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رییس جمهور عنوان کرد

امکان ادامه دارشدن تعطیلی ها 
10پس از دو هفته

با حکم وزیر بهداشت

سرپرست معاونت تحقیقات 
وفناوری منصوب شد

در چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی برای جامعه معلوالن مطرح شد

مناسب سازی »شاد« برای 
دانش آموزان نابینا و ناشنوا 15 13

پتانسیل ایران برای صادرات فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشکی

حلقه مفقوده رونق صادرات 
دربحران کرونا کدام است؟

دورهمی  ممنوع
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رییس جمهور عنوان کرد خبـر

امکان ادامه دارشدن تعطیلی ها پس از دو هفته
رییس جمهور با بیان اینکه ما باید همه پروتکل ها 
را رعایت کنیم تا فشار اقتصادی بر کسب وکارهایی 
که ممنوع می شوند، زودتر برطرف شود، گفت: »اگر 
در این دو هفته هم خدای نکرده به نتیجه مطلوب 
نرسیم. ممکن است باز هم این تعطیلی ادامه یابد.«
به گزارش سپید، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا با بیان اینکه امروز شنبه اول آذرماه 
آغاز طرح جامعی است که باید در شهرهای قرمز، 
زرد و نارنجی اجرایی و عملیاتی شود، اظهار کرد: 
»ما دوره بسیار سختی در کرونا داشتیم که اسفند 
پارسال و فروردین امسال بود اما از اردیبهشت که 
شرایط بهتر شد تا اآلن، مواجه با موج دوم کرونا 
و بعد موج سوم کرونا شدیم و تصمیم به تعطیلی 

هوشمند شهرها گرفتیم.«
وی افزود: »هدف اصلی از این کار این است که 
شیوع ویروس را کنترل کنیم و افرادی که مبتال 
می شوند را زودتر شناسایی کنیم و آنانی که باید 

قرنطینه شوند هم در این مسیر قرار گیرند.«
رییس جمهور با بیان اینکه ما باید همه پروتکل ها را 
رعایت کنیم تا فشار اقتصادی بر کسب وکارهایی که 
ممنوع می شوند، زودتر برطرف شود، اظهار کرد: »اگر 
در این دو هفته هم خدای نکرده به نتیجه مطلوب 
نرسیم. ممکن است باز هم این تعطیلی ادامه یابد. 
پس عالوه بر رعایت پروتکل ها برای سالمتی خود 
و خانواده و کاهش فشار بر کادر درمان، باید برای 

رفع تعطیلی مشاغل هم به رعایت پروتکل ها توجه 
کنیم.« روحانی با انتقاد از افزایش دورهمی های 
خانوادگی در ماه های اخیر، گفت: »قباًل مطرح بود 
که اگر کسی مبتال باشد و در جمع خانوادگی که 
معموالً با استفاده نکردن از ماسک هم همراه می شود، 
عطسه یا سرفه کند، می تواند پنجاه نفر را مبتال کند. 
به خصوص که ممکن است در خانه ها سیستم تهویه 
مناسبی هم وجود نداشته باشد. حتی گفته می شود 
حرف زدن فردی که مبتالست نیز می تواند منجر 

به انتقال ویروس شود.«
وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه های انتظامی باید 
در رعایت پروتکل های بهداشتی در دو هفته اخیر 

همکاری الزم را داشته باشند، اظهار کرد: »همه 
دستگاه های دولتی و غیردولتی باید در امر انجام این 
کار همکاری کنند و فقط به نیروهای انتظامی یا دولتی 
سپرده نشود. همه نیروهای بسیج و معتمدان محلی 
نیز باید برای هدایت افراد مبتال به مراکز تست گیری 
کمک کنند و نیز نیازهای روزمره کسانی که در خانه 

بستری هستند را با کمک خود برطرف سازند.«
روحانی یادآور شد: »اطالع رسانی به موقع و شفاف 
و روشن تصمیمات ستاد ملی کرونا و قرارگاه و 
خود وزارت بهداشت باید به سرعت در اختیار مردم 
قرار گیرد تا بدانند شرایط چگونه است. همچنین 
باید مردم را اقناع کنیم که هیچ راهی جز رعایت 

توصیه و پروتکل وجود ندارد.« رییس جمهور با 
بیان اینکه به سمت انجام تست 100 هزار نفری 
در روز می رویم، تاکید کرد: »باید تجمع و تردد 
را کاهش دهیم؛ در بعضی مناطق ناچار به تعطیلی 
شدیم تا شدت تجمع و تردد کمتر شود. همچنین 
قرار است قرارگاه بررسی کند که تمام افرادی که 
بیرون می آیند حتما کارت شناسایی همراهشان 
باشد تا کسانی که مبتال هستند از ورود به اماکن 

عمومی باز داشته شوند.«
وی با بیان اینکه صداوسیما باید برای ساعات فراغت 
مردم و در خانه ماندنشان برنامه های مفرحی داشته 
باشد، گفت: »همچنین باید فرزندان ما که در خانه ها 
هستند امر آموزش را از طریق صداوسیما دنبال کنند 

و با معلمان خود در ارتباط باشند.«
روحانی با اشاره به اینکه در نظر داریم با اقدامات 
حمایتی مردم را در شرایط فعلی کمک کنیم، تصریح 
کرد: »مصوب شد که برای نزدیک به 30 میلیون نفر تا 
پایان سال در هر ماه، 100 هزار تومان بالعوض بدهیم 
و هم برای 10 میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی 
در نظر گیریم. همچنین برخی موارد حمایتی دیگر 
نیز وجود دارد.« به گزارش ایسنا، رییس جمهور در 
پایان گفت: »اگر مردم رعایت کنند و با مدارا نسبت 
به این ویروس عمل کنند حتی به یک ساعت تعطیلی 
نیز نیاز نداریم. امیدوارم که در دو هفته پیش رو نتایج 

مثبتی به دست آید و شرایط بهتر شود.«

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سیاست ها و راهبردهای 
مقابله )پیشگیری و درمان( کووید19 را اعالم کرد.

به گزارش سپید، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهم ترین 
سیاست خود را برای مدیریت و مقابله با کرونا در چهار محور 
اعالم کرد که شامل ارائه مراقبت ها و خدمات ضروری بهداشتی 
به صورت حضوری و غیرحضوری، شناسایی زودهنگام بیماری 
و پاسخ سریع، قرنطینه خانگی و مراقبت از گروه های در معرض 
آسیب و مشارکت در درمان سرپایی مبتالیان به کووید19 است.

راهبردهای مقابله با کرونا نیز در هفت محور مختلف شامل 
تشدید نظارت بر پروتکل های بهداشتی و اعمال قانون، تست 
هوشمند،  رهگیری  و  قرنطینه  هوشمند،  و  هدفمند  گسترده 
حفاظت از گروه های آسیب پذیر، ایجاد محدودیت های هوشمند 
و هدفمند و تقویت فرایند درمان سرپایی و کاهش حداکثری 

موارد بستری معرفی شده است.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت در راهبرد تشدید نظارت بر 
پروتکل های بهداشتی و اعمال قانون، اقدامات مختلفی از جمله 

نظارت مردمی از طریق ثبت تخلفات بهداشتی با استفاده از بارکد 
اصناف، نظارت وزارت بهداشت به صورت مستقل و بر اساس 
گزارش مردمی و نظارت سایر دستگاه های مسئول دنبال می شود. 
در راهبرد دوم با عنوان تست گسترده، هدفمند و هوشمند نیز 
اقدامات مختلفی شامل تست بسیار گسترده با تأمین کیت مورد نیاز، 
تبیین اهمیت انجام تست، اولویت گذاری هوشمند تست براساس 
احتمال تماس با بیماران، عالئم و نرخ شیوع بیماری در شهرستان، 
افزایش آزمایشگاه های انجام دهنده تست، برقراری ارتباط برخط 
بین پرونده الکترونیک سالمت و آزمایشگاه های مجری برنامه و 
اعالم نتیجه تست از طریق پیامک یا اپلیکیشن ماسک بالفاصله 

پس از ثبت آن در آزمایشگاه پیگیری می شود.
وزارت بهداشت برای اجرای راهبرد قرنطینه و رهگیری هوشمند، 
جداسازی بیماران در خانه/ بیمارستان/ نقاهتگاه، ردیابی بیماران 
و افراد دارای تست مثبت، محدود سازی مسافرت بین شهری 
بیماران با اولویت جلوگیری از پرواز، محدودسازی مسافرت 
درون شهری بیماران با اولویت تاکسی های اینترنتی و جلوگیری 
بانک ها و  به ساختمان های دولتی، عمومی،  بیماران  از ورود 
فروشگاه های بزرگ با استفاده از بارکد اپلکیشن ماسک یا کد 

ملی را به عنوان اقدامات اجرایی اعالم کرده است.
آموزش،  عنوان  با  راهبرد چهارم  اجرای  برای  اساس،  این  بر 
هوشمند،  رهگیری  و  قرنطینه  فرهنگ سازی،  و  اطالع رسانی 
آموزش فاصله گذاری اجتماعی، فرهنگ سازی برای بهره گیری 
از خدمات سالمت، آموزش و اطالع رسانی برای مراجعه و حضور 
در مکان های مختلف بیرون از خانه، آموزش زندگی با ویروس 
کرونا، اطالع رسانی فعالیت ها و مکان های استقرار مراکز منتخب، 

فرهنگ سازی برای استفاده از خدمات مراکز منتخب در گام 
نخست و فرهنگ سازی مشارکت فعال در غربالگری دنبال می شود.
راهبرد پنجم وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا، حفاظت از 
گروه های آسیب پذیر اعالم شده و مراقبت و حمایت از سالمندان 
و افراد دارای بیماری زمینه ای، تامین واکسن آنفلوآنزا، تامین 
داروهای مورد نیاز بیماران با بیماری زمینه ای، انجام تست در منزل 
)در صورت نیاز( و تامین خدمات مورد نیاز سالمت در خانه به 
عنوان اقدامات اجرایی برای پیشبرد این راهبرد معرفی شده است.
وزارت بهداشت برای اجرای راهبرد ششم خود با عنوان ایجاد 
محدودیت های هوشمند و هدفمند، اقدامات اجرایی خود را 
شناسایی شهرستان های فوق پرخطر و اعمال حداکثر محدودیت ها، 
شناسایی و دسته بندی به روز شهرستان های با احتمال باالی انتقال 
بیماری - سفید، زرد، نارنجی و قرمز، برنامه ریزی دقیق برای 
اعمال محدودیت های هوشمند در تعطیالت، تاکید بر اعمال 
محدودیت ها براساس طبقه بندی میزان خطر مناطق و تعطیلی 
فعالیت های شغلی با احتمال افزایش انتقال بیماری - گروه های 

3 و ۴ شغلی اعالم کرده است.
بر  نیز  با کرونا  مقابله  برای  بهداشت  راهبرد وزارت  هفتمین 
فرایند درمان سرپایی و  تقویت  این وزارتخانه،  اساس اعالم 
کاهش حداکثری موارد بستری اعالم شده و بهره گیری از مراکز 
خدمات منتخب، تقویت مراکز منتخب، تامین همیشگی دارو 
در مراکز منتخب، پیگیری دو هفته ای افراد مبتال و دارای تست 
مثبت، تشویق به اکسیژن درمانی صرف در خانه و جلب مشارکت 
برای تقویت زیرساخت های اکسیژن درمانی در خانه به عنوان 

اقدامات اجرایی این راهبرد معرفی شده است.ایرنا

سیاست ها و راهبردهای وزارت بهداشت در مقابله با کرونا



سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد خبـر

روند نزولی کرونا در ۴۱ شهر کشور
سخنگوی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با بیان اینکه 
۷۹ میلیون نفر جمعیت در شهرهای مختلف کشور در 
وضعیتهای هشدار 1، 2 و3  کرونا به سر می برند، ابراز 
امیدواری کرد که پس از گذشت چهار تا پنج هفته از 
محدودیتهای جدید کرونا، شاهد کاهش مرگ و میر ناشی 

از این بیماری در کشور باشیم.
به گزارش سپید، علیرضا رییسی با اشاره به اعمال محدودیتهای 
جدید کرونا، گفت: »بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با 
کرونا، محدودیتهای جدید از از امروز شنبه اول آذر ماه 
اجرا شد و بر همین اساس جلسه ستاد با 1۵ نفر برگزار 
شد و بقیه اعضاء از طریق وبینار به جلسه وصل شدند. در 
جلسه گزارشی از وضعیت و روند بیماری در کشور ارایه 
شد و موضوع مهمی که در مورد آن بحث شد، مبحث 
طرح بسیج محله محور و مقابله با اپیدمی کرونا بود که با 

کمک بسیج و مردم از امروز در سراسر کشور شروع شده است.« 
وی افزود: »همچنین گزارشی از روند بیماری در ۴3 شهری که قباًل 
در آنها محدودیت ایجاد کرده بودیم، داده شد. خبر خوب این است 
که محدودیتهای اعمال شده در این شهرها که وضعیت قرمز داشتند 
موثر بوده و ۴1 شهر دارند روند نزولی بیماری را طی می کنند، در 
یکی از شهرستان ها نیز روند نزولی شروع شده و دو مورد دیگر هنوز 

زمان خواهد برد که روند نزولی بیماری شروع شود.«
رییسی گفت: »در مجموع این موضوع نشان دهنده آن است که طرحی 
که ۵ آبان شروع کردیم کاماًل موثر بوده است و بر اساس شواهد 
ایجاد محدودیتها می تواند موثر باشد.« سخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا، افزود: »محدودیتهایی نیز برای 1۶۰ شهر در وضعیت قرمز 

