
سال 16  شماره 1800  پنجشنبه 29 آبان 1399  2000 تومان
www.sepidonline.ir

2

رییس جمهور در جلسه هیات دولت:

ازشنبه شهرهای قرمزتقریبا تعطیل 
و شهرهای نارنجی نیمه تعطیل می شوند

12

سخنگوی وزارت بهداشت:

رمدسیویر تحت پوشش
 بیمه قرار گرفت

آیا محدودیت های دوهفته ای 
جواب می دهد؟ 1519

محدودیت های کرونایی از شنبه رسما آغاز می شوند

طبقه بندی پرسش  برانگیز 
مشاغل ضروری و مجاز به فعالیت

صفحه 17

چرا مبتالیان کرونا 
دیر به مراکز درمانی 

مراجعه می کنند؟



شماره 21800 29 آبان 1399

رییس جمهور در جلسه هیات دولت: خبـر

ازشنبه شهرهای قرمزتقریبا تعطیل 
و شهرهای نارنجی نیمه تعطیل می شوند

رییس جمهور تعطیلی و اعمال محدودیت های 
شدید در شهرهای با وضعیت قرمز را یک اعالم 
هشدار جدی و تاکید بر ضرورت مسوولیت پذیری 
همگانی در روند مبارزه با بیماری کرونا دانست و 
تاکید کرد: »از روز شنبه و با اجرای طرح جامع اعمال 
محدودیت های پویا در مقابله با کرونا، شهرهایی که 
شرایط قرمز دارند به جز در موارد ضروری، تقریبا 
به حالت تعطیل و شهرهای نارنجی نیز به حالت 

نیمه تعطیل در می آیند.«
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه 
هیات دولت گفت: »دستورالعمل ها و مصوبات در 
ارتباط با طرح جامع که ابالغ شده، حکم قانون دارد 

و همه کشور باید این مقررات را اجرا کنند.« 
اینکه به سبب اوج گیری  بیان  با  رییس جمهور 
از  جدیدی  مرحله  آستانه  کشوردر  در  کرونا 
داریم،  قرار  اجتماعی  مسوولیت پذیری های 
اظهارداشت: »البته همه ما می دانیم که تعطیلی ها و 
اعمال محدودیت های شدید، راه حل اصلی مشکل 
کرونا نیست، مشکل کرونا صرفا از طریق تغییر سبک 
زندگی حل خواهد شد.«  روحانی افزود: »اگر مردم 
سبک زندگی خودشان را همراه با اجرای پروتکل های 
بهداشتی، فاصله های فیزیکی، عدم رفت و آمدهای 
خانوادگی و عدم حضور در مراسم عزا و شادی و 

مناسک دینی و مذهبی و ملی، تغییر ندهند، با وجود 
تعطیلی ها، وضعیت شیوع کرونا به همین صورت 

ادامه می یابد و تغییر چندانی نخواهد کرد.«
 رییس جمهور تصریح کرد: »تعطیلی تنها به عنوان 
یک اعالم هشدار شدید به جامعه و برای این است 
که همه به یک انضباط دقیق اجتماعی برگردیم و این 
انضباط دقیق اجتماعی راه اصلی مقابله با کرونا است.« 
روحانی با اشاره به آماری که نشان می دهد 51 موارد 
ابتال به بیماری کرونا در نتیجه رفت و آمدهای خانوادگی 

ایجاد شده است، گفت: »اگر در دو هفته ای که تعطیل و 
محدودیت های شدید برقرار می شود، رفت و آمدهای 
خانوادگی هم بیشتر شود، رقم 51 درصد به  60 درصد 
نیز خواهد رسید.« رییس جمهور اظهارداشت: »در 
این شرایط همه ما و حتی آن اقلیتی که متاسفانه 
دستورالعمل ها را رعایت نمی کنند، باید به این درک 
مشترک برسیم که این بیماری تا پایان امسال و حتی 
ممکن است سال آینده هم باشد و تنها راه مصون 
سازی، اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی است.« 

روحانی همچنین این تعطیلی ها را ایجاد یک فضای 
تنفسی برای کادر درمان دانست و گفت: »طی 9 ماه 
گذشته کادر درمانی کشور به طور شبانه روز در حال 
تالش و تحت فشار هستند و حتما باید چند هفته ای 
فضای جدیدی برایشان به وجود بیاید تا بتوانند به 

فعالیت خود ادامه دهند.« 
رییس جمهور افزود: »ما امروز در کرونا از لحاظ 
تجهیزات و تخت های بیمارستانی آنچنان در فشار 
نیستیم، اما کادر درمان کشور تحت فشار است و 
این تعطیالت برای این است که یک فرصتی را 
برای تجدید قوای کادر درمان فراهم کنیم و مردم 

هم احساس کنند که خطر جدی است.« 
روحانی رسیدن آمار فوتی های ناشی از بیماری کرونا 
به روزانه حدود 500 نفر را یک هشدار بزرگ برای 
همه دانست و تاکید کرد: »همه باید کمک کنیم تا 
این برنامه جامع به خوبی و با قوت اجرا شود و 
مردم، نیروهای انتظامی، بسیج، گروه های ناظر ما و 

همه باید دست به دست هم بدهند.« 
رییس جمهور تصریح کرد: »از شنبه آینده در مناطق 
قرمز تمام جلسات در تمام قوا، شرکت های دولتی و 
غیر دولتی، نباید باالی 15 نفر باشد و این دستورالعمل 
و چارچوبی است که وزارت بهداشت و درمان 
تدوین کرده، در قرارگاه عملیاتی بررسی و در ستاد 

ملی کرونا تصویب شده است.«

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران گفت: 
»تعطیلی دو هفته ای تهران فرصتی طالیی برای ردیابی فعال 
مبتالیان به کرونا است تا با قرنطینه و ایزوالسیون آنان شیوع 

بیماری را کاهش دهیم.« 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، شورای فرماندهی ستاد عملیات 
مدیریت بیماری کرونای پایتخت با محوریت برنامه ریزی برای 
اجرای طرح محله محور سردار سلیمانی عصر روز گذشته )سه شنبه( 

در تاالر شهیدبهشتی تشکیل جلسه داد. 
در ابتدای نشست علیرضا زالی طرح سردار سلیمانی را یکی از 
گسترده ترین طرح های اجتماعی کشور ذکر کرد که چند وجهی 
مختلف  نهادهای  مشارکت  و  همگرایی  با  و  است  پیچیده  و 
)دانشگاه ها، شهرداری، بسیج ، سپاه وسایر نهادها( اجرا می شود.
 وی خاطرنشان کرد: »هرچه همگرایی دوستان در محیط بیشتر باشد 
موفقیت بیشتری حاصل می شود و امیدواریم همانطور که شهید 
سلیمانی همواره در اوج تهدیدها فرصت آفرینی می کردند این طرح 
نیز نتایج مثبت و موثری در مهار و کنترل کووید19 برداشته باشد.«  
زالی با اشاره به مشارکت ۴00 تیم عملیاتی متشکل از پزشک 
و مراقبان سالمت در اجرای فاز اول طرح گفت: »تشکیل فایل 
مختصات تفصیلی از اخرین وضعیت مبتالیان هر محله محور اصلی 
این طرح است که طبق آن یک غربالگری عملیاتی محیطی در هر 
محله شکل می گیرد و در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها بسیار 

اهمیت دارد.« وی ردیابی فعال مبتالیان را یکی از مولفه های این 
طرح برشمرد که با رصد تماس های نزدیک مبتالیان منجر به شناسایی 
افراد کرونا مثبت می شود و با تاکید بر اهمیت قرنطینه و جداسازی 
بیماران شناسایی شده یادآور شد که در محالت در راستای نظارت 
بر قرنطینه سازی وایجاد تسهیالت اقامتی و سرکشی به مبتالیان 
برای عدم شکسته شدن قرنطینه خانگی  مکانیسمی طراحی شده 
است. فرمانده مقابله با کرونای پایتخت با اشاره به مشارکت تمام 
نهادهای کشوری برای اجرای این طرح ملی خواستار شناسایی 
تمامی اماکنی شد که در محالت مختلف به طور بالقوه امکان تبدیل 

به بخش های مراقبتی برای قرنطینه سازی را دارند.
 وی افزود: »در این واحدهای مراقبتی موقت افراد دارای تست مثبت 
کرونا که بدون عالمت هستند و امکانات الزم برای ایزوالسیون و 
قرنطینه سازی خانگی را ندارند بستری می شوند که باعث کاهش 
شیوع بیماری و در نتیجه کاهش بار مراجعان بیمارستانی می شود.«

 زالی شناسایی بیماران کرونایی دارای مشکالت معیشتی و گروه های 
پرخطر )افراد ناتوان، مبتالیان به بیماری های زمینه ای ، سالمندان، 
خسارت دیدگان از کرونا( در هر محله را به منظور ارایه کمک های 
مومنانه و حمایت های هوشمندانه الزامی دانست و این اقدام را در 
جلوگیری از خروج  گروه های پرخطر و آسیب پذیر از منزل برای 
انجام کارهای روزمره و در نتیجه کاهش ابتال و مرگ و میر موثر 
برشمرد. وی با اشاره به ردیابی فعال و اعمال اقدامات نظارتی با 

استفاده از فناوری های نوین، تعطیلی دو هفته ای تهران را بهترین زمان 
برای انجام ردیابی برشمرد زیرا فعالیت های شهری در حداقل است 
و فرصتی طالیی برای اجرای موثر و کارامد طرح محله محور سردار 
سلیمانی است.  زالی به اطالع رسانی طرح  سردار سلیمانی از طریق 
رسانه های عمومی و تولید محتواهای آموزشی برای قرنطینه خانگی 
اشاره کرد و یادآور شد این طرح ملی همزمان در کل کشور انجام 
می شود و براساس بررسی های اپیدمیولوژیک در بهترین شرایط و 
در صورت اجرای موفق این طرح آثار آن پس از چهل روز نمایان 
می شود. در ادامه جلسه حاضران ضمن بیان ظرفیت ها، امکانات 
و اقدامات خود در راستای همکاری در اجرای طرح ملی سردار 

سلیمانی به ارایه پیشنهادات و نظراتی پرداختند.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران عنوان کرد

تعطیلی تهران، فرصتی طالیی برای ردیابی مبتالیان



انتقاد عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در آستانه آغاز محدودیت های جدید کرونا: خبـر

مردم بازهم در سفر به شمال حماسه آفریدند!
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به 
فیلم های منتشر شده در فضای مجازی که بیانگر 
حجم عظیمی از مسافران در جاده های منتهی به 
شمال کشور بود، گفت: »دیشب مردم در سفر به 
شمال حماسه آفریدند، تصور نمی کردیم تا این 
اندازه برای رفتن به سفر قبل از آغاز محدودیت ها 

برنامه ریزی داشته باشند.«
مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص 
تاثیر تعطیلی مشاغل از ساعت ۱۸ به بعد در کاهش 
زنجیره انتقال بیماری، اظهار کرد: »نتایج اعمال 
هر محدودیت معموال دو هفته بعد در مراجعان 
بستری و  بیماران  در  بعد  سرپایی، چهار هفته 
ماه بعد در موارد مرگ و میر مشخص می شود؛ 
مطمئنا در حال حاضر و به سرعت اتفاق خاصی 
با اعمال این محدودیت نمی افتد. البته با ترددهایی 
که بنده در سطح شهر داشتم در مشاهداتم تعداد 
اندکی مغازه و کسب و کار دیدم که پس از این 
ساعت اعالم شده تعطیل بودند، ولی امیدوارم این 

محدودیت های جدید که از شنبه آغاز می شود با 
جدیت بیشتری اجرا شود.«

وی با اشاره به فیلم های منتشر شده در فضای مجازی 

که نشانگر موج سفرها به سمت شمال کشور بود، 
تصریح کرد: »دیشب در جاده های منتهی به شمال به 
شکل معجزه آسا انسان می دیدیم، تصور نمی کردیم 

مردم تا این اندازه برای تنظیم مسافرت هایشان پیش 
از اعمال محدودیت ها برنامه ریزی داشته باشند.«
این متخصص عفونی افزود: »ما بسیار کوچک تر از 
آن هستیم که بخواهیم به مردم توصیه کنیم اما کسانی 
که به هیچ عنوان سفرهای شمال را ترک نمی کنند، 
دیشب مجددا حماسه آفریدند. حاال که برخی به سفر 
رفته اند از آنها می خواهیم تا حد امکان برای فعالیت 
غیرضروری از خانه خارج نشوند، به گردش نروند، 
شست و شوی مکرر دست را فراموش نکنند، از 
صرف غذا در رستوران خودداری کنند، از رفتن 
به خرید و فروشگاه ها پرهیز کنند و... اگر با کسی 
تماس داشتند که شک دارند فرد بیمار است یا خیر 
تا دو هفته خود را قرنطینه کنند و بویژه از تماس با 

افراد مسن خانواده خودداری کنند.«
مردانی تاکید کرد: »آن دسته از افرادی هم که در 
شهرهای خود ماندند و سفر نرفتند نیز از این 
فرصت برای پاساژگردی، دید و بازدید، دورهمی 

و... استفاده نکنند.«

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »مجموع 
مبتالیان کرونا در کشور از ۸۰۰ هزار نفر عبور کرد.« 

به گزارش سپید، سیما سادات الری با اعالم این خبر افزود: 
»از دیروز تا امروز ۲۸ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۱۳ هزار و ۴۲۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که دو هزار و ۸۳۷ نفر از آنها بستری شدند.« وی 
با بیان این که مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۸۰۱ هزار 
و ۸۹۴ نفر رسید، گفت: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۴۸۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۴۲ هزار و ۹۴۱ نفر رسید.« وی با اشاره 

به این که خوشبختانه تا کنون ۵۷۶ هزار و ۹۸۳ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند، افزود: » ۵۷۱۲ نفر 
از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند.« وی گفت: »تا کنون پنج میلیون و ۶۲۶ هزار 
و ۶۳۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.« 
الری با بیان این که استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، 
مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، 
کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز 

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

آخرین آمار کرونا در کشور:

مجموع مبتالیان از ۸۰۰ هزار نفر عبور کرد

مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی و مدیر 
اورژانس بیمارستان سینا با بیان اینکه پیک فعلی 
بدترین پیک کرونا محسوب می شود، هشدار داد: 
»در صورت عدم رعایت پروتکل ها، ممکن است 
در آذر و دی ماه میزان جان باختگان ناشی از کرونا 

به ارقام چهار رقمی هم برسد.«
حسین کرمانپور در گفت و گو با ایسنا، گفت: »تمام 
تالش هایی که انجام می دهیم تا مردم رعایت کنند، 
برای این است که از این وضعیت اپیدمی به سالمت 
و یا با کمترین عارضه بگذریم. کسانی که این 
دستورالعمل  ها را رعایت می کنند تا زمانیکه یا 
واکسن در دسترس قرار گیرد و یا داروی تضمینی 
کووید-۱۹ ایجاد شود و یا اپیدمی به نحوی تمام شده 
و فروکش کند که بیمارستان ها قابلیت ارائه درمان به 

صورت وسیع را داشته باشند، سالمتی شان تضمین 
می شود.« وی افزود: »در حال حاضر تعداد جمعیتی 
که به دلیل ابتال به کرونا به بیمارستان ها مراجعه 
می کنند، زیاد است و از طرفی تعداد تخت هایی 
که داریم، محدود است. ما زمانی از یک بیماری 
می ترسیم که یا دارو و واکسن نداشته باشد و یا 

آنقدر تعداد بیمار زیاد باشد که ظرفیت تخت های 
بیمارستانی قابلیت پاسخگویی به این تعداد بیمار 
را نداشته باشد که باعث می شود عده ای در صف 

مانده و دچار آسیب شوند.«
کرمانپور با بیان اینکه پیک فعلی بدترین پیک کرونا 
محسوب می شود، ادامه داد: »از تیر ماه هم اعالم کرده 
بودیم که در پاییز بدترین پیک را خوهیم داشت و 
فاجعه خواهد بود که اکنون این فاجعه را می بینیم و 
همانطور که وزیر بهداشت هم اشاره کردند، احتمال 
دارد با ادامه این روند و عدم رعایت پروتکل ها، در 
آذر و دی ماه از این اعداد و ارقام سه رقمی هم 
درحوزه مرگ و میر ناشی از کرونا عبور کرده و 
در حوزه میزان جان باختگان ناشی از کرونا به ارقام 
چهار رقمی هم برسیم.« این پزشک اورژانس با 

بیان اینکه کادر بهداشت و درمان هم در این سیکل 
قرار دارند، گفت: »ما هم اگر رعایت نکنیم یا تعداد 
بیماران مراجعه کننده زیاد شود، تلفات کادر بهداشت 
و درمان هم افزایش می یابد. به هرحال در اردیبهشت 
و خرداد ماه فوتی های حوزه سالمت هم به شدت 
کاهش یافت، اما در حال حاضر طی این مدت تیر 
ماه به بعد به شدت آمار شهادت همکاران حوزه 
سالمت در بخش بهداشت و درمان افزایش یافت.« 
کرمانپور تاکید کرد: »اگر مردم به محدودیت ها توجه 
کرده، خودشان پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کنند، به خودشان ترحم کرده و به کادر بهداشت و 
درمان هم لطف کنند، قول می دهم که در اول دی 
ماه پیک کامال نزولی شود. در غیر این صورت به 

جایی می رسد که آمار افزایش می یابد.«

مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی:

با همین فرمان پیش رویم، به مرگ های ۴ رقمی می رسیم
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ابهاماتی درباره شناسایی مسافران کرونایی
مسئوالن آژانس های مسافرتی و هتل ها می گویند 
هنوز به بانک اطالعات بیماران کرونایی دسترسی 
ندارند. این درحالی است که طبق اعالم وزارت 
بهداشت، افراد مبتال به کرونا تا 1۴ روز اجازه سفر 
ندارند و طرح محدودیت های جاده ای از امروز 
آغاز شده و تا تطعیلی دوهفته ای کشور نیز کمتر 

از سه روز باقی مانده است.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، وزارت بهداشت 
هفته گذشته بخشنامه ای را به معاونت حمل و نقل 
وزارت راه و شهرسازی، رییس سازمان هواپیمایی 
کشور، رییس سازمان راهداری، مدیرعامل شرکت 
راه آهن و معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی ابالغ و تاکید کرد: از روز 
چهارشنبه 28 آبان ماه، هرگونه جابه جایی مسافر به 
صورت هوایی، زمینی و دریایی بدون دریافت نتیجه 
تست کرونا ممنوع است. معاون وزیر بهداشت گفته 
که این طرح در راستای بند ۷ مصوبه جلسه چهل و 
دوم ستاد ملی مدیریت کرونا در مورد عدم جابه جایی 
مسافران دارای تست کرونای مثبت و با عنایت به 
تسریع در قطع زنجیره انتقال کرونا، اجرا می شود.

مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای هم اعالم کرده است: »همه شرکت های 
حمل و نقلی موظف هستند پیش از صدور بلیت 
اتوبوس، تاکسی و مینی بوس برای مسافران، کد ملی 
آن ها را در سامانه مورد نظر وزارت بهداشت وارد 
کنند و در صورت مجاز بودن و تایید از سوی این 
وزارتخانه می توانند سفر جاده ای با وسایل حمل 

و نقل عمومی بین شهری داشته باشند.«
از طرفی، به دنبال اجرای طرح تعطیلی شهرهای 
پرخطر از روز شنبه اول آذرماه، وزیر کشور و فرمانده 

قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا گفت که وزارت 
بهداشت با کمک وزارت ارتباطات طرحی را آماده 
کرده اند تا همه کسانی که کرونا مثبت می شوند از 
طریق این طرح ردیابی و با رصد مستمر کنترل 
شوند. با این وجود مدیران آژانس های مسافرتی 
و هتل ها نسبت به چگونگی دسترسی به چنین 
سامانه یا بانک اطالعاتی ای برای تشخیص افراد 
مبتال به کرونا، ابراز بی اطالعی کرده  و می گویند 
هنوز بخشنامه یا دستورالعملی در این رابطه به 
آن ها ابالغ نشده است و آژانس های مسافرتی و یا 
هتل ها امکان تشخیص چنین افرادی را ندارند که 
به آن ها خدمات سفر نفروشند و یا از سفر چنین 

افرادی جلوگیری کنند.
معاون گردشگری قبال که درباره رفع شبهه بخشنامه 

»ممنوعیت سفر افراد مبتال به کرونا« توضیح داده 
و گفته بود انجام تست کرونا برای همه مسافران 
الزامی نیست، درباره ابالغ همین بخشنامه توضیح 
داده است: این بخشنامه مصوبه ستاد ملی مقابله با 
کرونا است و همه باید اجرا کنند. هرچند که با 
تشدید محدودیت های تردد از هفته آینده، عمال 
امکان اجرای تور وجود ندارد و سفر با وسایل 
نقلیه عمومی با توجه به تعطیلی بیشتر مراکز، 

محدود خواهد شد.
بخشنامه ای که وزارت بهداشت 21 آبان ماه ابالغ کرد 
و چند روز بعد از آن منتشر شد، حاوی اطالعات 
کلی است که فقط تاکید می کند جابه جایی مسافران 
مبتال به کرونا به صورت هوایی، زمینی و دریایی 
بدون دریافت نتیجه تست ممنوع است. اگرچه 

ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت بعدها 
توضیح دادند که ضرورتی برای ارائه نتیجه منفی 
تست کرونا هنگام سفر و جابه جایی نیست و فقط 
افرادی که اطالعات آن ها در سامانه وزرات بهداشت 
ثبت شده است تا 1۴ روز اجازه جابه جایی ندارند، 
اما جزئیات بیشتری درباره چگونگی دسترسی 
مراکزی مثل شرکت های مسافرتی و حمل و نقل 
جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی و مراکز اقامتی 
به بانک اطالعاتی بیماران شناسایی شده را هنوز 

مشخص نکرده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز 1۷ 
آبان ماه پیامی را در توئیتر با این محتوا منتشر کرده بود: 
»با ابالغ وزارت بهداشت بر پایه دولت الکترونیکی، 
به زودی مبتالیان کووید 19 امکان استفاده از قطار 
بین شهری، پروازهای هواپیمایی و تاکسی های 
اینترنتی را در دوران بیماری و قرنطینه ندارند.« 
بهنام ولی زاده - سرپرست معاونت دولت الکترونیکی 
سازمان فناوری اطالعات - هم توئیت مشابهی را 
منتشر کرده بود: »با دستور معاون وزیر ارتباطات از 
هفته گذشته پیاده سازی این کار را شروع کرده ایم. 
وب سرویس وزارت بهداشت و مرکز ملی تبادل 
اطالعات آماده شده، با اتصال شرکت های هواپیمایی، 
رجا، اپلیکیشن ها و سایت های فروش بلیت، موضوع 

تکمیل خواهد شد که در حال انجام است.«
اما  با وجود چنین مقدمه چینی ها و توضیحاتی 
هنوز مراکز فروش بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار، 
شرکت های حمل و نقل و مراکز اقامتی نمی دانند 
از طریق چه سامانه ای باید کد ملی مسافر را وارد 
کنند تا به اطالعات بیمار احتمالی دسترسی پیدا 

کنند و از سفر مبتالیان کرونا جلوگیری شود.

