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اعمال محدودیت های جدید و شدید از اول آذر
آذر  اول  آینده  شنبه  »از  گفت:  جمهور  رییس 
ماه، در سراسر کشور محدودیت های جدیدی 

اجرا می شود.«
به گزارش سپید، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا با اشاره به لزوم اعمال محدودیت های 
بیشتر برای مقابله با شیوع این ویروس اظهار کرد: »از 
شنبه هفته آینده یعنی اول آذر طرحی اجرا می شود 
که مربوط به کل کشور است و البته در هر شهر بنا بر 
اقتضائات آن شهر اجرا می شود و کلیت آن تا پایان 
کرونا ادامه خواهد داشت.« وی افزود: »ظاهر این 
طرح درست است که با جریمه ها و تعطیل مراکز 
فرهنگی و نظایر آن خود را بروز و ظهور می دهد 
اما بیشتر یک هشدار برای مردم است که بدانند این 
ویروس، ویروس فروردین و اردیبهشت نیست. در 

همه سال امکان شیوع وجود دارد.«
رییس جمهور تاکید کرد: »چارچوب کلی این طرح 
مشخص شده که سخنگوی ستاد آن ها را برای مردم 
توضیح خواهد داد و امیدوارم مثل دور اول شیوع 
کرونا که سرافراز عبور کردیم و همه به هم کمک 
می کردیم در این دور که سخت تر هم هست با 

سرافرازی عبور کنیم.«
روحانی در ابتدای این نشست با یادآوری اینکه 
نزدیک 9 ماه است با معضل شیوع کرونا مواجه هستیم، 
تصریح کرد: »متاسفانه موج جدید این ویروس در 
جهان ظهور و بروز پیدا کرده و مشکالت زیادی 
را برای کشورها و مردم ایجاد کرده است. خیلی از 
دولت ها ناچار شدند که محدودیت ها را از نو افزایش 
دهند، ما هم به همین دلیل در هفته های اخیر یکبار 
در ۴3 شهرستان و یکبار در ۴6 شهرستان حدود 
9۰ شهرستان محدودیت زیادی را ایجاد کردیم.«

وی با بیان اینکه هدف از این محدودیت ها ملموس 
شدن شرایط فوق العاده برای مردم است، گفت: »ما 
از شرایط عادی عبور کردیم، همه باید کمک کنند 
که بتوانیم از این مسئله با کمترین ضرر عبور کنیم و 
آنچه در مرحله اول مهم است آموزش دادن است؛ 
ما باید سواد سالمت مردم را باال ببریم. مردم باید به 

خوبی بدانند عالئم این بیماری چیست.«

رییس جمهور تصریح کرد: »هنوز هم در جامعه 
افرادی هستند که می گویند من عالمتی ندارم، فقط 
یه درد عضالنی دارم. وقتی باز هم از او می پرسند 
عالمتی داری؟ می گوید یک چند روزی است که 
حس چشایی و بویایی کار نمی کند معلوم است 
آموزش به اندازه کافی به مردم داده نشده است.«

روحانی ادامه داد: »مردم فکر می کنند باید تب شدید 
داشته باشند، فکر می کنند در شرایطی باشند که مدام 
سرفه کنند تا احساس کنند این بیماری سراغ آنان 
آمده است. ما باید سطح آموزش را باال ببریم و 
همچنین مردم هم باید اعتماد کامل به ستاد ملی 
کرونا و قرارگاه داشته باشد این اعتماد هر چه کمتر 

شود به ضرر ماست.«
وی تاکید کرد: »کاری به صحبت های این ها که در 
داخل یا در رسانه های خارجی مصاحبه می کنند و 
انتقادهای ناپخته ای را بیان می کنند، ندارم اما هر 
چیزی که اعتماد مردم را به ستاد ملی کرونا و به 
قرارگاه و وزارت بهداشت کاهش دهد به ضرر 
ماست، به محض این که اعتماد کم شود دقت 

مردم برای اجرای مصوبات کم می شود.«
رییس جمهور تاکید کرد: »مورد سوم این است 
که دولت و آنانی که به دولت یاری می رسانند به 

الزامات پروتکل توجه کنند، وقتی پروتکلی اعالم 
می کنیم الزاماتی دارد، وقتی می گوییم ماسک بزنید 
ماسک باید به وفور در اختیار مردم با قیمت کم 
قرار گیرد، البته هم اکنون برای تهیه ماسک توسط 
مردم مشکلی نیست و مشکالت حل شده است.«
الکترونیک،  دولت  توسعه  بر  تاکید  با  روحانی 
اظهار کرد: »وزیر بهداشت می گوید در مقابله با 
این ویروس، روز برای ما مهم نیست ساعت مهم 
است ما باید هرچه می توانیم همه چیز را به سمت 
فضای دیجیتال و مجازی ببریم که مردم نیازمند 

این نباشند به ادارات مراجعه کنند.«
وی تاکید کرد: »نیروهای مسلح نیز باید تجهیزات و 
امکاناتشان در اختیار باشد که البته در اختیار است؛ 
چرا که خستگی کادر درمان از سوی نیروهای 
مسلح می تواند کاهش یابد.« رییس جمهور ادامه داد: 
»همچنین بیمارستان ها و تاسیساتی که برای نیروهای 
مسلح نیست بلکه برای دولت است ولی مربوط به 
وزارت بهداشت نیست و مربوط به دستگاه های 

دیگر است باید همه پای کار بیایند.«
روحانی تاکید کرد: »اگر مصوباتی تأیید و ابالغ 
شود اما توسط عده  و اقلیتی اجرا نشود، باید با آنان 
برخورد شود. اگر برخورد نشود، کل کار لنگ می شود. 

بیشترین مسئولیت در این باره با قرارگاه است.«
وی با یادآوری اینکه تجمع و تردد باید به حداقل 
ممکن برسد، ادامه داد: »اگر تردد و تجمع کم شود 
بسیاری از مسائل ما حل می شود. در بسیاری از 
شهرها افزایش ابتالها به خاطر تجمع غیرضرور 
و غیرقانونی است. یک تیم فوتبال برنده شده که 
دلیلی بر تجمع نمی شود. هر حادثه بعد از دو هفته 
مراجعه به بیمارستان را افزایش می دهد و بعد از 
سه، چهار هفته مراجعه به آرامستان را بیشتر می کند.«
رئیس جمهور تصریح کرد: »در شهری مانند مشهد، 
اجتماعی درست می شود که رنگ وبوی مذهبی داشته 
اما مجوز نداشته است. مشهد در روزهای گذشته در 
برخی از روزها از نظر آماری وضعیتی بدتر از تهران 
داشت، حاال از هر کسی می پرسیم می گویند مجوزی 
نداشتند. اصل تجمع و تردد غیرضروری را باید 
رعایت کنیم.« روحانی با یادآوری اینکه ۸۰ درصد 
کسانی که به کرونا مبتال می شوند عالمت روشن 
ندارند، افزود: »چون این افراد عالمت ندارند، فکر 
می کنند سالم هستند اما دیگران را مبتال می کنند. باید 
تست تشخیصی را افزایش دهیم. وزارت بهداشت 
خود را برای این کار آماده کرده و دولت آماده 
یاری رسانی است. شرکت های دانش بنیان هم کمک 
می کنند تا کیت های تشخیصی که در زمان کوتاه 

جواب دهند را افزایش دهیم.«
وی ادامه داد: »فرد مبتال باید از جامعه جدا شود. 
برای جداسازی فرد باید در مکانی قرنطینه شود و 
اگر این کار رخ نداد، باید با آن فرد برخورد کرد. در 
ردیابی بیماران وزارت ارتباطات نیز باید کمک کند.«
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور با تاکید بر اینکه وقتی 
این مراحل را پیش می بریم اما مؤثر نمی شود، ناچاریم 
محدودیت شدیدی قائل شویم، گفت: »اکنون در 
شرایطی هستیم که ناچار به افزایش محدودیت ها 
هستیم و تصمیمات کلی درباره محدودیت ها گرفتیم 
که از اول آذر اجرایی شود. البته ریزه کاری هایی در 
این طرح وجود دارد که این هفته تعیین می شود و 
قرارگاه و وزارت بهداشت بیشترین مسئولیت را 

برای اجرای آن برعهده دارند.«

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
»یک واحد افزایش در میزان ذرات معلق هوا، مرگ و میر ناشی 

از کووید19 را تا ۸ درصد افزایش می دهد.«
اقتصادی  »شرایط  گفت:  تجریشی  مسعود  سپید،  گزارش  به 
کشور طوری است که ما در این دوران کرونایی قدرت انتخاب 
باید  برای رعایت فاصله اجتماعی  ما  مثال  به عنوان  نداریم. 
اتوبوس های زیادی فراهم کنیم اما به دلیل محدودیت ها مجبوریم 
از خودروی شخصی استفاده کنیم که این کار موجب افزایش 

آلودگی هوا می شود.«
وی وضعیت آلودگی هوا طی هفت ماه اخیر را نامطلوب ارزیابی 
کرد و گفت: »این وضعیت یعنی ما استفاده از وسایل نقلیه عمومی 
را کنار گذاشته ایم که این کار به طور قطع تبعات فراوانی دارد.«
تجریشی با اشاره به ارتباط مستقیم بین مرگ و میرهای ناشی از 
کووید19 و وجود ذرات معلق در هوا گفت: »با وجود فعالیت 

5۰ درصدی ادارات اما خیابان ها همچنان مملو از خودروهای 
شخصی است و بزرگترین نگرانی ما هم از بابت ذرات معلق 
هوا و اثراتش بر سالمت انسان ها در این اوضاع کرونایی است.«
انسانی سازمان حفاظت محیط زیست  معاون محیط زیست 
یادآور شد: »بر اساس مطالعات انجام شده در دانشگاه »هاروارد« 
آمریکا، بین غلظت ذرات معلق در هوا و مرگ و میرهای ناشی 
از کووید19 ارتباط مستقیمی وجود دارد بطوری که یک واحد 
افزایش در میزان ذرات معلق هوا، مرگ و میر ناشی از کووید19 
را ۸ درصد افزایش می دهد.« وی افزود: »دانشگاه علوم پزشکی 
تهران نیز اخیراً در مطالعات خود به این نتیجه رسید که میزان 
مرگ و میر ناشی از کووید19 در شهرهایی که آالیندگی هوا 

در طی سه سال اخیر بیشتر بوده افزایش پیدا کرده است.«
تجریشی درمورد نقش شورای شهر و سازمان حفاظت محیط 
زیست در افزایش کیفیت هوا گفت: »سازمان حفاظت محیط 

زیست بر اساس »قانون هوای پاک« مسئول نظارت بر کیفیت 
سوخت، ایجاد ایستگاه های پایش هوا و ارزیابی عملکرد دستگاه ها 
برای اجرای قانون هوای پاک است و شورای شهر هم به عنوان 
دستگاه نظارتی دیگر می تواند این موضوع را از شهردار مطالبه 

و بودجه های ساالنه خود را جهت دهی کند.«
محیط  سازمان حفاظت  هماهنگی های  آغاز  به  اشاره  با  وی 
زیست با وزارت کشور از یک ماه گذشته گفت: »حداقل تأثیر 
این هماهنگی بین دستگاهی، این است که از بدتر شدن شرایط 

جلوگیری می کند.«
تجریشی تصریح کرد: »ما در حال حاضر امکان اضافه کردن 
اتوبوس به مدار بهره برداری را نداریم اما با منابع موجود می توانیم 
نصب فیلتر دوده را بر اتوبوس ها اجباری و از تردد خودروهای 
دودزا و فاقد معاینه فنی و استفاده از گازوئیل های غیراستاندارد 

در نیروگاه ها و صنایع مختلف جلوگیری کنیم.«ایسنا

افزایش ۸ درصدی فوت ناشی از کرونا به ازای یک واحد افزایش ذرات معلق



معاون کل وزارت بهداشت خبر داد خبـر

پیش بینی  دو برابرشدن مرگ ناشی از بیماری کرونا
معاون کل وزارت بهداشت از پیش بینی ها در دو 
برابرشدن مرگ ناشی از کرونا در دو هفته آینده 
خبر داد و گفت: »اگر همه با هم شیوه نامه های 
بهداشتی را رعایت نکنیم، زمستان هم مثل پاییز 
که تعداد کشته های روزانه از رنگ فوق قرمز به 

سیاهی گرایید، سیاه خواهد بود.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در پاسخ به این 
پرسش که در حال حاضر وضع شیوع بیماری کرونا 
به چه صورت است و پیش بینی ها برای هفته های 
پیش روی چیست؟، گفت: »همانطور که می دانید 
متاسفانه ما تقریباً روزانه سه هزار مورد بستری 
داریم و روز جمعه بیش از ۱۱ هزار مورد شناسایی 
جدید داشتیم که البته همه موارد جدید شناسایی 

نمی شوند، هرچند تست ها دارد بیشتر می شود.«
وی ادامه داد: »متاسفانه ما بیش از ۱۰ روز است 
که مرگ های باالی ۴۵۰ مورد را تجربه کردیم و  
با این میزان رعایت شیوه نامه ها و با این میزان 
محدودیت هایی که اعمال می شود، پیش بینی ها این 
است که فعال روند صعودی در ابتال و بستری و 

مرگ را خواهیم داشت.«
»این پیش بینی سایت آی اچ ام  حریرچی گفت: 
آن  مبنای  بر  آمریکا  پیش بینی های  که  است  ای 
انجام و برنامه ریزی می شود و ما آن را مالک قرار 
نمی دهیم، ولی متاسفانه پیش بینی آن برای کشور 
ما افزایش موارد مرگ و میر تا نزدیک دو برابر در 
دو هفته آینده است که امیدواریم اصال اتفاق نیفتد.«
براین که  مبنی  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
چه اقداماتی برای کاهش شمار ابتالها باید انجام 

بشود؟، گفت: »هیچ اقدام منفرد و هیچ راه معجزه 
آسایی برای مقابله با کرونا وجود ندارد، اقدام های 
متعددی از بهداشت فردی، شست وشوی دست و 
ماسک زدن، کاهش ترددهای اجتماعی و اعمال 
محدودیت های وسیع با توجه به نقش اجتماعی 

ما باید انجام شود.«
معاون کل وزیر بهداشت ادامه داد: »حتی در مورد 
واکسن کرونا، فائوچی که اصلی ترین مقام مسئول در 
مقابله با کرونا در آمریکا است اعالم کرد که به رغم 
کشف واکسن و امید به این که اکثر آمریکایی ها را 
بتوانند واکسینه بکنند اما تا چند سال این بیماری با ما 
خواهد بود و فقط ما امیدوار به واکسن نباشیم یعنی 
انجام اقدام های متعدد با مصونیت جمعی و فردی.«
حریرچی گفت: »۶۵ نفر از رؤسای دانشگاه ها که 

فرمانده هان جان بر کف مقابله با کرونا هستند و 
در خط مقدم حاضرند و اکثر آنه ا هم خودشان و 
هم معاون های آنها به این بیماری مبتال شدند در 
یک نامه به وزیر بهداشت، درخواست کردند که 
تعطیلی ها در تمام کشور و نه در تهران انجام شود و 
قاعدتاً به مطالب این بزرگواران توجه خواهد شد.«
وی با نگرانی و اظهار تاسف افزود: »خیلی ها به دنبال 
تعطیلی دو هفته ای برای رفتن به سفر، گردش، پارک 
و مالقات های خانوادگی هستند که من خواهش و 
تقاضا می کنم در صورت تصویب هرگونه تعطیلی، 
وظایف فردی مبنی بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

و ماندن در خانه را رعایت کنیم.«
وی ادامه داد: »اآلن حدود ۳۰ درصد از موارد مرگ 
روزانه از کرونا است و آیا روزی ۴۵۰ کشته کافی 

نیست که رفتار خود را با ماسک زدن، مسافرت 
نرفتن و عدم حضور در دورهمی های خانوادگی 
تغییر بدهیم؟ چرا که همین مهمانی های خانوادگی 
عامل حداقل ۳۰ درصد و در برخی استان ها عامل 

۵۰ درصد موارد ابتالی جدید است.«
با هم رعایت کنیم  »بیایید همه  تاکید کرد:  وی 
چرا که متاسفانه پاییز ما با این تعداد کشته روزانه، 
از رنگ فوق قرمز به سیاهی گرایید ولی حداقل 
زمستان را به رنگ سفید تبدیل کنیم و در سیاهی 

این مرگ و میر غرق نشویم.«
وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که حال 
اگر مردم شیوه نامه ها را رعایت کردند و تعطیلی 
دو هفته ای هم صورت گرفت، چه اتفاقی خواهد 
افتاد و آمارها چقدر تغییر خواهد کرد؟، گفت: 
»اوالً باید بگویم که دو هفته مدت کامال ناکافی 
است، ولی شرط الزم است برای اینکه ما بتوانیم 

موارد مرگ و میر را کاهش بدهیم.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر اقدام های عاجل 
ما می تواند اثرات مقطعی داشته باشد و شرایط 
را کنترل و بازسازی نیروهای اجرایی، بهداشتی و 
درمانی را فراهم کند، ولی فکر نکنیم که راه حل 
معجزه آسایی وجود دارد و با چند روز تعطیلی 
این  بسیار  منتهی  داد،  عجیبی رخ خواهد  اقدام 

اقدام کلیدی است.«
کرد:  تاکید  پایان  در  ایرنا، حریرچی  به گزارش 
»وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در این زمینه تأکید دارند و انشااهلل که اقدام اساسی 

در این باره انجام شود.«

از شناسایی ۱۱۲۰۳ مورد جدید  سخنگوی وزارت بهداشت 
کووید۱۹ در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز جمعه تا شنبه 
۲۴ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱ هزار 
و ۲۰۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 
دو هزار و ۵۰۹ نفر از آن ها بستری شدند.« وی گفت: »مجموع 

بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷۴۹ هزار و ۵۲۵ نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۵۲ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۴۱ هزار و ۳۴ نفر رسید.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »خوشبختانه تا کنون ۵۵۲ هزار و 
۷۴۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.«
الری ادامه داد: »۵۶۴۲ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
وی افزود: »تا کنون پنج میلیون و ۴۶۴ هزار و ۱۹۱ آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.«
قم،  اصفهان،  تهران،  »استان های  گفت:  همچنین  الری 
لرستان،  قزوین،  آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، 
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 افزود: »استان های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و 

بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.«
الری گفت: »موارد ابتال و بستری روزانه در کشورمان همچنان با 
شیب تند و نگران کننده ای در حال افزایش است و در حال حاضر 
به باالترین میزان خود از زمان شیوع بیماری رسیده است. متأسفانه 
در هفته گذشته نیز شاهد افزایش بروز موارد مثبت بستری و افزایش 
بروز تعداد فوت شدگان مثبت بیماری نسبت به هفته های ماقبل 
بودیم.« وی افزود: »متوسط بروز هفتگی موارد مثبت بستری در 
هفته گذشته با افزایش نسبت به هفته ماقبل به ۲۶.۵ نفر به ازای 
هر ۱۰۰ هزارنفر رسیده است و استان های ایالم، سمنان، خراسان 
جنوبی و یزد دارای بیشترین میزان بروز بستری در کشور بودند.«
الری ادامه داد: »در هفته گذشته میانگین بروز موارد مرگ و 
میر ناشی از بیماری در کشور با افزایش قابل توجه نسبت به 
هفته های ماقبل به ۴۵ نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت 
رسیده و میزان بروز در این شاخص در استان های یزد، ایالم، 
قابل  اختالف  با  آذربایجان غربی، سمنان و خراسان جنوبی 

توجهی باالتر از میانگین کشوری است.«
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: »بر اساس آخرین بررسی ها 
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور ۷۹ درصد است که 
کمترین میزان رعایت در نانوایی ها و سامانه های مسافربری گزارش 

شده است.« وی افزود: »خوشبختانه در هفته گذسته با افزایش تعداد 
تست های آزمایشگاهی انجام شده شاهد باالترین میزان شناسایی 
موارد سرپایی مثبت در کشور بودیم که این امر نیازمند تداوم و 

تقویت بیشتر است.«
وی در خاتمه تاکید کرد: »جهت خروج از وضعیت اسفبار حال 
حاضر بیماری در کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند 
همکاری شما در عمل به توصیه های بهداشتی و همچنین تقویت و 
تداوم هماهنگی های بین دستگاهی در اجرای صحیح محدودیت های 
مصوب و نظارت دقیق بر اجرای آن هستیم. اکنون زمان مماشات و 
عادی انگاری نیست و مطمئنا در صورت هرگونه غفلت از سوی 
مردم و مسئولین با فرا رسیدن روزهای سردتر وضعیت بیماری به 

مراتب سخت تر و سهمگین تر از وضعیت موجود خواهد شد.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۴۵۲ فوتی جدید کرونا در کشور

شماره ۱۷۹۶ ۲۵3 آبان ۱۳۹۹
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معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران:  خبـر

تعطیلی ۲ هفته ای کالنشهرها ضروری است
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران تعطیلی دو 
هفته ای شهرهای بزرگ را برای کنترل شیوع کرونا ضروری دانست 
و گفت: »در گذشته روزانه 25 هزار آزمایش تشخیصی کووید19 
انجام می شد که قرار است به 1٠٠ هزار آزمایش برسد که هنوز کمتر 

از حد مورد نیاز است.«
به گزارش سپید، سیدعباس متولیان افزود: »در شرایط موجود و 
افزایش بیماران کرونایی در کشور برای قطع زنجیره انتقال چاره ای 

جز تعطیلی کامل 2 هفته ای تهران و برخی شهرها نداریم.«
وی خاطرنشان کرد: »به نظر می رسد با توجه به وضعیت موجود 
و امکانات و تجهیزات کشور، مؤثرترین اقدام تعطیلی 2 هفته ای 
شهرهایی مانند تهران است و به عبارتی این کار در شرایط نامناسب 
فعلی ضروری است.« وی ادامه داد: »تعداد بستری ها، مبتالیان جدید 
و مرگ و میر ناشی از کرونا در روزهای اخیر افزایش چشمگیری 
داشته و تعداد فوت شدگان به بیش از ۴6٠ نفر در روز رسیده است 
بنابراین ضروری است برای قطع زنجیره انتقال، فروکش کردن شیوع 

و کم شدن بار مراکز پزشکی این تعطیلی اجرایی شود.«
متولیان استراتژی اصلی پیشگیری از بیماری کرونا را شامل انجام 
تست کافی، درمان به موقع و جداسازی بیماران اعالم کرد و گفت: 
»در شرایط موجود این موارد به اندازه کافی مهیا نیست پس مجبور به 
الک داون کردن برخی از شهرها هستیم.« معاون دانشگاه علوم پزشکی 
ایران یادآور شد: »با توجه به شرایط موجود و محدودیت امکانات 
و تجهیزات، اجرای استراتژی اصلی که به اندازه تعطیلی فعالیت ها 

و قرنطینه کامل مهم است را نمی توان اجرایی کرد.«
متولیان ردیابی خانواده های مبتالیان به بیماری کرونا را ضروری 
دانست و ادامه داد: »افرادی که با بیمار تماس دارند باید در 
اسرع وقت ردیابی، شناسایی و ایزوله شوند. همچنین باید از 
آنان تست گرفته شود و در صورت مثبت بودن آزمایش، تحت 
درمان قرار گیرند و ضمن ادامه جداسازی باردیگر افرادی که 

با آنها تماس داشتند ردیابی شوند.«
وی تصریح کرد: »این روند باید تا ردیابی و شناسایی همه افرادی 

که با مبتالیان تماس نزدیک داشته اند، ادامه یابد. به این ترتیب ما باید 
امکان آزمایش تشخیصی بسیار بیشتری داشته باشیم.«

این اپیدمیولوژیست ادامه داد: د»ر گذشته 25 هزار تست انجام می شد 
که قرار است به 1٠٠ هزار تست برسد که هنوز کمتر از حد مورد 
نیاز است و با این تعداد تست روزانه بعید است بتوان به راهکار 

اصلی پیشگیری از بیماری در شرایط موجود امید زیادی داشت.«
وی اظهار داشت: »درحال حاضر جواب آزمایش های کرونا هم 
چند روز دیگر اعالم می شود که این موضوع هم در انتشار بیشتر 

بیماری نقش موثری دارد.« 
متولیان تاکید کرد: »افراد مشکوک یا افراد در تماس نزدیک با بیماران 
باید در اسرع وقت ردیابی و از آنان آزمایش گرفته شود و تا زمان 
مشخص شدن نتیجه هم باید قرنطینه باشند و از حضور در جامعه و 

تماس با افراد دیگر حتی در منزل خودداری کنند.« معاون تحقیقات 
و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار داشت: »عالئم این افراد 
هر روز باید بررسی شود که نشانه هایی مانند تب، سرفه و تنگی 
نفس آیا در آنها بروز کرده یا خیر و به عبارتی افراد به طور دقیق 

تحت نظارت باشند.«
به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر روزانه بیش از ۴٠٠ نفر در کشور جان 
خود را به دلیل ابتال به کرونا از دست می دهند، اعمال محدودیت های 
ساعتی در برخی مشاغل نتوانسته روند افزایشی ابتال، بستری و فوت 
به علت کووید19 را در کشور کاهش دهد و این در حالی است که 
نمی توان از خستگی بیش از حد نیروهای بهداشت و درمان غفلت کرد.
ستاد ملی مقابله با کرونا قرار است درمورد تعطیلی 2 هفته ای تهران 

و شهرهای بزرگ کشور تصمیم بگیرد.