و 2۰۸ شهر در وضعیت نارنجی و ۸۰ شهر با وضعیت زرد شروع 
شده است. جمعیتی که مشمول این طرح می شوند به این ترتیب 
است که در شهرهای قرمز بالغ بر ۵3 میلیون نفر را شامل می شود. 
در مجموع حدود ۷۹ میلیون نفر جمعیت در وضعیتهای هشدار 1، 
2 و3 هستند؛ یعنی شهرهای قرمز، نارنجی و زرد. امیدوارم با رعایت 
مردم و همکاری دستگاه ها بتوانیم شاهد کاهش ورودی بیمار به 
بیمارستانها، کاهش ابتال و نهایتاً بعد از چهار الی پنج هفته شاهد 

کاهش مرگ و میرها خواهیم بود.«
وی افزود: »خواهش من از همه مردم که صبوری می کنند و از آنها 
ممنون هستیم، این است که عده ای هم هستند که متاسفانه نکات 
بهداشتی را رعایت نمی کنند و این عده می توانند زحمات همه  افراد 

را هدر دهند.« رییسی تاکید کرد: »امروزه تحقیقات علمی 
نشان داده است که 1۰ درصد مبتالیان می توانند باعث ۸۰ 
درصد ابتال در سطح جامعه شوند و مهم ترین عامل ابتال 
اکنون همین دورهمی های خانوادگی است. درست است 
کسب و کارها متاسفانه تعطیل می شوند اما از طرف دیگر 
باید کامال مراقب باشیم، اگر این پروتکل ها به دقت اجرا 
نشود ممکن است همه  زحمات ما به هدر برود. بنابراین از 

مردم می خواهیم پروتکل ها را جدی بگیرند.«
وی ادامه داد: »ما هفت برنامه مشخص داریم که یکی از 
آنها بحث محدودیت های هوشمند است، اما بقیه برنامه ها 
هم باید اجرایی شوند. تست های تولید داخلی آزمایش 
سریع کرونا ) آنتی ژن( آغاز می شود و 1۰۰ هزار تست 
دستمان رسیده است که بین مراکز بهداشتی درمانی کشور 
توزیع خواهد شد و انتظار داریم طی این هفته و هفته 
آینده بتوانیم میزان تست ها را به حدود ۷۰ هزار - ۸۰ هزار و طی دو 
هفته به مرز 1۰۰ هزار تست روزانه برسانیم. این تست ها در مراکز 
بهداشتی رایگان انجام می شود و این کار در کنترل و قطع زنجیره 

بیماری بسیار موثر خواهد بود.«
وی در خاتمه بیان کرد: »به دلیل پشتیبانی از این طرح بسته های 
حمایتی_اقتصادی بسیار خوبی مصوب شد که بتواند پشتیبانی کند. 
این مصوبات در ارتباط با بحث های پرداخت های مالیاتی، پاس کردن 
چک ها، کمک های معیشتی و... خواهد بود که دکتر نهاوندیان برای مردم 
توضیح خواهند داد و برای پشتیبانی طرح، کمیته اقتصادی ستاد ملی 
تصمیمیات بسیار خوبی گرفته اند. امیدوارم این موضوع را جدی بگیریم 

و بر وضعیت فعلی سطح کشور که مطلوب هم نیست فائق آییم.«

معاون برنامه ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله 
با کرونای تهران با بیان اینکه بر اساس آخرین 
گزارش سازمان جهانی بهداشت همه استان های 
کشور در وضعیت قرمز قرار دارند، بر پرهیز از 
سفر و دورهمی های خانوادگی به عنوان اصلی ترین 

عامل شیوع بیماری تاکید کرد.
به گزارش سپید، علی ماهر در گفت وگو با ایسنا 
با اشاره به روند صعودی آمار ابتال در تهران و 
اکثر استان های کشور، اظهار کرد: »در این راستا 
اگر بخواهیم موارد صرفاً قطعی ابتال به کرونا در 
شهر تهران را مدنظر داشته باشیم، وضعیت تهران 

همچنان قرمز است.«
وی در این رابطه با اشاره به آخرین گزارش وزارت 
بهداشت که توسط سازمان جهانی بهداشت نیز تایید 
شده، عنوان کرد: »بر اساس این گزارش متاسفانه 
تمام استان های کشور در وضعیت قرمز قرار دارند، 
اتفاقی که تقریباً برای اولین بار رخ داده، چراکه تا 
همین هفته گذشته نیز چند استان را به صورت زرد 
و نارنجی داشتیم ولی اآلن تمامی استان ها وضعیت 
قرمز دارند. لذا این مسأله رعایت پروتکل ها از سوی 
همه افراد جامعه را می طلبد و از طرفی کنترل  و 
نظارت  بر رعایت محدودیت ها و پروتکل ها نیز 

باید در همه  بخش ها تشدید شود.«
ماهر با بیان اینکه هر تماس و ارتباطی در این 
شرایط می تواند بر حجم بیماری و گسترش بیش 

از پیش اپیدمی تاثیرگذار باشد، بر پرهیز از سفر و 
دورهمی های هر چند محدود و خانوادگی تأکید 
کرد و گفت: »بر اساس آخرین مطالعات انجام شده، 
۸3 درصد بیماران از طریق همین گردهمایی های 
خانوادگی مبتال شده اند، چراکه طی آن افراد در 
یک فضای کوچک و سربسته به صورت گروهی 
دور هم جمع می شوند که این مساله به شدت 
میزان ابتال را افزایش می دهد و عالوه بر آن با 
توجه به عدم تهویه مناسب هوا در فصل سرد 
سال، احتمال سرایت و انتقال بیماری نسبت به 

گذشته چندبرابر شده است.«
معاون ستاد کرونای تهران تاکید کرد: »خواهش ما 
این است که حتی االمکان از رفت و آمدها و دید و 
بازدیدهای غیرضروری به هر نحوی اجتناب شود، 
چراکه بر اساس مطالعات پرهیز از دورهمی های 
کوچک خانوادگی بر کاهش شیوع بیماری و در 

نتیجه کنترل اپیدمی بسیار تاثیر بسزایی دارد.«
اینکه رعایت محدودیت های  بر  تاکید  با  ماهر 
دوهفته ای می تواند به کاهش بار بیماری بر جامعه 
و سیستم بهداشت و درمان کشور منجر شود، اظهار 
کرد: »بنابراین بهترین کار در این دو هفته تعطیلی، 
ماندن و استراحت در منزل و انجام کارها از راه دور 
است. در این راستا تقاضا می شود حتی در مشاغل و 
اصنافی که به صورت دستوری نیز تعطیل نشده اند 
تا حد امکان از ظرفیت های دورکاری و استفاده از 

بستر اینترنت و ارسال کاال و محصوالت استفاده 
شود تا بتوان با استفاده از این مهلت دوهفته ای در 
جهت کنترل اپیدمی، کاهش فشار کاری کادر درمان 
و قطع زنجیره انتقال بیماری گام های جدی برداشت.«

انتظار یک کاهش  نباید  البته  اینکه  بیان  با  وی 
آنی در آمار ابتال و بستری ها داشته باشیم، گفت:  
»هرچند همین محدودیت های چند هفته گذشته 
نیز تا حدودی فشار را از روی بیمارستان ها کم 
کرد، اگرچه میزان آن قابل مالحظه نیست ولی قطعًا 
محدودیت های این دو هفته، در صورت رعایت 
پروتکل ها و شیوه نامه ها از سوی آحاد مختلف 
جامعه می تواند در کاهش قابل مالحظه روند ابتال، 
بستری و در نتیجه فوت هموطنان اثرگذار باشد.«

وی با اشاره به ابالغیه های صادر شده در رابطه با 
فعالیت یک سومی کارکنان ادارات، با تاکید بر اینکه 
این ابالغیه  برای کلیه سازمان های دولتی و خصوصی 
الزم االجراست، گفت: »طبیعتاً فعالیت های نظارتی 
ضابطان بهداشتی و قضایی نیز طی این مدت تشدید 
شده و از طرفی چه در تهران و چه در شهرستان ها 
اگر عدم رعایت این ابالغیه و یا سایر محدودیت ها 
به شماره 1۹۰ اعالم شود، برخورد قانونی اعمال 
خواهد شد.« وی ادامه داد: »در این راستا انتظار ما این 
است  بخش خصوصی که معموالً زیرساخت های 
آی تی بهتری دارد، این ضوابط را بیشتر رعایت 
کرده و از ظرفیت های دورکاری برای انجام کارها 

بیش از پیش بهره مند شود.«
وی همچنین از آغاز طرح شهید سلیمانی برای 
مقابله با کرونا در برخی محالت تهران خبر داد 
و گفت: »با رفع نواقص احتمالی، این طرح با 
محوریت بیماریابی و حمایت از بیماران کرونایی 
از هفته آینده در کلیه مناطق تهران اجرا خواهد شد.«
ماهر در پایان با اشاره به رونمایی از خط تولید 
کیت های تشخیص سریع کرونا به عنوان دستاورد 
مشترک محققان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
و ستاد ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، گفت: »بر 
این اساس طی روزهای آینده حجم تست های 
تشخیص کرونا به میزان قابل مالحظه ای افزایش 
پیدا کرده و در دسترس مردم قرار می گیرد، با این 
حال همانگونه که همواره توصیه شده اصلی ترین 
راهکار کنترل بیماری، رعایت سه گانه پیشگیری 
یعنی پوشش ماسک، شست وشوی دست ها و 

رعایت فاصله گذاری فیزیکی است.«

معاون ستاد مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران تاکید کرد

دورهمی ها، مهمترین عامل ابتال به کرونا
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مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:  خبـر

۸۵ درصد مبتالیان به کرونا نیاز به بستری ندارند
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »8۵ درصد 
به  مراجعه  به  نیاز  کرونا  ویروس  به  مبتالیان 
مراکز درمانی ندارند، زیرا دارای عالئم خفیف 
بیماری هستند و می توانند با بستری در منزل و 

مراقب بهبود یابند.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایرنا 
افزود: »در واقع مبتالیان به عالئم خفیف ویروس 
کرونا در صورت داشتن عالئمی از قبیل تنگی 
نفس، ادامه تب بیش از چهار روز، احساس فشار 
بر روی قفسه سینه یا کاهش سطح هوشیاری که 
از نشانه های خطر در بیماری کرونا است باید به 

مراکز درمانی مراجعه کنند.«
وی اظهار داشت: »در مجموع افرادی که دارای فرم 
خفیف بیماری کرونا یا عالئم کم هستند می توانند 
با استراحت در منزل و استفاده از مایعات، میوه و 
سبزیجات تازه حتی بدون نیاز به دارو مدت درمان 

خود را طی کرده و بهبود یابند.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر 
اینکه گیاهان دارویی و طب سنتی در بهبود بیماری 
حاد کرونا تاثیری ندارند، گفت: »با توجه به اینکه 

هیچ گونه داروی گیاهی در درمان موارد شدید 
بیماری کرونا نقشی ندارد اما در مواردی مبتالیان 
خفیف به ویروس کرونا می توانند برای آرامش گلو 
و تسکین سرفه از آویشن یا شربت زوفا که مورد 

تأیید وزارت بهداشت نیز هستند، استفاده کنند.«
مردانی با بیان اینکه مبتالیان خفیف ویروس کرونا 
همچنین می توانند از داروهای گیاهی کاهش تب 

استفاده کنند، افزود: »البته هر فرد مبتال به کرونا که 
یکی از شرایط حاد اعالم شده را داشته باشد برای 

درمان نیاز به بستری دارد.«
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: »استفاده 
بیماران حاد از داروهای گیاهی عالوه بر اینکه تأثیری 
در بهبودی آنان نخواهد داشت، بلکه ممکن است 
منجر به تشخیص دیر هنگام در بیماری یا دیگر 

عوارض آن شود که در این صورت هرگونه احتمال 
نتیجه عکس دور از انتظار نیست.«

مردانی با بیان اینکه فضای مجازی یک فضای آزاد 
و غیر قابل کنترل است، گفت: »اخبار و اطالعات 
منتشره شده در فضای مجازی در خصوص کرونا 
عموماً کذب بوده و مخاطبان را دچار تشویش ذهن 

و سردرگمی می کند.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر 
اینکه مراجع ذی صالح باید با روشی مناسب جلوی 
انتشار اینگونه اخبار در فضای مجازی را بگیرند، 
اظهار داشت: »مردم باید برای دریافت آخرین اخبار 
و اطالعات مستند به سایت های معتبر و از طریق 

ستاد ملی مقابله با کرونا کسب اطالعات کنند.«
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه 
داروهای تقویتی از قبیل مولتی ویتامین، ب کمپلکس 
و غیره تأثیر بسیار کمی در تقویت سیستم ایمنی 
بدن دارند، افزود: »استراحت کافی در طول 2۴ 
ساعت، استفاده از غذاهای مناسب، سبزیجات، میوه 
و دوری از استرس بهترین راه تقویت و افزایش 

سیستم ایمنی بدن است.«

عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا گفت: »واکسن ایرانی 
کرونا پیش از پایان سال و به شرط کسب نتایج خوب قابل 

استفاده خواهد بود.«
به گزارش سپید، مینو محرز درگفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
با اشاره به واکسن های تولید شده در دنیا برای پیشگیری از ابتال به 
کرونا، اظهار کرد: »در شرایط کنونی واکسن فایزر نتایج خوبی را 
کسب کرده و بر اساس گزارش ها حدود 90 درصد مصونیت ایجاد 
کرده است، اما باید ببینیم که میزان ماندگاری تأثیر این واکسن چقدر 
خواهد بود.« وی ادامه داد: »یکی از مشکالت این واکسن مسئله 
مکان نگهداری آن است، زیرا واکسن فایزر باید در یخچال های 
صنعتی و در دمای زیر 80 درجه سانتی گراد نگهداری شود و این 

