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شماره 21798 27 آبان 1399

رییس جمهور:  خبـر

عرصه مقابله با کرونا و حفظ سالمت مردم را 
به میدان کشکمش های سیاسی تبدیل نکنید

رئیس جمهور، بسیج عمومی و همکاری و همراهی 
گسترده مردم و نهادهای مسئول در اجرای طرح 
جامع مقابله با کرونا را برای مهار موج سوم این 
بیماری در کشور ضروری خواند و با بر شمردن 
وظایف دقیق هر یک از بخش ها و نهادهای مسئول، 
از آن ها خواست هماهنگ، متحد و با اراده قوی، 
تالش خود را در مسیر خدمت به سالمت مردم، 

مضاعف کنند.
به گزارش سپید، حسن روحانی عصر دوشنبه در 
جلسه بررسی نهایی دستورالعمل های »طرح جامع 
اعمال محدودیت های پویا در مقابله با کرونا« که با 
اجرای آن از روز شنبه هفته آینده، محدودیت های 
شدید در شهرهای مختلف کشور به اجرا گذاشته 
در  دستورالعمل ها  »تمام  کرد:  تاکید  می شود، 
خصوص اجرای  این طرح برای شهرهای در 
وضعیت قرمز، نارنجی و زرد، باید به روشنی و 
دقیق تا صبح چهارشنبه به اطالع مردم برسد و به 

مراکزی که باید ابالغ شود، اقدام شود.«
وی اظهارداشت: »همچنین ضروری است به تمامی 
مشاغل، کارکنان، کارگران و کسب و کارها، مراکز 
آموزشی و گروه های که در طرح از آنها یاد شده، از 
طرف دستگاه های مسئول ابالغ های الزم انجام گیرد.«
روحانی با اشاره به اینکه برای مهار موج سوم 
ویروس کرونا که با توجه به افزایش قدرت شیوع 
و بیماری زایی آن، بسیار سنگین تر از قبل است، 
همگان باید مقررات و دستورالعمل های مقابله با 
کرونا را به عنوان وظیفه ای شرعی و اجتماعی رعایت 
کنند، گفت: »پیروزی بر کرونا نیازمند کارزاری مبتنی 
بر »همبستگی« میان حاکمیت، همبستگی در میان 
نهادهای مدنی داوطلب و نهایتا همبستگی مابین 

شهروندان و حاکمیت است.«

رئیس جمهور با بیان اینکه بسیج همگانی باید به 
آمادگی ملی برای مبارزه با بیماری بیانجامد، افزود: 
»نیازمند ایجاد »آمادگی ملی« برای مبارزه با بیماری 
هستیم و نباید اجازه داد که رقابت های سیاسی، 
»احساس رهاشدگی« در شهروندان را تقویت کند.«
روحانی با اشاره به اینکه »در برابر کرونا یا همه 
بازنده ایم و یا همه پیروز« و دولت به دنبال پیروزی ملی 
و سالمتی برای همه است، اظهارداشت: »بی تردید 
در تحریم و فشار حداکثری، هر تصمیمی برای 
مهار بیماری به »تصمیم سخت« بدل می شود اما 
اولویت نخست در انتخاب های سخت و تعیین 
سیاست های بهینه، »جان عزیز« هر ایرانی است.«

رئیس جمهور با تاکید مجدد به همه سیاسیون، رسانه ها 
و صاحبان تریبون ها برای اینکه عرصه مقابله با کرونا 
و حفظ سالمت مردم را به میدان کشکمش های 
سیاسی تبدیل نکنند، اظهارداشت: »دولت و ستاد 
ملی مبارزه با کرونا طی 9 ماه گذشته، فارغ از 

پردازی های  جریان سازی های سیاسی و حاشیه 
رسانه ای، به طور هماهنگ و منسجم در مسیر 
خدمت به سالمت مردم کار خود را انجام داده و 
هیچ گاه اجازه نداده اند این کشمکش ها و حاشیه 

پردازی ها مسیر خدمت را مختل کند.«
روحانی تصریح کرد: »همه ما به نوبه خود در قبال 
جان و سالمت یکدیگر مسئولیت داریم و باید به 
یکدیگر در این مبارزه نفس گیر کمک کنیم و همه 
دستگاه های دولتی همانطور که در 9 ماه گذشته با 
اولویت قرار دادن مقابله با کرونا در شرایط تحریمی، 
تمامی همت و اراده خود را برای تضمین سالمت 
مردم به کار گرفته در این بسیج عمومی، پررنگ تر 
و قوی تر از گذشته در کنار وزارت بهداشت و 
درمان خواهد بود.« رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت 
اطالع رسانی دقیق و به موقع درباره جزئیات این 
طرح و جلب همکاری و همراهی مردم گفت: 
»کمیته تبلیغات موظف است به روشنی و شفافیت 

با استفاده از ظرفیت های رسانه ای کشور و رسانه 
ملی و فضای مجازی مردم را نسبت به این طرح 
آگاه کند به طوری که هیچ کس نباید نسبت به این 

موضوع دارای ابهام باشد.«
روحانی تصریح کرد: »اطالع رسانی در این راستا 
باید در یک مسیر واحد هدفمند انجام گیرد و از 
اظهارنظرهای متناقض و یا مشکوک و ابهام برانگیز 
که باعث مشوش شدن افکار عمومی می شود، پرهیز 
گردد. در همین راستا، تخلف از مقررات بهداشت 
عمومی باید به عنوان ضدارزش در فرهنگ عمومی 
جامعه تثبیت شود و موارد تخلف، به عنوان تعرض 

به حق الناس و حقوق عمومی مطرح شود.«
بسیج  و  انتظامی  »نیروی  گفت:  رئیس جمهور 
استثناء،  بدون  و  کامل  اجرای  است  ضروری 
تصمیمات انضباطی مقررات فاصله گذاری اجتماعی 
و محدودیت شدید بهداشتی را اجرا نموده و ضابطین 
نسبت به جریمه اقلیت بسیار کوچک متخلفین که 
امنیت بهداشتی جامعه را به خطر می اندازند، اقدام 
نمایند.« روحانی اظهارداشت: »وزارت بهداشت و 
درمان نیز همانطور که در بیانیه ام به آن اشاره کردم 
به طور کامل و بدون اغماض، طرح نظارت بر 
قرنطینه مبتالیان و شناسایی حلقه تماس و هشدار 

و در صورت لزوم جریمه را اجرا کند.«
رئیس جمهور قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه 
با بیماری کرونا را نیز موظف کرد اجرای همه 
مصوبات ستاد ملی از سوی دستگاه های مسئول 
را پیگیری و رصد نماید و گزارش آن را ارائه کند.
به گزارش ایسنا، روحانی اظهارداشت: »سازمان 
برنامه و بودجه نیز موظف است اعتبارات مورد نیاز 
وزارت بهداشت و درمان و دیگر دستگاه های مسئول 

در امر مقابله با کرونا را به فوریت تأمین کند.«

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه 
وقتی منطقه ای قرمز می شود، تجمعات و ترددها نباید باشد، 
گفت: »برخی فرمانداران مراعات برخی رودربایستی ها را می کنند، 
در جلسه استانداران هم گفتم هر جا رودربایستی دارید به من 

ارجاع بدهید و بر گردن مِن وزیر کشور بیندازید.«
به گزارش سپید، عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه در نشست 
ویدئو کنفرانسی با فرمانداران و رؤسای شبکه بهداشت سراسر 
کشور با بیان اینکه از همه ظرفیت ها برای اجرای طرح محدودیت 
برخورداریم، گفت: »پلمب، ظرفیت مدیریت بحران، دادستان ها 
و شورای تأمین را داریم اما اشکال در عمل یا ضعف در فهم 
دقیق این قوانین و مقررات است.« وزیر کشور با تاکید بر استفاده 
از این ظرفیت ها، ادامه داد: »دادستان در جلسه حضور دارد و از 
او بخواهید در جایگاه مدعی العموم وارد شود که می شوند. از 
قوه قضاییه که با دقت و جدیت پای کار آمدند تشکر می کنم.«

رحمانی فضلی با بیان اینکه فرمانداران هر روز دست کم یک 
ساعت باید جلسه بگذارند، خطاب به آنان اظهار کرد: »چه اول 
صبح باشد چه آخر وقت، جلسه بگذارید و اعضا را جمع کنید 
و برای روز بعد برنامه ریزی کنید. همه با وصل شدن به نرم 
افزار و سیستمی که راه اندازی می شود، مصوبات و اقدامات را 
برای بابک دین پرست معاون اقتصادی وزارت کشور بفرستید. 
چک لیست داشته باشید. قرار شد حسین ذوالفقاری معاون 
امنیتی انتظامی اجتماعی وزارت کشور دستورالعمل اجرایی هر 
دستگاه را برای فرمانداران ارسال کند؛ شما باید براساس این 
دستورالعمل ها چک لیست داشته باشید و مطالب را بنویسید 

که آیا این کار انجام شد یا نه.«
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره مساله 
تجمع و تردد، گفت: »وقتی منطقه ای قرمز می شود، تجمعات و 
ترددها نباید باشد. برخی فرمانداران مراعات برخی رودربایستی ها 

را دارند و در جلسه استانداران هم گفتم هر جا رودربایستی 
دارید به من ارجاع دهید و برگردن مِن وزیر کشور بیندازید. ما 
حتما پیگیری خواهیم کرد. تجمع و تردد وقتی قرمز می شود 

باید کنترل کامل شود. هیچ استثنا نداریم.«
ادامه در صفحه 3 

وزیر کشور: 

ممنوعیت تجمعات و ترددها بدون رودربایستی اجرا شود
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منع تردد شبانه از ساعت 21 تا 4
 از اول آذر در شهرهای قرمز

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه 
حداقل ۲۵ مرکز استانی و نیز همه کالنشهرها شامل 
دور جدید محدویت های شدید خواهند شد، گفت: 
»در شهرهاي قرمز، منع تردد از ساعت 9 شب تا 4 

صبح اعمال مي شود.«
به گزارش سپید، علیرضا رییسی پس از جلسه 
فوق العاده بررسی نهایی دستورالعمل های »طرح 
جامع اعمال محدودیت های پویا در مقابله با کرونا« 
که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، افزود: »در 
شهرهاي قرمز منع تردد از ساعت 9 شب تا 4 
صبح اعمال مي شود.« وی با اشاره به تصمیمات 
مهم این جلسه گفت: »یکی از موضوعات مهم این 
بود که مصوبه ای که می خواهیم ابالغ کنیم به چه 
زیرساخت هایی نیاز دارد و باید قاطعانه اجرا شود.«
رئیسی گفت: »یک سری اصالحات هم انجام و 
تک تک مشاغل بررسی شد و به این جمع بندی 
رسیدیم که بعد از این مصاحبه، مصوبات را نهایی 
کنیم و صبح سه شنبه به سراسر کشور برای اجرا 

ابالغ شود.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین اعالم 
کرد: »از روز شنبه حدودا 1۵0 شهر که عمدتًا 
کالنشهر هستند و شامل تهران هم می شوند به 

مدت دو هفته تعطیل خواهد بود.«
وی ادامه داد: »تردد درون شهری نیز از ساعت 9 

شب تا 4 صبح در مناطق قرمز منع خواهد شد.«
رئیسی با اعالم این که منع تردد بین شهری هم 
که قبال وجود داشت همچنان اعمال خواهد شد 
»بنابراین در شهرهایی که قرمز  اظهار داشت: 
و نارنجی اعالم می شود فقط کسانی که پالک 
بومی آن شهر را دارند اجازه تردد دارند و بقیه 

اجازه ورود به آن شهرها را ندارند.«
وی ادامه داد: »تعطیلی در مناطق قرمز یعنی همه 
جا تعطیل است به جز گروه شغلی شماره یک که 
مایحتاج ضروری مردم را تهیه می کنند؛ مثل سوپر 
مارکت، بیمارستان، مطب، داروخانه و امثالهم و 

بجز آن همه جا تعطیل خواهد بود.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: »درباره 
کارکنان و ادارات هم بررسی صورت گرفت. اداراتی 
که غیر ضروری هستند و نیازی به بازبودن شان 
نیست با حداقل کارکنان کار خواهند کرد. مثال در 
برخی ادارات فقط نگهبانان باید باشند و حداکثر 
تا یک سوم کارکنان در مناطق قرمز باید حضور 
پیدا کنند؛ در مناطق نارنجی هم حداکثر نصف 
کارکنان باید حاضر باشند و اگر کمتر از آن هم 
حضور داشته باشند مشکلی نیست. در مناطق زرد 

هم حداکثر تا دو سوم کارکنان باید حاضر باشند.«
وی با اشاره به اینکه این محدودیت ها در مناطق قرمز 
بسیار شدید است، اظهار داشت: »این مصوبات به 
معنی واقعی، تعطیلی است و فقط مشاغلی که برای 
مردم ضروری هستند، مثل نانوایی تعطیل نمی شوند.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ادامه با بیان اینکه 
تعطیلی های در نظر گرفته شده برای محدودیت های 
کرونایی دو هفته است و اگر نیاز باشد بیشتر هم 
خواهد شد، در خصوص محدودیت ترددها گفت: 
»دو نوع محدودیت است و شهرهایی که قرنطینه 
هستند که هم محدودیت درون شهری و هم بیرون 

شهری دارند.«
رئیسی درباره محدودیت های تردد درون و بیرون 
شهری گفت: »افراد خاطی خارج شده از شهرهای 
نارنجی ۵00 هزار تومان و از شهرهای قرمز 1 

میلیون تومان جریمه می شوند. مثال فردی در تهران 
ساکن است و پالک بومی هم دارد اما در شهر 
دیگر کارخانه دارد، اگر این فرد وارد شهر نشود 
مشمول جریمه نمی شود اما اگر به شهر دیگر وارد 

شد جریمه می شود.«
وی درباره نوع محدودیت های هر شهر ادامه داد: 
»هر شهر محدودیت های خودش را دارد .خروج 
از شهرها جریمه ندارد اما اگر فردی به شهر دیگر 

وارد شد جریمه می شود.«
وی افزود: »درباره ادارات هم جرائم مشخص شده 
است که در بین جرائم تا 3 ماه انفصال از خدمات 

دولتی هم دیده شده است.«
رئیسی همچنین درباره نحوه استفاده از وسائل حمل 
و نقل عمومی افزود: »جلسه ای در وزارت کشور 
درباره مترو، اتوبوس واحد، تاکسی ها و وسایل حمل 

و نقل برون شهری برگزار خواهد شد.«
وی گفت: »برنامه ای که در دست اقدام داریم این 
است که حدود ۲ هفته دیگر به تمام افرادی که به 
کرونا مبتال هستند و می خواهند با اتوبوس مسافرت 
کنند اصال بلیت نمی فروشند و هواپیما هم به این 
سیستم متصل شده است و به افرادی که مبتال هستند 

بلیت فروخته نمی شود.«
رئیسی افزود: »درباره راننده های تپسی و اسنپ هم 
همین طور است. در اسنپ بیش از 940 نفر مبتال 
داشته ایم که اینها دیگر نمی توانند مسافر جا به جا 
کنند. ما سیستم هایمان را به هم متصل کرده ایم و 

افراد مبتال به کرونا، به سامانه ما وصل هستند.« 
به گزارش صدا و سیما، وی گفت: »افراد مبتال 
به مدت 14 روز نمی توانند سفر کنند و باید در 

قرنطینه بمانند.«

 ادامه از صفحه 2
رحمانی فضلی با تاکید براینکه به هیچ وجه آمارسازی و مخفی 
کاری نباید داشته باشیم، گفت: »اینجا بحث جان مردم در میان 
است. سعید نمکی وزیر بهداشت بر مبنای آمارهای شما تصمیم 
می گیرد. آمار فوتی ها را کم ندهیم و اگر فوتی ها و مبتالیان زیاد 

شد و به مواردی نیاز دارید، بگویید.«
رییس شورای امنیت کشور با اشاره به اهمیت مشارکت های مردمی 
در اجرای طرح جدید محدودیت ها، اظهارکرد: »معاون اجتماعی 
را مسئول این کار کردم و این هفته باید با محوریت تعیین شده 
در قرارگاه درباره مشارکت های مردمی گزارش دهند. همه باید 
در قرارگاه فعال باشیم. در حوزه پیشگیری، درمان و نظارت باید 
در سمن ها )سازمان های مردم نهاد(، احزاب، هیات ها و تشکل ها، 

مشارکت مردم را داشته باشیم چون کار مال خودشان است.«
وی تاکید کرد: »دستورالعمل ها را باید جدی بگیریم. اگر تشکیل 
میز خدمت در برخی جاها دستاورد خوبی دارد، آن را تسری دهیم. 
اصناف و گروه های آسیب پذیر باید مورد حمایت قرار بگیرند اگر 
طرح اجرا نشود این صدمه استمرار خواهد یافت. سمن ها، خیرین 
و تشکل های مردمی باید در اجرای این طرح به ما کمک کنند.«

رحمانی فضلی درباره تامین منابع مالی، گفت: »آقای نمکی موضوع 
جرایم را گفتند که هرچه جریمه است منبع همین کمک ها می شود. 

اگر الزم بود از هر محلی که جابجایی ممکن بود ما این کار را 
انجام می دهیم.«

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه 
مناطق حاشیه ای و روستاها در اولویت باشند، گفت: »البته اولویت 
ما جایی است که بیشترین ابتال و بستری را دارد. اما در حاشیه ها 
امکانات کم است. از روستاها که در آن امکان آزمایش کمتر است، 
غفلت نکنیم. بحث روستاها بر عهده بخشداران است. بخشداران 
در خدمات رسانی، معاینات، درمان و رعایت پروتکل ها باید به 

روستاها توجه داشته باشند.«
رحمانی فضلی، مصوبات ستاد را در حکم مصوبات شورای عالی 
امنیت ملی خواند و گفت: »این مصوبات شاید یک پله هم از قانون 
باالتر باشد. چون خود رهبر انقالب فرمودند که مصوبات ستاد در 

حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی است.«
وزیر کشور ادامه داد: »در همه  بخش های مختلف ضمانت ها، جرایم 
و تذکرات باید تهیه شود. می گویند دستگاه های اجرایی رعایت 
نمی کنند این درست است! اتفاقا روز یک شنبه سه افتتاحیه و یک 
جلسه در تلویزیون دیدیم که در هیچ  یک از سه مورد پروتکل 

رعایت نشده بود.«
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: »فرماندار و رییس شبکه بهداشت 
گاهی شانه به شانه نشسته بودند و مردم وقتی این صحنه ها را 

می بینند می گویند جدی نیست. در صف ها روغن نباتی توزیع 
می کنند این درست نیست.« وی خطاب به فرمانداران ادامه داد: 
»شما در شهرستان اختیار هر امری که این پروتکل خوب اجرا شود 
را دارید؛ گشت ها را زیاد کنید. گزارش دادند 90 درصد بانک ها 
پروتکل را رعایت کردند باید 100 درصد رعایت کنند همان یک 

درصد و  ۵ درصد تاثیرگذاری منفی دارد.«
رحمانی فضلی، بانک ها را محل شیوع ویروس کرونا دانست و 
تصریح کرد: »مدیرعامل بانک ها در استان ها و شهرستان ها را موظف 
کنید و اگر چنین نکردند همانند مغازه ها این بانک ها را هم پلمب 

کنیم. بنابراین به بانک ها باید دستورالعمل بدهیم.«
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه 
نسبت به اتباع غیرمجاز هم نیروهای انتظامی باید تالش کنند 
اتباع غیرقانونی  را عودت دهند، گفت: »به آنهایی که قانونی در 
کشور ما هستند، باید خدمات دهیم و از آنان بخواهیم پروتکل ها 

را رعایت کنند.«
به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد: »مشارکت مردم را تقویت کنید و 
کار را به خود مردم بسپارید و همه اینها به عنوان عملکرد خالصانه 
فرمانداران، رؤسای شبکه های بهداشت، همه دستگاه های بسیج، 
صدا و سیما، هالل احمر و ناجا جزو نامه اعمال حسنه برای عاقبت 

به خیری خود و خانواده شان خواهد بود.«

شماره 1798 ۲73 آبان 1399



شماره 41798 27 آبان 1399

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور: خبـر

تخت کافی برای بستری بیماران جدید کرونایی وجود ندارد

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور گفت: 
»در حال حاضر بیماران با نوع شدید بیماری 
به بیمارستان ها مراجعه کرده و با کمبود تخت 
باال رفتن  امر موجب  این  مواجه می شوند که 