حال  »در  گفت:  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
حاضر حتی در راهروی تمامی بیمارستان ها مملو از جمعیت 
بیماران جدید وجود  برای بستری و پذیرش  بوده و تختی 
ندارد. از این رو باید تهران و مراکز استان ها را حتمًا به مدت 

دو هفته به منظور کنترل شرایط تعطیل کنیم.«
به گزارش سپید، یحیی ابراهیمی در گفت و گو با خانه ملت با 
اشاره به اثر بخش بودن محدودیت های کرونایی اعمال شده 
گفت: »بسیاری از کشورهای آسیای شرقی مانند چین، تایلند 
و ژاپن برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، پیشگیری را بر 

درمان ارجحیت دادند از این رو بهترین روش برای کنترل 
شیوع این بیماری قطع زنجیره انتقال است. اگر تمامی تخت های 
بیمارستانی را به تخت های ICU  تبدیل کنیم اما به مقوله 
پیشگیری توجه کافی نداشته باشیم نمی توانیم جلوی حجم 

انبوهی از بیماران مبتال به کرونا را بگیریم.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، پیشگیری از 
ابتال به کرونا، قبل از درگیری با آن را بهترین روش مقابله با 
بیماری کووید-19 دانست و تاکید کرد: »رعایت فاصله گذاری 
فیزیکی، استفاده از ماسک و مراقبت در منزل از جمله روش های 
مطمئن برای پیشگیری از ابتال به کرونا است. از طرفی هم 
معتقدم تعطیلی دو هفته ای تهران و کالنشهر ها در شرایط فعلی 
امری ضروری بوده که باید با همکاری و همیاری تمامی ارکان 
حاکمیت به ویژه نیروهای انتظامی چون سپاه، ارتش و بسیج 

انجام شده تا مانع شیوع گسترده کرونا شویم.«
نماینده مردم دلفان و سلسله در مجلس یازدهم، با بیان اینکه 
رها کردن کشور به حال خود موجب افزایش چشمگیر تعداد 
فوتی های ناشی از کرونا خواهد شد، ادامه داد: »با این ادبیات 
نمی توانیم بیماری را کنترل کنیم در حال حاضر حتی در راهروی 
تمامی بیمارستان های تهران و شهرستان مملو از جمعیت بوده 

و تختی برای بستری و پذیرش بیماران جدید وجود ندارند. 
از این رو باید تهران و مراکز استان ها را حتما به مدت دو 

هفته تعطیل کنیم تا شرایط قابل کنترل شود.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: »منطق این است که 
در شرایط فعلی به جای هزینه کردن بر روی درمان بیماران 
باید در زمینه پیشگیری هزینه کنیم. همچنین باید تالش کنیم 
افراد مبتال شده به بیماری را به منظور جلوگیری از سرایت 

به دیگران به هر طریقی در قرنطینه نگه داریم.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به ضرورت 
زمینه ای  بیماری  داری  بیماران  از  بیشتر  مراقبت  و  کنترل 
و  کرونا  به  ابتال  موارد  ناگهانی  »افزایش  کرد:  خاطرنشان 
مراقبت  و  توجه  شده،  موجب  بیمارستان  در  آنها  بستری 
از بیماران دارای بیماری زمینه ای کاهش پیدا کند که امری 
نگران کننده است. از طرفی پرهیز از برگزاری مراسم های 
بسیارضروری است  موارد  از  دیگر  عروسی و جشن یکی 
که باید توسط مردم رعایت شود و در صورت بی توجهی 
به آن باید توسط مراجع قضایی با متخلفان و تهدیدکننگان 
سالمت مردم قاطعانه برخورد شود؛ نباید اجازه دهیم افرادی 

برای عروسی خود مردم را عزادار کند.«

ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

تعطیلی دو هفته ای تهران و کالنشهر ها تنها راه کنترل شیوع گسترده کرونا ست



سوری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:  خبـر

تعطیلی ۲ هفته ای کرونایی بدون مقدمات پرهزینه خواهد بود

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
 ۲ تعطیلی  به  »اصرار  داشت:  اظهار  بهشتی 
هفته ای به دلیل شیوع اپیدمی کرونا اگر همراه با 
مقدمات، موخرات و ملزومات نباشد، مداخله ای 
بسیار پرهزینه و بدون تأثیر در کنترل این اپیدمی 

خواهد بود.«
به گزارش سپید، حمید سوری در گفت وگو با 

ایرنا افزود: »الک داون یا قفل کردن فقط به ما 
وقفه زمانی می دهد و اگر مشخص نشود هدف 
از آن چیست، در زمان الک داون می خواهیم چه 
کار کنیم و برنامه مان برای بعد از ۲ هفته چه 
خواهد بود، عماًل فنری که طی ۲ هفته فشرده 
می کنیم، رها کردن آن بعد از این مدت وضع 
را بدتر می کند.« این اپیدمیولوژیست به برخی 

مسئوالن و دست اندرکاران نظام سالمت از جمله 
نمایندگان مجلس و رؤسای دانشگاه های علوم 
توصیه کرد که تا پاسخ روشن برای این سواالت 
نگرفته اند، اصرار به الک داون نداشته باشند. وی 
ادامه داد: »اگر هدف الک داون استراحت دادن به 
بیمارستان ها و کادر درمانی است، این هدف را 
می توان با مداخالت و سیاست های کم هزینه تر 

تامین کرد.«
خصوص  در  دیگر  »موضوع  داد:  ادامه  وی 
محدودیت تردد در ساعاتی از شبانه روز است 
که به نظر نمی رسد فرجام موثری در کنترل اپیدمی 

کرونا داشته باشد.«
سوری ادامه داد: »وقتی زمان را برای تعامالت 
اجتماعی و رفتارهای روزمره متراکم می کنیم عمال 
احتمال افزایش سرعت انتشار و مواجهه را بیشتر 
می کنیم، یعنی اگر فعالیت ها را درست تعریف و 
دسته بندی نکنیم، دچار فشار زمان و در نتیجه 

افزایش مواجهه ها می شویم.«
از  بسیاری  در  مردم  »تجمع  کرد:  اضافه  وی 
ایستگاه های مترو و صف های اتوبوس در شب 
اول اجرای این طرح در تهران مؤید این موضوع 
در خصوص ایجاد فشار زمان بر گسترش اپیدمی 
است. اصلی مهم در کنترل اپیدمی که متاسفانه مورد 
توجه تصمیم گیرندگان این طرح قرار نگرفته است.«
در  که  است  این  مانند  »درست  داد:  ادامه  وی 
مواقعی که حجم بسیار زیادی از مردم را که به 
شمال کشور سفر کردند و قصد بازگشت به تهران 
دارند، مجبور کنیم در تعداد ساعات محدودی 

حرکت کنند در حالی که مدیریت زمان و توزیع 
مواجهه در محدوده زمان بیشتر، تراکم ترافیک را 

کمتر خواهد کرد.«
سوری بیان داشت: »به نظر می رسد به جای محدود 
کردن زمان، اگر فعالیت ها در زمان مدیریت شده 
توزیع شود، شانس مواجهه را کمتر خواهیم کرد. 
مثال ساعات کار ادارات یا بانک ها را در چند 
واحد زمانی توزیع کنیم؛ قطعا تراکم جمعیت 
کمتر شده و میزان مواجهه افراد حساس با افراد 
آلوده کمتر می شود.« وی افزود: »در نهایت اینکه 
کنترل اپیدمی به صورت اقدامات جزیره ای، بدون 
استناد به مطالعات بومی و علم اپیدمیولوژی نتیجه ای 
نخواهد داشت و آنچه می تواند به کنترل اپیدمی در 
کشورمان کمک کند همکاری همه جانبه سازمان ها 
و نهادهای کشور و مشارکت فعال مردم است.«

سوری گفت: »اجرای بهینه طرح تکمیلی کنترل 
اپیدمی موسوم به طرح شهید قاسم سلیمانی یکی 
از مهم ترین اقدامات برای کنترل بیماری خواهد 
بود که با همکاری وزارت بهداشت و بسیج از 
۲۰ آبان ماه در کشور آغاز شده است.« وی بیان 
داشت: »اگر رویکرد مناسب برای کنترل اپیدمی 
نداشته باشیم، باید شاهد مرگ بیش از ۸۰ هزار نفر 

از هموطنانمان بر اثر کووید-۱۹ باشیم.«
سوری اظهار داشت: »اپیدمی و عواقب احتمالی 
ناشی از آن بسیار جدی تر از آن است که برخی 
سیاستگذاران تصور می کنند و با آزمون و خطا، 
طرح های جزیره ای و برنامه های انقطاعی کنترل آن 

چیزی شبیه غیرممکن و محال است.«

شماره ۱7۹6 ۲55 آبان ۱3۹۹

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ستاد ملی 
مقابله با کرونا باید محدودیت هایی را اعمال کند که امکان اجرایی 
شدن آن وجود داشته باشد گفت: »اجرای طرح تعطیلی کامل 
تهران بدون فراهم کردن زیر ساخت مناسب و تقویت دولت 

الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد.«
به گزارش سپید، سیدجلیل میرمحمدی میبدی در گفت وگو با 
خانه ملت در رابطه با اثر بخش بودن اعمال محدودیت یک ماهه 
فعالیت برای مشاغل غیرضروری در تهران و مراکز استان ها بعد 
از ساعت ۱۸، گفت: »ثابت شده که قطع زنجیره انتقال تنها راه 
کاهش شیوع ویروس کرونا در سطح جامعه است و مؤثرترین 
روش هم برای رسیدن به این هدف رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی بوده که مهم ترین آن هم رعایت فاصله فیزیکی است.«
وی ادامه داد: »رعایت فاصله فیزیکی به رعایت فاصله ۱.5 متر 
از یکدیگر محدود نشده و باید تمامی موانع اجرایی شدن آن را 
حذف کنیم. به عنوان مثال حضور در ناوگان حمل و نقل عمومی، 
اتوبوس و مترو، حضور در ارگان های دولتی و دستگاه ها برای رفع 
امورات اداری، از مکان هایی هستند که به دلیل ازدحام جمعیت 
امکان رعایت فاصله فیزیکی کمتر وجود داشته و دولت باید با 
افزایش تعداد اتوبوس و واگن مترو، اعمال دور کاری و افزایش 
ارائه خدمات با دولت الکترونیک تمهیداتی برای کاهش تراکم 
جمعیت در این اماکن اقدام کند.« این نماینده مردم در مجلس 

یازدهم، با اشاره به افزایش ابتال های خانوادگی به ویروس کرونا 
در پیک سوم، افزود: »رفت و آمد ها، مهمانی ها و دورهمی های 
خانوادگی یکی دیگر از عوامل موثر بر شیوع کرونا بوده که 
به دولت و دستگاه های اجرایی هم مربوط نمی شود که باید به 
حداقل ممکن برسد. همچنین افزایش سفرهای غیر ضروری 
نیز از عوامل مهم شیوع این ویروس بوده که علی رغم اطالع 
رسانی  های گسترده و اعمال محدودیت ها باز هم شاهد این گونه 
سفرها هستیم که باید با تدابیر جدید و اجرای محدودیت های 

سختگیرانه تر مدیریت شود.«
وی با تاکید بر اینکه دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا باید 
محدودیت هایی را اعمال کنند که امکان اجرایی شدن آن وجود 
داشته باشد، افزود: »یقیناً اجرای طرح تعطیلی کامل تهران بدون 
فراهم کردن زیر ساخت مناسب و تقویت دولت الکترونیک 
با مشکل مواجه خواهد شد. از این رو معتقدم عملکرد فعلی 
دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا در اعمال محدودیت های 
جدید، تا حدودی علمی و عملیاتی است. اینکه بتوانیم کل 
کشور را برای مدتی تعطیل کنیم کار بسیار خوبی است اما 
باید در نظر بگیریم که آیا امکان عملیاتی شدن آن با توجه به 
زیرساخت های فعلی کشور وجود دارد؟ در صورت تعطیلی 
کامل تهران و کالنشهرها ابتدا باید برای اقشار ضعیف و کم 
درآمد و دارای مشاغل خرد و کوچک، مشکالت ناشی از تاخیر 

در پرداخت اقساط و چک ها و آسیب های فراوان به تولیدی ها 
تدابیر جدی و مناسبی اتخاذ شود و سپس برای اجرای چنین 

طرح هایی اقدام کنیم.«
اسالمی  شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
خاطرنشان کرد: »وظیفه فعلی قرارگاه عملیاتی مصوبات ستاد 
ملی مقابله با کرونا که وزیر کشور در رأس آن قرار گرفته بسیار 
مهم بوده و اجرایی شدن تمامی این مصوبات تاثیر بسیاری در 
کاهش شیوع ویروس کرونا خواهد داشت. یکی از مصوبات 
بسیار مهم و موثر این ستاد، الزام استفاده از ماسک است اما باید 
برای افراد ضعیف و کم درآمد نیز تدابیری اتخاذ شود و ماسک 

با قیمت پایین و یا به صورت رایگان در اختیارشان قرار بگیرد.«

میرمحمدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

تعطیلی تهران بدون تقویت زیرساخت های دولت الکترونیک اثر بخشی ندارد
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:  خبـر

مخالفت رییس جمهور با تعطیلی تهران کذب محض است
طرح جدید، خیلی کامل تر از طرح تعطیلی شهرها است

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مخالفت رییس جمهور با تعطیلی 
تهران را از اساس تکذیب کرد.

به گزارش سپید، علیرضا رئیسی درباره شایعات مطرح شده مبنی بر 
مخالفت رییس جمهور با تعطیلی تهران، گفت: »بحث فقط بر سر 
پایتخت نیست و حساسیت هایی که وجود دارد نسبت به گستردگی 
شیوع بیماری در کل کشور است که وضعیتی افزایش یابنده پیدا کرده 
است.« وی گفت: »از چند هفته پیش وضعیت استان های مختلف 
از سوی استانداری ها، رؤسای دانشگاه ها و وزارت بهداشت مورد 
بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدند که باید محدودیت هایی 
ایجاد و حتی تشدید شود.« رئیسی با بیان اینکه سه هفته قبل ابتدا در 
۴3 شهرستان محدودیت شدید ایجاد کردیم، افزود: »بعد از آن ۴6 
شهرستان دیگر در لیست شهرهای دارای محدودیت شدید قرار گرفتند. 
در مراکز قرمز و مراکز استان ها گروه 3 و ۴ مشاغل را محدود کردیم، 
همچنین طرح پایان فعالیت مشاغل در ساعت 1۸ را عملیاتی کردیم.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به جلسه روز پنج شنبه 
کمیته های مرکزی ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: »پنج شنبه گذشته 
طرح جامعی تهیه شد و با پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان، به بحث 
و بررسی کارشناسی گذاشته شد و قرارگاه عملیاتی وزارت کشور، 
نیروی انتظامی و دیگر نهادهای دخیل مورد بررسی قرار گرفت. طرح 
جامعی که تهیه شده است طرح هوشمندی است که براساس آن اگر 
نرخ بیماری در یک شهر یا شهرستانی به یک میزانی برسد و باالتر 
برود که در سطح هشدار تعریف شود مشمول تعطیلی کامل خواهد 

شد و به جز مشاغل اصلی بقیه مشاغل تعطیل خواهند شد. در این 
طرح سطوح قرمز، نارنجی و زرد تعریف شده اند که محدودیت ها 

براساس آن اعمال می شود.«
رئیسی با تکذیب مخالفت رییس جمهور با تعطیلی تهران، گفت: 
»این خبر از اساس کذب محض است، دکتر روحانی نه تنها با این 
طرح مخالفت نکردند بلکه با حمایت این طرح تاکید کردند این 
طرح روز شنبه در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شود تا سایر اعضا 
هم نظر بدهند. این طرح روز پنج شنبه مطرح شد و ایشان حمایت 
کردند، در جلسه روز شنبه نیز این طرح مطرح و سایر اعضا نظرات 

اصالحی خود را دادند. مثال ستاد نیروهای مسلح نظری داشت که 
اصالح شد، دادستان کل کشور نظری داشتند که در طرح لحاظ شد. 
بعد از آن نیز کلیات طرح پذیرفته شد و براساس آن نه تنها تهران بلکه 
بیش از 1۰۰ شهر در هفته آینده و از روز شنبه مشمول محدودیت 
خیلی شدید خواهند شد.« وی گفت: »این محدودیت های شدید در 
5 محور و در حوزه کارکنان، آموزش و دانشگاه، فرهنگی و هنری، 
مشاغل و تردد درون و برون شهری اعمال خواهد شد. این طرح 
خیلی کامل تر از تعطیلی است که مدنظر برخی ها بود. رییس جمهور 
موافق بودند و تاکید کردند که این طرح اجرایی شود. هیچ بحث 
دیگری هم مطرح نشد.« رئیسی گفت: »به دنبال جلسه روز شنبه در 
وزارت کشور جلسه ای برای اجرایی کردن طرح جامع و اطالع رسانی 
کردن به مردم برگزار شده است. قرار است همه مشاغل از جزئیات 
این طرح آگاه شوند. فرماندهان نیروی انتظامی، مسئوالن اصناف و 
حوزه اطالع رسانی هم در این جلسه حضور دارند تا بتوانیم طرح را 
کامل اجرایی کنیم. همه مشاغل هم باید در جریان باشند، فرماندهان 
نیروی انتظامی و مسئول اصناف و حوزه اطالع رسانی همه حضور  

دارند تا برای اجرای طرح بتوانند دقیق عمل کنند.«
به گزارش وبدا، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با تأکید مجدد 
بر عدم مخالفت رییس جمهور با تعطیلی تهران، خاطرنشان کرد: 
»ایشان نه تنها با تعطیلی تهران بلکه با 1۰۰ شهر که بیش از 2۰ مرکز 
استان مثل مشهد، تبریز، ارومیه، شیراز و اصفهان را شامل می شود 

هم موافقت کردند.«

معاون بهداشت وزیر بهداشت هرگونه جابجایی مسافر به صورت 
هوایی، زمینی و دریایی بدون دریافت نتیجه تست کرونا را از 

2۸ آبان ماه به بعد ممنوع اعالم کرد. 
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی در نامه ای به معاونت حمل و 
نقل وزارت راه و شهرسازی، رئیس سازمان هواپیمایی کشور، 
رئیس سازمان راهداری، مدیرعامل شرکت راه آهن و معاون 
گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

بر لزوم اجتناب از هر گونه جابجایی مسافر به صورت هوایی، 
زمینی و دریایی بدون دریافت نتیجه تست کرونا تاکید کرد. 

در نامه رییسی آمده است: »در راستای اجرای بند 7 مصوبه جلسه 
چهل و دوم ستاد ملی مدیریت کرونا در مورد عدم جابجایی 
مسافران دارای تست کرونای مثبت و با عنایت به تسریع در 
قطع زنجیره انتقال کرونا، از تاریخ 2۸ آبان هرگونه جابجایی 
مسافر به صورت هوایی، زمینی و دریایی بدون دریافت نتیجه 

تست کرونا ممنوع است. بدین منظور با توجه به پیاده سازی 
بستر فنی توسط سازمان فناوری اطالعات ایران الزم است با 
هماهنگی آن سازمان نسبت به برقراری ارتباط با بستر دولت 
الکترونیک آن سازمان اقدام و از این طریق استعالم الزم از پایگاه 
داده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شود.« 
در پایان این نامه رابطان فنی بخش سازمان فناوری اطالعات 

ایران نیز معرفی شده اند.