در حالی است که واکسن های دیگر با یخچال های معمولی و حتی 
با کیسه های یخ قابلیت حمل به مراکز درمانی سراسر دنیا را دارند.«
وی با اشاره به اینکه واکسن آکسفورد هم نتایج قابل قبولی را کسب 
کرده است، افزود: »اگر واکسنی تائیدیه سازمان جهانی بهداشت را 
اخذ کرد حدود سه ماه به طول می انجامد تا به تولید انبوه برسد.«
محرز اضافه کرد: »فصل سرما در پیش است و باید همکاری بهتری 
بین مردم و دولتمردان دنیا ایجاد شود تا چرخه انتقال بیماری کرونا 
شکسته شود.« وی با اشاره به وضعیت واکسن ایرانی کرونا بیان کرد: 
»واکسن ایرانی کرونا به زودی وارد فاز مطالعات انسانی می شود 
و بعد از دو ماه و قبل از پایان سال به شرط کسب نتایج خوب 
قابل استفاده برای مردم خواهد بود.« محرز تاکید کرد: »افرادی که 

با حال جسمی نامساعد در بیمارستان ها بستری می شوند دچار 
ریسک فاکتور های خطر کرونا هستند که همین مسئله سبب وخامت 

حال آن ها بر اثر ابتال به بیماری کرونا می شود.«

محرز، عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا: 

واکسن ایرانی کرونا پیش از پایان سال قابل استفاده خواهد بود

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

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز جمعه تا شنبه 
1 آذر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 12 هزار و 
931 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که دو 
هزار و 1۵۵ نفر از آنها بستری شدند.« وی گفت: »مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به 8۴1 هزار و 308 نفر رسید.«
وی افزود: »متاسفانه ۴31 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۴۴ هزار و 32۷ نفر رسید.«
الری گفت: »خوشبختانه تا کنون ۵9۶ هزار و 13۶ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.« الری ادامه داد: 

»۵۷۷8 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند.« وی افزود: »تا کنون پنج میلیون 
و ۷۴۷ هزار و 32۵ آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام 
شده است.« به گفته وی، استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان 
شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، 
کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، 
خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان 
غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان 
در وضعیت قرمز قرار دارند. الری گفت: »استان های هرمزگان، 
فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و 
زرد قرار دارند.« الری گفت: »در شرایطی که کرونا هیچ داروی 

اختصاصی و واکسن تایید شده ای در جهان ندارد، راهی به جز 
رعایت پروتکل های بهداشتی و پرهیز از حضور در تجمعات برای 

کاهش احتمال ابتال به ویروس کرونا وجود ندارد.«
وی افزود: »بخشی از دالیل ابتال به ویروس به دلیل حضور در 
جمع های خانوادگی است. حضور در جمع های خانوادگی و در 
فضای بسته احتمال ابتال به کووید19 را افزایش می دهد، از همه 
مردم عزیز کشورمان می خواهیم با توجه به سرد شدن هوا از حضور 
در هر مراسمی که در فضای بسته برگزار می شود، خودداری کنند.«
الری تاکید کرد: »امیدواریم با اعمال محدودیت های کرونایی و 
نظارت جدی بر اجرای آنها و همکاری مردم بتوانیم بار بیماران 

بستری در بیمارستان ها را کاهش دهیم.«.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۴۳۱ فوتی جدید کرونا در کشور



مشاور عالی وزیر بهداشت:  خبـر

ردیابی دقیق ویروس کووید۱۹ راهکار اصلی مهار بیماری است
آموزش  و  درمان  بهداشت،  عالی وزیر  مشاور 
پزشکی گفت: »ردیابی دقیق ویروس کووید۱۹ 
راهکار اصلی مهار بیماری است و با این اقدام 

می توان بر این ویروس خطرناک فائق آمد.«
در  اکبری  اسماعیل  محمد  سپید،  گزارش  به 
ویروس  ردیابی  »با  افزود:  ایرنا  با  گفت وگو 
می توان افراد مبتال و حتی کسانی که با آنان در 
تماس بودند را به موقع شناسایی و اقدامات الزم 
را برای مداوا و حفظ سالمت آنان به عمل آورد.«
وی به اجرای طرح شهید قاسم سلیمانی در تهران 
اشاره کرد و گفت: »بسیج در قالب این طرح 
آمادگی خود را برای غربالگری، شناسایی بیماران 
و افراد در تماس با مبتالیان و تأمین نیازهای 
اساسی گروه های پرخطر اعالم کرد که این کار 
می بایست از ابتدای شیوع بیماری آغاز می شد.«
این استاد دانشگاه بر لزوم اجرایی شدن قرنطینه 
هوشمند تأکید کرد و یادآور شد: »با ردیابی دقیق 
ویروس، نیازی به قرنطینه شهر نیست و این اقدام 

فقط در منطقه آلوده به کرونا اعمال می شود.«
اکبری ادامه داد: »به طور مثال فعالیت های تحقیقاتی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشان که منطقه 
۴ تهران آلوده به ویروس کرونا است و در این 
منطقه ۱۲۰  مرکز آلودگی وجود دارد که باید آن 
نقاط را الک دان کرد تا شناسایی بموقع بیماران و 

پاسخ سریع به آن انجام شود.«
مشاور عالی وزیر بهداشت اعمال محدودیت ها 
را فرصت طالیی برای کنترل بیماری کرونا اعالم 
کرد و گفت: »برنامه ریزی صحیح علمی باید برای 

بعد این دوره هم باید انجام گیرد تا با عملکرد 
درست ویروس مهار شود.«

اکبری تاکید کرد که محدودیت های عمومی جزو 
اصول اصلی مهار ویروس نیست و فقط فرصتی 
را برای نظام سالمت فراهم می کند تا مهار بیماری 

کرونا به درستی انجام شود.«
گسترش  بیماری  که  حالی  »در  داد:  ادامه  وی 
بسیار زیادی پیدا می کند، با اعمال محدودیت هایی 
مانند تعطیلی ۲ هفته ای، فرصت پیدا می کنیم با 
اقداماتی مانند غربالگری، بیماریابی و قرنطینه از 
انتشار بیشتر بیماری جلوگیری کرده و مانع تردد 

بیماران در سطح شهر شویم.«
مشاور عالی وزیر بهداشت تصریح کرد: »نباید 
انتظار داشت که با تعطیلی عمومی که بسیار گران 

هم است، بیماری کرونا مهار  شود.«
وی افزود: »اگر برنامه ریزی مناسب برای ادامه 
اقدامات انجام نگیرد، به عبارتی شناسایی بموقع 
بیماران و افراد در تماس با آنان و قرنطینه سازی 
آنان و پاسخ سریع به آنها عملیاتی نشود، بعد 
از ۲ هفته هم به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید 
و پس از مدتی دوباره شاهد اوج گیری بیماری 

خواهیم بود.«
وی به مردم توصیه کرد که بیماری کرونا را جدی 
بگیرند و پروتکل های بهداشتی مانند استفاده از 
ماسک، فاصله گذاری اجتناعی و حضور نیافتن 

در تجمعات را رعایت کنند.
این استاد دانشگاه افزود: »هرچند محدودیت ها 
تاثیر نامناسب بر معیشت اغلب مردم می گذارد اما 

مردم در این شرایط بحرانی باید این فرصت را به 
حاکمیت بدهند و در این ۲ هفته موارد اعالم شده 
را به دقت رعایت کنند تا بیماری کنترل شود.«

وی از مسئوالن هم تقاضا کرد که برنامه ریزی برای 
کم شدن مشکالت معیشتی مردم به خصوص اقشار 
کم درآمد را فراهم آورند و اقدامات الزم را برای 
کاهش فشار به کاسبان و فعاالن  بخش خصوصی 
مهیا کنند تا آنان بدون دغدغه محدودیت های 

کرونایی را رعایت کنند.«
اکبری باردیگر به مردم توصیه کرد که در این 
تعطیالت ۲ هفته ای در خانه های خود بمانند و از 

تردد غیر ضروری در سطح شهر به شدت خوداری 
کنند و این تعطیالت بهانه ای برای دورهمی های 

خانوادگی نباشد.«
وی ادامه داد: »چند روز پیش بسیاری از جاده های 
کشور از جمله جاده های شمال پرازدحام بود 
که این موضوع نشان می دهد مردم هنوز شرایط 

خطرناک را درک نکرده اند.«
مشاور عالی وزیر بهداشت تاکید کرد: »دولت باید 
با این افراد با مقررات سخت گیرانه برخورد کند 
تا آنان عامل انتشار ویروس کرونا از منطقه ای به 

منطقه دیگر نباشند.«

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا توضیحاتی درخصوص 
تست های PCR ارائه کرد و گفت: »معموالً پس از دو تا سه هفته 
بعد از بهبودی، تست PCR باید منفی شود ولی در برخی افراد 
حتی پس از ۶ هفته از ابتال باز هم تست PCR مثبت می شود که 
این افراد آلوده کننده نیستند، در این افراد عمدتاً الشه های ویروس 
 DNA در دستگاه تنفسی باقی می ماند و چون الشه ها حاوی

هستند، در این روش تشخیص داده می شوند.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا درباره اینکه 
آیا عالئمی مانند درد زیر شکم، سوزش ادرار، مشاهده خون در 

ادرار و... از عالئم جدید کرونا است یا خیر؟، گفت: »این موارد 
عالئم اختصاصی کرونا نیست، اما ممکن است فرد مبتال به کرونا 
در طول ابتال به بیماری دچار عوارض کلیوی هم بشود که این 
موارد عوارض جدید نیست و قرار هم نیست هر فرد مبتال به 
کرونا این عالئم را تجربه کند.« این متخصص بیماری های عفونی 
درباره تاثیر استفاده از نقاهتگاه ها، هتل ها و مسافرخانه ها در قرنطینه 
مبتالیان کرونا، اظهار کرد: »سیاست فعلی وزارت بهداشت انجام 
تست بیشتر و کشف موارد بیماری و جداسازی افراد کرونا مثبت 
برای جلوگیری از انتقال بیماری به سایرین است. این موضوع 
عملی نمی شود مگر آنکه مکانی در نظر بگیریم برای افرادی که 
ممکن است دیگران را آلوده کنند و خود امکانات کافی برای 

رفتن به قرنطینه را ندارند.«
وی افزود: »از طرف دیگر تجربه سه ماه اخیر به ما نشان می دهد 
بیمارانی که به خانه می فرستیم نه تنها به درستی مسائل بهداشت فردی 
را برای عدم انتقال بیماری رعایت نمی کنند، بلکه کلیه  اعضای خانواده 
را هم درگیر می کنند. به همین دلیل استفاده از ظرفیت نقاهتگاه ها، 
هتل ها و مسافرخانه ها برای بیماران یک راهکار اساسی است. ما 
زمانی می توانیم موفق باشیم که پس از شناسایی فرد کرونا مثبت، 
پیگیری مناسبی هم انجام دهیم وگرنه اینکه تست فرد مثبت شود 
و به رفتن به سر کار و حضور در جامعه ادامه دهد، فایده ای ندارد؛ 

زیرا همچنان گردش ویروس در جامعه ادامه دارد.«

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا درباره عوارض طوالنی مدتی 
که کرونا در مبتالیان باقی می گذارد، تصریح کرد: »حدود ۱۰ ماه است 
که از این اپیدمی می گذرد، بر اساس اطالعات ما بیمارانی هستند 
که پس از ابتال شکایات غیر اختصاصی متعددی از کمر درد، گزگز 
دست ها، افسردگی، عدم تمرکز، اضطراب، بی خوابی، بی اشتهایی و 
ریزش مو دارند که از عوارض طوالنی مدت کرونا است و چندی 
قبل دکتر فائوچی این عوارض را تحت عنوان کووید مزمن نام برد. 
یکی از مهم ترین عالمت این افراد سندرم خستگی مزمن است؛ 
یعنی بعد از ابتال به بیماری دچار خستگی می شوند که به مدت 

طوالنی با آنها همراه است.«
وی درباره احتمال مثبت شدن تست PCR کرونا پس از بهبودی 
فرد مبتال، بیان کرد: »معموالً پس از دو تا سه هفته بعد از بهبودی 
تست PCR باید منفی شود، ولی در برخی افراد حتی پس از شش 
هفته از ابتال باز هم تست PCR مثبت می شود که این افراد آلوده 
کننده نیستند و حتی می توان مجوز بازگشت به کار برایشان صادر 
کنیم. در این افراد عمدتا الشه های ویروس که در دستگاه تنفسی 
باقی می ماند چون حاوی DNA هستند در این روش تشخیص داده 
می شوند و به همین علت است که حتی پس از بهبودی پاسخ تستشان 
مثبت می شود.« مردانی در خاتمه تاکید کرد: »جهشی که حدوداً دو 
ماه پیش در ویروس اتفاق افتاد، آلوده کنندگی ویروس را ۳ تا ۹ 

برابر افزایش داد و بعد از آن جهش جدیدی اتفاق نیفتاده است.«

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا تشریح کرد

تست کرونا تا چه زمانی مثبت می ماند؟ 

شماره ۱8۰۲ ۲5 آذر ۱۳۹۹



همتی، عضو هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهرتهران خواستار شد
تسهیل فرآیند غرامت دستمزد بیمه شدگان کرونایی

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهرتهران با 
بیان این که دریافتی کارکنان مشمول بیمه و صندوق تأمین 
اجتماعی در دوران استفاده از مرخصی استعالجی کرونا 
با  مرتبط  فرآیندهای  کاهش چشمگیری می یابد، تسهیل 
غرامت دستمزد در کارکنان مبتال به کووید۱۹ را خواستار شد.