آمار ورودی بیمارستان ها خواهد شد.”
به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی درباره 
علت باال بودن آمار مرگ و میر بیماران کرونایی 
 ۵ جزو  ما  حاضر  حال  »در  گفت:  کشور  در 
کشوری هستیم که آمار مرگ و میرمان از نظر 
کرونا نسبت به کشورهای دیگر به دلیل عدم 
اعمال به موقع روش های پیشگیرانه باال است.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: 
»8۰ درصد اقدامات موثر در اپیدمی ها اعمال 
روش های پیشگیرانه است بنابراین اگر اقدامات 
تجمعات  و  نشود  انجام  خوبی  به  پیشگیرانه 

برگزار شوند، حتمًا با اتفاق های ناگواری مواجه 
خواهیم شد. به طور مثال تصمیماتی که در حال 
حاضر برای تست pcr بیماران مبتال به کرونا 
گرفته می شود بسیار خوب است، اما کمی دیر 
برای تحقق آن ها تصمیم گیری شده است. در 
حقیقت به دلیل عدم شناسایی زود هنگام بیماران 

آسیب می بینیم.«
وی افزود: »در حال حاضر بیماران با نوع شدید 
بیماری به بیمارستان ها مراجعه کرده و با کمبود 
تخت مواجه می شوند که این امر موجب باال 
رفتن آمار ورودی بیمارستان ها خواهد شد. با 
شرایط فعلی تخت کافی برای بستری بیماران 
 ICU جدید وجود ندارد، حدود ۶2۰۰ تخت
توسط بیماران کرونایی اشغال شده که حدود  
22۰۰ عدد از آن ها در ICU اینتوبه شده اند و 

این امر به این معناست که حدود 9۰ درصد 
مبتالیان به مرگ نزدیک شده اند که همه این 
افراد  برای  جدی  آسیب  ایجاد  باعث  عوامل 

عادی و کادر درمان خواهد شد.«
ظفرقندی گفت: »در حال حاضر روزانه حدود 
1۰۰ هزار کیت تشخیص کرونا درکشور مورد 
نیاز است، اما براساس محاسبات اپیدمیولوژیکی 
ما تا به اآلن در روز تنها حدود 2۵ هزار تست 
انجام داده ایم که این موضوع موجب شده بیماران 
به اندازه کافی شناسایی نشوند، تحقیقات نشان 
 pcr داده است که 2۰ درصد افرادی که تست
آن ها مثبت بوده در حال تردد در جامعه هستند، 
بدون این که خود را قرنطینه کنند، افرادی که 
متوجه ابتالی خود به کرونا شده باشند باید هرچه 
سریع تر با افرادی هم که در ارتباط بوده اند قرنطینه 
شوند، این موضوع درواقع بهترین راه برای کنترل 
و پیشگیری بیماری است. به طور مثال در برخی از 
شهر های کشورمان حدود 293 تست گرفته شده 
است که حدود 211 عدد از آن ها مثبت بوده اند، 
این موضوع نشان می دهد که به اندازه کافی تست  

نداریم و به موقع از آن ها استفاده نمی کنیم.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور تصریح 
کرد: »در واقع باید ماکسیمم تست های مثبت 
کرونایی حدود ۵ الی 1۰ درصد باشد، در حالی 
که در کشور ما این رقم حدود ۵۰ درصد را نشان 
می دهد و به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود، 
مرحله اول برای پیشگیری انجام تست های به 
موقع با توجه به استاندارد ها، شناسایی و قرنطینه 
بار  عمل  این  با  قطعًا  است.  افراد  هنگام  زود 
ورودی بیمارستان ها کاهش پیدا کرده و تعداد 
فوتی ها کم خواهد شد. در حال حاضر تعداد 

بسیاری از افراد شیوه نامه ها و دستورالعمل های 
بهداشتی را رعایت می کنند و برخی دیگر از 
انجام این وظیفه همگانی فرار می کنند. باید در 
نظر بگیریم که در صورت عدم رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی ابتدا به خودمان و سپس به 
دیگران صدمه وارد خواهیم کرد. البته مسئولین 
هم باید به موقع متخلفان راشناسایی کرده و با 

آن ها برخورد کنند.«
از  اعم  موارد الزم  اگر  »قطعًا  اظهار کرد:  وی 
دستگاه های اکسیژن ساز در بیمارستان ها تامین 
نشوند، حتما می توانند آسیب های فراوانی را به 
افراد و بیماران وارد کنند. همانطور که می دانید 
حدود 3۰۰ شهید از کادر درمان جان خود را 
در این راه از دست داده اند که به ازای هر شهید 
۴۰۰ فرد مبتال مشاهده شده است. در حال حاضر 
با توجه به شرایط نامناسب کرونایی کادر درمان 
کم کم فرسوده شده و از چرخه درمان خارج 
می شود که این امر می تواند آسیب های جدی 

بر بیماران و افراد وارد کند.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ظفرقندی 
به  توجه  با  ما  »اقدامات  کرد:  اضافه  پایان  در 
شاخص کیفیت در حوزه درمان بسیار موفقیت 
آمیز بوده است اما با توجه به کمبود پرسنل، 
نبود توانایی کافی، باال بودن حجم بیماران، آمار 
مرگ و میر و مبتالیان کشور ما به کرونا نسبت 
به کشورهای دیگر بیشتر بوده است، آن چیزی 
که ما از ستاد مبارزه با کرونا توقع داریم این 
است که به موقع نتایج را بررسی کرده و یک 
برنامه راهبردی تعیین کنند تا هر چه سریع تر 
شاهد از بین رفتن چرخه انتقال این ویروس 

منحوس باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد بروز و فوتی ناشی 
از کووید-19 در کشور را اعالم کرد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز یک شنبه تا 
دوشنبه 2۶ آبان 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
13 هزار و ۵3 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 

شد که سه هزار و 133 نفر از آنها بستری شدند.«
وی گفت: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به 77۵ هزار 

و 121 نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه ۴8۶ بیمار کووید19 جان خود را 
به ۴1  بیماری  این  باختگان  از دست دادند و مجموع جان 

هزار و 979 نفر رسید.«
از  نفر  تا کنون ۵۶۴ هزار و ۶99  به گفته وی، خوشبختانه 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
الری افزود: »۵۶77 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
و  میلیون  پنج  کنون  »تا  گفت:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
۵۴۵ هزار و ۴۴۴ آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام 

شده است.«

آذربایجان  قم،  اصفهان،  تهران،  »استان های  کرد:  تاکید  وی 
اردبیل،  لرستان،  قزوین،  سمنان،  جنوبی،  خراسان  شرقی، 
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.«
الری ادامه داد: »استان های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان 

و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.«
الری گفت: »متاسفانه باز هم شاهد ثبت رکورد تازه ای در 
تعداد موارد فوت شدگان بیماری در کشور بودیم و همانطور 
که بارها به اطالع رسانده ایم تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی، 
اساسی ترین عامل در قطع زنجیزه انتقال بیماری در کشورمان 
است. ما مجبور هستیم کنش های فردی و اجتماعی خود را 
تغییر دهیم؛ چراکه همچنان مؤثرترین عامل در توقف شیوع 

بیماری در جهان پیشگیری از آن است.«
امر  بر  بهداشت  وزارت  فراوان  تاکید  »علی رغم  افزود:  وی 
فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های 
بهداشتی و پیشگیری از تجمعات، همچنان شاهد صحنه هایی 

از مراسم پر تجمع در ماه های اخیر بودیم و با وجود اینکه آمار 
فوتی ها از مرز ۴۵۰ نفر عبور کرده است چنین صحنه هایی 

زیبنده مردم مسئولیت پذیر کشورمان نیست.«
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: »مطمئنًا زمستانی سخت تر 
از پاییز پیش رو خواهیم داشت و امیدواریم با همکاری شما 
عزیزان با پرهیز از رفتار اجتماعی پرخطر و همچنین تداوم و 
تقویت رویکرد مدیریت فرابخشی و افزایش همکاری های بین 

بخشی شاهد توقف زنجیره انتقال بیماری در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۱۳۰۵۳ ابتال و ۴۸۶ فوتی جدید در کشور



مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:  خبـر

افزایشسختگیریهاوتعطیلیبهکنترلکروناکمکمیکند
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با یادآوری اعالم دبیر 
سازمان جهانی بهداشت مبنی بر ماندگاری کرونا تا 
پایان تابستان سال آینده گفت: »ادامه سختگیری ها 
و برقراری تعطیلی عمومی به بهبود وضعیت وخیم 

شیوع کرونا در ایران کمک قابل توجهی می کند.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با 
ایرنا با تاکید بر اینکه آحاد مردم تا حدود زیادی با 
روش های پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا آشنا 
شده اند و معدود افرادی ممکن است پروتکل ها را 
جدی نگیرند، خاطرنشان کرد: »به این افراد باید تذکر 
داد که در حال حاضر در اوج درگیری بیماری کرونا 
هستیم به شکلی که وضعیت بسیار بحرانی است تا 
آنجا که بیمارستان هایی که مریض کرونایی بستری 

می کردند جایی برای پذیرش ندارند.«
وی با بیان اینکه وضعیت امروز اقدامی عاجل می طلبد، 
اظهار داشت: »برخورد جدی یا تعطیلی عمومی باید 
صورت گیرد و بهانه های اقتصادی باید جای خود را 
به بهبود وضعیت سالمت اقشار مختلف جامعه بدهند 
زیرا اقتصاد ایران که شکوفاتر از کشورهای اروپایی 
و غربی نیست پس بدون رودربایستی باید با حداقل 
سه هفته تعطیلی در شهرهای بزرگ موافقت شود.«
این متخصص بیماری های عفونی با تاکید بر اینکه 
باید به تعطیلی های اسفندماه یا ایام نوروز و خلوتی و 
خانه نشینی آن روزها بازگردیم، یادآور شد: »پیشنهاد 
تعطیلی را دو هفته پیش دادیم و چندین بار هم تکرار 

شده اما متاسفانه پیشنهاد به دلیل مخالفت عده ای، 
هنوز روی میز مانده است.« وی درباره این موضوع 
که عنوان می شود تناقضی میان آمار واقعی با آمار 
اعالم شده از سوی وزارت بهداشت وجود دارد، 
توضیح داد: »تناقضی وجود ندارد صرفا موضوع 
این است که براساس مفاد سازمان جهانی بهداشت، 
مورد مثبت موردی است که تست پی سی آر مثبت 
داشته باشد. این تست پی سی آر هم پنجاه پنجاه 
حکایت از مثبت بودن یا نبودن ابتال به کرونا دارد.«
مردانی ادامه داد: »بر همین مبنا استناد به آزمایش پی 
سی آر به این منزله است که ابتالی افرادی که تست 
پی سی آر آنها مثبت نشده در آمار مرگ کرونا اعالم 
نمی شود. همچنین چند درصد افراد با مشاهده عالئم، 
به بیمارستان مراجعه نمی کنند و تست نمی دهد و در 
منزل می مانند بنابراین وضعیت آنان ثبت نمی شود.«
مردانی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود 
اعمال جریمه سنگین رانندگی به خودروهای متخلف 
همچنان در روزهای تعطیلی شاهد جاده های پر خودرو 
هستیم، گفت: »این کار باید روزانه اتفاق بیافتد و 
معطوف به آخر هفته نشود. معتقدم تعطیلی عمومی 
یک کار جهادی و اساسی در این زمینه است یعنی باید 
تعطیلی عمومی صورت گیرد و فقط آتش نشانی، مراکز 
اورژانس، داروخانه ها و فروشگاه های مواد غذایی باز 
باشند.«وی افزود: »کرونا بنابر گفته دبیر سازمان جهانی 
بهداشت تا انتهای تابستان سال آینده با ما خواهد 

بود و سختگیری ها و تعطیلی عمومی کمک شایانی 
به نزدیک شدن به روزهای پایانی کرونا می کند.«

مردانی خاطرنشان کرد: »پایان اپیدمی کرونا به منزله 
تمام شدن آن نیست بلکه در سطح ابتالی خفیف باقی 
می ماند همانند آنچه در مورد آنفلوآنزا وجود دارد.«
وی افزود: »در شرایط امروز در واقع دیگر خبری 
از رعایت کامل پروتکل ها، زدن ماسک، ضدعفونی 

دست ها و فاصله گذاری اجتماعی نیست.«
وی با تاکید بر اینکه واکسن اعالمی از سوی چین یا 
هر کشور دیگری باید به تایید سازمان جهانی بهداشت 
برسد تا بتوان به آن امید بست، افزود: »خوشحالیم 
که جامعه بشری به دنبال درمان این بیماری و یافتن 

واکسن موثری است اما نکته حایز اهمیت تر اینکه 
اجازه می دهیم واکسنی وارد کشور شود که حداقل 
تایید سازمان جهانی بهداشت را داشته باشد.« به گزارش 
ایرنا، بیماری کووید ۱۹ بر اساس آمار رسمی کشورها 
تاکنون بیش از ۵۰ میلیون نفر را در دنیا مبتال کرده 
و بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر نیز بر اثر این 
بیماری جان خود را از داده اند. این ویروس با دست 
آلوده یا عطسه و سرفه از طریق دهان، بینی و چشم به 
افراد منتقل می شود. ضمن اینکه تنگی نفس، خستگی 
و بدن درد، اختالل در بویایی و چشایی و مشکالت 
گوارشی از جمله عالیم آن است. بیش از ۸۰ درصد 

مبتالیان دچار بیماری خفیف می شوند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی علی نوبخت حقیقی 
را به عنوان نایب رییس و دبیر شورای مشورتی مدیریت بیماری کرونا 

منصوب کرد. به گزارش وبدا ، متن این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر علی نوبخت حقیقی

نماینده محترم وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی
با سالم

پیرو ابالغ شماره ۱۰۰/۱3۰3 مورخ ۱3۹۹/۰۸/۱۵ با عنایت به 
سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این ابالغ به 

عنوان »نایب رییس و دبیر شورای مشورتی مدیریت بیماری 
تجربیات  از  استفاده  با  است  امید  کرونا« منصوب می شوید. 
ارزنده حضرتعالی و سازماندهی شورای مذکوردر جهت استفاده 

از نظریات خبرگان بتوانیم بر این شرایط دشوار فائق آئیم.

با حکم وزیر بهداشت

نایب رییس و دبیر شورای مشورتی مدیریت بیماری کرونا منصوب شد

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از اجرایی شدن دیر 
هنگام محدودیت های کرونایی گفت: »روزانه بیش از ۴۰۰ نفر 
به دلیل ابتال به کرونا جانشان را از دست می دهند و اعمال همین 

محدویت ها هم پس از یک هفته بسیار دیر است.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در گفت و گو با خانه ملت با 

اشاره به محدودیت های جدید اعالم شده توسط ستاد ملی مقابله 
با کرونا که از اول آذر ماه در سراسر کشور اجرا می شود، گفت: 
»نظر نخبگان پزشکی کشور تعطیلی و قرنطینه کامل شهرها بود 
اما در صحبتی که با مسئوالن وزارت بهداشت داشتم آنها معتقد 

بودند تمامی خواسته هایشان در این مصوبه لحاظ شده است.«
نماینده مردم زاهدان در مجلس با بیان اینکه محدودیت های حضور 
کارمندان در ادارات دولتی هنوز به صورت کامل مشخص و قطعی 
نشده است، افزود: »قرار است سازمان امور اداری و استخدامی 
در این هفته نقطه نظرات خودش را در خصوص محدودیت های 
حضور کارمندان برای تصمیم نهایی ارائه کند.« وی با انتقاد از 
اجرایی شدن دیر هنگام محدودیت های کرونایی، اظهار کرد: »طبق 
اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت های جدید از اول آذر ماه 
اجرایی می شود که بسیار دیر است. در حال حاضر آمار روزانه تعداد 

مبتالیان به کرونا و یا فوت شده در اثر این بیماری به شدت افزایش 
یافته که باید هر چه سریع تر کنترل شود. نمی دانم چه تفکری در 
ستاد دولتی کرونا حاکم است که به نظرات نخبگان پزشکی هیچ 
توجهی نمی کنند.« شهریاری در پایان خاطرنشان کرد: »باور نداریم 
مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا برای اعمال محدودیت های 
جدید، خواسته کامل مسئوالن وزارت بهداشت باشد چرا که آن ها 
در جلسه روز پنج شنبه موافق تعطیلی کامل تهران و کالنشهر ها 
بودند. تصمیم داریم ابعاد این مصوبه را با هیئت رئیسه مجلس در 
میان گذاشته و مصلحت مردم را در نظر بگیریم چرا که روزانه 
بیش از ۴۰۰ نفر به دلیل ابتال به کرونا جانشان را از دست می دهند 
و اعمال همین محدویت ها هم پس از یک هفته بسیار دیر است؛ 
متاسفانه با وجود افزایش نگران کننده آمارهای کرونایی هنوز 

مسئوالن دولتی از تصمیم های خود درس عبرت نمی گیرند.«

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

آذر ماه برای آغاز محدودیت های کرونایی بسیار دیر است
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خبـر

اولویت  بندی واکسیناسیون کرونا درایران چگونه باشد؟ 
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: 
»دیر یا زود به احتمال فراوان واکسن کرونا به بازار 
می آید و وارد ایران هم می شود اما اولویت بندی 
مناسب واکسیناسیون کرونا موضوع مهمی است 
که باید تعیین شده تا سالمت گروه های پُرخطر 

حفظ شود.«
کرد:  اعالم  سوری  حمید  سپید،  گزارش  به 
نیازمند  کرونا  واکسن  دریافت  »اولویت بندی 
مطالعات بومی است که از هم اکنون باید برای 

آن برنامه ریزی شود.«
وی ادامه داد: »اولویت بندی دریافت واکسن کرونا 
نه به میزان ثروت و دارایی مردم، نه موقعیت سیاسی 
و مدیریتی آنها و نه به ویژگی های جنسیتی و 
تحصیلی و مانند اینها مربوط است، ضمن آن که 
اولویت های دریافت یک کشور الزاماً همان هایی 

نیست که در کشور ما هم قابل استفاده باشد.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد: 
»برای تعیین اولویت های دریافت واکسن، نخست 
این اولویت ها باید در سطح کشوری و استانی حتی 
در جغرافیای محدودتری تعیین شوند. دوم این که 
اولویت ها ممکن است براساس سناریوهای مختلف 
به خصوص از نظر شرایط واکسن، فراوانی تولید 

و میزان دسترسی متفاوت باشد.«
سوری همچنین گفت: »برآوردها نشان می دهد که 
حداقل در هفته ها و ماه های ابتدایی تولید واکسن 
تایید شده بین 1۰ تا 1۵ درصد جمعیت هر کشور 
امکان دریافت واکسن داشته باشند و لذا هر جامعه 
و به خصوص نظام سالمت در هر جامعه باید 
پیشاپیش گروه ها و جمعیت های دارای اولویت 

خود را بشناسد.«
وی ادامه داد: »این اولویت ممکن است در جامعه ای 
به افراد دارای نقض سیستم ایمنی داده شود یا کادر 
درمانی در مواجهه با بیماران کرونایی را در نظر 

بگیرند. این اولویت ها نه بر اساس نظر شخصی 
مدیران و نه بر اساس رویکردی ذهنی بلکه بر پایه 

تحقیقات اپیدمیولوژی باید تعیین شوند.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: 
»تعیین اولویت ها برای دریافت واکسن احتمالی 
کووید19 باید از هم اکنون برای سناریوهای مختلف 
واکسن توسط متخصصان اپیدمیولوژی و سایر 

رشته های مرتبط برای کشور تعیین شود.«
سوری تاکید کرد: »وزارت بهداشت می تواند با 
سفارش این سوال علمی به محققان و مراکز تحقیقاتی 
مناسب پاسخ مستدلی در دست داشته باشد تا دچار 

غافلگیری و بالتکلیفی نشود.«
وی افزود: »نکاتی که باید در مدیریت واکسیناسیون 
کرونا در نظر داشت نخست جدا کردن حساب 
جان مردم از سودجویی های عده ای است که هم 
اکنون هم از کرونا طال می سازند و با بی تفاوتی 
به رنج مردم و اوضاع اقتصادی آنها، تنها به منافع 

خود مشغول هستند و این مهم نیاز به برنامه ریزی 
دقیق و سنجیده دارد.«

استاد اپیدمیولوژی ادامه داد: »نکته دوم این است 
که مبادا از التهاب اپیدمی سوءاستفاده شود و  مردم 
را دانسته یا ندانسته در معرض خطر واکسن های 
تقلبی یا حتی واکسن های در معرض کارآزمایی 
قرار دهند. سومین نکته مهم اولویت بندی دریافت 
واکسن است که باید از هم اکنون برای آن برنامه 

داشت و مطالعات مقدماتی انجام داد.«
سوری گفت: »به طور معمول اگر واکسنی تایید شده 
برای کرونا تولید شود، هرگز این چنین نیست که 
تصور شود سیل واکسن تولیدی به کشور سرازیر 
شود. ضمن آن که تاکنون هیچ ادعایی مبنی بر 
تولید واکسنی که ایمنی دائمی یا حتی طوالنی 
مدت بدهد، نشده است و واکسن های احتمالی 
تولیدی مصونیت موقت از چند هفته تا چند ماه 
می دهند که مرتباً الزم است واکسن یادآور زده 