سازمان جهانی بهداشت از خبر ساخت واکسن جدید کرونا در شرکت 
»مدرنا« در روز دوشنبه استقبال کرد اما گفت که جای دلخوشی 
زیادی نیست زیرا هنوز پرسش های زیادی دراین زمینه باقی است.
به گزارش سپید، شرکت داروسازی آمریکایی مدرنا در ایالت 
ماساچوست روز دوشنبه اعالم کرد: »واکسنی که برای پیشگیری 
از ابتال به کووید19 تهیه کرده تا 9۴.۵ درصد مؤثر بوده اما 
مقامات سازمان جهانی بهداشت می گویند که در نیمه نخست 
سال 2021 میالدی تنها مقادیر بسیار محدودی از واکسن برای 

افراد در دسترس خواهد بود.«
تدروس آدهانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در جریان یک 
نشست خبری گفت: »در حالی که ما همچنان اخبار دلگرم کننده ای 
در مورد واکسن کووید19 دریافت می کنیم و با احتیاط نسبت به 
احتمال ساخته شدن امکانات جدید در ماه های آینده خوشبین 
هستیم، اما در حال حاضر به شدت نگران افزایش موارد ابتال 
به کرونا هستیم که در برخی از کشورها و به ویژه در اروپا و 

آمریکا مشاهده می شود.«
آدهانوم بعد از آن که به دلیل قرار گرفتن در معرض احتمال 
ابتال به کرونا حدود 1۷ روز خودش را در ژنو قرنطینه کرد، به 
تازگی به سر کار خود بازگشته است. وی گفت: »اکنون هیچ 

عالمتی ندارد و نیازی هم به آزمایش کرونا ندارد.«
مدرنا دومین شرکتی است که از کشف واکسن تجربی کرونا با 
تأثیر باال خبر داده است. پیش از این، شرکت فایزر نیز مدعی 
ساخت واکسن با تأثیر باالی 90 درصد شده و گفته بود این 
واکسن هنوز در مرحله بررسی نظارتی است. ممکن است تا پایان 
سال جاری میالدی ۶0 میلیون دوز از این دو واکسن در آمریکا 
توزیع شود اما ابتدا از آن برای موارد اضطراری استفاده خواهد 
شد. سمیه سوامیناتان، رئیس بخش علمی سازمان جهانی بهداشت 
گفت: »نتایج کار مدرنا کمابیش دلگرم کننده بوده اما در مورد 
تأثیر نهایی و ایمنی آن و همچنین پیگیری حال دریافت کنندگان 
آزمایشی واکسن به مدت دو ماه برای کنترل عوارض جانبی 

احتمالی، همچنان باید منتظر ماند.«
وی گفت: »برای هر دو واکسن پیشنهادی فایزر و مدرنا از فناوری 
»ام آران ای« استفاده شده و به نظر می رسد که هر دو کارایی باالیی 
دارند اما هنوز پرسش های زیادی نظیر دوره مصونیت، تأثیر 
واکسن بر بیماری های جدی، تأثیر آن بر زیرگروه های مختلف 
به ویژه افراد مسن و همچنین عوارض جانبی فراتر از یک زمان 

مشخص کنترل بیمار باقی مانده است.«
سوامیناتان با بیان این که آزمایشات بالینی باید برای جمع آوری 

اطالعات بیشتر ادامه یابد، افزود: »انتظار می رود در هفته های آینده 
نتایج بیشتری از سایر آزمایشات واکسن حاصل شود و تأکید کرد: 
ما در حال بررسی حداقل نیمه اول سال به عنوان یک دوره با 
دوزهای بسیار محدود هستیم. ذخایر واکسن کم خواهد شد زیرا 
شرکت های سازنده از هم اکنون قراردادهای دوجانبه بسته اند و 
بنابراین برخی کشورها بسیاری از دوزها را پیش خرید کرده اند.»
به گزارش یورونیوز، کیت اوبراین، مدیر بخش ایمن سازی سازمان 
جهانی بهداشت نیز گفت که مدرنا یک واکسن با دوز یادآور یا دو 

دوزه است و روش حمل و ذخیره سازی آن نیز بسیار مهم است.

سازمان جهانی بهداشت: 

دنیا به خبر کشف واکسن کرونا زیاد دلخوش نباشد
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سازمان بهداشت جهانی هیچ واکسن کرونایی را تأیید نکرده است

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: »در حال حاضر ۲۰ گروه در کشور 
در حال تالش برای ساخت واکسن کرونا هستند.«

به گزارش سپید، علیرضا بیگلری ایران در برنامه سالم صبح بخیر، 
درباره مراحل ساخت واکسن کرونا، گفت: »برای ساخت واکسن 
کرونا می توان از قدیمی ترین و ساده ترین راه یعنی استفاده از بدنه 
خود ویروس که غیر فعال شده و یا از قسمتی از پروتئین های 
ویروس استفاده کرد. در برخی از روش ها هم می توان از دستور های 
ژنتیکی »دی ان ای و یا آر ان ای« برای ساخت آنتی بادی علیه یک 

ویروس استفاده کرد.«
بیگلری درباره میانگین زمان ساخت یک واکسن، اظهار کرد: »با 
توجه به اینکه ساخت واکسن یکی از پیچیده ترین موارد بیولوژیکی 

به شمار می رود معموال ممکن است ۵ تا ۷ سال طول بکشد که 
در مورد کووید ۱۹ با توجه به حاد بودن شرایط این موارد خیلی 
کوتاه شده است.« وی درباره اینکه دنیا در حال حاضر چه اقداماتی 
برای ساخت واکسن انجام داده است، ادامه داد: »قوانین مختلفی 
برای ساخت واکسن وجود دارد و مشخص شده است که در چه 
مواردی واکسن می تواند مورد استفاده عمومی قرار گیرد. برخی از 
کشور ها در تالش هستند که با ساده سازی مراحل به دلیل اهداف 
مختلفی که دارند به واکسن کرونا دست پیدا کنند. کشور هایی که 
دارای اهداف سیاسی از ساخت واکسن هستند بدون اینکه فاز های 
کارآزمایی بالینی تمام شده باشد اعالم می کنند که واکسن برای استفاده 
محدود اجازه ورود به بازار را گرفته است، اما سازمان بهداشت جهانی 

تاکنون هیچکدام از این واکسن ها را مورد تائید قرار نداده است.«
بیگلری بیان کرد: »حتی در صورتیکه واکسن های تولید شده برای 
کرونا در کشور مبدا مورد تائید باشند اگر کشوری بخواهد این 
واکسن ها را وارد کند، اجازه دارد تست های مختلف را روی آن ها 
انجام دهد تا اجازه استفاده از آن ها را بگیرد. واکسن در مراحل 
حیوانی و سه مرحله کارآزمایی بالینی از نظر بی خطر بودن باید مورد 
بررسی قرار بگیرد، زیرا ممکن است در برخی موارد عارضه هایی 
داشته باشد که در این حالت شرکت موظف است روند آزمایش 

واکسن را متوقف و مشکالت را حل کند.«
رئیس انستیتو پاستور ایران با اشاره به اینکه گاهی اوقات ممکن است 
واکسن عارضه ای داشته باشد که در هر ۱۰۰ هزار نفر مشخص شود، 
گفت: »واکسن ها حتی بعد از اینکه وارد استفاده عمومی می شوند 
باید پایش شوند. همچنین در فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن باید 
روی ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر تست شود تا مشخص شود که عوارض 
خاصی ندارد. در کووید ۱۹ چندین واکسن در کارآزمایی بالینی 
مشکالتی از خود نشان داده اند که آزمایش آن ها متوقف شده است.«
بیگلری اظهار کرد: »۱۶ میلیارد دوز واکسن کرونا برای واکسیناسیون 
جمعیت کل جهان نیاز داریم و تا سال ۲۰۲۱ تنها بیست درصد 

جمعیت دنیا می توانند به واکسن دست پیدا کنند.«
وی در ادامه بیان کرد: »در حال حاضر ۲۰ گروه در کشور در حال 
تالش برای ساخت واکسن کرونا هستند که از میان آن ها ۸ گروه به 
مرحله ای رسیده اند که می توانند محصول خود را بر روی حیوانات 
آزمایش کنند.« رئیس انستیتو پاستور ایران تاکید کرد: »ایران از سبد 
مشترک سازمان بهداشت جهانی که شامل ۱۸ شرکت بزرگ تولید 
کننده واکسن کرونا است، پیش خرید واکسن کرونا را انجام داده و 
این تضمین می کند هر شرکتی به واکسن دست یافت، ایران سهمی 

از آن واکسن خواهد داشت.«

دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله کرونا ضمن تشریح جزییات 
روند صدور مجوز کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا، گفت: 
»ما اگر بخواهیم قول واکسیناسیون جمعی را به مردم کشورمان 

بدهیم احتماال مهر ماه سال ۱۴۰۰ است.«
با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  قانعی  مصطفی  سپید،  گزارش  به 
تاکید بر اینکه تاکنون هیچ واکسن ایرانی مجوز ورود به فاز 
انسانی را نگرفته است، گفت: »اگر کد اخالق هم بگیرند تا 
مجوزی از سازمان غذا و دارو اخذ نکنند به عنوان پیشرفت 
تلقی نمی شود؛ پیشرفت زمانی حاصل می شود که سازمان غذا 
و دارو مجوز کار بالینی واکسن را صادر کند. کد اخالق نیز 
یکی از ضرورت های صدور مجوز است و اگر کمیته اخالق 
کشوری کد و مجوزی ندهد، سازمان غذا و دارو هم مجوزی 

برای کارآزمایی بالینی صادر نمی کند.«
وی افزود: »تمام واکسن ها در مرحله پره کلینیکال یا قبل از 
بالینی قرار دارند و امید می رود حداقل ۴ واکسن بتوانند در 

اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ فاز ۳ انسانی را آغاز کنند.«
قانعی درباره نحوه فراخوان و جذب داوطلب برای کارآزمایی 
بالینی انسانی واکسن، اظهار کرد: »هنوز مجوزی برای مطالعه 
داوطلبان  فراخوان  برای  بنابراین  است؛  نشده  انسانی صادر 
نیز حرکتی انجام نشده است. هر شرکتی پروژه خود را به 
سازمان غذا و دارو تحویل می دهد، استانداردی وجود دارد 
که در فاز اول تعدادی انسان، در فاز دوم تعداد بیشتر و در فاز 

سوم تعداد انسان خیلی بیشتری مورد مطالعه قرار می گیرند. 
هر مرحله نیازمند اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو است که 
هنوز مجوز مرحله اول انسانی هم برای هیچ یک از واکسن ها 

صادر نشده است.«
آغاز  از  واکسن پس  زایی  ایمنی  تقریبی  زمان  درباره  وی 
اولین  انجام  »از  کرد:  تصریح  بالینی،  کارآزمایی  مرحله 
کارایی واکسن  تا  ماه زمان الزم است  تزریق حداقل یک 
انسانی  اول  فاز  مجوز  بتواند  واکسنی  اگر  شود.  مشخص 
را در یک ماه آینده دریافت کند، یک ماه بعد از آن نتیجه 
فاز اول مشخص می شود و پس از آن اجازه دارد فاز دوم 
را آغاز کند که آنهم یک ماه زمان دارد تا نتایجش مشخص 
مگر  می شود  اجرا  سوم  فاز  بعد،  ماه  یک  بنابراین  شود، 
اینکه تصمیم گرفته شود برخی فازها طی نشود که در آن 

افزایش می یابد.« صورت سرعت 
بالینی  کارآزمایی  اول  فاز  اجرای  احتمالی  زمان  درباره  وی 
واکسن، گفت: »اگر خیلی خوشبین باشیم شاید اواخر آذرماه 
مجوز کارآزمایی بالینی فاز اول برای یکی از این واکسن ها 

صادر شود.«
قانعی درباره عوارض احتمالی تزریق واکسن ایرانی کرونا، 
بیان کرد: »اکنون چون در دنیا واکسن های کرونا تولید شده و 
فاز سوم کارآزمایی بالینی هم طی شده است تقریبا عوارض 
احتمالی مشخص است. واکسن هایی هم که در ایران تولید 

می شود همان هایی است که در چین، هند، آمریکا و... تولید 
می شود و متفاوت از آنها نیست. زمانی که واکسن تولیدی 
ما بخواهد وارد بازار شود از تمام عوارض و کارآزمایی آنها 
می توانیم استفاده کنیم برای انتخاب نوع واکسن، تعداد تزریق 

و... که در اختیارمان است.«
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه واکسن ایرانی کرونا چه 
زمان به مرحله تولید انبوه می رسد و در اختیار همگان قرار 
می گیرد، افزود: »اگر فاز سوم انسانی در اردیبهشت ۱۴۰۰ در 
ایران آغاز شود، تا سه ماه درگیر این فاز خواهیم بود؛ بنابراین 
ما اگر بخواهیم قول واکسیناسیون جمعی را به مردم کشورمان 

بدهیم احتماال مهر ماه سال ۱۴۰۰ است.«

دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله کرونا اعالم کرد

احتمال تزریق گسترده واکسن ایرانی کرونا از مهر ۱۴۰۰
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خبـر

روند کرونا در ایران، از ۲۸ مهر تا ۲۸ آبان
طبق اعالم وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر چهارشنبه 
)28 آبان 99( 801 هزار و 89۴ نفر را در ایران به طور قطعی 
مبتال کرده و در مجموع تا این روز ۴2 هزار و 9۴1 نفر را به 

کام مرگ کشانده است. 

از سوی دیگر، ۵۷۶ هزار و 983 نفر در ایران تاکنون بهبود یافته اند. 
بررسی آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد که طی 10 روز 
اخیر )19 تا 28 آبان( به طور متوسط در هر ساعت ۴98 نفر 
در ایران مبتال و بین 19 تا 20 نفر قربانی این ویروس شده اند. 

البته در هر ساعت 23۶ نفر نیز بهبود یافته اند. در این اینفوگرافیک 
روند شیوع کرونا در ایران طی یک ماه اخیر )از 28 مهر تا 28 

آبان( را مشاهده می کنید.
منبع داده ها: آمارهای اعالم شده از سوی وزارت بهداشت



خبـر

 اچ پی وی و یک سرطان زنانه

به  اشاره  با  زنان  بیماری های  متخصص  یک 
اچ پی وی،  ویروس  انتقال  راه های  مهمترین 
روش های جلوگیری از ابتال و همچنین درمان 

آن را تشریح کرد.
فهیمه رمضانی تهرانی،  عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت وگو با ایسنا، 
با توضیح اینکه HPV یا زگیل تناسلی دسته ای 
از عفونت های ویروسی است که عمدتا از طریق 
راه های مقاربتی انتقال پیدا می کند، توضیح داد: 
انواع ویروس هاست  از  »پاپیلوما ویروس یکی 
زنان  آمار جهانی ۱۰-۲۰ درصد  اساس  بر  که 
در سنین باروری ممکن است به آن آلوده شوند. 
در کشور ما نیز به نظر می رسد زگیل تناسلی در 
دختران و زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور شیوع قابل 

مالحظه ای دارد.«
وی با بیان اینکه به نظر می رسد بیش از ۱۰ درصد 
زنان آلوده به این ویروس باشند، افزود: »این ویروس 
به ویژه در افراد با رفتارهای پرخطر جنسی بیشتر 

مشاهده می شود.«
رییس مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل 
پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم با 
بیان اینکه سرطان دهانه رحم به عنوان یکی از 
۱۰ سرطان اول شایع در بین زنان ایرانی قلمداد 
می شود، گفت: »اهمیت HPV از نظر ابتال به 
سرطان دهانه رحم است،  زیرا یکی از اصلی ترین 
عوامل بروز سرطان دهانه رحم،  ابتال به عفونت 
HPV و زگیل تناسلی است. در عین حال یکی 
از شایع ترین علل مرگ ومیر ناشی از سرطان ها در 
کشورهای در حال توسعه سرطان دهانه رحم است.«

مهمتریندالیلبروزاچپیوی
این پزشک متخصص، اصلی ترین عامل خطر این 
بیماری را رفتارهای پر خطر جنسی، شروع رابطه 
جنسی از سنین بسیار پایین و ... دانست و گفت: 

»در کنار این موارد ریسک فاکتورهای دیگری مثل 
مصرف سیگار و الکل، استفاده از داروهای مهار 
کننده سیستم ایمنی، تغذیه ناسالم و استرس به 
عنوان عامل تضعیف کننده سیستم ایمنی، در این 
رابطه اثرگذار بوده و اینگونه افراد چنانچه در معرض 

این ویروس قرار گیرند، بیشتر مبتال می شوند.«
رمضانی تهرانی با تشریح این نکته که در دوره 
کمون عفونت HPV، فرد به عامل بیماری زا 
آلوده بوده ولی عالمت دار نیست،ن اظهار کرد: 
»دوره کمون برای بیماری HPV می تواند بین سه 
هفته تا دو سال باشد و طوالنی بودن این دوره به 
این دلیل است که سیستم ایمنی فرد قوی بوده و 
توانسته به خوبی با بیماری مقابله کند و بعد از دو 
سال به دالیلی این بیماری بروز پیدا کرده است.«
وی با بیان اینکه به طور میانگین دوره کمون این 
بیماری حدود سه ماه و در اغلب موارد کمتر از 
هشت ماه است، گفت: »وجود دوره کمون طوالنی 
سبب می شود تا مقابله با بیماری دشوار شود؛ زیرا 
فرد از بیمار بودن خودش مطلع نبوده و در نتیجه 
به دنبال تماس جنسی با افراد دیگر می تواند عامل 

بیماری را منتقل کند.«
این پزشک متخصص با بیان اینکه متاسفانه در 
اغلب موارد HPV بدون عالمت است، توضیح 
داد: »اگر این ویروس عالمتی ایجاد کند به شکل 
زگیل تناسلی است که به صورت برجستگی های 
بدون پایه روی سطح پوست ایجاد می شود و 
اغلب بدون درد است ولی ممکن است با خارش 
یا سوزش همراه باشد که با مشاهده این ضایعات 

افراد سریعا باید به پزشک مراجعه کنند.«
وی ادامه داد: »در این شرایط اگر کسی با فرد 
مبتال به ضایعات دستگاه تناسلی رابطه دارد، باید 
به پزشک مراجعه کند و از نظر عفونت نهفته مورد 

معاینه قرار گیرد.«
این متخصص زنان و زایمان با بیان اینکه در بیش 

از ۹۰ درصد موارد عامل انتقال بیماری تماس 
جنسی و تماس مستقیم با پوست و مخاط است، 
گفت: »موارد خیلی کمی از اپیالسیون یا لیزر غیر 
بهداشتی گزارش شده است که به علت آلوده شدن 

وسایل توسط فرد مبتال بوده است.«
وی ادامه داد: »این بیماری از طریق توالت های 
عمومی، حمام، دست دادن و غذا خوردن منتقل 
نمی شود و راه انتقال اصلی تماس مستقیم است.«