به گزارش سپید، علیرضا زالی طی مکاتبه ای با وزیر بهداشت 
تأمین زیرساخت های تسهیل فرآیند غرامت دستمزد کارکنان مشمول بیمه و صندوق تأمین اجتماعی را 
در صورت ابتال به کرونا و استفاده از مرخصی استعالجی خواستار شد. وی با اشاره به این که دریافتی 
کارکنان مشمول بیمه و صندوق تامین اجتماعی در دوران استفاده از مرخصی استعالجی به علت مثبت 

شدن تست pcr و گذراندن دوران نقاهت و قرنطینه به طرز چشمگیری کاهش می یابد، اظهارکرد: »اکثر 
این کارکنان علی رغم مثبت بودن تست pcr به دلیل جلوگیری از کاهش حقوق و مزایا، متاسفانه در 
محل کار خود و دستگاه های اجرایی حضور می یابند.« وی تاکید کرد: »الزم است تمهیداتی اتخاذ شود 
تا ضمن طرح موضوع در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، فرآیند مرتبط با پرداخت غرامت دستمزد ایام 
بیماری کارکنانی که مبتال به کووید۱۹ شده اند و به ناچار از استعالجی بیش از سه روز استفاده می نمایند، 
اصالح شود.« زالی واگذاری اختیارات کمیسیون پزشکی سازمان مذکور به شورای پزشکی دستگاه های 
محل خدمت کارکنان تا پایان بحران کرونا درباره مرخصی استعالجی ناشی از بیماری کووید۱۹، ایجاد 
بستر مناسب از طرف سازمان تامین اجتماعی به نحوی که نیازی به حضور مستقیم بیماران در شعبات 
سازمان تامین اجتماعی نباشد و پرداخت کامل غرامت دستمزد ایام استعالجی در همان ماه را راهکار 
موثری برای تسهیل فرآیندها و کاهش زنجیره انتقال اپیدمی ذکر کرد. براساس گزارش روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، زالی در ادامه از همکاری های تمامی مجموعه های سازمان تامین 

اجتماعی در راستای کنترل هرچه مطلوب تر بحران پاندمی کرونا قدردانی کرد.

خبـر

دارو

عضو هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی از 
تصویب برنامه جامع سطح بندی خدمات درمانی 
در ماه گذشته در هیئت مدیره این سازمان خبر 
داد و شاخص های سطح بندی خدمات در  بخش 

سرپایی و بستری را برشمرد.
به گزارش سپید، محمدعلی همتی در وبینار 
بررسی »اصول و ضوابط حاکم بر سطح بندی 
ارائه خدمات درمانی در نظام سالمت ایران« که 
به همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 
برگزار شد با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی 
عالوه بر تولید خدمت، در هرکجای کشور که 

بیمارستان و مرکز درمانی سرپایی و بستری و یا 
حتی مراکز خصوصی وجود داشته باشد، قرارداد 

منعقد و خرید خدمت می کند.
وی افزود: »اخیراً با اجرای طرح نسخه نویسی 
الکترونیک اعالم کردیم که هر پزشکی وارد سامانه 
سازمان تأمین اجتماعی بشود و نسخه الکترونیک 
صادر کند با ما طرف قرارداد است و بالفاصله 
سهم پزشک را پرداخت می کنیم و تشریفات اداری 
مربوطه به نوعی حذف شده است.« عضو هیئت 
مدیره سازمان تامین اجتماعی درباره بحث عدالت 
در دسترسی به خدمات درمانی گفت: »واقعیت این 
است که اجرای عدالت مرحله ای و گام به گام جلو 
رفتن است و باید تالش کنیم عدالت را روز به روز 
گسترش دهیم. عدالت به معنای بی طرفی است؛ یعنی 
سازمان برای ارائه خدمات افراد را دسته بندی نکند 
و این امکان را برای همه بیمه شدگان فراهم کند.«
همتی افزود: »نوع دیگری هم می توان به موضوع 
نگاه کرد. یک عدالت افقی و یک عدالت عمودی 
در نظام سالمت داریم. عدالت افقی به معنای آن 
است که درمانی برابر برای نیازی برابر فراهم کنیم 
و اگر دو فرد داریم که مشکل مشابهی دارند با 
کیفیت مشابه به درمانشان بپردازیم. عدالت عمودی 
هم به این معناست که اگر دو شخص مشکالت 
مشابهی ندارند و بیماری هایشان متفاوت است، 
درمان نامتجانسی دریافت خواهند کرد و در واقع 

درمان را بر اساس نیاز فرد انجام می دهیم.«
وی در ادامه با اشاره به اینکه در سازمان تامین 
اجتماعی از سال های دور برای رسیدن به این عدالت، 

سطح بندی خدمات درمانی را شروع کردیم، گفت: 
»در زمانی که معاون درمان سازمان بودم سطح بندی را 
گسترش و توسعه دادیم و در این دوره هم همکاران 
ما در معاونت درمان این کار را ادامه دادند و یک 
برنامه سطح بندی جامع و کاملی را ارائه کردند که دو 
سه هفته قبل در هیئت مدیره سازمان تصویب شد.«
عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: »در 
این برنامه مصوب موارد خوبی دیده شده است. ما 
در برخی مناطق بر اساس سطح بندی خدمت مستقیم 
ارائه می دهیم و در مناطقی دیگر که با سطح بندی 
ما تناسب ندارد، خرید خدمت می کنیم که آن هم 

بر اساس سطح بندی است.«
همتی با بیان اینکه مسئولیت نظام سالمت یا تولیت 
نظام سالمت را برعهده نداریم و تولیت برعهده 
وزارت بهداشت است، اظهار کرد: »وزارت بهداشت 
برای سال ۱۴۰۰ مطالعات وسیع و پیمایشی ملی 
انجام داده که بر اساس آن نیازهای کشور احصا 
و برنامه مشخصی برای ارائه خدمات درمانی در 
سال ۱۴۰۰ تدوین شده است که ما برای سطح بندی 

خدمات درمانی از آن برنامه استفاده کردیم.«
وی افزود: »بر این اساس اگر وزارت بهداشت در 
منطقه ای در حال ساخت بیمارستان است و میزان 
دسترسی مردم را برای ارائه خدمات درمانی رفع 
می کند قاعدتاً نیازی به احداث بیمارستان نخواهیم 
داشت و خرید خدمت را در آنجا دنبال می کنیم. 
در جایی که بتوانیم خرید خدمت در اولویت است 
و در مکان هایی که این امکان وجود نداشته باشد 

تولید خدمت می کنیم.«

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با 
اشاره به تقسیم بندی سطح بندی خدمات بستری 
و سطح بندی خدمات سرپایی گفت: »در این 
وبینار آماری مبنی بر برخورداری هشت درصدی 
خانوار شهرستان سرباز سیستان بلوچستان از 
بیمه از سوی دکتر واعظ مهدوی ذکر شد که 
آمار شوک آوری است. در این که توزیع بیمه 
شدگان متغیر و نامتناسب است شکی نیست اما 
باید توجه کرد که طرف حساب سازمان تامین 
اجتماعی بیمه شدگان جامعه کارگری هستند 
که اجباری و یا اختیاری تحت پوشش رفته اند.«
همتی ادامه داد: »استان هایی داریم که به واسطه 
وجود کارخانجات، کارگران بیشتری دارند و در 
مقابل مناطقی داریم که شمار نیروی کاری که 
باید طبق قانون تحت پوشش بروند کمتر باشد. 
امید است به روزی برسیم که در مناطق محروم 
سرمایه گذاری های خوبی صورت بگیرد و مردم 
از خدمات بیمه ای بهره مند شوند.« وی با اشاره به 
شاخص های سطح بندی خدمات گفت: »یکی از 
مهم ترین شاخص ها در  بخش بستری، جمعیت بیمه 
شده است. شاخص دیگر امکانات موجود کشوری 
است. فاصله تخت موجود تا تعداد تخت مطلوب را 
بر اساس اطالعات وزارت بهداشت معین کرده و 
مورد توجه قرار داده ایم و نسبت تخت ها را محاسبه 
کرده و امتیاز داده ایم. شاخص بعدی الیه های ارائه 
خدمت است. استانی که هیچ گونه مرکز درمانی 

و بخش بستری نداشته باشیم در اولویت است.«
عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: 
»توان جذب نیروی تخصصی، شرایط اقتصادی و 
اجتماعی منطقه ای و.... همگی مدنظر است و امتیازاتی 
برای هرکدام درنظر گرفته شده است و بر اساس 
امتیازبندی ها می دانیم که باید در کجا بیمارستان 

بسازیم و کجا باید خدمات را توسعه دهیم.«
به گزارش ایسنا، همتی اضافه کرد: »در بخش سرپایی 
نیز شاخص های دیگری تعیین شده است. به عنوان 
مثال جمعیت بیمه شده، تعداد مراکز درمانی موجود 
در استان، تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد، فاصله 
تا اولین مرکز سرپایی تامین اجتماعی و غیره در 

سطح بندی لحاظ می شوند.«

حذف تشریفات اداری پرداخت سهم بیمه ای پزشکان 
با نسخه نویسی الکترونیکی

ابالغ مصوبه تعیین پوشش 
بیمه ای انسولین های قلمی

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه 
تعیین شرایط پوشش بیمه ای انسولین های 
آزمایشگاهی  خدمات  تعرفه  و  قلمی 

تشخیص کووید-۱۹ ابالغ شد.
پایگاه اطالع  از  به نقل  به گزارش سپید 
رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در 
جلسه مورخ ۲۵ آبان ۱۳۹۹ و در راستای 
تصمیم هفتاد و هشتمین جلسه شورای 
عالی بیمه سالمت کشور، پیشنهاد سازمان 
برنامه و بودجه کشور مبنی بر تعیین شرایط 
پوشش بیمه ای انسولین های قلمی و تعرفه 
خدمات آزمایشگاهی تشخیص کووید۱۹ 
را به تصویب رساند. به موجب مصوبه 
فوق، انسولین های قلمی لیسپرو )میکس و 
سریع االثر( و گلولیزین با فرانشیز ۱۰ درصد 
تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد و قیمت 
تحت پوشش بیمه پایه براساس قیمت مصوب 

سازمان غذا و دارو تعیین می شود. 

همچنین تعهد بیمه پایه به مدت دو سال 
از زمان ابالغ به شرط عدم افزایش قیمت 
دارو به مدت دو سال و براساس فرآیندهای 
تعیین سطح تعهدات خواهد بود. دولت 
همچنین تعرفه تست گلوبال تشخیص 
براساس  را  کووید-۱۹  آزمایشگاهی 
استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به ترتیب برای 
و   ۱۵,۴ نسبی  ارزش  به  جزء حرفه ای 
 ۷۱,۰ نسبی  ارزش  به  فنی  جزء  برای 
تعیین کرد. قیمت کیت تولید داخل نیز 
به عنوان بخشی از جزء فنی، براساس 
درمان  بهداشت،  وزارت  اعالم رسمی 
و آموزش پزشکی بطور جداگانه قابل 

محاسبه و پرداخت خواهد بود.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد
توقف اعتباربخشی بیمارستان ها به دلیل شرایط کرونا 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: »برخی از بیمارستان ها 
و مراکز درمانی اعتباربخشی شان در سال گذشته انجام شده 
است، ولی در حال حاضر با توجه به شرایط موجود این کار 
متوقف شده است، بر اساس برنامه قرار بود اعتبار بخشی 
بیمارستان ها از نیمه دوم سال جاری مجدداً انجام شود که به 

دلیل شرایط موجود این کار فعال انجام نمی شود.«
به گزارش سپید، جلیل کوهپایه زاده اصل اظهار کرد: »متاسفانه وضعیت استان تهران از لحاظ شیوع 
بیماری کرونا و حتی مرگ و میر مناسب نیست و مردم باید دستورالعمل های بهداشتی را به طور دقیق 

رعایت کرده و از تردد های غیرضروری و برگزاری دورهمی های خانوادگی پرهیز کنند.« وی ادامه داد: 
»در حال حاضر وضعیت تخت های بیمارستانی با توجه به شیوع بیماری کرونا در استان تهران بد نیست، 
اما در زمینه تخت های  بخش مراقبت های ویژه، ما دچار محدودیت هایی هستیم، ضریب اشغال تخت 
بیماران عادی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران بین ۶۰ تا ۷۵ درصد است 
و پذیرش بیماران عادی با مشکل جدی رو به رو نیست.« به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی 
در پایان افزود: »متاسفانه تعداد فوتی های ناشی از بیماری کرونا افزایش پیدا کرده است و این موضوع 
نشان دهنده این است که برای شکسته شدن چرخه انتقال و کاهش میزان ابتال باید افراد شیوه نامه های 
بهداشتی را بهتر از قبل رعایت کنند، موضوع عفونت بیمارستانی به طور جدی پیگیری می شود، برخی 
از بیمارستان ها و مراکز درمانی اعتبار بخشی شان در سال گذشته انجام شده است، ولی در حال حاضر 
با توجه به شرایط موجود این کار متوقف شده است، بر اساس برنامه قرار بود اعتبار بخشی بیمارستان ها 

از نیمه دوم سال جاری مجددا انجام شود که به دلیل شرایط موجود این کار فعال انجام نمی شود.«

خبـر

رئیس سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به رئیس سازمان غذا و دارو:

رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران 
از رئیس سازمان غذا و دارو خواست مستندات 
علمی منجر به تأیید داروهای منصوب به حوزه 
این  به  کرونا  درمان  خصوص  در  سنتی  طب 

سازمان ارائه شود.
به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی در نامه ای 
به محمدرضا شانه ساز از وی خواست مستندات 
علمی داروهای منصوب به حوزه طب سنتی در 
خصوص درمان کرونا به این سازمان ارائه شود.
در این نامه آمده است: »با توجه به طرح پرونده هایی 
در حوزه انتظامی سازمان نظام پزشکی در مقوله 
بیماری کرونا و داروهای استفاده شده در این بیماری 
خواهشمند است مستندات علمی منجر به ارائه 
مجوز به داروهای شربت موکوزیفت، شربت استاپ 
 PHR ۱۶۰سیویر، شربت آنوال اس، اسپری دهانی
را برای استفاده کارشناسان و اساتید کمیسیون انتظامی 

سازمان نظام پزشکی ارائه فرمایید.«
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو 
هفته گذشته در گفت وگو با ایرنا از تولید چهار 
داروی گیاهی مؤثر بر عالئم کرونا و تأیید دو 
قلم از این داروها در سازمان غذا و دارو خبر داد.
وی افزود: »چهار فرآورده طبیعی با اجزای گیاهی 
برای بهبود عالیم کووید۱۹ از کمیسیون قانونی 
سازمان غذا و دارو مصوبه گرفتند. دو مورد آنها 

توانستند مجوز تولید موقت ۶ ماهه را اخذ کنند و 
دو داروی دیگر هنوز مجوز تولید نگرفته اند. البته 
هیچکدام از این داروها داروی درمان کووید۱۹ 
نیستند اما اثراتی برای بهبود عالئم این بیماری 
داشته اند که باید مراحل بررسی بیشتر را طی کنند.«
جهانپور گفت: »اولین داروی گیاهی از این مجموعه 
نامPHR ۱۶۰ است که  با  یک اسپری دهانی 
حاوی ۶ اسانس گیاهی است و با توجه به نتایج 
کارآزمایی بالینی ارائه شده در صورت مصرف 
به بهبود عوارض ریوی کووید۱۹ شامل تنگی 
نفس، سرفه و اکسیژن رسانی شریانی کمک می کند. 