شود، که این امر هم نیاز انبوه به واکسن دارد که 
حداقل در کوتاه مدت تأمین آن برای کمتر کشوری 

میسر خواهد بود.«
به گزارش ایرنا، آزمایش ها برای تولید واکسن در 
برخی کشورها از جمله آمریکا، روسیه، آلمان، چین 
و ایران در حال انجام است و محققان این کشورها 
در تالش هستند تا هرچه زودتر این محصول را 

تولید و روانه بازار کنند.
تحلیل های اولیه نشان می دهد که اولین واکسن 
کووید19 ساخت شرکت آمریکایی فایزر می تواند 
بیش از 9۰ درصد افراد را از ابتال به کرونا مصون 
کند؛ این شرکت آمریکایی بعد از اعالم شکست 
دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
نتیجه آزمایش های موفقیت آمیز خود را اعالم کرد.
محققان ایرانی نیز از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
تالش بی وقفه ای را برای تولید واکسن آن آغاز 
کردند. اکنون نام ایران همانند چین، روسیه، آمریکا 
و آلمان به عنوان سازندگان اصلی واکسن این 
بیماری مطرح است و هشت واکسن ایرانی در 
فهرست نامزدهای واکسن کووید19 سازمان جهانی 

بهداشت ثبت شده است.
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو 
اخیرا در توئیتی از قرار گرفتن هشت واکسن ایرانی 
در فهرست نامزدهای واکسن کووید19 سازمان 

جهانی بهداشت خبر داد.
وی در این توئیت نوشت: »هشت واکسن ایرانی 
کرونا در فهرست نامزدهای واکسن سازمان جهانی 
بهداشت قرار گرفته و البته 8 واکسن ایرانی دیگر 

درآستانه ورود به این فهرست قرار دارد.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین از آغاز 
آزمایش انسانی )مطالعه بالینی( حداقل 2 واکسن 
ایرانی کرونا خبر داد و گفت: »گام های بلند فناوران 

ایرانی در دستیابی به واکسن کووید19 ادامه دارد.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره اینکه یکی از واکسن های 
ایرانی کرونا موفق به دریافت کد اخالق شده است، درباره آخرین 
اقدامات صورت گرفته در زمینه آزمایشات انسانی واکسن های 

ایرانی کرونا توضیح داد.
به گزارش سپید، جلیل کوهپایه زاده در گفت وگو با ایسنا درباره 
نحوه ورود به فاز مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا بر انسان ها، 
گفت: »در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی ایران با یکی از 
شرکت هایی که در حال ساخت واکسن هستند، قرارداد داریم 
تا فاز انسانی واکسن توسط ما انجام شود؛ البته درحال حاضر 
اما کد  انسانی اخذ نشده است  آغاز مطالعات  برای  مجوزی 

اخالقی برای این واکسن دریافت شده است.«
وی افزود: »در مورد واکسن دیگری هم با شرکت دیگری مذاکره 
کردیم و اعالم آمادگی کردیم در مجموعه  دانشگاه به صورت 
پایلوت و نمونه فاز مداخالت انسانی را انجام دهیم. در واقع اعالم 
آمادگی کردیم که فاز انسانی دو واکسن از مجموعه واکسن هایی 
که در ایران بر آنها فعالیت می شود توسط دانشگاه ما انجام شود.«
کوهپایه زاده درباره زمان اجرای فاز مطالعات انسانی واکسن، 

تصریح کرد: »مطمئن نیستیم اما امیدواریم تا اواخر آذرماه بتوانیم 
نمونه را دریافت کنیم. پس از آن یک تا دو ماه هم زمان خواهد 
برد تا تریال انسانی آن انجام شود و تصور می کنیم در مورد این 
دو واکسن که دانشگاه ما مسئول آن است تا اواسط زمستان 

می توانیم به انجام فاز انسانی واکسن امیدوار باشیم.«
وی درخصوص نحوه جذب داوطلب برای آغاز فاز مطالعه 
انسانی واکسن ایرانی کرونا، اظهار کرد: »با اعالم فراخوان اقدام 
به جذب داوطلب می کنیم و طبیعتاً برخی ویژگی ها و مشخصات 

در تریال انسانی برای داوطلبان تعریف می شود تا به عنوان مثال 
کسانی که بیمار نباشند و شرایط سنی مشخص و... داشته باشند، 

جذب شوند اما، اساس کار ما داوطلبانه است.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه هر واکسنی می تواند 
دارای عوارضی هم باشد، تاکید کرد: »کسانی که به شکل داوطلب 
برای تزریق واکسن می آیند، به این موضوع هم آگاه هستند. اما 
عوارض واکسن در فاز حیوانی بررسی می شود و اگر در فاز 
حیوانی عوارض جدی نداشته باشد، در فاز انسانی هم اتفاق 

عمده و جدی برای انسان نمی افتد.«
وی درباره زمان تاثیر و ایجاد ایمنی زایی واکسن کرونا، اظهار 
کرد: »چون بیماری هنوز ابعاد ناشناخته ای دارد، پیش بینی میزان 
اثرگذاری واکسن خیلی سخت است؛ چون ویروس را خیلی 
خوب نمی شناسیم و با جهش هایی که یافته است قضاوت در 

مورد آن راحت نیست.«
کوهپایه زاده در خاتمه تاکید کرد: »مردم نباید فراموش کنند فعال 
بهترین واکسن موجود علیه کرونا، استفاده از ماسک، رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی و رعایت بهداشت فردی است.«

چه کسانی کاندیدای دریافت واکسن ایرانی کرونا می شوند؟ 



سخنگوی سازمان غذا و دارو توضیح داد  خبـر

سه استراتژی وزارت بهداشت برای تامین واکسن کرونا

سه  درباره  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
استراتژی وزارت بهداشت برای تامین واکسن 

اتحادیه  »ایران در  داد و گفت:  کرونا توضیح 
بین المللی کوواکس با محوریت سازمان جهانی 

بهداشت جهت دسترسی دور از تبعیض و عادالنه 
به واکسن کووید۱۹ عضویت پیدا کرده و توافقنامه 
ابتدایی امضا شده است و ۱۷۰ کشور دنیا در 

این اتحادیه عضویت دارند.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور درباره سه 
استراتژی وزارت بهداشت برای تامین واکسن 
کرونا گفت: »برای تسهیل دسترسی به واکسن  
احتمالی کووید۱۹ که ممکن است در ماه های 
آتی در دنیا تولید شود سه استراتژی موازی را 
وزارت بهداشت دنبال می کند و راهبرد نخست 
وزیر  و  رئیس جمهور  دستور  به  که  بود  این 
بهداشت  وزیر  خرید  پیش  موضوع  بهداشت 
دستور  در  دنیا  واکسن  کننده  تولید  اولین  از 

کار قرار گیرد.«
وی افزود: »ایران در اتحادیه بین المللی کوواکس 
جهت  بهداشت  جهانی  سازمان  محوریت  با 
دسترسی دور از تبعیض و عادالنه به واکسن 

کووید۱۹ عضویت پیدا کرده و توافقنامه ابتدایی 
امضا شده است و ۱۷۰ کشور دنیا در این اتحادیه 
ایرانی  کرونای  واکسن  تولید  دارند،  عضویت 
در کشور دنبال می شود و با تالش گروه ها و 
دنبال  واکسن  تولید  بنیان  دانش  شرکت های 
می شود و هشت موسسه واکسن سازی واکسن 
را به صورت آزمایشگاهی تولید کردند و مطالعات 
لیست  در  و  پیموده اند  موفقیت  با  را  حیوانی 

سازمان جهانی بهداشت قرارگرفتند.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سخنگوی 
سازمان غذا و دارو در پایان گفت: »۸ موسسه 
دانش بنیان دیگر هم در آستانه ورود به فهرست 
سازمان جهانی بهداشت و در لیست انتظار هستند، 
دو شرکت ایرانی پروژه بالینی را طراحی کرده اند 
انسانی  بالینی  مطالعات  فاز  وارد  زودی  به  و 
را  تمهیدات الزم  زمان  ما هم  و  خواهند شد 

برای خرید دنبال می کنیم.«

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن 
علیه  مطرح شده  واکسن های  سایر  با  فایرز  واکسن  مقایسه 
پروتئین  واکسن ها  اکثر  حالیکه  »در  کرد:  اظهار  کووید۱۹، 
Spike ویروس را هدف قرار داده اند و یا مبتنی بر وکتور 
  RNA در   snippet یک  فایزر  واکسن  هستند،  ویروسی 

ویروس را هدف گرفته است.«
به گزارش سپید، حسن رودگری در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکه فایزر با ادعای در دسترس قرار دادن واکسن کرونا با 
اثرگذاری ۹۰ درصد تا پایان ۲۰۲۰ تبدیل به پیشگام رقابت 
واکسن کرونا در جهان شده است، ادامه داد: »این واکسن برخالف 
شایعات ویروس ضعیف شده را تزریق نمی کند، بلکه بخشی 
از ژنوم آن را برای تحریک ایمنی بکار می برد. این یک واکسن 
mRNA شامل snippet کوچکی از ژنوم ویروس است. 
تا بحال بجز فایزر کسی از mRNA استفاده نکرده است و 
دو واکسن آمریکایی دیگر Novavax و Sanofi-GSK از 

پروتئین سطح جداری ویروس استفاده می کنند.«
واکسن  همان  یا   AstraZeneca »کمپانی های  افزود:  وی 
آکسفورد و Johnson & Johnson نیز از ژنوم ویروس 
 vector استفاده می کنند، ولی از ویروس سرماخوردگی بعنوان

حامل ژنوم کرونا استفاده کرده اند.«
این دکترای تخصصی ژنتیک با اشاره به انواع واکسن ها در 
این حوزه، درباره واکسن mRNA، توضیح داد: »از این نوع 
واکسن بعنوان واکسن آینده تعبیر می شود، چون تکنولوژی 
کامال نوینی دارد که کمی قبل از این پاندمی ابداع شده بود، 
ژنوم  از  پیامبر   RNA ریز  ذرات  بر  مبتنی  تکنولوژی  این 
کروناویروس جدید است. این mRNA حاوی دستور ساخت 
پروتئین Spike یعنی همان پروتئین جداریست که ویروس 
برای ورود به سلول استفاده می کند. در انسان بطور طبیعی 
پس از ورود ویروس کرونا، آنتی بادی علیه این پروتئین ساخته 
می شود، بنابراین واکسن حاوی mRNA که داخل مولکول 

Lipid قرار گرفته، در بدن آنتی بادی پیشگیرانه می سازد.«
به گفته وی، واکسن های مبتنی بر ژنوم برتری هایی دارند. اول 
اینکه بر خالف واکسن های وابسته به vector )حمال ویروسی( 

 Killer و با واکسن های مبتنی بر پروتئین جداری، مستقیمًا
T cell را در سیستم ایمنی تحریک می کنند که این امر کرونا 
ویروس را بدواً از تکثیر باز می دارد. دوم اینکه واکسن های 
mRNA در لوله ها و ظروف آزمایشگاهی تولید می شوند و نه 
در محیط کشت های سلولی، لذا به سرعت قابل تولید هستند.«
رودگری، نقطه ضعف واکسن های mRNA را در این دانست 
که بدن به سرعت آنها را تخریب می کند و واکسن نیاز به 
تزریق متعددBooster  دارد و تصریح کرد: »فایزر دو تزریق 
با فاصله ۳ هفته را پیشنهاد می دهد. ضمنا واکسن فایزر باید 
در دمای منفی ۹۴ درجه فارنهایت )۷۰C-( نگهداری شود 
و مراکز واکسیناسیون باید فریزرهای پیشرفته داشته باشند، 
در حالیکه واکسن کمپانی مدرنا نیاز به فریزر منهای ۴ درجه 

فارنهایت )۲۰C-( دارد.«
وی در مورد واکسن های سنتی مبتنی بر پروتئین نیز گفت: »این 
واکسن ها از دهه ۸۰ میالدی با کار بر روی واکسن هپاتیت 
 Sanofi-GSK و   Novavax کمپانی های  شدند.  شروع 
را در سلول حشرات کشت  S کرونا  پروتئین  واکسن علیه 
می دهند. سپس واکسن تخلیص و آماده تزریق می شود. هر 
دو واکسن برای تقویت تحریک ایمنی نیازمند مواد شیمیایی 
کمکی در ساختار خود هستند. اما در یخچال های عادی قابل 
نگهداری اند. این تکنولوژی مطمئن ولی کند است. این دو 
کمپانی در دسامبر ۲۰۲۰ فاز سوم کلینیکال تریال را تکمیل 

می کنند و عقب تر از فایزر هستند.«
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات ژنومیک دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با اشاره به واکسن های وابسته به Vector، بیان 
کرد: »به جای تزریق مستقیم پروتئین S، این واکسن از یک 
ویروس کمتر بی ضرر است، همانند آدنوویروس سرماخوردگی 
به عنوان حمال استفاده می کند. ژن پروتئین S را روی آدنوویروس 
سوار کرده و تزریق می کنند. البته آدنوویروس پیش از تزریق 
از کار انداخته می شود تا در بدن تکثیر نشود و فقط آنتی بادی 

علیه پروتئین Spike ساخته می شود.«
وی خاطرنشان کرد: »این تکنولوژی ایمنی قوی را بدون استفاده 
از مواد شیمیایی جانبی ایجاد می کند، به شرطی که دوز آن 

زیاد و کافی باشد، ولی نه آنقدر که بدن عکس العمل ایمنی 
بیش ازحد نشان دهد. البته اگر بدن قباًل با آدنوویروس بکار 
رفته برخورد داشته، ممکن است بالفاصله واکسن را از کار 
بیندازد، لذا واکسن آکسفورد از آدنوویروس نوعی شامپانزه 
استفاده کرده است. واکسن آکسفورد دو دوز با فاصله ۴ هفته 
الزم دارد، ولی جانسون اند جانسون فعال یک دوز پیشنهاد 
می کند. اصوالً دوز دوم به دلیل برخورد بدن با آدنوویروس 
در دوز اول ممکن است بالفاصله توسط سیستم ایمنی در 

دوز دوم خنثی شود.«
از   باید بیش  اینکه در مجموع واکسن  بر  تاکید  با  رودگری 
بگیرد   FDA مجوز  تا  باشد  داشته  تاثیرگذاری  درصد   ۵۰
واحتماالً با ۷۵ درصد اثر بتواند زنجیره انتقال را بشکند، اظهار 
کرد: »نتیجه می گیریم که به کمک واکسن و رعایت نکات 
پاندمی را به زودی مغلوب کرد، ولی در  بهداشتی می توان 
عین حال تجربه نشان داده که تبلیغات شرکت های دارویی 
نیز متاسفانه آلوده به سودجویی است. از جمله شرکت ۱۵۰ 
 Advil, که تولیدکننده داروهای معروفی چون Pfeizer ساله
Viagra, Xanax, Zoloft  است، سابقه محکومیت های 
متعددی دارد که آن را رکورددار تخلفات دارویی کرده و فقط 
در سال ۲۰۰۹ مجبور به پرداخت غرامت ۲,۳ بیلیون دالری 
شده است. بنابرین کماکان رعایت نکات بهداشتی در صدر 

اقدامات پیشگیرانه است.«

مقایسهعلمیواکسنفایزرباسایرواکسنها

شماره ۱۷۹۸ ۲۷7 آبان ۱۳۹۹



فتحی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد
آمادگی مجلس برای حمایت از ایده های نوآورانه حوزه تجهیزات پزشکی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به 
توانمندی جوانان و استارت آپ ها در حوزه تجهیزات 
پزشکی از آمادگی مجلس برای حمایت از شرکت های 

فعال در این حوزه خبر داد.
به گزارش سپید، محسن فتحی در رویداد آنالین دوشنبه های 
استارتاپی صندوق نوآوری و شکوفایی با عنوان »دوشنبه های 
استارتاپی؛ رویداد جذب سرمایه )Day-Demo( حوزه تجهیزات پزشکی«، تجهیزات پزشکی 
به ویژه در پاندمی کرونا را از نیازهای مبرم کشور نام برد و افزود: »این نیاز از گذشته در کشور وجود 

داشته است و علم توانسته در راستای رفع نیازها و بهبود سالمت جامعه گام بردارد.« وی با اشاره 
به اقدامات مناسب انجام شده در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی در کشور، اظهار کرد: 
»خوشبختانه در این حوزه جوانان خالق و استارتاپ ها وارد شدند و هر روز شاهد بروز توانمندی های 
آن ها هستیم.« فتحی با اشاره به برگزاری دوشنبه های استارتاپی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی 
با بیان اینکه این دوره از این رویداد در حوزه تجهیزات پزشکی است، یادآور شد: »در این رویداد ۵ 

استارتاپ محصوالت خود را که از نیازمندی های کشور هستند، معرفی خواهند کرد.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی یکی از محصوالت معرفی شده در این 
رویداد را در حوزه ناباروری نام برد و خاطر نشان کرد: »جوان ماندن جامعه از تاکیدات مقام معظم 
رهبری است، ضمن آنکه مجلس در این زمینه پیگیری های الزم را انجام می دهد.« وی از آمادگی 
مجلس برای همکاری با استارتاپ های حوزه سالمت خبر داد و گفت: »عالوه بر مجلس دستگاه های 

مربوط نیز با وضع قوانین و اعطای تسهیالت از شرکت ها و استارتاپ ها حمایت می شود.«ایسنا

مجلس

رئیس تیم پیوند کبد مرکز آموزشی 
درمانی فیروزگر از انجام موفقیت آمیز 
اولین عمل پیوند کبد از دهنده زنده 

در این بیمارستان خبر داد.
رضا  محسن  سپید،  گزارش  به 
پیوند  اولین  اینکه  بیان  با  منصوریان 
کبد از دهنده زنده در تاریخ ۲۳ آبان 
گفت:  شد،  انجام  موفقیت  با   ۱۳۹۹
»در این عمل پیوند که ۹ ساعت طول 
کشید، لوب راست کبد از فرد دهنده به 
کبد یک خانم ۲۲ ساله که توده کبدی 

داشت، پیوند زده شد.«
اینکه خوشبختانه دهنده  بیان  با  وی 

و گیرنده کبد در سالمت کامل هستند، ادامه 
داد: »با وجود اینکه این شکل از پیوند کامال 
غیر اورژانس و در شرایط کامال الکتیو انجام 
می شود، ولی برای به حداقل رساندن عوارض 
جراحی و به ویژه عفونت هایی مانند کووید۱۹، 
این جراحی را در روز تعطیل و در کمترین 

حالت ازدحام اتاق عمل انجام دادیم.«
بیماران  که  شرایط  بعضی  »در  افزود:  وی 
امکان  و  هستند  مواجه  کبدی  مشکالت  با 
مغزی  مرگ  اهداکنندگان  از  عضو  دریافت 
ندارند، می توان با احتساب شرایط خاص از 

دهنده زنده برای پیوند کبد بهره گرفت.« رییس 
تیم پیوند کبد مرکز آموزشی درمانی فیروزگر 
انتخاب دهندگان کبد  تصریح کرد: »شرایط 
زنده بر اساس وزن و گروه خونی گیرنده و 
دهنده عضو مشخص می شود و در همه شرایط 

انجام آن امکان پذیر نیست.«
وی افزود: »انجام این شکل از پیوند نسبت 
روند  مغزی  مرگ  اهداکنندگان  از  پیوند  به 
بیماران کبدی  به ویژه در  دارد؛  پیچیده تری 
با وزن خیلی کم یا بالعکس وزن های باال.« 
منصوریان اظهار کرد: »اقدامات قبل از پیوند 

مانند بررسی عروق، مجاری صفراوی 
کبد دهنده و گیرنده و اندازه گیری 
حجمی از کبد که قابل برداشت است 
و همچنین حداقل حجمی از کبد که 
گیرنده برای ادامه زندگی الزم دارد، 
این  جراحی  فرآیند  سختی  کنار  در 
پیوند  تیم های  برای  را  از عمل  نوع 

سخت تر می کند.«
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران، وی گفت: »ما یکسال 
کبد  پیوند  راه اندازی  بخش  از  پس 
دانشگاه علوم پزشکی ایران و با پیش 
آمدن شرایط ناخواسته ناشی از شیوع 
بیماری کرونا و به تبع آن کاهش چشمگیر 
اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی با همکاری 
دکتر نصیر فخار؛ جراح و فلوشیپ پیوند کبد و 
عضو هیئت علمی دانشگاه، مرکز پیوند کبد از 
دهنده زنده در مرکز آموزشی درمانی فیروزگر 