از ۲۸ آبان ماه 

مسافرتبدونارائهتستکروناممنوعمیشود

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران گفت: »در حال حاضر مراکز 
خون و انکولوژی و مراکز پیوند اعضا نیاز به خون و فرآورده های 
خونی دارند و این نیاز در حال افزایش است، تنها راه کمک به 
بیماران صعب العالج و جراحی ها، بیماران هموفیلی و تاالسمی و 
زنان بارداری که حین زایمان نیاز به خون دارند، اهدای خون است، 
برای اطمینان خاطر شهروندان از سالمت و ایمنی محیط مراکز اهدای 
خون تمام موارد استاندارد در مراکز انتقال خون برای پیشگیری از 
انتشار ویروس کرونا رعایت می شود و جای هیچ گونه نگرانی برای 
اهداکنندگان وجود ندارد ضمن اینکه هنوز هیچ مورد ابتال به کرونا 

از طریق خون و فرآورده های آن ثبت نشده است.«
به گزارش سپید، بشیر حاجی بیگی با عنوان این مطلب که در حال حاضر 
به تمام گروه های خونی نیاز داریم گفت: »افرادی که دارای گروه های 

خونی منفی هستند باید اقبال بیشتری به اهدای خون داشته باشند، چون 
فقط 1۰ درصد مردم کشور گروه خونی منفی دارند، سرمای پاییزی و 
بارش ها در حالی در کشور آغاز شده که بیشتر استان ها به دلیل شیوع 
ویروس کرونا در وضعیت قرنطینه و کاهش تردد قرار دارند، این در 
حالی است که نیاز به خون دائمی است و کاهش آمار اهدای خون 
سبب اُفت ذخایر خون و فرآورده های خونی می شود.« وی گفت: 
»در حال حاضر مراکز خون و انکولوژی و مراکز پیوند اعضا نیاز به 
خون و فرآورده های خونی دارند و این نیاز، در حال افزایش است، 
تنها راه کمک به بیماران صعب العالج و جراحی ها، بیماران هموفیلی 
و تاالسمی و زنان بارداری که حین زایمان نیاز به خون دارند، اهدای 
خون است.« وی افزود: »برای اطمینان خاطر شهروندان از سالمت و 
ایمنی محیط مراکز اهدای خون تمام موارد استاندارد در مراکز انتقال 

خون برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا رعایت می شود و جای 
هیچ گونه نگرانی برای اهداکنندگان وجود ندارد ضمن اینکه هنوز 
هیچ مورد ابتال به کرونا از طریق خون و فرآورده های آن ثبت نشده 
است.« به گزارش مهر حاجی بیگی در پایان به آمار اهدای خون در 7 
ماهه نخست سال 99 اشاره کرد و افزود: »در این مدت یک میلیون و 
9۰6 هزار واحد خون و فرآورده های خونی در سطح مراکز درمانی و 
بیمارستانی توزیع شده است، استان تهران با داشتن 16۰ بیمارستان و 
مرکز درمانی بزرگ ترین مصرف کننده خون و فرآورده های خونی در 
کشور است، از هموطنان باالی 1۸ سال و کمتر از 6۰ سال که حداقل 
وزن آن ها 5۰ کیلوگرم باشد درخواست دارم برای کمک به بیماران 
نیازمند خون و فرآورده های خونی در روزهای سرد و کرونایی، به 

مراکز انتقال خون مراجعه کنند.«

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران: 

هنوزهیچموردابتالبهکروناازطریقخونوفرآوردههایآنثبتنشدهاست
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مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا مطرح کرد خبـر

انجام »سی تی اسکن« برای کودکان بدون تجویز پزشک ممنوع
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به خطرناک بودن سی 
تی اسکن گفت: »این آزمایش به دلیل ورود میزان زیاد اشعه به بدن 
انسان بسیار خطرناک است به ویژه اینکه دختران و پسران خردسال 

به هیچ وجه نباید بدون تجویز پزشک سی تی اسکن شوند.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی درباره پخش شدن ویروس کرونا در 
فضای بانک ها توسط دستگاه های پول شمار گفت: »در ابتدای شروع 
کرونا در کشور چین، مسئوالن ووهان پول های چرخنده در شهر را 
ضدعفونی کردند.« وی با اشاره به اینکه نحوه انتقال این بیماری از 
طریق اشیا به سمت انتقال از طریق ذرات هوا تغییر کرده است، گفت: 
»الزم است مردم پس از انجام معامالت بانکی و یا دریافت پول از 
دستگاه های پول شمار در اسرع وقت دستان خود را ضد عفونی کنند. 
در حقیقت شست وشوی دست، قطع کننده زنجیره انتقال ویروس از 

یک فرد به دیگر افراد خانواده و مرتبط با او است.«
عضو ستاد علمی مبارزه با کرونا افزود: »شست وشوی دست باعث 
قطع زنجیره انتقال ویروس از این فرد مبتال به دیگر اعضاء خانواده 
می شود. به همین دلیل از همه درخواست می کنیم شست وشوی دست 
را به ویژه در ادارات جدی بگیرند و یا حتی االمکان از مواد ضدعفونی 

کننده برای ضدعفونی کردن دست ها استفاده کنند.«
مردانی خاطرنشان کرد: »پالستیک گذاشتن روی دستگاه خودپرداز 
کافی نیست بلکه الزم است موارد بهداشتی را در خصوص استفاده 
از پول های کاغذی رعایت کنیم و تا جای ممکن از سیستم پرداخت 
الکترونیکی استفاده کرده و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم. 
وضعیت در حدی است که تعطیلی شهرهای بزرگ در دستور کار 

است پس الزم است شهروندان اصال به بانک نروند.« وی تاکید کرد: 
»ویروس کرونا می تواند 6 الی 12 ساعت بر روی پول ها بنشیند و 
گاها اعالم شده است که این زمان به 2۴ ساعت نیز می تواند برسد؛ 
اما ویروس در بازه زمانی بیش از 12 ساعت عماًل غیر فعال خواهد 
شد. حتی در مشاغل هم توصیه می کنیم پول ها تا 12 ساعت در دخل 
نگه داشته شده وبعد به بانک ارسال شود. دستگاه های پول شمار هم 

می توانند باعث انتقال کرونا شوند.«
عضو علمی ستاد کرونا تاکید کرد: »انتقال این ویروس از راه هوا 
بُرد صورت می گیرد و تنها راه مقابله با آن تعطیلی مسافرت ها، 
دورهمی های خانوادگی، خودداری از بیرون رفتن های غیرضروری، 

رعایت فاصله گذاری اجتماعی، در آغوش نکشیدن افراد، ضد عفونی 
و شست وشوی مکرر دست ها است.«

مردانی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از مبتالیان نداریم گفت: »بر اساس 
مطالعاتی که توسط تیم دکتر ملک زاده در دانشگاه تهران انجام شده به 
نظر می رسد حدود 20 تا 30 درصد مردم ایران به این بیماری مبتال 
شده باشند. آنها آنتی بادی محافظت کننده بعد از ابتال را دارند ولی 
مشکل این است که ممکن است بعد از طی بازه زمانی حدود 6 ماه  
این آنتی بادی به صفر برسد و فرد دوباره به بیماری مبتال شود. در 
نتیجه نمی توان به بسیاری از تحقیقات و آمارها استناد کرد.« وی با ذکر 
اینکه سی تی اسکن فقط باید با تجویز پزشک انجام شود گفت: »این 
آزمایش به دلیل ورود میزان زیاد اشعه به بدن انسان بسیار خطرناک 
است. افراد باید از انجام آزمایش خودسرانه سی تی اسکن به ویژه 
در سنین پایینتر خودداری کنند. به ویژه دختران و پسران خردسال به 
هیچ وجه نباید بدون تجویز پزشک سی تی اسکن شوند. در صورت 
مشاهده عالئمی همچون تنگی نفس، فشار بر روی قفسه سینه، اشکال 
در تنفس و تب متداوم، پزشک به صالحدید خود این آزمایش را 

برای بیمار تجویز می کند.«
به گزارش فارس، وی در انتها تاکید کرد: »تا به این لحظه هیچ 
دارو و درمان قطعی برای این بیماری پیدا نشده است اگرچه از 
تمامی داروها از جمله رمدسیویر استفاده می شود ولی هیچ کدام 
معجزه آسا نیستند. داروهای طب سنتی مانند آویشن و شربت 
زوفا در کم کردن عالئم بیماری موثرند ولی برای درمان اصلی 

بیماری استفاده نمی شوند.«

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: »در 

صورت تایید کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا، داروی فاویپیراویر 
در  بخش سرپایی تجویز و مصرف خواهد شد.«

به گزارش سپید، سید حیدر محمدی با بیان اینکه هنوز ماهیت 
ویروس کرونا در دنیا شناسایی نشده است تا داروی مشخص و 
منحصری داشته باشد، اظهار کرد: »داروهایی که در حال حاضر 
برای درمان کرونا استفاده می شود اغلب داروهای ضد ویروس 
است که از قبل هم در دسترس بوده است.« وی افزود: »هنوز 
نمی توان در مورد اثربخشی قطعی دارویی اظهار نظر کرد، پس 
هیچ داروی قطعی برای درمان کرونا در دنیا وجود ندارد. در حال 

حاضر عمدتا داروهای ضد ویروس و ضد التهابی چون رمدسیویر، 
کلترا و فاویپیراویر برای درمان این بیماری مطرح است که اثرگذاری 
نسبی داشته اما اثربخشی قطعی ندارند.« به گفته مردانی سه داروی 
مذکور معموالً در فاز حاد برای بیماران تجویز و مصرف می شود 
اما احتمال دارد درصورت تایید کمیته علمی مبارزه با کرونا، داروی 

فاویپیراویر در  بخش سرپایی نیز تجویز و مصرف شود.«
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی خاطرنشان کرد: 
»داروی فاویپیراویر توسط چندین شرکت دارویی در داخل کشور 

تولید می شود و مشکلی از لحاظ تامین این دارو وجود ندارد.«

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعالم کرد

احتمال تجویز و مصرف داروی فاویپیراویر در بیماران سرپایی کرونا

رئیس انجمن متخصصان داخلی با اشاره به تنوع عالئم در مبتالیان 
به کرونا، گفت: »اکنون بیماران مبتال به کرونا با عالئم گوناگونی 
مانند سکته مغزی، سکته قلبی، خونریزی دستگاه گوارش، اسهال 

و استفراغ به پزشک مراجعه می کنند.«
به گزارش سپید، ایرج خسرونیا در گفت وگو با فارس در پاسخ 
به این پرسش که کرونا با چه عالئمی مربوط به سیستم گوارش 
بروز می کند؟، اظهار داشت: »کرونا در روزهای اول که وارد شد، 
بیشتر عالئم تنفسی داشت؛ یعنی فرد با تنگی نفس، سرفه، تب، 
بی حالی و ضعف عمومی همراه بود  اما اکنون بیماران با عالئم 
گوناگون مراجعه می کنند؛ برای نمونه بیماری با عالئم سکته مغزی، 

بیماری دیگر با عالئم سکته قلبی یا فردی با خونریزی دستگاه 
گوارش و یکی هم با اسهال و استفراغ به پزشک مراجعه می کند.«
رئیس انجمن متخصصان داخلی اضافه کرد: »بنابراین هر بیماری 
که به پزشک مراجعه می کند، پزشک باید به فکر ابتالی فرد به 
کرونا باشد؛ مگر اینکه خالف آن ثابت شود و اکنون این یکی 

از مشکالتی است که داریم.«
خسرونیا افزود: »وقتی بیماری فرد دیر تشخیص داده می شود، 
این فرد با بیماری در جامعه حضور پیدا می کند و باعث آلودگی 
دیگران می شود. وقتی فرد دچار اسهال و استفراغ می شود، فکر 
نمی کند مبتال به کرونا شده و با همین حالت به محل کار یا 

جای دیگر می رود و ایجاد آلودگی می کند؛  بنابراین باعث شیوع 
بیشتر بیماری می شود.«

رئیس انجمن متخصصان داخلی مطرح کرد

نشانه های گوارشی کرونا



محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت: 

استعفای وزیر بهداشت، شایعه است
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت با رد شایعه استعفای وزیر بهداشت، گفت: 
»متاسفانه در ماه های اخیر و در اوج بحران همه گیری 
کرونا، شایعات و اخبار ناموثقی با عنوان استعفای وزیر 
بهداشت با مقاصد مختلف از منابع غیرموثق منتشر شده 
و می شود که البته کما في السابق، صحت نداشته و ندارد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، کیانوش جهانپور با بیان این مطلب، افزود: »با شناختی که 
از روحیات وزیر بهداشت داریم، اتفاقا ایشان اهل رفع مسئولیت از خود آن هم در شرایط 

سخت نیستند و شایعات مبنی بر استعفای ایشان در این شرایط به هیچ وجه صحت ندارد و 
ایشان و تیم مدیریتی وزارت بهداشت در این شرایط با احساس مسئولیتی مضاعف نسبت 

به همه ماه های گذشته در خدمت به مردم عزیز در تالش هستند.«
جهانپور گفت: »شرایط کشور و بحران همه گیری کرونا ایجاب می کند همه دلسوزان دولت 
و ملت در هر جایی که حضور دارند، در جهت تقویت مشارکت بین بخشی و اجتماعی 
بکوشند و  بذر امید در دل های مردم این سرزمین بکارند، از دوستان رسانه ای هم انتظار 

می رود در این مسیر یاری رسان ملت و دولت باشند و به شایعات توجهی نکنند.«
وی در پایان تاکید کرد: »اطمینان داشته باشید، وزیر و مجموعه مدیریتی وزارت بهداشت 
با درک شرایط موجود و اقتضائات آن، بیش از هر زمان دیگری، انگیزه خدمت داشته و در 
مسیر مدیریت و مهار همه گیری این ویروس منحوس، به انحای مختلف، تالش بیشتری 

معمول خواهند داشت.«

خبـر

دولت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد 
از افزایش پیاپی قیمت لبنیات به ویژه شیر، گفت: 
»افزایش قیمت کاالها از جمله شیر هیچ ربطی به 
تحریم و قیمت ارز ندارد و حتی علی رغم کاهش 
قیمت ارز قیمت کاالهای اساسی در حال افزایش 
است بنابراین ضعف جدی دولت در نظارت بر 

بازار به خوبی مشهود است.«
در  بندپی  محسنی  محمدعلی  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با خانه ملت، در واکنش به افزایش پیاپی 
قیمت لبنیات به ویژه شیر، گفت: »شیر یکی از 
فرآورده هایی است که به طور معمول باید در سبد 

غذایی روزانه مردم آن هم با قیمت بسیار ارزان 
قرار گیرد اما دولت نه تنها برای شیر سوبسید در 
نظر نگرفته بلکه متاسفانه با افزایش مداوم قیمت آن 
هم مواجه هستیم.« محسنی بندپی با تاکید بر اینکه 
افزایش قیمت شیر منجر به کاهش مصرف و در 
نهایت تهدید سالمت مردم می شود، افزود: »به طور 
قطع اگر مقوله پیشگیری از بیماری ها مورد توجه 
قرار نگیرد باید برای درمان هزینه های زیادی کنیم.«
وی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت به موضوع افزایش 
قیمت لبنیات ورود می کند، ادامه داد: »افزایش قیمت 
شیر، کاهش و عدم دسترسی به آن را به دنبال خواهد 

داشت و این موضوع هم مستقیم به سالمت مردم 
یک شنبه  روز  نشست  در  بنابراین  است  مربوط 
کمیسیون بهداشت به این موضوع ورود خواهیم 
کرد.« نماینده مردم نوشهر، چالوس و کالردشت در 
مجلس یازدهم یادآور شد: »البته نه تنها با افزایش 
قیمت شیر بلکه با افزایش اغلب کاالهای اساسی 
مواجه هستیم به گونه ای که حتی قیمت یک کاال در 

دو مغازه کنار هم با هم متفاوت است.«
محسنی بندپی با انتقاد از عدم کنترل قیمت کاالهای 
اساسی در بازار، گفت: »افزایش قیمت کاالها از 
جمله شیر هیچ ربطی به تحریم و قیمت ارز ندارد و 
حتی علی رغم کاهش قیمت دالر و ارز، قیمت ها در 
حال افزایش است و ضعف جدی دولت در کنترل 

قیمت ها و نظارت بر آن مشهود است.«
وی افزود: »یکی از دالیلی که مجلس شورای اسالمی 
علی رغم مشکالتی که در وزارت صمت وجود داشت 
به دومین وزیر پیشنهادی رای داد کنترل قیمت کاالها 
بوده است، از این رو به طور قطع مجلس باید به این 
موضوع ورود و وزارت صمت را تحت فشار قرار دهد 
تا بتواند نظارت مناسبی را بر قیمت کاالهای اساسی 
داشته باشد؛ در حالی شاهد افزایش نجومی قیمت 
کاالهای اساسی و کاهش شدید قدرت خرید مردم 
هستیم که حقوق و درآمدها ثابت و عدم نظارت جدی 
دولت بر این مساله به طور کامل مشهود بوده بنابراین 

در این رابطه نیاز به ورود جدی مجلس است.«

واکنش وزیر بهداشت ضعفجدیدولتدرکنترلقیمتها
به شایعه استعفا:

اهل خالی کردن صحنه نیستم

شناخته  »جریان  گفت:  بهداشت  وزیر 
شده ای، خبر استعفای بنده را منتشر کرد، 
اما مردم بدانند اهل خالی کردن صحنه ای 

که به ضرر مردم باشد، نیستیم.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سعید نمکی 
در واکنش به خبر استعفای وی، اظهار کرد: 
»ممکن است جایی برای منافع مردم بایستیم و 
چانه بزنیم، اما اهل ترک کردن صحنه نیستم.«
وی افزود: »توسط جریان شناخته شده ای 
شایعه شده بود که وزیر بهداشت استعفا کرده 
است، اما با عهد و پیمانی که با مردم این 
سرزمین بسته ام، گرچه ممکن است جاهایی 
بر مواضعم بایستم و برای موضوعی چانه 
بزنم، اما تا جان در بدن دارم و تا جاییکه 
جان آفرین این توفیق را خواهد داد، اهل 

ترک کردن صحنه ای به ضرر مردم نیستیم.«
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ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری در حوزه 
سالمت تاکنون از فعالیت ۸ شتاب دهنده دارویی در کشور حمایت 

کرده که تولید یک صد محصول نهایی را بدنبال داشته است.
به گزارش سپید به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
تأمین زیرساخت های حوزه سالمت از جمله موضوعاتی است که 
در روزهای شیوع کرونا همه به ضرورت آن پی بردند. با این نگاه، 
توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری این حوزه اهمیت زیادی دارد، 
به همین دلیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به حوزه 

تامین این زیرساخت ها با حمایت از شتاب دهنده ها ورود کرد.
زیرساخت های حوزه سالمت به »دارو«، »واکسـن های انسـانی«، 
»تجهیـزات پزشکی«، »محصوالت آرایشی و بهداشتی«، »طب 
بازساختی« و »پروبیوتیک های دارویی« مربوط می شود؛ حوزه ای 

حساس و راهبردی که اگر مورد بی توجهی قرار گیرد در شرایط 
بحرانی مثل شیوع ویروس کرونا و آنفلوآنزای فصلی و غیره با 

مشکالت زیادی روبرو می شویم. 
گام های برداشته شده در این حوزه کم نیست و فعاالن نظام 
سالمت کشور با کمک زیست بوم فناوری و نوآوری توانسته اند  
بخش بزرگی از نیازهای این حوزه را تامین کنند. یکی از این 
عرصه های فناورانه ای که به همت سرآمدان علمی و فناوران 
کشور متحول شده و توسعه خوبی را تجربه کرده، حوزه دارو و 
درمان است. تولید داروهای پیچیده مورد نیاز کشور است که برای 
خرید هر قلم از آنها باید هزینه زیادی پرداخت کنیم، اما توانمندان 
علمی دست به کار شدند و با تولید داروهای مورد استفاده در 
کشور سعی دارند  بخش زیادی از این نیازها را در داخل تامین 
کنند. این تالش ها هم از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری مورد حمایت ویژه قرار گرفته است؛ به طوری که تاکنون 
از شکل گیری ۸ شتاب دهنده دارویی در کشور حمایت شده و 
برای نظام سالمت کشور، تولید یک صد محصول نهایی را در 
پی داشته است. یکی از نهادهای موثر و حامی این زیست بوم 
ارزشمند، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری است. »حمایت از تولید استانداردهای مختلف 
دارویی«، »ایجاد مسیر سبز برای دریافت مجوزهای سازمان غذا و 
دارو برای شرکت های دانش بنیان از جمله اقدامات ستاد توسعه 

زیست فناوری در حوزه دارو است.
جدید  ایده های  در  که  هستند  شرکت هایی  دهنده ها  شتاب 
سرمایه گذاری می کنند. آنها به صاحبان ایده ها کمک می کنند 
تعریفی صحیح و نمونه اولیه مناسبی از کاال یا خدماتی که قصد 

نوآوری در آن صنعت را دارند، ارایه دهند.

شکل گیری ۸ شتاب دهنده دارویی با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری



مسئول کلینیک سالمت جنسی ابن سینا مطرح کرد

مسئول کلینیک سالمت جنسی مرکز درمان ناباروری 
ابن سینا درباره ارتباط افزایش سن، دیابت و اختالالت 
عملکرد جنسی، گفت: »افزایش سن بر تنظیم قند 
خون تأثیر می گذارد؛ از سوی دیگر، باال رفتن سن 
به تنهایی احتمال بروز اختالالت عملکرد جنسی 

را افزایش می دهد.«
به گزارش سپید به نقل از روابط عمومی مرکز 
درمان ناباروری ابن سینا، هاله ملکی درباره میزان 
شیوع این بیماری افزود: »بر اساس جدیدترین آمار، 
جمعیت مبتالیان به دیابت در جهان حدود ۴63 
میلیون نفر است و پیش بینی می شود تا سال 2۰3۰ 
شمار مبتالیان از مرز نیم میلیارد نفر خواهد گذشت 

و تا سال 2۰۴5 به 7۰۰ میلیون خواهد رسید.«
وی گفت: »این افزایش در همه نقاط دنیا یکسان 
نیست و در اروپا 15 درصد، شمال آفریقا 1۴3 
درصد و خاورمیانه تا 96 درصد خواهد بود. البته 
این آمار به مبتالیان شناخته مربوط است و افرادی که 
هنوز بیماری شان تشخیص داده نشده و مبتالیان به 
پره دیابت )پیش دیابت( را هم باید به این ارقام اضافه 
کرد.« ملکی در ادامه یادآور شد: »دیابت »سونامی 
قرن« نامیده می شود؛ چرا که افزون بر عوارض فردی، 
سبب بروز مشکالت بهداشتی و هزینه های باال در 
جوامع می شود. عوارض دیابت شامل اختالالت 
بینایی، حمالت قلبی عروقی، نارسایی کلیوی، مرگ، 
قطع پا، افسردگی، مشکالت جنسی و غیره است.«
افزود:  ابن سینا  کلینیک سالمت جنسی  مسئول 
»مشکالت جنسی افزون بر اینکه کیفیت زندگی 
فرد را تحت تأثیر قرار می دهند، باعث ایجاد مشکالت 
بین فردی و زناشویی هم می شوند. در مردان دیابتی، 
شایع ترین مشکل جنسی اختالل نعوظ است. ممکن 
است زودانزالی، دیرانزالی، برگشت انزال به مثانه و 
بی میلی جنسی نیز در مردان دیابتی رخ دهد. در زنان 

دیابتی نیز، کاهش میل جنسی، کاهش برانگیختگی 
جنسی، درد هنگام مقاربت، افزایش عفونت های 
واژن و نرسیدن به اوج لذت جنسی شایع است.«

وی تأکید کرد: »بخشی از عوارض مربوط به پیشرفت 
بیماری و بخشی ناشی از داروهایی است که برای 
کنترل عوارض دیابت مصرف می شوند. برای داشتن 
عملکرد جنسی طبیعی، سالمت سیستم های قلب 
و عروق و عصبی ضروری است. قند خون باال 
در طول زمان، سبب آسیب به رشته های عصبی 

محیطی و عروق می شود.«
ملکی گفت: »همچنین، قند خون می تواند باعث 
افزایش سطح چربی های مضر خون و رسوب آنها 
در دیواره عروق شود و در درازمدت موجب تنگی 
و انسداد رگ ها می شود. با قطور شدن دیواره رگ ها، 
فشارخون باال می رود و سبب تخریب دیواره رگ ها 
می شود. بنابراین، افزایش سطح قند خون و مقاومت 
به انسولین به صورت زنجیروار با آسیب های جدی 

قلبی عروقی و عصبی مرتبط است.«

وی با تأکید بر اهمیت سبک زندگی سالم در پیشگیری 
از ابتال و نیز کنترل عوارض دیابت گفت: »سبک 
زندگی ناسالم از جمله عوامل مهم هم در افزایش 
خطر ابتال و هم در تشدید آسیب های بیماری دیابت 
است. برای مثال، اگر فرد مبتال به دیابت دخانیات 
مصرف کند، کاهش سطح اکسیژن نیز اتفاق می افتد 
و آسیب دیواره رگ ها تشدید می شود. مصرف الکل 
نیز سبب افزایش قند خون و ذخیره آن به صورت 
چربی می شود. اضافه وزن و چاقی ناشی از سبک 
زندگی نادرست و کم تحرکی، تغذیه نادرست و 
عادات خواب نامناسب نیز به افزایش سطح قند و 

چربی خون دامن می زنند.«
ملکی افزود: »مبتالیان به دیابت، دچار تنش روانی، 
اضطراب و افسردگی ناشی از مصرف دائمی داروها 
و تغییرات تحمیل شده بر سبک زندگی می شوند. 
همین استرس اضافی، سبب افزایش هورمون های 
وابسته به استرس و اختالل در سازوکار تنظیم قند 
خون می شود. اضطراب ناشی از اختالل عملکرد 

جنسی نیز می تواند فشار و تنش روانی بر این افراد 
را افزایش دهد.«

وی اصالح سبک زندگی و مراجعه به مشاوران 
و متخصصان در هنگام بروز اختالالت جنسی را 
برای کنترل پیامدهای این بیماری ضروری دانست و 
یادآور شد: »برای جلوگیری از بروز عوارض دیابت، 
رعایت برنامه غذایی سالم و اعتدال در مصرف غذا، 
داشتن فعالیت جسمانی منظم، کنترل دقیق قند خون 
با داروهای خوراکی یا انسولین، کنترل فشارخون و 
سطح چربی های خون توصیه می شود. همچنین، 
در صورت اختالل در عملکرد جنسی و روابط 
زناشویی، مشاوره با متخصصان سالمت جنسی 

می تواند کمک کننده باشد.«
مسئول کلینیک سالمت جنسی ابن سینا درباره ارتباط 
افزایش سن، دیابت و اختالالت عملکرد جنسی 
خاطرنشان کرد: »باید توجه داشت افزایش سن فرد 
بر تنظیم قند خون تأثیر می گذارد؛ از سوی دیگر، باال 
رفتن سن به تنهایی احتمال بروز اختالالت عملکرد 
جنسی را افزایش می دهد. بنابراین، اگر دیابت نیز به 
این عوامل اضافه شود، خطر بروز اختالالت عملکرد 

جنسی به  وضوح افزایش می یابد.«
چهاردهم نوامبر، سالروز تولد فردریک بانتینگ، 
دیابت  جهانی  روز  به عنوان  انسولین،  کاشف 
نام گذاری شده است. دیابت یک بیماری متابولیک 
مزمن است که کاهش ترشح انسولین یا کاهش 
اختالل  انسولین موجب  به  حساسیت سلول ها 
در سوخت و ساز کربوهیدرات ها، پروتئین ها و 

چربی ها می شود.
هدف از نام گذاری چنین روزی، افزایش آگاهی 
عمومی در ارتباط با علل، عوارض، پیشگیری و 
درمان این اختالل فزاینده است. اختالل در عملکرد 

جنسی مبتالیان از جمله عوارض این بیماری است.

