.

۹۷ درصد مرگ و میرناشی از کرونا درافراد باالی ۵۰ است
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رییس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به افزایش هزینه های 
مطب داری در بحران کرونا و روند تعطیلی برخی از مطب ها 
بویژه در برخی رشته های خاص، تاکید کرد: »بیمهها باید پای 
کار بیایند و در حوزه حمایت از مطب ها هزینه ها را تقبل کنند.«
به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی در گفت وگو با ایسنا، 
به آن ها  ارائه تسهیالت حمایتی  درباره وضعیت مطب ها و 
در بحران کرونا، گفت: »حمایت از مطب ها در بحران کرونا، 
یکی از مطالبات جدی جامعه پزشکی است. با توجه به اینکه 
رشد هزینه ها و تورم در ابعاد مختلف در کشور سرسام آور 
است، همکارانی که در مواجهه بیماری کرونا هستند حداقل 
باید هزینه های ناشی از کرونا برایشان تامین شود تا بتوانند 

به بیماران سرویس دهی خوبی داشته باشند.«
وی افزود: »نیاز است که تسهیالت حمایتی مانند هزینه ماسک، 
دستکش، الکل و... در هزینه های مطب ها دیده شود. البته ستاد 
کرونای تهران، در نامه ای از دکتر زالی این هزینه ها را محاسبه 

کرده و نوشته بودند که سازمان های بیمه گر این هزینه ها را تقبل 
کنند. زیرا بسیاری از هزینه هایی که بیمه ها در گذشته انجام 
می دادند، در حال حاضر ذخیره می شود. بنابراین باید پای کار 
بیایند و در حوزه حمایت از مطب ها هزینه ها را تقبل کنند.«

ظفرقندی ادامه داد: »به عنوان مثال وقتی که مسافرت ها کم 
شود، تروما هم کاهش می یابد، وقتی حجم بیماران مراجعه کننده 
به مطب ها کم شود، ارائه برخی خدمات غیرضروری اما پر 
پیدا می کند. در حال حاضر  بیمه ها کاهش  نیز برای  هزینه 
مردم به دلیل بیماری کرونا، برای بیماری های غیرکشنده و 
غیر ضروری مانند واریس، تعویض مفصل زانو که هزینه های 
زیادی برای بیمه داشت، به مطب ها مراجعه نمی کنند. بنابراین 
حاال این هزینه ها ذخیره می شود و سازمان های بیمه گر باید 
این هزینه ها را به  بخش افزایش هزینه های ناشی از کرونا 

اختصاص دهند.«
اینکه روند تعطیلی  بیان  با  رییس کل سازمان نظام پزشکی 

مطب ها به دلیل مسائل اقتصادی و به دلیل نبود مراجعه بیماران 
در برخی رشته ها، همچنین وجود دارد، گفت: »هنوز هم حدودا 
روزی با سه تعطیلی مطب مواجه هستیم که عمدتًا به دلیل 
مسائل اقتصادی است. راهکار این موضوع هم حمایت است 

و باید افزایش هزینه های مطب داری جبران شود.«

رییس کل سازمان نظام پزشکی هشدار داد

تداوم روند تعطیلی مطب ها در بحران کرونا و لزوم ورود بیمه ها



مدیرعامل سازمان بیمه سالمت خبر داد
تمدید تاریخ اعتبار دفترچه های بیمه سالمت تا پایان سال

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: »برای تمدید 
دفترچه بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت تسهیالت 
و  ایجاد شده  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  خاصی 
تاریخ اعتبار دفترچه های بیمه سالمت تا پایان سال 

تمدید شده است.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، محمد مهدی ناصحی 
درباره تمدید دفترچه بیمه سالمت افزود: »اگر دفترچه برگه سفید داشته باشد، نیازی به مراجعه 
حضوری به دفاتر پیشخوان نیست.« مدیرعامل سازمان بیمه سالمت افزود: »همه بیمه شدگان 
سازمان بیمه سالمت که بیش از 4۰ میلیون نفر هستند، به جز بیمه شدگان صندوق بیمه سالمت 

ایرانیان، نیازی به حضور برای تمدید دفترچه بیمه سالمت ندارند و همه بیمارستانها، پزشکان، 
داروخانه  و آزمایشگاهها می توانند دفترچه های بیمه سالمت را بپذیرند. براین اساس، تاریخ 
اعتبار دفترچه بیمه سالمت کسانی که از ابتدای سال ۱3۹۹ تمام شده برای تمدید نیازی به 
مراجعه نخواهند داشت.« وی گفت: »بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت می توانند با شماره گیری  

#۱666* می توانند از تاریخ اعتبار دفترچه بیمه سالمت خود آگاه شوند.«
ناصحی درباره بیمه رایگان بدون ارزیابی وسع نیز اظهار کرد: »با مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با 
کرونا، از روز پنج شنبه برای تمام کسانی که دفترچه بیمه سالمت ندارند یا دفترچه بیمه داشتند 
و تاریخ اعتبار آن تمام شده، می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان، درخواست بیمه سالمت 
رایگان کنند. دفترچه بیمه سالمت همگانی فقط برای  بخش دولتی اعتبار دارد. کسانی که به هر 
دلیلی می خواهند به  بخش خصوصی مراجعه کنند، باید در دفاتر پیشخوان درخواست ارزیابی 
وسع بدهند. همچنین از طریق سایت سازمان بیمه سالمت و قسمت مراجعه بیمه شدگان نیز 

می توانند درخواست ارزیابی وسع خود را ثبت کنند.«

بیمهسالمت

مدیرعامل انجمن دیابت ایران تاکید کرد

مدیرعامل انجمن دیابت ایران با اشاره به نیاز حدود 
6۰۰ هزار نفر به دریافت انسولین، بر ضرورت حمایت 

از تولید داخلی این دارو تأکید کرد.
به گزارش سپید، امیرکامران نیکوسخن در حاشیه 
نخستین کنگره مجازی دیابت در ایران که به مناسبت 
روز جهانی دیابت برگزار شد، درباره اهمیت تأمین 
انسولین برای این بیماران اظهار کرد: »بدن افراد مبتال 
به دیابت نوع یک، امکان تولید انسولین ندارد و 
قطعاً این افراد باید از انسولین استفاده کنند ولی افراد 
دیابتی نوع دو، در شروع نیاز به انسولین ندارند اما به 
دلیل اینکه بیماری پیشرونده است، بعد از مدتی این 

بیماران هم به انسولین نیاز پیدا می  کنند.«
وی تصریح کرد: »برآورد کلی نشان می  دهد که حدود 
صدهزار نفر دیابتی نوع یک در کشور وجود دارند 
که این افراد حتما باید از انسولین استفاده کنند و از 
میان بیماران نوع دو هم حدوداً ۵۰۰ هزار نفر نیاز 

به دریافت انسولین دارند.«
به گفته نیکوسخن، برای این افراد، انسولین یک 
ماده حیاتی محسوب می  شود و وقفه در تامین آن 
می  تواند منجر به خطرات زیادی در این افراد شود.
افزود: »امسال، تولد صدسالگی انسولین است و در 
طول این یک قرن، همگام با پیشرفت بشر، انسولین 

هم تغییرات زیادی کرده است تا بتواند تطبیق بیشتری 
با بدن انسان داشته باشد. امروزه انسولین  های بسیار 
پیشرفته  ای تولید شده که به آن انسولین آنالوگ گفته 
می  شود و توانسته کیفیت زندگی بیماران دیابتی را 
افزایش دهد.« به گفته نیکو سخن، انسولین  های مدرن 
به کمک قلم  هایی که امروز وجود دارد، موجب شده 

که زندگی بیماران متحول شود.
وی تاکید کرد: »تولید انسولین در ایران سابقه زیادی 
دارد و خوشبختانه انسولین  های نسل جدید نیز در 

کشور ما در حال تولید است و امیدواریم در این مسیر 
به خودکفایی برسیم، به طوری که کل انسولین  های 
مورد نیاز بیماران را در داخل کشور تولید شود تا 
بیماران نسبت به تأمین آن دغدغه نداشته باشند.«

وی با تایید کیفیت انسولین  های تولید داخل تصریح 
کرد: »بازالین با ارزیابی و تأیید وزارت بهداشت 
عرضه شده و مردم می  توانند نسبت به این دارو و 
تمام داروهایی که در سطح داروخانه  ها به صورت 

قانونی توزیع شده اطمینان خاطر داشته باشند.«

به گفته نیکوسخن، در بحث کمبود انسولین قلمی که به 
صورت موقت در کشور مطرح شده، مسائل متعددی 
دخیل بود ولی به امید خدا با وجود تولیدکنندگانی که 
در داخل کشور در حال ادای مسئولیت هستند، نگرانی 
بابت تامین انسولین مورد نیاز بیماران کاهش پیدا 
کرد. مدیرعامل انجمن دیابت ایران درباره اثربخشی 
انسولین بازالین اظهار داشت: »در خصوص داروها، 
برای پزشکان دو موضوع حائز اهمیت است. اول 
اینکه دارو اثربخشی و توانایی الزم را برای کنترل 
بیماری داشته باشد و دوم اینکه عوارض منفی به 
دنبال نداشته باشد. ما در طول این مدت، از بیمارانی 
که انسولین ایرانی بازالین را مصرف کرده  اند، هیچ 
مشکل خاصی را دریافت نکرده  ایم. این در شرایطی 
است که این بیماران، توجه و وسواس بیشتری 

نسبت به اثربخشی آن داشته  اند.«
به گزارش تسنیم، وی در پایان با اشاره به ضرورت 
حمایت حداکثری از انسولین تولید داخل، تصریح 
کرد: »همه شرکت  های تولیدکننده، چه ایرانی و چه 
خارجی، مراکزی را پیش بینی کرده  اند که اگر مورد 
خاصی راجع به دارو دیده شود، به آنجا گزارش 
داده شود و خوشبختانه تاکنون ما در این خصوص 