ماده موثره این دارو شامل گیاهان دارویی، درمنه، 
اکالیپتوس، نعناع، مورد، آویشن و زعفران است.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: »داروی دوم 
شربت موکوزیفت حاوی عصاره آبی میوه دو گیاه 
است که با توجه به مدارک کارآزمایی بالینی ارائه 
شده، در صورت مصرف به بهبود عالئم خستگی 
و بی اشتهایی در بیماران مبتال به کووید۱۹ کمک 
می کند، این دو دارو مجوز تولید موقت ۶ ماهه را 

دریافت کرده اند و وارد بازار شده اند.«
دیگر یک  »فرآورده طبیعی  داد:  ادامه  جهانپور 
شربت حاوی هفت جزء گیاهی با نام شربت 

استاپ سیویر است که البته هنوز نام آن تایید 
نشده اما بر اساس نتایج کارآزمایی بالینی ارائه 
شده، اعالم شده که در کاهش دوران بستری و 
بهبود هایپوکسی )کاهش اکسیژن رسانی به بدن( 
موثر است که مراحل بررسی آن در سازمان غذا 
و دارو ادامه دارد و هنوز مجوز تولید و ورود به 

بازار نگرفته است.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »چهارمین 
فرآورده طبیعی در این مجموعه یک شربت حاوی 
یک گیاه دارویی است که اسناد آن با نام آنوال 
اس در کمیسیون قانونی سازمان غذا و دارو در 
حال بررسی است و بر اساس نتایج کارآزمایی 
بالینی، اعالم شده که در بهبود برخی عالئم بیماری 
کووید۱۹ موثر است و البته این دارو نیز هنوز 

مجوز تولید و ورود به بازار نگرفته است.«
دو روز پس از اعالم این داروها برای تاثیر بر 
عالیم کرونا، سیما سادات الری سخنگوی وزارت 
بهداشت، در نشست خبری اعالم کرد: »ادعاهای 
مربوط به تولید فرآورده های گیاهی موثر عالئم 
کرونا با منابع علمی و بین المللی تطبیق داده می شود 
و اگر تایید شد به صورت محدود تولید می شود 
تا سایر فرآیندها را انجام دهند، بعد برای ورود به 
پروتکل درمان کرونا در کمیته علمی ستاد ملی 

کرونا بررسی می شود.«

مستندات تایید داروهای طب سنتی کرونا را  ارائه دهید
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مدیرکل دفتر فناوری سالمت وزارت بهداشت گفت: »در حال 
حاضر 8 شرکت دانش بنیان داخلی در زمینه تولید واکسن 

کرونا فعالیت می کنند.«
به گزارش سپید، حسین وطن پور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان با اشاره به حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه 
تولید واکسن کرونا، اظهار کرد: »در حال حاضر وزارت بهداشت 
حمایت ویژه ای از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ساخت 
واکسن کرونا دارد.« وی ادامه داد: »در حال حاضر دو شرکت دانش 
بنیان مراحل کارآزمایی بالینی واکسن کرونا را با موفیقت انجام داده اند 
و در مرحله اخذ مجوز جهت انجام مطالعات انسانی واکسن هستند 
که این کار پس از انجام ارزیابی های الزم در خصوص تولید واکسن 

انجام می شود. در صورت داشتن شرایط الزم سازمان غذا و دارو 
مجوز شروع مطالعات انسانی واکسن کرونا را صادر خواهد کرد.«

وطن پور بیان کرد: »در حال حاضر شرکت های مختلف در دنیا به 
موفقیت های خوبی در زمینه تولید واکسن کرونا رسیده اند، اما هنوز 
واکسن هیچ شرکتی تأییدیه سازمان جهانی بهداشت را اخذ نکرده 
است.« وی با اشاره به اینکه تولید واکسن یک موضوع حاکمیتی 
است، تاکید کرد: »به دلیل آنکه سرنوشت بیماری کرونا مشخص 
نیست، هنوز دستورالعمل قطعی واکسیناسیون در دنیا تدوین نشده و 
سازمان جهانی بهداشت به جمع بندی نهایی و قطعی در این خصوص 
نرسیده است.« وطن پور گفت: »خوشبختانه کشورمان از لحاظ دانش 
تولید واکسن کرونا هیچگونه مشکلی ندارد و جوانان نخبه و دانشمند 

ایران از علم و دانش باالیی در زمینه ساخت واکسن کرونا برخوردار 
هستند و امروزه زیر ساخت های الزم در خصوص تولید واکسن 
در کشور فراهم شده است.« مدیرکل دفتر فناوری سالمت وزارت 
بهداشت گفت: »در حال حاضر هشت شرکت دانش بنیان داخلی 
در زمینه تولید واکسن کرونا مطالعاتی را انجام داده اند و دو شرکت 
کار آزمایی بالینی را با موفقیت گذرانده و منتظر اخذ مجوز جهت 

انجام مطالعات انسانی از سازمان غذا و دارو هستند.«

مدیرکل دفتر فناوری سالمت وزارت بهداشت مطرح کرد

فعالیت ۸ شرکت دانش بنیان در زمینه تولید واکسن کرونا
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مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر:  خبـر

همه اقالم دارویی در داروخانه های هالل احمر وجود دارد
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر 
با بیان اینکه کمبودهای دارویی مقطعی است، 
گفت: »شرایط حاضر، شرایط نامطلوبی نیست و 
دسترسی مردم به دارو وجود داشته و تقریباً همه 
اقالم دارویی در سطح کشور و در داروخانه های 

هالل احمر وجود دارد.«
به گزارش سپید، حسن صفاریه با اشاره به اقدامات 
این سازمان در تأمین داروهای مورد نیاز مردم، 
اظهار داشت: »مسدود بودن کانال مالی سبب شده 
تا در ارائه داروها به مردم با مشکالتی روبرو شده 
و گاهی دچار کمبود دارو شویم.« وی ادامه داد: 
» البته مشکالت به واسطه تحریم ها ایجاد شده 
است. تالش ما این است که این فاصله ها در 
البته  برسانیم؛  به حداقل  را  داروها  توزیع  بین 
کمبود ها  این  و  دارد  وجود  دارو  خوشبختانه 

بسیار مقطعی است.«
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر با 
اشاره به توزیع انسولین در داروخانه ها خاطرنشان 
کرد: »انسولینی که به ما تخصیص داده می شود 
را به محض در اختیار قرار گرفتن و به فاصله 

یک روزه آن را در داروخانه توزیع می کنیم.«
صفاریه با بیان اینکه در حال حاضر کمبود خاصی 
که بیماری به دارو دسترسی نداشته باشد وجود 
ندارد، گفت: »البته شاید در نقاطی از کشور مصرف 
باال باشد و باید افراد به جاهای دیگر بروند. مردم 
می توانند با تماس تلفنی از این موضوع باخبر 
شوند و از طریق سایت هالل احمر و شماره 

تلفن ارائه شده مطلع شوند.«
وی با اشاره به اقدامات هالل احمر در دوران 

شروع کرونا، بیان داشت: »از بهمن ماه که با شیوع 
کرونا روبه رو شدیم، هالل احمر نیز فعالیت خود 
را آغاز کرد. هالل احمر کارخانجات تولید دارو و 
تجهیزات پزشکی دارد و به سرعت وارد کار شدیم.«
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی با بیان اینکه 
بحث واردات داروهای کرونا در دستور کار هالل 
احمر قرار گرفت، خاطرنشان کرد: »چندین قلم 
دارو مربوط به کرونا را وارد کردیم؛ ضمن اینکه 
تب سنجی در ورودی های شهرها انجام شد؛ اکنون 
نیز آمران سالمت با حضور امدادگران هالل احمر 
مردم را به رعایت موارد بهداشتی تشویق می کنند.«

صفاریه از حمایت هالل احمر از برخی گروه های 
پرخطر در تهران خبر داد و گفت: »این افراد تحت 
پوشش هالل احمر قرار دادند و اقالم بهداشتی 

مورد نیاز بین آنها توزیع می شود.«
وی در خصوص بروز مشکالت در تیم مدیریتی 
در هالل احمر طی یکی دو سال اخیر، افزود: 
»این تالطم های کوچک نمی تواند تاثیری بگذارد؛ 
چرا که هالل احمر قدمت یکصد ساله دارد و ما 
تالش می کنیم با خدمت رسانی صادقانه این دست 
اندازهای یکی دوساله را تبدیل به اعتماد کنیم.«
صفاریه با بیان اینکه جهت رسیدن به وضعیت 

ایده آل فاصله هایی وجود دارد، تصریح کرد: »باید 
خود را ارتقا دهیم تا به استانداردها و جایگاه 
خود برسیم.« مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی 
هالل احمر با بیان اینکه کمبودهای دارویی مقطعی 
گفت: »تقریباً همه اقالم دارویی در سطح کشور و 

در داروخانه های هالل احمر وجود دارد.«
وی متذکر شد: »البته ما تابع سازمان غذا و دارو 
هستیم و سیاست ها و سبد دارویی در سطح کشور 
توسط این سازمان اختصاص داده می شود و تالش 
می کنیم حداکثر دارو را در سبد دارویی داشته 

باشیم تا نسخه  بیماری برگشت نخورد.«فارس

معاون بهداشت وزارت بهداشت در نامه ای به معاونین بهداشت 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور، با بیان اینکه کالمی نمی تواند 
پاسخگوی ایثار و مجاهدت سربازان گمنام نظام سالمت باشد، 
بحران کرونا را فرصتی برای خدمت به جامعه ای که از آن 
برخاسته ایم، عنوان کرد و  از کارکنان ارزشمند نظام شبکه به 
سپاس تالش بی وقفه در راستای خدمتگزاری به مردم از آغاز 

همه  گیری کووید 19 تا کنون، قدردانی کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، مشروح نامه علیرضا رییسی 

به شرح زیر است:
و  پزشکی  علوم  دانشکده  دانشگاه/  بهداشت  محترم  معاون 

خدمات بهداشتی درمانی ...

در طول ماه هایی که از آغاز همه گیری کووید 19 گذشت 
بی نظیر  گذشتگی  خود  از  و  بی وقفه  تالش  شاهد  همواره 
کارکنان ارزشمند نظام شبکه بودیم. تالش و دلسوزی بی  نظیر 
که به دلیل جوهره انگیزشی، نیت معنوی و گستردگی عمل 
درگاه  در  اما  نمی گیرد،  قرار  دید  معرض  در  آن  اکثریت 
احدیت و به استناد کالم الهی مصداق »و من احیاها فکانما 

احیا الناس جمیعا« است.
امروز سروده یکی از همکاران بهورزم را خواندم که در توصیف 
شهدای خدمت در راه سالمت نگاشته شده بود. آنچه در عبارات 
این سروده و بسیاری از دلنوشته های همکاران عزیزم منعکس 
است، سرشار است از عطر عبرت  آموز گفت وگوی صادقانه 
از همکاران با ذوق در توصیف ارزش خدمتگزاری در راه 
سالمت، که جملگی آنها نمادی هستند از روح خدمتگزاری و 
ایثار یکایک آنان که در بستر خانواده بزرگ نظام شبکه جاری 
است و مداومًا به تمامی برادران و خواهرانشان تقدیم می شود.
بی تردید کالمی نمی تواند پاسخگوی ایثار و مجاهدت سربازان 
گمنام نظام سالمت باشد و تنگنای حادثه این همه گیری فرصتی 
است برای خدمتی بزرگ به جامعه ای که از آن برخاسته ایم، سعادتی 
که پیش از این تا به این حد نداشتیم و بهورزان که کارگزاران 
امانتدار نظام سالمت در روستاها هستند با درک این مفهوم و 

تعلق عمیق به جامعه ای که از آن برخاسته اند یکی از این الگوها 
برای خدمت صادقانه در نظام سالمت شدند.