اختاللعملکردجنسیازعوارضمهمابتالبهدیابت
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از  استفاده  لزوم  به  نامه ای  طی  بهداشت  وزیر  عالی  مشاور 
بیماری های  شیوع  وضعیت  بررسی  »ویزیت« جهت  سامانه 

غیرواگیر تاکید کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، باقر الریجانی مشاور عالی وزیر 
بهداشت در نامه ای به رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی سراسر کشور بر لزوم برنامه ریزی و اجرای مداخالت 
هزینه اثربخشی جهت جلوگیری از شیوع دیابت در کشور تاکید کرد.

متن نامه به شرح زیر است: 
بسمه تعالی

و خدمات  پزشکی  علوم  دانشکده   / دانشگاه  محترم  رییس 
بهداشتی درمانی.............. 

احتراماً همانطور که مستحضرید شیوع ده درصدی دیابت در 
کشور، لزوم برنامه ریزی و اجرای مداخالت هزینه  اثربخش مبتنی 
بر شواهد علمی در سطوح مختلف ملی، استانی، شهرستانی و 
دانشگاهی را نشان می دهد. با توجه به پیِش رو بودن روز جهانی 
دیابت مورخ 2۴ آبان ماه )معادل با چهاردهم نوامبر( و لزوم توجه 
بیشتر به کنترل این بیماری در دوران همزمانی بیماری های غیرواگیر 
و کووید-19 در کشور، باستحضار می رساند مقایسه استانی شیوع 

دیابت و پیش دیابت بر اساس قند خون ناشتا و HbA1c  در کنار 
آگاهی، دریافت درمان و دریافت درمان مؤثر دیابت در سال 1395 
جهت هرگونه بهره برداری از طریق سامانه مصورسازی اطالعات 
https: //vizit. report/ (   قابل دسترسی است:  لینک )ویزیت(

) panel/steps/fa/main. html#/map
الزم بذکر است در سامانه ی VIZIT می توان به صورت رایگان، 
نزدیک به 6۰۰ میلیون گزارش از داده های سالمت پردازش شده از 
معتبرترین و جدیدترین مطالعات ملی در قالب نمودارهای مختلف 
را مالحظه کرد. امکان مقایسه ی شاخص ها، دانلود اطالعات هر 
نمودار، به اشتراک گذاری و اعمال نظر، بخشی از امکانات این سامانه 

است. مضاف بر آن، بومی بودن اطالعات مندرج در این سامانه، 
امکان بهره برداری تمامی پژوهشگران، سیاست گذاران، کسب و 
کارها و سایر ذی نفعان از به روزترین و آخرین  اطالعات و تحلیل 
داده های مطالعات مندرج در سامانه را امکان پذیر می سازد. در 
این سامانه وضعیت سایر عوامل خطر بیماری های غیرواگیر شامل 
شیوع پرفشاری، چاقی، کلسترول باال، وضعیت دریافت نامناسب 
میوه ها، سبزی ها، نمک، مصرف سیگار و میزان فعالیت بدنی ناکافی، 
به تفکیک تمامی استان ها و شهرستان ها و برای گروه های سنی 
و جنسی مختلف قابل دسترسی است. با توجه به این که شیوع 
بیماری دیابت در ایران از 5. 5 درصد در سال 199۰ به 9.1 درصد 
در سال 2۰16 رسیده است و تفاوت ۴ درصدی شیوع دیابت بین 
افراد ساکن در مناطق روستایی )۸.1 درصد( و شهری )12درصد( 
در کنار تفاوت حدود  ۸ درصدی بین استان های کشور )کمترین: 
۴.2 درصد، بیشترین: 11.6 درصد( در سال 1395، لزوم توجه به 

وضعیت شیوع دیابت در سطوح فروملی را می طلبد. 
امید است بهره وری الزم از این اطالعات توسط مسئولین نظام 
سالمت و سیاستگذاران این عرصه انجام گیرد و در پرتو عنایات 

الهی گامی در جهت کاهش آالم مردم برداشته شود.

مشاور عالی وزیر بهداشت در نامه ای به رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی تاکید کرد

لزوم استفاده از سامانه »ویزیت« جهت بررسی وضعیت شیوع بیماری های غیرواگیر

خبـر



رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران: 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از آغاز آزمایش 
فاز انسانی دو واکسن کرونا در دانشگاه علوم پزشکی 

ایران خبر داد.
به گزارش سپید، جلیل کوهپایه زاده با اعالم آغاز 
آزمایش فاز انسانی دو واکسن در دانشگاه علوم پزشکی 
ایران، تصریح کرد: »در حال حاضر افراد بسیاری 
داوطلب این کار شدند که باید کاندیدهای مناسب 
انتخاب شوند.«کوهپایه زاده در خصوص مراحل تولید 
واکسن ایرانی گفت: »چندین مجموعه در کشور روی 
این قضیه کار می کنند و برای این کار دانشگاه ها در کنار 
دانشمندان در حال تالش هستند که طبیعتاً با توجه 
به اقلیم می توانیم نمونه ها و سوش های نزدیک تری 
را برای هموطنان تهیه کنیم، در حال حاضر واکسن 
وارد فاز انسانی و  بخش آزمایش انسانی شده و در 
دانشگاه علوم پزشکی ایران میزبان دو تریال در بحث 
انسانی هستیم که قرارداد یکی را بستیم و دیگری را 
پذیرفتیم که از دانشگاه به عنوان یکی از مکان های 
پایلوت استفاده شود، چون باید یک تریال یا آزمایش 
انسانی هم در افراد انجام شود، لذا در دانشگاه خودمان 
حداقل در جریان دقیق آزمایش دو واکسن هستم.«
وی در خصوص نحوه این همکاری اظهار کرد: »در 
واقع ما به عنوان دانشگاه در چرخه تولید با دیگر 
همکاران که در بحث ویروس شناسی و تکنیکال فعال 
هستند همراهی و همکاری می کنیم، چون در زمینه 
تریال و مداخالت انسانی نیاز به این همراهی است، 
در حال حاضر افراد بسیاری داوطلب این کار شدند 
که باید کاندیدهای مناسب انتخاب شوند، به هر حال 
هر اقدامی ریسک هایی به همراه دارد ما نمی توانیم 
بگوییم واکسنی را آزمایش می کنیم که هیچ خطری 
ندارد، حتی واکسن هایی که امروز وجود دارد صرفًا 
یک تعدادی عوارض دارد نه صرفا مرگ، بلکه ممکن 
است عوارض عصبی یا خاص خودش را داشته باشد.«
این پزشک متخصص همچنین تصریح کرد: »البته 

این اثرات در مقابل اثرات مثبت چیزی به حساب 
نمی آید که بسیار معدود بوده و یک در میلیون است و 
احتمال ضعیفی دارد، ولی فکر نکنید همه هم می توانند 
کاندید شوند مثال فردی که ویروس کرونا را گرفته 
دیگر کاندید نیست، طبیعتاً فراخوان اعالم می کنیم 
و یک سری هم مراجعات در  بخش های بهداشت 
و درمان داریم، چون این کار داوطلبانه است افراد 
از طریق فراخوان هم جذب می شوند، چون فردی 
که این کار را می کند غیر از اینکه به سالمت خودش 
احترام می گذرد کمک می کند که یک تولید برای 

سالمت جامعه انجام شود.«
کوهپایه زاده در خصوص روش های مختلف تولید 
واکسن نیز یادآور شد: »نوع واکسن بسته به روش 
تولید فرق می کند، در واقع این بستگی دارد به اینکه 
از چه روش محصول ویروس را آماده تبدیل شدن به 
واکسن کنیم، روش نوترکیب یا ویروس کشته شده، 
البته مکانیسم تولید این واکسن از نظر تکنیکال فرق 

می کند ولی از نظر اثربخشی خیلی فرق نمی کند.«
وی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی باور ندارند 
که ایران هم توانایی ساخت واکسن دارد، بیان کرد: 

»باید محصول بیاید تا باور کنند چون ما ایرنیان یک 
مقدار خود کم بینی هم داریم، در  بخش های دیگر 
هم فکر نمی کردیم توانایی داشته باشیم ولی امروز 
در  بخش های مختلف از صنایع غذایی، فضایی و 
تجهیزات پزشکی به خودکفایی رسیدیم، البته شاید 
طول بکشد که به ابزار دقیق برسیم ولی در مورد واکسن 
این خودباوری وجود دارد حاال اگر نمی خواهیم 
خودمان را باور کنیم آن یک بحث دیگر است، ولی 
باید این خودباوری باشد که توانایی داریم، شاید به 
لحاظ تکنولوژی نیاز به یک سری کمک باشد ولی 
از نظر علمی این توانایی وجود دارد، زیرساخت و 
دانشمندش را هم داریم و انشااهلل به زودی تولید می شود. 
اگر این زیرساخت ایجاد شد می توانیم واکسن های 
دیگر را هم بر پایه آن تولید کنیم کما اینکه داریم 
واکسن هایی که تولید داخل است، اما از این به بعد 
می توانیم روی واکسن های ویروسی و ویروس های 

حاد تنفسی بیشتر مانور دهیم.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه 
البته واکسن خارجی هم از طریق وزارت بهداشت 
سفارش داده شده، عنوان کرد: »کل دنیا دنبال واکسن 

است، همه کشورها تالش می کنند  بخش بیشتری از 
این واکسن را وارد کنند، اما با این وضعیت تحریم و 
میزان واردات اگر کشوری خودش هم واکسن داشته 
باشد در سیستم جهانی می تواند اولویت بهتری برای 
خودش تعریف کند.« کوهپیایه زاده با اشاره به اینکه در 
حال حاضر راهی جز کاهش تجمعات انسانی نداریم، 
اظهار کرد: »با یک تعطیلی دو هفته ای می توانیم گردش 
ویروس را کاهش دهیم، ما باید در این مرحله این 
چرخه را با تجمعات دستوری کم کنیم. در جریانی 
افتادیم که اگر انجام ندهیم این چرخه را گسترش 
دادیم، کشورهای موفق قدرت جابجایی ویروس را 
محدود کردند. ما هم از طریق رؤسای دانشگاه های 
علوم پزشکی نامه ای برای وزارت بهداشت تنظیم 
کردیم، چون تصمیم با ستاد ملی کروناست و امیدواریم 

این تصمیم خوب گرفته شود.«
این پزشک متخصص با تأکید بر اینکه ویروسی که 
امروز در ایران است با ویروس که در ابتدا وارد شده 
بود تفاوت دارد، توضیح داد: »اسماً یک نام دارند ولی 
این ویروس ها تفاوت های خواهر و برادری دارند، یعنی 
نام خانوادگی شان یکی است ولی رفتارهای هر کدام 
با هم متفاوت است و خفیف و شدید دارند، هر کدام 
یک خصلتی دارند، ویروسی که در ابتدا وارد شده 

بود از نظر سوش کمی متفاوت است.«
به گزارش فارس، وی در پایان با اشاره به اینکه در حال 
حاضر باالی 65۰۰ نفر در مجموعه بیمارستان های 
خصوصی و دولتی استان تهران بستری هستند، گفت: 
»یک سوم از این افراد وضعیت ویژه ای دارند، مشکل 
اصلی مان مراقبت های ویژه است، از 175 بیمارستان 
دولتی و خصوصی استان تهران، 1۰5 بیمارستان 
بیمار کرونایی بستری می کنند، در  بخش های بستری 
هنوز جا داریم ولی  بخش های مراقبت های ویژه 
گنجایش ندارد، لذا باید مردم این را جدی بگیرند 

چون موضوع ترساندن نیست.«

آزمایشفازانسانیدوواکسنکرونایایرانیآغازشد

مدیرعامل سازمان انتقال خون گفت: »بدنبال کاهش آمار اهدای 
خون به دلیل سردی و آلودگی هوا و نیز شیوع ویروس کرونا، از 

هفته آینده پایگاه های سیار اهدای خون راه اندازی خواهد شد.«
به گزارش سپید، پیمان عشقی افزود: »راه اندازی پایگاه های سیار 
اهدای خون به دنبال کاهش اهدای خون پیش بینی شده و اکنون 
در سراسر کشور 19۰ پایگاه ثابت اقدام به خونگیری می کنند و 
برای دعوت از هموطنان و داوطلبان اهدا ی خون، 19۰ پایگاه سیار 

دیگر در کشور راه اندازی خواهد شد.«
وی ادامه داد: »این پایگاه های سیار در مساجد و فرهنگسراهایی که 
امکان حضور مردم برای اهدای خون داشته باشند راه اندازی خواهد 
شد و در جاهایی هم که امکان استفاده از مساجد و فرهنگسراها 
نباشد از اتوبوس های هالل احمر استفاده می شود، همچنین از 
نیرو های هالل احمر در زمینه ترویج و تبلیغ فرهنگ اهدای خون 
استفاده خواهیم کرد.« عشقی ادامه داد: »همچنین از شهرداری ها 
می خواهیم به منظور گسترش فرهنگ اهدای خون بخصوص در 
روزهای شیوع کرونا تابلوهای تبلیغاتی سطح شهرها را در اختیار ما 
قرار دهند تا  هموطنان برای اهدای خون تشویق و ترغیب شوند.«
وی خاطر نشان کرد: »همه ساله با شروع فصل سرد و افزایش 

آلودگی هوا با کاهش اهدا کنندگان خون مواجه بودیم اما امسال 
با شیوع ویروس کرونا و کاهش رفت وآمدها این موضوع افزایش 
یافته و نیاز است که اهدا کنندگان خون در همه گروه های خونی 

برای اهدای خون اقدام کنند.«
مدیرعامل سازمان انتقال خون گفت: »همه پایگاه های انتقال خون 
کشور را موظف کرده ایم که فاصله گذاری مناسب و پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنند و باالترین سطح استاندارد بهداشتی را در 
همه مراکز اهدای خون رعایت کنند و مردم هم با اطمینان خاطر 
برای اهدای خون مراجعه کنند.« وی اعالم کرد:  »داوطلبان و اهدا 
کنندگان خون به منظور جلوگیری از ازدحام در مراکز اهدای 
خون و اتالف وقت می توانند با مراجعه به سایت انتقال خون به 
نشانی https: //www. ibto. ir نوبت اینترنتی دریافت کنند و 

در زمان و مکان مورد نظر خود خون اهدا کنند.«
عشقی در مورد باورهای نادرست در روزهای کرونایی برای اهدای 
خون هم گفت: »تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر اینکه فردی برای 
اهدای خون به مراکز اهدای خون مراجعه کرده یا به دلیل تزریق 
خون دچار کرونا شده باشد گزارش نشده زیرا مراکز اهدای خون 
از بهداشتی ترین اماکن هستند و اهدا کنندگان هم از سالم ترین افراد 

هستند و سالمتی آن ها هم در زمان اهدای خون  ارزیابی می شود.«
وی افزود:  »اینکه برخی افراد بر این باور باشند که اهدای خون 
سطح ایمنی بدن آنها را کاهش می دهد نیز یک باور غلط است زیرا 
در مراکز اهدای خون از افراد سالم خون گرفته می شود و باالترین 

استانداردهای سالمت هم در ایران رعایت می شود.«
به گزارش ایرنا، مدیر عامل انتقال خون از مردم و اهدا کنندگان 
خون خواست از رفتارهایی مانند تاتو و خالکوبی و بوتاکس که 

منجر به حذف آنها برای اهدای خون می شود نیز پرهیز کنند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون:

پایگاه های سیار اهدای خون راه اندازی می شود

خبـر
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آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار قربانی تاکنون

آمار جهانِی مبتالیان به کووید۱۹ به ۵۳ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۲۰۲ 
نفر رسیده و مرگ یک میلیون و ۳۰۹ هزار و ۴۳۲ نفر نیز بر اثر ابتال 

به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها ۳۷ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۱۷۷ 

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 ۱۱ میلیون مبتال و نزدیک 
به ۲۵۰ 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 ۵.۸ 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.
بعالوه در این رتبه بندی بار دیگر ایتالیا در لیست ۱۰ کشور اول به 

لحاظ تعداد بیماران کرونایی در حال حاضر قرار گرفته 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 شنبه به ترتیب به شرح زیر است:
۱. آمریکا: ۱۱ میلیون و ۶۶ هزار و ۵۴۶ مبتال، ۲۴۹ هزار و ۹۹۸ قربانی
۲. هند: هشت میلیون و ۷۷۳ هزار و ۴۷۹ مبتال، ۱۲۹ هزار و ۲۲۵ قربانی
۳. برزیل: پنج میلیون و ۸۱۹ هزار و ۴۹۶ مبتال، ۱۶۴ هزار و ۹۴۶ قربانی
۴. فرانسه: یک میلیون و ۹۲۲ هزار و ۵۰۴ مبتال، ۴۳ هزار و ۸۹۲ قربانی
۵. روسیه: یک میلیون و ۸۸۰ هزار و ۵۵۱ مبتال، ۳۲ هزار و ۴۴۳ قربانی
۶. اسپانیا: یک میلیون و ۴۹۲ هزار و ۶۰۸ مبتال، ۴۰ هزار و ۷۶۹ قربانی
۷. انگلیس: یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۴۹۶ مبتال، ۵۱ هزار و ۳۰۴ قربانی
۸. آرژانتین: یک میلیون و ۲۹۶ هزار و ۳۷۸ مبتال، ۳۵ هزار و ۴۵ قربانی
۹. کلمبیا: یک میلیون و ۱۸۲ هزار و ۶۹۷ مبتال، ۳۳ هزار و ۶۶۹ قربانی
۱۰. ایتالیا: یک میلیون و ۱۰۷ هزار و ۳۰۳ مبتال، ۴۴ هزار و ۱۳۹ 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

بر اساس یک گزارش جدید میزان شیوع بیماری سرخک در سال 
۲۰۱۹ میالدی به باالترین سطح طی ۲۳ سال در جهان رسیده و 
سال جاری نیز میلیون ها نفر دیگر به دلیل همه گیری کروناویروس 

در معرض خطر ابتال هستند.
به گزارش سپید، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا 
و سازمان جهانی بهداشت در گزارشی اعالم کردند: »سال گذشته 
میالدی نزدیک به ۸۷۰ هزار نفر به بیماری سرخک مبتال شده و بیش 
از ۲۰۷ هزار نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.«
آمار منتشر شده اخیر از وضعیت موارد ابتال و مرگ ناشی از سرخک، 
بدترین آمار از سال ۱۹۹۶ به بعد است و به این موضوع نسبت 

داده شده که سطح واکسیناسیون به کمتر از رقم ۹۵ درصد که برای 
حفظ سالمت جامعه ضروری است، رسیده است.

همچنین در این گزارش هشدار داده شده که میلیون ها کودک در 
سال جاری در معرض خطر ابتال به این بیماری قرار دارند چرا که 
شیوع کرونا ویروس برنامه های واکسیناسیون را مختل کرده است.
تدروس آدهانوم، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در اظهاراتی 
گفت: »آمار بدست آمده حامل این پیام است که ما در حفظ سالمت 
کودکان در برابر بیماری سرخک در هر منطقه از جهان ناکام بوده ایم.«
تعداد  می دهد  نشان  آمار  آخرین  نیوز،  اسکای  گزارش  به 
از سال  بیماری سرخک  به  ابتال  اثر  بر  ۲۰۱۶ تاکنون افزایش تقریبا ۵۰ درصدی داشته است.ایسنامرگ و میر جهانی 

سازمان جهانی بهداشت هشدارداد

افزایش موارد ابتال به سرخک در جهان

نوع جدیدی از ویروس جهش یافته کرونا در مینک های )راسو( 

موجود در دو مزرعه خز در شمال یونان یافت شد.
به گزارش سپید، در مینک ها )نام دو گونه از خانواده راسوها(، 
گونه ای از جهش ویروس کرونا یافت شده است که توسط 
انسان جهش پیدا نکرده است. مشخص شده است که حداقل 
یک پرورش دهنده مینک  به یقین به این ویروس آلوده شده 
انجام  نیز در حال  است و آزمایش از سایر کارگران مزرعه 
است. حدود ۲۵۰۰ حیوان در این مزرعه آلوده هستند و تعداد 
حیوانات آلوده در مزرعه دیگر که این بیماری در آنجا نیز پیدا 

شده، گزارش نشده است.
براساس گزارش رویترز، در استان های کوزانی و کاستوریا، که این 

مزارع در آن واقع شده اند، تولید پوست راسو نقش مهمی دارد. 
هزاران راسو در مزارع خز این کشور وجود دارند و صادرات 
خز آنها ساالنه حدود ۶۰الی۷۰ میلیون یورو سود برای این 
کشور به ارمغان می آورد. پیش از این ویروس کووید۱۹، در 
مزرعه های پرورش مینک در شش کشور دنیا شیوع پیدا کرده 
و جهش های آن باعث معدوم شدن حدود ۱۷ میلیون مینک 

پرورشی در دانمارک شده بود.
به گزارش اسپوتنیک، پیشتر سازمان جهانی بهداشت نیز حساسیت 
راسوها به ویروس کرونا را تأیید کرده بود که این موضوع باعث 

خطرناک شدن این موجودات برای انسان ها می شود.ایسنا

نوع جدیدی از ویروس جهش یافته کرونا در یونان یافت شد

شماره ۱۷۹۶ ۲۵11 آبان ۱۳۹۹



نماینده سازمان جهانی بهداشت در هند هشدار داد

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح شنبه )۲۴ آبان( از مرز ۵۳ میلیون نفر عبور 
کرده است و تعداد قربانیان این ویروس نیز از مرز یک میلیون و ۳۰۹ هزار نفر فراتر رفت.