گزارش خاصی نداشته  ایم.«

لزوم حمایت از انسولین تولید داخل
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در دهمین آیین پویش ره سالمت و در مراسمی با حضور رییس 
جمهور و وزیر بهداشت، سه بیمارستان بزرگ کشور در مشهد 
مقدس، قم و زرند کرمان با ظرفیت ۷8۱ تخت که با اعتباری بالغ 
بر ۵۹۱ میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان ساخته و تجهیز شده از طریق 

ویدیو کنفرانس، به بهره برداری رسید.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، پروژه ساخت بیمارستان شهید 
هاشمی نژاد مشهد مقدس تا سال ۹6، فقط ۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشت اما از تابستان ۹6 برای تکمیل به دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد واگذار و پس از سه سال و با اعتباری بالغ بر 3۱۰ 
میلیارد تومان با ظرفیت 4۰۰ تخت بیمارستانی ساخته و تجهیز شد.
مساحت این بیمارستان 32 هزار و ۵۰۰ متر مربع و زیربنای آن 24 
هزار و ۵۰۰ متر مربع است که در 8 طبقه احداث شده و شامل  

بخش های اورژانس، کلینیک ویژه، پاراکلینیک، بستری، اتاق عمل، 
زایمان، آزمایشگاه، تصویربرداری و ... است که با بهره برداری از این 
مرکز آموزشی، درمانی برای حداقل 23۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.
بیمارستان امیرالمومنین)ع( قم با مشارکت خیّرین سالمت و در 
زیربنای 2۱ هزار و ۵۰۰ متر مربع و در 8 طبقه با ظرفیت 23۱ 
تخت بیمارستانی با اعتباری بالغ بر ۱۵2 میلیارد تومان ساخته و 
تجهیز شده است. با بهره برداری از این بیمارستان که موقوفه فقیه 
پارسا و نیکوکار، مرحوم آیت اهلل العظمی حاج سید محمد باقر 

خوانساری است، برای ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد می شود.
بیمارستان زرند کرمان با ظرفیت ۱۵۰ تخت بیمارستانی در 6 طبقه 
در زمینی با زیربنای ۱3 هزار متر مربع و صرف اعتباری بالغ بر 
۱2۹ میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان ساخته و تجهیز شده و دارای 

۱3 بخش درمانی است که برای 4۵۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.
این بیمارستان دارای  بخش های اورژانس، رادیولوژی، سی تی 
اسکن، دیالیز، آزمایشگاه، درمانگاه تخصصی، کودکان، بستری 
زنان و زایمان، بستری داخلی زنان و مردان، جراحی، واحدهای 
اختصاصی زایمان)LDR(، مراقبت های ویژهICU، سی سی یو، 

مراقبت های ویژه نوزادان و 4 اتاق عمل پیشرفته و مجهز است.

در دهمین آیین پویش ره سالمت

سه بیمارستان بزرگ کشور به بهره برداری رسید



معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد
آغاز طرح پیگیری بیماران مبتال به دیابت بعد از ترخیص از بیمارستان

معاون پرستاری وزارت بهداشت در آستانه روز جهانی 
دیابت از آغاز طرح پیگیری بیماران مبتال به دیابت بعد 

از ترخیص از بیمارستان خبر داد.
به گزارش سپید، مریم حضرتی با اشاره به این که شعار 
برگزیده فدراسیون بین المللی دیابت برای روز جهانی 
دیابت امسال »پرستاران هستند که در مدیریت دیابت تغییر 
ایجاد می کنند«، بر توسعه کلینیک های پرستاری دیابت و ضرورت حضور پرستاران در تیم های 
مدیریت دیابت تاکید کرد. وی ضمن بیان این که در حال حاضر تعداد افراد مبتال به دیابت در 
کشور 5387200 بوده و میزان شیوع این بیماری در بالغین 9.4 درصد است، افزود: »بیماری های 
غیرواگیر به ویژه دیابت، با سبک زندگی ناسالم مرتبط بوده و اضافه وزن، چاقی و کم تحرکی 

از عوامل خطر این بیماری هستند؛ لذا به منظور پیشگیری از بروز بیماری غیرواگیر و یا مدیریت 
بیماران مبتال، آموزش همگانی و نیز آموزش خودمراقبتی به بیماران، راهکاری عملی تلقی می شود.«
حضرتی تصریح کرد: »در این راستا، معاونت پرستاری، پایلوت طرح »پرستار پیگیری« را از مدتی 
قبل آغاز کرده که تاکنون بیماران مبتال به برخی بیماری های غیرواگیر شامل بیماری های قلبی، 
بیماری های مزمن تنفسی و سکته مغزی جمعیت هدف طرح بوده اند که اخیراً پیگیری بیماران 
مبتال به دیابت نیز در دستور کار قرار گرفته است. در این طرح، بیماران مبتال به بیماری های نامبرده 
پس از ترخیص از بیمارستان، توسط پرستار پیگیری مورد ارزیابی های دوره ای قرار می گیرند تا از 

توانمندی آن ها در امر مراقبت از خود و تبعیت از درمان اطمینان حاصل شود.«
معاون پرستاری وزارت بهداشت ضمن تشریح برنامه های این معاونت در بزرگداشت هفته ملی 
دیابت، به مشارکت از برگزاری دو وبینار در روزهای 25 و 30 آبان ماه جاری خبر داد که طی 
هماهنگی های انجام شده، 450 نفر از پرستاران شاغل در کلینیک های دیابت و  بخش های مرتبط، 
از سراسر کشور در این دو وبینار شرکت خواهند کرد. بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، 

14 نوامبر به عنوان روز جهانی دیابت نامگذاری شده است.

خبـر

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت مطرح کرد

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 
گفت: »بر اساس تفاهم نامه امضا شده با سازمان 
بهزیستی، منابع اعتباری خدمات گفتاردرمانی و 
کاردرمانی از محل ردیف مربوطه از طریق سازمان 
بهزیستی در اختیار بیمه سالمت قرار می گیرد تا 
به مددجویان معرفی شده، این خدمات با پوشش 

بیمه ای ارائه شود.«
به گزارش سپید، مهدی رضایی درباره مباحث مطرح 
شده مبنی بر عدم پرداخت هزینه گفتار درمانی و کار 
درمانی از طرف سازمان بیمه سالمت افزود: »بر اساس 
ماده ۶ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف 
است که پوشش بیمه سالمت افراد دارای معلولیت 
تحت پوشش بهزیستی را به گونه ای تامین کند که 
عالوه بر تامین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، 
خدمات توان بخشی جسمی و روانی افراد دارای 
معلولیت نیز تحت پوشش باشد. اما پرداخت هزینه 
گفتار درمانی و کار درمانی منوط به تخصیص سرانه 
این خدمات است و تاکنون سرانه این خدمات در 
اختیار سازمان بیمه سالمت قرار نگرفته است.« وی 
بیان کرد: »وقتی تعهدی برای سازمان بیمه سالمت 

تعیین می شود، باید سرانه آن نیز پرداخت شود تا 
بتوانیم هزینه آن خدمات را بپردازیم.«

معاون سازمان بیمه سالمت اظهار کرد: »در حال 
حاضر هزینه فیزیوتراپی برای معلوالن و سایر 
افراد در صورتی که با تشخیص پزشک معالج 
باشد، پرداخت می شود اما هنوز سرانه ای برای 
پرداخت هزینه گفتار درمانی و کار درمانی در 

اختیار سازمان بیمه سالمت قرار نگرفته است.« 
به گزارش ایرنا، رییس سازمان بهزیستی کشور نیز 
از گسترش پوشش خدمات بیمه سالمت برای 
یک میلیون و 1۶ هزار نفر از افراد دارای معلولیت 
خبر داده و گفته بود: »به این منظور تفاهم نامه ای 

بین بهزیستی و بیمه سالمت امضا شده است.«
این تفاهم نامه برای اجرای ماده ۶ قانون حمایت از 

حقوق افراد دارای معلولیت است. در ماده ۶ قانون 
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت آمده که وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است 
پوشش بیمه سالمت افراد دارای معلولیت تحت 
پوشش بهزیستی را به گونه ای تامین کند که عالوه 
بر تامین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد خدمات 
توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را 
نیز پوشش دهد. برای اجرای ماده ۶ قانون حمایت از 
حقوق افراد دارای معلولیت مبلغ 300 میلیارد تومان از 
سوی سازمان برنامه و بودجه و با مصوبه مجلس در 
ردیف 24 تبصره 14 قانون بودجه گنجانده شده است. 
مطابق این تفاهم نامه یک میلیون و 1۶ هزار نفر از 
افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی که دارای 
دفترچه معتبر از سازمان بیمه سالمت هستند می توانند 
از هشت خدمت ستاره دار که قباًل تحت پوشش 
بیمه سالمت نبود برخوردار شوند و تحت پوشش 
بیمه سالمت قرار بگیرند. این هشت خدمت شامل 
کاردرمانی، توان بخشی آسیب شنیداری و همچنین 
مشاوره یا تجویز سمعک، ارزیابی و کنترل دوره ای 
و درمان اختالالت گفتار، زبان و ارتباط کالمی یا 

پردازش شنوایی است.
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سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »انتظار ما همراهی اصناف 
این  بتوانیم  تا  با اجرای محدودیت های جدید است  و مردم 
محدودیت ها را به خوبی اجرایی کنیم و در نهایت بخشی از 
احتمال خطر انتشار ویروس کرونا در جامعه به واسطه حضور 