راهکارهاییبرایپیشگیریازانتقال
HPVعفونت

رمضانی با تاکید بر اینکه ویروس HPV انتقال 
ابتال به این  پذیری باالیی دارد و پیشگیری از 
ویروس از اهمیت باالیی برخوردار است، گفت: 
»تماس مستقیم با پوست یا مخاط فرد آلوده به 
احتمال ۶۰ درصد فرد دیگر را مبتال می کند؛ در 
صورتی که این انتقال پذیری برای ویروس ایدز 

حدود دو درصد است.«
به گفته این پزشک متخصص،  پرهیز از روابط جنسی 
پر خطر، رعایت مسائل بهداشتی، استفاده از کاندوم 
برای کاهش احتمال انتقال، تقویت سیستم ایمنی، 
پرهیز از استرس و پرهیز از مصرف سیگار می تواند 

در پیشگیری از بروز این عفونت اثرگذار باشد.
رمضانی در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به سالمت 
روان و سبک زندگی سالم در افراد مبتال، تصریح 
کرد: »افراد مبتال بسیار نگران بوده و سبک زندگی 
ناصحیحی را در پیش می گیرند، در صورتیکه ابتال 
به این بیماری به معنای پایان خط بودن و عدم 
درمان پذیری آن نیست و افراد می توانند در صورت 
داشتن سیستم ایمنی قوی و حفظ آرامش ظرف 
مدت شش ماه به احتمال بیش از ۶۰ درصد با 
این ویروس مقابله کنند و آن را از بدن دفع کنند.«
این متخصص زنان و زایمان با توضیح اینکه ویروس 
HPV، یکصد نوع مختلف دارد که تنها ۳۰ نوع 

آن پرخطر است و ابتال به سرطان دهانه رحم را 
افزایش می دهد، اظهار کرد: »برای پیشگیری از ابتال 
به این ویروس ها واکسن های مختلفی طراحی شده 
که واکسن گارداسیل در کشور ما موجود است.«

واکسیناسیونHPVدرایران
وی با بیان اینکه این واکسن متاسفانه در پوشش 
افراد  و  نیست  کشوری  رایگان  واکسیناسیون 
می توانند از داروخانه ها تهیه کنند، گفت: »البته به 
علت تحریم ها و مشکالت اقتصادی قمیت آن 
افزایش پیدا کرده است و دسترسی افراد به این 

واکسن محدود شده است.«
این عضو هیات علمی ادامه داد: »واکسن گارداسیل 
بر علیه چهار گونه ویروسی که دو گونه آن پر 
خطر و از تیپ ۱۶ و ۱۸ هستند و دو گونه کم 
خطر که تیپ ۱۱ و ۶ هستند، طراحی شده است. 
اکنون واکسن های دیگری با پوشش بیشتر در 
جهان موجود است به عنوان مثال واکسنی که بر 
علیه ۹ گونه ویروسی ایجاد ایمنی می کند که به 

علت تحریم ها در دسترس نیست.«
رمضانی در رابطه با زمان تزریق واکسن گفت: »در 
گذشته توصیه می شد افراد در سنین زیر ۲۵ سال 
این واکسن را تزریق کنند اما امروزه توصیه جدید 
سازمان جهانی بهداشت این است که واکسن از 
سنین نوجوانی تا سنین ۴۰ سالگی تجویز شود زیرا 
نقش مهمی در پیشگیری از ابتال به این ویروس 
و در نتیجه کاهش احتمال ابتال به سرطان دهانه 

رحم دارد.«
این عضو هیات علمی دانشگاه در خاتمه با تاکید 
که  نیست  معنا  این  به  تزریق واکسن  اینکه  بر 
فرد می تواند هر رفتار پر خطری را انجام دهد، 
گفت: »چراکه افراد در معرض خطر انواع دیگر 
از ویروس های HPV هستند، هر چند که شیوع 

این ویروس ها کمتر است.«
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رئیس سازمان غذا و دارو:

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس: 
وزیر بهداشت بر عملکرد ستادهای استانی مبارزه با کرونا نظارت کند
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بر لزوم توجه بر 
عملکرد ستادهای مبارزه با کرونا در استان ها تاکید کرد.
روز  علنی  جلسه  در  بابایی  علی  سپید،  گزارش  به 
چهارشنبه اظهار کرد: »الزم است از زحمات مدیران 
ارشد مازندران به ویژه استانداران و نماینده ولی فقیه 
تشکر کنم که شبانه روز در حال عملیاتی کردن منویات 
رهبری و مطالبات مردم هستند. البته مشکالت در استان مازندران به ویژه ساری زیاد است 

که الزم است برای حل آن تمهیداتی اندیشیده شود.«

وی در تذکری به وزیر راه و شهرسازی بر لزوم بهبود وضعیت راه های روستایی و شهری 
ساری تاکید کرد و از وزیر بهداشت خواست که به پارامترهای کرونایی توجه کرده و نظارت 
کافی بر عملکرد ستادهای استانی مبارزه با کرونا داشته باشند که مشخصا مشکالت فراوانی در 
استان مازندران وجود دارد. نماینده ساری در تذکری به وزیر کشور بر لزوم نظارت جدی بر 
عملکرد شهرداری های کل کشور تاکید کرد و گفت: »رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه نسبت به عدم تامین منابع مالی و بیمه های حمایتی از جمله کارگاه های زیر پنج 

نفر اهتمام ویژه داشته باشد که دچار مشکالت زیادی هستند.«
بابایی خواستار اجرایی شدن مصوبه مجلس در مناطق آزاد تجاری مازندران شد و از عدم 
از  لزوم توجه و حمایت  بر  انتقاد کرد. وی همچنین  گازرسانی کامل در مناطق سردسیر 
بنگاه های اقتصادی تاکید کرد و از وزیر آموزش و پرورش خواست که قانون همسان سازی 

رتبه بندی معلمان را اجرا کند.

مجلس

خبـر

بر  تاکید  با  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
داروهای  صحیح  مصرف  موضوع  اینکه 
از  پیشگیری  برای  و تالش  میکروبیال  آنتی 
بروز مقاومت میکروبی، مخصوصا در دوران 
در  مهم  چالش  یک  عنوان  به  کرونا  شیوع 
سالمت بشری مطرح است، گفت: »میانگین 
نسخ حاوی آنتی بیوتیک در سال های اخیر 
کاهش داشته به نحوی که از ۴۵ درصد در 
سال ۱۳۹۰ ، به زیر ۴۰درصد در سال ۱۳۹۸ 

است.«  رسیده 
 به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در پیامی 
به مناسبت »هفته آگاه سازی داروهای آنتی 
میکروبیال« آورده است: »هدف از نامگذاری 
این هفته با هدایت سازمان جهانی بهداشت 
از ۱۸ تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ )معادل با ۲۸ آبان 
تا ۴ آذر ماه ۱۳۹۹(، افزایش آگاهی عمومی 
به  میکروب ها  مقاومت  برابر  در  جهانی  و 

است.« میکروبیال  آنتی  داروهای 
تا  می شود  هفته تالش  این  »در  گفت:   وی 
آگاهی و حساسیت سیاست گذاران، شاغلین 
در  مردم  عموم  همچنین  و  پزشکی  حرف 
نسبت  میکروبی  مقاومت  افزایش  زمینه 
یابد.  افزایش  میکروبیال  آنتی  داروهای  به 
زمانی  میکروبیال  آنتی  داروهای  به  مقاومت 
اتفاق می افتد که باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها 
مقاوم  داروها  اثرات  به  انگل ها  همچنین  و 
 شوند و به همین دلیل درمان عفونت ها بسیار 
سخت تر و خطر گسترش بیماری ها نیز افزایش 
پیدا می کند و در نتیجه ممکن است منجر به 

بیماری های شدید و مرگ شود.« 
میکروبیال  آنتی  ترکیبات  ساز  شانه  گفته  به 
درمان  در  مهم  بسیار  ابزار  یک  عنوان  به 
گیاهان  و  حیوانات  انسان ها،  بیماری های 
بیوتیک ها،  آنتی  شامل  و  می روند  شمار  به 
ضد  و  قارچ  ضد  ویروس،  ضد  داروهای 

هستند.«  پرتوزآ 
رییس سازمان غذا و دارو افزود: »عواملی که 
در حال حاضر منجر به بروز مقاومت میکروبی 
می توان  جمله  آن  از  متعددند.  است  شده 
آنتی  داروهای  از  اندازه  از  بیش  استفاده  به 
بیوتیک در  صنعت پرورش دام، کشاورزی، 
تجویز و مصرف غیر منطقی داروهای آنتی 

میکروبیال و همچنین عدم دسترسی انسان ها 
برای  بهداشتی  و  سالم  آشامیدنی  آب  به 
کشاورزی،  در  استفاده  و  شخصی  مصرف 
جهانی  سطح  در  عوامل  این  کرد.  اشاره 
آنتی  به  مقاومت  بروز  و  تهدید  بروز  باعث 

است.«  شده  میکروبیال ها 
شانه ساز گفت: »پیرو جلسه ای که درماه می 
برگزار   WHO و   FAO حضور  با   ۲۰۲۰
شد، تصمیم گرفته شد تا مناسبت هفته آگاه 
 ۱۸ تاریخ  در  ساله  همه  پس  ازین  سازی 
دامنه  همچنین  و  شود  برگزار  نوامبر   ۲۴ تا 
نباشد.  بیوتیک  آنتی  داروهای  صرفا  داروها 
وسیع  دامنه  به  میکروبی  مقاومت  افزایش  با 
تری از داروها، تمرکز این آگاه سازی وسیعتر 
شده است و به همه داروهای آنتی میکروبیال 
یعنی آنتی بیوتیک ها، داروهای ضد ویروس، 
ضد قارچ و ضد پرتوزآ خواهد پرداخت.« 

آنتی  آگاه سازی  هفته  »شعار  افزود:  وی 
بیوتیک ها در سال ۲۰۲۰ »اتحاد برای حفظ 
شده  نامگذاری  میکروبیال«  آنتی  داروهای 
آنتی  »مصرف  همیشگی  شعار  به  و  است 
بیوتیک ها، با احتیاط« کماکان مانند سال های 

شد.«  خواهد  پرداخته  قبل 

به گفته رییس سازمان غذا و دارو، فعالیت های 
به  مقاومت  پیشگیری  زمینه  در  که  عمومی 
است  شده  مقرر  میکروبیال،  آنتی  داروهای 
شود،  انجام  و  برنامه ریزی  هفته  این  در  تا 
شناخت  و  آگاهی  افزایش  اساس  بر  عمدتا 
علل بروز مقاومت به داروهای آنتی میکروبیال 

آنها در جامعه است. اثربخشی  و 
براساس شاخص اعالم  بنابر گزارش وبدا،   
به  بهداشت،  جهانی  سازمان  سوی  از  شده 
صورت میانگین ۳۰ درصد نسخ حاوی آنتی 
بیوتیک هستند، بنابر گزارشات بدست آمده از 
کمیته های نظارت بر تجویز و مصرف منطقی 
دارو در ایران، در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۰ تا 
۱۳۹۸ ، میزان نسخ حاوی آنتی بیوتیک کاهش 
داشته است به نحوی که از میانگین کشوری 
زیر  میانگین  به   ،  ۱۳۹۰ در سال  ۴۵ درصد 
۴۰درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است. این 
کاهش نشان دهنده ثمر بخش بودن آموزش ها 
و نظارت های به عمل آمده از جانب وزارت 
بهداشت، سازمان غذا و دارو و دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور است و ضرورت تداوم 
آموزش ها برای رسیدن به شاخص جهانی ۳۰ 

درصد را دوچندان می کند.

استاندار تهران تاکید کرد۴۰ درصد نسخ تجویزی حاوی آنتی بیوتیک هستند
دورکاری، ارائه خدمات به 

مردم را به تعویق نیندازد

استاندار تهران با اشاره به لزوم تشریک 
جهت  اجرایی  های  دستگاه  مساعی 
تاکید  اجرای محدودیت های کرونایی 
کرد: »دورکاری در شهرهای نارنجی و 
قرمز استان تهران، ارائه خدمات ضروری 

به مردم را به تعویق نیندازد.« 
محسنی  انوشیروان  سپید،  گزارش  به 
راهبردی  شورای  جلسه  در  بندپی 
توسعه مدیریت استان تهران با اشاره به 
اول  از  کرونایی  جدید  محدودیت های 
آذرماه اظهار داشت: »طبق تصمیم ستاد 
ملی مقابله با کرونا و بخشنامه سازمان 
در  آذرماه  اول  از  استخدامی  و  اداری 
شهرهای نارنجی دورکاری ۵۰ درصدی 
و در شهرهای قرمز دورکاری دو سوم 

کارمندان اعمال می شود.«
 وی تاکید کرد: »حفظ سالمت شهروندان 
اولویت اصلی است، از این رو اقدامات 
الزم جهت رعایت محدودیت های جدید 
کرونایی پیگیری می شود تا بتوانیم از این 

وضعیت عبور کنیم.« 

استاندار تهران ادامه داد: »تشریک مساعی 
الزم در دستگاه های اجرایی انجام شود 
تا دورکاری کارمندان تاثیری در خدمت 
رسانی به مردم نداشته باشد، ضمن اینکه 
الکترونیکی  صورت  به  خدمات  ارائه 

توسط  ای اهمیت مضاعفی دارد.« 
محسنی بندپی سپس خاطرنشان کرد: »با 
تفکیک اقدامات ضروری و غیرضروری 
حضور  کمترین  زمینه  باید  دستگاه ها 
کاری  راندمان  باالترین  و  کارمندان 

فراهم شود.«
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با موافقت سازمان برنامه و بودجه پرداخت می شود
فوق العاده ویژه برای کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت با قدردانی از تالش و مجاهدت های شبانه 
روزی مدافعان سالمت و همکاران دانشگاه های علوم 
پزشکی گفت: »با پیگیری های وزیر بهداشت و تعامل، 
همراهی و مساعدت سازمان برنامه و بودجه، مجوز 
برقراری فوق العاده ویژه برای این عزیزان صادر شد.« 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سیدکامل تقوی نژاد ضمن بیان این مطلب افزود: »از 
این موضوع معطوف کردیم که  برای تصویب  ابتدای سال جاری همه تالش خود را 

داشتند  مثبت و همراهی  نظر  زمینه  این  در  از حمایت همه دست اندرکاران دولت که 
از  و  تحمل  متانت،  صبر،  مهم  این  کنار  »در  افزود:  نژاد  تقوی  می کنم.«  سپاسگزاری 
نیست  پوشیده  بر کسی  پزشکی  علوم  دانشگاه های  در  گرامیم  خودگذشتگی همکاران 
کشور  ارشد  مدیران  و  سالمت  مدافعان  همراهی  و  همدلی  این  حاصل  امیدوارم  و 
این شرایط  در  ایران،  مردم عزیز  آالم  رفع  کرونا و  بیماری  مدیریت  بتواند در جهت 

باشد.«  مثمرثمر  کنونی  حساس  و  خطیر 
بخش  اینستاگرامی  زنده  گوی  و  گفت  در  زودی  به  اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در  وی 
عمده ای از تالش های صورت گرفته در زمینه ترمیم حقوق و مزایای مدافعان سالمت 
و تالش های صورت گرفته برای رفع کمبود نیروی انسانی، تشریح خواهد شد، گفت: 
»همچنین در فرصت اشاره شده جزئیات و نحوه اجرای بخشنامه و حمایت های الزم 

دید.« را خواهید  دیگر 

خبـر

گفت:  کلیوی  بیماری های  تخصص  فوق 
با  فیبروز  یا  کلیه  بافت  شدن  »سفت 
بامعاینه  و  شود  می  مشخص  پاتوبیولوژی 

داد.« را تشخیص  آن  توان  نمی  بالینی 
حسن  فارس،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
جلوگیری  راهکارهای  به  اشاره  با  ارگانی 
آب  مصرف  »با  گفت:  کلیه  سنگ  ایجاد  از 
نمک  کردن  کمتر مصرف  و  زیاد  مایعات  و 
به  ابتالء  از  میتوان  حیوانی  های  پروتئین  و 
کلیه  جلوگیری کرد. کسانیکه مستعد  سنگ 
بیماری هستند روزانه ۱۰ لیوان آب و کسانیکه 
آب  تشنگی  کفایت  قدر  به  نیستند  مستعد 

کنند.« مصرف 
وی تاکید کرد: »مصرف آب زیاد در عملکرد 

نمی کند.« ایجاد  مشکلی  کلیه 
فوق تخصص بیماری های کلیوی بزرگساالن 
بیماری  تشخیص  راه  چندین  به  ادامه  در 
اشاره کرد  کلیه  کلیه   ایجاد سنگ  و  کلیوی 
خاموش  بیماری  یک  کلیه  »سنگ  گفت:  و 
است.  بیماران در ابتدا درد یا سوزش خاصی 
از عوامل جانبی  ما  را احساس نمی کنند و 
بیماری و در مرحله پیشرفته متوجه بیماری 
دارد،  باالیی  فشار  که  کسی  مثاًل  شویم  می 
که  فهمید  می توان  دارد  ورم  و  قند  مرض 

است.« کلیوی  بیماری  دچار 
شدن  »سفت  گفت:  کلیه  فیبروز  درباره  وی 

بافت کلیه یا فیبروز با پاتوبیولوژی مشخص 
را  آن  توان  نمی  بالینی  بامعاینه  و  می شود 

داد.« تشخیص 
رگانی درباره نشانه ها و عالئم عفونی بودن 
با تب  کلیه  عفونی  کلیه گفت: »سنگ  سنگ 
و لرز همراه است. سوزش و بوی بد، تکرر 
و تغییر رنگ ادرار و درد در ناحیه ی کلیه 
ناشی از عفونت به همراه سنگ کلیه است.«

کلیوی  بیماری های  تخصص  فوق  ارگانی 
در پاسخ به سوالی در خصوص کاهش درد 
افراد مبتال به سنگ کلیه گفت: »بهترین کار 
پیشگیری است تا جلوی بزرگ شدن سنگ 
و  مناسب  غذایی  رژیم  با  و  بگیرند  را  کلیه 
پزشک  تجویز  با  موقع  به  داروهای  مصرف 
تاثیر استرس  داد.  انجام  را  این کار  می توان 

بر ایجاد سنگ کلیه هنوز مشخص نیست.«

فیبروز کلیه را چگونه تشخیص دهیم؟
تجهیزات

سرپرست اداره  کل تجهیزات و 
ملزومات پزشکی:

تامین کنندگان و توزیع کنندگان 
تجهیزات پزشکی تعطیل نیستند

اداره   سرپرست  شاهمرادی،  سعیدرضا 
در  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  کل 
شرکت های  و  تشکل ها  به  اطالعیه ای 
بازرگان و تولیدکننده تجهیزات پزشکی 
اعالم کرد که تامین کنندگان و توزیع کنندگان 
تجهیزات پزشکی تعطیل نیستند و هم چنان 

به خدمت رسانی ادامه می دهند. 
به گزارش سپید، در این اطالعیه آمده است: 
»با عنایت به تمهیدات درنظرگرفته شده و 
اعمال برخی محدودیت ها جهت جلوگیری 
از شیوع روزافزون ویروس کرونا، به اطالع 
می رساند پیرو هماهنگی صورت گرفته با 
به  با توجه  با کرونا و  مبارزه  ستاد ملی 
اهمیت تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی 
مورد نیاز مراکز درمانی و ضرورت انجام 
به هنگام خدمات پس از فروش و تعهدات 
فعالیت  پزشکی،  تجهیزات  شرکت های 
این شرکت ها مشمول محدودیت نیست 
و الزم است تمامی شرکت های تامین کننده 
)واردکننده و تولیدکننده( و توزیع کننده با 
و  انجام وظایف  توان درخصوص  تمام 
درمانی  مراکز  به  خدمت رسانی  تداوم 

کشور مبادرت کنند.« وبدا

شماره ۱۸۰۰ ۲۹9 آبان ۱۳۹۹

یک  روز پس از افتتاح خط تولید پیشرفته ترین 
کیت تشخیص سریع بیماری کرونا توسط محققان 
دارویی ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، ۱۰۰ هزار 
عدد از این کیت ها برای توزیع در مناطق محروم 

کشور به وزارت بهداشت اهدا شد.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، حجت نیکی ملکی 
رئیس مرکز اطالع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام 
با اعالم این خبر افزود: »اهدای ۱۰۰ هزار کیت 
تشخیص فوری کرونا با دستور محمد مخبر رئیس 

ستاد اجرایی فرمان امام صورت گرفته است.«
وی یادآور شد: »در راستای فرمان مقام معظم رهبری 
در خصوص کمک و تسریع در امر غربالگری 

سراسری در کشور با هدف قطع زنجیره انتقال 
ویروس و حمایت همه جانبه از مردم در اوضاع 
اقتصادی کنونی، با دستور ریاست ستاد از این 
پس نیز تمام کیت های جدید تولیدی، با قیمت 
تمام شده به وزارت بهداشت تحویل داده می شود 
و ستاد اجرایی بخشی از هزینه های آن را تقبل 
خواهد کرد.« گفتنی است روز گذشته در مراسمی، 
خط تولید کیت های تشخیص فوری کرونا در 
مجموعه دارویی ستاد اجرایی به بهره برداری 
رسید و ایران را در جمع ۳ کشور دارای دانش 

و فناوری تولید این کیت ها در جهان قرار داد.
استفاده از کیت های جدید برخالف کیت های 
پی سی آر قبلی، نیاز به محیط آزمایشگاهی و حضور 
پزشک ندارد و به جای  ۴۸ ساعت تنها ظرف ۱۵ 
تا ۲۰ دقیقه نتیجه تست ابتالی فرد به ویروس 
کوید ۱۹ با ضریب دقت باال و خطای پایین را 
مشخص می کند. همچنین به گفته مسئوالن ستاد 
اجرایی فرمان امام، قیمت کیت های  جدید ساخته 
شده، ۴۰ درصد ارزان تر از کیت های فعلی و نهایتا 

۲۰۰ هزارتومان است.