به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با بیش از ۱۱ میلیون و ۶۴ هزار مبتال، از نظر تعداد 
مبتالیان به این ویروس در رده اول قرار دارد و کشورهای هند، برزیل و فرانسه در رده های 
دوم تا چهارم هستند. ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان کووید-۱۹ هم اکنون در رده پانزدهم 
قرار دارد. در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور اول جهان از نظر تعداد مبتالیان و تازه ترین 

آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

متخصصان علوم پزشکی در دانشگاه 
از  جلوگیری  برای  راهی  واشنگتن 
بروز عوارض جدی در افراد آلوده 

به ویروس کرونا پیدا کردند.
به گزارش سپید، متخصصان دانشکده 
یک  در  واشنگتن  دانشگاه  پزشکی 
جلوگیری  برای  راهی  تازه  مطالعه 
آلوده  افراد  در  جدی  عوارض  از 
از  استفاده  با  کرونا  ویروس  به 
به  موسوم  افسردگی  داروی  نوعی 
»فلووکسامین« یافتند. این مطالعه روی ۱۵۲ بیمار آلوده به کووید-۱۹ خفیف تا متوسط 
انجام گرفت. به مدت ۱۵ روز ۸۰ نفر فلووکسامین و ۷۲ نفر دارونما مصرف کردند. 
در نهایت در هیچ یک از بیمارانی که این دارو را مصرف می کردند، بیماری به صورت 
جدی پیشرفت نکرد در حالی که در شش نفر )۸.۳ درصد( افرادی که دارونما مصرف 

می کردند، بیماری به صورت جدی پیشرفت داشت.
بنابر این گزارش در این تحقیق عارضه نقض عملکرد سیستم تنفسی و نیاز به بستری 

شدن در بیمارستان به عنوان صورت جدی ابتال به کووید-۱۹ در نظر گرفته شده بود.
فلووکسامین به طور گسترده ای برای درمان افسردگی، وسواس و اختالل اضطراب اجتماعی 

مورد استفاده قرار می  گیرد و از گروه مهارکننده های بازجذب سروتونین است.
تأثیر مهاری  فلووکسامین برخالف دیگر داروهای گروه خود  اسپوتنیک،  به گزارش 
بر ایزوآنزیم ۲a۱CYPدارد و ممکن است با کلوزاپین، تئوفیلین و پروپرانول تداخل 

دهد.ایسنا نشان 

آمار کرونا در جهان تا ۲۴ آبان راهی برای جلوگیری از عوارض جدی کووید۱۹

خبـر

قرنطینه کامل، آخرین راه حل برای عبوراز بحران کرونا
نماینده سازمان جهانی بهداشت در هند گفت: »تأثیر 
غیرمستقیم مرتبط با افتادن افراد در تنگنای مالی و 
روی آوردن به امنیت اجتماعی منجر به تأثیر اقتصادی 
بیشتر و افزایش زمان بهبود اقتصادی خواهد شد پس 
با توجه به این واقعیت ها، ما قرنطینه های کامل را به 
عنوان آخرین گزینه برای حل این بحران در نظر 
می گیریم زیرا این امکان هنوز وجود دارد که بتوانیم 
همه مردم را درگیر اقدامات اساسی و مؤثرتر کنیم.«
به گزارش سپید، رودریکو اورفین در گفت وگو با 
ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا اعمال قرنطینه ها 
و تعطیلی ها می تواند در مهار ویروس کرونا با توجه 
به مسائل و مشکالت اقتصادی که برای کشورهای 
ضعیفی همچون ایران و هند به همراه داشته است، 
موثر باشد گفت: »نکته اساسی در قرنطینه کردن این 
است که ما می دانیم که قرنطینه کردن در مقیاسی که 
در اوایل شروع اپیدمی در تمامی کشورهای دنیا از 
جمله ایران اعمال گردید سبب شد که انتقال ویروس 
در جامعه کمتر و فضای الزم را به سیستم بهداشتی 
برای جبران اینکه بتوانند موارد شدید کووید۱۹ را 
بهتر رسیدگی کرده و خدمات بهداشتی ضروری 

را بهتر ارائه دهند، بیشتر شود.«
وی افزود: »قرنطینه کامل قطعاً سبب می شود که 
تقاضاهای مراقبت های بهداشتی، روان تر پیش رفته و 
حضور در بیمارستان ها و همچنین مرگ های زودرس 
ناشی از ابتالی این بیماری کاهش پیدا کند اما به این 
موضوع نیز آگاه هستیم که این قرنطینه های کامل 
عالوه بر اینکه باعث افزایش خشونت در جامعه 
شده، بر مشکالت اقتصادی کشورها نیز افزوده که 
بخشی از این افزایش خشونت ها به موضوعات 

آسیب های وارده بر اقتصاد مردم بر می گردد.«
اورفین ادامه داد: »تأثیر غیرمستقیم مرتبط با افتادن افراد 
در تنگنای مالی و روی آوردن به امنیت اجتماعی 
منجر به تأثیر اقتصادی بیشتر و افزایش زمان بهبود 
اقتصادی خواهد شد پس با توجه به این واقعیت ها، 
ما قرنطینه های کامل را به عنوان آخرین گزینه برای 
حل این بحران در نظر می گیریم، زیرا این امکان 
هنوز وجود دارد که بتوانیم همه مردم را درگیر 

اقدامات اساسی و موثرتر کنیم.«
نماینده سازمان جهانی بهداشت در هند با تاکید بر 
اینکه باید دیدگاهمان را نسبت به کنترل ویروس 
تا جای ممکن تغییر داده و بازتعریفی در معنای 
قرنطینه و کنترل بیماری داشته باشیم، افزود: »ما 
می توانیم اقداماتی انجام دهیم که باعث ایجاد تغییر 
شود و با حفظ معیشت، زندگی مردم را نجات 
دهیم. مدل سازی هایی توسط تیم های سازمان جهانی 
بهداشت و موسسه و سنجش و ارزشیابی سالمت 

ارائه شده که نشان می دهد استفاده منظم و عمومی 
از ماسک با نرخ ۹۵ درصدی ممکن است تا ابتدای 
ماه فوریه سال ۲۰۲۱ در ۵۳ کشور اروپایی جان ۲۶۶ 
هزار نفر را نجات دهد که همین اتفاق می تواند به 
نسبت به در سایر قاره ها و کشورهای دنیا اتفاق بیفتد.«
وی ادامه داد: »این داده ها همچنین بیان می کند که 
تشویق مردم به کار در خانه در صورت امکان، محدود 
کردن اجتماعات بزرگ و تعطیلی مکان هایی که افراد 
در آن جمع می شوند می تواند راهی طوالنی برای 
حفظ زندگی و معیشت آن ها در شرایط کرونایی 
باشد.« این عضو سازمان جهانی بهداشت با تأکید بر 
اینکه ما نمی توانیم تاثیری را که خستگی کووید۱۹ 
بر سالمت جامعه گذاشته و اثرات پاسخ های آن 
را دست کم بگیریم ادامه داد: »ما باید شهروندان 
و مردم را درگیر کرده تا به ما در ایجاد راه حل 
کمک کنند و از سوی دیگر پیشنهاد ما به دولت ها 
و مسئولین محلی این است که هر اقدامی که انجام 

می دهید باید از نظر اثربخشی در کاهش سرعت 
انتقال ویروس از یک سو و همچنین از نظر تأثیرات 

منفی مورد بررسی قرار گیرد.«
اورفین با بیان اینکه سیستم های بهداشتی ما در 
حال غرق شدن هستند افزود: »امروز مسئله اصلی 
که بیشترین نگرانی را به خود جلب می کند نیروی 
کار بهداشت است. نیروی کار بهداشتی ما خسته 
شده است و متاسفانه در کشورهای منطقه ما مردم 
در معرض خطر جدی و سوختن از این بیماری 
قرار دارند بنابراین اگر از کادر درمان و مراقبت های 
بهداشتی خود حفاظت نکرده و نیازها و رفاه های 
آن ها در اولویت نباشد، هیچ پاسخ مثبتی از کووید۱۹ 
نخواهیم گرفت زیرا این کادر درمان هستند که نقش 
کلیدی در میدان بازی می کنند.« وی با اشاره به این 
نکته که می دانیم در کشورهایی مانند ایران و هند 
نمی توان از حد مشخصی آزمایش و ردیابی بیمار 
را در مقیاس باالیی افزایش داد، گفت: »باید ارزیابی 
کرده که منابع خود را کجا متمرکز کنیم. تطبیق 
آزمایش و ردیابی باید در این شرایط به گونه ای 
باشد که از آن ها بتوان به طور هدفمند برای حداکثر 

تأثیر استفاده کرد.«
اورفین در آخرین توصیه به دولتمردان گفت: »باید 
سعی کنیم یک سیستم سالمت دوسویه داشته باشیم 
تا تأثیرات پاسخ های مداوم کووید۱۹ را به حداقل 
انسانی  برسانیم که منابع کافی از جمله نیروی 
و سرمایه، مکانیزم های ارجاع قوی تر و سیستم 
در   ویژه  به  خدمات  ارائه  جایگزین  عامل های 
بخش دیجیتال همه می توانند ما را در رسیدن به 

هدف کنترل بیماری یاری کنند.«

شماره 12۱۷۹۶ ۲۵ آبان ۱۳۹۹



اپیدمیولوژیست شرکت داروسازی گیلیاد آمریکا عنوان کرد خبـر

تاثیر »رمدسیویر« در ترخیص زودتر 
بیماران کرونایی بستری در بیمارستان ها

گیلیاد  داروسازی  شرکت  اپیدمیولوژیست 
آمریکا گفت: »رمدسیویر با کمک به ترخیص 
زودتر بیماران بستری در بیمارستان عالوه بر 
و  آغوش خانواده  به  بیمار  زودتر  برگرداندن 
جامعه موجب کاهش بار کاری پرسنل درمانی 
بیمارستانی  تخت های  سریعتر  شدن  خالی  و 

می شود.«
در گفت وگو  نواده  سپید، سودابه  گزارش  به 
با ایسنا درباره آخرین وضعیت شیوع بیماری 
کووید۱۹ در دنیا گفت: »بر اساس آمار منتشر 
شده سازمان جهانی بهداشت، تاکنون، بیش از 
۵۱ میلیون مورد تایید شده کووید۱۹ در کل 
دنیا شناسایی و ثبت شده که متاسفانه از این 
تعداد بیش از یک میلیون و دویست و هفتاد 
افتاده  اتفاق  بیماری  این  از  ناشی  مرگ  هزار 
است که قاره آمریکا با بیش از ۲۲ میلیون مورد 
تأیید شده در صدر جدول ابتال به کووید۱۹ 

در دنیا قرار دارد.«
ایران  در  کرونا  گیری  همه  وضعیت  به  وی 
اشاره کرد و گفت: »از نظر تعداد موارد مطلق 
فوتی ناشی از کووید۱۹، ایران با بیش از ۳۹ 
هزار مورد مرگ، در جایگاه نهم بیشترین تعداد 
فوتی های ناشی از این بیماری در دنیا قرار گرفته 
است. الزم به ذکر است که این رده بندی ها بر 
به سازمان جهانی  ارایه شده  اساس آمارهای 
بهداشت تهیه شده و بدون شک آمار تمامی 
میزان  که  بوده  همراه  کم شماری  با  کشورها 
سیاست های  و  شرایط  اساس  بر  کم شماری 

سالمتی کشورها متفاوت می باشد.«
نواده در پاسخ به این پرسش که بیشتر مبتالیان 
و فوتی های کووید۱۹ در چه گروه سنی هستند؟ 
و  سال   ۶۰ باالی  افراد  کلی،  »به طور  گفت: 
مشکالت  مانند  زمینه ای  بیماری های  با  افراد 
از  بیشتر  ایمنی  نقص  یا  دیابت  ریوی،  قلبی، 
سایرین در معرض ابتال به بیماری کووید۱۹ 
قرار داشته و در صورت آلودگی به ویروس 
کرونا، احتمال بروز فرم شدید بیماری و متعاقب 

آن مرگ در این گروه ها بیشتر خواهد بود.«
این دکترای اپیدمیولوژی مقیم آمریکا به عامل 
سن ابتال به بیماری اشاره کرد و ادامه داد: »مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده 
آمریکا در گزارش ماه اکتبر خود عنوان کرد که 
توزیع سنی بیماری کووید۱۹ در ماه های »می« 
تا »اوت« )اردیبهشت تا مرداد( تغییر کرده به 
میزان  بیشترین  پاندمی  ابتدای  در  که  طوری 
است،  داده  رخ  مسن  افراد  در  بیماری  بروز 
اما در ماه های ذکر شده بیشترین میزان بروز 
در گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال )با بیش از ۲۰ 
درصد موارد تایید شده بیماری( اتفاق افتاد و 
متوسط سن افراد مبتال به کووید۱۹ در آمریکا 
از ۴۶ سال در اردیبهشت ماه به ۳۷ سال در 

تیرماه کاهش پیدا کرده است.«

این اپیدمیولوژیست شرکت داروسازی گیلیاد 
کالیفرنیای آمریکا در پاسخ به این سوال که  آیا 
اصوالً رسیدن به ایمنی گله ای در این بیماری 
امکان پذیر است و آیا کنترل این بیماری در 
گروی ایمنی گله ای است؟ گفت: »ایمنی جمعی 
)که به نظر من عبارت مناسب تری نسبت به 
ایمنی گله ای می باشد( هیچ گاه به عنوان یک 
برنامه درمانی برای بیماری های اپیدمی استفاده 

نشده است.«
نواده با تأکید بر اینکه هیچگاه تصمیم گیرندگان 
عرصه سالمت با این امید که ایمنی جمعی به 
دنبال ابتال همگانی یا درصد زیادی از بیماران 
حاصل شود، افراد را در معرض خطر قرار نداده 
و نخواهند داد تا بدین وسیله به یک بیماری 
»ایمنی جمعی همیشه در  افزود:  پایان دهند، 
واکسیناسیون  و  بیماری  از  پیشگیری  مباحث 
کاربرد داشته و در واقع استفاده از این مفهوم 
استفاده  جامعه  در  اکنون  هم  که  نحو  این  به 
می شود نوعی خلط مبحث محسوب می گردد.«
وی با اشاره به اینکه در بحث بیماری های عفونی، 
عامل بیماری زا برای انتشار نیاز به میزبان در 
معرض خطر دارد، تصریح کرد: »یعنی فردی 
که به واسطه ابتال به بیماری یا دریافت واکسن 
مصون نشده باشد. زمانی که واکسیناسیون در 
ابعاد وسیع اتفاق می افتد یعنی درصد زیادی از 
افراد در معرض خطر واکسن دریافت می کنند، 
عامل بیماری زا تعداد میزبان های غیر ایمنی که 
می تواند پیدا کند کمتر و کمتر می شود و بدین 
بیماری تحت کنترل قرار می گیرد هر  ترتیب 
چند که الزامًا این کنترل شدن به معنای ریشه 
کن شدن و از بین رفتن کامل بیماری نبوده بلکه 
سرعت انتشار بیماری بسیار کند خواهد شد.«
این اپیدمیولوژیست مقیم آمریکا تاکید کرد: »با 

افراد مصونیت  نیز  بیماری  به  ابتالی  با  اینکه 
پیدا می کنند، اما مجدداً تاکید دارم که هیچ گاه 
قرار دادن افراد در معرض ابتال به بیماری برای 
رسیدن به ایمنی جمعی، برنامه مقابله و کنترل 

اپیدمی بیماری نمی باشد.«
این اپیدمیولوژیست شرکت داروسازی گیلیاد 
تولید واکسن  آمریکا درباره آخرین وضعیت 
و  »شرکت ها  گفت:  نیز  دنیا  در  کووید۱۹ 
تولید  زمینه  در  متعددی  تحقیقاتی  مؤسسات 
واکسن در دنیا فعال هستند که در آخرین مورد، 
در ۱۸ آبان ماه شرکت داروسازی »فایزر« که با 
شرکت »بیونتک« همکاری می کند، اثر بخشی 
مقدماتی باالی ۹۰ درصد را برای واکسن تحت 
مطالعه خود اعالم کرد که بنا به پیش بینی شرکت 
فایزر، این شرکت قادر خواهد بود در دو هفته 
پیش رو اطالعات اولیه مورد نیاز در خصوص 
ایمنی واکسن را منتشر کند که پس از انتشار 
این اطالعات، می توان انتظار داشت که شرکت 
داروسازی فایزر برای اخذ تاییدیه سازمان غذا 

و داروی آمریکا )FDA( اقدام کند.«
نواده با تاکید بر اینکه تأییدیه سازمان غذا و 
استفاده  مجوز  منزله  به  صرفا  آمریکا  داروی 
»سایر  افزود:  آمریکاست  در  این محصول  از 
کشورها برای تایید دارو یا واکسن جدید تابع 
دستورالعمل های سازمان های ذیربط در کشور 
خودشان هستند و در ایران نیز سازمان غذا و 
دارو، مرجع ذیصالح جهت بررسی و صدور 

مجوز برای دارو یا واکسن جدید است.«
وی در پاسخ به این سوال که تولید این واکسن 
سایر  تولید  برای  امیدبخشی  نقطه  می تواند 
واکسن ها در دنیا باشد؟ اظهار کرد: »علی رغم 
انتشار اخبار امید بخش در ارتباط با موفقیت های 
اولیه واکسن های بالقوه، نمی توان انتظار داشت 

که فرایند تأیید، صدور مجوز و توزیع واکسن 
در سایر کشورها از جمله ایران در آینده ای 

بسیار نزدیک اتفاق افتد.«
این اپیدمیولوژیست شرکت داروسازی گیلیاد 
کالیفرنیای آمریکا ادامه داد: »برای توضیح این 
فایزر  شرکت  آمار  به  بدهید  اجازه  موضوع 
 ۵۰ فایزر،  شرکت  پیش بینی  طبق  برگردیم. 
میلیون دوز واکسن تا انتهای سال جاری میالدی 
و ۱.۳ میلیارد دوز در سال ۲۰۲۱ تولید خواهد 
شد. با در نظر گرفتن این نکته که برای ایمنی 
دریافت  واکسن  دوز  دو  باید  فرد  هر  زایی، 
کند، تعداد افرادی که تا پایان سال ۲۰۲۱ با 
واکسن تولید این شرکت واکسینه خواهند شد، 
چیزی در حدود ۶۷۵ میلیون نفر خواهد بود.«
نواده با یادآوری این نکته که عالوه بر شرکت 
مانند  داروسازی  دیگر  شرکت های  »فایزر« 
»آسترازنکا« و »جانسون  اند جانسون« نیز به 
که  زمینه رسیده اند  این  در  امیدبخشی  نتایج 
پیش بینی می شود که ظرفیت تولید واکسن بیش 
از ارقام فوق الذکر باشد تصریح کرد: »با توجه 
به ماهیت بیماری، الگوی انتشار و با در نظر 
گرفتن عوامل متعدد موثر بر انتشار ویروس، 
نمی توان خیلی به واکسیناسیون همگانی علیه 
ویروس کرونا در کوتاه مدت امیدوار بود لذا 
همچنان به تمامی هموطنان توصیه می شود که تا 
حد امکان به کلیه اصول پیشگیرانه بیماری یعنی 
شستن مکرر دست ها، رعایت فاصله فیزیکی، 
پرهیز از شرکت در اجتماعات )حتی مراسم 

ختم( و استفاده از ماسک پایبند باشند.«
گفت:  »رمدسیویر«  داروی  تاثیر  درباره  وی 
داروی  تنها  حاضر  حال  در  »رمدسیویر 
ضدویروسی تایید شده توسط سازمان غذا و 
داروی آمریکا برای درمان کووید۱۹ است که 
این دارو که توسط شرکت داروسازی گیلیاد 
در  استفاده  مجوز  اکنون  هم  و  شده  ساخته 
حدود ۵۰ کشور جهان را کسب کرده است.«
این اپیدمیولوژیست شرکت داروسازی گیلیاد 
مطالعات  اینکه  بر  تاکید  با  آمریکا  کالیفرنیای 
بالینی انجام شده بر روی این دارو نشان دهنده 
در  بستری  بیماران  در  رمدسیویر  بخشی  اثر 
بیمارستان با کاهش طول مدت بستری است 
افزود: »رمدسیویر با کمک به ترخیص زودتر 
بیماران بستری در بیمارستان عالوه بر برگرداندن 
زودتر بیمار به آغوش خانواده و جامعه موجب 
کاهش بار کاری پرسنل درمانی و خالی شدن 

سریعتر تخت های بیمارستانی می شود.«
نواده با اشاره به اینکه رمدسیویر تنها به شکل 
تزریقی قابل استفاده است، خاطر نشان کرد: 
»این دارو که در بیماران باالی ۱۲ سال و با 
وزن بیش از ۴۰ کیلوگرم قابل تجویز است، 
۵ روزه یا ۱۰ روزه، بر اساس شرایط بیمار، 

متفاوت خواهد بود.«
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معاون دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت 
بهداشت ضمن اشاره به تاریخچه نام گذاری روز 
جهانی دیابت، در عین حال به بررسی عوارض 
بیماری بر نظام سالمت جهانی پرداخت و گفت: 
»هزینه های دیابت در سال 2019 میالدی به میزان 
760 میلیارد دالر آمریکا بوده است و باید بدانیم 
هزینه های  کل  از  درصد   10 مسئول  دیابت 

صرف شده در سالمت است.«
به گزارش سپید، علیرضا مهدوی در گفت وگو با 
ایسنا  همزمان با روز جهانی دیابت، گفت: »سازمان 
جهانی بهداشت همراه فدراسیون بین المللی دیابت 
از سال 1991، روز 1۴ نوامبر برابر با 23 آبان ماه هر 
سال)امسال 2۴ آبان ماه( را با نام »روز جهانی دیابت« 
نامگذاری کرده اند تا به این بهانه روزی هم برای 
باالبردن سطح اطالعات و آگاهی همه مردم دنیا 
از این بیماری شایع داشته باشیم و همراه با 170 
کشور جهان با بیماران دیابتی هم صدا شویم. اگرچه 
دیابت درمان پذیر نیست، اما قابل کنترل است. روز 
1۴ نوامبر سالروز تولد دکتر فردریک بانتینگ محققی 
است که با همکاری چارلز بست برای اولین بار 
در سال 1922 انسولین را برای درمان افزایش قند 

خون بیماران دیابتی معرفی کرد.«
وی با اشاره به اینکه امسال یکصدمین سال کشف 
انسولین است، ادامه داد: »سازمان جهانی بهداشت 
از سال 2009 برنامه های روز جهانی دیابت را بر 
دو اصل آموزش و پیشگیری از دیابت بنا نهاده که 
این خود نشان دهنده میزان اهمیت این دو موضوع 
است. موضوع آگاهی و خود مراقبتی شهروندان 
همراه با فراخوان بسیج همگانی برای مواجهه با 

این بیماری که گران ترین بیماری فراگیر غیر مسری 
جهان نام گرفته با باال رفتن آمار مبتالیان به دیابت در 
ایران و جهان تبدیل به نیازی جدی و تامل برانگیز 

برای دولت ها و مردم شده است.«
وی با اشاره به شعار امسال روز جهانی دیابت 
مبنی بر »پرستاران در دنیای دیابت تغییر را ایجاد 
می کنند«، گفت: »پرستاران به عنوان یک عضو بسیار 
ارزشمند جامعه، کارهای برجسته ای را برای حمایت 
از افرادی انجام می دهند که با طیف وسیعی از 
مشکالت سالمتی زندگی می کنند. افرادی که با 
دیابت زندگی می کنند یا در معرض خطر ابتال 
به آن قرار دارند، به حمایت آن ها نیز نیاز دارند. 
پیشگیری، آموزش و غربالگری و مراقبت از بیماران 
توسط تیمی انجام می شود که در سیستم ما بهورز 
و مراقب سالمت اولین برخورد با بیمار را دارند و 
وظیفه اصلی آموزش و مراقبت بیماران به معنای 
پیگیری درمان، تغذیه، سالمت روان و... آن ها بر 

عهده این افراد است.«
وی در ادامه، بیان کرد: »پرستاران 59 درصد از 
کارکنان سالمت را به عنوان بزرگ ترین گروه شغلی 
شامل می شوند، نیروی کار پرستاری در جهان بالغ 
بر 27.9 میلیون نفر است که بیش از 19.3 میلیون 
پرستار حرفه ای هستند و تقریباً 90 درصد از نیروی 

کار پرستاری خانم ها هستند.«
معاون دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت 
بهداشت افزود: »پرستار آموزش دهنده نیز وظیفه 
آموزش بیماران را دارد. مشکالتی که بیمار در مورد 
کنترل دیابت دارد بر عهده پرستاران است؛ اما چون 
نحوه پیشگیری در کشور ما متفاوت است زمانی 