مردم در مراکز خرید، کاهش پیدا کند.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با ایسنا درباره 
روند نظارت بر اعمال محدودیت های جدید کرونایی یعنی تعطیلی 
مشاغل غیرضروری از ساعت 18 به بعد، گفت: »نظارت بر اعمال 
محدودیت ها در تهران بر عهده فرمانداری است. در تهران گروه هایی 
شامل نیروی انتظامی، نماینده فرماندار، نماینده وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و نماینده تعزیرات برای نظارت بر اعمال محدودیت ها 
از ساعت 18 تشکیل شده است.« وی افزود: »در مجموع به نظر 
می رسد که میزان همکاری مردم و اصناف با این طرح مناسب 

است. البته در حال حاضر سه روز از اجرای این طرح گذشته و 
ممکن است برخی از آن آگاهی کافی نداشته باشند. با این حال، 
نظارت بر اجرای طرح بر عهده فرمانداری ها و استانداری هاست.«
الری تاکید کرد: »انتظار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نیز، همراهی اصناف و مردم با اجرای این طرح است تا بتوانیم 
این محدودیت ها را به خوبی اجرایی کنیم تا در نهایت بخشی از 
احتمال خطر انتشار ویروس کرونا در جامعه به واسطه حضور 

مردم در مراکز خرید، کاهش پیدا کند.«
وی افزود: »در زمینه سایر محدودیت ها نیز باید ستاد ملی مقابله 
با کرونا تصمیم گیری کند و در صورت تصویب در این ستاد، 

از طرف سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم خواهد شد.«
به گفته  وی هر نوع محدودیت نیازمند همکاری و همراهی جامعه 
است و در نهایت این محدودیت ها برای قطع زنجیره انتقال ویروس 

انجام می شود. سخنگوی وزارت بهداشت در خاتمه بیان کرد: »در حال 
حاضر بیماری کووید19 هیچ داروی قطعی یا واکسن موثر و تایید 
شده ای ندارد و تنها راه مقابله با آن، همچنان رعایت فاصله گذاری، 

استفاده از ماسک و عدم حضور در محل های تجمع است.«

سخنگوی وزارت بهداشت تشریح کرد

میزان همراهی اصناف در محدودیت های ساعت ۱۸



آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

بیش از ۵۳ میلیون مبتال به کووید-۱۹
آمار جهانِی مبتالیان به کووید۱۹ به ۵۳ میلیون و 
۹۲ هزار و ۶۰۵ نفر رسیده و مرگ یک میلیون و 
۲۹۹ هزار و ۴۰۹ نفر نیز بر اثر ابتال به این بیماری 

تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها ۳۷ میلیون 
و ۲۱۳ هزار و ۴۱۱ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ 

نیز تاکنون بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون 
در ۲۱۷ 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 ۲۴۵ 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 ۸.۷ و ۵.۷ 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 از ۵۰ هزار 

نفر عبور کرده و این کشور تاکنون بیشترین قربانیان 
کرونا را در قاره سبز داشته است.

به عالوه در این رتبه بندی بار دیگر ایتالیا در لیست 
۱۰ کشور اول به لحاظ تعداد بیماران کرونایی در 

حال حاضر قرار گرفته است.
شمار  ورلداُمتر،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری که 

طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 
داشته اند تا صبح روز جمعه به ترتیب به شرح 

زیر است:
۱. آمریکا: ۱۰ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۹۳۶ مبتال، 

۲۴۸ هزار و ۵۸۵ قربانی
۲. هند: هشت میلیون و ۷۲۸ هزار و ۷۹۵ مبتال، 

۱۲۸ هزار و ۶۸۶ قربانی

۳. برزیل: پنج میلیون و ۷۸۳ هزار و ۶۴۷ مبتال، 
۱۶۴ هزار و ۳۳۲ قربانی

۴. فرانسه: یک میلیون و ۸۹۸ هزار و ۷۱۰ مبتال، 
۴۲ هزار و ۹۶۰ قربانی

۵. روسیه: یک میلیون و ۸۵۸ هزار و ۵۶۸ مبتال، 
۳۲ هزار و ۳۲ قربانی

۶. اسپانیا: یک میلیون و ۴۸۴ هزار و ۸۶۸ مبتال، 
۴۰ هزار و ۴۶۱ قربانی

۷. انگلیس: یک میلیون و ۲۹۰ هزار و ۱۹۵ مبتال، 
۵۰ هزار و ۹۲۸ قربانی

۸. آرژانتین: یک میلیون و ۲۸۴ هزار و ۵۱۹ مبتال، 
۳۴ هزار و ۷۸۲ قربانی

۹. کلمبیا: یک میلیون و ۱۷۴ هزار و ۱۲ مبتال، ۳۳ 
هزار و ۴۹۱ قربانی

۱۰. ایتالیا: یک میلیون و ۶۶ هزار و ۴۰۱ مبتال، ۴۳ 
هزار و ۵۸۹ قربانی

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

مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

سازمان جهانی بهداشت لیستی از کشور هایی که در عرصه 
انجام داده اند منتشر کرد  تولید واکسن کرونا تالش هایی را 

که نام ایران نیز در آن به چشم می خورد.
به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سازمان 
جهانی بهداشت با انتشار لیستی نام شرکت هایی که در زمینه 
واکسن کرونا تالش می کنند را به طور رسمی اعالم کرد که 

در این لیست نام واکسن های ایرانی نیز به چشم می خورد.
سازمان جهانی بهداشت توضیح داد که این شرکت ها تنها در 

حال انجام آزمایش های خود هستند و به معنای تأیید شدن 
واکسن های کرونا از طرف سازمان نیست.

سازمان جهانی بهداشت در ادامه توضیحات این لیست اعالم 
اعالم شده  اطالعات  فقط صحت  که  سازمان  این  که  کرد 
توسط شرکت های تولید کننده واکسن کرونا را با اقدامات 
بر  مبنی  تضمینی  هیچ  و  می دهد  انجام  منطقی  و  معقول 
این  تولید  واکسن  ایمنی  و  کیفیت  اثربخشی،  بودن،  کامل 

شرکت ها نمی دهد.

نام ایران در لیست تولید کنندگان واکسن کرونا

مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی در آمریکا ابراز خوشبینی 
کرد که داده های اولیه نتایج مرحله سوم واکسن کرونای شرکت 
»ُمدرنا« به اندازه کاندیدای واکسن کرونای شرکت های »فایزر« و 

»بیونتک« امیدوارکننده خواهد بود.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، درست قبل از اینکه شرکت بیوتکنولوژی 
ُمدرنا اعالم کند که سرگرم آماده سازی ارائه نتایج اولیه آزمایشات 
مرحله سوم خود برای تجزیه و تحلیل های مستقل است، آنتونی 
فائوچی ابراز خوشبینی کرد که داده های اولیه نتایج مرحله سوم 

واکسن کرونای شرکت »ُمدرنا« به اندازه کاندیدای واکسن کرونای 
شرکت های »فایزر« و »بیون تک« امیدوارکننده خواهد بود.

 فائوچی که حدود ۴۰ سال به عنوان رییس موسسه آلرژی و بیماری های 
عفونی آمریکا خدمت کرده در اجالس جهانی داروسازی گفت: »اگر 
شاهد درجه مشابهی از اثربخشی واکسن فایزر و بیونتک در کاندیدای 
واکسن شرکت ُمدرنا  نباشیم، شگفت زده خواهد شد. شرکت فایزر 
دوشنبه هفته گذشته اعالم کرد که کاندیدای واکسن کرونای این شرکت 
آمریکایی که با همکاری شرکت آلمانی »بیونتک« در حال ساخت 
است، در پیشگیری از ابتال به عفونت کرونا ۹۰ درصد کارایی دارد.«

وی ادامه داد: »این چشم انداز خوشبینانه ناشی از شباهت میان این دو 
واکسن است که هر دو از فناوری پیشگام mRNA استفاده می کنند؛ 

این دو واکسن از بسیاری جهات یکسان هستند.«
چند ساعت بعد از اینکه فائوچی این اظهارت خود را در اجالس 
جهانی داروسازی ایراد کرد، شرکت ُمدرنا اعالم کرد که در آزمایشات 
مرحله سوم واکسن خود به جایی رسیده که بتواند آنالیزهای اولیه را 
شروع کند و اضافه کرد که در حال آماده سازی ارائه داده ها به یک 

هیأت مستقل نظارت بر ایمنی داده )اطالعات( است.
فائوچی نیز اگرچه نسبت به نتایج شرکت مدرنا خوش بین است، اما 
تاکید کرد که حل این بحران هنوز »بسیار بسیار دور از دسترس« است 
و افزود که احتماالً کووید-۱۹ سال ها میان مردم باقی خواهد ماند.

شرکت بیوتکنولوژی ُمدرنا آمریکا اوایل فروردین آزمایشاتی برای 
تولید واکسن مقابله با کرونا انجام داد؛ تزریق این واکسن که۱۲۷۳ 
mRNA-نام دارد به موش ها مانع ورود ویروس به ریه آنها شد. در 
اردیبهشت این آزمایش روی انسان انجام شد و نتایج به دست آمده روی 
هشت داوطلب سالم نشان داد که این واکسن بی خطر است و می تواند 
یک ایمنی قوی در بدن این افراد ایجاد کند. این شرکت آمریکایی 
مرحله دوم آزمایشات واکسنmRNA ۱۲۷۳-را در اواسط خرداد 
روی ۶۰۰ داوطلب انجام داد که با نتایج مثبتی همراه بود. مرحله سوم 
آزمایشات این واکسن اوایل تیر روی ۳۰ هزار نفر انجام شده است.

و  آلرژی  ملی  انستیتوی  همکاری  mRNA-با  واکسن۱۲۷۳ 
بیماری های مسری توسعه یافته و آزمایشات بالینی آن با کمک 

انستیتوی ملی سالمت آمریکا انجام شده است. 

مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی در آمریکا: 

واکسن کرونای شرکت ُمدرنا به اندازه واکسن فایزر امیدوارکننده است
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  امین جاللوند
اید کمی عجیب و غیرقابل باور به نظر برسد، 
اما بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که در 
اماکن شلوغ و سربسته از حرف زدن خودداری 
کنید تا در این روزهای کرونایی، قدرت انتقال 

ویروس کووید 19 کمتر شود.
اماکن  در  نزدن  حرف  می گویند  متخصصان 
سربسته و وسایل حمل و نقل عمومی موجب 
می شود که ذرات معلق کمتری از دهان خارج 
احتمال شیوع ویروس در  نتیجه،  در  شود و 

آن محیط ها نیز کمتر خواهد شد.
 در برخی کشورها نیز نسبت به حرف زدن 
حساس تر  عمومی  نقل  و  حمل  وسایل  در 
هستند، طوری که حتی مسافران حق ندارند 
تلفن  با  اینکه  یا  و  بزنند  حرف  همدیگر  با 
مثال،  طور  به  کنند.  صحبت  خود  همراه 
نقل  و  حمل  سامانه  از  بهره برداری  شرکت 
عمومی شهر جاکارتا در کشور اندونزی اعالم 
کرده است: »همانطور که مشخص شده است 
بزاقی  کوچک  قطرات  طریق  از  کووید-19 
افراد مبتال هنگام عطسه، سرفه یا حتی حرف 
زدن قابل انتقال است و از این رو مسافران 

کنند.« اختیار  سکوت  باید 
بر اساس این گزارش، مسئوالن سامانه حمل و 
نقلی ریلی درون شهری در جاکارتا، حفظ فاصله 
اجتماعی و استفاده از ماسک را به هنگام استفاده 

از قطارهای درون شهری الزام کرده است. 
از  بیش  کمی  باید  نیز  قطارها  در  همچنین 
نیمی از ظرفیت صندلی ها، مسافر سوار شوند. 
اندونزی  اجتماعی  رسانه های  در  گزارش ها 
حمل  شرکت  که  است  قضیه  این  موید  نیز 
و نقل »کراال کامیوتراندونزی« نیز قرار است 
ممنوعیت حرف زدن مسافران در قطارها را 

به مرحله اجرا درآورد. 
در کشور اسپانیا نیز از مردم درخواست شده 
با  عمومی  نقل  و  حمل  وسایل  در  که  است 
همدیگر صحبت نکنند. البته برخالف اندونزی 
که حرف نزدن در مترو و اتوبوس به عنوان 
یک قانون مطرح شده است، در اسپانیا صرفا 
یک توصیه است که از مردم درخواست شده 

است آن را جدی بگیرند.

آیا حرف زدن معمولی به انتقال کرونا 
منجر می شود؟

مترو  در  نزدن  چه حد حرف  تا  واقعا  اینکه 
کرونا  شیوع  کاهش  در  می تواند  اتوبوس  و 

موثر باشد، سوالی است که خیلی ها در ذهن 
دارند. عده ای فکر می کنند که این توصیه ها 
کمی سختگیرانه است و عده ای دیگر بر این 
باورند که باید به توصیه های کارشناسان احترام 
گذاشت، حتی اگر آن توصیه ها برای ما کمی 

عجیب به نظر برسد.
صادق پورگنجی، متخصص بیماری های داخلی 

نیز در گفتگو با سپید به اهمیت حفظ سکوت 
در اماکن سربسته اشاره می کند و می گوید: »در 
تهویه هوای  و  است  که سربسته  محیط هایی 
موجب  می تواند  نزدن  ندارد، حرف  مطلوبی 
این موضوع کامال  انتقال کرونا شود.  کاهش 
علمی است و مردم تا حد امکان باید آن را 
در  اگر  کنیم  فکر  اینکه  البته  کنند.  رعایت 
به کرونا  نزنیم، دیگر  اتوبوس حرف  مترو و 
مبتال نمی شویم نیز حرف درستی نیست. اول 
و  حمل  وسایل  از  باید  امکان  حد  تا  اینکه 
دوم  وهله  در  و  نکرد  استفاده  عمومی  نقل 
نیز در صورت نیاز و اجبار به استفاده از این 
وسایل باید حتما ماسک زدن و حفظ فاصله 
اجتماعی رعایت شود. در صورت ماسک زدن 
در  نزدن  حرف  اجتماعی،  فاصله  رعایت  و 
مترو و اتوبوس می تواند مکمل پروتکل های 
و  ماسک  که  در صورتی  اما  باشد،  بهداشتی 
فاصله اجتماعی رعایت نشود، در آن صورت 
نقل عمومی  و  در وسایل حمل  نزدن  حرف 
انتقال  تاثیری در جهت کاهش  نیز نمی تواند 

بیماری کرونا داشته باشد.«
او یادآور می شود: »بلند حرف زدن، فریاد زدن 
و طوالنی حرف زدن موجب می شود که ذرات 

معلق در هوا، بسیار بیشتر از آرام حرف زدن 
منتشر شود. این ذرات معلق به چشم، بینی و 
دهان افراد مجاور منتقل می شود و در نتیجه 
می تواند به انتقال کووید 19 منجر شود. بلند 
حرف زدن می تواند اثراتی مشابه سرفه و عطسه 
در انتقال بیماری کرونا داشته باشد. حتی در 
که  می شود  توصیه  هم  زدن  ماسک  صورت 
سکوت در اماکن سربسته رعایت شود، زیرا 
حتی با ماسک هم امکان انتشار ذرات معلق 
در هوا وجود دارد. حتی توصیه ما این است 
که آن گروه از بیمارانی که خود را در منزل 
قرنطینه می کنند، کمتر صحبت کنند تا محیط 

خانه سالم تر بماند.«
پزشکی  متخصص  موالزاده،  مریم  همچنین 
خاطرنشان  سپید  با  گفتگو  در  هم  اجتماعی 
می کند: »حرف زدن حداقل 10 برابر بیشتر از 
نفس کشیدن، قدرت انتقال ویروس کووید 19 
را دارد. به همین دلیل بسیار اهمیت دارد که 
حرف نزدن در محیط های شلوغ و سربسته را 
جدی بگیریم. جدای از این مورد، نیاز است که 
وجود تهویه مناسب هوا برای وسایل حمل و 

نقل عمومی نیز جدی گرفته شود. 
ادامه در صفحه 11 

هیس!
مسافرانحرفنمیزنند

کارشناسان می گویند ساکت ماندن در اماکن سربسته و وسایل حمل و نقل عمومی 
می تواند در کاهش شیوع کرونا موثر باشد

پورگنجی: در محیط هایی که 
سربسته است و تهویه هوای 

مطلوبی ندارد، حرف نزدن می تواند 
موجب کاهش انتقال کرونا شود. 

این موضوع کامال علمی است و 
مردم تا حد امکان باید آن را 

رعایت کنند. البته اینکه فکر کنیم 
اگر در مترو و اتوبوس حرف نزنیم، 

دیگر به کرونا مبتال نمی شویم نیز 
حرف درستی نیست. در صورت 

ماسک زدن و رعایت فاصله 
اجتماعی، حرف نزدن می تواند 

مکمل پروتکل های بهداشتی باشد
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 ادامه از صفحه 10
پنجره  معموال  سرما،  فصل  آغاز  به  توجه  با 
همین  می ماند.  بسته  اتوبوس ها  و  تاکسی ها 
اتفاق باعث می شود که هوا در این محیط ها در 
گردش نباشد و تهویه مناسبی صورت نگیرد. 
در این شرایط حداقل با حرف نزدن می توانیم 
کووید  ویروس  انتشار  قدرت  تا  کنیم  کمک 

19 کمتر شود.«
او تصریح می کند: »بسیاری از افراد ناقل کرونا، 
عالیم خاصی از بیماری را ندارند. یعنی ممکن 
است در ظاهر کامال سالم به نظر برسند. حال 
نقل  و  حمل  وسایل  از  ناقل  افراد  همین  اگر 
انتشار ویروس  احتمال  کنند،  استفاده  عمومی 
بسیار باال خواهد رفت. یعنی احتمال دارد شما 
در اتوبوس و مترو با فردی صحبت کنید که در 
ظاهر کامال سالم است، اما همان فرد می تواند از 
طریق حرف زدن، شما را به کرونا مبتال کند. در 
ابتدای شیوع بیماری، گمان می رفت که حرف 
زدن نمی تواند تاثیر چندانی در انتقال بیماری 
کرونا داشته باشد، ولی تحقیقات علمی نشان داد 
که قدرت سرایت ویروس کووید 19، مدام در 
حال افزایش است، طوری که حرف زدن معمولی 
هم می تواند موجب انتقال بیماری کرونا شود.«

استدالل محققان اسپانیایی بر لزوم 
رعایت سکوت

برخی از محققان و سیاستمداران اسپانیایی از 
مردم خواسته اند که در اتوبوس و قطار سکوت 
کنند، زیرا با کمتر حرف زدن ذرات معلق کمتری 
از دهان خارج می شود و امکان سرایت ویروس 

نیز کمتر می شود.
آنطور که دویچه وله گزارش داده است، از زمان 
شیوع ویروس کرونا، مردم کمتر در وسایل نقلیه 
عمومی حرف می زنند. به خصوص در ساعات 
کاری که اتوبوس  ها و قطارها پر هستند و مسافران 

گاه تنگ هم ایستاده  اند، این سکوت محسوس تر 
از  سیاستمداران  برخی  اسپانیا  در  حاال  است. 
پیشنهاد کرده اند  بارسلونا  جمله یک وزیر در 
نزنند.  مترو حرف  اتوبوس و  که مسافران در 
این پیشنهاد در حالی مطرح شده که در اسپانیا 
نیز مانند سایر کشورها زدن ماسک در وسایل 