یقینًا مسئولین نظام شبکه دلگرم به قدرت و اعتمادی هستند 
که تالش خالصانه تمامی همکارانشان در شهرها و روستاهای 
کشور پدید آورده است. گفت وگوی همکار ارجمند بهورزمان 
به ما یادآوری کرد که یک بار دیگر بر خدمات بی نظیر یکایک 
و  نهیم  ارج  میهن مان  و روستا های  در شهر  عزیز  همکاران 

قدردان زحمات بی  دریغ آنها باشیم.
خواهشمندم مراتب تقدیر و تشکرعمیق اینجانب را به تمامی 
همکاران ارجمند که در جای  جای میهن عزیز خالصانه تالش 

می کنند، بی آنکه دیده شوند، ابالغ فرمایید.
یقینًا یگانه پاسخ منطقی به این مجاهدت و توانمندی درک بیش 
از پیش و پاسداشت ارزش فرهنگی، اخالقی و تاثیرگذاری 
عمیقی است که همکاران هوشمند واحدهای محیطی در نظام 
شبکه دارند که باید بدان توجه کرد، از تجربیات و دانش آنها 
استفاده نمود، مشکالت ارائه خدمات آنها را با تشریک مساعی 
پر  با مسئولین مناطق و خودشان مرتفع نمود و بر خدمت 

ارزش آن ها عمیقًا ارج نهاد و بر آن تکیه کرد.
دکتر علیرضا رییسی

معاون بهداشت وزارت بهداشت

در نامه ای از سوی معاون بهداشت وزارت بهداشت به معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور مطرح شد

قدردانی از کارکنان سالمت در واحدهای محیطی نظام شبکه



آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

شمارمبتالیانبه۵۸میلیوننزدیکمیشود
آمار جهانِی مبتالیان به کووید۱۹ تاکنون به ۵۷ میلیون 
و ۹۱۰ هزار و ۵۱۱ نفر رسیده و مرگ یک میلیون 
و ۳۷۷ هزار و ۷۴۵ نفر نیز بر اثر ابتال به این بیماری 

تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها ۴۰ میلیون و 
۱۰۸ هزار و ۸۴۷ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ نیز بهبود 
یافته اند. روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
که تاکنون در ۲۱۸ کشور و منطقه در جهان شیوع 
یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی 
می گیرد. آمریکا هم اکنون با بیش از ۱۲ میلیون مبتال و 
بیش از ۲۶۰ 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 ۹ و ۶ میلیون بیمارِ کووید ۱۹، جایگاه  
دوم و سوم را در جهان به خود اختصاص داده اند.

ایاالت  کشور  چهار  حاضر  حال  در  همچنین 
متحده، برزیل، هند و مکزیک به ترتیب رکورددارِ 
تعداد  و  هستند  دنیا  در  بیماری  این  قربانیان 
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.
شمار  ورلداُمتر،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری که 
طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 
داشته اند تا صبح روز شنبه به ترتیب به شرح زیر است:
 ۷۲۶ ۲۷۴ هزار و  ۱۲ میلیون و  ۱. آمریکا: 

قربانی  ۲۸۳ و  هزار   ۲۶۰ مبتال، 
۲. هند: ۹ میلیون و ۵۰ هزار و ۶۱۳ مبتال، ۱۳۲ هزار 

و ۷۶۴ قربانی
۳. برزیل: شش میلیون و ۲۰ هزار و ۱۶۴ مبتال، ۱۶۸ 

هزار و ۶۶۲ قربانی
 ۱۷۰ و  هزار   ۱۰۹ و  میلیون  دو  فرانسه:   .۴

۲۶۵ قربانی ۴۸ هزار و  مبتال، 
۵. روسیه: دو میلیون و ۳۹ هزار و ۹۲۶ مبتال، ۳۵ 

هزار و ۳۱۱ قربانی
۶. اسپانیا: یک میلیون و ۵۸۹ هزار و ۲۱۹ مبتال، ۴۲ 

هزار و ۶۱۹ قربانی
۷. انگلیس: یک میلیون و ۴۷۳ هزار و ۵۰۸ مبتال، 

۵۴ هزار و ۲۸۶ قربانی
۸. آرژانتین: یک میلیون و ۳۵۹ هزار و ۴۲ مبتال، ۳۶ 

هزار و ۷۹۰ قربانی
۹. ایتالیا: یک میلیون و ۳۴۵ هزار و ۷۶۷ مبتال، ۴۸ 

هزار و ۵۶۹ قربانی
۱۰. کلمبیا: یک میلیون و ۲۳۳ هزار و ۴۴۴ مبتال، ۳۴ 

هزار و ۹۲۹ 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

سازمان جهانی بهداشت نسبت به استفاده از داروی ضد ویروسی 
»رمدسیویر« برای درمان بیماران مبتال به کووید۱۹ هشدار داد و 
تاکید کرد: »هنوز هیچ مدرکی دال بر کارایی این دارو وجود ندارد.«
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: »داروی ضد 
ویروسی رمدسیویر نباید برای درمان بیماران مبتال به کووید۱۹، استفاده 
شود زیرا هنوز هیچ مدرکی دال بر کارایی این دارو وجود ندارد.«
پنل گروه توسعه دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت هم تاکید 
کرد: »این پنل شواهدی دال بر این که داروی رمدسیویر موجب 
بهبود عواقب بیماری کرونا مانند کاهش مرگ و میر، نیاز به استفاده 
از دستگاه کمکی اکسیژن، کاهش زمان بهبودی بالینی و غیره 

می شود، پیدا نکرده است.«
به گزارش خبرگزاری شینهوا، براساس این گزارش هر گونه تأثیر 

مفید داروی رمدسیویر در صورت وجود، به احتمال زیاد ناچیز 
است و احتمال وارد شدن آسیب جدی همچنان وجود دارد.

 British این توصیه سازمان جهانی بهداشت که در مجله پزشکی
Medical Journal منتشر شده است بر اساس بررسی شواهدی 
اعالم شده است که داده های چهار آزمایش بین المللی را بر روی 
بیش از هفت هزار بیمار بستری در بیمارستان بررسی کرده است.
این پنل پس از بررسی این مدارک نتیجه گرفت که داروی رمدسیویر 
هیچ تأثیر معناداری بر میزان مرگ و میر و یا سایر عواقب مهم 
برای بیماران کرونایی ندارد. آنها افزودند: »این پنل به ویژه با توجه 
به هزینه ها و پیامدهای منابع مرتبط با داروی رمدسیویر احساس 
مسئولیت می کرد که باید شواهدی از کارایی این دارو ارائه دهد. 
این درحالی است که کارایی این دارو توسط داده های که در حال 

حاضر موجود هستند، تایید نشده است.«
داروی ضد ویروسی رمدسیویر، یکی از دو دارویی است که 
در حال حاضر مجاز به استفاده برای درمان بیماران کرونایی در 
سراسر جهان هستند. پس از انتشار نتایج تحقیقات اولیه که نشان 
داد داروی ضد ویروسی رمدسیویر می تواند زمان بهبودی را در 
برخی از بیماران مبتال به کووید۱۹ کاهش دهد، استفاده از این 
دارو برای درمان بیماران کرونایی در آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر 
کشورها تایید شده است. داروی رمدسیویر که توسط شرکت 
داروسازی آمریکایی گیلیاد ساخته شده است بسیار گران بوده  و 

باید از طریق تزریق در ورید استفاده شود.
این شرکت داروسازی ماه گذشته اعالم کرد که فروش سه ماهه 

سوم این دارو حدود ۹۰۰ میلیون دالر افزایش یافته است.

سازمان جهانی بهداشت: 

هیچ مدرکی درمورد کارایی رمدسیویر وجود ندارد

بنا بر آزمایشات اولیه، سیستم ایمنی بدن در مقابل کرونا در مدتی کوتاه 
مقاوم است اما یافته های جدید از مقابله طوالنی مدت خبر می دهند.
به گزارش سپید، در پاسخ به این سوال که پادتن یا آنتی بادی تا 
چه مدت در بدن فعال می ماند و می تواند در مقابل کرونا مقاومت 
 کند؟ مطالعات جدید نشان می دهند که مصونیت انسان در مقابل 
ویروس کرونا به کمک سلول های ایمنی ممکن است چندین سال 
طول بکشد. یافته های جدید می تواند تاثیری بسیار تعیین کننده در 
تحقیقات پیرامون واکسن های کرونا داشته باشد. متخصصان تاکید 
کرده اند که مدت تاثیر واکسن بسیار مهم است. تا به حال تحقیقات 
انجام گرفته حکایت از آن داشتند که آنتی بادی ها تنها در مدتی کوتاه 
تاثیر داشته اند و در مواردی حتی افرادی که قبال به کرونا مبتال شدند 
دوباره کرونا گرفتند و بدن این افراد نتوانسته  آنتی بادی تولید کند.
نتایج آزمایشات در انگلیس و چین درباره آنتی بادی ها و عارضه هایی 
که بدن می تواند به آن دچار شود نیز تردیدها را بیشتر کرده بود. 
براساس این آزمایش ها گفته شد که پادتن در بدن بیماران، چند 
ماه پس از ابتال به کووید-۱۹ به مقدار کمتری تولید شده و کاهش 

داشته است. اما متخصصان علوم پزشکی اکنون بر این باور هستند 
که کاستن میزان آنتی بادی، نشان گر کاهش مقاومت سیستم ایمنی 
بدن نیست. این محققان گفتند مهم آن است که سیستم ایمنی بدن 
بتواند حافظه ایمونولوژیک داشته باشد. این متخصصان از جمله 
ماریون په پر از دانشگاه واشنگتن با استناد به مطالعات جدید گفته اند 
بیشتر افرادی که کرونا گرفتند و بهبود یافته اند هنوز سلول های ایمنی 
کافی برای از بین بردن ویروس کرونا و مقابله با آن را داشته اند. این 
سلول ها با پادتن موجود در بدن تفاوت دارند و ممکن است برای 

مدت  زمان طوالنی و حتی سال ها در بدن باقی بمانند.
مهم ترین نتیجه ای که محققان در این مطالعه بدست آوردند کشف 

پدیده حافظه ایمنی در برابر ویروس کرونا بوده است.
به گفته ایمونولوژیست ها این حافظه احتماال سال ها از ابتالی شدید 
انسان به کرونا محافظت خواهد کرد. این یافته ها بسیاری از محققان 
را که نگران تاثیر کوتاه مدت واکسن ها بودند و بیم داشتند که مرتب 

باید واکسن تزریق کرد را بیشتر امیدوار کرده است.
محققان برای اثبات تحقیقات خود به مطالعاتی در مورد بازماندگان 

ویروس سارس -کوو که به ویروس کرونا بسیار نزدیک است اشاره 
کرده اند. آن ها گفته اند در بدن افراد بهبود یافته از سارس-کوو حتی 
پس از ۱۷ سال سلول های ایمنی یافته اند. این بدان معناست که 
سیستم ایمنی پس از نابودی ویروس سارس-کوو هنوز سلول های 
ایمنی را حفظ کرده  است. این یافته ها بسیار امیدبخش هستند چون 
نشان می دهند که سیستم ایمنی انسان سلوهای ایمنی بسیار مقاوم 
دارند که می توانند در مقابل کووید-۱۹ مقاومت کنند. دانشمندان 
بر این باور هستند که این سلول ها توانستند در مقابل سارس-کوو 

مقاومت کنند و اکنون نیز قادرند با کرونا مقابله کنند.
به گزارش دویچه وله، آکیکو ایواساکی، ایمونولوژیست به نیویورک 
تایمز گفته است که او از این پدیده )مقاومت طوالنی مدت 
این همان چیزی است  ایمنی( تعجب نمی کند و  سلول های 
که در یک حالت طبیعی باید اتفاق بیافتد. به گفته این محقق با 
این وجود این اتفاقی بسیار هیجان انگیز است. محققان پس از 
یافته های جدید اکنون امیدواری بیشتری برای اثرگذاری واکسن 

کرونا و پایان همه گیری دارند.ایسنا

براساس نتایج برخی مطالعات جدید

ایمنی بدن در مقابل کرونا سال ها باقی می ماند
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با حکم وزیر بهداشت

شماره 101802 2 آذر 1399

در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
حکمی فرید نجفی را به عنوان سرپرست معاونت 

تحقیقات و فناوری منصوب کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این حکم 

به شرح زیر است: 
جناب آقای دکتر فرید نجفی

با سالم
مدت هاست جهت راهگشایی محققین جوان 
و پرتالش و تغییر رویکرد در حوزه معاونت 
تحقیقات و فناوری جستجو کردم تا بتوانم در 
میان پزشکان و اساتید بالنده، مبتکر، نوآور و 
خالق عنصری را بیابم و از وجودش در مسند 
معاونت تحقیقات و فناوری بهره مند شوم. از آنجا 
که اولویت با پژوهشگران صاحب نام جوان در 
استان ها بود، سوابق ارزنده علمی جنابعالی، تعداد 
پژوهش های مسئله محور و ارجاعات متعدد، 
نسبت به سن و سال و همچنین ضیق منابع و 
استان های محروم کشور  از  امکانات در یکی 
یعنی کرمانشاه مرا بر آن داشت تا از جنابعالی 
در این جایگاه مهم بهره مند شویم. لذا بموجب 
این ابالغ بعنوان »سرپرست معاونت تحقیقات و 
فناوری« منصوب می شوید. الزم بذکر است که 
استفاده از جوانان خالق از توصیه های رئیس 
از  انتظارات  اهم  می باشد.  نیز  محترم  جمهور 

جنابعالی بشرح زیر است:
عیار  تمام  مدیریت  کشور  کنونی  اولویت   .1
متأسفانه  که  می باشد   19-COVID بیماری 
نظام سالمت، اقتصاد، جامعه و سیاست را در 
جهان متأثر ساخته و همکاران سخت کوشمان 
در نظام سالمت ماه هاست در فشار سنگینی قرار 
دارند و در این راستا داغ تعداد زیادی از هموطنان 
و همراهانمان را بر دل داریم. سال گذشته در 
نامه مهم و آنی که ضمیمه می باشد از معاونت 