اهدای ۱۰۰ هزار کیت تشخیص فوری کرونا برای توزیع در مناطق محروم



آمار همه گیری کرونا در جهان خبـر

ابتالی نزدیک به ۵۶ میلیون نفر
آمار جهانِی مبتالیان به کووید ۱۹ تاکنون به ۵۵ 
میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۲۲ نفر رسیده و مرگ یک 
میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۸۸ نفر نیز بر اثر ابتال به 

این بیماری تأیید شده است.
بنابر تازه ترین آمارها ۳۸ میلیون و ۹۶۳ هزار و ۷۸۶ 

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 ۱۱.۵ 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 ۸.۹ و ۵.۹ میلیون بیمارِ 
کووید ۱۹، جایگاه  دوم و سوم را در جهان به خود 

اختصاص داده اند.
همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاالت متحده، 
برزیل، هند و مکزیک به ترتیب رکورددارِ قربانیان 
این بیماری در دنیا هستند و تعداد جان باختگان این 
بیماری در انگلیس نیز از ۵۰ هزار نفر عبور کرده 

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

به گزارش پایگاه اطالع رسانی »ورلداُمتر«، شمار 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری که 
طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 
داشته اند تا صبح امروز )چهارشنبه( به ترتیب به 

شرح زیر است:

۱. آمریکا: ۱۱ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۷۱۱ مبتال، 
۲۵۴ هزار و ۲۵۵ قربانی

۲. هند: هشت میلیون و ۹۱۲ هزار و ۹۰۷ مبتال، 
۱۳۱ هزار و ۳۱ قربانی

۳. برزیل: پنج میلیون و ۹۱۱ هزار و ۷۵۸ مبتال، 
۱۶۶ هزار و ۷۴۳ قربانی

۴. فرانسه: دو میلیون و ۳۶ هزار و ۷۵۵ مبتال، ۴۶ 

هزار و ۲۷۳ قربانی
۵. روسیه: یک میلیون و ۹۷۱ هزار و ۱۳ مبتال، ۳۳ 

هزار و ۹۳۱ قربانی
۶. اسپانیا: یک میلیون و ۵۳۵ هزار و ۵۸ مبتال، ۴۱ 

هزار و ۶۸۸ قربانی
۷. انگلیس: یک میلیون و ۴۱۰ هزار و ۷۳۲ مبتال، 

۵۲ هزار و ۷۴۵ قربانی
۸. آرژانتین: یک میلیون و ۳۲۹ هزار و ۵ مبتال، ۳۶ 

هزار و ۱۰۶ قربانی
۹. ایتالیا: یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۷۲ مبتال، ۴۶ 

هزار و ۴۶۴ قربانی
۱۰. کلمبیا: یک میلیون و ۲۱۱ هزار و ۱۲۸ مبتال، 

۳۴ هزار و ۳۸۱ 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، 
ایتالیا، کلمبیا و مکزیک نیز بیش از یک میلیون مبتال 

را ثبت کرده اند. ایسنا

فرانسه اولین کشور اروپایی است که بیش از دو میلیون مبتال به 
کووید-۱۹ را گزارش کرده است. آمارهای دانشگاه جانز هاپکینز و 
آژانس ملی سالمت فرانسه حاکی از آن است که فرانسه، اولین کشور 
اروپایی است که ابتالی بیش از دو میلیون مبتال را تایید کرده است.
»ژروم سالومون« مدیر آژانس سالمت فرانسه اواخر روز گذشته 
)سه شنبه( در اطالعیه ای تایید کرد: »در مجموع دو میلیون و ۳۶ 

هزار و ۷۵۵ نفر در این کشور به کروناویروس آلوده شده اند.«
سالومون گفت: »تمامی شهرها، روستاها و مناطق تحت تاثیر شیوع 

کروناویروس قرار دارند. موج دوم شیوع کروناویروس که همه ما 
با آن روبرو هستیم، گسترده و کشنده است و کادر درمان و کل 

سیستم بهداشتی ما را تحت فشار قرار داده است.«
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، در حالیکه فرانسه در حال 
حاضر باالترین تعداد موارد ابتال به کووید-۱۹ را در کل اروپا ثبت 
کرده، وی خاطرنشان کرد که میزان فعلی تولید کروناویروس در 
کشور کمتر از یک است هرچند تعداد روزانه موارد جدید طی 

هفته گذشته کاهش یافته است.

فرانسه اولین کشور اروپایی با بیش از ۲ میلیون مبتال به کرونا

یک نشریه فرانسوی مدعی شده است که بررسی پژوهشگران 
میر  و  مرگ  که  می دهد  نشان  آمریکا  و  اروپا  برزیل،  در 
حاصل از ویروس کووید_۱۹ در کشورهای متمول بیش از 

کشورهای فقیر است.
آلبرت کوچویی، گوینده پیشکسوت رادیو هر روز با مرور 
تیترها و سرفصل های رسانه های جهان، مهمترین اخبار دنیا 
به  امروز کوچویی  که  اخباری  مهمترین  را روایت می کند. 
از  بشر  نجات  امکان  و  کرونا  واکسن  است،  پرداخته  آنها 

این بحران جهانی، وضعیت کنترل شیوع ویروس کرونا و 
همچنان انتخابات آمریکا است. 

به گزارش ایسنا، روایت آلبرت کوچویی از اخبار مهم رسانه 
های جهان در روز چهارشنبه )۲۸ آبان ماه( به شرح زیر است:
روزنامه »فایننشال تایمز« نوشته است: بچه های اروپایی حالشان 
خوب نیست. این نسل از کودکان را ویروس کووید_۱۹ آزرده 
است. مایک پمپئو در گفت وگو با روزنامه فرانسوی لوفیگارو 
می گوید: ما را متهم می کنند که از دنیا کناره گیری کرده ایم. 
چنین نیست. او همچنین از سیاست های خارجی آمریکا و 

حضور در صحنه های بین المللی دفاع کرد. 
لوفیگارو روزنامه فرانسوی نیز نوشته است: بوریس جانسون، 
نخست وزیر انگلیس می گوید: »پس از خروج از اتحادیه اکنون 
باید نگران مرز انگلیس و اتحادیه اروپا باشد. ده ها روز از 
آخرین مهلت درباره تجارت آزاد انگلیس با اتحادیه می گذرد، 

اما هنوز توافقی صورت نگرفته است.«
آمریکایی،  رای دهندگان  است:  نوشته  »اکونومیست«  نشریه 
جو بایدن را به این سبب انتخاب نکردند که او ناجی اقتصاد 
آمریکا باشد. آنها می دانند بحران اقتصاد حاصل از همه گیری 

ویروس کووید۱۹ هنوز پابرجا است و بر اینها باید چشم انداز 
تیره و تار انتقال نیروی انسانی به روبات های هوشمند و ابر 
فن آوری را افزود که در خال تسخیر آمریکا است. جدا از آن 
باید متحدان به صف شده آمریکا را هم نگاه کرد که فهرستی 
از انتظارات بزرگ را در دست دارند و در انتظار معجزه های 
جو بایدن هستند. آمریکا اینها را می دانست، با این همه، فقط 

به جستن از دام دونالد ترامپ، می اندیشید.
 ال موندو روزنامه اسپانیایی اما درباره موضوع جهانی کرونا 
نوشته است: کشوری های متمول بیشتر در برابر ویروس کووید۱۹ 
آسیب پذیر هستند. می گویند با توجه به سن آسیب دیدگان از 
کرونا این ویروس، در ایتالیا، ۱۰ برابر بیشتر از اوگاندا، می کشد. 
بررسی پژوهشگران در برزیل و جز آن در اروپا و آمریکا نشان 
می دهد که مرگ و میر حاصل از ویروس کووید۱۹ در کشورهای 
متمول بیش از کشورهای فقیر است. در طول نزدیک به یک 
سال گذشته، پژوهشگران دریافته اند که بیماران دارای فشارخون، 
دیابت و گاه چاقی مفرط، بیش از دیگران در برابر کرونا، آسیب 
پذیرند. نمودار قربانیان، بر روی نقشه جهانی نشانگر در آسیب 

بودن کشورهای متمول جهانی است.

واکسن کرونا بشر را از بحران نجات می دهد؟ 

شماره 10۱۸۰۰ ۲۹ آبان ۱۳۹۹



خبـر

کاهش موارد ابتال و افزایش فوتی های کرونا در اروپا

»برای  کرد:  اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان 
اولین بار طی چند ماه موارد ابتال به بیماری 
کووید19 در اروپا کاهش پیدا کرده اما آمار 

است.« داشته  افزایش  فوتی ها 
آمارهای  ایسنا،  از  نقل  به  به گزارش سپید 
سازمان جهانی بهداشت حاکی از آن است 

مدت  طی  بار  اولین  برای  گذشته  هفته  که 
ابتال  جدید  موارد  تعداد  ماه  سه  از  بیش 
کاهش  اروپا  در  کووید-19  بیماری  به 
این  از  ناشی  میر  و  مرگ  موارد  اما  یافته 
خود  افزایشی  روند  منطقه  این  در  بیماری 

است.«  داشته  را 
طبق اعالم این سازمان در مجموع، طی هفته 
مورد جدید  میلیون  به چهار  نزدیک  گذشته 
ابتال به بیماری کووید-19 در سراسر جهان 
هزار   ۶۰ حدود  مدت  این  در  و  شده  ثبت 

نفر جان خود را از دست داده اند.
از  بیش  شنبه(  )سه  روز گذشته  تا  که  اروپا 
به کووید-19 را ثبت  ابتال  1۵ میلیون مورد 
که  است  جهان  در  مناطقی  جمله  از  کرده 
بیشترین تلفات و موارد ابتال به کروناویروس 

را داشته است.
هفته گذشته ۴۶ درصد از مجموع موارد جدید 
موارد  از  درصد   ۴9 و  بیماری  این  به  ابتال 

فوتی در اروپا گزارش شده است.

ابتال،  جدید  مورد  میلیون   1.۸۴ شناسایی  با 
موارد ابتال در اروپا همچنان باالست هرچند 
سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده است در 
هفته گذشته برای اولین بار در مدت بیش از 
سه ماه اروپا شاهد کاهش 1۰ درصدی آمار 

است. بوده  ابتال  هفتگی 
هزار   ۲9 از  بیش  زمانی  بازه  دراین  هرچند 
مورد جدید فوت ناشی از کروناویروس در 
سراسر اروپا گزارش شده که از هفته گذشته 

افزایش 1۸ درصدی داشته است.
که  است  منطقه ای  دومین  نیز  آمریکا  قاره 
بیشترین آمار تلفات و مبتالیان به کووید-19 
و  ابتال  افزایشی  روند  و  داشته  جهان  در  را 

مرگ و میر در آن همچنان ادامه دارد.
به گزارش مدیکال اکسپرس، سازمان جهانی 
تنها  است:  کرده  اعالم  همچنین  بهداشت 
منطقه ای که هفته گذشته شاهد کاهش موارد 
ابتال و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید-19 

است. بوده  آسیا  منطقه جنوب شرق  بوده 

رئیس جمهوری ترکیه گفت: »محدودیت رفت و آمد از آخر 
هفته جاری در سراسر ترکیه اعمال خواهد شد.«

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه طی اظهاراتی 
خطاب به مردم بعد از حضور در نشست کابینه دولت اعالم 
کرد: »محدودیت رفت و آمد برای تعطیالت آخر هفته بین 
ساعت های ۸ شب تا 1۰ صبح در سراسر ترکیه اعمال خواهد 
که  کرونا  ویروس  اینکه شیوع  به  اشاره  با  اردوغان  شد.« 
جان بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار نفر در سراسر جهان 
را گرفته است همچنان ادامه دارد، خاطر نشان کرد که هنوز 

درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد.
رئیس جمهوری ترکیه تدابیر جدید دولت این کشور برای 
مقابله با کرونا را تشریح کرد: »مقررات محدودیت رفت و 

آمد برای سالمندان ۶۵ سال و باالتر شامل افراد زیر ۲۰ سال 
به جز شاغالن نیز خواهد بود.«

به گزارش خبرگزاری آناتولی برخی از این محدودیت ها به 
شرح زیر است:

- آموزش در تمامی مدارس که در حال حاضر در تعطیلی 
میان ترم به سر می برند تا پایان سال تحصیلی به صورت 

یافت. ادامه خواهد  آنالین 
- فعالیت مراکز خرید و فروشگاه، سلمانی و آرایشگاه ها نیز 
محدود خواهد شد. سینماها نیز مطابق با خواست این بازار 

تا پایان سال جاری تعطیل خواهد بود.
کار  سفارشی  صورت  به  فقط  نیز  رستوران ها  و  کافه   -
خواهند کرد. قهوه خانه نیز برای مدتی تعطیل خواهد بود. 

تمامی بازی های ورزشی نیز بدون تماشاگر برگزار خواهد 
شد. ممنوعیت سیگار کشیدن در خیابان های اصلی و میادین 

نیز ادامه خواهد داشت.

تدابیر جدید دولت ترکیه برای مقابله با شیوع کرونا

محتوای یک ایمیل داخلی سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد 
که ده ها نفر از کارکنان این سازمان به کووید19 مبتال شده اند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس که به این ایمیل دست یافته گزارش 
کرده که تا کنون دست کم ۶۵ مورد ابتال به ویروس کرونا در بین 
کارکنان این سازمان در مقر آن در ژنو مشاهده و ثبت شده اند.
خوشه اولیه این موارد ابتال احتماال در خود ساختمان مرکزی 
تشکیل شده است. رائول توماس، رئیس عملیات تجاری سازمان 
جهانی بهداشت گفته است که ابتدا چهار نفر از کارکنان این 
بخش در داخل ساختمان مبتال شده و سپس ویروس از طریق 
یکی دیگر از پرسنل همین بخش که با دیگران در تماس بوده 

به افراد خارج از بخش تجاری منتقل شده است.
آژانس بهداشتی سازمان ملل متحد گفته است در حال بررسی 

تعیین چگونگی و پیدا کردن مکان آلودگی این پنج نفر است 
اما هنوز مشخص نکرده که آیا ویروس کرونا به دیگر دفاتر 
آن انتقال یافته یا نه؟ این نخستین بار است که چنین اطالعات 

و آماری از کرونا در سازمان جهانی بهداشت آشکار می شود.
هنوز معلوم نیست که رعایت نکردن کدام موارد سبب شیوع 
کرونا در میان این کارکنان شده اما آژانس می گوید اقدامات 
بهداشتی دقیق، فاصله گذاری و سایر اقدامات پیشگیرانه کرونا 
را انجام داده است. مقامات این سازمان که در حال حاضر 
خود درگیر برنامه های مهار کرونا در جهان هستند، قبال گفته 
بودند که گروهی از پرسنل آنها به این ویروس آلوده شده اند 
اما تا کنون آمار و جزئیاتی از این موارد را گزارش نداده اند.

به گزارش یورونیوز، این اطالعات در شرایطی منتشر می شود 
که موارد ابتال به کووید 19 در روزهای اخیر به ویژه در اروپا 
در کشور سوئیس و در شهر میزبان سازمان جهانی بهداشت 

یعنی ژنو به نحو نگران کننده ای افزایش یافته است.

ده ها پرسنل سازمان جهانی بهداشت در ژنو کرونا گرفتند
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سخنگوی وزارت بهداشت:
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روز گذشته نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت 
با خبرنگارانی که از طریق ویدئوکنفرانس با استودیو 
سالمت وزارت بهداشت در ارتباط بودند، برگزار شد و 
سیماسادات الری به سواالت اصحاب رسانه پاسخ داد.

به گزارش سپید، سیما سادات الری در این نشست 
خبری، در پاسخ به سوال ایسنا درباره محدودیتهای 
جدید کرونایی از شنبه و تکلیف مشاغلی که مجبور 
به تردد در ساعات منع تردد هستند، گفت: »درباره این 
مسائل قرارگاه عملیاتی کرونا تصمیم گیری می کند 
و اعالم شده که حتما باید در این باره هماهنگی 
شود. زیرا این محدودیت ها بسیار محکم است و 
دروبین ها از پالک های ماشین عکس برداری کرده 
و جریمه می کنند. این هماهنگی ها باید از سوی 
خود ادارات انجام شود. به عنوان مثال در صورتیکه 
پالک هایی برای غیر از آن استان و شهرستان است، 
اطالع دهند. کمیته امنیتی و اجتماعی قرارگاه باید در 
این باره ابالغیه ها را مطرح کند و هماهنگی ها از طریق 
آن ها انجام می شود. هماهنگی ها باید از سوی خود 
ادارات انجام شود و اعالم کنند کدام خودروهایشان 
می خواهند تردد کند که برایشان مشکل ایجاد نشود.«
وی با بیان اینکه بحث حمل و نقل و تردد به صورت 
هدفمند بررسی می شود، گفت: »بر این اساس افرادی که 
تست شان مثبت شود، به طور هوشمند اطالعات شان 
از طریق سامانه ها  به مراکز حمل و نقل و تردد کشور 
منتقل می شود. اکنون شرکت های قطار این کار را 
انجام داده و سیستم هایشان را تطبیق دادند و شش الی 
هفت شرکت هواپیمایی  هم این اقدام را انجام دادند.«
وی ادامه داد: «در تاکسی های اینترنتی به این صورت 
است که راننده ای که تستش مثبت بوده تا 1۴ روز 

چراغ این راننده قرمز می ماند و این راننده طی این 
1۴ روز نمی تواند مسافر بگیرد. همچنین در لیست 
مسافری که چه در مرحله صدور بلیت است و 
چه زمانی که دارد سوار قطار یا هواپیما می شود، 
اگر تستش مثبت باشد، از سوار شدنش ممانعت 
می شود. همه این موارد منوط به افزایش تست است 
که با تامین تست های رپید محقق می شود. تست های 
رپید بسیار راحت است و سوآپ های ریزی دارد 
که طی 20 الی 2۵ دقیقه پاسخ را نشان می دهد. این 
تست ها می تواند انقالبی را ایجاد کند. البته به شرط 
اینکه ایزوالسیون انجام شود و یک ضمانت اجرایی 

برای قرنطینه افراد مثبت باشد.«
الری درباره اظهاراتی مبنی بر تست کرونای رایگان 
و ارائه داروی رایگان در برخی مراکز، گفت: »یکی 
از مسائلی که از بابت آن بسیار خوشحالیم و آن را 
یک عامل موفقیت می دانیم، موضوع تست است. ما 
متوجه شدیم کشورهایی که تست بیشتری انجام دادند، 
توانستند افراد مثبت دیگری را شناسایی کنند و آنها را 
ایزوله کنند و بر این اساس در کنترل بیماری موفق 
شدند. بر این اساس ما تا یک ماه قبل به طور متوسط 
بین 1۷ هزار تا 20 هزار تست انجام می دادیم که این 
میزان برای ما ۶.۵ میلیارد تومان هزینه داشت. به هر 
حال ما افراد ثابتی داریم و این کار هم کار تخصصی 
است. اکنون ظرفیت انجام تست PCR را افزایش 

دادیم و آن را به روزانه ۴0 هزار تست رساندیم.«

تولید داخلی تستهای تشخیص سریع 
کرونا از هفته آینده

»از طرفی  داد:  ادامه  بهداشت  وزارت  سخنگوی 

بحث تست های آنتی ژن رپید و سریع پیش آمد که 
گشایشی در کل دنیا است که ما درخواست دادیم 
تا هم از کره جنوبی خرید شود و هم هفته آینده 
اولین نمونه این تست ها در کشورمان تولید می شود 
و با قیمت مناسب فقط در اختیار مراکز 1۶ ساعته، 
2۴ ساعته و مراکز درمانی دولتی قرار می گیرد و به 
صورت رایگان این تست برای افراد انجام می شود. 
این یک نوید است. قبال فقط افراد آسیب پذیر و 
باالی ۶0 سال را در مراکزمان به صورت رایگان 
تست می کردیم، اما در حال حاضر تست های رپید 
وارد مراکز می شود و می توانیم تعداد افراد بیشتری 
را تست کنیم. البته فقط افراد عالمت دار را تست 
می کنیم و می توانیم برای غربالگری استفاده کنیم.«