نقلیه عمومی اجباری است. 
با این حال این سیاستمداران مردم را دعوت به 
سکوت در وسایل حمل و نقل عمومی کرده  و 
در عین حال تاکید کرده اند که این یک دستور 
است.  توصیه  یک  تنها  بلکه  نیست،  اجبار  یا 

استدالل این افراد این است که کسی که حرف 
هوا  در  را  کمتری  معلق  ذرات  طبعا  نمی زند، 

پراکنده می کند.
بر اساس این گزارش، اتوبوس و قطار به طور 
معمول و به دلیل سر و صدای خود این وسایل 
نقلیه جای شلوغ و پر سر و صدایی است. به 
همین دلیل کسانی هم که در آنجا حرف می زنند، 
ناخودآگاه صدایشان بلندتر است و گاه حتی با 
فریاد سخن می  گویند؛ صرف نظر از این که با 

تلفن صحبت کنند یا حضوری.
ماریا کروز، پژوهشگر شورای عالی تحقیقات 
علمی در اسپانیا نیز تایید کرده است که برای کم 
کردن خطر ابتال به کرونا بهتر است ساکت بمانیم.
هنگام  بودن صدا  بلند  میزان  بین  او،  گفته  به 
پرتاب  هوا  به  که  ذراتی  تعداد  و  زدن  حرف 
می شوند رابطه معناداری وجود دارد. کسی که 
داد می زند 50 برابر بیشتر از کسی که سکوت 

کرده ذرات معلق به هوا می فرستد. 
نتایج تحقیقات دانشگاه مون پلیه که در اواخر 
ماه سپتامبر منتشر شد نیز تاثیرات صحبت کردن 
بر میزان اشاعه ویروس را نشان می داد. نتیجه 
این بود که قطرات کوچکی که هنگام صحبت 
کردن پخش می شوند به راحتی تا دو متر و در 

زوایایی 40 تا 50 درجه از دهان شخص متکلم 
زمان صحبت  کنند. هر چه  می توانند حرکت 
بی صدا  از حروف  استفاده  و  کردن طوالنی تر 

بیشتر باشد این تاثیرگذاری نیز بیشتر است.
این نتیجه البته مربوط به وقتی است که متکلم 
ماسک نداشته باشد. با استفاده از ماسک میزان 

ذرات معلق در هوا به شدت کاهش می یابد.
چیزی که ثابت شده این است که تهویه هوا برای 
جلوگیری از انتشار ذرات معلقی که ما با تنفس 
به اطراف پراکنده می کنیم بسیار موثر است. اداره 
محیط زیست آلمان یک ماه پیش توصیه کرد 
که برای این که بهتر بتوان میزان خطر شیوع 
ویروس را تخمین زد، در ساختمان های عمومی 
دستگاه سنجش گاز دی اکسیدکربن نصب شود.
در متروهای کالن شهر بارسلون در کاتاالنیای 
اسپانیا نیز به گفته اپراتورهای مترو، وسایل تهویه 
هوا هر دو و نیم دقیقه هوای داخل مترو را به 
طور کامل عوض می کنند، اما مشکل اینجاست 
که متروها و اتوبوس های بسیار کمی مجهز به 

چنین سیستمی هستند.
این توصیه که »دهانتان را ببندید« شاید اغراق آمیز 
به نظر بیاید، اما در موقعیت فعلی کمی اغراق 
بد نیست. در نهایت هدف این است که با هر 
داده  ویروس  به  کمتری  ممکن شانس  وسیله 
به  آمد  برای رفت و  امکان  تا حد  مثال  شود. 
جای مترو و اتوبوس از دوچرخه استفاده کنیم.

خطرات انتشار ذرات تنفسی در فضا
صحبت کردن باعث انتشار ذرات تنفسی به فضا 
می شود. همین اتفاق ممکن است موجب انتشار 

ویروس کووید 19 شود.
جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی 
هم درباره احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق 
نفس کشیدن و صحبت کردن، یادآور می شود: 
»هر اقدامی که باعث شود ذرات تنفسی در فضا 
پخش شوند، می تواند باعث انتشار ویروس شود. 
ذرات تنفسی پخش شده در هوا می تواند سرفه و 
عطسه باشد که خیلی بیشتر باعث انتشار ویروس 
کرونا می شوند و هم می تواند صحبت کردن بلند 
باشد که هنگام حرف زدن، ذرات ویروس از دهان 
خارج شوند. بنابراین ذرات تنفسی از طریق نفس 
عمیق هم خارج شده و باعث انتشار ویروس 
کرونا خواهند شد، هر چند انتقال از این طریق 

به شدت سرفه و عطسه نخواهد بود.«
میرزایی به باشگاه خبرنگاران جوان یادآور می 
شود: »برخی افراد بدون بروز هیچ عالیمی به 
ویروس کرونا مبتال هستند و از بیماری خودشان 
مطلع نیستند. به همین علت خیلی از این امر 
نگران نیستند و با تردد در خیابان ها باعث انتشار 
ویروس در جامعه می شوند. در این شرایط شانس 
ابتالی افراد سالم با قرار گرفتن در محیط و در 
کنار اینگونه افراد ناقل به ویروس افزایش پیدا 
می کند. بنابراین توصیه می شود هر دو گروه افراد 
سالم و بیمار از ماسک استفاده کنند. یعنی توصیه 
استفاده از ماسک باید به صورت همگانی باشد.«
با توجه به اینکه کارشناسان تاکید دارند که حتی 
حرف زدن معمولی هم می تواند منجر به انتقال 
ویروس کووید 19 به اطرافیان شود، سکوت 
وسایل حمل  و  سربسته  محیط های  در  کردن 
به حفظ سالمت  می تواند هم  نقل عمومی  و 
خودمان کمک کند و هم نوعی احترام گذاشتن 

به سالمت اطرافیان باشد.

میرزایی: هر اقدامی که باعث 
شود ذرات تنفسی در فضا پخش 

شوند، می تواند باعث انتشار 
ویروس شود. ذرات تنفسی پخش 

شده در هوا می تواند سرفه و 
عطسه باشد که خیلی بیشتر باعث 

انتشار ویروس کرونا می شوند و 
هم می تواند صحبت کردن بلند 

باشد که هنگام حرف زدن، ذرات 
ویروس از دهان خارج شوند. 

بنابراین ذرات تنفسی از طریق 
نفس عمیق هم باعث انتشار 

ویروس کرونا خواهد شد
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موالزاده: حرف زدن حداقل 10 
برابر بیشتر از نفس کشیدن، 
قدرت انتقال ویروس کووید 
19 را دارد. جدای از اهمیت 

حرف نزدن در محیط های شلوغ 
و سربسته، نیاز است که وجود 
تهویه مناسب هوا برای وسایل 

حمل و نقل عمومی نیز جدی گرفته 
شود. تحقیقات علمی نشان داد که 
قدرت سرایت ویروس کووید 19، 
مدام در حال افزایش است، طوری 
که حرف زدن معمولی هم می تواند 

موجب انتقال بیماری کرونا شود

اینکه واقعا تا چه حد حرف 
نزدن در مترو و اتوبوس 

می تواند در کاهش شیوع 
کرونا موثر باشد، سوالی است 

که خیلی ها در ذهن دارند. 
کارشناسان تاکید دارند که حتی 
حرف زدن معمولی هم می تواند 
منجر به انتقال ویروس کووید 

19 به اطرافیان شود. بنابراین 
سکوت کردن در محیط های 

شلوغ و سربسته می تواند هم 
به حفظ سالمت خودمان کمک 

کند و هم نوعی احترام گذاشتن 
به سالمت اطرافیان باشد



 علی ابراهیمی
مواجه  رکود  با  که  هم  را  بازاری  هر  کرونا 
بازار سیاه دارو  به  باشد، رونق عجیبی  کرده 

داده است.
بازار سیاه دارو که به  به گزارش سپید، اسم 
میان می  آید ناخودآگاه نام خیابان ناصرخسروی 
تهران به ذهن خطور می کند. خیابانی که دالالن 
آن همچنان سرشان شلوغ است و داروهایی 
که به اسم درمان کرونا معروف شده  اند را با 
قیمت های چند ده میلیونی به فروش می رسانند.
پیاده رو شده و  این خیابان مدت ها است که 
خبری از هیاهوی ماشین ها نیست. مغازه های 
اقالم پزشکی همگی شلوغ هستند و  فروش 
در پیاده روها دالل ها نشسته اند. یکی در میان 
ماسک به چهره دارند و به هرکدام که نزدیک 
می شوی، در گوشت مدام کلمه دارو را تکرار 
می کنند. »مامور بازار است!« هم اصطالحی که 
به هم استفاده می کنند. آن  برای اطالع دادن 
ایستاده اند  بازار مکاره هم کسانی  این  طرف 
که جگرگوشه و عزیزشان نیمه جان روی تخت 
اموالشان را آتش زده اند و  افتاده،  بیمارستان 
دست شان  از  هرچه  تا  گذاشته اند  حراج  به 

برمی آید، برای آن عزیز دریغ نکرده باشند.
این روزها دسترسی به داروهای کرونا برای 
همگان به یک دغدغه تبدیل شده است زیرا 
تقاضاها بسیار باال است و دالالن تا می توانند 
بازارگرمی می کنند، آن هم با هر دوز و کلکی. 
البته تهیه داروی اصلی و غیرتقلبی هم در این 

بازارسیاه کار هرکسی نیست.
ببرد  تشریف  نفر  یک  که  نیست  اینطور 
ناصرخسرو و مثل آب خوردن دارو تهیه کند 