راه اندازی کردیم.«
رییس تیم پیوند بیمارستان فیروزگر در خاتمه، 
خاطر نشان کرد: »این نوع پیوند کبد از سال ها 
قبل انجام می شده و در کشور ایران هم برای 
اولین بار سال ۱۳۷۶ در دانشگاه علوم پزشکی 

شیراز انجام گرفته است.«

انجام اولین پیوند کبد ازدهنده زنده در بیمارستان فیروزگر

بیمه سالمت

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت مطرح کرد
لزوم لحاظ مشوق در تعرفه 
خدمات الکترونیک سالمت

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: »پیشنهاد ما این 
است که در تعرفه خدمات الکترونیک نیز مشوق هایی 
در نظر گرفته شود، زیرا این موضوع هم به نفع خدمات 
دهنده و هم به نفع خدمات گیرنده و هم به نفع خریدار 

خدمات سالمت خواهد بود.«
به گزارش سپید، محمد مهدی ناصحی در اولین جلسه 
شورای هماهنگی سازمان های بیمه گر که با حضور 
مدیران عامل سازمان های بیمه سالمت، تأمین اجتماعی 
و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح برگزار شد، 
افزود: »امیدواریم بتوانیم با همفکری و هماهنگی با 
سازمان های بیمه گر پایه، عملکرد بهتری داشته باشیم.« 
وی ادامه داد: »هماهنگی ها بین خود سازمان های 
بیمه گر و سایر دستگاه ها باید انجام شود. یکی از 
زیرساخت های مهم مورد نیاز در حوزه سالمت، 
اقدامات الکترونیک است. به هر حال، با وجود تمام 
محدودیت ها، این اقدامات در حوزه نسخه نویسی و 
نسخه پیچی الکترونیک انجام شده است.« بنابر اعالم 
روابط عمومی وزارت بهداشت، ناصحی اظهار کرد: 
»در جلسه آینده شورای هماهنگی نیز خرید راهبردی 
خدمات سالمت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 
ایجاد هماهنگی بین سازمان های بیمه گر پایه در زمینه 

اقدامات مشترک می تواند آثار خوبی داشته باشد.«
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رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: دولت 
قول استخدام ۳۰ الی ۵۰ هزار پرستار را به وزارت بهداشت داده است، 

تا با نیروهای جدید مقداری از خستگی کادر درمان کاهش یابد.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری درگفت وگو با خانه ملت در 
مورد کمبود پرستار در کشور گفت: »نظام سالمت کشور در طول 
سال ها با بحران های مختلفی دست و پنجه نرم کرده، اما بحران کرونا 
را باید بحرانی گسترده دانست که عنان کار را از دست یک وزارتخانه 
گرفته است؛ امروزه با گذشت ۹ ماه از شیوع بیماری کرونا شاهد 
رفتارهای دیگری از این ویروس ناشناخته هستیم، در طی این مدت 
شاهد شهادت بیش از ۳۰۰ نفر از کادر درمانی کشور بودیم که در 
جای خود فاجعه ای بزرگ است، بماند چه تعداد از هموطنان روزانه 
جان خود را از دست می دهند که اعداد و ارقام اعالمی عمق فاجعه را 

نشان می دهد.« نماینده مردم زاهدان در مجلس افزود: »کشور واقعا در 
شرایط بحران سالمت قرار دارد، تعدادی از پرستاران در چند شیفت 
و بی وفقه مشغول خدمت رسانی هستند، امیدواریم کمترین قدردانی 
در قبال خدمات بیشمار آنها از طرف دولت صورت بگیرد، خستگی 
که کادر درمانی دارند به لحاظ جسمی و روحی قابل وصف نیست. 
حاصل این اتفاق، فرسودگی بیش از حد کادر بهداشت و درمان و 

همچنین ابتال و فوت آنها به علت کووید۱۹ است.«
وی ادامه داد: »یکی از مهم ترین موضوعاتی که بارها مطرح کرده ایم 
و نسبت به آن هشدار داده ایم، کمبود پرستار است. متاسفانه در 
سال های گذشته برای جذب نیروی پرستاری همکاری صورت 
نگرفت و برای چند سال پی در پی استخدام به حد صفر رسید؛ در 
حالی که ساالنه چند هزار پرستار بازنشسته می شوند، در این شرایط 

که بیمارستان ها شلوغ هستند نیاز بیشتری به این نیروی اصلی برای 
کنترل بیماری است، دولت قول استخدام ۳۰ تا ۵۰ هزار پرستار را به 
وزارت بهداشت داده است تا با نیروهای جدید مقداری از خستگی 
کادر درمان کاهش یابد.« شهریاری تاکید کرد: »امسال با موافقت رهبر 
معظم انقالب قرار شد یک میلیارد یورو برای حل مشکالت نظام 
سالمت در ایام کرونا از صندوق توسعه ملی تامین شود؛ از این یک 
میلیارد یورو تنها ۶۰ درصد آن پرداخت شده است، هزینه درمانی 
کرونا خسارات مالی و جانی سنگینی بر دوش وزارت بهداشت 
داشته، سنگین ترین هزینه از دست دادن بسیاری از مدافعان سالمت 
بود که قابل جبران نیست. تسهیالتی که به وزارت بهداشت و درمان 
پرداخت می شد از وعده استخدام پرستاران تا ارائه تسهیالت به کادر 

درمانی توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیری می شود.«

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد

مجوز استخدام ۳۰  تا ۵۰ هزار پرستار در کشور



آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

 بیش از ۵۴ میلیون و 800 هزارمبتال به کووید۱۹ تاکنون
آمار جهانِی مبتالیان به کووید۱۹ تاکنون به ۵۴ 
میلیون و ۸۱۸ هزار و ۸۷۷ نفر رسیده و مرگ یک 
میلیون و ۳۲۴ هزار و ۵۳۱ نفر نیز بر اثر ابتال به 

این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها ۳۸ میلیون 
و ۱۴۰ هزار و ۹۰۶ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ 
نیز 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 بیش 
از 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 ۸.۸ 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.
ورلداُمتر، شمار  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری 
که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را 
تاکنون داشته اند تا صبح روز دوشنبه به ترتیب 

به شرح زیر است:

۱. آمریکا: ۱۱ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۲۱۴ مبتال، 
۲۵۱ هزار و ۹۰۱ قربانی

۲. هند: هشت میلیون و ۸۴۵ هزار و ۶۱۷ مبتال، 
۱۳۰ هزار و ۱۰۹ قربانی

۳. برزیل: پنج میلیون و ۸۶۳ هزار و ۹۳ مبتال، ۱۶۵ 
هزار و ۸۱۱ قربانی

۴. فرانسه: یک میلیون و ۹۸۱ هزار و ۸۲۷ مبتال، 
۴۴ هزار و ۵۴۸ قربانی

۵. روسیه: یک میلیون و ۹۲۵ هزار و ۸۲۵ مبتال، 
۳۳ هزار و ۱۸۶ قربانی

۶. اسپانیا: یک میلیون و ۴۹۲ هزار و ۶۰۸ مبتال، 
۴۰ هزار و ۷۶۹ قربانی

۷. انگلیس: یک میلیون و ۳۶۹ هزار و ۳۱۸ مبتال، 
۵۱ هزار و ۹۳۴ قربانی

۸. آرژانتین: یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۴۹۱ مبتال، 
۳۵ هزار و ۴۳۶ قربانی

۹. کلمبیا: یک میلیون و ۱۹۸ هزار و ۷۴۶ مبتال، 
۳۴ هزار و ۳۱ قربانی

۱۰. ایتالیا: یک میلیون و ۱۷۸ هزار و ۵۲۹ مبتال، 
۴۵ هزار و ۲۲۹ قربانی

براساس آمار فوق در حال حاضر ۱۱ کشور اول 
این جدول، همگی از رقم یک میلیون ابتال عبور 
کرده  و پس از ایاالت متحده، هند و برزیل که سه 
کشور رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند، 
همچنین کشورهای فرانسه، روسیه، اسپانیا، انگلیس، 
آرژانتین، کلمبیا، ایتالیا و مکزیک نیز بیش از یک 

میلیون مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت درباره جزییات 
چهار گیاه دارویی داخلی که اعالم شده برای کرونا موثر بوده است، 
گفت: »مردم باید توجه کنند که هرچیزی که به عنوان دارو معرفی 
شد، تا زمانیکه سازمان غذا و دارو، آن را تأیید نکرده، این فرآورده، 
دارو نخواهد بود.« به گزارش سپید، احسان شمسی کوشکی در 
گفت وگو با ایسنا، درباره جزییات چهار داروی گیاهی داخلی که 
اعالم شده برای کرونا موثر بوده و دو فرآورده آن مجوز تولید موقت 
دریافت کرده اند، گفت: »سازمان غذا و دارو برای گیاهان دارویی و 

داروهای گیاهی، روال های متفاوتی نسبت به سایر فرآورده ها دارد که 
مراحل بررسی مختلفی دارد. به عنوان مثال محتویات این فرآورده ها 

را بررسی می کنند تا برای مردم مضر نباشد.«
وی افزود: »نکته دومی که وجود دارد، این است که بسیاری از 
فرآورده هایی که در پیج های مجازی و غیر مجازی به مردم معرفی 
می شود، اصال مجوز سازمان غذا و دارو را ندارد. مردم باید توجه 
کنند که هر چیزی که به عنوان دارو معرفی شد، تا زمانیکه سازمان 
غذا و دارو به عنوان یک نهاد قانونی که سیستم کارشناسی مورد 
قبول دارد و جزو یکی از با سابقه ترین سازمان های غذا و دارو در 
کل مدیترانه شرقی است، آن را مورد تایید قرار نداد، مردم بدانند که 
این فرآورده دارو نیست. روزی که فرآورده ای از سوی سازمان غذا و 
دارو مجوز دریافت کرد، مردم می توانند آن را با اطمینان مصرف کنند.«

شمسی کوشکی با بیان اینکه مهم ترین نکته این است که مردم مالک 
اعتمادشان را به هر دارو و فرآورده ای، مجوز سازمان غذا و دارو 
قرار دهند، ادامه داد: »به این صورت که هر چیزی که مجوز این 
سازمان را دارا بود، می توانند آن را مصرف کنند. ممکن است مردم 
تمایل داشته باشند که برخی گیاهان دارویی را از عطاری خریده و 
مصرف کنند، اما آن ها دارو محسوب نمی شوند. دارو چیزی است 

که اثربخشی آن به تایید سازمان غذا و دارو رسیده باشد. از قضا 
هم سازمان غذا و دارو درباره محصوالت گیاهی سختگیر نیست. 
بنابراین مصرف فرآورده ای که فاقد مجوز باشد، نادرست و حتی 

ممکن است خطرناک باشد.«
وی درباره چهار داروی گیاهی که برای بیماری کووید-۱۹ مطرح 
شده است، گفت: »تا جایی که در اخبار دیدم برای دو مورد از این 
فرآورده ها مجوز مدت دار داده شده است و در مرحله بررسی قرار 
دارند. به هر حال مجوز سازمان غذا و دارو مالک است و اگر سازمان 
غذا و دارو به فرآورده ای مجوز دهد، تا حد زیادی قابل اعتماد است.« 
شمسی کوشکی گفت: »قطعاً سازمان غذا و دارو تمام مسائل مربوط 
به فرآورده های دارویی را بررسی می کند. وقتی پژوهشی انجام شود، 
مدارک آن به سازمان غذا و دارو ارجاع شده و این سازمان ممکن 
است که بر اساس این مدارک برای آن فرآورده مجوز صادر کند یا 
صادر نکند. یکی از مستنداتی هم که سازمان غذا و دارو برای صدور 
مجوز می خواهد، مجوز کمیته اخالق در پژوهش برای انجام مطالعات 
بالینی است. البته برای برخی گیاهان دارویی، سازمان غذا و دارو 
برای صدور مجوز اصال کارآزمایی بالینی نمی خواهد. زیرا موادی در 

آن است که سال ها مصرف شدند و می دانند که خطرناک نیستند.«

مجوز تولید مدت دار به ۲ داروی گیاهی کرونا

احتمال می رود که دو شرکت آلمانی و آمریکایی به طور مشترک 
نخستین واکسن کرونا را به بازار عرضه کنند و به اعتقاد رئیس 

شرکت آلمانی بیونتک، زمستان آینده شرایط عادی خواهد بود.
به گزارش سپید، اوگور شاهین در مصاحبه ای مدعی شد که اگر 
واکسن کرونای مشترک دو شرکت بیونتک و فایزر به زودی روانه 
بازار شود، امید به این که زمستان سال ۲۰۲۱ میالدی )۱۴۰۰( 
شرایطی عادی بشود، زیاد است. وی در گفت وگویی با شبکه 

خبری بی بی سی تاکید کرد: »با تحوالتی که اخیراً در زمینه گسترش 
ویروس کرونای جدید )سارس کوو۲( صورت گرفته است، امسال 

زمستان سختی خواهیم داشت.«
وی تاکید می کند که حتی اگر در سال جاری میالدی واکسن 
شرکت او به بازار عرضه شود، تاثیری بر شمار مبتالیان تا چند ماه 
آینده نخواهد داشت. بیونتک و فایزر در حال فراهم کردن شرایط 

برای ارائه ۳۰۰ میلیون دوز واکسن تا آوریل سال آینده هستند.

شاهین معتقد است که در طول تابستان شاهد موفقیت هایی در 
زمینه مقابله با سارس کوو۲ خواهیم بود، به  ویژه این که در فصل 
گرما شمار مبتالیان کاهش می یابد. به گزارش دویچه وله، با وجود 
این که برخی محققان آلمانی نسبت به موفقیت واکسن بیونتک و 
فایزر تردید دارند، کمیسیون اتحادیه اروپا با آنها بر سر بستن یک 
قرارداد کالن به توافق رسیده  است. قرار است کمیسیون در گام 

نخست ۳۰۰ میلیون دوز آن را سفارش بدهد.ایسنا

سازنده واکسن کرونا: 

زمستان سال آینده شرایط عادی خواهد بود

شماره ۱۷۹۸ ۲۷9 آبان ۱۳۹۹



با حضور رییس سازمان اورژانس کشور انجام شد

شماره 101798 27 آبان 1399

در  حضور  با  کشور  اورژانس  سازمان  رییس 
کمیسیون های بهداشت و آموزش مجلس شورای 
اسالمی از بررسی موضوع تبدیل وضعیت پرسنل 
در  استخدام  و  قانون جذب  اصالح  و  شرکتی 
کمیسیون های بهداشت و آموزش مجلس شورای 

اسالمی خبر داد. 
با حضور  کولیوند  پیرحسین  به گزارش سپید، 
در مجلس شورای اسالمی با رییس و اعضای 
کمیسیون های بهداشت و آموزش مجلس شورای 
اسالمی، ضمن ارائه گزارش عملکرد این سازمان 
در مقابله با ویروس کرونا و ابتالی بیش از 37٠٠ 
نفر از نیروهای اورژانس به این ویروس و شهادت 
٥ نفر از تکنسین های اورژانس تا کنون براثر ابتال 
به کووید19، گزارشی از اهم اقدامات انجام شده 
در حوزه آموزش های همگانی، هدایت عملیات 

بحران و امور حوادث و بالیا ارائه کرد.
وی همچنین اهداف استراتژیك از جمله تعالی در 
ارائه خدمات و دسترسی فراگیر، به هنگام، کارآمد 
و عادالنه به خدمات فوریت های پزشکی پیش 
بیمارستانی مورد نیاز مردم، افزایش سطح آمادگی، 
تقویت زیرساخت ها و ترویج نگرش آینده نگری 
در سوانح برای پیشگیری و مقابله با حوادث جدید 
و بالیای طبیعی و انسان ساخت، ترویج فرهنگ 
صداقت، همدلی، شفافیت و پاسخگویی درون و 
برون سازمانی، توسعه، ارزش گذاری و درگیرسازی 
سرمایه های انسانی به منظور ارائه بهترین خدمات، 
مدیریت موثر منابع به منظور افزایش رضایمندی، 
کسب بهترین نتایج خدمات ارائه شده و تغییر الگوی 
رفتار در کارکنان و جامعه، برنامه ریزی، نظارت 

و ارتقای کیفیت خدمات آمبوالنسی با رویکرد 
حفظ ایمنی بیمار و ارتقای خدمات اورژانس پیش 
بیمارستانی در زمینه استانداردسازی فضای فیزیکی و 
نیروهای تخصصی و تکنولوژی و مدیریت عملکرد 
و فرآیندها و اهداف عملیاتی از جمله کمك به 
کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی، تقویت 
چرخه مدیریت بحران در حوادث طبیعی و انسان 
ساخت، افزایش کیفیت و بهره مندی جمعیت شهری 
و روستایی از خدمات فوریت های پزشکی پیش 
بیمارستانی و ارتقای کمی و کیفی خدمات اورژانس 
پیش بیمارستانی به میزان تعیین شده در برنامه های 
پنج ساله توسعه و پایش، نظارت و مشارکت در 
اعتباربخشی اورژانس های پیش بیمارستانی را مطرح 
و خواستار حمایت مجلس جهت تصویب قوانین 
در جهت رفع مشکالت سازمان اورژانس کشور و 
موضوع شهادت و جانبازی تکنسین های اورژانس 
در هنگام مأموریت و خدمات رسانی در حوادث 

ترافیکی شد.
کولیوند با اشاره به پیشنهادات سازمان اورژانس کشور 
درجهت تداوم و تعالی خدمات، برنامه های آتی این 
سازمان از جمله راه اندازی 814 پایگاه اورژانس 
شهری، راه اندازی 712 پایگاه اورژانس جاده ای، 
خرید و فعال سازی 9٠ دستگاه اتوبوس آمبوالنس، 
خرید و فعال سازی 1٠٠ دستگاه آمبوالنس با قابلیت 
حمل 4 بیمار، خرید و فعال سازی 1٠٠٠ دستگاه 
موتور آمبوالنس، خرید 4٠٠٠ دستگاه آمبوالنس 
زمینی، راه اندازی آمبوالنس هایی با قابلیت انجام 
سی تی اسکن در کالنشهرها، راه اندازی دیسپچ 
تخصصی طب اورژانس، مسمومیت، نورولوژی و 

قلب در 1٠ قطب کشور، توسعه طرح اورژانس یار، 
توسعه تیم های عملیات ویژه، ایجاد دیسپچ مشترک 
سازمان های امدادی، ایجاد سامانه و دیسپچ مشترک 
آمبوالنس خصوصی، توسعه اورژانس هوایی به 7٥ 
پایگاه، خرید بالگرد HEMS  با سامانه دید در 
شب، راه اندازی 3٠  اورژانس ریلی، ضرورت تأمین 
فضای فیزیکی و زمین برای استقرار پایگاه اورژانس 
در مبلمان شهری، ضرورت تأمین فضای فیزیکی 
مراکز بحران و امکانات اورژانس در مبلمان شهری، 
ضرورت رفع نقاط کور، تأمین پشتیبانی فنی و نرم 
افزاری واختصاص فضای در اینترانت و تصویب 
حمایت شرکت های دانش بیان تولید تجهیزات مورد 
نیاز اورژانس پیش بیمارستانی نظیر دستگاه های تله 

کاردیوگرافی را در این دیدار مطرح کرد.
ادامه جلسه  در  کشور  اورژانس  سازمان  رییس 
گزارشی از دستاوردهای این سازمان از جمله توسعه 
و راه اندازی پایگاه های اورژانس 11٥ با هدف تسریع 
در کاهش زمان رسیدن بر بالین بیمار در شهر ها و 
جاده های اصلی، راه اندازی و توسعه فراگیر اورژانس 
هوایی در کل کشور) با انجام مأموریت های اورژانس 
پیش بیمارستانی و ایجاد نظام  انتقال اعضای بدن 
جهت پیوند(، توسعه فراگیر اورژانس موتوری در 
کل کشور جهت مدیریت زمان، تسریع در خرید 
آمبوالنس با تجهیزات کامل، تسریع در فرایندهای 
عملیاتی خدمات فوریتهای پزشکی، کاهش مرگ و 
میر ناشی از تروما و عوارض آن، ارتقاء توان علمی 
و مهارتی پرسنل عملیاتی سازمان اورژانس، ارتقاء و 
گسترش خدمات رسانی به بیماران قلبی و مغزی 
با ایجاد سامانه 724و 247، سرعت بخشیدن در 

حضور به موقع نیروهای عملیاتی در زمان بروز 
حوادث غیر مترقبه، توسعه و راه اندازی سامانه پایش 
داده های مراقبت های درمانی MCMC و EOC و  
AMC و AED، ارائه خدمات فوریتهای پزشکی 
در ایام نوروز، چهارشنبه آخر سال، مناسبات همانند 
اربعین حسینی، 22 بهمن، عید سعید فطر، روز قدس، 
ارتحال حضرت امام)ره(، راه اندازي اورژانس بانوان 
وجذب 3٠درصدظرفیت دانشگاه ها به دانشجویان 
خانم ارائه داد. وی به تغییر جایگاه ایران از گروه 
هشتم دنیا )هم گروهی با تایلند، هند و ویتنام ( 
به گروه الف و هم گروهی با کشورهای پیشرفته 
جهان اشاره کرد و گفت: »تدوین چارچوب ملی 
ارائه خدمات به مصدومین ترافیکی، برنامه پایش و 
ارزیابی سالمت جسمی، روانی، آمادگی جسمانی 
کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی، خدمات رسانی 
در طرح نوروزی و اربعین حسینی نیز از اقدامات 

سازمان اورژانس کشور درسال های اخیر بود.«
اعضای  جلسه  این  ادامه  در  وبدا،   گزارش  به 
کمیسیون های بهداشت و آموزش مجلس، ضمن 
تحول  در  کولیوند  زحمات  از  تشکر  و  تقدیر 
سازمان اورژانس کشور، اجرای فرمایشات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( در راستای تولید دستگاه 
داخلی تله مدیسین و بکارگیری نیروهای جوان و 
متخصص، اقدامات اورژانس در سال های اخیر و 
همچنین فداکاری پرسنل جهادی این سازمان، با وی 
موضوع راه اندازی دانشکده فوریت های پزشکی 
و نحوه بورسیه شدن دانشجویان پس از قبولی در 
دانشگاه و مشخص شدن محل کار در همان زمان 

را مورد بحث و گفت وگو قرار دادند.