هم که نام پرستار می آید تصور مراقبت بیمارستانی 
در ذهن شکل می گیرد. طبیعتاً پرستاران عالوه بر 
مراقبت بالینی، مراقبت هوم کر )مراقبت در منزل( 
در موارد پیشرفته بیماری هم ارائه می دهند. زمانی 
که در مورد پرستاران می گوییم عامل تغییر در دنیای 
دیابت هستند، اول در حوزه آموزش بیماران است 
و دوم در مورد مراقبت از بیماران بویژه در موارد 
پیشرفته بیماری است که در منزل یا بیمارستان این 
خدمات را دریافت می کنند. در سطح پیشگیری 
 و آموزش کلی دیابت بیشتر بهورزان و مراقبین 

سالمت درگیر هستند.«
مهدوی ادامه داد: »با توجه به تأکیدی که امسال 
در زمینه پرستاران آموزش دهنده وجود دارد، در 
این مدت سازمان های مردم نهاد، انجمن متخصصین 
غدد دوره  آموزشی برای پرستاران طراحی کردند که 
دوره ای حرفه ای و کوتاه مدت است که پرستاران 
بتوانند در کنار پزشکان متخصص این امر، خدمات 
مراقبتی به بیماران ارائه دهند. عالوه بر آن امسال قرار 
است از دستورالعملی برای خودپایشی و خود مراقبتی 
دیابت رونمایی شود. دستورالعمل های مختلفی برای 
پایش قند خون وجود دارد زیرا تیپ های مختلف 
دیابت سبب شده گروه درگیر با بیماری از طیف 
سنی متفاوتی تشکیل شده باشند که بسته به نوع 

بیماری نحوه درمان متفاوتی هم دارند.«
وی با تاکید بر اینکه در خود مراقبتی دیابت یکی از 
مهم ترین کارها چک کردن قندخون است، تصریح 
کرد: »استاندارد ویژه ای برای اینکه هرگروه سنی 
با هرنوع دیابت یک یا دو، چندبار در طول روز 
باید قندخون خود را چک کند وجود نداشته و 

چنین دستورالعملی با کمک متخصصین غدد و 
انجمن دیابت تهیه شده است که با شرایط کشور 
ما هماهنگ باشد که از این دستورالعمل در هفته 

ملی دیابت رونمایی خواهد شد.«
معاون دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت 
بهداشت، افزود: »یکی دیگر از اقدامات ما در هفته 
دیابت در خصوص موبایل هلث خواهد بود، یعنی 
اپلیکیشن هایی که به بهبود مراقبت کمک می کند. 
با شروع پاندمی کووید19 بسیاری از مراقبت های 
بیماران به تعویق افتاد و ما شاهد این بودیم که خیلی 
از مراقبت ها نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل 
کاهش یافته بود. از این رو اپلیکیشنی به همکاران 
دانشگاه های علوم پزشکی معرفی کردیم که توصیه 
می کنیم بیماران از آنها استفاده کنند. این اپلیکیشن 
برای خود مراقبتی دیابت و قندخون مناسب است 
و بیمار با وارد کردن شرایط خود به این اپلیکیشن 
راهنمایی های الزم را دریافت می کند و می تواند 
رژیم غذایی خود را تا حدی اصالح کند، در مورد 
قندخون خود از طریق اپلیکیشن تصمیم گیری کند 
و... اما در کنار همه این موارد تاکید بر رژیم غذایی 
صحیح و فعالیت بدنی مناسب از مهم ترین اهداف 
ما برای هفته دیابت است. این فعالیت ها به دلیل 
پاندمی کووید19 به صورت مجازی خواهد بود.«
وی با تاکید بر لزوم رعایت نکات بهداشتی در 
دوران شیوع کرونا، بیان کرد: »دیابتی ها بیشتر از 
سایرین در معرض ابتال به کرونا نیستند ولی در 
صورت ابتال به بیماری ممکن است شکل شدیدتری 

از آن را تجربه کنند. 
ادامه در صفحه 15 

گران ترین بیماری فراگیر که واگیر ندارد



معاون سازمان بیمه سالمت به مناسبت روز جهانی دیابت بیان کرد

15 شماره 1796 25 آبان 1399

معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت با بیان اینکه 
یکی از جدی ترین تهدیدهای سالمت انسان در سال ها و دهه های 
اخیر دیابت است گفت: »بیمه سالمت در سال 9۸ برای بیماران 

دیابتی 270 میلیارد تومان هزینه کرده است.«
به گزارش سپید، مهدی رضایی با اشاره به روز جهانی دیابت 
این بیماری را یکی از جدی ترین تهدیدهای سالمت انسان در 
سال ها و دهه های اخیر برشمرد و اظهار داشت: »تغییرات چشمگیر 
در محیط زیست، رفتارها و سبک زندگی انسان ها موجب رشد 
صعودی چاقی و دیابت شده و عوارض عروقی دیابت در طول 
حیات بیماران به افزایش بسیار زیاد سکته های قلبی و مغزی، 

نارسایی کلیوی،  نابینایی و قطع عضو منجر شده است.«
معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت همچنین 1۴ 
نوامبر روز جهانی دیابت را بهانه ای برای معرفی دیابت و تشویق 
و ترغیب جامعه جهانی به پیشگیری ومراقبت از شیوع گسترده 
آن دانست و با اشاره به حمایت های سازمان بیمه سالمت از 
بیمه سالمت  »بیماران دیابتی در سیستم  بیماران دیابتی گفت: 
دارای پرونده هستند، همچنین در سال گذشته حدود 200 هزار 
نفر از بیمه شدگان بیمه سالمت از انسولین های مورد نیاز خود 

استفاده کردند.«
تایید  سامانه  در  ثبت  از  دیابتی پس  بیماران  اینکه  بیان  با  وی 
خدمت، داروی مورد نیاز خود را دریافت می کنند افزود: »در 6 
ماهه اول سال جاری 150 هزار بیمار دیابتی از خدمت بیمه ای 

در سازمان بیمه سالمت بهره مند شدند.«
رضایی تصریح کرد: »بین 90 تا 95 درصد قیمت مصوب انسولین 

در سازمان بیمه سالمت پوشش بیمه ای داده می شود، البته از 10 
قلم 2 قلم به دلیل شرایط خاص، 70 درصد پوشش بیمه ای دارند.«
به گزارش وبدا، معاون سازمان بیمه سالمت تاکید کرد: »مبلغ 

ریالی پوشش بیمه ای برای بیماران دیابتی در سال 9۸، 270 میلیارد 
تومان است، ضمن اینکه در 6 ماهه نخست سال 99 نیز بالغ 

بر 120 میلیارد تومان برای بیماران دیابتی هزینه شده است.«

هزینه ۲۷۰ میلیارد تومانی بیمه سالمت 
برای بیماران دیابتی در سال ۹۸

 ادامه از صفحه 14
بیماری دیابت مانند سایر بیماری های مزمن غیرواگیر 
عامل خطری است که می تواند عوارض کووید19 را 
افزایش دهد. بنابراین تاکید ویژه ای بر اصول رعایت 
فاصله اجتماعی، زدن ماسک، شستن دست ها، عدم 
دست زدن به صورت و بینی و... است. مبتالیان در 
صورت ابتال به کرونا باید بیش از همیشه بر کنترل 
قندخون دقت کرده و داروهایشان را به موقع مصرف 
کنند.« مهدوی درباره آمار ابتال به دیابت در جهان، 
گفت: »در سال 2019 میالدی ۴63 میلیون بزرگسال 
یعنی یک نفر در هر 11 نفر مبتال به دیابت نوع دوم 
بودند و در سال 2020 نیز این رقم به ۴۸3 میلیون 
نفر رسید. در سال 2019 مبتالیان به نوع اول دیابت 
با سن کمتر از 1۴ سال حدود یک میلیون و 100 
هزار نفر برآورد شدند و ساالنه 12۸ هزار نفر مبتالی 

جدید نیز شناسایی می شود.«
وی با تاکید بر اینکه طی سال های اخیر افزایش 
شیوع بیماری دیابت در جهان، این بیماری را به 
بزرگترین اپیدمی تاریخ تبدیل کرده است، خاطرنشان 
کرد: »انتظار می رود تا سال 2030 تعداد افراد مبتال 
به دیابت به 57۸ میلیون نفر افزایش یابد و ممکن 
است تا سال 20۴5 تعداد بیماران از مرز 700 میلیون 
نفر نیز بگذرد. افزایش شیوع دیابت از سال 2019 
تا 20۴5 برای منطقه اروپا 15 درصد است، ولی در 

منطقه ما که بر اساس تقسیم بندی های فدراسیون 
بین المللی دیابت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
هستیم تا 96 درصد خواهد بود و بعد از آفریقا که با 
 MENA 1۴3 درصد باالترین رتبه را دارد منطقه

در جایگاه دوم قرار دارد.«
وی با بیان اینکه نیمی از مبتالیان به دیابت در جهان 
از بیماری خود اطالع ندارند، اظهار کرد: »طبق آخرین 
مطالعه انجام شده در کشور ما نیز یک چهارم بیماران 

از بیماری خود بی اطالع هستند.«
مهدوی ادامه داد: »3 نفر از هر ۴ دیابتی در کشورهای 
با درآمد پایین و متوسط زندگی می کنند. از هر 6 
تولد یک مورد درگیر قند خون باال )هیپرگلیسمی( 
در بارداری هستند. همچنین بر اساس آمارها دو 
سوم افراد مبتال به دیابت در مناطق شهری زندگی 
می کنند و سه چهارم آن ها در سن کار هستند. نکته 
قابل توجه آن است که از هر 5 نفر مبتال به دیابت 
)136 میلیون نفر( یک نفر باالی 65 سال سن دارد و 
بر این اساس در سال 2019 حدود 20 درصد بیماران 
سالمند بوده اند. متاسفانه ۴.2 میلیون نفر در سال 2019 
در اثر دیابت فوت کردند. هزینه های دیابت در سال 
2019 میالدی به میزان 760 میلیارد دالر آمریکا بوده 
است و باید بدانیم دیابت مسئول 10 درصد از کل 

هزینه های صرف شده در سالمت است.«
وی افزود: »دیابت بیماری است که شیوع بسیار 

باالیی دارد و هزینه بری بسیار زیادی هم دارد. تخمین 
فدراسیون بین المللی دیابت این است که هزینه درمان 
دیابت و عوارض آن در دنیا تا 10 سال آینده از ۸00 
میلیارد دالر بگذرد. از طرف دیگر مرگ ومیر و عوارض 
آن هم باالست. سال 2019 حدود ۴.2 میلیون نفر از 
جمعیت دنیا به خاطر دیابت از بین رفتند؛ یعنی تقریبا 
11.3 درصد کل مرگ و میرهای جهان بابت دیابت 
و عوارض آن بوده است. گفته می شود که تقریباً هر 
هشت ثانیه در دنیا یک نفر به خاطر دیابت از دنیا 
می رود. در واقع مرگ ومیر ناشی از دیابت و عوارض 
آن از جمع مرگ ومیر در بیماری های واگیری مثل 

سل، ماالریا و ایدز بیشتر است.«
وی در ادامه با اشاره به تاثیر بیماری های زمینه ای در 
بروز سخت تر کرونا، تاکید کرد: »در برخی کشورهای 
جهان، تا 50 درصد افرادی که مبتال به کووید19 

شدند، مبتال به دیابت بودند.«
مهدوی در خصوص آمار ابتال به دیابت در ایران 
نیز گفت: »11 درصد جمعیت باالی 25 سال در 
کشور به دیابت مبتال هستند که در این میان تعداد 
افراد مبتال به دیابت نوع دو بسیار قابل توجه تر از 
مبتالیان به دیابت نوع یک است. از این آمار یاد 
شده 10 درصد را مردان و 11.5 درصد را زنان 
تشکیل می دهند. متاسفانه مرگ های ناشی از دیابت 
ساالنه حدود 32000 تا 35000 نفر است. با توجه 

به اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های 
غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط، جمهوری اسالمی 
ایران متعهد شده است که سیر صعودی شیوع دیابت 

را تا سال 1۴0۴ متوقف کند.«
وی درباره اینکه دو نوع بیمار دیابتی وجود دارد، 
گفت: »دیابت نوع یک بیشتر در کودکان و نوجوانان 
دیده می شود. در این نوع دیابت، بدن دیگر انسولین 
تولید نمی کند و در نتیجه فرد به دیابت نوع اول دچار 
می شود که باید برای ادامه حیات خود اقدام به تزریق 
انسولین کند. تشنگی، پرادراری، پرخوری، کاهش 

وزن ناگهانی و... از عالئم دیابت نوع یک است.«
وی در ادامه در تشریح دیابت نوع دوم افزود: »در 
نوع دوم دیابت، میزان انسولین در بدن کاهش یافته 
و یا مقاومت سلول های بدن به انسولین باال رفته 
است. این نوع از دیابت به دلیل کاهش اندک اندک 
انسولین در بدن و به مرور زمان، بدون عالئم بوده 
و بدن خود را با شرایط ایجاد شده وفق می دهد و با 
گذر زمان و افزایش سن، میزان انسولین کاهش یافته 

و از 30سالگی به بعد در افراد شناسایی می شود.«
مهدوی در خاتمه با اشاره به اینکه 37۴ میلیون نفر در 
جهان دچار اختالل تحمل گلوکز هستند، اظهار کرد: 
»در صورت عدم مداخله مؤثر، بسیاری از آن ها مبتال 
به دیابت خواهند شد. از هر 6 تولد یک مورد، درگیر 

قند خون باال )هیپرگلیسمی( در بارداری بوده است.«



هشدار کارشناسان نسبت به افزایش بی سابقه فرسودگی در جامعه پرستاری

  امین جاللوند
کارشناسان نظام سالمت بارها تاکید کردند که 
تعطیلی دو هفته ای تهران و کالن شهرها برای 
احیای توان از دست رفته کادر درمان ضروری 
است. صاحبنظران حوزه سالمت هشدار می دهند 
که اگر فرصتی برای تنفس به کادر درمان داده 
شدت  به  درمان  کادر  فرسودگی  روند  نشود، 

تشدید خواهد شد.
در این بین، جامعه پرستاری که بیش از 9 ماه 
است در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارد، 
دیگر تاب و توانی برای مراقبت از بیماران جدید 
ندارد. بسیاری از پرستاران، خودشان به کرونا 
مبتال شده اند و برخی از آنها نیز در مسیر خدمت 

به بیماران، جانشان را از دست داده اند. 
در حالی که قرار بود نیروهای پرستاری جدید 
به مراکز درمان کرونا جذب شود، اما هنوز در 
بسیاری از بیمارستان ها، نیروهای جدید جذب 
نشده اند. این اتفاق موجب شده است که خیلی 
پرستار  چندین  بجای  همزمان  پرستاران،  از 

فعالیت کنند. 
کارشناسان هشدار می دهند که اگر شرایط فعلی 
تداوم یابد، خیلی از مراکز درمانی فاقد نیروهای 
پرستاری خواهند شد. در آن صورت باید منتظر 
افزایش روزافزون آمار مرگ و میر در بین بیماران 

مبتال به کرونا باشیم.

ابتالی 40 هزار پرستار به بیماری کرونا
نمایندگان جامعه پرستاری بارها هشدار داده اند 
که اگر امروز فکری به حال خستگی و فرسودگی 
جامعه پرستاری نشود، دیگر احتمال دارد فردا 

خیلی دیر باشد.
رئیس  به  نامه ای  در  هم  میرزابیگی  محمد 
از  و  شده  تهران  تعطیلی  خواستار  جمهوری، 
است.  گفته  سخن  پرستاران  بحرانی  وضعیت 
در این نامه آمده است: »در روزها و هفته های 
اخیر شاهد افزایش بی سابقه بیماری کووید ۱9 
و به تبع آن، افزایش مرگ و میر در بین مردم و 
مدافعان سالمت در کشور هستیم. از طرفی ظرفیت 
اکثر بخش های تعلق گرفته به کرونا تکمیل شده 
است و بیمارستان ها در حال تغییر ظرفیت سایر 
بخش ها، جهت افزایش ظرفیت پذیرش بیماران 
مبتال به کرونا هستند. در این شرایط به علت عدم 
امکان افزایش نیرو، فشار کاری زیادی به کادر 
درمان و پرستاران وارد شده است، به گونه ای 
که بر اساس گزارش های دریافتی از داخل برخی 
بیمارستان ها، هر ۱۰ بیمار مبتال به کرونا به یک 
پرستار سپرده می شود. آن هم پرستارانی که 9 
ماه مداوم براثر مراقبت بی وقفه از بیماران مبتال 
به کرونا، هم فرسودگی روحی و انگیزشی و هم 

فرسودگی شدید جسمی پیدا کرده اند.
همچنین تاکنون بالغ بر ۴۰ هزار نفر از پرستاران 

خود به کرونا مبتال شده و از این میزان حدود 
بهبود مشغول کار  از  بعد  نفر مجدد  ۳۵ هزار 
در همان بخش ها شده اند، اما همچنان بیش از 
پنج هزار نفر از آنان یا قرنطینه، یا استعالجی یا 
بستری و تحت درمان هستند و حدود ۷۰ شهید 
پرستار نیز تا امروز، تقدیم دفاع از مردم کرده اند.
کاهش  باعث  عوامل  این  مجموع  شک  بی 
کیفیت مراقبت ها و افزایش ابتالی خود و سایر 
پرسنل برای دفعات بعدی نیز می شود. بنابراین 

خواهشمند است:
۱- طبق نظر اکثر متخصصان از جمله ۶۵ رئیس 

دانشگاه علوم پزشکی و سایر صاحبنظران برای 
مهار بیماری در بین مردم جامعه، ظاهرا چاره کار، 
حداقل تعطیلی دو هفته ای جهت قطع زنجیره 
بیماری است. هر چند می دانیم این امر می تواند 
آثار اجتماعی و اقتصادی به خصوص بر اقشار 
ضعیف جامعه داشته باشد، اما مطمئنا حفظ نیرو 
و افزایش توان نظام سالمت و سطح سالمتی 
مردم در اولویت باالتر قرار دارد و قطعا یک 

سرمایه گذاری بزرگ اقتصادی خواهد بود.
۲- در رابطه با نیروهای نظام سالمت و مدافعان 
مظلوم این عرصه تا چه زمانی باید این ایثارگران جان 
بر کف، بناست در غم از دست دادن بهترین یاران، 
همکاران و بیماران خود سوگواری خدمت نمایند؟
تامین  کافی،  نیروی  »تعداد  تامین  همچنین 
تجهیزات الزم و انجام اقدامات انگیزشی« سه 
این  برای  اضطراری  و  فوری  بسیار  ضرورت 
روزهای نفسگیر در نظام سالمت کشور است. 
محترم  دولت  از  را  موارد  این  انجام  صراحتا 

درخواست داریم:
الف- استخدام سریع و فوری حداقل ۳۰ هزار 
تازه نفس. ب - تجدید نظر در  نفر جدید و 
لباس و امکانات محافظتی و ایمنی بخش موثر 
و علت یابی در بیمارستان ها، بخش ها و شرایط 
کاری مدافعین سالمت، به ویژه در بیمارستان ها 
و شهرهایی که مرگ و میر باالیی دارند. ج- 
تجدید نظر در تغذیه، میان وعده مکمل و ایمنی 
بخش. د- اعطای ضریب ۱.۵ به ساعت تمام 

بخش های کرونایی و یک هفته استراحت در 
هر ماه بدون کاهش حقوق مزایا و بدون امکان 
خرید و ذخیره این یک هفته به منظور تجدید 
قوا. ه- تسریع در پرداخت معوقات و صدور 
احکام فوق العاده ویژه و نیز تسریع در بازنگری 
نظام پرداخت فعلی نظام سالمت با مشارکت 

ذی نفعان و ارائه دهندگان خدمت.
۳- تعیین مکان ویژه و مناسب با امکانات الزم 
برای تشخیص، قرنطینه مدافعین سالمت و درمان 
رایگان آنهایی که مبتال می شوند اعم از رسمی، 
قراردادی و شرکتی و… به دلیل لزوم جلوگیری 

از انتقال به خانواده های این عزیزان.
به شرایط بحرانی  تاکید مجدد  بنابراین ضمن 
این روزها درخواست می شود کارگروهی برای 
تامین شرایط مناسب مدافعان سالمت، تشکیل 
شود و موارد مطروحه را عملیاتی کند. همچنین 
درخواست داریم طبق نظر جامعه علمی کشور، 
دستور عاجل تعطیلی حداقل دو هفته ای کشور 

را صادر فرمائید.«

پای دغدغه های پرستاران در مراکز 
درمان کرونا

کرونا به عنوان بیماری شناخته می شود که دارو 
و درمان اختصاصی ندارد. بیشترین بخش درمان 
کرونا، بحث های مراقبتی است که این کار هم 
بیشتر توسط پرستاران و بهیاران انجام می شود.