الری درباره درمان سرپایی و ارائه داروی رایگان به 
بیماران کرونا، گفت: »وزارت بهداشت یک بازنگری 
کرده تا بتواند در حوزه درمان های سرپایی بیماران، 
مراقبت بهتری کند. ما مشاهده کردیم که  اگر داروهای 
آنتی وایرال )ضد ویروس( در فاز ابتدایی به بیماران 
داده شود، ممکن است به احتمال بسیار زیاد می تواند 
از شدت بیماری بعد از شش الی هفت روز پیشگیری 
کند که این موضوع با دانشگاه های علوم پزشکی 
مطرح شده و اجازه داده شده که داروهایی مانند 
اکتمرا، کلترا، هیدروکسی کلروکین، ایورمکتین که 
ضد انگل است و فاویپیراویر در مراکز 1۶ ساعته 
و 2۴ ساعته پیشنهادی دانشگاه ها باشد، حتی به 
صورت کارآزمایی بالینی در اختیار افراد گذاشته 

شود و این افراد پیگیری شوند.«
وی با بیان اینکه در شهرها هر 2۵00 نفر یک مراقب 
بهداشت دارند و در روستا هر ۶۵0 نفر یک مراقب 

سالمت دارند، گفت: »بر این اساس از این طریق 
بیماران می توانند فالو شوند که خود این موضوع 
می تواند یک کارآزمایی بالینی باشد تا نتیجه این 
داروها را بدهد. البته قطعا دقت می شود داروهایی 
ارائه شود که کمترین ضرر را داشته باشند و طی 
این مدت در کل دنیا استفاده شده است. این داروها 
به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار می گیرد.«
الری درباره زمان آغاز این طرح، گفت: »فکر می کنم 
ابتدا باید رپید تست ها )تست های سریع( بیاید. به 
هر حال هماهنگی های آن انجام شده است. همه این 
موارد باید باهم اتفاق بیفتد و سازوکارش نوشته شده 

که از هفته های آتی عملیاتی می شود.«
وی درباره وضعیت پیش خرید واکسن کرونا از 
تولید واکسن  »ما هم در حوزه  کووکس، گفت: 
ممکن  که  آنجایی  از  و هم  می کنیم  اقدام  کرونا 
است کشورهایی در این حوزه از ما جلوتر باشند 
باید در پیش خرید مشارکت می کردیم که این اقدام 
هم انجام شده است. در بین 180 کشوری که در 
کووکس قرار دارند، برخی کشورهای ضعیف و 
متوسط هستند و اکثر  کشورهای اروپایی هم حضور 
دارند. در عین حال 8۴ کشور پرداخت کننده پول 
هستند که ما هم جزو آن هستیم. البته آمریکا جزو 
این گروه کشورها نیست.   پیش پرداخت حدود 
۵2  میلیون دالر بوده که در حال انجام است. به 
هر حال ما مقداری مشکل تبادالت ارزی داریم، 
اما رییس جمهور روی این موضوع اصرار دارند. 
البته میزان واکسنی که از این طریق خریداری کنیم، 
تقریبا می تواند 10 درصد جمعیت ما را پوشش دهد. 
سیاست سازمان بهداشت جهانی دسترسی عادالنه 
به واکسن است و اعالم می کنند که از آنجایی که 
این بیماری پاندمی است، اگر همه کشورها واکسن 
نداشته باشند، زنجیره انتقال بیماری قطع نمی شود.«

واکسن خارجی نهایتا ۲۰ درصد جمعیت 
کشور را پوشش خواهد داد

الری ادامه داد: »از طرفی یکسری پروژه ها با یکسری 
شرکت های بین المللی دنیا هم انجام شده مانند 
شرکت هایی در هند که دارند واکسن تولید می کنند 
تا بتوانیم 10 درصد دیگر هم از این طریق تامین کنیم. 
بنابراین واکسن خارجی نهایتا 20 درصد جمعیت 
ما را پوشش می دهد که افراد مسن، بیماران زمینه 
ای و کارکنانی که ارتباط مستقیم با بیماران دارند را 
شامل می شود. برای بقیه جمعیت اصرار داریم که 
پروژه واکسن خودمان را پیش بریم و از رقابتی که 
در دنیا است، عقب نمانیم و بتوانیم تعداد بیشتری 
از مردم را واکسینه کنیم. گرچه هنوز هیچ واکسن 
تایید شده ای وجود ندارد و دارند کارآزمایی های 

خود را طی می کنند.«
وی همچنین افزود: »در عین حال هنوز مشخص نشده 
که ایمنی واکسن چقدر خواهد بود. همه واکسن ها 
دو دوزه است و مشخص نشده دوز دوم آن را کی 
باید تزریق کنیم و بعد از آن میزان تاثیر چقدر خواهد 
بود. این ها مواردی است که باید در تولید واکسن 

داخلی مان هم مورد نظر قرار دهیم.«
ادامه در صفحه 13 

رمدسیویر تحت پوشش بیمه قرار گرفت
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 ادامه از صفحه 12
از  دیگری  بخش  در  بهداشت  وزیر  معاون 
صحبت هایش درباره وضعیت محدودیت ها، گفت: 
»اعمال محدودیت های دقیق مطالبه وزارت بهداشت 
بود. حتی اگر روسای دانشگاه ها برای تعطیلی دو هفته 
ای نامه دادند، نگران بودند که شاید محدودیت های 
قسمتی نتواند به خوبی اجرا شود. البته بعد از جلسه 
با مقام معظم رهبری و تشکیل قرارگاه خوشبین تر 
هستیم. زیرا فرایندها دقیق تر مشخص شده است. 
مقام معظم رهبری فرمودند که محدودیت ها را 
باید وزارت بهداشت پیشنهاد دهد که همین روال 
در حال انجام است. در قرارگاه سه روز فرصت 
دارند که نظراتشان را روی محدودیت ها ارائه کنند 
که بر این اساس تمام دستگاه ها عملیاتی بودن این 

محدودیت ها را می سنجند.«

جریمه ها افزایش یافت
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: »در حال 
حاضر با توجه به سازوکاری که در قرارگاه وجود 
دستگاه ها مشخص  از  یک  هر  وظایف  و  دارد 
شده است و نظارت عالیه هم با وزارت بهداشت 
است، امیدواریم این محدودیت ها به خوبی پیش 
رود. اتفاقی که از شنبه می افتد این است که تمام 
مراکز استان ها و 1۶0 شهرستان در شرایط قرمز 
هستند و جز مشاغل یک که ضروری هستند، 
سایر مشاغل تعطیل هستند و سازوکار برای این 
محدودیت ها دیده شده است و جریمه ها باالتر 
رفته و مشخص شده که چه کسی باید جریمه 
باید نظارت کند. به نظر  را اعمال و چه کسی 

می آِید این محدودیت ها جدی تر انجام شود.«
تولیدی  کرونای  واکسن  وضعیت  درباره  الری 
کشورمان، گفت: »پروژه با دقت باالیی پیش می رود 
و شرکت های مختلفی اعم از انستیتو پاستور، رازی 
و ستاد اجرایی فرمان امام شرکت های پیشتاز در این 
زمینه هستند. هفت یا هشت مورد از شرکت های 
دانش بنیان ما پیشتازند که چهار موردشان قاعدتا باید 
اوایل زمستان وارد فاز کارآزمایی بالینی شوند. البته 
ممکن است ما کمی تاخیر نسبت به سایر کشورها 
داشته باشیم. به هر حال مساله واکسن در حال حاضر 
بسیار مهم و حیاتی است و برای هر کشوری جنبه 
های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است. 
از طرفی عالوه بر اینکه در کووکس عضو هستیم 
و از طریق شرکت های بین االمللی هم برای پروژه 
های مشترک اقدام می کنیم، قطعا باید به تولید داخل 
هم اهمیت دهیم. زیرا این یک بیماری اپیدمی است 

و همه دنیا به دنبال واکسن است.«
وی گفت: »بنابراین قطعا سهم زیادی نمی توانیم 
دریافت کنیم. بر همین اساس پروژه های تولید 
در  اگر  می شود.  دنبال  زیاد  دقت  با  واکسن 
روی  ابتدا  بالینی شود  کارآزمایی  وارد  زمستان 
شود.  می  انجام  نفر   100 مثال  محدودی  تعداد 
بحث این است که واکسن سمیت و خطر نداشته 
باشد و بر همین اساس افرادی که انتخاب می 
شوند، باید شرایط خاصی داشته باشند. تیم هایی 
و  دقیق  بسیار  می دهند،  انجام  را  اقدام  این  که 
علمی پیش می روند. طی دو روز گذشته هفت 
مورد این شرکت ها اقدامات شان را برای سازمان 
بهداشت جهانی شرح دادند. برای ما مهم است 
که سازمان جهانی بهداشت در جریان اقدامات 
ساخت واکسن ما باشد. زیرا ما در کووکس هم 
هستیم و ارائه این اطالعات به این سازمان، به 

نوعی صحه گذاری به کار ماست.«

وضعیت تعطیلی لیگ های ورزشی 
وی درباره وضعیت برگزاری لیگ های ورزشی با بیان 
اینکه در شرایط فعلی باید همه منافذ انتقال بیماری 
را با هم ببندیم، گفت: »پیشنهاد تعطیلی لیگ های 
ورزشی از سوی قرارگاه کرونا به ستاد ملی انجام 
شده که ستاد ملی باید در این زمینه تصمیم گیری 
کند. اگر این پیشنهاد تایید شود، از شنبه لیگ های 

ورزشی تعطیل خواهند بود.«
سخنگوی وزارت بهداشت درباره رنگ بندی های 
مربوط به استان ها و شهرها، گفت: »در حال حاضر سه 
رنگ بندی داریم که شامل قرمز، نارنجی و زرد است و 
با توجه به شرایط کشور، دیگر سبز و سفید ما حذف 
شده است. اکنون 1۶0 شهرستان ما در محدودیت 
قرمز هستند که فقط مشاغل گروه یک می توانند در 
آن فعالیت کنند که فقط مختص مشاغل ضروری 
و شامل ادارات و مراکز امنیتی، امدادی و ضروری 
و استراتژی تصمیم گیر. قرار شده که سازمان امور 
اداری و استخدامی تمام این مباحث را جدا کرده و 

به ادارات ابالغ کند.«
الری درباره وضعیت طرح ترافیک نیز گفت: »با 
استاندار تهران صحبت کردیم که اعالم کردند که 
قرار است جزییات این موضوع را مشخص کنند، اما 
درباره طرح ترافیک تصمیم خاصی اتخاذ نشده است.«
وی درباره فعالیت مراکز زیبایی، گفت: »این مشاغل 
جزو گروه های سه و چهار هستند و در شهرهای 
قرمز فقط شغل های ضروری می توانند اقدام کنند. در 
عین حال  کلینیک های زیبایی و جراحی زیبایی تعطیل 

هستند و اگر جایی باز شود، مردم گزارش دهند.«
 الری در پاسخ به سوالی درباره آمار ابتال و فوتی 
ناشی از کرونا، گفت: »در حوزه آمار کرونا، چیزی که 
ما طبق معیار سازمان بهداشت جهانی اعالم می کنیم، 
بر اساس تست PCR مولکولی مثبت است. در 
تمام دنیا هم قرار بوده به این صورت اعالم کنند. 
اوال اختصاصیت این تست ها 100 درصد است. 
یعنی اگر کسی مثبت شود، قطعا مثبت است، اما اگر 
فردی منفی شد، ممکن است مثبت هم باشد و 30 
تا ۴0 درصد خطا داریم. بر این اساس ممکن است 
تست بیماری منفی باشد، اما سی تی اسکن ریه او 
مثبت باشد که این فرد را در زمره بیماران محتمل 
می آوریم. در مواردی هم ممکن است تست منفی 
باشد یا سی تی اسکن نداشته باشد، اما عالئم کرونا 
را داشته باشد که این فرد به عنوان بیمار مشکوک 
مداوا می شود. آنچه ما اعالم می کنیم، موارد قطعی 

PCR مثبت است.«
وی ادامه داد: »در اوایل کار ما سیستم ثبت آماری 
دقیقی نداشتیم. اصال همه دنیا دستپاچه بودند. در عین 
حال ما کیت کمی داشتیم و ممکن است بسیاری از 
فوتی ها در آنجا منظور نشده باشند. گرچه ما در منطقه 
بهترین سیستم ثبت آماری را داریم، اما در اوایل به 
دلیل وضعیت بیماری قطعا کم شماری داشته ایم. در 
عین حال گاهی اوقات گزارش مرگ ها با تاخیر به 
ما می رسد. همه این موارد را به صورت ثبت شده 
داریم. گاهی یک بیمار به دلیل مشکالت قلبی فوت 
می کند، اما به صورت اتفاقی از او تست می گیرند که 
تست مثبت می شود. در اینجا ما تست مثبت را منظور 
می کنیم، اما علت اصلی مرگش بیماری قلبی است.  
اگر این موارد را بخواهیم حساب کنیم، قطعا آمار 
از آنچه به عنوان مثبت قطعی اعالم می کنیم، بیشتر 
می شود که همه اینها ثبت و ضبط است. دقت ما در 
ثبت بیماری و گزارش دهی ها روزبروز بهتر می شود. 
آمارهایی که ما ارائه می دهیم می تواند ترند بیماری 
را نشان دهد. نمی توان اعالم کرد که آمار کل چقدر 

از آمار مثبت قطعی بیشتر است. البته اینطور نیست 
که بگوییم سه یا چهار برابر است.«

میزان ابتالی مجدد به کرونا
الری در پاسخ به سوالی درباره میزان ابتالی مجدد و 
میزان مرگ کرونایی ها در آی سی یو، گفت: »طبق 
آخرین مقاالت علمی میزان ابتالی مجدد به کرونا 
چهار در 10 هزار است. به هر حال از آنجایی که هنوز 
نادانسته های ما زیاد است، آنچه که حس می کنیم و 
می شنویم ابتالی مجدد به نظر بیشتر از این می آید. 
البته اپیدمی طوالنی شده و 10 ماه از آن می گذرد. 
حال ممکن است فرد بعد از چهار ماه مبتال شده 
باشد. در ایران هم تحقیقاتی در این زمینه در حال 

انجام است که هنوز نتایج آن بیرون نیامده است.«
وی ادامه داد: »میزان مرگ در آی سی یو متغیر است. 
کمیته مرگ و میر وزارت بهداشت شاخص هایی 
را تعریف می کند، اما در این زمینه عوامل متعددی 
وجود دارد. به نظر می آید میزان مرگ و میر در آی 
سی یو ۵0 درصد باشد، اما باید با دقت در این باره 

مطالعه و صحبت کرد.«
الری درباره استفاده از داروهای طب سنتی در درمان 
کرونا، گفت: »آنچه که مردم به آن تمایل دارند، طب 
سنتی است که باید به آن بها داده شود و از مدخل 
درستش از آن استفاده شود. اتفاقات خوبی در این 
حوزه در حال انجام است؛ البته باید چند مورد را 
تفکیک کنیم؛ در حال حاضر عده ای دالالن کرونا 
هستند که چه در داروهای گیاهی و چه در داروهای 
شیمیایی می خواهند سوءاستفاده کنند و کاسبی کنند، 
اما وزارت بهداشت باید دارویی را به مردم معرفی 
کند که اوال زیان نداشته باشد و دوما موثر باشد. 
هنوز هیچ فرآورده دارویی اعم از گیاهی یا شیمیایی 
نداریم که درمان قطعی کرونا باشد، اما هر دارویی که 
بتواند مدت بستری را کاهش داده و عالئم  بیماری 

را تخفیف دهد، از آن استقبال می کنیم.«
وی ادامه داد: »در یکشنبه پیش رو قرار است در  
کمیته علمی افرادی را که طرح هایشان را از مدخل 
درست در حوزه طب سنتی آوردند پرزنت شوند 
و اگر اثربخشی این داروها در دو موردی که مطرح 
کردم مشخص شود، می تواند وارد پروتکل های درمانی 
شود. فرایند به این صورت است که دارو در دانشگاه 
علوم پزشکی مطرح شده، بعد از دریافت کد اخالق 
و کارآزمایی بالینی، سازمان غذا و دارو باید مجوز 
آن ها را ارائه کند.   اینکه ما اعالم کنیم یک داروی 
گیاهی درمان قطعی کروناست، ساده انگاری و فریب 

مردم است و مردم را گمراه و ناامید می کند. وزارت 
بهداشت با وسواس درباره هر دارویی که درباره آن 

ادعایی مطرح شود، اقدام می کند.«

ارتباط تست با افزایش مرگ ومیر
سیما سادات الری در بخش دیگری از نشست خبری 
که به صورت ویدیوکنفرانسی برگزار شد، در پاسخ 
به سوالی درباره اینکه آیا تست داروها و یا واکسن 
کرونا سبب افزایش مرگ و میر بیماران شده است 
یا خیر، گفت: »این صحبت بی منطق است. ما اگر 
مطالعه ای بر داروهایی مثل رمدسیویر و فاویپیراویر 
انجام دادیم به شکل متداول بوده است  و در همه دنیا 
استفاده می شدند. داروی درمان قطعی کرونا وجود 
ندارد و چیزی که تاکنون همه دنیا به آن رسیده است 
که می تواند نجات بخش بیمار باشد، در درجه اول 
اکسیژن است و در درجه دوم کورتیکواستروئیدها 
هستند که در فاز التهابی به مریض می دهیم، مابقی 
داروها کم کننده بیماری هستند و درمان قطعی نیستند.«
وی افزود: »داروهای آنتی وایرال، اینترفرون ها و... 
همگی شامل این دسته هستند. یک یا دو مطالعه 
مهم توسط دکتر ملک زاده و تیمشان انجام شده 
است که باعث افتخار ما است چون مشارکت با 
چندین کشور معتبر و از طریق سازمان بهداشت 
جهانی بوده است و افتخار است که ما را در یک 
نتایج آن را اعالم کنیم.  مطالعه شرکت دادند و 
دارویی نبوده که بخواهد باعث افزایش مرگ و 
میر شود اما آنچه که ما را نگران می کند این است 
که حتما همه پزشکان از پروتکل کمیته علمی در 

تجویز داروها تبعیت کنند.«
وی افزود: »اکنون جوی وجود دارد که ممکن است 
پزشک نگران باشد و چندین دارو را با هم تجویز 
کند که نگران هستیم شاید این موضوع عوارض 
دیگری مانند مسمویت کبدی برای بیمار ایجاد کند. 
در این راستا سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان 
باید کمک کنند که پزشکان خوب توجیه شوند. البته 
این قضیه به دلیل نظام شبکه در سیستم ما تا حدودی 
حل شده ولی پزشک باید توجیه شود که داروی 
متعدد به بیمار ندهند و بر اساس آخرین گایدالین 
برای بیمار دارو تجویز کنند. روز یکشنبه گایدالین 9 
هم قرار است منتشر شود که امید زیادی به آن داریم 
چون برای بیماران سرپایی و بستری موارد خوبی 
در آن قید شده است و داروهای آنتی وایرال به این 

گایدالین اضافه شده است.«
ادامه در صفحه 14 



 ادامه از صفحه 13
رمدسیویر بیمه شد

الری تاکید کرد: »خوشبختانه داروی رمدسیویر هم 
تحت پوشش بیمه قرار گرفت که عده ای به دنبال 
سودجویی نباشند. این داروها در فاز خاصی اثرگذاری 
دارند که اگر با پروتکل کمیته علمی دارو تجویز شود 

نتیجه بخشی بهتر خواهد بود.«
وی در ادامه درباره پرداختهای ویژه به کادر درمان 
گفت: » 12هزار و 3۵0 میلیاردتومان از آن یک میلیارد 
دالر صندوق توسعه ملی به ما پرداخت شده است. 
به دلیل نوسنات ارزی ممکن است دچار تغییراتی در 
درصدها شویم. از این رقم که در قسمت های مختلف 
به ما دادند آخرین تخصیص ۵۵00 میلیاردتومان است 
که از این رقم 2۶00 میلیارد تومان تحت عنوان معوقه 
کارانه در دانشگاه های علوم پزشکی توزیع شده است. 
برای مابقی هم منتظر دستورالعمل معاونت بهداشت و 
معاونت درمان هستند که توزیع آن را هم آغاز کنند.«

الری گفت: »درآمد اختصاصی بیمارستان ها کاهش 
یافته است و به همین علت چون بیشتر بیماران، 
مریض های کرونایی هستند درآمد اختصاصی کاهش 
یافته و کارانه ها به مشکل خورده است و علی رغم کار 
بیشتر همکاران، دریافتی آنها کاهش یافته است. البته 
افزایش دریافتی که در اول سال اعمال شد، شامل حال 
همکاران ما هم شد ولی قسمت کارانه کاهش یافته 
است.« وی با اشاره به تفکیک کارانه از اضافه کار، 
اظهار کرد: »اضافه کار به موقع تر پرداخت می شود 
اما مبلغ کارانه کم شد و به چشم آمد. نمی توان در 
شرایطی که کارانه پرداخت نشده، پاداش پرداخت 
کرد. با توزیع این 2۶00 میلیارد تومان معوقه کارانه 
به دو تا سه ماه رسیده است که عدد نرمالی است.«