بررسی اصالح قانون جذب و استخدام 
در کمیسیون هاى بهداشت و آموزش مجلس



وجود  از  قبل  همه گیری،  ابتدایی  روزهای  در 
تست های سواب بینی یا گلو )PCR( برای آزمایش 
کووید۱۹، متخصصان مراقبت های بهداشتی در 
سراسر دنیا از جمله چین برای تشخیص بیماری 
به تصویربرداری از قفسه سینه وابسته بودند که در 
این راستا رادیولوژیست ها از همان ابتدا صندلی های 
ردیف اول را برای ویروس کرونا داشتند و آن ها 

همچنان شاهد تأثیرات آن بر روی بدن هستند.
استادیار  غالمرضانژاد،  علی  سپید،  گزارش  به 
رادیولوژی بالینی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا 
در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که با 
توجه به اینکه شما از ابتدای شیوع این بیماری 
با کروناویروس عامل بیماری کووید۱۹ آشنایی 
دارید، به نظر شما این ویروس در طی ۱۰ ماه 
گذشته تغییر ژنتیک داده و میزان کشندگی آن افزایش 
پیدا کرده است؟، گفت: »آنچه که آمار و ارقام این 
بیماری در روزها و ماه های اخیر نشان می دهد، 
بدین معناست که میزان مرگ و میر ناشی از ابتال 

به کووید۱۹ کاهش پیدا کرده است.«
وی با اشاره به دالیل کاهش میزان مرگ و میر این 
بیماری در اکثر نقاط دنیا از جمله آمریکا گفت: »یکی 
از دالیل مهم در کاهش میزان فوتی های کووید۱۹ 
در این است که همکاران پزشکی ما در سطح دنیا 
نسبت به مکانیزیم این بیماری آشنایی بیشتری پیدا 

کرده و نوع درمان ها متفاوت شده است.«
غالمرضانژاد در تشریح این صحبت گفت: »در 
ابتدایی شیوع  اواخر ماه دسامبر و در روزهای 
که  بود  دنیا، بحث هایی مطرح  در  بیماری  این 
از داروهای ضد  بیماران کوویدی  برای درمان 
انعقادی استفاده گردد که استفاده از این داروها 
در ابتدا با دوز یک چهارم مطرح شد اما در ادامه 
با توجه به اثرات این نوع داروها اعالم کردند که 
دوز مورد استفاده دو برابر شود پس در مجموع 
با گذشت زمان دانش پزشکی درباره این بیماری 
سریعاً پیشرفت و نوع درمان ها و مراقبت ها تغییر 
پیدا کرد که خود می تواند عاملی موثر در کاهش 

میزان فوتی های ناشی از بیماری باشد.«
این استادیار رادیولوژی بالینی مرکز پزشکی کک 
ادامه در  آمریکا در  کالیفرنیای جنوبی  دانشگاه 
پاسخ به این سوال که آیا کووید۱۹ فقط بر روی 
ریه بیماران کرونایی اثر می گذارد؟، گفت: »اولین 
مقاله ای که ما درباره بیماری کووید۱۹ در ایالت 
متحده آمریکا منتشر کردیم در اواخر ماه ژانویه 
بود )هنوز مورد خاصی از بیماری کووید در این 
کشور گزارش نشده بود(. در این مقاله ما در قالب 
جدولی بیماری کووید را با توجه به کیس های 
دریافتی از کشور چین، با دو بیماری دیگر »سارس« 

و »مرس« مقایسه کردیم.«
وی ادامه داد: »براساس شواهد محدودی که در 
ماه های اولیه این بیماری مشاهده کرده بودیم عنوان 
شد که برخالف »سارس« و »مرس«، کووید عمدتا 
بیماری است که ریه را درگیر و اندام های دیگر 
افزایش  اما دو ماه بعد،  بدن را درگیر نمی کند 
اطالعات و شواهد ما نشان داد که آنچه قبال درباره 
این بیماری بیان می شد خیلی درست نبوده و در 
مقاله دیگری اعالم کردیم که تظاهرات خارج از 

ریوی کووید خیلی بیشتر بوده و کووید تقریبا هر 
ارگانی از بدن را می تواند درگیر کند.«

غالمرضانژاد با اشاره به اینکه کووید۱۹ می تواند 
باعث التهابات مغزی و در نتیجه سکته مغزی )به 
دلیل التهاب های عروقی(، التهاب در قلب، کلیه، 
کبد، پانکراس، لوزالمعده و جدیدا در گزارشاتی 
مطرح شده است که می تواند بیضه ها را نیز درگیر 
کند، افزود: »عمال ارگانی در بدن نیست که درگیر 
کووید۱۹ نشود و دلیل آن نیز این است که کووید 
عالوه بر اینکه به صورت مستقیم به برخی بافت های 
بدن حمله می کند، یک پاسخ ایمنی منتشر در بدن 
ایجاد کرده که این پاسخ ایمنی می تواند هر عضوی 

از بدن را تحت تاثیر قرار دهد.«
پزشکی  مرکز  بالینی  رادیولوژی  استادیار  این 
کک دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا ادامه داد: 
»مریض هایی را شاهد هستیم که با یک دل درد 
ساده به اورژانس مراجعه کرده و بدون عالئم 
تنفسی بوده و تنها عالئم داخلی آن غالب بوده 
که پس از آنکه پزشک اورژانس درخواست سی 
تی اسکن شکم کرده و با توجه به اینکه در سی 
تی شکم قسمت پایینی ریه ها تا حدودی مشاهده 
می شود، دیده ایم که التهاب شدیدی در بافت های 
ریه ایجاد شده و دریافته ایم که کل مشکل مریض 

کووید بوده است.«
بالینی و خارجی  تظاهر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کووید می توانند با یکدیگر متفاوت باشند، افزود: 
»در گزارشی مطرح شده بود که بیشترین درگیری 
خارج ریوی کووید با قلب بوده و تقریبا بیش از 
۵۰ درصد بیماران کرونایی درجاتی از درگیری 
قلبی و التهاب در قلب را پیدا می کنند که البته 

در اکثر موارد این التهاب خیلی خفیف است.«
غالمرضانژاد با بیان اینکه بعد از قلب، بیشترین 
بیماران کرونایی با تظاهرات شکمی بوده اند، افزود: 
»این تظاهرات شکمی می تواند به صورت دل درد 
یا اسهال باشد و متاسفانه آمار نشان می دهد که 

مبتالیان به کووید۱۹ که با تظاهرات اولیه شکمی 
به بیمارستان ها مراجعه می کنند نسبت به افرادی 
که دارای تظاهرات تنفسی )تنگی نفس و سرفه( 

هستند، میزان مرگ و میر آنها بیشتر است.«
این استادیار رادیولوژی بالینی مرکز پزشکی کک 
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا در پاسخ به این 
سوال که آیا نشانه ها و عالئمی جدیدی از بیماری 
کووید۱۹ در دنیا گزارش شده است؟، گفت: »از 
درگیری و التهاب بیضه تا التهاب چشم و سکته 
مغزی به عنوان نشانه هایی از بیمار کرونا گزارش 
شده و عماًل در تمامی ارگان های بدن گزارش 

درگیری کووید۱۹ را داشته ایم.«
وی با بیان اینکه هنگامی که سی تی اسکن قفسه 
سینه یا اشعه ایکس را بر روی بیماران مبتال به 
کووید۱۹ انجام می دهیم، به طور معمول مناطق 
پراکنده و التهابی ریه ها را مشاهده می کنیم که آنها را 
پنومونی غیرمعمول می نامیم که این بیماران معموالً 
از سرفه، دشواری تنفس یا درد قفسه سینه، خستگی 
و تب رنج می برند، اظهار کرد: »آنچه بسیار تعجب 
آور مشاهده کردیم این است که برخی از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ چنین عالئمی ندارند. در عوض 
آنها با درد شکم، یا حتی عالئم دیگر مانند سکته 
مغزی یا التهاب چشم ظاهر می شوند. اما وقتی 
ریه های آنها را تصویر می بینیم، کووید۱۹ را در 
می یابیم. از طرف دیگر، خیلی کمتر، بیماران با 
سرفه و تب وارد می شوند، و تصویربرداری از 
قفسه سینه آنها نشان می دهد که ریه ها پاک هستند 
یا حداقل عالئم التهاب را دارند که این موضوع 
ممکن است مربوط به این واقعیت باشد که کووید۱۹ 
که در ابتدا هنگام ابتال به بیماری همه گیر تصور 
تنها بر ریه اثر می گذارد اما شواهد نشان می دهد 

که تقریباً بر همه اعضای بدن اثر گذار است.«
غالمرضانژاد با تاکید بر اینکه در جمعیت دنیا روزانه 
عده زیادی دچار سکته، پانکراس و یا التهاب در 
بیضه و چشم می شوند که این بیماری ها نیز سابقه 

طوالنی دارند، اظهار کرد: »در شرایط کنونی در دنیا 
همه گیری به وجود آمده که تاکنون و براساس 
آزمایشات قطعی بیش از ۵۱ میلیون نفر در دنیا 
)براساس آمار غیررسمی حدود ۲۰۰ میلیون نفر( 
را درگیر کرده است، حال جای سوال اساسی در 
این میان این است که آیا عالئمی مانند پانکراس 
چشم، بیضه و ... به تنهایی به وجود آمده و در 
کنار آن فرد مبتال به کووید شده است یا اینکه فرد 
در ابتدا مبتال به کووید شده و این بیماری عامل 
به وجود آمدن دیگر التهابات در بدن شده است.«
غالمرضانژاد ادامه داد: »خیلی از عالئم در دنیا 
بیماری در مجالت و حتی مقاالت  این  برای 
علمی گزارش شده اما مشکل اساسی این است که 
نمی دانیم آیا این عالئم و بیماری ها یک تصادف 
همزمانی با کووید داشته یا رابطه علت و معلول 
بوده یعنی کووید باعث شده این عالئم و بیماری ها 
در فرد مبتال بروز پیدا کند؟ و اثبات این عالئم 
برای بیماریی کووید ۱۹ در این است که بتوانیم 
ویروس کرونا را در هریک از اعضای درگیر شده 
با روش های پاتولوژی و بافت شناسایی شناسایی 
کرده و این ویروس را در آن بافت دریابیم که 
دالیل  نتوانستند  دانشمندان  نیز  موارد  اکثر  در 
معتبری بیان کنند که ویروس عامل فالن التهاب 

در بدن بوده است.«
این استادیار رادیولوژی بالینی با تاکید بر اینکه در 
شرایط کنونی اعتقاد ما نیز بر این است که احتماال 
کووید می تواند تمامی ارگان های بدن را درگیر 
کند، اظهار کرد: »اما به این نکته نیز باید توجه 
کرد که الزاماً عامل هر نوع التهابی در بدن، کووید 
نبوده بلکه ممکن است کووید عامل آن بوده و 
از سوی دیگر نیز این احتمال وجود دارد که یک 
همزمانی در این بیماری های رخ داده باشد. پس 
خیلی از چیزها را هنوز درباره کووید نمی دانیم.«
وی با اشاره به فشار سنگین وارد بر متخصصان 
و پزشکان و جامعه پژوهشی در شرایط کنونی 
گفت: »باید بپذیریم که هنوز نتوانسته ایم به دلیل 
فشارهای زیاد وارده به سیستم جامعه پزشکی، 
تحقیقات درست و جامعی درباره این بیماری در 
سطح دنیا داشته باشیم و برای پاسخ به خیلی از 
سواالت کرونایی نیاز به وقت و زمان بیشتری داریم.«
در  که  مطلب  این  به  واکنش  در  غالمرضانژاد 
گزارشی مطرح شده بود که کووید۱۹ برخالف 
دیگر بیماری های تنفسی مانند آسم می تواند با 
کاهش سطح اکسیژن خون بدون ایجاد مشکل 
تنگی نفس همراه باشد، گفت: »اکسیژن رسانی 
به خون شامل دو مرحله »اکسیژن رسانی و انتقال 
هوا از فضای بیرون به ریه بوده که از طریق مجاری 
هوایی اتفاق می افتد« و »عبور اکسیژن از غشاها و 
کیسه های هوایی به خون است«. کووید۱۹ درگیری 
اصلی و شدیدی در مجاری هوایی نداشته و اصل 
ماجرای کووید در کیسه های هوایی است که اگر 
این کیسه ها درگیر نشوند دلیلی ندارد که بخواهد 
روند انتقال اکسیژن دچار اختالل شود که این 
موضوع بر خالف آسم بوده زیرا آسم بر مجاری 

هوایی تاثیر می گذارد.«
ادامه در صفحه 12 

از عوارض طوالنی مدت کووید ۱۹ چه می دانیم؟ 
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 ادامه از صفحه 11
پزشکی  مرکز  بالینی  رادیولوژی  استادیار  این 
کک دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا درباره 
نیز گفت:  ریه ها  بر  ماندگار کووی ۱۹  اثرات 
»سارس در سال ۲۰۰3 در دنیا شیوع پیدا کرد 
و در مطالعه ای از دنبال کردن بیماران مبتال به 
سارس در مدت زمان ۱۵ سال، نشان داد که در 
3۰ تا 3۵ درصد بیماران مبتال به سارس، همچنان 
آسیب های دراز مدت ریوی مانند اسکار مشاهده 
می شود یعنی حدود 3۰ تا 3۵ درصد مبتالیان 
به سارس هیچ گاه ریه های آنها به حالت سابق 
و نرمال بر نمی گردد که این احتمال در مورد 

کووید نیز وجود دارد.«
وی با اشاره به اینکه شدت این اسکار یا شدت این 
اختالل آرایش بافتی در ریه ها به عوامل متعددی 
وابسته است، افزود: »یکی از این عوامل، »سن« 
بیمار است به طوری که هرچه سن بیمار مبتال به 
سارس یا کووید بیشتر باشد، احتمال اینکه ریه های 
آن هیچگاه به حالت عادی بر نگردد بیشتر است.«
غالمرضانژاد »بیماری های زمینه ای« را دیگر عامل 
موثر در شدت این اسکار بیان کرد و گفت: »در 
افرادی با بیماری هایی مانند فشار خون، دیابت، 
بیماران کلیوی، بیماران قلبی و به طور کلی هرگونه 
بیماری های زمینه ای التهابی، ریسک اینکه اسکار 
در ریه بیمار پس از بهبود کامل همچنان باقی 
مانده و بیماری آنها مانند یک ذات الریه معمولی 

نباشد، افزایش پیدا خواهد کرد.«
این استادیار رادیولوژی بالینی مرکز پزشکی کک 
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا به دیگر عامل 
شدت اسکار در بیماران کرونایی اشاره کرد و 
گفت: »میزان شدت بیماری و نوع درمان عامل 
دیگر مهم در اثرات طوالنی مدت کرونا بر ریه 
خواهد بود. به طور مثال برای بیمارانی که به دلیل 
شدت بیماری و افزایش درگیری ریه ها مجبور 
می شوند لوله گذاری داخلی انجام دهند، شدت 
اسکار و یا آسیب های دراز مدت از جمله کاهش 
عملکرد ریه افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.«

وی در پاسخ به این سوال که این اسکارها و 
میزان  چه  به  مدت  طوالنی  ریوی  آسیب های 
گذاشت؟،  خواهند  تاثیر  انسان ها  عملکرد  در 
انسان  بدن  بسیار مهمی در  ارگان  »ریه  گفت: 
است و خداوند انسان را به گونه ای آفریده که 
به طور معمول از حدود ۲۰ درصد ریه خود 
استفاده می کنند و 8۰ درصد بافت ریه به صورت 

ذخیره است.«
غالمرضانژاد با اشاره به اینکه میزان عملکرد افراد 
پس از بهبودی کامل از کووید۱۹ به میزان شدت 
اسکار آن ها بستگی دارد افزود: »اگر در فردی 
حدود ۱۰ درصد اسکار پس از بیماری به وجود 
آمده، قاعدتاً به دلیل آنکه قبال حدود ۲۰ درصد 
از ریه خود را استفاده می کرده پس با از دست 
دادن ۱۰ درصد دیگر، عماًل هیچگونه عالمتی 

در زندگی روزمره افراد ایجاد نخواهد شد.«
وی با اشاره به اینکه اگر فردی 7۰ تا 8۰ درصد دچار 
آسیب ریوی شود قطعا با کوچکترین فعالیتی دچار 
تنگی نفس خواهد شد افزود: »در ورزشکاران 
حرفه ای، به دلیل نوع فعالیت وزشی، گاهی میزان 
استفاده آنها از بافت های ریوی حدود 8۰ تا ۱۰۰ 
درصد خواهد بود و در صورت از دست دادن ۲۰ 
درصد از ریه خود، قطعاً در عملکرد حرفه ای و 

توانایی ورزشی آن موثر خواهد بود.«
این استادیار رادیولوژی بالینی با اشاره به اینکه در 
افراد مبتال به آسم و همچنین افراد با سابقه طوالنی 
کشیدن سیگار تا حدود ۵۰ درصد بافت ریوی از 
بین رفته است افزود: »در صورت ابتالی این افراد 
به کووید۱۹ و درگیری ریوی آنها، به احتمال زیاد 
به صورت دراز مدت دچار درگیری ریوی خواهند 
شد. پس در مجموع حتما کووید می تواند عوارض 
طوالنی مدتی داشته باشد که از جمله آنها می توان 
به اسکار اشاره کرد که ممکن است هیچ وقت نیز 
از بین نروند اما اینکه در چند درصد بیماران این 
اتفاق خواهد افتاد هنوز مشخص نیست و نیاز به 
مطالعات طوالنی مدتی دارد که البته این عوارض 

به فاکتورهای متعددی نیز وابسته است.«

غالمرضا نژاد در پاسخ به این سوال که برای 
تشخیص کووید۱۹ تست PCR معتبرتر است 
یا سی تی اسکن؟، گفت: »براساس روش های 
تشخیصی برخورد هر کشور با کووید۱۹ جواب 
این سوال متفاوت خواهد بود. براساس اطالعات 
دانشگاه  در  ما  دانشجویان  توسط  شده  گرفته 
USC از کشورهای چین، ایران، کره جنوبی، 
ترکیه، ایتالیا، انگلیس، آلمان، اسپانیا، مکزیک، 
آمریکا و کانادا نشان می دهد که الگوی تشخیصی 
کووید۱۹ در هر کشور متفاوت است و عمال 
نمی توان به صورت دقیق اعالم کرد که کدام 
یک از روش های تشخیصی درست و یا غلط 
است چون بسته به هر نوع کشوری، روش ها 

می تواند متفاوت باشد.«
وی با اشاره به اینکه به طور مثال در پروتکل های 
تدوین شده برای تشخیص بیماران کرونایی در 
ایالت متحده آمریکا، موضوع سی تی اسکن به 
هیچ عنوان مطرح نیست، افزود: »در آمریکا برای 
مشخص کردن اطالعات تکمیلی بیمار کرونایی 
و اینکه معلوم شود که به چه میزان ریه بیمار 
کوویدی درگیر شده است تست X – Ray  گرفته 
می شود و تنها زمانی از سی تی اسکن استفاده 
می شود که احساس کنیم بر بیمار عارضه ای سوار 