ادامه در صفحه 17 

توان پرستاران به انتهای خط رسیده است
در شرایطی با تعطیلی دو هفته ای تهران و کالن شهرها مخالفت شده است که کارشناسان تاکید دارند 

دیگر توانی برای پرستاران باقی نمانده است

میرزابیگی: به علت عدم امکان 
افزایش نیرو، فشار کاری زیادی 
به کادر درمان و پرستاران وارد 

شده است، به گونه ای که بر 
اساس گزارش های دریافتی از 

داخل برخی بیمارستان ها، هر 
۱۰ بیمار مبتال به کرونا به یک 

پرستار سپرده می شود. آن هم 
پرستارانی که ۹ ماه مداوم براثر 
مراقبت بی وقفه از بیماران مبتال 

به کرونا، هم فرسودگی روحی 
و انگیزشی و هم فرسودگی 
شدید جسمی پیدا کرده اند
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 ادامه از صفحه 16
سیما شیرانی، پرستار فعال در بخش های درمان 
کرونا در گفتگو با سپید به مشکالت پرستاران 
می گوید:  و  می کند  اشاره  بخش ها  این  در 
»مدت هاست که گفته می شود نیروهای جدید 
اما  می شوند،  جذب  کرونا  درمان  مراکز  به 
چندین  است.  نیفتاده  اتفاقی  چنین  تاکنون 
ماه است که با کمترین نیرو در حال خدمت 
قرار  اگر  هستیم.  کرونا  به  مبتال  بیماران  به 
حداقل  شود،  جذب  جدید  نیروهای  نیست 
تعطیل  را  کشور  بزرگ  شهرهای  مدت  چند 
کنند تا بیماران ورودی بیمارستان ها نیز کمتر 
شود. در این صورت پرستاران می توانند کمی 
استراحت و تجدید قوا کنند تا با روحیه بهتری 

به ادامه کار بپردازند.«
او تاکید می کند: »کمبود پرستار بخصوص در 
شیفت های شب به شکل محسوس تری وجود 
دارد که باید برای رفع این مشکل، فکر عاجلی 
شود. همچنین خیلی از پرستاران به دلیل فشار 
کاری زیاد نمی توانند به مرخصی بروند. در 
عین حال فقط حدود ۱۵ روز از مرخصی آنها 
ذخیره می شود و بقیه مرخصی های استحقاقی 
آنها سوخت می شود. در شرایط کرونا که به 

شدت به نیروهای پرستاری نیاز داریم، باید 
شود  منعطف  نیز  قانون  این  اجرای  قدری 
مرخصی هایش  از  حداقل  بتواند  پرستار  تا 

کند.« استفاده  آینده  در 
همچنین مهدیه صمدیاری، دیگر پرستار فعال 
در بخش درمان کرونا نیز به سپید می گوید: 
»کار در بخش های کرونایی، اصال قابل قیاس 
با کار کردن در هیچ کدام از بخش های درمانی 
نیست. جدای از عوارض جسمی و خستگی 
شدید کادر پرستاری، وضعیت روحی و روانی 
نیست.  مطلوب  چندان  نیز  پرستاران  اغلب 

صحنه های  با  روز  هر  پرستاران،  از  خیلی 
مرگ و میر مواجه می شوند. کار طاقت فرسا 
به مدت طوالنی در بخش های مراقبت ویژه، 
مشکالت افسردگی و اضطراب در بین جامعه 

پرستاری را افزایش داده است.«
او خاطرنشان می کند: »نیاز داریم که حمایت 
پرستاری صورت  کادر  از  روحی و روانی 
اختیار  در  روان  سالمت  خدمات  و  گیرد 
با  باشد. مواجهه هر روزه  جامعه پرستاری 
آنها در  از  به کرونا که خیلی  مبتال  بیماران 
وضعیت  دارند،  قرار  بیماری  حاد  وضعیت 
کرده  شکننده تر  بسیار  را  پرستاران  روحی 

سالمت  حفظ  نباید  شرایط  این  در  است. 
باید  شود.  فراموش  پرستاران،  روانی 
نیروهای ویژه ای برای ارائه خدمات سالمت 
باشد  داشته  وجود  درمان  کادر  به  روان 
بتوانند  بهیاران  و  پرستاران  پزشکان،  تا 
ادامه  به  بیشتری  روانی  و  روحی  توان  با 

بپردازند.« خدمت 

پرستاران در موج  روزهای سخت 
کرونا سوم 

این روزها پرستاران در سخت ترین شرایط 
از  بسیاری  دارند.  قرار  خود  کاری  دوران 
نسبت  بارها  نیز  پرستاری  جامعه  نمایندگان 

کرده اند. گالیه  موضوع  این  به 
پرستار  خانه  دبیرکل  مقدم،  شریفی  محمد 
نامطلوب  وضعیت  به  اشاره  با  هم  کشور 
یادآور می شود:  پرستاران در دوران کرونا، 
»تاکنون تغییر خاصی در وضعیت پرستاران 
به  انسانی  نیروی  تعداد  است.  نشده  اعمال 
ویژه پرستاران قبل از شیوع کرونا نیز حداقل 
شاخص های جهانی را داشت. با شیوع کرونا 
نشان  را  خود  پیش  از  بیش  پرستار  کمبود 
جمعیت  از  نفر  هزار   ۳۵ حدود  چون  داد، 

در  شدند.  مبتال  کرونا  به  کشور  پرستاری 
این روند افراد دو هفته از روند کار خارج 
شده و برخی نیز پس از بهبودی به مشکالت 

دچار شده اند.« ریوی  و  قلبی 
در  اینکه  بیان  با  کشور  پرستار  خانه  دبیرکل 
پرستاران  از  یک  هر  برای  گذشته  سال  پنج 
بازنشسته نیروی جایگزین وجود نداشته است، 
یادآور می شود: »بیمار مبتال به کرونا بیش از 
مراقبت های  و  رسیدگی  به  عادی  بیمار  یک 
بحران  اگر  مثال  برای  دارد.  نیاز  پرستاری 
همچون سیل و زلزله گذرا باشد پرستار تالش 
خود را اعمال می کند تا در یک مدت کوتاه، 
تمامی مشکالت برطرف شود، اما در 9 ماهه 
اخیر کرونا با سه پیک بدون فاصله ادامه داشته 
ندارند.  توان  و  تاب  دیگر  پرستاران  است. 
این افراد با مشکالت روحی و روانی مواجه 
هستند. تعداد شهدای سالمت و جان باختگان 
سالمت در ایران نسبت به استاندارهای جهانی 

افزایش داشته است.«
 9۷ سال  »از  می کند:  تصریح  مقدم  شریفی 
قرار بود ساالنه ۱۰ هزار پرستار جذب شوند. 
هرچند در سال 9۷ استخدامی در این زمینه 
انجام نشد. آزمونی در سال 98 برای جذب 
پرستار برگزار شد، اما در عمل جذب انجام 
نشد. درنهایت بالغ بر چهار هزار پرستار در 
بازار کار شدند. سال گذشته  99 وارد  سال 
کرونا مجوز جذب سه هزار  دلیل شیوع  به 
پرستار اخذ شد که در خوشبینانه ترین شرایط، 
هرچند  شدند.  سیستم  وارد  نفر  هزار  هفت 
کافی  نیز  رقم  این  کرونا  شیوع  به  توجه  با 
تعداد  بین المللی  تعاریف  اساس  بر  نیست. 
پرستار و خدمات رسانی کادر درمان، ارتباط 
مستقیم با میزان مرگ ومیر مردم دارد. بر این 
اساس هرچقدر تعداد پرستار اندک باشد مردم 
بیشتر متحمل خسارت می شوند. به بیان دیگر 
پرستار  کمبود  دلیل  به  باال  مرگ ومیر  تعداد 
کرونا  با  مقابله  ستاد  پیش بینی های  با  است. 
کنونی  تعداد  از  بیش  پرستاران  تعداد  باید 
راهی  کرونا  به  مبتال  بیمار  وقتی  تا  باشد 
خدمات  لحاظ  از  دیگر  می شود،  بیمارستان 

باشد.« راحت  خیالش  رسانی ها 
یادآور  برنا  به  کشور  پرستار  خانه  دبیرکل 
پرستار،  ۵۰ هزار  فعالیت  »باوجود  می شود: 
پرستار  جذب  زمینه  در  فراوان  کمبودهای 
وجود دارد. باید انگیزه های مناسب از طریق 
اقتصادی،  اجتماعی،  روانی،  حمایت های 
وجود  پرستار  فعالیت  برای   ... و  معیشتی 
دکتر  گذشته  هفته  در  هرچند  باشد.  داشته 
تومان  میلیارد   ۵۰۰ و  هزار   ۱۱ از  نوبخت 
کمک هزینه برای  معوقات کادر درمان خبر 
داد. حال این سوال مطرح است که از این 
اختصاص  پرستاران  برای  مقدار  چه  مبلغ 
پرستاران  حقوقی  فیش های  می شود؟  داده 
وضعیت  که  است  شده  منتشر  کرات  به  نیز 
تومان  هزار   ۲۰۰ تا   ۵۰ در حد  آنها  کارانه 
بود که این وضعیت نیز باید اصالح شود.«
با توجه به نیاز وافر نظام سالمت به جذب 
در  نیروها  این  جذب  باید  جدید  پرستاران 
اولویت قرار بگیرد. همچنین افزایش حمایت 
می تواند  نیز  پرستاران  از  معنوی  و  مالی 
موجب ارتقای انگیزه آنها برای نبرد با موج 

باشد. کرونا  سوم 

صمدیاری: کار در بخش های 
کرونایی، اصال قابل قیاس با کار 

کردن در هیچ کدام از بخش های 
درمانی نیست. جدای از عوارض 

جسمی و خستگی شدید کادر 
پرستاری، وضعیت روحی و روانی 

اغلب پرستاران نیز چندان 
مطلوب نیست. کار طاقت فرسا 
به مدت طوالنی در بخش های 

مراقبت ویژه، مشکالت افسردگی 
و اضطراب در بین جامعه 

پرستاری را افزایش داده است
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شیرانی: مدت هاست که گفته 
می شود نیروهای جدید به مراکز 
درمان کرونا جذب می شوند، اما 

تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. 
چندین ماه است که با کمترین 
نیرو در حال خدمت به بیماران 
مبتال به کرونا هستیم. اگر قرار 

نیست نیروهای جدید جذب شود، 
حداقل چند مدت شهرهای بزرگ 

کشور را تعطیل کنند تا بیماران 
ورودی بیمارستان ها نیز کمتر 

شود. در این صورت پرستاران 
می توانند کمی تجدید قوا کنند

شریفی مقدم: باوجود فعالیت 
5۰ هزار پرستار، کمبودهای 

فراوان در زمینه جذب پرستار 
وجود دارد. باید انگیزه های 
مناسب از طریق حمایت های 
روانی، اجتماعی، اقتصادی، 

معیشتی و ... برای فعالیت پرستار 
وجود داشته باشد. همچنین 

فیش های حقوقی پرستاران نیز 
به کرات منتشر شده است که 
وضعیت کارانه آنها در حد 5۰ 

تا 2۰۰ هزار تومان بود که این 
وضعیت نیز باید اصالح شود



اوگور شاهین، برگزیده مسلمانی که قهرمان ساخت واکسن کرونا شد

 علی ابراهیمی
انتشار خبر موفقیت واکسن کووید ۱۹ ساخته شده 
توسط دو شرکت فایزر )Pfizer( و بیوان تک 
)BioNTech( با میزان اثربخشی ۹۰ درصدی 
جهان را به روزهای روشن تر امیدوار کرده است، 
اما در پشت پرده این موفقیت جهانی تالش های 
یک زوج ترک تبار آلمانی )اوزلم توره چی-اوگور 
شاهین( نهفته است. دراین بین آنچه خبر دست یابی 
به واکسن را برای ایران شیرین تر کرده اهدای 
جایزه جهانی بنیاد مصطفی)ص( در سال 2۰۱۹ 
از سوی کشورمان به اوگور شاهین، بنیان گذار 

شرکت آلمانی بیوان تک است.
به گزارش سپید، اوگور شاهین و همسرش اوزلم 
توره چی زوج پزشک ترکیه ای، مؤسسان شرکت 
آلمانی بیوان تک هستند که برای تولید واکسن بیماری 
ویروسی کرونا شب از روز نمی شناسند و کار می کنند.
روزنامه انگلیسی دیلی میل چاپ لندن در گزارشی 
از زندگی این زوج پزشک نوشت: »اوگور شاهین 
۵۵ ساله و همسرش اوزلم توره چی ۵۳ ساله عاشق 
پژوهش های پزشکی هستند و حاال که دنیا در پی 
دست یافتن به دارو یا واکسن مبارزه با کووید ۱۹ 
است، آنها هم عشق و عالقه و پول خود را برای 

رسیدن به این هدف مشترک به میدان آورده اند.«

چشم امید جهان به زوج رویایی
در این گزارش آمده است: »امروز چشم امید جهان 
به این زوج رؤیایی و همکاران آنها در شرکت 
آلمانی بیوان تک و شرکت آمریکایی فایزر است 
تا زودتر واکسن کرونا را به مرحله تولید انبوه و 

تجاری سازی برسانند.«
این روزنامه می نویسد: »شاهین بااینکه میلیاردها دالر 
دارایی دارد و مدیر ارشد اجرایی بیوان تک است، 
همچنان فروتنانه با همان دوچرخه کوهستان خود 
سرکار می رود. او در ترکیه به دنیا آمده و در آلمان 
)جایی که پدر و مادرش برای شرکت فورد کار 
می کردند( بزرگ شده است.« در بخشی از این 
گزارش آمده است: »اوگور که از کودکی عاشق علم 
پزشکی بود درس پزشکی خواند و دکترای خود 
را با درجه عالی در سال ۱۹۹2 با پایان نامه ای در 
مورد ایمونوتراپی سلول های سرطانی دریافت کرد و 
استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ایمنی درمانی شد.«
به نوشته این روزنامه، شاهین در دوران کار در 
بیمارستان های کلن و هامبورگ یک متخصص 
ایمنی شناس به نام توره چی را دیده و عالقه مشترک 
به تحقیق پزشکی و سرطان شناسی آنها را به هم 
نزدیک تر کرده است. خانم توره چی که فرزند یک 
پزشک ترک مهاجر در آلمان است، پیش تر گفته 
بود که او شاهین حتی روز جشن ازدواجشان هم 

کار در آزمایشگاه را کنار نگذاشتند.
و  اوگور  مشترک  »زندگی  می نویسد:  دیلی میل 
اوزلم از سال 2۰۰۱ آغاز شد و آنها شرکتی برای 
تولید آنتی بادی های ضد سرطان بنیان نهادند.« به 
نوشته این روزنامه، با وجود گرفتاری های مدیریتی 
یک شرکت دارویی، این زوج هیچگاه دست از 
تحقیق برنداشته اند و هر دو در طول این سال ها 

در دانشگاه های آلمان همزمان تدریس می کردند 
تا جایی که خانم توره چی به ریاست فدراسیون 

اروپایی مبارزه با سرطان نیز منصوب شد.
در این گزارش می خوانیم: »پس از هفت سال در 
شراکت با چند شرکت دارویی، در سال 2۰۰۸ 
شرکت بیوان تک را تأسیس می کنند تا به یکی از 
موفق ترین شرکت های دارویی آلمان بدل شوند. 
هدف این دو پزشک ترک تبار در بیوان تک یافتن 
ابزارهای گسترده تر برای مبارزه با سلول های سرطانی 
در حوزه ایمنی درمانی بود. کار شاهین و توره چی 
تا آنجا پیش رفت که بنیاد بیل و ملیندا گیتس 
هم ۵۵ میلیون دالر در شرکت آنها سرمایه گذاری 
کرد تا به پیشرفت تحقیق در حوزه های مبارزه با 
اچ آی وی و سل کمک کنند.« به نوشته این نشریه 
انگلیسی، همکاران شاهین او را پزشکی متعهد و 
پرکار توصیف می کنند که هرروز به جای سر زدن 
به قیمت سهام شرکت، وقت خود را بیشتر صرف 

خواندن فصلنامه ها و منابع معتبر علمی می کند.
روزنامه آلمانی »ولت ام زونتاگ« هم پس از موفقیت 

بیوان تک در گزارشی نوشت: »با اعالم تأثیر ۹۰ 
درصدی واکسن کرونا )تولید مشترک شرکت های 
آمریکایی فایزر و آلمانی بیون تک( در پیشگیری از 
ابتال به ویروس، سهام شرکت بیوان تک بسیار رشد 
کرد و جمعه گذشته ارزش جاری این شرکت در 
تاالر بورس نیویورک از مرز 2۵ میلیارد دالر تجاوز 
کرده است. درحالی که ارزش آن تا یک سال پیش 

تنها ۴.۶ میلیارد دالر بود.«
به نوشته این نشریه آلمانی، اوگور شاهین و همسرش 
در حال حاضر در میان ۱۰۰ ثروتمند برتر آلمان قرار 
دارند چراکه این زوج محقق و مالک بیوان تک از 
ژانویه گذشته تمام نیرو تمرکز شرکت خود را بر 

روی تولید واکسن کووید ۱۹ گذاشته اند.

یازده ماه تالش بی وقفه برای تولید واکسن
به گفته محققان موفقیت فایزر-بیوان تک ماه عسل 
یازده ماه تالش بی وقفه تیم شاهین برای تولید واکسن 
است؛ درحالی که ابتدای بحران کرونا حتی سازمان 
جهانی بهداشت هم نگرانی چندانی از جهانگیر شدن 

ویروس نداشت و اعالم می کرد که تنها در ووهان 
چین همه گیری خطرناک و مرگباری گزارش شد 
که چینی ها موفق شده اند شیوع آن را کنترل کنند، 
اما با گذشت زمان مشخص شد که حتی سازمان 
جهانی بهداشت هم در این زمینه اشتباه  کرده است.
حال آنکه در همان ماه ژانویه، اوگور شاهین مقاله ای 
در مجله پزشکی »النست« مطالعه می کند که درباره 
شیوع ویروس هشدار  داده است. ازاین رو به همراه 
همسرش سعی می کند تا تمام سازمان های بهداشتی 
و دارویی آلمان را از خطرات این ویروس آگاه کند؛ 
لذا یک پروژه »اضطراری« در همین زمینه در شرکت 
خود تعریف می کند و در این مدت تحقیقات بر روی 
بسیاری از محصوالت خود را متوقف کرده و تمرکز 
خود را تنها بر روی مبارزه با کووید ۱۹ می گذارد. 
شاهین در همان ایام در گفت وگو با رسانه های آلمانی 
می گوید: »من به همکارانم در ماه ژانویه گفتم که 
موظفیم تا پیش از پایان سال میالدی واکسن را تولید 
و ارائه کنیم. در این مسیر شانس زیادی آوردیم چراکه 
فایزر با ما در این زمینه همکاری کرد و با مشکالت 

پیچیده ای روبه رو نشدیم.«

آغاز پروژه »اضطراری«
با شروع پروژه »اضطراری« بیوان تک کمک های مالی 
زیادی به سمت این مجموعه سرازیر می شود و 
شرکت فایزر آمریکا که تولیدکننده باسابقه  واکسن 
است نیز از واکسنی که شاهین و همسرش در 
شرکت بیوان تک در دست تولید داشتند، حمایت 
مالی می کند تا اینکه انتظارها به پایان می رسد و 
مدیرعامل شرکت فایزر روز دوشنبه ۱۹ آبان ۹۹ 
اعالم می کند که بر اساس نتایج آزمایش های اولیه، 
واکسن کرونای ساخته شده با همکاری دو شرکت 
فایزر و بیوان تک بیش از نود درصد در پیشگیری 

از ابتال به کرونا مؤثر است.
ادامه در صفحه 19 

منجی زمیـن
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 ادامه از صفحه 18
آلبرت بورال، مدیرعامل فایزر در بیانیه ای اعالم 
می کند: »واکسن کرونا چنانچه مجوز اضطراری 
را دریافت کند تا پایان سال جاری میالدی در 
تولیدکننده  دو شرکت  و  بود  دسترس خواهد 
آمادگی تولید ۵۰ میلیون واحد از این واکسن را 
در سال جاری خواهند داشت که این مقدار برای 
محافظت از 2۵ میلیون نفر کافی است. همچنین 
در سال 2۰2۱ میالدی نیز ۱/۳ میلیارد واحد دیگر 

از این واکسن آماده خواهد شد.«
اوگور شاهین، بنیان گذار و مدیرعامل بیوان تک 
هم پس از این اعالم، اظهار می کند: »از نظر من 
این بهترین نتیجه ممکن است؛ زیرا این واکسن 
با ایمنی و اثربخشی ۹۰ درصدی خود بسیار فراتر 
از استانداردهای مورد انتظار سازمان غذا و داروی 
امریکا برای تأیید واکسن کووید ۱۹ است. عالوه 
بر این طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت نیز هیچ 

واکسنی ۱۰۰ درصد مؤثر نیست.«
ایجاد  ایمنی  داریم  »انتظار  می گوید:  شاهین 
شده توسط این واکسن در برابر کرونا دست کم 
برای یک سال دوام داشته باشد.« وی می افزاید: 
»آنتی بادی های ایجاد شده توسط واکسن کرونا، 
SARS- ویروس  مختلف  جهش   2۰ حدود 
بسیار  احتمال  و  می کند  مسدود  را   2-COV
بر  بتواند  کمی وجود دارد که جهش ویروس 

پاسخ ایمنی غلبه کند.«
شاهین اضافه می کند: »واکسن کرونای مشترک 
 mRNA دو شرکت بیوان تک و فایزر از نوع
یا RNA پیام رسان است و برای ایجاد پاسخ 
ایمنی بدون استفاده از عوامل بیماری زا طراحی 

شده است.«

تشویق نوآوری منحصربه فردی توسط 
بنیاد مصطفی)ص(

اما چرا این واکسن و اوگور شاهین برای ایران و جهان 
اسالم مهم است. ماجرا از دو سال پیش آغاز شد؛ زمانی 
که برگزارکنندگان جایزه مصطفی)ص( در رصد 
دانشمندان جهان اسالم برای انتخاب برگزیدگان 
سال به اوگور شاهین رسیدند. او در آن زمان که 
هنوز به موفقیت چشمگیری نرسیده و تا پیش از 
این جایزه برجسته ای دریافت نکرده بود، قدم در 

یک مسیر نوآورانه عجیب گذاشته بود و همین 
سبب شده بود تا او را به عنوان برگزیده این جایزه 

بین المللی انتخاب کنند.
مبدع واکسن کرونای فایرز آبان ماه سال گذشته برنده 
جایزه مصطفی)ص( ایران شد و به کشورمان آمد. 
او به خاطر روش جدیدی که در تولید واکسن در 

پیش گرفته بود، برگزیده این جایزه شد.
اما چند روز پیش که خبر تولید واکسن کرونای فایرز 
در صدر اخبار دنیا قرار گرفت و حتی بازار های 
بورس، طال و نقت دنیا را هم تحت تأثیر قرار داد، 
نگاه ها به اوگور شاهین، دانشمند ترکیه ای که کاشف 
این واکسن بود جلب شد و همین امر سبب شد 
پیشینه علمی او به موضوع داغ رسانه ها تبدیل شود.
اصلی ترین نکته ای که در مرکز توجه محافل علمی 
و رسانه ای دنیا قرار گرفت این بود که مهم ترین 
»جایزه  شاهین،  اوگور  رزومه  در  علمی  افتخار 
سال  هر  ایران  توسط  که  است  مصطفی)ص(« 
به برترین دانشمندان جهان اسالم تعلق می گیرد. 
جایزه ای که دو سال پیش به  خاطر روش نوین در 
تولید واکسن سرطان، به شاهین تعلق گرفت و 
همین روش نوین اکنون دلیل موفقیت این واکسن 
بود؛ پس جامعه علمی ایران دو سال زودتر از دنیا 
به اهمیت این روش در تولید واکسن پی برده 
بود و همین سبب شد تا توجه دانشمندان جهان 
به جایزه علمی مصطفی)ص( جلب شود. البته 
پژوهش ها و اقدامات شاهین در تولید نسل جدیدی 
از واکسن ها هم بی مثال بود زیرا درحالی که دنیا برای 
تولید انبوه واکسن روی DNA کار می کرد، او برای 
 RNA( پیام رسان RNA یا mRNA نخستین بار از
messanger( برای تولید واکسن کمک گرفت.

بر اساس مستندات علمی تولید واکسن با استفاده از 
mRNA نسل چهارم و نسل آخر واکسن هاست 
که در این روش به جای دست کاری ژن سلول که 
عوارض خطرناکی دارد و حتی سرطان زایی آن 
اثبات شده، آنتی ژن ویروس در ریبوزوم سلول 
تولید می شود که عوارض کمتر و سرعت باالتری 

در تولید واکسن دارد.
یک سال بعد جایزه مصطفی)ص( در حالی به اوگور 
شاهین تعلق گرفت که او روی واکسن سرطان کار 
می کرد. او این جایزه را سال 2۰۱۹ در حوزه علم 
و فناوری زیستی و پزشکی برای اثر »طراحی و 

ارزیابی بالینی واکسن های درمانی ضدسرطان بر 
پایه mRNA« دریافت کرد.

رسانه ای شدن کشف واکسن کرونا در ایران
سرانجام شاهین در خردادماه امسال و در نشست 
مشترکی با دانشمندان جهان اسالم )نشست استپ( 
اخبار خوشی از موفقیت واکسن کرونا داد. او در 
این نشست پیش بینی کرد که واکسن در مردادماه 
فاز دوم را با موفقیت پشت سر خواهد گذاشت.