وضعیت تردد خبرنگاران در ساعات منع تردد
سخنگوی وزارت بهداشت درخصوص چگونگی 
وضعیت تردد خبرنگاران در ساعات منع تردد، اظهار 
کرد: »اگر به تشخیص خبرگزاری و رسانه الزم باشد 
خبرنگارانی پس از ساعت 21 تردد کنند باید شماره 
پالک خودرو توسط خبرگزاری به پلیس اعالم شود. 
البته همه باید شرایط را به گونه ای تنظیم کنیم که 
خودروهای محدودی از ساعت 21 به بعد تردد 
کنند چون حتی خودروهای دولتی هم اگر هماهنگ 
نکنند مشمول جریمه می شوند. اگر قرار باشد همه 
جزو استثنا قرار گیرند دیگر محدودیت مفهوم ندارد. 
هرکس هرجایی مشغول به کار است، صنف مربوطه 

باید شرایط را به او اعالم کند.«
الری درباره آمار مبتالیان کرونا، افزود: »من هر روز 
آمار قطعی ها را اعالم می کنم اما به نظر می آید که 
ممکن است اگر کل را بخواهیم حساب کنیم به مرز 
۴ رقمی هم برسیم؛ ولی آمار ما با توجه به افزایش 
تست ها و گزارش ها دقیق تر شده است، ولی همانطور 
که هموطنان در آرامستانها می بینند به هر حال خیلی 
چیزها باعث افزایش آمار مرگ و میر نسبت به سالیان 
گذشته شده است چون خیلی از بیماران زمینه ای از 
ترس ابتال به کرونا بیماری خود را کنترل نمی کنند.«

وی افزود: »اینکه بگوییم با افزایش تست ها میزان 
مرگ و میر هم افزایش می یابد حرف درستی نیست. 
افزایش تست ها کمک می کند شناسایی بیماران را 
قوت بخشیم و تفاوت میان نرخ ابتال و مرگ و میر 
کم می شود و ما از اتهام اینکه می گویند شما درصد 
مرگتان باال است رها می شویم. با شناسایی بهتر افراد 
مراقبت افرایش یافته و به دنبال آن آمار فوتی ها 
پایین می آید.« وی با تاکید بر اینکه عامل نجات 
از بیماری های ویروسی استراحت است، ادامه داد: 

 ICU با استراحت بهتر فرد کمتر به فاز بستری و«
می آید و مرگ و میر می رسد.« سخنگوی وزارت 
بهداشت درباره رپید تست ها، مجددا گفت: »اگر این 
رپید تست ها وارد شوند حدود ۵ دالر قیمت دارند که 
رقم سنگینی است. تستی که قرار است داخلی تولید 
شود حدود 1.۵ تا 3 دالر قیمت خواهدد داشت که 
شاید بتوانیم به یک دالر هم برسانیم. این تست در 
اختیار مراکز خصوصی قرار نمی گیرد و قرار است 
به شکل رایگان در اختیار مردم باشد. البته توجه 
کنید که تست. های PCR هنوز به قوت خود باقی 
هستند چون در مراحل بستری و پیشرفته بیماری 
ممکن است تست های رپید به خوبی نتوانند نشان 
دهند. اتفاقی خوبی که افتاد این است که قیمت تست  
متعادل شد زیرا اجزا مختلف آن تفکیک شد و دو 
قیمت دولتی و خصوصی تعیین می شود که از رقم 
۵۵0 هزارتومان یا ۶00 هزارتومان کمتر خواهد بود.«
وی در پاسخ به سوالی درباره نحوه فعالیت شرکت های 
خصوصی در محدودیتهای جدید کرونایی، اظهار کرد: 
»این موضوع دغدغه ما هم هست که با دکتر بندپی 
)استاندار تهران( عنوان کردیم و قرار بود چهارشنبه 
تصمیم گیری پیرامون این موضوع هم اعالم می شود. 
اگر قرار باشد محدودیت ها به درستی اجرا شود همه 
مراکز از جمله شرکت های خصوصی هم باید تحت 
نظر باشند. وزارت بهداشت کمیته نظارت عالیه است.«

وضعیت داروهای گیاهی برای درمان کرونا
الری درباره داروهای گیاهی کمک کننده به درمان 
کرونا، گفت: »اسپری دهانی PHR1۶0 است که 
حاوی ۶ اسانس گیاهی است و کمک می کند به 
بهبود عوارض ریوی شامل تنگی نفس، سرفه و 
اکسیژن درمانی، داروی دیگر شربت موکوزیفت 
است که حاوی عصاره آبی میوه دو گیاه که کمک 
به بهبود عالئم خستگی و بی اشتهایی در بیمارن می کند. 
شربت دیگر با نام استاپ سیویر است که نام فرآورده 
آن مشکلی داشته و تایید نهایی نشده است و مورد 
مصرف آن کمک به کاهش زمان بستری بیماران و 
کمک به بهبود هایپوکسی می کند، این شربت حاوی 
۷ جز گیاهی است. شربت دیگر با نام آنوآل اس 
است که هنوز تایید نهایی نشده است که حاوی یک 
جز گیاهی است و کمک به بهبودی برخی عوارض 
بیماری کرونا می کند. روال این است که مشخصات 
به سازمان غذا و دارو می رود و بررسی های الزم با 
منابع مختلف انجام می شود و بررسی بالینی هم انجام 
می شود سپس دارو به شکل محدود تولید می شود تا 
بتوانند سایر فرایندهای تایید مرتبط با دارو را انجام 

دهند، در صورت مثبت بودن نتایج، مجوز موقت به 
پروانه تولیدی مدت دار تبدیل می شود که اگر قرار 
باشد این دارو وارد پروتکل درمان بیمارن شود کمیته 

علمی باید آن را تایید کند.«

وضعیت کرونا در کشورهای دیگر هم 
وحشتناک است

وی افزود: »با تغییر فصل حتی در اروپا هم دیدیم 
که یک انفجاری در بیماری رخ داد و آنها ۴۵ روز 
پیش که از ما عقب تر بودند نسبت به موارد مرگ و 
میر ما واکنش نشان دادند و اکنون می بینیم وضیعت 
بیماری در کشورهای دیگر هم وحشتناک است. 
پیش بینی می کردیم به دلیل سرما، پاییز و زمستان 
سختی در پیش داشته باشیم. تابستان با افزایش موارد 
بیماری غافلگیر شدیم اما برای پاییز و زمستان انتظار 
افزایش بیماری را داشتیم. با سرد شدن هوا میزان 
شیوع بیماری هم در استان هایی رخ داد که سردتر 
بودند و درب ها و پنجره ها بسته بود، افزایش یافت. 
مساله تهویه هوا در خانه ها و آپارتمان ها بسیار مهم 
است. در مورد قطرات تنفسی درشت تر که گفته می 
شود در انتقال موثر هستند باید سطوح تمیز شود اما 
میکرودراپتهایی در فضا منتشر می شود که در فضای 
بسته تجمع بیشتری دارند. از طرف دیگر افراد ناقل 
به وسیله افشانه ها می توانند اطرافیان را مبتال کنند.«

ابتالهای خانوادگی در ایران
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »ابعاد خانواده 
در کشور ما زیاد است، در کشورهای  دیگر خانه 
به خانه افراد را کنترل می کنند، در ایران آخر هفته 
20 نفر دور هم جمع می شوند، برادر و خواهر و 
پدر و مادر را به عنوان مهمانی حساب نمی کنند 
اما هر کدام یک خانواده جدا هستند و  در طول 
هفته با افراد مختلفی در ارتباط بوده اند و در فضای 
بسته بدون ماسک کنار هم جمع می شوند. به همین 
علت انتقال خانوادگی در ایران باال است. افزایش 
ساعت دورهمی، عدم رعایت پروتکل، بسته بودن 
فضا و... همگی در انتقال ویروس از افراد خانواده 

به یکدیگر موثر است.«
الری تاکید کرد: »افراد مثبت بمب انتقال ویروس 
هستند و حتما باید خودشان و حداقل 10 نفر از 
اطرافیانشان حتی اگر تست کرونا ندهند، ایزوله 
شوند. همه اینها سرعت انتقال ویروس را بیشتر 
کرده است، سرعت انتقال خوشه ای در خانواده 
ها بیشتر شده است، هم ویروس ووهان چین و 
هم ویروس ایتالیا در کشور ما در چرخش است.«

چگونگی تردد از شهرستانهای اطراف به تهران
وی درباره چگونگی تردد از شهرستان های اطراف 
تهران به تهران، گفت: »اگر پالک با تهران یکی باشد 
قطعا منع رفت وآمد ندارند. در غیر این صورت برای 
تردد باید هماهنگی الزم صورت گیرد. استان تهران و 
البرز یک استان در نظر گرفته می شود و تردد تا قبل 
از ساعت 21 بدون محدودیت است. اسالمشهر هم 
درون استان تهران لحاظ می شود. جرایم نیز توسط 
دوربین ها ثبت می شود، در صورتی که نیازمند محور 
برای تردد باشند نیز باید سواالت از وزارت کشور و 
پلیس پرسیده شود. ما اکنون در مورد زنجیزه انتقال 
بیماری تنها با یک کار موفق نمی شویم و باید از 
طرق گوناگون اقدام کنیم. کنترل محدودیت ها هم 
سخت است. برای اجرایی تر شدن محدودیت ها و 
اینکه نواقص آن دیده شود، طرح محله محور مقابله 
با کرونا مدنظر است که در کل کشور اجرا می شود. 
مثال تهران به 3۷0 محله تقسیم شده است که از بسیج، 
هالل احمر، آموزش و پرورش، خیرین و... در این 
راستا کمک می گیریم. یکی از اقدامات آنها مراقبت 
از بیمار است؛ یعنی از طریق سامانه ها فرد مثبت در 
محله خود را شناسایی و رصد می کنند و اگر الزم 
باشد با میراث فرهنگی رایزنی کردیم برای اینکه هتل 
در اختیارمان قرار دهند و اگر بیمار امکان ایزوله در 

منزل نداشته باشد به این مراکز هدایت می شود.«
وی افزود: »همیاران ما باید به رعایت پروتکل ها در 
محل خود نظارت کنند و برای بیمارانی که مشکل 
مالی یا غیر مالی دارند 2۴00 موسسه خیریه با کمیته 
امداد هماهنگ شدند و اگر در محله کسی مشکلی برای 
مسائل درمانی دارد از طریق طرح محله محور می توان 
به آنها کمک کرد. یا مثال سالمندانی هستند که برای 
اینکه از منزل خارج نشوند، بتوانیم مایحتاج غیرمالی 
هم به آنها برسانیم. یکی از مشکالت محدودیت ها 
بحث اقتصادی است و در این شرایط باید به گونه ای 

یکدیگر را در سفره های هم شریک کنیم.«

جلسات باالی ۱۵ نفر در مناطق قرمز، ممنوع
برگزاری  درباره  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
آزمون های استخدامی نیز گفت: »آزمون استخدامی 
به دی ماه موکول شد. قرار است در این دو هفته 
حتی جلسات نیز در مناطق قرمز با ظرفیت نهایتا 1۵ 
نفره و در مناطق نارنجی با 20 نفر و مناطق زرد تا 

30 نفر برگزار شود.«
وی با بیان اینکه نقاهتگاه ها چندان مورد اقبال مردم 
قرار نگرفت، افزود: »این اماکن عمومی اند و فرد 1۴ 
روز حریم خصوصی ندارد. استان زنجان در این 
زمینه تجربیات خوبی دارد. برخی افراد طالب رفتن 
به هتل هستند که اگر قیمتش خوب باشد، مشکلی 
نیست که هنوز قطعی نشده و میراث فرهنگی قرار 
است لیست هتل ها را بدهد و مشمول بیمه هم باشد 
و قطعا شرایطی باید تامین شود که از لحاظ اقتصادی 
فشاری به بیمار نیاید. از طرف دیگر برخی افراد هم 
مشکلی با نقاهتگاه ها و حتی بازی های گروهی نداشتند. 
به هر حال ما وظیفه تامین محل هایی برای قرنطینه 
هستیم اما از نقاهتگاه ها چندان استقبال نشده است.«
الری در خاتمه بیان کرد: »نباید از کارهای فرهنگی 
در بستر فضای مجازی غافل شویم. به عنوان معاون 
فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت باید اعالم کنم 1۴ 
جشنواره بزرگ به شکل آنالین برگزار کردیم. کتابی 
با عنوان عهد جانانه متشکل از خاطرات دانشجویان 
و اساتید از دوران کرونا قرار است منتشر کنیم و از 
این فعالیت ها غافل نیستیم؛ زیرا حتی بحران ها هم 

یک فرصت برای خلق کردن هنر هستند.«
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  امین جاللوند
محدودیت های  آذر،  اول  شنبه  از  است  قرار 
شود.  اجرا  کشور  نقاط  اغلب  در  کرونایی 
به  نسبت  پزشکی  جامعه  فعاالن  و  نمایندگان 
دارند،  رضایت  ابراز  محدودیت ها  این  اعمال 
اما در عین حال تاکید دارند که اجرای دقیق 

این محدودیت ها نیز باید جدی گرفته شود.
تعطیلی اغلب مشاغل و همچنین محدودیت تردد 
از جمله مهم ترین محدودیت های  بین شهرها 
کرونایی در دو هفته آینده خواهد بود. کارشناسان 
نظام سالمت می گویند میزان پایبندی مردم و نظارت 
دولت، دو فاکتور مهم در اثربخشی پروتکل های 
محدودکننده است. در این صورت شاهد کاهش 
آمار بیماران بستری در مراکز درمان کرونا خواهیم 
بود و در نتیجه، کادر درمان بعد از 9 ماه فعالیت 
طاقت فرسا می توانند دو هفته با فشار کاری کمتری 

به ارائه خدمت به بیماران بپردازند.
البته بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی، نگران نحوه 
اجرای پروتکل های محدود کننده هستند. مثال 
چند هفته قبل نیز محدودیت تردد به استان های 
شمالی در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد، 
محدودیت ها  این  که  دیدیم  عمل  مقام  در  اما 
چندان رعایت نشد. همچنین برخی فعاالن صنوف 
غیرضروری در بازار نیز به دور از چشم ناظران، 
فعالیت هایشان را بدون محدودیت ادامه می دهند.
شروع  به  مانده  روز  چند  همین  طی  در 
محدودیت های دو هفته ای نیز شاهد هستیم که 
حجم مسافران ورودی به استان های گردشگرپذیر، 
نشان  است. همین موضوع  برابر شده  چندین 
می دهد که در صورت فقدان نظارت های موثر، میل 
به مسافرت های بین شهری و تخطی از پروتکل ها 
بسیار باالست. به همین دلیل نیز فعاالن جامعه 
پزشکی تاکید دارند که فقط زمانی محدودیت های 
دو هفته ای جواب می دهد که ضمانت اجرایی 
قوی برای اعمال محدودیت ها وجود داشته باشد.

ملزومات تعطیلی گسترده باید رعایت شود
اغلب  در  هفته ای  دو  محدودیت  و  تعطیلی 
شهرهای ایران خواهد بود. بسیاری از فعاالن 
جامعه پزشکی تاکید دارند که فقط تعطیل کردن 
شهر به تنهایی نمی تواند به کاهش آمار فوتی های 

کرونا منجر شود.
یاسین موذنی، کارشناس علوم آزمایشگاهی در 
تست های  افزایش  اهمیت  به  سپید  با  گفتگو 
کرونا در دوران تعطیالت پیش رو اشاره می کند 
و می گوید: »اگر می خواهیم قرنطینه دو هفته ای 
موثر واقع شود، نیاز داریم که تست های تشخیص 
سریع کرونا نیز بیشتر در اختیار مردم قرار بگیرد 
بگیرد. هرچقدر  بیشتری صورت  بیماریابی  تا 
بیماریابی در دوران تعطیلی گسترش یابد، به همان 
نسبت هم کنترل بحران کرونا موفق تر خواهد بود.« 

او یادآور می شود: »جدای از افزایش دسترسی 
و  قرنطینه  باید  کرونا  به تست های تشخیصی 
ردیابی بیمار و اطرافیان او هم انجام شود. فقط 
به  می تواند  تعطیلی  که  است  این صورت  در 
آمار فوتی های کرونا منجر شود، زیرا  کاهش 
اگر بدانیم چه افرادی دچار کرونا شده اند، خیلی 
راحت تر می توانیم از انتقال بیماری به اطرافیان 
بیمار جلوگیری کنیم. افزایش نقاهتگاه ها برای 
مراقبت از بیماران مبتال به کرونا، تجهیز مراکز 
تست های  به  دسترسی  افزایش  کرونا،  درمان 
تشخیص سریع کرونا و مرخصی دادن به کادر 
درمان برای احیای نیروی از دست رفته می تواند 

این تعطیلی دو هفته ای را به فرصتی برای مهار 
کرونا تبدیل کند. در غیر این صورت، اگر تعطیالت 
حتی چند هفته هم ادامه داشته باشد، تاثیری در 

مهار کرونا نخواهد داشت.« 

ضرورت حمایت از کادر درمان در 
دوران محدودیت دوهفته ای

برخی از نیروهای مراکز درمان کرونا تاکید دارند 
که تعطیلی ها فقط زمانی می تواند اثربخش باشد 
که از مراکز درمان کرونا و جامعه پزشکی فعال 

در این مراکز نیز حمایت شود. 
در  اقتصاد سالمت  کارشناس  سجاد موسوی، 
گفتگو با سپید به اهمیت تعطیلی شهرهای پرخطر 
و ضرورت حمایت از کادر درمان اشاره می کند 
و می گوید: »اگرچه گفته می شود که تعطیلی کامل 
شهرهای پرخطر به اقتصاد این شهرها آسیب 
می زند، اما واقعیت این است که تعطیل نشدن 
شهرهای پرخطر در اوج شیوع کرونا، تلفات 
اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت. البته 
اینکه تعطیلی ها به شکل نصفه و نیمه اجرا شود، 
یا بازارها و اماکن عمومی همچنان پذیرای مردم 
باشد، این سیاست ها نمی تواند موج سوم کرونا را 
کنترل کند. تداوم این شرایط، اقتصاد سالمت را 
فلج خواهد کرد. هزینه درمان برخی بیماران حاد 
مبتال به کرونا، گاهی از مرز 100 میلیون تومان 
هم می گذرد. اغلب این هزینه ها نیز از جیب 
نظام سالمت تامین می شود. در این شرایط اگر 
ورودی بیمارستان ها کمتر نشود، نظام سالمت 

بیماران  به  رسیدگی  برای  کافی  مالی  توان  از 
مبتال به کرونا برخوردار نخواهد بود.« 

کامل  »تعطیلی  می کند:  خاطرنشان  موسوی 
کالن شهرها می تواند آمار بستری ها را کاهش 
فرسودگی و  از  قدری  این صورت،  در  دهد. 
شد.  خواهد  کاسته  هم  درمان  کادر  خستگی 
بیمارستانی  تجهیزات  که  داشت  نظر  در  باید 
خیلی  در  و  است  شدن  فرسوده  حال  در  نیز 
تجهیزات  جایگزینی  امکان  درمانی،  مراکز  از 
نیروی  و  داروها  تامین  ندارد.  وجود  فرسوده 
انسانی نیز برای بسیاری از مراکز درمانی به یک 
چالش بزرگ تبدیل شده است. در این شرایط 
کامال ضروری است که نظام سالمت به مدت 
چند هفته از این فشار مضاعف خارج شود تا 
فروپاشی  دچار  سالمت  نظام  زیرساخت های 
به  می تواند  کالن شهرها  کامل  تعطیلی  نشود. 
ساختارهای نظام سالمت، فرصت احیا بدهد.«
همچنین مریم حبیب زادگان، پرستار فعال در 
حوزه درمان کرونا نیز در گفتگو با سپید به اهمیت 
حمایت از کادر درمان در دوران محدودیت های 
کرونایی اشاره می کند و می گوید: »کاهش آمار 
می شود  محقق  زمانی  فقط  کرونا  فوتی های 
که فقط روی جانفشانی کادر درمان، حساب 
دولت  که  است  نیاز  مسیر  این  در  نکنیم.  باز 
نظارتی  نقش  بیشتر،  اعمال محدودیت های  با 
خود را افزایش دهد و مردم هم با رعایت بیشتر 
پروتکل های درمانی به کادر درمان کمک کنند. 