شده یا به هر دلیلی دچار آمبولی شده است.«
این استادیار رادیولوژی بالینی مرکز پزشکی کک 
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا با اشاره به اینکه 
در شروع اپیدمی کرونا در دنیا در کشورهایی 
هنوز  آنکه  دلیل  به  کره جنوبی  و  مانند چین 
تست های PCR وجود نداشت با استفاده از 
را  بیماریابی  توانستند  اسکن  تی  سی  روش 
کنند  کنترل  زیادی  تا حد  را  بیماری  و  انجام 
افزود: »مسلمًا برای کووید۱۹ تست PCR از 
لحاظ پزشکی اختصاصی تر است اما تست های 
سی تی اسکن حساس تر است. به طوری که 
تست های CT از تست های PCR حساس تر 
اما تست های PCR نسبت به CT اختصاصی تر 
است که با توجه به منابع هر کشور استفاده از 

این روش ها نیز متفاوت خواهد بود.«
غالمرضانژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر و 
با توجه به تعدد تست های PCR دلیلی خاصی 
 CT نمی بینیم که همه بیماران کرونایی بخواهند
انجام دهند افزود: »تست PCR در کنار انجام 
سوی  از  خوب  معاینه  یک  و   X-Ray یک 
پزشک عمال کار بیماران کرونایی را به خوبی 
انجام می دهد و تنها در صورتی که احساس کنیم 
عارضه ای به دلیل کووید۱۹ بر بیمار سوار شده 
استفاده از سی تی اسکن را تنها با تجویز پزشک 

متخصص توصیه می کنیم.«
پیشنهاد  اینکه در حال حاضر  بر  تاکید  با  وی 
می شود سی تی اسکن برای بررسی درگیری ریه 
با عفونت کووید۱۹ با دوز اشعه پایین انجام شود 
 low dose اظهار کرد: »اصطالحاً به این مدل
CT scan  گفته می شود که با این روش میزان 
تشعشع به بیمار و طبیعتاً خطرات آن به ویژه 
در کودکان به میزان قابل  توجهی در مقایسه با 

سی تی اسکن معمولی کمتر خواهد بود.«
این استادیار رادیولوژی بالینی با تاکید بر اینکه 
خانم های باردار به هیچ عنوان نباید سی تی اسکن 
شوند افزود: »میزان تشعشع با هر دوزی قطعاً دارای 
اثراتی خواهد بود و یکی از بزرگترین خطراتی که 
قطعا پس از کرونا جامعه جهانی با آن دست و 
پنجه نرم خواهد کرد، عوارض ناشی از بار اشعه 

سی تی اسکن ها در ایام کرونایی خواهد بود.«
غالمرضانژاد با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
هیچ دلیلی وجود ندارد که بیمار کرونایی بخواهد 
سی تی اسکن انجام دهد افزود: »سی تی اسکن 
تنها می تواند وسعت درگیری ریه با ویروس را 
نشان دهد. بنابراین توصیه اکید می شود که به 
هیچ عنوان مردم به صورت سرخود نباید نسبت 
به انجام سی تی اسکن اقدام کرده و از سوی 
دیگر به پزشکان نیز توصیه می کنیم که به جای 
سی تی اسکن با تست سواب بینی و نهایتاً عکس 
ساده قفسه سینه، تشخیص بیماری و تجویز دارو 

برای بیماران را داشته باشند.«
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رییس اداره پیشگیری از حوادث و سوانح وزارت بهداشت خبر داد

رییس اداره پیشگیری از حوادث و سوانح وزارت 
بهداشت با اشاره به ادامه اقدام برای ایمنی راه ها تا 
سال ۲۰۳۰، در عین حال از کاهش ۱۴ و ۲۵ درصدی 
مرگ و مصدومیت ناشی از حوادث ترافیکی در 

دوران کرونا و تحت تاثیر کاهش ترددها خبر داد.
به گزارش سپید، علیرضا مغیثی گفت: »راه ایمن 
شعاری بود که سازمان جهانی بهداشت ۱۶ سال 
قبل در نظر گرفت و دهه ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ به عنوان 
اولین دهه اقدام برای ایمنی راه ها در نظر گرفته شد 
که هدف آن کاهش و معکوس کردن پنج میلیون 

مرگ ناشی از حوادث ترافیکی بود.«
وی افزود: »در حال حاضر ساالنه یک میلیون و ۳۵۰ 
هزار مورد مرگ ناشی از حوادث جاده ای در جهان 
ثبت می کنیم که روزانه تقریبا ۳۷۰۰ نفر در جهان به 
دلیل حوادث ترافیکی فوت می کنند. باید توجه کرد 
که حوادث ترافیکی هشتمین علت مرگ در دنیاست 
که در گروه سنی کودکان، جوانان و نوجوانان که 
مولد جامعه هستند، اولین علت مرگ است. بر این 
اساس بار بیماری بسیار باالست و قربانیان عمدتًا 
از افراد کم درآمد و ضعیف جامعه هستند. نزدیک 
به ۵۵ درصد از قربانیان یا عابرین پیاده هستند یا 
عابرین دوچرخه و یا راکبین موتورسیکلت. البته 
با توجه به سن جامعه ما متاسفانه آمار مرگ ناشی 
از حوادث ترافیکی را در عابرین پیاده افراد سالمند 
هم در کشور مشاهده می کنیم که شاید این موضوع 

نیازمند بازنگری باشد.
مغیثی ادامه داد: »طی ۱۰ سال گذشته طبق آمار رسمی 
پزشکی قانونی موفق شدیم تا حدی کاهش مرگ 
ناشی از حوادث ترافیکی را داشته باشیم، اما نه ما و 
نه دنیا به این هدفی که باید می رسیدیم، نرسیدیم و 
قرار شد یک دهه دیگر به برنامه اقدام برای ایمنی 
راه ها اضافه شود و تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد تا کاهش 
۵۰ درصدی ناشی از حوادث ترافیکی را داشته باشیم.«
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مرگ کشور 
ناشی از چهار بیماری غیرواگیر است، گفت: »حال 
اگر راه های ایمن ایجاد کنیم، این بیماری ها می تواند 
کاهش یابد. به طوری که اگر راه ایمن باشد، فعالیت 

بدنی، استفاده از دوچرخه و... افزایش یافته و از طرفی 
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بیشتر شود تا 
بیماری هایی مانند دیابت، قلبی عروقی و... را کاهش 
دهد. مطمئنم که راه ایمن با تالش هایی که در دهه 

گذشته آغاز شد، می تواند استمرار یابد.«
مغیثی با اشاره به تاثیر کرونا بر مرگ های ناشی از 
حوادث ترافیکی، گفت: »از آغاز کرونا، کاهشی در 
حوادث ترافیکی داشتیم و مرگ ناشی از حوادث 
ترافیکی به میزان ۱۴ درصد و مصدومیت ناشی از 
این حوادث به میزان ۲۵ درصد کاهش یافته است. 

البته این موضوع به علت کاهش ترددهاست.«
رییس اداره پیشگیری از حوادث و سوانح وزارت 
بهداشت در پاسخ به سوالی درباره برنامه شهر ایمن، 
گفت: »برنامه پیشگیری از حوادث با عنوان برنامه 
جامعه ایمن در سطح شهرستان ها برنامه ریزی شده و 
چند شهر هستند که این برنامه را اجرا می کنند. البته 
اکنون نمی توان گفت که کدام شهر ایمن ترین است 
و باید یک ارزشیابی دقیق از این شهرها شود. البته 
اطالع رسانی در این حوزه ادامه دارد. در کرونا از 
اطالع رسانی و کمپین های حوادث ترافیکی و این 

مسائل غفلت نکردیم.«
مغیثی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت 
رسیدگی و امدادرسانی به حوادث و سوانح ترافیکی، 
گفت: »طی دهه گذشته اقدامات در پنج محور انجام 
شده و برای ۱۰ سال آینده هم تقویت می شود. یکی 
از این محورها امدادرسانی بعد از حادثه است که 
سازمان اورژانس کشور متولی آن است. یکی از 
دستاوردهای این ۱۰ سال کاهش زمان امدادرسانی 

در این حوادث بوده است.«
وی درباره عوامل خطر حوادث ترافیکی، تاکید کرد: 
»باید توجه کرد که یک درصد افزایش سرعت، چهار 
درصد خطر مرگ را در تصادفات و عابرین پیاده 
افزایش می دهد. اگر خودرویی با سرعت ۶۵ کیلومتر 
با یک عابر تصادف کند، چهار برابر شانس فوت شدن 
عابر بیش از زمانی است که سرعت پنج کیلومتر 
کاهش یابد. در سایر عوامل خطر مانند کاله ایمنی، 
کمربند ایمنی، صندلی کودک و ... نیز چنین آمارهایی 

وجود دارد. باید توجه کرد که عبور از سرعت مطمئنه 
اولین و مهم ترین عامل بروز تصادفات در حوادث 
ترافیکی است و به همین علت یکی از اهداف ۱۰ 
سال آینده، محدوده سرعت است که هر تعداد تخطی 
از سرعت مطمئنه که در سال ۲۰۱۱ اتفاق می افتاده، 
در سال ۲۰۳۰ باید ۵۰ درصد کاهش یابد. البته در 
تصادفات عوامل متعدد دیگری مانند خودرو، جاده 

و خطاهای راننده هم وجود دارد.«
مغیثی همچنین گفت: »مرجع آمار تصادفات در 
کشور پزشکی قانونی است که طبق این آمار در 
سال گذشته تقریبا ۱۶ هزار و ۹۴۶ مورد مرگ را 
ناشی از تصادفات ترافیکی ثبت کردیم که در شش 
ماهه امسال هم هفت هزار و ۸۹۱ مرگ را از پزشکی 
قانونی داشتیم که نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 
۱۶ درصد کاهش داشته است. باید توجه کرد که 
حوادث ترافیکی در ایران سومین عامل مرگ است 
و طبق مطالعات متفاوت از نظر بار بیماری ها حدود 
پنج تا شش درصد است. حوادث ترافیکی به اندازه 

۵ درصد GDP تاثیرگذار است.«
وی افزود: »یکی از اولویت ها در دهه آینده ایمنی راه 
است. هدف این است که باید ۱۰۰ درصد از راه های 
تازه تاسیس حداقل استاندارد ایمنی را داشته باشند 
و ۷۵ درصد از ترددها باید در راه های ایمن انجام 
شود. در حال حاضر راه یکی از عوامل تصادفات 
ترافیکی است. افرادی که ساکن روستاها هستند و ۲۰ 
تا ۲۵ درصد جامعه ایران در روستا زندگی می کنند 
که این تعداد ۴۰ درصد از مرگ حوادث ترافیکی را 
به خودشان اختصاص می دهند. حال یکی از اهداف 
برنامه جامعه ایمن شناسایی این گروه ها، شناسایی 
عوامل خطر این مناطق و توانمندسازی این افراد است.«
مغیثی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت غرق شدگی 
در کشور، گفت: »در حوزه غرق شدگی برنامه های 
زیادی را دنبال می کنیم. سه استان یا چهار دانشگاه 
علوم پزشکی شمالی کشور در استان مازندران، گیالن 
و گلستان را هدف قرار داده بودیم. البته از سال گذشته 
برنامه را به کل کشور تسری دادیم. به عنوان مثال در 
استان فارس و اصفهان به ویژه در فصل برنج کاری 

مواردی از غرق شدگی داشتیم که در این استان ها 
نیز برنامه را تسری دادیم. یکی از مهم ترین علل 
مرگ ناشی از حوادث، سوختگی است که  نزدیک 
به ۴۴ تا ۴۵ درصد مصدومان حوادث، سوختگی 
است که در خانه هم عمدتاً اتفاق می افتد. سوختگی 
یکی از جراحات تاثیرگذار است و به حمایت های 
بیشتری نیاز دارد. حوادثی مانند سقوط به ویژه در 
جوانان و افراد سالمند، لیزخوردگی و... نیز بار زیادی 
را به سیستم سالمت و کل جامعه تحمیل می کند.«

وی در ادامه صحبت هایش تاکید کرد: »تلفن همراه 
چه با هندزفری و چه بدون هندزفری چهار برابر 
خطر تصادف را افزایش می دهد و اگر با تلفن 
همراه پیام بفرستید ۲۳ برابر خطر تصادف را به 
جان خریدید. زمانیکه با تلفن همراه یا کنار دستی تان 
صحبت می کنید، ۵۰ درصد واکنش تان در هنگام 

خطر کاهش پیدا می کند.«
مغیثی گفت: »مرگ های ناشی از حوادث ترافیکی 
بیشتر در خارج از شهر اتفاق می افتد. گرچه ۵۴ درصد 
مرگ های ناشی از حوادث ترافیکی در گروه عابرین 
پیاده، راکبین دوچرخه و راکبین موتورسیکلت هستند 
که عمدتا در شهرها هستند. ۱۵ کیلومتری شهرها نباید 
از خاطر برود. زیرا مسافتی است که به علت خستگی 
و شلوغی حاشیه شهر، خطر در آن زیاد است. البته 

خارج از شهر شدت تصادفات بیشر است.«
رییس اداره حوادث و سوانح وزارت بهداشت با بیان 
اینکه مرگ ناشی از تصادفات ساالنه حدود ۶ میلیارد 
دالر به کشور خسارت می زند، گفت: »هدف ما این 
است که جاده های جدید ۱۰۰ درصد استاندارد باشند.«

وی با بیان اینکه اولین علت مرگ کودکان پنج سال 
تا نوجوانان و جوانان ۲۹ سال، حوادث ترافیکی 
است، اظهار کرد: »مطمئناً نباید از یاد برد که کودکان 
یکی از قربانیان حوادث ترافیکی هستند و باید برای 
ایمنی آنها تالش کرد. اگر کودکان درون ماشین، در 
صندلی مخصوص کودک قرار بگیرند، ۶۰ درصد 
احتمال مرگ در تصادفات شدید کاهش می یابد. در 
عین حال ما برای کمبرند ایمنی قانون داریم که یکی 
از اثرات مثبت دهه ایمنی راه هاست. حال باید در این 
دهه عالوه بر کمربند ایمنی برای کودکان باالی ۱۲ 
سال تمرکز کنیم و کودکان زیر ۱۲ سال که از صندلی 
کودک به صورت اجباری در خودرو استفاده کنند.«

مغیثی همچنین گفت: »تصادفات با یک عامل اتفاق 
نمی افتد. به طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰ درصد می 
توان نقاط حادثه خیز را در تصادفات دخیل دانست. 
البته تالش شده که بسیاری از این موارد اصالح 
شوند. البته باز هم بر روی سرعت باال و تاثیرش 

در تصادف تاکید دارم.«
به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: »طی این هفته که 
هفته ایمنی راه هاست که یک روز آن مربوط به 
قربانیان حوادث ترافیکی است، باید توجه کرد که 
حوادث ترافیکی معموالً در گروه های اجتماعی و 
اقتصادی پایین تر اتفاق می افتد و بر همین اساس 
تعداد زیادی از قربانیان حوادث ترافیکی در ایران 
مردان، افراد مولد و نان آور خانواده یا تنها نان آور 
خانواده هستند که مرگ یا حتی مصدومیت آنها 
سرنوشت تک تک اعضای یک خانواده را تحت 

تاثیر شدید قرار می دهد.«

کاهش ۱۴ درصدی مرگ های ترافیکی دردوران کرونا
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سوخت شدن زحمات کادر درمان در غیاب پروتکل های پیشگیرانه

  امین جاللوند
قرار است از شنبه آینده، شدیدترین محدودیت های 
موج سرکش  شاید  تا  کنند  اعمال  را  کرونایی 
بیماری کرونا مهار شود. آمار مرگ های روزانه 
به دلیل ابتال به کرونا، همچنان در حوالی عدد 
450 است و طبق اظهارنظرهای رسمی نیز ایران 
در زمره پنج کشور اول جهان در زمینه مرگ و 

میرهای ناشی از کرونا است.
نمایندگان جامعه پزشکی تاکید دارند که یکی از 
عمده دالیل تشدید بحران کرونا در ایران، نادیده 
گرفتن پروتکل های پیشگیرانه است. در صورتی 
که پیشگیری از کرونا در اولویت نباشد و همه 
برنامه های مهار کرونا نیز حول محور پیشگیری 
تنظیم نشود، آن وقت زحمات کادر درمان هم 
بی نتیجه خواهد ماند. در آن صورت هرچقدر 
جامعه پزشکی تالش کند که بیماران مبتال به 
کرونا را درمان کند، باز هم نمی تواند پاسخگوی 

افزایش چشمگیر بیماران بستری باشد. 
در  بستری  بیماران  خروجی  و  ورودی  وقتی 
بیمارستان ها تناسب نداشته باشد، در آن صورت 
افزایش کادر درمان و تامین تجهیزات پزشکی هم 
نخواهد توانست در برابر موج فزاینده بیماران 
کادر  این وضعیت،  باشد. در  پاسخگو  بستری 
درمان هم نتیجه تالش هایش را نخواهد دید و 
مدام با افزایش آمار مرگ و میر بیماران مبتال به 

این چرخه معیوب  کرونا مواجه خواهیم شد. 
در نهایت به افزایش خستگی و فرسودگی کادر 
درمان منجر خواهد شد و موجب می شود که 
دیگر تاب و توانی برای ادامه خدمت باقی نماند.
نظام  سازمان  کل  رئیس  ظفرقندی،  محمدرضا 
پزشکی کشور هم با اشاره به در اولویت نبودن 
مباحث پیشگیری، تاکید می کند: »در حال حاضر 
بیماران با نوع شدید بیماری به بیمارستان ها مراجعه 
می کنند و با کمبود تخت مواجه می شوند که این امر 

موجب باال رفتن آمار ورودی بیمارستان ها خواهد 
شد. با شرایط فعلی تخت کافی برای بستری بیماران 
جدید وجود ندارد. حدود شش هزار و ۲00 تخت 
ICU توسط بیماران مبتال به کرونا اشغال شده 
است که حدود دو هزار و ۲00 عدد از آن ها در 
ICU اینتوبه شده اند. این امر به این معناست که 
حدود ۹0 درصد مبتالیان به مرگ نزدیک شده اند 
که همه این عوامل باعث ایجاد آسیب جدی برای 

افراد عادی و کادر درمان خواهد شد.«
او درباره علت باال بودن آمار مرگ و میر بیماران 
مبتال به کرونا در کشور هم توضیح می دهد: »در حال 
حاضر ما جزو پنج کشوری هستیم که به دلیل عدم 
اعمال به موقع روش های پیشگیرانه، آمار مرگ 
و میرمان از نظر کرونا نسبت به کشورهای دیگر 
باالتر است. ۸0 درصد اقدامات موثر در اپیدمی ها 
اعمال روش های پیشگیرانه است. بنابراین اگر 
اقدامات پیشگیرانه به خوبی انجام نشود و تجمعات 
برگزار شوند، حتما با اتفاق های ناگواری مواجه 
خواهیم شد. به طور مثال تصمیماتی که در حال 
حاضر برای تست pcr بیماران مبتال به کرونا 
گرفته می شود بسیار خوب است، اما کمی دیر 
برای تحقق آن ها تصمیم گیری شده است. در 
حقیقت به دلیل عدم شناسایی زود هنگام بیماران 

آسیب می بینیم.«
ظفرقندی یادآور می شود: »در حال حاضر روزانه 

حدود ۱00 هزار کیت تشخیص کرونا درکشور مورد 
نیاز است، اما براساس محاسبات اپیدمیولوژیکی ما 
تا به االن در روز تنها حدود ۲5 هزار تست انجام 
داده ایم که این موضوع موجب شده است بیماران 
به اندازه کافی شناسایی نشوند. تحقیقات نشان داده 
است که ۲0 درصد افرادی که تست pcr آن ها 
مثبت بوده است، در حال تردد در جامعه هستند، 
افرادی که  بدون این که خود را قرنطینه کنند. 
متوجه ابتالی خود به کرونا شده باشند باید هرچه 
سریع تر با افرادی هم که در ارتباط بوده اند قرنطینه 
شوند. این موضوع درواقع بهترین راه برای کنترل و 
پیشگیری بیماری است. به طور مثال در برخی از 
شهر های کشورمان حدود ۲۹۳ تست گرفته شده 
است که حدود ۲۱۱ عدد از آن ها  مثبت بوده اند. 
این موضوع نشان می دهد که به اندازه کافی تست  

نداریم و به موقع از آنها استفاده نمی کنیم.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور تصریح 
می کند: »در واقع باید ماکسیمم تست های مثبت 
در  باشد،  درصد   ۱0 الی    5 کرونایی حدود 
حالی که در کشور ما این رقم حدود 50 درصد 
قبول  قابل  عنوان  هیچ  به  و  می دهد  نشان  را 
نخواهد بود. مرحله اول برای پیشگیری انجام 
 ، استاندارد ها  به  توجه  با  موقع  به  تست های 