محترم تحقیقات و فناوری درخواست کردم تا 
با استفاده از ظرفیت بی بدیل دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور به جنبه های مختلف بیماری که 
در نامه مذکور قید شده بود بپردازند و اینجانب 
را بطور مستمر در جریان قرار دهند، متأسفانه 
تا این لحظه به هیچکدام از این موارد نپرداختند 
و هرگز مکتوب قابل استنادی که بتوان بعنوان 
چراغ راه آینده مدیریت بیماری بکار گرفت ارائه 
نکردند. بعضی از موارد غیرعالمانه از قبیل عدم 
ابتال مجدد، گرفتاری سی میلیون نفر هموطن و 
ترویج اندیشه ایمنی دسته جمعی از تراوشات آن 
مجموعه بود که کار را در مدیریت بیماری و اوضاع 
مدیران ارشد سخت تر کرد. پرداختن جنابعالی 

به مفاد نامه ضمیمه بسیار حائز اهمیت است.
نظام  در  پژوهشی  اولویت های  تعیین   .2
سالمت، بخصوص کار بین بخشی بدلیل تأثیر 
مؤلفه های اجتماعی موثر بر سالمت، تأثیر شیوه 
زندگی مردم بر شاخص های تندرستی، تحقیق 
در اجزای نظام ارائه دهنده خدمت، HSR  و 
ذیربط،  محترم  معاونت های  با  تنگاتنگ  رابطه 
پیش بینی ضرورت های نظام سالمت مبتنی بر 
یافته های علمی و همچنین بار بیماری های آینده و 
ارائه راهکارهای پیشگیرانه جهت پرهیز از تلنبار 
آنها بر نظام سالمت سال های آتی از وظایف 

گرانسنگ آن مجموعه است.
3.گرچه چاپ مقاالت ارزشمند می تواند یکی 
در  عزیزمان  کشور  پیشرفت  شاخص های  از 
عرصه پژوهش جهان باشد و قدردان دانشمندانی 
هستم که در چاپ مقاالت فاخر افتخارآفرینی 
می کنند. مع الوصف چاپ مقاله صرفًا نمی تواند 
راهگشای مشکالت کشور در حال توسعه باشد 
پژوهش های ما باید بتواند محصوالت دیگری هم 
داشته باشد که با تولید فرآورده ای، ارائه شیوه 

پیشگیری یا بیماریابی سریع تر و یا راهکاری برای 
اصالح نظام ارائه خدمت و افزایش بهره وری آن 
بتوان گره ای از گرفتاری های کشور گشود. بدیهی 
است این اندیشه مانع از تحقیقات بنیادین که 
ممکن است سالها طول بکشد تا به دستاوردی 

بینجامد نخواهد شد.
4. توزیع عادالنه منابع پژوهش و بهره مندی 
پژوهشگران با بضاعت علمی در دانشگاه های 
علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی دور دست حتمًا 

مورد توجه قرار گیرد.
نباید احساس بی عدالتی، دانشمندان جوان کشور 
را در دانشگاه های مناطق محروم مأیوس کند. 
جنابعالی رنج کشیده فعالیت در یک دانشگاه نسبتًا 
محروم بوده اید و می دانید که پایتخت نشینی نباید 
امتیاز بزرگ بهره مندی از منابع کالن کشور باشد.
5.گرچه در بند 3 ابالغ 1397/10/29 معاون 
محترم قبلی نیز ذکر کردم که مراکز تحقیقاتی 
باید از شیوه مدیریت جزیره ای به شبکه تحقیقاتی 
متصل بدل شوند و بتوانند با تبادل تجربه و حاصل 
پژوهش با تقسیم وظایف و اولویت ها از دوباره 
کاری بپرهیزند، مع الوصف هنوز کارهای موازی 
و تکراری تحقیقات مشابه با درصدی مختصر 

تفاوت ادامه دارد.
قطب های تحقیقاتی باید بر مسائل مختلف کشور، 
متمرکز و حمایت شوند و حاصل تحقیقاتشان 
جهت طی طریق مناسب به وزیر و دست اندرکاران 

نظام اجرائی کشور ارائه گردد .
6. ارتباط مستمر با پژوهشگران دانشگاه های 
غیر علوم پزشکی و همچنین مراکز تحقیقاتی 
خصوصی در داخل و خارج از کشور بخصوص 
متخصصین هموطنمان در دانشگاه های خارج با 
برنامه ریزی منسجم، اولویت سنجی و استفاده 
از ظرفیت های مادی، معنوی و تخصصی آن ها 

می تواند موجب اعتالی کمی و کیفی پژوهش شود.
7. تمرکز بر شرکت های دانش بنیان و استفاده 
از ظرفیت بی بدیل آنها باید تسریع گردد. در این 
ارتقاء آنها مورد  راستا هرگونه پیشنهاد جهت 
حمایت مقام معظم رهبری، رئیس جمهور محترم 

و دیگر مسئوالن قرار خواهد گرفت.
8. در مورد ساخت واکسن و داروهای موثر بر 
COVID-19 اینجانب کمیته ای تشکیل داده ام 
که دست آوردهای مطلوبی در عرصه بین المللی 

بروز خواهد داد.
امر مهم موجب  این  به  ورود سریع جنابعالی 

تسریع خواهد شد.
بزرگ  خداوند  از  را  ارجمند  برادر  آن  توفیق 

مسئلت دارم.

قدردانی از خدمات دکتر ملک زاده 
وزیر بهداشت همچنین در نامه ای از خدمات 
مسئولیت  تصدی  مدت  در  در  زاده  رضاملک 

معاونت تحقیقات و فناوری تشکر کرد.
متن این نامه به شرح زیر است: 

جناب آقای دکتر ملک زاده 
با سالم 

خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
که  است  بزرگ  نعمتی  و  مغتنم  فرصتی  ایران 
خداوند متعال به بندگان برگزیده خویش عطا 
می فرماید. بدینوسیله از خدمات ارزشمند و تالش 
مستمر و شایسته شما در مدت تصدی مسئولیت 
معاونت تحقیقات و فناوری صمیمانه تشکر و 

قدردانی می نمایم.
دوام  و  بهروزی  سالمتی،  متعال  خداوند  از 
توفیق شما را در خدمتگزاری به نظام اسالمی 
و مردم شریف ایران، در مناصب و جایگاه های 

دیگر خواستارم.

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری منصوب شد



  امین جاللوند
قرار است حالت نیمه تعطیل کشور حداقل تا دوهفته 
ادامه داشته باشد تا شاید موج سرکش ابتال به کرونا 
کنترل شود. با وجود اعمال محدودیت تردد و تعطیلی 
بسیاری از مشاغل، فعاالن جامعه پزشکی می گویند 
نگران خطرات دورهمی های خانوادگی و نقش آن 

در شیوع کرونا هستند.
علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت با صراحت 
اعالم کرده است: »امروزه تحقیقات علمی نشان 
داده است که ۱۰ درصد مبتالیان می توانند باعث 
۸۰ درصد ابتال در سطح جامعه شوند و مهم ترین 
عامل ابتال به کرونا، اکنون همین دورهمی های 
خانوادگی است. درست است که در این شرایط 
کسب و کارها متاسفانه تعطیل می شوند، اما اگر 
پروتکل های بهداشتی به دقت اجرا نشود، ممکن 
است همه  زحمات ما به هدر برود. بنابراین از مردم 

می خواهیم پروتکل ها را جدی بگیرند.« 
یعنی در شرایطی که کسب و کارها تعطیل شده اند 
اما  است،  شده  اعمال  هم  تردد  محدودیت  و 
دورهمی های خانوادگی ممکن است اثر همه این 
محدودیت ها را نقش بر آب کند. دورهمی های 
خانوادگی می تواند میزان شیوع ویروس کرونا را به 
شدت گسترش دهد و در نتیجه آمار ورود بیماران 
بستری به بیمارستان ها نیز افزایش پیدا می کند. در 
این شرایط، فشار کاری جامعه پزشکی نیز افزایش 
خواهد یافت و موج فرسودگی و خستگی مفرط 

در کادر درمان نیز تشدید خواهد شد. 

باید در نظر داشت که یکی از اهداف عمده اجرای 
محدودیت های کرونایی در دو هفته اخیر، استراحت 
دادن به کادر درمان بوده است تا بعد از 9 ماه کار 
بی وقفه، فرصت اندکی برای احیای انرژی از دست 
رفته داشته باشند، اما افزایش دورهمی های خانوادگی 
می تواند مانع از تحقق این نتیجه شود. یعنی در این 
صورت، نه تنها فشار کاری جامعه پزشکی در مراکز 
درمان کرونا کاهش پیدا نخواهد کرد، بلکه حتی 
احتمال دارد میزان فعالیت جامعه پزشکی در دو 

هفته اخیر، بیشتر از قبل شود.
از مردم  فعاالن جامعه پزشکی  به همین دالیل 
درخواست کرده اند که برای حفظ سالمت خودشان، 

احترام به شهدای مدافع سالمت و برای کمک به 
کادر درمان، تعداد دورهمی های خانوادگی خود 
را کاهش دهند یا حداقل در دورهمی ها، ماسک و 

فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.

درخواست جامعه پزشکی از مردم برای 
جدی گرفتن پروتکل های بهداشتی

تاکنون بیش از 3۰۰ نفر از کادر درمان بر اثر ابتال به 
کرونا، جان باخته اند و هزاران نفر از فعاالن جامعه 
پزشکی نیز به کرونا مبتال شده اند. فعاالن جامعه 
پزشکی تاکید دارند که اگر پروتکل های بهداشتی 
رعایت نشود و دورهمی های خانگی تداوم یابد، 
هیچ قرنطینه و تعطیلی نمی تواند به کاهش آمار 

مبتالیان به کرونا منجر شود.
بیماری های عفونی  باغیان، متخصص  یونس   
نیز در گفتگو با سپید به تبعات رعایت نشدن 
درمانگران  وضعیت  بر  بهداشتی  پروتکل های 
کرونا اشاره می کند و می گوید: »اگر پروتکل های 
بهداشتی رعایت نشود، در آن صورت هرچقدر 
هم که کادر درمان اضافه شود، باز هم نمی تواند 
برای درمان مبتالیان به کرونا کافی باشد. درواقع 
پروتکل های  رعایت  کاهش  مسیر  همین  اگر 
بهداشتی ادامه داشته باشد، در آن صورت افزایش 

کادر درمان هم بی فایده خواهد بود.«
او تاکید می کند: »رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی 
قطعا به افزایش آمار جانباختگان کادر درمان منجر 
می شود. وقتی پروتکل های بهداشتی فراموش شود، 

در آن صورت فشار کاری جامعه پزشکی چندین 
برابر خواهد شد، زیرا آمار مبتالیان و بستری ها نیز 

سیر صعودی خواهد گرفت.«
باغیان با بیان اینکه دیگر رمقی برای کادر درمان 
باقی نمانده است که بتواند افزایش آمار مبتالیان به 
کرونا را تاب بیاورد، خاطرنشان می کند: »مردم باید 
بدانند هر ماسکی که برداشته می شود، هر دورهمی 
خانوادگی، هر تجمعی که در آن پروتکل های بهداشتی 
را دور می زنند و هر سفر تفریحی که انجام می شود، 
مشقت کادر درمان را مضاعف می کند. هر کدام از 
این رفتارهای پرخطر، نادیده گرفتن زحمات کادر 
درمان و نوعی بی احترامی به جامعه پزشکی است 

که از جانشان مایه گذاشته اند.«
متخصص  حسینی،  حاجی  کیومرث  همچنین 
داخلی هم در گفتگو با سپید از رعایت نشدن 
پروتکل های بهداشتی انتقاد می کند و می گوید: 
»االن شرایط طوری شده است که اغلب پزشکان 
با تخصص های مختلف در مسیر درمان کرونا قرار 
گرفته اند. این بیماری با عوارض متعدد، تقریبا همه 
اعضای جامعه پزشکی را درگیر کرده است. در این 
مسیر، پرستاران هم از جان و دل مایه گذاشته اند 
و خیلی از نیروهای ستادی هم به نیروهای صف 
پیوسته اند تا با کرونا مبارزه کنند. در این شرایط 
بسیج  با کرونا  مبارزه  برای  پزشکی  که جامعه 
شده است، از منظر شرعی و اخالقی باید رعایت 

پروتکل های بهداشتی در اولویت باشد.«
ادامه در صفحه 12 

دورهمی ممنوع
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا: 

دورهمی ها، مهم ترین عامل ابتال به کرونا هستند

رئیسی: امروزه تحقیقات 
علمی نشان داده است که ۱۰ 

درصد مبتالیان می توانند باعث 
۸۰ درصد ابتال در سطح جامعه 
شوند و مهم ترین عامل ابتال به 

کرونا، اکنون همین دورهمی های 
خانوادگی است. درست است 

که در این شرایط کسب و کارها 
متاسفانه تعطیل می شوند، اما اگر 

پروتکل های بهداشتی به دقت 
اجرا نشود، ممکن است همه  

زحمات ما به هدر برود

11 شماره ۱۸۰2 2 آذر ۱399
ت

 اس
نی

زیی
س ت

عک
 



 ادامه از صفحه 11
او یادآور می شود: »اینکه جامعه پزشکی می شنود که 
میزان رعایت پروتکل ها کمتر شده است، انگیزه و 
انرژی اش را از دست می دهد. این حس به جامعه 
پزشکی منتقل می شود که قدر زحمات آنها را نمی دانند 
و جان و سالمت کادر درمان برایشان مهم نیست. 
نباید این حس منفی را به کادر درمان منتقل کنیم. 
آنها مهم ترین داشته و اندوخته ما برای کنترل کرونا 
هستند. نباید این حس به آنها منتقل شود که کسی به 
فکر زیاد شدن بار زحمت آنها نیست. شک نکنید که 
اگر به طور مداوم پروتکل های بهداشتی نادیده گرفته 
شود، موج های بعدی کرونا هم ایجاد خواهد شد. با 
ایجاد هر موج جدید، بخش قابل توجهی از اعضای 
جامعه پزشکی به دلیل فرسودگی یا ابتال به کرونا 
از چرخه ارائه خدمات درمانی حذف می شوند.«