مدیرعامل بیوان تک با اعالم اینکه تا پایان جوالی 
واکسن کرونا در دسترس خواهد بود، گفت: »در 
حال حاضر با دو شرکت برای توسعه در حال 
همکاری هستیم و اگر بتوانیم واکسنی داشته باشیم 
مقدار یک کیلو از آن برای صد میلیون نفر است که 
تولید آن یک ماه زمان الزم دارد؛ اما اگر دوز پایین تر 
باشد می توانیم به افراد بیشتری خدمت رسانی کنیم.«
او تأکید کرد: »ما بسیار مشتاقیم واکسنی تولید کنیم 
که در دسترس همه کشور ها باشد؛ بر این اساس با 
سازمان های مختلفی ازجمله سازمان جهانی بهداشت 
صحبت هایی شده است که این واکسن رایگان در 

دسترس همه باشد.«
احتمال  با  کرونا  واکسن  تولید  خبر  که  امروز 
موفقیت ۹۰ درصد در ردیف مهم ترین اخبار در 
همه رسانه های خارجی دست به دست می شود، 
تقریبا اغلب رسانه های جهان شاهین را با جایزه 
مصطفی)ص( شناخته اند. شاید بتوان گفت تنها 
مستندی که تا پیش از این از شاهین تولید شده بود، 
همان اطالعات تولید شده برای جایزه مصطفی)ص( 
بود. به خاطر همین اطالعات هم این روز ها از 
رسانه های مختلف کشور های خارجی با بنیاد جایزه 
مصطفی)ص( برای کسب اجازه استفاده از این 

مستند تماس می گیرند.
خبرگزاری آلمانی دویچه وله هم در گزارشی درباره 
ارزش کار دانشمندی که راه نجاتی برای هشت  میلیارد 
انسان باز کرده است، اعالم کرد: »به جرأت می توان 
گفت جایزه مصطفی قبل از هر نهاد تشویقی-علمی 
دیگری دکتر اوگور شاهین را شناخته و او را الیق 
تقدیر عالی دانسته است. این جایزه باالترین نشان 

علمی در جهان اسالم محسوب می شود.«
دویچه وله اشاره می کند: »انتظار می رود که ۱۰۰ 
میلیون دوز از این واکسن تا پایان سال 2۰2۰ تولید 

شود. آمریکا برای خرید واکسن دو میلیارد دالر به 
بیون تک و فایزر متعهد شده است؛ این شرکت ها 

خطر سرمایه گذاری را پذیرفته اند.«

جایزه جهانی مصطفی )ص(
گفتنی است جایزه  علمی جهانی مصطفی)ص( 
در سال ۱۳۹۱ به تصویب شورای عالی انقالب 
فرهنگی رسید. راه اندازی این جایزه ابتدا توسط 
پارک علم  و فناوری پردیس انجام شد، اما پس از 
آن بنیاد علم و فناوری مصطفی)ص( برگزاری این 

جایزه را عهده دار شد.
این جایزه هر دو سال یک بار به یک دانشمند برجسته 
جهان اسالم اعطا می شود. به طور دقیق تر می توان 
گفت که این جایزه به افراد شاخصی با زادگاه 
کشور های اسالمی تعلق می گیرد که اثری نوآورانه 
در مرز های دانش و در حوزه های علم و فناوری ارائه 
کرده باشند و زمینه ساز بهبود زندگی بشریت شوند. 
به این ترتیب برگزیده های این جایزه از دانشمندان تراز 
اول جهان در رشته های مختلف هستند؛ به طوری که 
حتی در عناوین غیررسمی از جایزه مصطفی)ص( 

به عنوان نوبل اسالمی یاد می شود.
جایزه دوساالنه مصطفی)ص( در چهار حوزه علم و 
فناوری اطالعات و ارتباطات، علم و فناوری زیستی 
و پزشکی، علم و فناوری نانو تمامی زمینه های 
علم و فناوری اعطا می شود و تمامی زمینه های 
علم و فناوری شامل حوزه  های آموزشی یونسکو، 
علوم طبیعی، ریاضیات و آمار، فناوری اطالعات 
و ارتباطات، مهندسی ساخت و تولید، کشاورزی، 
جنگل داری، شیالت و دامپزشکی، بهداشت و رفاه 
و همچنین علوم شناختی و اقتصاد و بانکداری 

اسالمی را دربر می گیرد.
اگرچه در سه حوزه جایزه، داشتن تابعیت یکی 
از ۵7 کشور اسالمی شرط الزم برای مدعیان این 
جایزه است، اما محدودیت سنی، جنسی و دینی 
برای نامزد ها وجود ندارد. همچنین در حوزه چهارم 
هم فقط مسلمان بودن نامزد الزم است. مبلغ این 

جایزه دوساالنه ۵۰۰ هزار دالر است.
نامزد های جایزه نیز توسط دانشگاه ها و مراکز علمی 
معتبر، انجمن های علمی و فناوری و مراکز رشد، 
آکادمی های علوم کشور های اسالمی، پارک های علم 
و فناوری یا از سوی سایر دانشمندان و شخصیت های 
علمی برجسته به دبیرخانه جایزه معرفی می شوند.
فراخوان نامزدی جایزه مصطفی)ص( 2۰2۱ چندی 
پیش منتشر شد و نامزد ها برای معرفی و ارسال آثار 
این دوره تا دهم شهریور ۱۳۹۹ )سی ویکم آگوست 
2۰2۰( فرصت داشتند. طبق برنامه زمان بندی این 
جایزه، اسامی برگزیدگان این دوره در آبان ماه 

۱۴۰۰ اعالم می شود.
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بهر ه گیری از آموزه های دینی برای پیشگیری از بیماری کرونا

  یاسر مختاری

با گسترش مطالعات بین رشته ای در ابعاد مختلف، 
پژوهش های قرآن و سالمت نیز حدود یک دهه 
است که رشد پیدا کرده و هواداران زیادی در 
دانشگاه های علوم پزشکی و حوزه های علمیه به 
سوی خود جلب کرده است. کمیسیون توسعه 
پژوهش و آموزش عالی قرآن در نظام سالمت 
دانشجویی  فرهنگی  معاونت  زیرمجموعه  که 
وزارت بهداشت است متولی این پژوهش ها در 
نظام سالمت کشور است، که با سیاست گذاری و 
حمایت از مطالعات یاد شده سعی در نظم بخشی 
و فراهم کردن منابع دانش گسترده و کاربردی 
مردادماه  در  راستا  این  در  دارد.  این حوزه  در 
گذشته سند راهبردی این کمیسیون با حضور 
سوی  از  شد  ابالغ  و  تصویب  بهداشت  وزیر 
دیگر روز گذشته نیز چهار محصول پژوهشی 

در این حوزه نیز رونمایی شد.

 تلفیق آموزه های دینی و سالمت برای 
مقابله با بیماری

به گزارش خبرنگار ایکنا، سیما سادات الری، 
بهداشت در  دانشجویی وزیر  فرهنگی،  معاون 
مراسم رونمایی از چهار محصول علمی و پژوهشی 
قرآن و سالمت که روز گذشته 24 آبان ماه در 
با اشاره به هفته  وزارت بهداشت برگزار شد، 
قرآن و عترت و سالروز رحلت عالمه طباطبایی 
گفت: »خوشحالیم که رونمایی از این محصوالت 
پژوهشی قرآن و سالمت در این هفته رخ می دهد.«
وی با اشاره به شیوع بحران کرونا اظهار کرد: 
»بحرانی که اکنون جامعه با آن روبه رو است، 
این  شرایط  است.  کووید19  و  کرونا  بیماری 
پیش  از  بیش  را  معنویت  به  انسان  نیاز  زمان، 
آشکار می کند و الزم است در این راه قدم های 

بزرگی برداشته شود.«
»تمام  کرد:  بیان  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
دنیا درگیر این بیماری شده است. راهکارهای 
بهداشتی برای پیشگیری از این بیماری  صرفاً 
کافی نیست، بلکه باید از معنویات و آموزه های 
دینی نیز استفاده کرد، گاهی باید به زبان فطرت 
انسان ها که الهی است با آنها سخن گفت و از 
و  خود  از  مراقبت  به  تا  کرد  درخواست  آنها 
دیگران در برابر این بیماری بپردازند. لذا تلفیق 
آموزه های دینی و سالمت به صورت همزمان 

می تواند در این حوزه به ما کمک کند.«
الری با اشاره تصویب سند پژوهش و آموزش 
عالی در نظام سالمت، یادآور شد: »پس از تصویب 
این سند، اتفاقات خوبی در حوزه دین و سالمت 
رخ داده است. ان شاء اهلل گام به گام پیش خواهیم 
رفت و ضمن ترویج متون صحیح و درست از 
ترویج محتواهای غیرصحیح و غلوآمیز جلوگیری 
کرده و از تجاری سازی طب که تهدیدی برای 

سالمت مردم است، پیشگیری کنیم.«

الری ادامه داد: »بیماری کرونا می تواند زمینه ای 
باشد که بتوانیم پیشتازی خود را در دین و سالمت 
نشان دهیم. تحقق این اهداف غیرممکن نیست.«
وی با بیان اینکه امروز از چهار محصول فن آورانه 
در حوزه سالمت و قرآن رونمایی می شود، گفت: 
»امیدواریم ضمن استفاده از همه ظرفیت ها، از 

نتایج آنها بهره ببریم.«

ترازعلم در فرهنگ و حکومت اسالمی
شورای  دبیر  محمدی،  حمید  االسالم  حجت 
توسعه فرهنگ قرآنی کشور مراسم رونمایی از 
4 مخصول فن آورانه قرآن و سالمت با اشاره به  
روز بزرگداشت عالمه طباطبایی)ره(  است، گفت: 
»نام عالمه طباطبایی با سه اصِل قرآن برهان و عرفان 
پیوند خورده است و این سه اصل، حکمِت تراز 
و عقالنیت اسالمی را رقم می زند. این حکمت 
و عقالنیت قرآن بنیان در سیره و روش علمی و 
تربیتی عالمه طباطبایی نزد بسیاری از شاگردانشان 
چنان امتداد یافت که اکنون می توان با نگاهی 
و حکمت  مکتب  از  اخیر  قرن  نیم  در  فراگیر 

عالمه طباطبایی سخن گفت.«

محمدی یادآور شد: »در پرتو حکمت تراز اسالمی 
»علم نافع« تولید و توسعه پیدا می کند. علم نافع 
هم در مبادی و هم در کارکرد موجب گسترش 
عقالنیت اجتماعی و معرفت توحیدی و نیز موجب 

یاری رسانی و خدمات انسانی می شود.«
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی با بیان اینکه در 
ادبیات حدیثی ما فصلی بنام عقل، جهل و علم 
نافع گشوده شده است، گفت: »علمی که موجب 
ارتقا و َمدد رساِن عقل و معیشت مردم نباشد اساسًا 
علم نافع نیست.حتی در بیان دقیق تر علم نیست از 
این رو در مبانی نظری و گزاره های حاکمیتی نظام 
جمهوری اسالمی و اسناد باالدستی، مراد از علم و 
توسعه علمی به معنی توسعه علم نافعی است که 
موجب آگاهی بخشی و ارتقای وجودی جامعه 
بشری می شود. پس اساِس علم در نظام فرهنگی علم 
نافع است و همه مسئولیت ها در سیاست گذاری و 
راهبری و اجرای علم از منظرتحقق علم نافع است.«
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دانش پزشکی 
از مهمترین مصادیق علم نافع در فرهنگ اسالمی 
است، گفت: »در متون اسالمی دانش پزشکی از 
جمله مهمترین دانش های نافع شمرده شده است 

و حتی برخی از حکمای اسالمی، پزشکی را در 
زمره علوم مقدس به شمار آوردند. پیوند تّدین و 
طب تا بدانجاست که دانشمندان اسالمی، اطبّا را 
موحدان واقعی می دانستند چرا که می گفتند محال 
است که پزشکی با تجربه کردن و دریافتن عجایب 
خلقت در بدن انسان به درجات رفیع توحید نرسد.«

خداوند، قرآن و پزشکی
محمدی با بیان اینکه دانش پزشکی که متکفل 
بدن انسان و حیات بشر است باید دارای مبانی 
نظری سالم و استوار نسبت به ماهیت انسان و 
ابعاد وجودی او باشد، اظهار کرد:  »همزمان، بدن 
طبیعی و روح تجریدی، انسان و نسبت این دو در 
سالمت جسم و روان را در فرهنگ قرآنی خداوند 
کریم برای قرآن، دو شأن و ویژگی مهم حیات 
بخشی و شفابخشی معرفی می کند و طبیب نیز در 
پرتو همین فرهنگ قرآنی، مظهر حیات و شفای 
الهی است. کمال این دانش نیز تخّلق به این دو 
ویژگی است و نسبت میان قرآن و پزشکی از این 

دو منظر قابل بیان و تحلیل است.«
وی اظهار کرد: »خدوند َحِیّ مطلق و مبدأ یگانه 
زندگی و حیات انسان و جهان است. خداوند 
متعال پیام خویش به بشر یعنی قرآن و دعوت 
پیامبر به این پیام و ارائه آن را از مصادیق دعوت 
به حیات و زندگی دانسته و قرآن را حیات بخش 

دانسته است.«
دبیر شورای توسعه قرآنی بیان کرد: »خداوند شافی 
مطلق است و قرآن نیز از تجلیات این اسم حسنای 
خداوند است و حق متعال قرآن را مظهر شفای 
خویش قرار داده است. بر اساس همین تفکر قرآنی، 
پزشک و پزشکی نیز از مظاهر و تجلیات حیات 
و شفای خداوند است و پزشک مجرا و تجلی گاه 
تحقق شفابخشی و حیات بخشی خداوند برای احیا 
و استشفای فرد و جامعه اسالمی محسوب می شود.«
وی ادامه داد: »پیامبر خدا نیز بر اساس این منظر، 
رسالت درمان و احیای نفوس انسانی را عهده دار 
شده و در تعابیر متون اسالمی ویژگی تربیتی، پیامبر 
»طبیب دوار بطبّه« معرفی می شود و به عبارتی 
در فرهنگ اسالمی میان »طّب و تربیت« پیوند 

برقرار شده است.«
محمدی تأکید کرد: »چنین مرتبه معنوی و جایگاه 
بلندی که اسالم برای پزشکی قرار داده است در 
هیچ مکتب دیگری مالحظه نمی شود از این رو 
در پرتو همین تعالیم قرآنی و اسالمی بوده است 
که جامعه پزشکی از دیرباز و در ادوار مختلف 
و در جوامع اسالمی به عنوان گروه شاخص و 
مرجع به شمار می رفتند و هم اکنون نیز عمده 
اعتبار و جایگاه پزشکی در جامعه بخاطر امتداد 
همین فرهنگ است و هر چقدر که جامعه پزشکی 
از این فرهنگ فاصله بگیرد هویت صنفی پیدا 
می کند و از مرجعیت اجتماعی آن کاسته می شود.«

ادامه در صفحه 21 

جایگاه رفیع پزشکی در قرآن
دالیل تقدس حرفه پزشکی از منظر حکمای قدیم
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بیان  با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
اینکه یکی از مهمترین وظایف فرهنگی وزارت 
بهداشت هویت آفرینی و هویت بخشی به جامعه  
پزشکی با نگاه طبیب دوار بطبه و پیوند طب و 
تربیت است، گفت: بخشی از فعالیت های قرآنی 
این وزارتخانه در دو بُعد علمی و ترویجی نیز 
می تواند از جهت اجتماعی ناظر و معطوف به 

همین نگاه باشد.«
قرآنی  فعالیت های  موضوع  به  درادامه  وی 
»پس  گفت:  و  پرداخت  بهداشت  وزارت  در 
در  قرآنی  فرهنگ  توسعه  منشور  تصویب  از 
تحوالت  و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
ساختاری و مأموریتی که در نهادهای علمی و 
فرهنگی کشور ایجاد شد دو ساختار در وزارت 
این  فرهنگی  معاونت  و  شد  مستقر  بهداشت 
وزارتخانه مأموریت های مهم قرانی یافت. یکی 
مرکز فعالیت های قرآنی است که مجموعه ای 
عملیاتی و درون دستگاهی با طیف وسیعی از 
مسئولیت در حوزه فرهنگ سازی و انس با قرآن 
کریم در گستره نهاد ذی نفعان وزارت بهداشت 
است. گستره فعالیت این مرکز با رویکرد تبلیعی 
ترویجی هم در میان کادر درمان و جامعه پزشکی 

و هم محیط های درمانی و بهداشتی است.«
قرآنی  مجموعه  »دومین  داد:  ادامه  محمدی 
مستقر در معاونت فرهنگی دبیرخانه کمیسیون 
توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن در نظام 
سالمت است که مسئولیتی فرادستگاهی و اعم از 
وزارتخانه دارد و مسئول راهبری و سیاستگذاری و 
تولیت نظام پژوهش قرآنی در نظام سالمت است. 
مسئولیت معاونت فرهنگی مدیریت کالن این 
دونهاد ترویجی و سیاستگذاری است. به گونه ای 
که در عین تعامل این دو مجموعه، استقالل و 
حیطه ماموریتی متفاوت آن دو کامال محفوظ 
بماند.این دو مجموعه در دو حیطه فرهنگ سازی 
با دو فضای درون دستگاهی و  نظام سازی  و 
که  بوده اند  مثبتی  تاثیرات  منشأ  فرادستگاهی 

امیدواریم تداوم پیدا کند.«
وی با اشاره به تصویب سند پژوهش های قرآنی 
سند  که  اکنون  گفت:  آن،  ابالغ  و  سالمت  و 
پژوهش قرآنی در نظام سالمت ابالغ شده است 
مسئولیت این کمیسیون در راستای اجرایی سازی 
سند کامال روشن و تعریف شده است و مطالبات 

جامعه و شورای عالی توسعه فرهنگ قرآنی از 
با اقدامات سند صورت  این کمیسیون مطابق 

خواهد گرفت.«
اینکه یکی از مهمترین مسائل در  بیان  با  وی 
بررسی نسبت تولید گزاره های دانشی با قرآن 
مسئله فقدان روش تولید دانش قرآنی در علوم 
یا  و  روش شناسی  که  »می دانیم  گفت:  است، 
متدولوژی شناخت شیوه های اندیشه و راه های 
تولید علم و دانش در عرصه معرفت بشری است 
فقدان روش  یعنی  قرآنی  متدولوژی  فقدان  و 
تولید دانش از قرآن است به طور مثال اگر ما 
بتوانیم در سه مقوله فلسفی علم قرآن و دانش 
پزشکی به مدلی از نسبت روش شناختی قرآن 
و پزشکی برسیم این مسئله در مبانی پزشکی 
و بهداشت روان و بدن تغییرات شگرفی ایجاد 
می کند مثال مقوله شفا در اینجا شناخته می شود 
با  نوشیدنی های حرام  و  نسبت خوردنی ها  یا 

پزشکی در اینجا مشخص می شود.
وی با بیان اینکه رونمایی از آثار مرجع در حوزه 
قرآن و سالمت آغازی مبارک و روشن برای 
آموزش  و  پژوهش  توسعه  کمیسیون  فعالیت 
عالی قرآن در نظام سالمت است، گفت: »در 
حوزه اجرا باید جایگاه تولیت و فرادستگاهی 
کمیسیون محفوظ باشد و کمیسیون نقش خود 
را بعنوان هماهنگ کننده و سیاستگذار در جریان 
کّلی تولید و اشتراک دانش قرآنی نطام سالمت 
ایفا کند. نکته دیگر هم حفظ جایگاه و مرجعیت 

معرفتی قران در پژوهش است یعنی جمِع سالم 
میان نگاه عالمانه و مقبول علمی به موضوع از 
سویی و نیز پرهیز از فروغلطیدن به عرصه علم 
زدگی و ابطال پإیری رایج و نگریستن قران به 

مثابه یک متن علمی یا ماّدی.«
بین  پژوهشی  محصول  چهار  نشست  این  در 
رشته ای قرآن و سالمت شامل »هندبوک دین 
و سالمت«،  نرم افزار های »فرهنگنامه موضوعی 
و  قرآن سالمت«  »دانشنامه  و سالمت«،  قرآن 
»فرهنگ موضوعی سالمت در تفاسیر فریقین« 

رونمایی شد. 
هندبوک دین و سالمت پر استنادترین تحقیق 
درباره »دین و سالمت« است که در چهل سال 
گذشته به رشته تحریر درآمده است و در بیش 
از چهار دهه گذشته این اولین کتابی است که 
بخش قابل مالحظه ای از پژوهش هایی که پیرامون 
»دین و سالمت« در سراسر جهان منتشرشده 
را در یک مجلد جمع آوری کرده  است و منبع 
مفید و معتبری برای عالقه مندان به این حوزه 

میان رشته ای دین و سالمت به شمار می رود.
چاپ نخست این کتاب در سال 2۰۰1 در 712 
صفحه منتشر شد و تحسین بسیاری از متخصصان 
علوم سالمت را برانگیخت و به طور ویژه ای 
مورد استقبال مجامع علمی و پژوهشگران واقع 
شد. در چاپ دوم این کتاب که بازنویسی آن 
حدود یک دهه به طول انجامید، پژوهش هایی 
که ارتباط بین دین- معنویت و ابعاد سالمت 
را ارزیابی کرده اند. هندبوک دین و سالمت طی 
سال های اخیر در محافل علمی بین المللی، به 
متن اصلی پژوهش با موضوع »دین-معنویت 
و سالمت« تبدیل شده است و منبعی مهم برای 

استدالل علمی در خصوص ارتباط بین »دین 
و سالمت« به شمار می رود. این کتاب پس از 
بازنگری مجدد در سال 2۰12 در 1169 صفحه 

توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده است.
در نسخه دوم این کتاب، روابط تاریخی بین 
»دین و سالمت« بررسی شده و به تمایز میان 
اصطالحات »دین« و »معنویت« در تحقیقات و 
کاربرد های بالینی پرداخته شده است. همچنین 
در این کتاب رابطه »دین و سالمت روان« و 
ادبیات تحقیق در »رابطه ذهن و بدن« بررسی 
شده و مدل های چگونگی تأثیر دین بر سالمت 
جسمی از طریق مکانیسم ذهن تبیین شده است. 
اثر حاضر، رابطه مستقیم »دین و سالمت جسمی« 
را نیز بررسی کرده که شامل موضوعاتی همچون 
عملکرد ایمنی بدن و غدد درون ریز، بیماری های 
قلبی، فشارخون باال و سکته مغزی، اختالالت 
عصبی، سرطان و بیماری های عفونی و همچنین 
بررسی عواقب بیماری ازجمله درد مزمن، ناتوانی 
و کیفیت زندگی می باشد. در این کتاب روش های 
تحقیق در حوزه »دین و سالمت« بررسی شده 
تنیدگی  اثر  سرتاسر  در  رویکرد  این  و  است 
دارد. این کتاب هم اکنون در دسترس ترین و 
درعین حال معتبرترین منبع جهت پژوهش در 

حوزه »دین و سالمت« می باشد.
کینگ«  »دانا ی  مهم،  این مجموعه  نویسندگان 
پزشکی  دانشگاه  در  خانواده  پزشکی  دانشیار 
کارولینای جنوبی، »ِورنِر بِنِر کارسون« دانشیار 
در  روان  -بهداشت  روان پزشکی  پرستاری 
کوئینیگ«  جی  »هارولد  و  تاوسان  دانشگاه 
مدیر مرکز معنویت، الهیات و سالمت دانشگاه 
با  آمریکا هستند. هارولد جی کوئینیگ  دوک 
پژوهش های معتبری که طی سال ها انجام داده 
است و همچنین بهره گیری از سایر مطالعات 
و پژوهش ها در دانشگاه ها و یافته های محققان 
دیگر در جهان، به نتایج قابل توجهی در زمینه 
ارتباط »دین و ابعاد سالمت« رسیده است. از این 
نویسنده نزدیک به 4۰ اثر در سطح بین المللی 
وجود دارد، به گونه ای که جزء پراستنادترین و 

پرارجاع ترین منابع به شمار می روند.
ترجمه این اثر علمی توسط جمعی از پژوهشگران 
و مترجمان دانشکده الهیات دانشگاه تهران و 
حمایت وزارت بهداشت انجام و آماده انشتار 

شده است.

الری: تمام دنیا درگیر کرونا 
شده است. راهکارهای صرفًا 

بهداشتی برای پیشگیری از این 
بیماری کافی نیست، بلکه باید 
از معنویات و آموزه های دینی 

نیز استفاده کرد، گاهی باید به 
زبان فطرت انسان ها که الهی 

است با آنها سخن گفت و از آنها 
درخواست کرد تا به مراقبت 

از خود و دیگران در برابر 
این بیماری بپردازند. تلفیق 
آموزه های دینی و سالمت به 

صورت همزمان می تواند در این 
حوزه به ما کمک کند

محمدی: در متون اسالمی 
دانش پزشکی از جمله مهمترین 

دانش های نافع شمرده شده 
است و حتی برخی از حکمای 
اسالمی، پزشکی را در زمره 

علوم مقدس به شمار آوردند. 
پیوند تّدین و طب تا بدانجاست 
که دانشمندان اسالمی، اطّبا را 

موحدان واقعی می دانستند