شناسایی و قرنطینه زود هنگام افراد است. 
ادامه در صفحه 15 

آب در هـاون کوبیـدن
کارشناسان می گویند به دلیل نادیده گرفتن پیشگیری، ایران در زمره پنج کشور اول مرگ ومیر بر اثر 

کرونا است. این اتفاق موجب خنثی شدن بسیاری از زحمات کادر درمان شده است

یکی از عمده دالیل تشدید بحران 
کرونا در ایران، نادیده گرفتن 

پروتکل های پیشگیرانه است. در 
صورتی که پیشگیری از کرونا در 
اولویت نباشد و همه برنامه های 

مهار کرونا نیز حول محور پیشگیری 
تنظیم نشود، آن وقت زحمات کادر 

درمان هم بی نتیجه خواهد ماند. 
در آن صورت هرچقدر جامعه 
پزشکی تالش کند که بیماران 

مبتال به کرونا را درمان کند، باز 
هم نمی تواند پاسخگوی افزایش 

چشمگیر بیماران بستری باشد
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 ادامه از صفحه 14
قطعا با این عمل بار ورودی بیمارستان ها کاهش 
پیدا می کند و تعداد فوتی ها کم خواهد شد. در 
حال حاضر تعداد بسیاری از افراد، شیوه نامه ها 
و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت می کنند 
و برخی دیگر از انجام این وظیفه همگانی فرار 
می کنند. باید در نظر بگیریم که در صورت عدم 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی ابتدا به خودمان و 
سپس به  دیگران صدمه وارد خواهیم کرد. البته 
مسئوالن هم باید به موقع متخلفان راشناسایی 

کرده و با آنها برخورد کنند.«
موارد الزم  اگر  »قطعا  او خاطرنشان می کند: 
اعم از دستگاه های اکسیژن ساز در بیمارستان ها 
آسیب های  می توانند  حتما  نشوند،  تامین 
کنند.  وارد  بیماران  و  افراد  به  را  فراوانی 
از  شهید   ۳00 حدود  می دانید  که  همانطور 
کادر درمان جان خود را در این راه از دست 
ازای هر شهید 400 فرد مبتال  به  داده اند که 
مشاهده شده است. در حال حاضر با توجه 
به شرایط نامناسب کرونایی، کادر درمان کم 
خارج  درمان  چرخه  از  و  شده  فرسوده  کم 
می شوند که این امر می تواند آسیب های جدی 

بر بیماران و افراد وارد کند.«

ظفرقندی تصریح می کند: »البته اقدامات ما با 
توجه به شاخص کیفیت در حوزه درمان بسیار 
موفقیت آمیز بوده است، اما با توجه به کمبود 
حجم  بودن  باال  کافی،  توانایی  نبود  پرسنل، 
کشور  مبتالیان  و  میر  و  مرگ  آمار  بیماران، 
بیشتر  دیگر  به کشورهای  نسبت  کرونا  به  ما 
بوده است. آن چیزی که ما از ستاد مبارزه با 
کرونا توقع داریم این است که به موقع نتایج 
را بررسی کرده و یک برنامه راهبردی تعیین 
رفتن  بین  از  شاهد  سریع تر  چه  هر  تا  کنند 

چرخه انتقال این ویروس منحوس باشیم.«

تبعات رعایت نشدن پیشگیری بر وضعیت 
کادر درمان

در شرایطی که پیشگیری بر درمان در اولویت 
قرار نگیرد، دور از انتظار نیست که با افزایش 
چندبرابری آمار مرگ و میر بیماران مبتال به کرونا 
مواجه شویم. در آن صورت با حجم بی سابقه فشار 
کاری در مراکز درمان کرونا مواجه خواهیم شد 
که خارج از تاب و توان کادر درمان خواهد بود.
همایون انتظاری، متخصص اپیدمیولوژی در گفتگو 
بر  پیشگیری  نشدن  رعایت  تبعات  به  با سپید 
وضعیت کادر درمان می پردازد و تاکید می کند: 

»ما اگر در نبرد با کرونا شکست بخوریم، دقیقا از 
نقطه ای شکست خواهیم خورد که روزگاری نقطه 
قوتمان بوده است. هم اکنون مهم ترین نقطه قوت 
کشور ما در نبرد با کرونا، نیروهای درمانی فداکار 
و جان برکفی هستند که عاشقانه برای خدمت 
به میدان آمده اند. در صورتی که همچنان درمان 
بر پیشگیری در اولویت باشد، آنگاه ما این نقطه 
قوت را روز به روز ضعیف تر می کنیم، تا جایی 
که دیگر اثری از آن باقی نماند. این نقطه دقیقا 
همان جایی است که ما به طور کامل از کرونا 
شکست خواهیم خورد، زیرا با دست خودمان، 
اثربخشی مراکز درمان کرونا را تضعیف کرده ایم.«
او با اشاره به کمبود تخت های بستری برای درمان 
بیماران مبتال به کرونا، یادآور می شود: »در بسیاری 
از مراکز درمان کرونا با شرایطی روبرو هستیم که 
گاهی ۱0 بیمار مبتال به کرونا به یک پرستار سپرده 
می شود. این پرستار قادر به معجزه نیست و در 
بهترین حالت می تواند خدمات استاندارد را به 
چند بیمار ارائه دهد. وقتی گفته می شود که تعداد 
تخت های بستری به اندازه نیاز بیماران مبتال به 
کرونا وجود ندارد، این شرایط به صراحت به این 
معنی است که کادر درمان در باالترین میزان فشار 
کاری خود در حال ارائه خدمت است. در هیچ 

کجای جهان این شرایط نمی تواند در بلندمدت 
ادامه داشته باشد. کادر درمان، ربات نیست که 
یک سری وظایف از پیش تعیین شده را بدون 
کم و کاست اجرا کند. او هم انسانی است با 
دامنه محدودی از توانایی که حتی به دلیل ابتال 
به کرونا ممکن است کال توانایی ارائه خدمت 

را از دست بدهد.«
انتظاری با اشاره به پیشنهادهایی مبنی بر ساخت 
نقاهتگاه و بیمارستان صحرایی برای جبران کمبود 
تخت بستری، تاکید می کند: »سوال جدی ما از 
مسئوالن این است که حتی اگر تعداد نقاهتگاه ها را 
چندین برابر کردید و در هر شهری هم بیمارستان 
صحرایی تاسیس کردید، چه نیروهایی قرار است 
بپردازند؟ وقتی  ارائه خدمت  به  مراکز  این  در 
همین االن در مراکز درمان کرونا با کمبود شدید 
کادر درمان مواجه هستیم، کدام گروه از نیروهای 
انسانی قرار است در نقاهتگاه ها و بیمارستان های 
صحرایی خدمت کنند؟ باید کمبود شدید کادر 
درمان در معادالت نبرد با کرونا محاسبه شود. 
به همین دلیل است که تاکید داریم فقط اولویت 
قرار گرفتن پیشگیری می تواند هم آمار مبتالیان 
و مرگ و میرها را کاهش دهد و هم سالمت 

کادر درمان را حفظ کند.«

دست خالی کادر درمان در نبرد با 
هیوالی کرونا

یافته، می توان  با کشورهای توسعه  در مقایسه 
گفت کادر درمان در ایران با کمترین امکانات و 
پایین ترین سطح دستمزدها در حال ارائه خدمت 

در مراکز درمان کرونا است.
علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در 
کالن شهر تهران هم با اشاره به خطر فرسودگی 
کادر درمان، هشدار می دهد: »بار کاری قابل توجه 
و مضاعفی برای درمان بیماران مبتالبه کرونا بر 
دوش کادر بهداشت و درمان است که می تواند 
بر تاب آوری نیروی انسانی و ظرفیتهای درمانی 
تاثیرگذار باشد. بسیاری از بیماران مبتال به کرونا 
با حال عمومی وخیم در بخش های ویژه تحت 
درمان هستند. تعداد مراجعان مبتال و یا مشکوک 
به کرونا به بخش های سرپایی بهداشت نیز افزایش 
یافته  است. همه اینها فشار کاری زیادی به کادر 

درمان آورده است.«
توصیه های  نگرفتن  »جدی  می شود:  یادآور  او 
بهداشتی، سبب افزایش بار زحمات کادر درمانی 
از  برخی  همچنان  متاسفانه  است.  کشور شده 
مردم و مسئوالن موضوع کرونا را ساده گرفته اند، 
این سهل انگاری بسیار هولناک است که می تواند 
سبب تلف شدن مردم و کادر درمان شود. عمده  
گالیه کادر درمانی نیز به این موضوع برمی گردد 
که معتقد هستند برخی از مردم کروناویروس را 
شوخی گرفته اند. پرستاران و پزشکان نیز دچار 
بیماران  فرسایش شدند، چراکه هر روز تعداد 
بیشتری به مراکز درمانی مراجعه می کنند. اگر 
می خواهیم نیروهای پزشکی و پرستاری بتوانند 
کمی استراحت داشته باشند تا خدمات بهتری 
ارائه دهند، باید بیماردهی به بیمارستان را کم 
کنیم و جز در موارد ضروری از تردد در سطح 

شهر خودداری کنیم.«
با توجه به اینکه حداقل تا یک سال دیگر قرار 
است زندگی اجباری با کرونا داشته باشیم، تمرکز 
بر پیشگیری می تواند زحمات کادر درمان را هدر 

ندهد و چرخه تولید بیماری را کندتر کند.

انتظاری: هم اکنون مهم ترین 
نقطه قوت کشور ما در نبرد با 

کرونا، نیروهای درمانی فداکار و 
جان برکفی هستند که عاشقانه 
برای خدمت به میدان آمده اند. 
در صورتی که همچنان درمان بر 

پیشگیری در اولویت باشد، آنگاه 
ما این نقطه قوت را روز به روز 

ضعیف تر می کنیم، تا جایی که 
دیگر اثری از آن باقی نماند. این 
نقطه دقیقا همان جایی است که 
ما به طور کامل از کرونا شکست 

خواهیم خورد
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ظفرقندی: در حال حاضر بیماران 
با نوع شدید بیماری کرونا به 

بیمارستان ها مراجعه می کنند و 
با کمبود تخت مواجه می شوند 

که این امر موجب باال رفتن آمار 
ورودی بیمارستان ها خواهد شد. 

با شرایط فعلی تخت کافی برای 
بستری بیماران جدید وجود ندارد. 

همچنین ما جزو پنج کشوری 
هستیم که به دلیل عدم اعمال به 

موقع روش های پیشگیرانه، آمار 
مرگ و میرمان از نظر کرونا نسبت 

به کشورهای دیگر باالتر است

زالی: جدی نگرفتن توصیه های 
بهداشتی، سبب افزایش بار 

زحمات کادر درمانی کشور شده 
است. متاسفانه همچنان برخی 

از مردم و مسئوالن موضوع 
کرونا را ساده گرفته اند، این 

سهل انگاری بسیار هولناک 
است که می تواند سبب تلف 

شدن مردم و کادر درمان شود. 
عمده  گالیه کادر درمانی نیز 

به این موضوع برمی گردد که 
معتقد هستند برخی از مردم 

کروناویروس را شوخی گرفته اند



وزیر بهداشت در نشست مجازی سازمان جهانی بهداشت خبر داد

 علی ابراهیمی
بررسی  مجازی  نشست  سپید،  گزارش  به 
پیشرفت های ساخت واکسن کووید 19 در ایران 
با حضور وزیر بهداشت، رئیس دفتر مدیترانه شرقی 
سازمان جهانی بهداشت و کارشناسان این سازمان 

از ژنو، قاهره و تهران برگزار شد.
سعید نمکی، وزیر بهداشت در ابتدای مراسم ارائه 
گزارش پیشرفت های تولید واکسن کووید 19 در 
کشور به سازمان جهانی بهداشت؛ ضمن تشکر از 
دست اندرکاران تولید واکسن کرونا در جهان به عنوان 
یک کار بزرگ انسانی، گفت: »تشکر می کنم از معاونت 
محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشمندان 
شرکت های دانش بنیان، انستیتو پاستور و موسسه 
رازی و نیز بنیاد برکت. همچنین از سازمان جهانی 
بهداشت به ویژه برادر عزیزم دکتر احمد المنظری 
ممنونم؛ به ویژه عزیزانی که در قسمت ساخت واکسن 

و داروهای بیولوژیک با ما همکاری می کنند.«

آغازتولیدداخلیتستهایآنتیژن
وی در ادامه افزود: »قبل از هر چیز بپردازیم به 
وضعیت بیماری کووید 19 در جهان و موج جدید 
و پاییزه آن، که خیز بزرگی را در جهان رقم زد و 

کشور ما هم به گونه ای درگیر این پدیده است.«
نمکی گفت: »ما با طرح جدیدی که دنبال می کنیم با 
بیماریابی بیشتر و تست های باالیی که اخیرا می گیریم 
سعی داریم تا بیماری را مدیریت کنیم. ما در این 
طرح در نظر داریم تعداد تست های خود را به روزی 
100 هزار مورد برسانیم و با توجه به ساخت داخل 
تست های آنتی ژن در کشور که از اواسط هفته آینده 
راه اندازی خواهد شد و پروانه صدورش به سرانجام 
رسیده، خواهیم توانست با بیماریابی فراوان، قرنطینه 
زودتر، درمان سرپایی و مراقبت بیشتر در بیمارستان ها 

از آمار مرگ ومیر و موارد بستری بکاهیم.«

تأمینواکسنکرونااز۳طریق
وزیر بهداشت در ادامه گفت: »در رابطه با واکسن 
کووید 19 هم ما همگام با کشورهای جهان از 
روزهای نخست کار را آغاز کردیم و با سه روش 
برای تأمین واکسن مورد نیاز مردم کشورمان راه 
را دنبال می کنیم. نخستین مسیر مشارکت در طرح 
کوواکس با هدایت سازمان جهانی بهداشت و قرار 
دادن سهمیه ای برای جمهوری اسالمی ایران در 

این زمینه است.«
وی ادامه داد: »روش دیگر همکاری های بین المللی 
است که با کوشش همکاران من در روابط بین الملل 
و انستیتو پاستور و در برخی دستگاه های دیگر است 
که با مشارکت  کشورهایی که اعالم آمادگی کرده اند 
و به شکل پروژه مشترک دنبال می شود، خواهد 
بود. همچنین با همکاری دوستانم در شرکت های 
دانش بنیان در مجموعه هایی مثل بنیاد برکت، موسسه 
رازی و انستیتو پاستور فعالیت بسیار خوبی از ماه ها 

قبل در زمینه ساخت واکسن آغاز شده است.«

وضعیتواکسنهایایرانی
نمکی در ادامه افزود: »چندی پیش به مردم شریف 
کشورم این مژده را دادم که ما در رابطه با ساخت واکسن 
گام های بسیار مؤثری برداشته ایم و خوشبختانه از 
بین 1۲ شرکت که کار تحقیقات بر روی ساخت 
واکسن کووید 19 را آغاز کرده بودند، امروز حدود 
۷ یا ۸ شرکت در وضعیت مطلوب تری قرار دارند 
و ۴ شرکت مراحل پیشرفته فاز یک و دو را طی 

کردند و وارد فاز ۳ یعنی فاز انسانی می شوند.«
وزیر بهداشت افزود: »امروز در نشستی که با عزیزان 
سازمان جهانی بهداشت داشتیم و قبال هم موارد را 
به صورت مکتوب به استحضار آنها رسانده بودیم، 
گروهی از همکاران من در شرکت های دانش بنیان 
که گام های پیشرفته تری برداشته اند عملکرد خود 

را به اطالع کارشناسان سازمان جهانی بهداشت 
می رسانند و هفته بعد و یا هفته بعد از آن نیز از گروه 
دیگری که کار پیشرفته تری دارند دعوت می کنیم و 
با همین مکانیسم موارد را به اطالع سازمان جهانی 

بهداشت خواهیم رساند.«
وی تصریح کرد: »آنچه برای ما به شدت مهم است 
و مورد توجه و حمایت ریاست جمهوری و از 
همه مهم تر مورد حمایت ویژه مقام معظم رهبری 
قرار دارد این است که شاهد توسعه حرکت های 
دانش بنیان با تکیه بر علم و دانشمندان داخلی باشیم. 
خوشبختانه واکسن کووید 19 یکی از دستاوردهای 
غرورآفرین این تفکر است که امیدواریم در آینده 
نزدیک به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز در ساخت 

واکسن کووید 19 در جهان مطرح شویم.«
نمکی افزود: »انتظار ما از سازمان جهانی بهداشت 
هم این است که ما را به عنوان کشوری که در اوج 
تحریم های ظالمانه گام های مؤثری در این راستا 
برمی دارد، بیش ازپیش حمایت کند و با تسریع در 
مراحل کار کارشناسی موجب شود تا ما زودتر 
به عنوان تولیدکننده منطقه ای مهم در زمینه کووید 19 
برای کشور خودمان و مردم جهان گام های مؤثری 
برداریم.« در ادامه این نشست حمیدرضا جمشیدی، 
مدیرعامل گروه دارویی برکت هم به بیان نکاتی 
در خصوص تالش های دانشمندان ایران در تولید 
واکسن کرونا پرداخت. همچنین احمد المنظری، 
رئیس دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت 
نیز به بیان دیدگاه ها و حمایت های سازمان جهانی 
بهداشت از کشورهای عضو این نهاد در جهت 

دست یابی به واکسن کووید 19 پرداخت.

ورودواکسنهایایرانیبهفازمطالعاتانسانی
سعید نمکی، وزیر بهداشت پس از پایان این 
گفت:  رسانه ها  با  گفت وگویی  در  نشست، 

چه  کرونا  با  مقابله  جدید  طرح  با  رابطه  »در 
محدودیت ها و چه اجرای طرح بسیج بیماریابی 
سریع به همراه افزایش تعداد تست های تشخیصی 
و قرنطینه و غیره باید بگویم که همکاران من 
در صداوسیما و در نشست های موارد مختلف 
را به استحضار مردم شریف ایران رسانده اند و 

باز هم اطالع رسانی خواهد شد.«
نمکی افزود: »امروز شاهد نشست جدیدی بودیم که 
به عنوان یک نقطه عطف و افتخارآفرین می توان از آن 
نام برد زیرا شاهد نشستی بودیم که در آن گزارش 
پیشرفت کار ساخت واکسن در جمهوری اسالمی 
ایران برای پیشگیری از کووید 19 به استحضار 
کارشناسان سازمان جهانی بهداشت رسید. در همین 
راستا سازمان جهانی بهداشت با بررسی های متعدد 
و رسیدگی به محتویات ارسالی ما امروز نشست 
کارشناسی را با همکاران ما در سطح منطقه امرو 
و ژنو برگزار کرد و آنها نیز باور کردند که گام های 

دانشمندان ما گام های مؤثری است.«
از  واکسن  چند  »خوشبختانه  کرد:  اضافه  وی 
این مجموعه واکسن ها فازهای 1 و ۲ مطالعات 
را گذراندند و از هفته آینده یا بعد از آن وارد 
فاز مطالعات انسانی خواهند شد. البته همه این 
حرکت ها مبتنی بر استانداردهای بین المللی است و 
گام به گام با تأیید کارشناسان جهانی بهداشت پیش 
خواهد رفت. بر همین اساس امروز به عنوان یکی از 
کشورهای پیشتاز در عرصه ساخت واکسن کووید 
19 هستیم و امیدوارم با لطف خدا و حمایت های 
بی دریغ مقام معظم رهبری و حمایت های مستمر 
رئیس جمهور محترم و دعای خیر مردم خبر خوشی 
که مدتی پیش در مورد واکسن دادم را محقق 
کنیم و ما هم یکی از سازندگان اصلی واکسن 
کووید 19 هم برای مردم سرزمین خود و همه 

نیازمندان جهان باشیم.«

واکسنکرونای4شرکتایرانیواردفازانسانیمیشوند
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موفقیتی دیگر در تولید واکسن کووید 19

ابراهیمی علی   
شرکت داروسازی مدرنا اعالم کرد فاز سوم 
که  می دهد  نشان  شرکت  این  آزمایش های 
در  درصد   9۴ از  بیش  آنها  کرونای  واکسن 

جلوگیری از کووید 19 مؤثر بوده است.
 NBC تلویزیونی  شبکه  سپید،  گزارش  به 
شرکت  که  کرد  اعالم  خبری  در  امریکا 
9۴.5 درصدی  داروسازی مدرنا از موفقیت 
این شرکت خبر  19 ساخت  کووید  واکسن 

داده است.
این خبر یک هفته پس از خبر غول دارویی 
اولیه  تجزیه وتحلیل  که  شد  اعالم   Pfizer
نامزد  که  داد  نشان  آن  تحقیقاتی  داده های 
واکسن این شرکت بیش از 90 درصد مؤثر 

بوده است.
در  دوشنبه  روز  مدرنا  بیوتکنولوژی  شرکت 
اطالعیه خود اعالم کرد: »تجزیه وتحلیل اولیه 
از آزمایش فاز سوم واکسن این شرکت نشان 
شرکت  این   19 کووید  واکسن  که  می دهد 
مؤثر  عفونت  از  جلوگیری  در  درصد   9۴.5
است و امید به دستیابی به موفقیت دوم در 

دارد.« را  همین هفته ها 

حلچالشدمایحملواکسن
آمده  مدرنا  داروسازی  شرکت  اعالمیه  در 
شده  اعالم  نامزد  واکسن  »برخالف  است: 
باید در دمای منفی  فایزر که  توسط شرکت 
۷0 درجه سانتی گراد )منفی 9۴ فارنهایت( یا 
پایین نگهداری شود، واکسن این شرکت به 
نگرانی  و  ندارد  نیاز  بیش ازحد  ذخیره سازی 
در مورد نحوه توزیع واکسن در بین میلیاردها 

مردم در سراسر جهان وجود ندارد.«
در بخش دیگری از اعالمیه شرکت مدرنا آمده 
است: »انتظار می رود واکسن این شرکت در 
درجه   ۸ تا   ۲ یعنی  یخچال  استاندارد  دمای 
سانتی گراد )۳6 تا ۴6 فارنهایت( به مدت ۳0 
 ۷ قبلی  برآورد  درحالی که  بماند،  ثابت  روز 
واکسن  این  که  گفت  شرکت  این  بود.  روز 
می تواند در دمای منفی ۲0 درجه سانتی گراد 
تا شش ماه و در دمای  فارنهایت(   ۴ )منفی 

اتاق به مدت ۲۴ ساعت مؤثر بماند.«
در پایان بیانیه این شرکت آمده است: »این دما 
دماهایی است که در فریزرها و یخچال های 
دارویی که به راحتی در دسترس هستند یافت 
می شود و توزیع ساده تری را در ایاالت متحده 

امکان پذیر می سازد.« مناطق جهان  و سایر 
به گفته این شرکت در آزمایش فاز سوم آن 
بیش از ۳0 هزار شرکت کننده از ایاالت متحده 
افراد  آنها  بین  در  که  بودند  کرده  ثبت نام 
از  نیز  و  باال  با شرایط خطر  65 سال  باالی 
داشتند. حضور  هم  آمریکایی  رنگین پوستان 
به گفته محققان شرکت مدرنا در تجزیه وتحلیل 
داده های حاصل از تحقیقات این شرکت هیچ 
وجود  ایمنی  زمینه  در  قابل توجهی  نگرانی 
مالحظه ای  قابل  به طور  واکسن  و  ندارد 

همچنین  می کند.  تأمین  فرد  برای  را  ایمنی 
اساس  بر  واکسن  موقت  تجزیه وتحلیل  در 
عفونت در میان شرکت کنندگان که یا دارونما 
یا واکسن دریافت کرده بودند، معلوم شد که 
واکسن در بین 95 درصد شرکت کنندگان و 
واکسن  که  کسانی  در  عفونت  پنج  در  تنها 

دریافت کرده اند، رخ داده است.