ادامه در صفحه 16 

آیامحدودیتهایدوهفتهایجوابمیدهد؟
کارشناسان می گویند فقط در صورت اجرای دقیق محدودیت های دو هفته ای و نظارت شدید 

بر رعایت پروتکل های بهداشتی می توان به کاهش آمار مبتالیان به کرونا امیدوار بود

موذنی: افزایش نقاهتگاه ها 
برای مراقبت از بیماران مبتال به 
کرونا، تجهیز مراکز درمان کرونا، 
افزایش دسترسی به تست های 
تشخیص سریع کرونا و مرخصی 
دادن به کادر درمان برای احیای 

نیروی از دست رفته می تواند 
این تعطیلی دو هفته ای را به 

فرصتی برای مهار کرونا تبدیل 
کند. در غیر این صورت، اگر 
تعطیالت حتی چند هفته هم 

ادامه داشته باشد، تاثیری در 
مهار کرونا نخواهد داشت
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 ادامه از صفحه 15
فقط در صورتی که سه ضلع کادر درمان، مردم و 
دولت با همدیگر همکاری و همدلی داشته باشند، 
می توان به کاهش آمار فوتی های ناشی از کرونا 
امیدوار بود.« حبیب زادگان یادآور می شود: »از همان 
اول هم مهم ترین هدف کادر درمان، کاهش آمار 
فوتی های کرونا بوده است. ما در این مسیر، سر 
سوزنی کم نگذاشته ایم. با همه وجود برای درمان 
بیماران جنگیده ایم. از نظر توانمندی کادر درمان، 
هیچ چیزی از کشورهای دیگر کم نداریم. فقط از 
نظر تجهیزات و از نظر تعداد نیروی انسانی دچار 

کمبود جدی هستیم.«
او گالیه می کند: »واقعا ادامه راه و ادامه خدمت برای 
بسیاری از اعضای کادر درمان مشکل شده است. 
خیلی از آنها چندین ماه است که کارانه نگرفته اند. 
در خیلی از مراکز درمانی نیز نیروی انسانی جدید 
جذب نشده است. اگر همین کمبودها ادامه پیدا کند، 
نه تنها به هدف کاهش آمار فوتی ها نمی رسیم، بلکه 

آمار فوتی های کرونا نیز بیشتر می شود.«

تعطیالت دو هفته ای در حکم 
تسکین دهنده موقت

برخی از کارشناسان نظام سالمت عقیده دارند 

که تعطیالت دو هفته ای فقط در حکم تسکین 
دهنده موقت است و درمان اصلی فقط رعایت 

بهداشت و پیشگیری است.
پیام طبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح 
دانشوری هم با بیان اینکه رعایت پروتکل ها و 
پرهیز از ترددهای غیرضروری طی این دو هفته 
بیماری  انتقال  تعطیلی مطمئنا در قطع زنجیره 
تاثیرگذار خواهد بود، تاکید می کند: »در صورت 
اجرای دقیق این طرح چه از سوی مردم و چه از 
سوی مسئوالن و مجریان طرح، چرخه انتقال تا 
حدودی قطع شده و بار بیماری کاهش پیدا می کند. 
راحت تر  بسیار  اپیدمی  کنترل  این صورت  در 

خواهد بود، ولی زمانی که چرخه انتقال بیماری 
مانند این چند هفته اخیر فعال باشد، کنترل آن 
بسیار سخت است. در صورت رعایت پروتکل ها 
و محدودیت ها نتایج مثبت این طرح طی هفته های 
آینده محسوس خواهد بود. البته این تعطیلی دو 
هفته ای فقط به عنوان یک مسکن عمل کرده و تا 
حدودی بار بیماری را کاهش می دهد. درمان اصلی 
رعایت همیشگی پروتکل ها و اصول پیشگیری 

از ابتال و انتقال بیماری است.«
و  جدید  محدودیت های  اینکه  بر  تاکید  با  او 

مناسبی  فرصت  می تواند  دوهفته ای  تعطیلی 
برای قطع چرخه و زنجیره انتقال بیماری باشد، 
تصریح می کند: »البته این در حالتی است که کلیه 
پروتکل ها از سوی مردم نیز رعایت شود، ولی 
متاسفانه همچنان شواهدی وجود دارد که برخی 
راهی مسافرت های شمال شده، گزارش هایی از 
مغازه ها و فروشگاه های مخفی منتشر شده است 
و عده ای نیز همچنان پروتکل ها و محدودیت ها 
را رعایت نمی کنند. اگر قرار باشد این تخلفات و 
سرپیچی از پروتکل ها و محدودیت ها همچنان 
تاثیرگذار  محدودیتی  هیچ  باشد،  داشته  ادامه 
نخواهد بود. در این صورت باید متاسفانه روز 
به روز شاهد افزایش آمار ابتال و مرگ و میرها 

و اخبار بد باشیم.«
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری 
خاطرنشان می کند: »متاسفانه از ابتدای پیک سوم 
کرونا تا به امروز آمارها همواره صعودی و رو 
به باال بوده است. انتظار ما این بود که آمارها 
به مرور کاهشی باشد، ولی هنوز این اتفاق رخ 
که  است  آن  دهنده  نشان  مساله  این  و  نداده 
است.  شده  فعال  بسیار  بیماری  انتقال  چرخه 
فهمیدن وخیم بودن اوضاع کار سختی نیست. 

نزدیک  اطرافیان دور و  این روزها همگی در 
خود اخبار ابتال، بستری، انتقال به آی سی یو و 
مرگ و میر را می شنوند. همه شاهدیم که حلقه 
محاصره کرونا از همیشه تنگ تر شده و بیماری 
به صورت فعال در حال چرخش سریع در سطح 

جامعه است.«
طبرسی به ایسنا یادآور می شود: »ابتالهای گروهی 
مقایسه  در  سوم  پیک  بارز  وجه  خانوادگی  و 
با پیک های قبلی اپیدمی است. مهم ترین علت 
این مساله دورهمی های خانوادگی و تجمعات 
غیرضروری است. افراد باید آگاه باشند که حتی 
در صورت پوشش ماسک و رعایت پروتکل ها، 
باز هم احتمال انتقال بیماری وجود دارد، چراکه 
طی میهمانی و دورهمی باالخره افراد برای خوردن 
غذا و هر چند به مدت محدود مجبورند ماسک 
خود را بردارند و یا طی این مدت ممکن است 
کوتاهی هایی صورت بگیرد. بنابراین هیچ تضمینی 
برای عدم ابتال و انتقال بیماری در دورهمی های 

هرچند محدود نیز وجود ندارد.«
رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری 
در پایان با تاکید بر اینکه راهکار کنترل اپیدمی 
و قطع زنجیره انتقال بیماری سه کار ساده یعنی 
پوشش ماسک، رعایت فاصله گذاری فیزیکی و 
جلوگیری از تجمعات است، تاکید می کند: »اگر 
همین چند کار ساده را رعایت کنیم موفق می شویم، 
ولی اگر همچنان پروتکل ها و محدودیت ها را 
رعایت نکنیم، چرخه فعال اپیدمی همچنان در 
جامعه می تازد و آمار ابتال و فوتی ها به صورت 

صعودی ادامه پیدا می کند.«
بسیاری از فعاالن حوزه بهداشت و درمان بر اثربخشی 
مشروط تعطیالت و محدودیت های دوهفته ای، 
اتفاق نظر دارند. آنها می گویند باید همزمان با 
اعمال محدودیت و تعطیلی، برخی کارهای مهم مثل 
توسعه پیشگیری، افزایش بیماریابی و غربالگری، 
تجهیز مراکز درمانی و حمایت از جامعه پزشکی 
نیز جدی گرفته شود تا این محدودیت های تازه 

بتواند اثربخشی داشته باشد.

طبرسی: رعایت پروتکل ها و 
پرهیز از ترددهای غیرضروری 

طی این دو هفته تعطیلی مطمئنا 
در قطع زنجیره انتقال بیماری 
تاثیرگذار خواهد بود، اما این 

تعطیلی دو هفته ای فقط به عنوان 
یک مسکن عمل کرده و تا حدودی 

بار بیماری را کاهش می دهد. 
درمان اصلی رعایت همیشگی 

پروتکل ها و اصول پیشگیری از 
ابتال و انتقال بیماری است
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حبیب زادگان: دولت باید با 
اعمال محدودیت های بیشتر، 
نقش نظارتی خود را افزایش 

دهد و مردم هم با رعایت 
بیشتر پروتکل های درمانی به 

کادر درمان کمک کنند. فقط در 
صورتی که سه ضلع کادر درمان، 
مردم و دولت با همدیگر همکاری 
و همدلی داشته باشند، می توان 
به کاهش آمار فوتی های ناشی از 

کرونا امیدوار بود

بسیاری از فعاالن حوزه بهداشت 
و درمان بر اثربخشی مشروط 

تعطیالت و محدودیت های 
دوهفته ای، اتفاق نظر دارند. 
آنها می گویند باید همزمان با 
اعمال محدودیت و تعطیلی، 

برخی کارهای مهم مثل توسعه 
پیشگیری، افزایش بیماریابی و 

غربالگری، تجهیز مراکز درمانی و 
حمایت از جامعه پزشکی نیز جدی 
گرفته شود تا این محدودیت های 
تازه بتواند اثربخشی داشته باشد



یادداشت وارده

 نوید حسینی/ متخصص بیماری های داخلی
برای اینکه بدانیم بیماران مبتالبه کووید 19 در 
مراجعه  بیمارستان  به  مناسب  کشور در زمان 
بخش  این  در  ضعیفی  مدیریت  یا  می کنند 
روند  نخست  وهله  در  باید  می افتد؛  اتفاق 
با  البته  کنیم.  مرور  را  بیماری  فیزیوپاتولوژی 
مختلف سیر  افراد  در  بیماری  اینکه  به  توجه 
غیرقابل پیش بینی و متغیری دارد، پروسه روند 
تشخیصی درمانی و حتی مراجعه مبتالیان به 

بیمارستان ها با تأخیر همراه خواهد بود.
)روزهای  ویرمی  فاز  بیماری کووید 19 یک 
اول بروز عالئم بیماری( دارد که ویروس در 
تا 10 روز طول   7 نهایتا  و  تکثیر است  حال 
می کشد و شامل یک سری عالئم پرسروصدا 
همچون تب و لرز، بدن درد و سرفه و حتی 
اسهال است که این عالئم سبب می شود تا بیمار 
برای دریافت برخی خدمات و عالمت درمانی 

مراجعه پزشکی داشته باشند.
باال  همچون  دالیلی  به  افراد  برخی  در  البته 
بودن بار ویروسی که وارد بدن آنها می شود و 
یا به دلیل داشتن بیماری زمینه ای، ممکن است 
واکنش سیستم ایمنی بدن همراه با عکس العمل 
التهابی شدید باشد؛ لذا در مرحله بعد از تکثیر 
ویروس ممکن است درگیری سایر ارگان های 
درگیری  سمت  به  بیمار  و  بیفتد  اتفاق  بدن 

ریوی به صورت پنومونی و یا درگیرهای قلبی 
نیز  و  پریکاردیت  یا  و  میوکاردیت  به صورت 
درگیری های سیستم عصبی به صورت سکته های 

مغزی هم پیش برود.
اما آنچه دراین  بین مهم است این است که بیمار 
در ابتدای هفته دوم بیماری و بعد از بروز یک 
سری عالئم پرسروصدا ممکن است وارد فاز 
ریوی  شود که این فاز در ابتدا به صورت نهفته 
و بدون عالیم بالینی قابل توجه است و فقط 
با افت غلظت اکسیژن خون همراه است که به 
این حالت silent hypoxemia )هیپوکسمی 

خاموش( گفته می شود.
وقتی بیمار وارد فاز التهابی و یا هفته دوم بیماری 
می شود انتظار داریم که یک سری عالئم ریوی از 
خود نشان دهد تا بتوان بیماری را تشخیص داد؛ 
ولی در بالین ممکن است به صورت خاموش و 
بدون عالئم بارز ریوی مثل تنگی نفس و سرفه و  
... باشد، اما در بررسی های مدیکال هایپوکسمی 
خود را نشان دهد یا اینکه در سی تی اسکن یک 
نوع درگیری گراندگالس)شیشه مات( در ریه 
بیمار مشاهده شود و یا حتی به واسطه آزمایش 
یک افزایش در  ESR، CRPو یا لنفوپنی در 
CBC  بیمار دیده شود؛ بنابراین می توان نتیجه 
گرفت که بیمار ممکن است در هفته های نخست 
به دلیل هیپوکسمی خاموش و درگیری ریوی 

نهفته چند روزی متوجه درگیری ریوی خود 
نشود که درنهایت این عدم تناسب هایپوکسمی 
با عالئم تنفسی بیمار منجر به پیشرفت بیماری 
خواهد شد و  با تاخیر چند روزه ، بیماری که در 
ابتدای درگیری ریوی, هیچ گونه عالئمی نداشت 
با یک درگیری ریوی شدید و منتشر به پزشک 
مراجعه کند و تازه با سی تی اسکن متوجه درگیری 
شویم.  کانسالیدیشن  با   همراه   گراندگالس 
پس نکته مهم این است که به دلیل درگیری 
 happy hypoxemia ریوی نهفته که به آن
) هایپوکسمی شاد( هم گفته می شود، ممکن 
است حال عمومی بیمار خوب باشد و لذا با 

تاخیر مراجعه کند.
از طرف دیگر ممکن است پاسخ بدن بیماران  
دیابتی و مسن به این هایپوکسمی مختل  شود و 
دیر به آن  واکنش نشان دهند به گونه ای که روند 
پیشروی  کند و عوارض  هایپوکسمی  مخرب 
خود را بر روی فرد بگذارد و بیمار حتی با انواع 
ترومبوزها و یا نارسایی کلیوی مراجعه کند؛ که 
در این صورت هم شاهد مراجعات دیرهنگام 
و از دست رفتن دوره طالیی درمان هستیم. 

باید به این نکته هم توجه داشت که بیماران 
ندارند،  زمینه ای  بیماری  که  افرادی  و  جوان 
بودن  باال  دلیل  به  هایپوکسمی  تحمل  قدرت 
این  باالست. درگیری ریوی در  ظرفیت ریه، 

بیماران با یک سری مکانیسم های جبرانی، بهبود 
عالمتی پیدا می کند؛ لذا این نوع افراد به دلیل 
اثرگذاری این نوع مکانیسم های جبرانی روند 
شدید  درگیری  مواقع  در  را  درست  درمانی 
ریوی طی نمی کنند و حتی عنوان می کنند که 
به  نیاز  ندارند  عالئمی  و  هستند  جوان  چون 
بستری خود حتی در مقابل دستور پزشک در 

خود احساس نمی کنند.
در  ریوی  نهغته  درگیری  نوع  این  هرچند 
روزهای نخست مختل کننده فعالیت های افراد 
جوان نیست و فرد احساس می کند که مشکلی 
را  جوان  فرد  همین  مدتی  از  بعد  اما  ندارد، 
می بینیم که به اورژانس مراجعه کرده در حالی که 
غلظت اکسیژن او بسیار پایین بوده و  منافات با 
حیات دارد که در این مواقع متأسفانه کار از کار 
گذشته است؛ بنابراین این امر هم می تواند یکی 
از دالیل تأخیر در مراجعات افراد جوان باشد.
عمدتا  و  غیرضرور  درمان های  تجویز 
طوالنی 10 الی 20 روزه  و اصرار بیهوده به 
تداوم آن علی رغم وخامت تدریجی و بی 
عالمت وضع بالینی بیماران  که گاها توسط 
بیمار و پزشک و حتی افراد فاقد صالحیت 
می تواند  هم  پذیرد  می  انجام  الزم  علمی 
باشد؛  دیرهنگام  مراجعات  دالیل  از  یکی 

ادامه در صفحه 18 

چرا مبتالیان کرونا دیربه مراکز درمانی 
مراجعه می کنند؟

17 شماره 1800 29 آبان 1399



شماره 181800 29 آبان 1399

 ادامه از صفحه 17
زیرا وقتی بیمار در هفته اول بیماری است و عالئم 
آزاردهنده ای مانند تب و لرز دارد مجبور می شود 
به یک سری داروها روی بیاورد که این داروها 
می تواند انواع مسکن ها و تب برها و داروهای ضد 
سرفه باشد و فرد بعد از مصرف این داروها قدری 
بهبود عالمتی یابد و در انتهای هفته نخست بیماری، 
فرد احساس  کند که بیماری او بهبود یافته و نیازی 
به دریافت درمان های دیگر ندارد، غافل از اینکه 
ممکن است بیماری در خالل درمان های محدود 
و به نوعی خوددرمانی روند خود را طی کند و 
وارد فاز دوم شود و درگیری نهفته ریوی را در فرد 
ایجاد کند. درنهایت بیمار با وضعیت وخیم بالینی 
به اورژانس مراجعه  کند.جمله معروف درمانگران 
مبنی بر اینکه فقط یک عفونت ویروسی است و  
این داروها رو مصرف کن و 14 روز کامل در 

بستر قرنطینه باش !
یکی از علل بحث برانگیز تجویز کورتون است 
آن هم به صورت سرپایی. دلیلی وجود ندارد که به 
بیماری که عالئم بستری ندارد کورتون داده شود  
تا عالئم او را مخفی کند، اما متأسفانه این اتفاق 
می افتد و می بینیم که فرد 10 روز بعد با عالئمی 
همچون نارسایی تنفسی )به دالیلی همچون فعال 
شدن مجدد ویروس یا حتی عفونت باکتریال ثانویه 

و تضعیف سیستیم ایمنی( مراجعه می کند.
از طرف دیگر بیماری که در حال دریافت درمان 
سرپایی است باید نسبت به التهاب های ریوی نهفته 
و هیپوکسمی خاموش آگاه باشد و تنها راهکار 
آگاهی فرد به این هایپوکسمی این است که فرد 
ابزاری به اسم پالس اکسیمتری را در دسترس داشته 
باشد، اما در اغلب موارد به دلیل قیمت باالی این 
دستگاه و نیز آشنا نبودن مردم با این دستگاه؛ این 
ابزار از سبد تشخیص بیماری کنار گذاشته می شود 
و مراقبت درست تنفسی از بیمار انجام نمی شود.
هرچند مراقبت تنفسی فقط استفاده از دستگاه 
پالس اکسیمتری نیست و فرد روزانه باید تعداد 
تنفس های خود را در هر دقیقه و درجه حرارت 
بدن و تعداد ضربان قلب هم باید ثبت شود؛ و 
حتی فرد بیمار باید تفاوت یک تنفس عادی با 
یک تنفس سخت و عمیق را بداند تا بتواند عالیم 
خطر نیاز به بستری را طی درمان سرپایی خود را 
ادامه دهد وگرنه با یک حال عمومی بد به اورژانس 
مراجعه خواهد کرد که در این مواقع هم به نوعی 

زمان را از دست خواهیم داد.
کووید 19  بیماری  اینکه  به  توجه  با  همچنین 
عالئم بالینی بسیار متفاوتی دارد، این امر سبب 
می شود تا تأخیر در تشخیص این بیماری اتفاق 
بیفتد و حتی خود بیمار نیز با تأخیر عالئم خود 
را متوجه شود. عالوه بر این به دلیل اینکه اکثر 
بیماران تحت پوشش پزشک خانواده نیستند ممکن 
است به پزشکان متفاوتی با تخصص های گوناگون 
مراجعه کنند که همین امر نیز تشخیص به موقع 

بیماری را با تأخیر همراه می کند.
برای مثال هفته قبل در بخش نورولوژی بیماری 
داشتیم که با عالئم سرگیجه و سردرد مراجعه کرده 
بود و هیچ شرح حال قبلی نداشت، اما در حین 
جابجایی در بخش بیمارستانی دچار سرگیجه و 
تنگی نفس و کبودی و سیانوزصورت شدند و 
زمانی که اکسیژن خون شان گرفته شد معلوم شد 
که میزان آن به 65 درصد رسیده بود که تهدید 
کننده حیات بوده که بالفاصله باتوجه به سی تی 
اسکن انجام شده تشخیص بیماری کووید 19 

به بخش بیماران کرونایی منتقل و بستری شدند.
از طرف دیگر وقتی میزان شیوع بیماری در جامعه 
باال می رود تعداد بروز موارد شدید بیماری نیازمند 
بستری که همراه با نارسایی های تنفسی و عوارض 
باال می رود و  نادر بعضا کشنده  شدید و حتی 
درنتیجه تعداد بیماران بدحالی که به اورژانس ها 
مراجعه می کنند هم افزایش می یابد؛که در صورت 
نبود ظرفیت تخت کافی و ازدحام در اورژانس 
ها، فقط به ناچار بیماران بسیار بدحال تر و نیاز به 
مراقبت حیاتی بستری شده و سایربیماران ترخیص 
شده )که چه بسا تعدادی از آنها ممکن است چند 
روز بعد با حال عمومی بدتر به اورژانس مرجعه 
کنند !( بنابراین یکی از دالیل افزایش مراجعات 
ناگهانی و تأخیر در مراجعات هم می تواند همین 

افزایش مطلق تعداد مبتالیان باشد. 
همچنین برخی تظاهرات گوارشی ناشی از بیماری 
کرونا هم تا حدودی گمراه کننده می باشد. برای مثال 
در گذشته برای بیمارانی که با عالئم اسهال و درد 
شکمی و استفراغ همراه با تب مراجعه می کردند 
سنجش غلظت اکسیژن خون معمول نبود و ما به 
دنبال هایپوکسمی در اینگونه مراجعات نبودیم، اما 
امروز این اتفاق می افتد؛ لذا نتیجه می گیریم که این 
عالئم گوارشی هم موجب  شده که بیمار به سمت 
درمان های سرپایی برود و تصور کند که می تواند 
همچون اسهال های مسافرتی خود را در منزل درمان 
کرده و با مصرف داروهای معمولی و سرم تراپی 
سرپایی بهبود یابد درحالی که دریافت و تداوم همین 
درمان های غلط سرپایی موجب تأخیر در مراجعه 
شده و فرد زمانی مراجعه می کند که دچار درگیری 
ریوی شدید شده است؛ لذا ضروری است بیمارانی 
که تظاهرات گوارشی دارند، وضعیت خود را از 
لحاظ عالئم تنفسی هم بسنجند و پزشکان عمومی 
هم باید به این عالئم آگاه باشد و در این مواقع 