و بازگردد. روش کار دالالن هم به این صورت 
است که هر داللی مشتری اش را اول برانداز 
و  سؤال  بازرس ها  مثل  بعد  می کند  آنالیز  و 
جواب، گاهی هم ادای دایه مهربان تر از مادر را 
درمی آورند و مظلومانه و با چرب زبانی مشتری 
ماموری  اگه  مادرت  مثل»جان  الفاظی  با  را 
بگو«، »منو از نون خوردن ننداز«، »من از همه 
بیچاره ترم با این شغلم« و... فرد مورد نظر را 
تخلیه اطالعاتی می کنند. بعد که مطمئن شدند 
طرف مشتری واقعی است تازه سیاه بازی شان 
شروع می شود و با گفتن جمالتی همچون »این 
دارو نایاب است و باید هزار جا زنگ بزنم.« 

این دلگرمی را به مشتری می دهند.
از ناصرخسرو برگردیم به این اوضاع فعلی که 
در موج سوم کرونا شاهد افزایش مرگ ومیرها 
هستیم.  بیماری  این  از  ناشی  بیماری های  و 
این روزها بسیاری از مراکز درمان از بیماران 
کرونایی پرشده و کادر درمان هم خسته تر از 

همیشه به خدمات دهی می پردازد.
در این شرایط کرونا همچنان روند صعودی 
خود را داشته و مرگ ومیرها بیش از هر زمان 
دیگر در کشور ثبت می شود. این در حالی است 
که به رغم تالش های جهانی تاکنون واکسن یا 
دارویی ویژه ای برای درمان کرونا مورد تایید 
قرار نگرفته است و نمی توان به تاثیر یک داروی 

ویژه در درمان این ویروس اذعان داشت.
به  ابتال  صورت  در  فرد  متخصصان  گفته  به 
کرونا از خدمات آی سی یو، داروهای متعدد، 
پالسما درمانی و ... استفاده می کند و در این 
شرایط نمی توان روش خاصی را مناسب در 
ایران  در  اساس  این  بر  دانست.  کرونا  بهبود 
هم مانند بسیاری از کشورهای دنیا داروهای 
خاصی برای کاهش شدت بیماری مورد استفاده 
در  و  موثر  افراد  برخی  در  که  می گیرد  قرار 
برخی دیگر غیرموثر بوده است، اما افراد مبتال 
را  داروها  این  چگونه  ایام  این  در  کرونا  به 

می کنند؟ تهیه 
البته برخی بر این باورند که در روزهای کرونا 
می توان کم وکاستی های بخش دارو را از طریق 
ناصرخسرو برطرف کرد، اما غافل اینکه این 
جای  به  را  مرگ  می توانند  پرحاشیه  خیابان 

درمان برای بیماران به دنبال داشته باشد.

رونق بازار سیاه پس از کرونا
مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله 
ناصرخسرو  آشفته بازار  به  اشاره  با  کرونا  با 
بازار  شدن  پررونق  موجب  »کرونا  می گوید: 
سیاه داروی ناصرخسرو شده و تعداد بسیاری 
داروهای  به  دستیابی  برای  روزانه  مردم  از 
در  می کنند  مراجعه  بازار  این  به   19 کووید 
حالی که هنوز هیچ دارویی برای درمان این 

نیافته است.« بیماری قطعیت 
وی با بیان این مطلب می افزاید: »در گایدالین 
که  شده  نوشته  کرونا  با  مقابله  علمی  کمیته 
در  برگزیده ای  داروی  هیچ  حاضر  حال  در 
اگر دارویی هم  ندارد و  درمان کرونا وجود 
رایگان در  به صورت  بیمارستان ها  باشد  الزم 
اگر پزشک  لذا  بیماران قرار می دهند؛  اختیار 
باشد مردم  بیماری نوشته  برای  هم نسخه ای 
که  را  داروهایی  میلیونی  قیمت های  با  نباید 
از  است  نشده  محرز  آن  تاثیرگذاری  هنوز 
بازار ناصرخسرو خریداری کنند؛ البته ضروری 
است مردم جهت تهیه نسخه با معاونت های 
وزارت  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  درمان 
بهداشت در تماس باشند تا از الزم بودن یا 

نبودن دارو مطلع شوند.«
محرز با بیان اینکه امروز سوداگران از استیصال 
که  داروهایی  و  می کنند  سوءاستفاده  مردم 
مشخص نیست موثر هستند یا نه را به مردم 
حاضر  »درحال  می دهد:  ادامه  می فروشند، 
در   19 کووید  بهبودی  در  موثر  داروهای 
بیمارستان ها موجود است و الزم نیست مردم 
برای تهیه آن به بازار ناصرخسرو مراجعه کنند.«

ادامه در صفحه 13 

رونق بازارسیاه ناصرخسرو در ایام کرونا
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مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد 
ملی مقابله با کرونا: در گایدالین 

کمیته علمی مقابله با کرونا نوشته 
شده که در حال حاضر هیچ داروی 
برگزیده ای در درمان کرونا وجود 

ندارد و اگر دارویی هم الزم باشد 
بیمارستان ها به صورت رایگان 

در اختیار بیماران قرار می دهند؛ 
لذا اگر پزشک هم نسخه ای برای 

بیماری نوشته باشد مردم نباید 
با قیمت های میلیونی داروهایی 

را که هنوز تاثیرگذاری آن محرز 
نشده است از بازار ناصرخسرو 

خریداری کنند
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 ادامه از صفحه 12
نیازی برای مراجعه به ناصر خسرو نیست

فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای 
بسته  و  شیمیایی  دارویی،  مواد  تولیدکنندگان 
بندی دارویی هم با اشاره به مراجعه بیمارانی 
ناصرخسرو  به  کرونا  داروی  یافتن  برای  که 
مراجعه می کنند، می گوید: »فعالیت قاچاقچیان 
از  به عنوان یکی  ناصرخسرو  دارو در خیابان 
ناهنجاری های جامعه  باید از سوی نهادهای 

مسئول مدیریت شود.«
وی درباره آخرین وضعیت توزیع داروهای ویژه 
درمان کرونا در کشور اظهار می کند: »داروهای 
به  بیمارستان ها  اختیار  در  کرونا  درمان  ویژه 

اندازه کافی قرار می گیرد.«
اختراعی با بیان اینکه مسئله اصلی این است 
یافت  کرونا  برای  ویژه ای  داروی  تاکنون  که 
نشده است، تصریح می کند: »در این میان برخی 
تجویز  بیمار  وضعیت  به  توجه  با  داروها  از 
به وفور  بیمارستان ها  در  داروها  این  می شود. 
البته ارجاع  در اختیار کادر درمان قرار دارد. 
خانواده بیمار به خارج از محیط درمانی برای 
یافتن دارو کار نادرستی است چون بیمارستان 
در صورت بروز کمبود دارویی باید با سازمان 

غذا و دارو هماهنگ باشد.«
در  کرونا  برای  متعارف  داروهای  او  گفته  به 
مراکز درمانی به وفور وجود دارد. رییس هیات 
دارویی،  مواد  تولیدکنندگان  سندیکای  مدیره 
اینکه   بیان  با  دارویی  بندی  بسته  و  شیمیایی 
جمعیت  و  اندک  آی سی یو  تخت های  تعداد 
»خوشبختانه  می افزاید:  است،  فراوان  بیماران 

در زمینه تامین دارو مشکلی وجود ندارد.«
اختراعی با بیان اینکه کمبودی در زمینه فاویپیراویر، 
می گوید:  ندارد،  وجود  کلترا  و  رمدیسویر 
»شرکت های داروسازی مازاد نیاز در حال تولید و 
عرضه هستند. البته برخی داروهای گران چندان 
اثربخشی ندارند. ضمن اینکه تجهیزات این بیماران 
هم گران هستند و تامین هزینه های آن برای بیمه ها 

سنگین امکانپذیر نیست.«

به گفته اختراعی، داروی فاویپیراویر هم در توزیع 
فقط  رمدسیویر  اما  گرفته،  قرار  داروخانه ای 
در بیمارستان  ها تجویز می شود زیرا داروهای 
تزریقی ممکن است خطراتی را برای کبد و 
کلیه به دنبال داشته باشند و به این دلیل جزو 

داروهای بیمارستانی محسوب می شوند.
اختراعی تاکید می کند: »صالح نیست که بیمار 
خارج از مراکز درمانی رمدسیویر تزریق کند. 
هرچند فاویپیراویر با اینکه خطرات کلیوی دارد، 

اما باز هم اجازه تجویز آن داده شده است.«

تجویز داروهای بیمارستانی ممنوع است
و  غذا  سازمان  رئیس  شانه ساز،  محمدرضا 
دارو هم درخصوص داروهای کرونا ازجمله 
داروهای  بحث  »در  می گوید:  رمدسیویر 
کرونا طبق پروتکل های درمان عمل می شود 
بیمارستان  در  تنها  بیمارستانی  داروهای  و 
عرضه می شوند. در مورد تامین اقالم خوراکی 

داروهای کرونا هیچ مشکلی حتی برای بخش 
نداریم.« سرپایی 

وی تاکید می کند: »داروهای بیمارستانی اگر 
مغایر  شوند،  تجویز  بیمارستان  از  خارج  در 
است.  کرونا  علمی  کمیته  دستورالعمل های 
اعالم  ما  به  درمان  مراجع  حال  هر  به  اگر 
بخش های  در  اقالم  این  تامین  برای  ما  کنند 
و  نداریم  خاصی  مشکل  هم  غیربیمارستانی 
به  مراجعه  از  را  مردم  است  آن  خواهشم 