رفعنگرانیجهانیدربارهکمبودواکسن
آلرژی  ملی  مؤسسه  مدیر  فائوچی،  آنتونی 
رویترز  به  هم  امریکا  عفونی  بیماری های  و 
گفت: »نتایج اولیه تحقیقات نشان می دهد که 
در این تحقیق نمایندگانی از گروه های سنی 
مختلف و جوامع مختلف در قالب گروه های 

داشتند.« وجود  محافظت شده 
و  است  دلگرم کننده  بسیار  »این  افزود:  وی 
نشان می دهد که دست یابی به واکسن کووید 
یک احتمال واقعی است. عالوه بر این داشتن 
از  اطمینان  به  باید  تأمین کننده  یک  از  بیش 
دسترسی جهانی بهتر و عادالنه تر کمک کند.«
بیشتری  امید  اعالمیه  این  فائوچی،  گفته  به 

برای پایان دادن به بیماری همه گیر ویروس 
کرونا ایجاد می کند زیرا در نتیجه این بیماری 
بیش از 1 میلیون و ۳00 هزار نفر در سراسر 
جهان جان خود را از دست داده و بیماری 

است. اقتصاد جهانی شده  آشفتگی  موجب 
فائوچی اضافه کرد: »من فکر می کنم این یک 
قدم رو به جلو برای رسیدن به مکانی است 
که می خواهیم در آن کنترل داشته باشیم زیرا 
اطالعات واکسن شرکت مدرنا کامال چشمگیر 

است و ما را امیدوارتر می کند.«
فائوچی پیش بینی کرد که تا پایان دسامبر دوز 
واکسن از هر دو Moderna و Pfizer برای 
دسترس  در  باالتر  ریسک  با  گروه  در  افراد 
باشد، اما وی هشدار داد که این واقعیت که 
پیش  از  بیش  را  ما  باید  است  راه  در  کمک 
عمومی  بهداشت  اقدامات  تا  کند  تحریک 
فاصله  و  ماسک صورت  از  استفاده  ازجمله 

برابر کنیم. اجتماعی را دو 
جهانی  شبکه  مدیر  النگ،  ترودی  پروفسور 
از  پس  هم  آکسفورد  دانشگاه  در  بهداشت 
را  مدرنا  واکسن  موفقیت  خبر  اعالم،  این 

خبر بسیار خوبی خواند و گفت: »این واقعا 
دلگرم کننده است و نشان می دهد که واکسن 

است.« واقعی  احتماال  کووید 

تالشبرایاخذمجوزاستفادهاضطراری
قصد  مدرنا  داروسازی  شرکت  است  گفتنی 
دارد طی هفته های آینده برای مجوز استفاده 
امریکا  داروی  و  غذا  سازمان  با  اضطراری 
پایان  تا  می رود  انتظار  همچنین  کند.  اقدام 
۲0 میلیون دوز واکسن آماده حمل در  سال 
ایاالت متحده باشد. البته این شرکت همچنان 
در مسیر تولید 500 میلیون تا 1 میلیارد دوز 

جهانی در سال آینده است.
حالی  در  خبر  این  گزارش،  این  اساس  بر 
 11 از  بیش  ایاالت متحده  که  می شود  منتشر 
میلیون مورد کووید 19 را پشت سر گذاشته 
نقاط  سایر  و  اروپا  در  همچنان  مبتالیان  و 
جهان در حال افزایش است، اما شاید واکسن 
آنها  برای  نوید  نوعی   New Moderna
مبتال  به ویروس کرونا  که در سراسر جهان 

باشد. شده اند، 

واکسنکرونایمدرنابیشاز۹4درصدمؤثراعالمشد
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کاربردی سازی سواد رسانه ای در برابر کرونا

  یاسر مختاری
 جهان بیش از 9 ماه است که با ویروسی به نام کرونا 
مورد حمله قرار گرفته است. این ویروس عالوه 
بر اثرهای سوئی که بر سالمتی گذاشته تأثیراتی را 
نیز با توجه مسری بودن آن بر فضای اجتماعی به 
ویژه حوزه های عمومی و ارتباطات میان فردی 

باقی گذشته است.
 یکی از نکات پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا، 
پرهیز از روابط جمعی و گروهی و رعایت حداکثری 
فاصله گذری اجتماعی است به همین دلیل بسیاری 
این روزها ناچارند استفاده های خود را از رسانه ها 
به ویژه شبکه های اجتماعی گسترش داده و در 
واقع آنها را مرجع اصلی افزایش آگاهی یا استمرار 
شغلی خود بدانند. آن روی سکه اما زیانی است 
که افراد بدون هیچ آگاهی وارد این فضای رسانه ای 
با بمبارن خبری و مداومی از راست و دروغ یا 
صدق و کذب مواجه می شود. از سوی دیگر پناه 
بردن به شبکه های اجتماعی و کسب اطالع در 
مورد بیماری که آنها را به کنج خانه هدایت کرده 
موجب  شده است تا حج خبرهای غیر واقعی به 
عنوان خوراک اصلی مصرف رسانه ای آنان در نظرفته 
گرفته شود. در حال حاضر بسیاری از جامعه شناسان 
و متخصصان ارتباطات اجتماعی بر اهمیت داشتن 
سواد رسانه ای  کاربردی سازی آن برای در امان 
ماندن از این بمباران خبری کرونا و تأثیرات منفی 
آن تأکید دارند. در واقع به همان اندازه که کرونا را 
ویروسی خطرناک تلقی کرده خبرهای غلو آمیز و 
کذب آن را نیز به همان اندازه فاجعه بار می دانند. 

اهمیت این موضوع موجب شد تا »سومین همایش 
ملی سواد رسانه ای و اطالعاتی«  که از سوی مرکز 
رسانه های دیجیال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برگزار می شود به این موضوع اختصاص داده و 
پنلی را با عنوان » کاربردی سازی سواد اطالعاتی 

کرونا و سواد رسانه ای« برگزار کنند.

ارتباط سواد رسانه ای با اضطراب ناشی از کرونا
به گزارش، خبرنگار سپید، هانیه جورمند، پژوهشگر 
رسانه ای در بخش نخست این وبینار به بررسی رابطه 
سواد رسانه ای مرتبط با بیماران کرونا و اضطراب 
ناشی از این بیماری در دانشجویان دانشگاه های شهر 
همدان در دوران بحران کرونا پرداخت و با اشاره به 
اینکه از 30 ژانویه 2020 این بیماری  به عنوان یک 
فوریت در سطح جامعه جهانی مطرح شده، گفت: 
»دانشجویان نیز مانند سایر گروه ها با چالشی به عنوان 
اجبار برای گذراندن مدت زمان طوالنی در خانه 
مواجه بودند و از آنجایی که سازندگان اخبار جعلی 
و شایعه سازان بیکار ننشسته بودند، دانشجویان با 

حجم زیادی از اخبار جعلی مواجه شدند.«
وی ادامه داد: »براساس نتایج پژوهش ها، دانشجویان 
ما از سواد کم رسانه  ای برخوردار هستند و افرادی که 
سواد رسانه ای کمی دارند، زودباور هستند. در حال 
حاضر مطالعه در زمینه سواد رسانه ای و اضطراب 
ناشی از کرونا به این دلیل حائز اهمیت است که یکی 
از اثرات بحران کرونا اضطراب ناشی از کروناست 
که زمینه ساز تضعیف سیستم ایمنی بدن بوده و افراد 

را مستعد ابتال به کرونا می کند.«

جورمند اظهار کرد: »بر همین اساس برای کسب 
اطالعات به روزتر در خصوص سواد رسانه ای 
مرتبط با کرونا این پژوهش در میان 300 دانشجوی 
دانشگاه های شهر همدان انجام و پرسشنامه سواد 
رسانه ای مرتبط با کرونا و پرسشنامه اضطراب ناشی 
از کرونا توزیع شد و از آنجایی که پرسشنامه ای 
در مورد سواد رسانه ای کرونا و اضطراب ناشی از 
کرونا در جهان وجود ندارد، این پرسشنامه ها توسط 

گروه ساخته شد.«
وی بیان کرد: »براساس نتایج پژوهش میان سواد 
رسانه ای مرتبط با کرونا و متغیرهای سن و وضعیت 
تأهل ارتباط وجود دارد. همچنین در اضطراب ناشی 
از کرونا بین سن و جنسیت ارتباط وجود داشت و 

میان اضطراب ناشی از کرونا و سواد رسانه ای نیز 
ارتباط وجود دارد.« این پژوهشگر با تأکید بر اینکه 
با سواد رسانه ای می تواند به کنترل اضطراب افراد 
کمک کرد، اظهار کرد: »اساتید ارتباطات به صورت 
ویژه بر روی سواد رسانه ای کرونا مطالعات بیشتری 
انجام دهند.« وی در پایان از ارسال پرسشنامه 
تهیه شده برای این پژوهش به دانشگاه های معتبر 
خارجی خبر داد و گفت: »پرسشنامه مورد توجه 
پژوهشگران سایر کشورها قرار گرفته و در حال 
دریافت اکسپت آن هستیم. براساس نتایج این 
پژوهش ۵7 درصد دانشجویان سواد رسانه ای 
کافی داشتند و 39 نیز درصد نیز عوامل روانی 

استرس کرونا را تجربه می کردند.«

نقش علوم شناختی و فراشناختی 
در ادامه این وبینار پژوهش  دیگری با عنوان »نقش 
علوم شناختی و فراشناختی در تحلیل اخبار امنیتی 
و اطالعاتی از بُعد رسانه ای« که از سوی محمد 
قلی زاده، اکبر استرکی و سیدمحمد حسینی تهیه 

شده بود، توسط محمد قلی زاده ارائه شد.
قلی زاده یکی از ضرورت های سازمان های امنیتی را 
درک موقعیت ها و شناخت مسائل پیش رو و انطباق 
ساختارها برای پاسخ گزیدن و تحلیل اتفاق های 
آینده بیان کرد و گفت: »این پژوهش براساس تبیین 
جایگاه علوم شناختی و فراشناختی صورت گرفته و 
نشان می دهد این علوم در همه تحلیل ها به ویژه آنالیز 
مسائل و پدیده های امنیتی کاربرد و اهمیت دارند.«

ادامه در صفحه 19 

بی سوادی رسانه ای 
     و افزایش اضطراب کرونا

                     روایت کرونا در شبکه های اجتماعی

جورمند: دانشجویان ما از سواد 
کم رسانه  ای برخوردار هستند و 
افرادی که سواد رسانه ای کمی 
دارند، زودباور هستند. در حال 

حاضر مطالعه در زمینه سواد 
رسانه ای و اضطراب ناشی از 

کرونا به این دلیل حائز اهمیت 
است که یکی از اثرات بحران 

کرونا اضطراب ناشی از کروناست 
که زمینه ساز تضعیف سیستم 

ایمنی بدن بوده و افراد را 
مستعد ابتال به کرونا می کند
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 ادامه از صفحه 18
قلی زاده با تأکید بر اینکه پرداختن به سواد رسانه ای 
به دلیل نقش مدیریت اطالعات رسانه های جمعی 
در همسو کردن مردم جامعه با سازمان های اطالعاتی 
بسیار مهم است، گفت: »آموزش رکن اصلی سواد 
رسانه ای است، بنابراین آموزش سواد رسانه ای از 
مبانی مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.«

توجه  و  مدیران  در  جدید  نگرش  ایجاد  وی 
آنها به سواد رسانه ای، ایجاد اندیشکده تحلیل 
در سازمان ها و تشکیل کارگاه ها، همایش ها و 
سمینارها و نیز توزیع کتابچه و پوستر برای اشاعه 
مطلب در خصوص سواد رسانه ای را از پیشنهادهای 

این پژوهش برشمرد.

روایت کرونا در اینستاگرام
تحلیل شبکه اجتماعی اینستاگرام و ترسیم نقشه 
با محوریت موضوعی ویروس کرونا سومین مقاله 
ارائه شده در این وبینار بود که توسط طاهره 
ابوالقاسم مسلمان، الهام هوشمند، علیرضا آبیاتی 
و محمداعظم پورافشار تهیه و از سوی طاهره 

مسلمان ارائه شد.
مسلمان در تشریح پژوهش  خود گفت: »تاکنون 
اما  کرده  تجربه  را  زیادی  انقالب های  جامعه 
یکی از مهم ترین انقالب ها، فناوری اطالعات 
است که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
را فراهم و نوعی هم زیستی بین افراد و ابزار 

رایانه ای ایجاد کرده است.«
مسلمان ضمن تشریح نحوه انجام این پژوهش 
گفت: »با استفاده از روش مشاهده مستقیم هزار 
استخراج  اینستاگرم  در  کرونا  با  مرتبط  پست 
کرده و آنها را تجزیه و تحلیل کردیم. در این 
پژوهش 18 خوشه موضوعی استخراج شد از 
جمله »عالئم کرونا«، »عناوین کرونا«، »تجهیزات 
پزشکی«، »تغذیه در کرونا«، »مواد ضدعفونی کننده« 
و »شکست کرونا« بودند. در ادامه مشخص شد 
که »کرونا را شکست می دهیم، »کرونا«، »کرونا 
در ایران«، »ماسک می زنیم« و »کرونا را جدی 
می گیریم از سنجه هایی بودند که رتبه مرکزیت  

را داشته و بیشتر مورد توجه مخاطبان بودند.«

وی ادامه داد: »سنجه مرکزیت نزدیکی که قدرت 
تأثیرگذاری و سهولت ارتباط با سایر سنجه ها را 
نشان می دهد نیز شامل »هشتک های کرونا«، »کرونا 
در ایران«، »ماسک می زنیم« و ... هستند و موضوعاتی 
مانند »شکست کرونا«، »شیوع کرونا و راه های 

پیشگیری« هشتک های مهم مربوط به این بیماری 
در اینستاگرام بودند.« این پژوهشگر در ادامه به 
دالیل ترند شدن برخی از هشتگ ها و موضوعات 
در خصوص کرونا در اینستاگرام پرداخت و گفت: 
»یافته های ما نشان می دهد عواملی که موجب شدند 
این واژه ها ترند شوند و کلید واژه هایی مانند ماسک 
می زنیم و کرونا را شکست می دهیم پرطرفدار باشند 
راه افتادن پویش هایی با این شعارها بود و اینکه افراد 
می خواستند میزان حمایت و رعایت پروتکل ها را 

از سوی خودشان نشان دهند.«

استفاده تجاری از کرونا در اینستاگرام
قلی زاده ادامه داد: »یک کلید واژه مهم دیگر ماسک و 
مواد ضدعفونی کننده بود که استفاده کاربران از این 
دو واژه بیشتر تجاری هستند. بیشتر افراد می خواهند 
از اینستاگرام برای معرفی محصول خود استفاده کنند. 
»کرونا در ایران« نیز جزء کلید واژه های بعدی بود 
که ترند می شد و دلیل آن ارائه لحظه به لحظه آمار 

در ایران و جهان بود. »درمان کرونا« نیز هشتکی 
بود که بعد از اعالم چین و روسیه در خصوص 
ساخت واکسن کرونا ترند شد. با آغاز ماه محرم 

نیز واژه پیشگیری از کرونا ترند شد.«

حکمرانی نوین و سواد رسانه ای در عصر کرونا
آخرین مقاله ارائه شده در این وبینار »حکمرانی 
نوین و سواد رسانه ای در عصر کرونا« بود که توسط 
سعید خسروی، محمدرضا قائدی و محمدرسول 
درویشی تهیه شده بود. خسروی در ارائه این مقاله 
گفت: »هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی نوینی در 
حکمرانی از طریق آموزش در عصر کروناست. در 
این پژوهش 38۴ نفر به عنوان نمونه تحقیق از جامعه 
آماری شهروندان تهران انتخاب شدند و مشخص 
شد بین شفافیت، پاسخگویی و مشارکت الکترونیک 
به عنوان بخشی از حکمرانی نوین و سواد رسانه ای 

ارتباط معناداری وجود دارد.«
وی ادامه داد: »کمبود سواد رسانه ای در مواقع بحرانی 
از جمله شیوع کرونا باعث افزایش هزینه برای کشور 
می شود و اگر دستگاه های مسئول برای افزایش سواد 
رسانه ای از قبل اقدام کرده بودند، شاهد هجوم 
مردم برای خرید مواد ضدعفونی کننده نمی شدیم.«
خسروی افزود: »مطالعات نشان داده که کم سوادی 
رسانه ای و کم سوادی سالمت مردم موجب افزایش 
هزینه مدیریت بحران در جامعه می شود و مقوله 
اطالع رسانی صحیح، به موقع، کامل و صادقانه 
و آموزش به زبان ساده موجب تقویت روحیه 
جمعی می شود و در چنین مواقعی واقع نمایی 
از وظایف حرفه ای رسانه هاست به شدت  که 

احساس می شود.«

ضرورت همپایگی ارتباط اقناعی و 
ارتباطات آگاهی در اخبار کرونا

وی در پایان گفت: »رسانه ها باید با انتشار اطالعات 
فراهم  را  روانی جامعه  زمینه سالمت  صحیح 
کنند. ایجاد نظام اطالع رسانی مستند مبتنی بر 
آگاهی ضرورت دارد و همپایگی ارتباط اقناعی 
و ارتباطات آگاهی نیز الزم است. وقتی قرار 
است مردم برای در خانه ماندن اقناع شوند باید 
اطالعات کامل به آنها داده شود وگرنه پیام های 

اقناع جدی گرفته نمی شود.«

خسروی: کمبود سواد رسانه ای 
در مواقع بحرانی از جمله 

شیوع کرونا باعث افزایش 
هزینه برای کشور می شود و 

اگر دستگاه های مسئول برای 
افزایش سواد رسانه ای از 

قبل اقدام کرده بودند، شاهد 
هجوم مردم برای خرید مواد 

ضدعفونی کننده نمی شدیم