میزان اکسیژن خون فرد را چک کنند.
بطور کلی در کشورهای مختلف اندیکاسیون های 
مختلفی برای ارجاع بیماران به بیمارستان ها و بستری 
وجود دارد. طبق دستورالعمل وزارت بهداشت در 
تیرماه، هر بیماری که با میزان اکسیژن خون زیر 
93 مراجعه می کرد دستورالعمل  پذیرش و بستری 

داشت، اما در نسخه شهریورماه عنوان شد که هر 
بیماری که میزان اکسیژن خونش زیر 90 باشد 
باید بستری شود و درصدهای باالتر را هم به 
تشخیص و صالحدید پزشکان واگذار کرده اند. 
که این موضوع هم می تواند یکی از دالیل مراجعه 
دیرهنگام بیماران باشد، ولی امروز اکثر پزشکان در 
مورد بیماران کرونایی بخصوص آنهایی که سابقه 
بیماری زمینه ای دارند و یا احتمال اینکه دچار 
کووید 19 عارضه دار شوند حتی با وجود میزان 
اکسیژن خون باالی 90 هم اقدام بستری می کنند.
در خصوص تصویربرداری از ریه بیماران هم 
اندیکاسیون های مختلفی وجود دارد. البته با توجه 
با  به صورت عمده  این تصویربرداری  اینکه  به 
سی تی اسکن انجام می شود، خود آن یک عامل 
دوز  بخصوص  است،)  بیماران  برای  خطرساز 
اشعه ای که بیمار دریافت می کند به ویژه در مورد 
دستورالعمل خاص  یک  با  می توان  لذا  زنان(؛ 
بیمارانی که باید سی تی اسکن شوند را از سایر 
بیماران جداسازی کرد تا تشخیص عوارض ریوی 

به تاخیر منجر نشود.
افزایش مراجعه  در حال حاضر یکی از دالیل 
بیماران به مراکز درمانی افزایش قدرت تهاجمی 
ویروس است. بخصوص در موج سوم که امروز 
با آن مواجه هستیم شدت درگیری ریه و میزان 
بروز آن نسبت به موج های قبلی افزایش پیدا کرده 
است که این خود نشان دهنده جهش احتمالی در 
ویروس است؛ البته باید بررسی های تکمیلی در 

این خصوص انجام شود.
مورد دیگر که در این بحث مهم است این است که 
برخی بیماران علیرغم اینکه در مراجعات سرپایی 
خود به پزشکان دستور اعزام به بیمارستان را دارند 
یا حتی زمانی که در اورژانس بیمارستان هستند 
و باید به بخش بستری اعزام شوند، از مراجعه و 
بستری خودداری می کنند و حتی با دادن رضایت 
شخصی از بیمارستان مرخص می شوند که این امر 

نیز سبب پیچیدگی اوضاع شده است.
متأسفانه امروز مثل اوایل شیوع بیماری سخت گیری 
در مراجعه و بستری وجود ندارد و اینگونه نیست 
که فرد با رضایت شخصی نتواند از بیمارستان 

مرخص شود و در عمل می بینیم که فرد بیمار در 
یکی از چرخه های انتقال، اعزام و ارجاع از دایره 
درمان خارج می شود و در سطح جامعه تردد می کند 
و بعد از مدتی کوتاه حتی به صورت افقی ممکن 

است به بیمارستان بازگردد.
در مواقعی هم ممکن است فرد از بیماری کرونا 
فوبیا و ترس داشته باشد و حتی وجود بیماری 
اتفاق ممکن است  این  کند.  انکار  را در خود 
افراد  به  الزم  آموزش های  که  دهد  رخ  زمانی 
داده نشده باشد و فقط آنها را از بیماری ترسانده 
باشند و افراد این تصور را داشته باشد که اگر 
وارد بخش بستری بیماران کرونایی شوند باید با 
زندگی خداحافظی کند درحالی که اینگونه نیست 
و باید آمار بیماران بستری و تعداد موارد بهبود و 
حتی دالیل مرگ ومیر مبتالیان به بیمار توضیح 
داده شود تا آنها ذهنیت درستی نسبت به بیماری 

و درمان آن داشته باشند.
موضوع دیگری هم که در این اواخر شیوع فراوانی 
داشته ابتالی خانوادگی به بیماری یا به اصطالح 
ابتالی خوشه ای و دسته جمعی است. برای مثال 
زمانی که سه یا چهار نفر از اعضای یک خانواده 
مبتال می شوند ممکن است دو نفر از این تعداد نیاز 
به بستری داشته باشند و بقیه اعضا خانواده هم در 
منزل قرنطینه شوند. در این حالت می گوییم که 
بنیان خانواده درنتیجه یک بیماری تحت تأثیر قرار 
گرفته است؛ حال اگر نظام های حمایتی اجتماعی 
و اقتصادی وجود نداشته باشند در عمل تعدادی 
از افراد این خانواده از ترس بستری شدن  و نبود 
سرپرست خانوار و حتی نداشتن هزینه های درمانی 
و روزمره به بیمارستان مراجعه نخواهند کرد که 

این خود تهدیدی جدی برای جامعه است .
در پایان به این نکته باید اشاره کرد که با انجام 
بیماریابی های وسیع و انجام تست های تشخیصی 
سریع، ارزان  و قابل دسترس تعداد کل بیماران 
تشخیص داده شده افزایش خواهد یافت و نهایتا 
انجام اقدامات درمانی تنها معطوف به بیماران 
بدحال نخواهد شد و بیماران با اطالع از ابتال 
خود و عوارض احتمالی مراجعه خود را به تاخیر 

نخواهند انداخت.
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محدودیتهایکروناییازشنبهرسماآغازمیشوند

  امین جاللوند
در روزهای گذشته که محدودیت های جدیدی 
از سوی ستاد ملی مدیریت کرونا اعالم شد، 
مشاغل و صنوف هر یک در دسته ها و گروه های 
مناطق  در  فعالیت  یا  تعطیلی  برای  مختلفی 
قرمز، نارجی و زرد دسته بندی شدند. ارگان های 
اداری و دولتی قرار شد در چارچوب مصوبات 
ابالغی ستاد ملی کرونا و مقرارت سازمان امور 
استخدامی و اداری عمل کرده و استانداری ها 
نیز در رابطه با بخش خصوصی تصمیم گیری 
کنند. با این حال دسته بندی این مشاغل و نحوه 
فعالیت آنها پرسش هایی را به وجود آورده است.

آخرین مصوبه ستاد ملی کرونا
به گزارش خبرنگار سپید، روز شنبه 24 آبان ماه، 
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مدیریت 
کرونا در توضیح مصوبات جدید ستاد برای مقابله 
با کرونا از محدویت های جدیدی برای مقابله کرونا 
خبر داد و گفت: »برای کنترل بیماری رئیس جمهور 
بر توسعه خدمات دولت الکترونیک تأکید کردند. 
همچنین، تجربه فروردین و اردیبهشت  سال جاری 
را که همه پای کار بودند داریم. هر تصمیمی که 
گرفته می شود می تواند با رعایت پروتکل ها و 
کاهش تردد باعث پایین آمدن میزان شیوع شود. 
اما وقتی رعایت نمی شود، مجبوریم تصمیمات 
شدیدتری بگیریم. سه هفته پیش در 43 شهرستان 
محدودیت شدیدی اعمال شد و بعد از آن 4۶ 
شهرستان نیز در همین شرایط قرار گرفتند و نتایج 
این محدودیت ها نشان می دهد که تصمیمات ما 

بسیار کارساز بوده است.«
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا  با اشاره به 
آماده شدن طرح جامع مقابله با بیماری اظهار 
بیمارستان های  در  بیماری  بار  »براساس  کرد: 
هر شهرستان، سه سطح هشدار قرمز، نارنجی 

هر  با  متناسب  و  است  شده  تعریف  زرد،  و 
وضعیت محدودیت هایی اعمال می شود. البته 
حدود دو هفته زمان برای ارزیابی الزم است که 
براساس آن نیاز به تمدید یا تشدید یا برعکس 
تسهیل محدودیت ها اعمال می شود و اگر آن 
شهر یا شهرستان در سطح 3 هشدار باشد، به 
جز مشاغل خیلی ضروری سایر مشاغل تعطیل 

خواهد شد.«
سخنگوی ستاد ملی مدیریت کرونا با بیان اینکه 
هدف اصلی تعطیلی کسب و کار مردم نیست و 
در برخی اماکن و مشاغل به دلیل عدم رعایت 
پروتکل ها اعمال محدودیت خواهیم کرد گفت: 
»شهرستانی اگر در وضعیت سطح سه یا قرمز 
قرار گیرد به جز مشاغل ضروری بقیه مشاغل 
تعطیل خواهند بود، بر اساس ارزیابی اولیه بیش 
قرمز  منطقه  و شهرستان مشمول  از صد شهر 
این شهرهای قرمز  خواهند بود و تهران جزو 
قرار  نارنجی  و  است، 150 شهر در سطح دو 
دارند که محدودیت سطح سه و چهار را شامل 
می شود و 155 شهرستان نیز در وضعیت زرد 
قرار دارند که در سطح شغلی چهار برای آنها 
ایجاد می شود. محدودیت ها شامل  محدودیت 
فعالیت مدارس و فعالیت آموزشگاه  ها، مراسم های 

مذهبی و فرهنگی خواهد بود.«
وی در ارتباط با حضور فعالیت کارکنان و کارمندان 
گفت: »در شهرهای قرمز یک سوم کارکنان حضور 
پیدا خواهند کرد، در شهرهای سطح نارنجی نیمی 
از کارکنان در محل کار حضور خواهند داشت و 
در شهرهای زرد دو سوم حضور خواهند یافت و 
مسووالن ادارات اعالم خواهند کرد که چه تعداد 

از کارکنان در محل کار حضور داشته باشند.«

22 شغل مجاز به فعالیت در شهرهای قرمز
 روز گذشته نیز کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی 

ستاد ملی مدیریت کرونا در اطالعیه ای اعالم کرد: 
»در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا و 
در پاسخ به پیگیری های مردمی و مطالبات افکار 
عمومی در راستای قطع زنجیره انتشار و انتقال 
ویروس منحوس کرونا، کلیات ناظر بر تبیین طرح 
جامع  مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب 
با وضعیت و روند بیماری کووید 19،وضعیت 
نارنجی  شهرهای کل کشور به سه دسته زرد، 
و قرمز تقسیم  شده است، همچنین حوزه ها و 
فعالیت ها در همه این شهرها در پنج بخش ادارات، 
تجاری، خدماتی و بازرگانی، آموزشی، فرهنگی و 

اجتماعی، ترددها را در بر می گیرد.«
در این اطالعیه همچنین آمده است متناسب با 
روند بیماری در هر شهر وضعیت سه گانه و  
نوع محدودیت های مرتبط تعیین و اعمال  شود. 
شاخص تعیین وضعیت شهرها در این طرح متمرکز 
برتعداد بستری با تست PCR مثبت روزانه است 
درسه دسته ذیل است. شهرهای زرد: بستری با 
تست PCR مثبت روزانه4  نفر به ازاء هرصد 
 PCR هزار نفر. شهرهای نارنجی: بستری با تست
مثبت روزانه۶  نفر به ازاء هر صدهزار نفر. شهرهای 
قرمز: بستری با تست PCR مثبت روزانه10  نفر 

به ازاء هرصد هزار نفر.«
ملی  ستاد  انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته 
پیش  اجراء  »ضمانت  افزود:  کرونا  مدیریت 
کتبی،  تذکر  شامل  طرح،  این  در  شده  بینی 
کارکنان و مدیران دولتی،  از خدمت  انفصال 
پلمپ، جریمه نقدی و... می باشد. جریمه برای 
خودروهای شخصی پانصد هزار تومان و یک 

میلیون تومان است.«
این کمیته همچنین در رابطه با فهرست مشاغل 
مجاز به فعالیت در شهرهای قرمز اعالم کرد: 
»مشاغل گروه یک )مشاغل ضروری( که در هیچ 
یک از وضعیت های سه گانه تعطیل نمی شوند، به 

شرح ذیل اعالم می شود: کارخانه های تولیدی، 
مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیالت و 
حیاتی،  و  زیرساختی  مراکز  وابسته؛  خدمات 
مراکز تامین و توزیع آب، برق، گاز، مدیریت 
پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه و تهویه 
هوا، پاالیشگاه ها و جایگاه های عرضه سوخت؛ 
حمل و نقل عمومی کاال و مسافِر برون شهری 
دریایی؛ حمل  و  هوایی، جاده ای  ریلی،  شامل 
مراکز  و  ادارات  درون شهری؛  عمومی  نقل  و 
ستادی؛  و  امدادی  امنیتی،  و  انتظامی  نظامی، 
فروشگاه های زنجیره ای، سوپر مارکت ها، میوه 
و  میوه  میادین  فروشی ها،  سبزی  و  فروشی ها 
تره بار؛ مراکز تولید، نگهداری، توزیع و  فروش 
مراکز  وابسته؛  خدمات  و  غذایی  محصوالت 
تولید و عرضه فرآورده های لبنی نانوایی)تولید 
فراورده های نانوایی(؛ مراکز بهداشتی، درمانی، 
آمبوالنس دولتی و  تامین  و  اورژانس  امدادی، 
خصوصی؛ داروخانه ها، مراکز و فروشگاه های 
دامپزشکی، پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی؛ 
مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی آماده و 
بیرون بر؛ خدمات اپراتورهای ارتباطی ، خدمات 
شرکت های  پستی؛  فعالیت های  و  الکترونیک 
خدمات اینترنتی)اعم از تامین کنندگان اینترنت، 
فروشگاه های اینترنتی و شرکت های خدماتی مبتنی 
بر اینترنت(؛ رسانه های مکتوب و برخط و مشاغل 
سالمندان،  خدماتی  و  نگهداری  مراکز  مشابه؛ 
معلولین، جانبازان، مراکز توان بخشی و مراقبتی، 
آسایشگاه ها؛ تعمیرگاه های انواع خودرو، لوازم 
خانگی، الکتریکی و الکترونیکی؛ فروشگاه های 
انواع قطعات و لوازم یدکی؛ فروشگاه های انواع 
مصالح ساختمانی و آهن آالت؛ کارگاه های صنعتی 
آن(؛  مشابه  و  تراشکاری  و  )مانند جوشکاری 

چاپخانه ها؛ خشکشویی ها؛ آرامستان ها.«
ادامه در صفحه 20 
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محدودیت ها مطالبه وزارت بهداشت بود
وزارت  سخنگوی  الری،  سادات  سیما 
در  نیز  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
آخرین نشست خبری خود که روز چهارشنبه 
28 آبان ماه برگزار شد، با  بیان اینکه اعمال 
محدودیت های دقیق مطالبه وزارت بهداشت 
بود، گفت: »حتی اگر روسای دانشگاه ها برای 
تعطیلی دو هفته ای نامه دادند، نگران بودند 
به  نتواند  قسمتی  محدودیت های  شاید  که 
البته بعد از جلسه با مقام  خوبی اجرا شود. 
خوشبین تر  قرارگاه  تشکیل  و  رهبری  معظم 
مشخص  تر  دقیق  فرایندها  زیرا  هستیم. 
که  فرمودند  رهبری  معظم  مقام  است.  شده 
محدودیت ها را باید وزارت بهداشت پیشنهاد 
دهد که همین روال در حال انجام است. در 
قرارگاه سه روز فرصت دارند که نظراتشان 
این  بر  که  کنند  ارائه  محدودیت ها  روی  را 
این  بودن  عملیاتی  دستگاه ها  تمام  اساس 

می سنجند.« را  محدودیت ها 
به  توجه  با  حاضر  حال  »در  داد:  ادامه  وی 
سازوکاری که در قرارگاه وجود دارد و وظایف 
از دستگاه ها مشخص شده است و  هر یک 
است،  بهداشت  با وزارت  عالیه هم  نظارت 
امیدواریم این محدودیت ها به خوبی پیش 

است  این  می افتد  شنبه  از  که  اتفاقی  رود. 
که تمام مراکز استان ها و 1۶0 شهرستان در 
که  یک  مشاغل  جز  و  هستند  قرمز  شرایط 
ضروری هستند، سایر مشاغل تعطیل هستند 
و سازوکار برای این محدودیت ها دیده شده 
است و جریمه ها باالتر رفته و مشخص شده 
چه  و  اعمال  را  جریمه  باید  کسی  چه  که 
این  می آِید  نظر  به  کند.  نظارت  باید  کسی 

انجام شود.« تر  محدودیت ها جدی 

مشاغل مجاز پرسش برانگیز
علی رغم این محدودیت ها در روزهای گذشته 
انتقاداتی نسبت به مشاغل گروه یک که فعالیت 
آنها ضروری است ابراز شد. چنانکه برخی از 
مشاغل مانند  مصالح ساختمانی و آهن آالت، 
کابینت کاری، نجاری و ..  در این وضعیت 
در   فعالیت  برای  ضروری  مشاغل  عنوان  به 
نظر گرفته  شده اند در حالیکه به نظر می رسد 
این مشاغل چندان ضروری به نظر نمی رسند. 

خبری  پایگاه  مدیرمسئول  زاده  مؤذن  هاشم 
پزشکان و قانون در این رابطه نوشت: »عمال 
عدم شمول تعطیلی به آنها به معنی گسترش 

بدون ارزش حیطه مشاغل مجاز است.«
محمد جواد حق شناس عضو شورای شهر 
»فهرست  کرد:  اظهار  توئیتی  در  نیز  تهران 
ستاد  مصوبات  با  که  اول  گروه  مشاغل 
نمی  تعطیل  منطقه ای  هیچ  در  کرونا  ملی 
آهن فروشی،  چون  اصنافی  شامل  شوند، 
این  است؟  یدکی ها  ولوازم  مصالح فروشی 
حذف  و  سریع  اصالح  نیازمند  فهرست 
دالیل  و  بایدمعیارها  است.  نامتناسب  موارد 
به طور  فهرست4گانه  در  مشاغل  طبقه بندی 

رسمی برای مردم روشن شود.«

مشاغل طبقه بندی  دالیل 
مرکز  معاون  فرهادی،  محسن  حال  این  با 
سالمت محیط کار وزارت بهداشت، درمان 
سپید  با  گفت وگو  در  پزشکی  آموزش  و 
دسته  در  که  مشاغلی  »تمامی  کرد:  اظهار 
ضروری  آنها  فعالیت  گرفته اند  قرار  یک 
فعالیت  و  ندارند  است  شده  داده  تشخیص 
صنعت  می گیرند.  قرار  تشویق  مورد  آنها 
ساختمان و پروژه های ساختمانی محدودیتی 
برای فعالیت ندارند، بر همین اساس مشاغل 
وابسته مانند مصالح فروشی ها و آهن آالت 

ندارند.« محدودیتی  هیچگونه  نیز 
و  معدنی  صنعتی،  »پروژه های  افزود:  وی 
ساختمانی  پروژه های  مانند  نیز  کشاورزی 
نداشته  را  محدویتی  هیچ گونه  که  هستند 
این  هدف  می گیرد.  قرار  حمایت  مورد  و 
در  خللی  و  بگردد  اقتصاد  که چرخه  است 

نیاید.« وجود  به  آن 
در  دخیل  ارگان های  با  رابطه  در  فرهادی 
اتاق   « گفت:  نیز  یک  سطح  مشاغل  تعیین 
اصناف ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
وزارت کشور و وزارت بهداشت این مشاغل 
را بررسی و بر ضروری بودن فعالیت آنها را 

داده اند.« تشخیص 
که  واحدهایی  »تمامی  شد:  یادآور  فرهادی 
خدمات تعمیری ارائه می دهند یا واحدهایی 
که با حمل و نقل کشوری، صنعت، معدن و 
تجارت هستند مشمول محدودیت نمی شوند. 
در اسفندماه و فروردین نیز این مشاغل مجاز 

بودند.«  فعالیت  به 

حق شناس: فهرست مشاغل 
گروه اول كه با مصوبات ستاد 

ملی كرونا در هیچ منطقه ای 
تعطیل نمی شوند، شامل 

اصنافی چون آهن فروشی، 
مصالح فروشی ولوازم یدكی ها 

است؟ این فهرست نیازمند 
اصالح سریع و حذف موارد 

نامتناسب است. بایدمعیارها 
و دالیل طبقه بندی مشاغل در 
فهرست۴گانه به طور رسمی 

برای مردم روشن شود

فرهادی: تمامی مشاغلی كه 
در دسته یک قرار گرفته اند 

فعالیت آنها ضروری تشخیص 
داده شده است ندارند و 

فعالیت آنها مورد تشویق قرار 
می گیرند. صنعت ساختمان 

و پروژه های ساختمانی 
محدودیتی برای فعالیت 
ندارند، بر همین اساس 

مشاغل وابسته مانند مصالح 
فروشی ها و آهن آالت نیز 

هیچگونه محدودیتی ندارند