ناصرخسرو به هر دلیلی، منع کنید.«
شانه ساز می افزاید: »در حال حاضر این داروها 
تامین شده و مشکلی در این زمینه نداریم. در 
مورد عرضه این داروها در ناصر خسرو که 
البته تقلبی هم بودند، برخورد مناسب صورت 
گرفت؛ این داروها اصال رمدسیویر نبود، بلکه 
آنتی بیوتیک های معمولی بود و برچسب آنها 
تا۶۰   5۰ قیمت های  با  و  بود  شده  برداشته 

تومانی عرضه می شد.« میلیون 
پزشک  همکاران  »از  می گوید:  شانه ساز 
خواستار آن هستیم که تجویز این داروها را 
در خارج از بیمارستان انجام ندهند، تهیه اینها 
برای مردم در خارج از بیمارستان وجود ندارد 
و در ناصرخسرو هم که همین کالهبرداری ها و 

تقلب ها است. ضمن اینکه اکنون تمام داروها 
به لحاظ برچسب اصالتی که دارند باید هنگام 

تهیه چک شوند.«

هنوز هیچ دارویی کشف نشده است
هم  ویروس شناس  دکترای  متذکر،  مرتضی 
مراجعه مردم به ناصرخسرو را بیهوده می داند 
یافته های  آخرین  اساس  »بر  می گوید:  و  
و  جهانی  بهداشت  سازمان  نظر  و  علمی 
ازجمله  بین المللی  معتبر  سازمان های  سایر 
لحظه  این  تا  آمریکا،  داروی  و  غذا  سازمان 
هیچ دارویی برای پیشگیری یا درمان کووید 

19 کشف نشده است.«
بیماری های  درمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
باکتریایی  بیماری های  درمان  با  ویروسی 
آنتی  »برخالف  می کند:  بیان  است،  متفاوت 
بیوتیک ها که برای چند دسته از عفونت های 
باکتریایی تولید می گردد، داروهای بیماری های 
ویروسی تنها برای یک ویروس مشخص ساخته 

می شود و انتخابی است.«
متذکر ادامه می دهد: »تالش های زیادی برای 
ساخت داروی اختصاصی کووید 19 در سطح 
جهانی آغاز شده که تا این لحظه هیچ یک از 
پیشنهادی  داروهای  و  است  نشده  تایید  آنها 

نیز در مرحله آزمایش قرار دارد.«
وی با تاکید بر اینکه تهیه داروی کرونا از بازار 
سیاه اشتباه است، بیان می کند: »حتی داروهای 
آزمایشی هم در مرحله پیشرفته بیماری و در 
و  بگیرد  قرار  مصرف  مورد  باید  بیمارستان 
توصیه  سرپایی  بیماران  برای  آنها  از  استفاه 
نمی شود.« متذکر می گوید: »مصرف داروهایی 
که اثر آنها ثابت نشده است، می تواند در مورد 
است،  آنان خوب  عمومی  که حال  بیمارانی 

ایجاد کند.« ناخواسته  عوارض 
به گفته وی مصرف خودسرانه داروها می تواند 
عوارض شدید کبدی و کلیوی به همراه داشته 
باشد و بیمار را به شرایط وخیم تر از بیماری 

کرونا هدایت کند.

فرامرز اختراعی، رئیس هیئت 
مدیره سندیکای تولیدکنندگان 

مواد دارویی: برخی از داروها 
با توجه به وضعیت بیمار 

تجویز می شود. این داروها در 
بیمارستان ها به وفور در اختیار 

کادر درمان قرار دارد. البته 
ارجاع خانواده بیمار به خارج 
از محیط درمانی برای یافتن 

دارو کار نادرستی است چون 
بیمارستان در صورت بروز 

کمبود دارویی باید با سازمان 
غذا و دارو هماهنگ باشد

محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: از همکاران 
پزشک خواستار آن هستیم که 

تجویز این داروها را در خارج 
از بیمارستان انجام ندهند، 

تهیه اینها برای مردم در خارج 
از بیمارستان وجود ندارد و 
در ناصرخسرو هم که همین 

کالهبرداری ها و تقلب ها است
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با سخنان دلگرم کننده معاون وزیر بهداشت و استاندار تهران؛

  یاسر مختاری
و  پایتخت  تعطیلی  اخیر  هفته های  در 
از موضوعات  یکی  ایران  دیگر  کالنشهرهای 
داغ بین مردم، مسئوالن و رسانه های کشور بوده 
است. در حالیکه بسیاری در انتظار اعالم تعطیلی 
حداقل دو هفته ای تهران بودند ستاد ملی مدیریت 
کرونا در جلسه شنبه هفته گذشته توجهی به 
این موضوع نشان نداد و تنها محدودیت های 
جدید در تردد و مشاغل را مورد تأکید قرار 
داد. استاندار تهران نیز در هفته قبل بر منتفی 
شدن تعطیلی تهران تأکید کرده بود. این موضوع 
انتقادات شدیدی را به همراه داشت و همزمان 
65 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کشور نیز در 
نامه ای به وزیر بهداشت خواستار تعطیل شدن 
تهران و کالنشهرهایی که در آن وضعیت بیماری 
کرونا بحرانی است شدند. پس از آن دو تن 
تهران  استاندار  و   بهداشت  وزیر  معاونان  از 
نیز سخنانی در موافقت با تعطیلی تهران انجام 
امیدها  تا  دادند و همین موضوع موجب شد 
به این تعطیلی برای کنترل بیماری زنده شود. 

موافقت استاندار با تعطیلی پایتخت
بندپی  محسنی  انوشیروان  سپید،  گزارش  به 
کووید  پنل  حاشیه  در  چهارشنبه  ازظهر  بعد 
19 سیزدهمین همایش علوم بهداشتی در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا موافق 
کرد:  اظهار  هستید،  تهران  هفته ای   2 تعطیلی 

»همانطوری که وزیر کشور و سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا اعالم کردند، این موضوع 
ستاد  در  باید  و  است  پیشنهاد  یک  عنوان  به 
ملی مقابله با کرونا مطرح، بررسی و پس از 

تصویب ابالغ شود.«
استاندار تهران گفت: »ستاد مقابله با کرونای 
استان تهران پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای تهران 
را مطرح کرد و من به عنوان رئیس ستاد موافق 

این پیشنهاد هستم.«
وی یادآور شد: »این موضوع هنوز در ستاد ملی 
است. خستگی  نشده  بررسی  کرونا  با  مقابله 
کادر درمان و حجم باالی بستری در بیمارستان 
ما را ملزم می کند تا شرایطی را فراهم کنیم که 
بار مراجعه به بیمارستان ها کاهش پیدا کند.«

با  استاندار تهران همچنین گفت: »اقدامی که 
قالب  در  بسیج  و  بهداشت  وزارت  همکاری 
را  شرایطی  شده،  آغاز  سلیمانی  شهید  طرح 
فراهم می کند تا حالت تهاجمی به چرخه انتقال 

ویروس کرونا داشته باشیم.«
بندپی بیان کرد: »از همه اقداماتی که می تواند 
کمک کند تا بار بیماری و مراجعات بیمارستانی 
حاضر  حال  در  می کنیم.  استقبال  شود،  کمتر 
6 هزار و 5۰۰ بیمار در بیمارستان های استان 
تهران در حال درمان هستند، پیشنهاد تعطیلی 
به  مراجعات  بار  بتوانیم  تا  شد  مطرح  تهران 

بیمارستان ها کم کنیم.«
»گلوگاه های  کرد:  خاطرنشان  تهران  استاندار 

اصلی چرخه کرونا در استان تهران از جمله 
مترو و حمل و نقل عمومی در صورت اجرای 
تعطیلی 2 هفته ای باید از سوی آن ها ارزیابی 
شوند که چقدر بار بیماری کاهش پیدا می کند.«

شنبه درخصوص تعطیلی دو هفته ای 
تصمیم گیری می شود

با  خود  موافقت  از  تهران  استاندار  حالی  در 
تعطیلی تهران سخن گفت، که قاسم جانبابایی 
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
ملی  ستاد  در  »شنبه  کرد:  اعالم  نیز  پزشکی 
کشور  هفته ای  دو  تعطیلی  خصوص  در 

تصمیم گیری خواهد شد.«
 جان بابایی که به منظور ارزیابی از نحوه خدمت 
رسانی به مردم مبتال به کرونا به خراسان شمالی 
سفر کرده بود، در خصوص آخرین وضعیت 
این بیماری در کشور گفت: »در اکثر استان ها 
مالیم  با شیب  یا  نداریم  کاهش  به  رو  روند 
در حال افزایش و یا در حالت ثابت هستیم، 
باید صبر کنیم که انشااهلل رعایت پروتکل های 
انتقال  سیکل  بتواند  مردم  سوی  از  بهداشتی 

بیماری را بشکند.«
جان بابایی کاهش روند موجود را وابسته به 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  به  مردم  توجه 
دانست و تأکید کرد: »تا زمانی که مردم مراعات 
نکنند شرایط انتقال زنجیره قطع نخواهد شد 
بود  خواهد  بیمار  از  پر  همچنان  بخش ها  و  

کاهش  زودی شاهد  به  که  امیدواریم  انشااهلل 
کاهش  آن  تبع  به  و  بیمارستان ها  در  بیماران 

مرگ و میرها باشیم.«
وی با تاکید بر مشارکت همگانی برای کنترل 
کرونا در ایران گفت: »وزارت بهداشت به تنهایی 
نمی تواند کاری انجام دهد بلکه باید همه سازمان ها 
تنها  بهداشت  وزارت  بیایند،  کار  پای  مردم  و 
وزارت  کار  چون  کند  ارائه  پروتکل  می تواند 
بهداشت کار اجرایی در حوزه اجتماعی نیست 
بلکه خدمات رسانی در  بخش سالمت به مردم 
است. کار حوزه های دیگر است که در اجرا بتوانند 
آن پروتکل هایی که وزارت بهداشت هر هفته 

ارائه می کند را به درستی اجرا کنند.«
جان بابایی درخصوص طرح تعطیلی گروه های 
دو، سه و چهار شغلی اظهار کرد: »در تعطیلی 
یک ماهه حلقه های متعدد وجود دارد، تعطیلی 
اصناف نیز به تنهایی نمی تواند موثر باشد، در 
کنار آن منع رفت و آمد، عدم حضور خانواده ها 
در دورهمی های خانوادگی و مراسم های جشن 
و عزاداری، ماسک زدن، رعایت فاصله اجتماعی 
و پروتکل های بهداشتی همه اینها باید با هم 

رعایت شود.«
است،  انتقال  حلقه  حلقه،  »این  افزود:  وی 
شکسته  باید  قسمتش  هر  که  دارد  چرخه ای 
شود و اگر یک قسمت بماند نمی توانیم بیماری 

را به صفر برسانیم.«
ادامه در صفحه 13 

امیدها به تعطیلی  تهران زنده شد
اخذ مصوبات اولیه و پیگیری مصوبه نهایی تعطیلی
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 ادامه از صفحه 12
مصوبات اولیه تعطیلی تهران تأیید شد

در همین حال نادر توکلی، معاون درمان ستاد 
نیز جزئیات  تهران  استان  در  کرونا  با  مقابله 
برنامه پیشنهادی تعطیلی تهران تشریح کرد و 
به فارس گفت: »وضعیت استان تهران وضعیت 
بحرانی است و درخواست تعطیلی دو هفته ای 
استان تهران  تقریبا در حال جلو رفتن است، 
مصوبات اولیه گرفته شده و مصوبات نهایی 
آن را نیز از طریق ستاد کرونای استان تهران 
به  تهران  استان  تا  پیگیری می کنیم  به شدت 

مدت دو هفته تعطیل شود.«
وی با اشاره به جزئیات طرح تعطیلی استان 
تهران، افزود: »الک دان یا قفل کردن کامل 
مدنظر است.  یعنی فقط ارگان های امدادی و 
خدماتی ویژه اجازه فعالیت دارند. در نتیجه 
می شوند  تعطیل  کارگران  و  کارمندان  همه 
اورژانس،  مانند  یک  گروه  مشاغل  فقط  و 
فروشگاه های  بیمارستان ها،  نشانی،  آتش 
می توانند  مردم  غذایی  مواد  و  مایحتاج 

باشند.« داشته  فعالیت 
استان  در  کرونا  با  مقابله  درمان ستاد  معاون 
تهران اظهار کرد: »ما به شدت در حال رایزنی 
برای اعمال این تعطیلی دو هفته ای هستیم و 
خوشبختانه بسیاری از مسئوالن استان تهران 

نیز روی این موضوع توافق نظر دارند.«
توکلی با اشاره به تغییر دسته بندی مناطق از 
نظر شیوع کرونا در استان تهران، گفت:  »ما 
قبال مناطقی را مناطق  سفید اعالم می کردیم، 
دارای  و  ندارد  وجود  مناطق  این  االن  اما 

و  قرمز و زرد هستیم  بحرانی،  سه وضعیت 
سه  مناطق،  وضعیت  اعالم  دیگر  عبارت  به 

است.« رنگی شده 
وی یادآور شد: » تعداد بستری ما در مناطق 
از سایر  بیشتر  تهران  مرکزی و جنوب شهر 

است.« مناطق 
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان 
اگر  است  مشخص  »آنچه  کرد:  بیان  تهران 
اتفاق  تهران  استان  در  هفته ای  دو  تعطیلی 
مرگ  و  ابتال  موج  مقداری  می توانیم  بیفتد، 

کنیم.« کنترل  را  میر  و 
توکلی در رابطه با برنامه ریزی الزم در صورت 

تطعیلی تهران برای جلوگیری از مسافرت ها 
نیز گفت: »این موضوع براساس یک برنامه 

است.« ریزی جامع 

اهمیت اجرای محدودیت های مشاغل 
و نظارت بر آنها

موضوع تعطیلی تهران در حالی جدی می شود 
و  مشاغل  جدید  محدودیت های  وضع  که 
اجرای آنها نیز با قوت خود باقی است. بابک 
با  مقابله  عملیاتی  قرارگاه  دبیر  دین پرست، 
با  این موضوع طی نشستی  از بررسی  کرونا 
در  کشور  سراسر  بخش داران  و  فرمانداران 
»این  دوشنبه هفته پیش رو خبر داد و گفت: 
حضور  با  ماه  آبان   26 دوشنبه  روز  نشست 
فرمانده  و  کشور  وزیر  فضلی  رحمانی  دکتر 
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  دکترنمکی 
و  بخشداران  فرمانداران،  تمامی  و  پزشکی 
روسای شبکه بهداشت و درمان شهرستان ها، 

به صورت ارتباط تصویری برگزار می شود.«
نشست  »برگزاری  کرد:  تصریح  پرست  دین 
مذکور در راستای اجراء و تحقق هرچه بهتر 
و موثرتر سیاست ها، برنامه ها و مصوبات ستاد 
ملی و قرارگاه عملیاتی است. در این نشست، 
1۰ نفر از فرمانداران و 1۰ نفر از روسای شبکه 
بهداشت و درمان  شهرستان ها، به نمایندگی 
گزارش  ارائه  به  نسبت  شهرستان ها،  همه  از 
کرونا،   بیماری  وضعیت  آخرین  تشریح  و 
اقدامات انجام شده، موانع و مشکالت پیش 
رو و همچنین آخرین وضعیت اجرای طرح 
تعطیلی همه مشاغل- منهای گروه شغلی)1(- 
از ساعت 1۸، در مراکز استان ها وشهرهای 

بزرگ، می پردازند.«
بر  نظارت  چگونگی  تشریح  در  نیز  بندپی 
اجرای محدودیت های جدید و تعطیلی مشاغل 
اکیپ   16« گفت:  تهران  در   1۸ ساعت  از 
تلفیقی از ساعت 17 در نقاط مختلف شهر بر 
اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله کرونا نظارت 
کنند. در کنار آن تقریبا 1۰۰ اکیپ موتوری 
به  اخطار  و  تذکر  به  اقدام  انتظامی،  نیروی 

می کنند.« متخلفان 
برخورد  متخلفان  با  که  این  یادآوری  با  وی 
صورت می شود، گفت: »عصر روز سه شنبه 
حدود 45 درصد مشاغل گروه های 2، 3 و 4 

این مصوبه را رعایت کردند و امشب اکیپ های 
نظارتی افزایش می یابند که مصوبه ستاد ملی 

مقابله با کرونا به دقت رعایت شود.«
 براساس مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا 
مشاغل غیرضروری از روز 2۰ آبان از ساعت 
1۸ بعد از ظهر تعطیل و با تصمیم ستاد ملی 
کرونا مقرر شد از 2۰ آبان به مدت یک ماه )تا 
2۰ آذر( از ساعت 1۸ محدودیت اعمال شود.«

در مورد منع تردد خودروهای 
تصمیم گیری می شود شخصی 

طبق این مصوبه همه مراکز شغلی به جز مراکز 
داروخانه ها،  درمانی  مراکز  شامل  ضروری 
مراکز آتش نشانی، امداد و نجات، آمبوالنس 
ها، خدمات سرویس های عمومی آب و برق 
و تلفن و سوپری ها و فروشگاه های زنجیره ای 
تعطیل  روز  هر  فردای  صبح  تا  مشاغل  بقیه 
یکی  محدودیت ها  این  با  همزمان  می شوند. 
از موارد چالش برانگیز که افکار عمومی را 
به خود حساس کرده است موضوع ترددهای 
به  البته  که  است  شبانه خودروهای شخصی 
ملی  ستاد  اجتماعی  امنیتی،  کمیته  دبیر  گفته 
مدیریت کرونا هنوز تصمیمی در این رابطه 
این  در  قاسمی  حسن  است.  نشده  گرفته 
اعمال  برای  هنوز  کرونا  »ستاد  گفت:  رابطه 
شخصی  خودروهای  تردد  منع  محدودیت 
این  21 تصمیم گیری نکرده و در  از ساعت 

ندارد.« مصوبه ای  زمینه 
قاسمی در تشریح احتمال اعمال محدودیت 
تردد برای خودروهای شخصی از ساعت 21 
این  هنوز  خبر  این  انتشار  لحظه  »تا  گفت: 
موضوع در ستاد ملی مدیریت کرونا مصوب 

است.« نشده 
مدیریت  ستادملی  ای  »مصوبه  افزود:  وی 
منع  که  است  نداشته  رابطه  این  در  کرونا 
کارشناسی  های  بحث  اما  شود  انجام  تردد 
انجام شده و پیشنهاد برای ستاد ملی مدیریت 
کرونا ارسال شده است. باید منتظر روز شنبه 
ستادملی مدیریت کرونا باشیم تا در این مورد 

شود.« گیری  تصمیم 

بندپی: ستاد مقابله با 
کرونای استان تهران 

پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای 
تهران را مطرح کرد و من به 

عنوان رئیس ستاد موافق 
این پیشنهاد هستم

جان بابایی: شنبه در ستاد 
ملی در خصوص تعطیلی دو 

هفته ای کشور تصمیم گیری 
خواهد شد

توکلی: وضعیت استان 
تهران وضعیت بحرانی است 

و درخواست تعطیلی دو 
هفته ای استان تهران  تقریبا 

در حال جلو رفتن است، 
مصوبات اولیه گرفته شده و 

مصوبات نهایی آن را نیز از 
طریق ستاد کرونای استان 

تهران به شدت پیگیری 
می کنیم تا استان تهران به 
مدت دو هفته تعطیل شود