همچنین حامد شاه محمدی، متخصص بیماری های 
داخلی نیز در گفتگو با سپید به تبعات کاهش رعایت 
پروتکل های بهداشتی بر سالمت مردم و کادر درمان 
اشاره می کند و می گوید: »اینکه آمارهای رسمی هم 
می گوید که مردم به نسبت گذشته، پروتکل های 
بهداشتی را کمتر رعایت می کنند، موضوع قابل 
تاملی است که تبعات آن بیشتر متوجه کادر درمان 
خواهد شد. این اتفاق باعث می شود که میزان اشغال 
تخت های بستری افزایش پیدا کند و فشار کاری 

جامعه پزشکی بیشتر شود. وقتی هم فشار کاری 
کادر درمان بیشتر شد، در نتیجه سالمت جامعه 
پزشکی به خطر می افتد و ضریب خطاهای پزشکی 
نیز افزایش خواهد یافت.« او تاکید می کند: »ما با 
پاییز سخت و طاقت فرسایی روبرو هستیم. قطعا 
کم توجهی به پروتکل های بهداشتی، عوارض و 
تبعات موج سوم کرونا را تشدید خواهد کرد. شیوع 
آنفلوآنزا هم موجب فشار کاری مضاعف کادر درمان 
خواهد شد. باید در نظر داشت که دامنه توانایی و 
تحمل کادر درمان نیز محدود است. اگر خستگی 
و فرسودگی مفرط کادر درمان تشدید شود، کارکرد 

مراکز درمانی در درمان بیماران مبتال به کرونا به 
پایین ترین سطح خود خواهد رسید.«

شاه محمدی، خاطرنشان می کند: »انتظار اخالقی و 
منطقی از مردم این است که پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کنند و خودشان به عنوان ناظر بر رعایت 
این پروتکل ها به رفتار اطرافیان خود نظارت کنند 
و به آنها هشدار بدهند. همه ما اعم از کادر درمان 
و شهروندان در یک کشتی واحد نشسته ایم که اگر 
این کشتی آسیب ببیند، هم مردم و هم کادر درمان 
غرق خواهند شد. در این بین، رسانه ها و نهادهای 
فرهنگ ساز نیز باید بیش از گذشته بر ضرورت 
رعایت پروتکل های بهداشتی آموزش دهند و به 

مردم یادآوری کنند که هنوز کرونا با قدرت تمام در 
حال آسیب زدن به سالمت مردم است.«

تاثیر 90 درصدی دورهمی های 
خانوادگی در شیوع کرونا

دورهمی های خانوادگی، نقش انکارناپذیری در 
گسترش سریع ویروس کووید ۱9 دارد. شکرالهو 
سلمان زاده، رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان هم 
با اشاره به تاثیر 9۰ درصدی دورهمی های خانوادگی 
در شیوع کرونا، خاطرنشان می کند: »بیش از 9۰درصد 
ابتالی افراد به بیماری کرونا مربوط به کسانی است 
که در جمع های شلوغ خانوادگی حضور داشته اند. 
افرادی که باور ندارند این بیماری کشنده شیوع پیدا 
کرده است و درنتیجه باعث مرگ و میر عزیزان 
خود می شوند، همچنان با رفتار پر خطر خود و عدم 
استفاده از ماسک و رعایت نکردن فاصله اجتماعی 
باعث گسترش بیشتر بیماری کووید ۱9 می شوند.
برای مبارزه با کووید ۱9 به همکاری تک تک مردم 
نیاز است. هر فرد باید خود را ملزم به زدن ماسک 
کند و به خانواده و اطرافیان  خود نیز استفاده از 
ماسک را توصیه نماید تا با مشارکت عمومی این 
بیماری مهلک کنترل شود. راه های انتقال ویروس 
کرونا ساده است و کافی است چند دستورالعمل 
ساده مانند زدن ماسک، رعایت فاصله  اجتماعی و 

شرکت نکردن در دورهمی و مهمانی خانوادگی 
رعایت شود.« سلمان زاده ضمن درخواست از مردم 
برای رعایت پروتکل های بهداشتی، تاکید می کند: 
»انتظار می رود همه افراد برای مهار کرونا خود را 
متعهد بدانند تا فشار از دوش زحمتکشان بهداشت 
و درمان برداشته شود. کادر درمانی چندین ماه 
است که درگیر بیماران مبتال به کرونا هستند. خود 
و خانواده هایشان به بیماری کرونا مبتال شده اند و 
این وضعیت برای آنها واقعا خسته کننده شده است.«
همچنین عبدالرحیم فردوسی، مدیر شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان دلیجان هم با اشاره به نقش پررنگ 
دورهمی های خانوادگی در انتقال بیماری کرونا، 
خاطرنشان می کند: »برپایی دورهمی های خانوادگی 
عامل اصلی در انتقال ویروس کرونا در منطقه ما است 
و در پرسش از مبتالیان این مهم در صدر علل قرار 
گرفته است. همین عامل، اکنون این شهرستان را در 

شرایط بحرانی بیماری قرار داده است.«
دورهمی ها  شهروندان  »اگر  می شود:  یادآور  او 
خانوادگی را تعطیل نکنند، به زودی روند شیوع 
کرونا، غیرقابل کنترل شده و امکانات درمانی این 
شهر پاسخگوی بیماران بستری نخواهد بود. در 
حالی که ۵۰ درصد از اصناف این شهرستان محل 
کسب و کارشان را تعطیل کردند، اما اگر زنجیره 
ارتباط انسانی از طریق دورهمی خانوادگی قطع 
نشود مشکالت پیچیده ای در راه خواهد بود. اگرچه 
میزان استفاده عمومی از ماسک در دلیجان بیش از 
۸۵ درصد است، اما حرکت خزنده انتقال ویروس 
در دورهمی هایی است که در اماکن سربسته انجام 
می شود و افراد اغلب در آن ها از ماسک استفاده 
نکرده و فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند. به 
همین دالیل، وضعیت بحرانی این شهرستان از 
نظر شیوع بیماری کرونا تغییری نداشته و فشار 

کاری مدافعان سالمت بسیار باال است.«
از سوی دیگر، محمدحسن صومی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز هم با اشاره به سهم باالی 
دورهمی های خانوادگی در شیوع بیماری کرونا، 
تاکید می کند: »علت ۴۰ درصد ابتال به بیماری کرونا 

در این استان، دورهمی های خانوادگی است.«
ضمن  تا  می کند  درخواست  مردم  آحاد  از  او 
توجه به توصیه های بهداشتی اعم از شستشوی 
دست ها، استفاده از مواد ضدعفونی کننده و ماسک، 
فاصله گذاری اجتماعی را به دقت رعایت کرده و از 
حضور در تجمع های خانوادگی به شدت پرهیز کنند.
صومی با تاکید بر اینکه مهم ترین عنصر مقابله 
با ویروس کرونا، فاصله گرفتن افراد از یکدیگر 
و خوددداری از هر گونه تجمع است، تصریح 
می کند: »حتی در جمع های خانوادگی و محدود 
اعضای یک خانوار نیز باید فاصله های فیزیکی از 
همدیگر به دقت رعایت شود تا در فصل سرما 

دچار همه گیری کرونا نشویم.«
با توجه به تاثیر دورهمی های خانوادگی در افزایش 
شیوع کرونا، کارشناسان نظام سالمت بر این باورند 
که باید با فرهنگ سازی و آموزش در مسیری گام 
گذاشت که دورهمی های خانوادگی به پایین ترین 
سطح خود برسد. واقعیت این است که با اقدامات 
قهری و قانونی نمی توان دورهمی های خانوادگی 
را متوقف کرد و این رفت وآمدهای خانوادگی فقط 
در بستر خانواده ها قابل کنترل است. به همین دلیل 
هرچقدر مردم به این اصل ساده پایبند باشند و تا 
حدامکان از حضور در جمع های شلوغ خانوادگی 
اجتناب کنند، به همان نسبت هم کنترل کرونا با 

موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.

شاه محمدی: ما با پاییز سخت و 
طاقت فرسایی روبرو هستیم. قطعا 

کم توجهی به پروتکل های بهداشتی، 
عوارض و تبعات موج سوم کرونا 

را تشدید خواهد کرد. باید در نظر 
داشت که دامنه توانایی و تحمل 

کادر درمان نیز محدود است. اگر 
خستگی و فرسودگی مفرط کادر 

درمان تشدید شود، کارکرد 
مراکز درمانی در درمان بیماران 
مبتال به کرونا نیز به پایین ترین 

سطح خود خواهد رسید
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در شرایطی که محدودیت های 
شدید کرونایی اعمال شده است، 
اما دورهمی های خانوادگی ممکن 

است اثر همه این محدودیت ها را 
نقش بر آب کند. این دورهمی ها 

می تواند میزان شیوع ویروس 
کرونا را به شدت گسترش دهد و 

در نتیجه آمار ورود بیماران بستری 
به بیمارستان ها نیز افزایش پیدا 
می کند. در این شرایط، فرسودگی 
و خستگی مفرط در کادر درمان نیز 

تشدید خواهد شد

با اقدامات قهری و قانونی 
نمی توان دورهمی های 

خانوادگی را متوقف کرد و این 
رفت وآمدهای خانوادگی فقط 

در بستر خانواده ها قابل کنترل 
است. به همین دلیل هرچقدر 
مردم به این اصل ساده پایبند 

باشند و تا حدامکان از حضور 
در جمع های شلوغ خانوادگی 

اجتناب کنند، به همان نسبت 
هم کنترل کرونا با موفقیت 

بیشتری همراه خواهد بود
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پتانسیل ایران برای صادرات فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشکی

 علی ابراهیمی
برآوردها نشان می دهد که متناسب با میزان تولید و 
صادرات فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشکی 
قبل از شیوع ویروس کرونا )سال ۲۰۱۸( و نیز 
تقاضای شرکای تجاری ایران، پتانسیل صادراتی 
تجهیزات  و  دارویی  فرآورده های  بالاستفاده 
 ۵۷ معادل  همسایه  کشور   ۱۵ به  در  پزشکی 
با  پیش بینی می شود که  اما  میلیون دالر است، 
تولید داخل  برابری  تا ۱۰  افزایش ۵  به  توجه 
و تقاضای واردات شرکای تجاری، رقم واقعی 
پتانسیل صادرات محصوالت مرتبط با کرونا چند 
برابر رقم برآوردی باشد، اما متأسفانه برنامه ریزی 

درستی برای این منظور صورت نمی گیرد.
به گزارش سپید، بر اساس پژوهش موسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانی، محصوالت دارویی و 
بهداشتی شامل ۲۵۸ قلم کاال حسب HS شش رقمی 
)سازمان جهانی گمرک کاالهای مورد مبادله در 
تجارت جهانی را با کدهای عددی شش رقمی 
طبقه بندی کرده است( است که فراتر از انتظارات 
و پیش بینی های قبلی در سال ۲۰۱۹ رقم تجارت 
۱۵۶۰ میلیارد دالر را پشت سر گذاشته و به حدود 
۲۰۰۰ میلیارد دالر یعنی حدود ۵.۲ درصد کل 
تجارت جهانی، رسید. پیش بینی می شود که این 
رقم با متوسط رشد ساالنه در حدود ۱۱.۳ درصد 
به ۳۰۶۳ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۲ برسد که 
حاکی از افق روشن برای آینده این صنعت است.

سهم ۳۰ درصدی محصوالت مرتبط با 
کرونا از تجارت جهانی

و  دارویی  محصوالت  جهانی  بازار  همچنین 

بهداشتی مرتبط با کرونا شامل ۹۲ قلم کاالیی 
معادل ۶۰۰ میلیارد دالر است که حدود ۱.۷ درصد 
کل تجارت و ۳۰ درصد تجارت محصوالت 
دارویی-بهداشتی جهان را به خود اختصاص 

داده است.
در تقسیم بندی چهارگانه محصوالت دارویی-
اقالم  این  تجارت  از  نیمی  از  بیش  بهداشتی 
و  دارو  به  مربوط  آن  درصد   ۵۶ یعنی حدود 
فرآورده های دارویی بوده و ۱۷ درصد مربوط 
به لوازم پزشکی، ۱۴ درصد مربوط به تجهیزات 
پزشکی و آزمایشگاهی و ۱۳ درصد مربوط به 

تجهیزات محافظت شخصی است.
این تحقیق درباره تجارت محصوالت دارویی-
بهداشتی ایران با تأکید بر محصوالت مرتبط با 

کرونا نیز می گوید که کل تجارت محصوالت 
دارویی و بهداشتی ایران در سال )۲۰۱۷-۱۸( 
۹.۶ میلیارد دالر بوده که ۶۰ درصد آن مربوط 
به واردات و ۴۰ درصد مربوط به صادرات بوده 
است. همچنین سهم یک درصدی محصوالت 
مرتبط با کرونا در صادرات غیرنفتی و سهم ۴.۴ 
درصدی آنها در کل واردات کشور بیانگر اهمیت 

بسیار باالی این محصوالت است.
محصوالت  صادرات  کل  آمارها  اساس  بر 
 ۱۸۷( مدت  این  در  ایران  بهداشتی  دارویی- 
کد تعرفه از ۲۵۸ کد تعرفه( ۳.۷ میلیارد دالر 
بوده که از این میزان ۴۴۵ میلیون دالر یعنی ۱۲ 
درصد آن مربوط به محصوالت مرتبط با کرونا 
)۸۰ ردیف تعرفه از ۹۲ ردیف تعرفه( بوده است.

سهم ایران از واردات کشورهای همسایه
درصد   ۳۰ که  است  این  اهمیت  حائز  نکته 
با  مرتبط  محصوالت  در  ایران  تجارت  از 
دارد؛  همسایه  کشورهای  به  اختصاص  کرونا 
به طوری که کشورهای مذکور سهم حدود ۸۵ 
درصدی در صادرات )۳۸۰ میلیون دالر از ۴۴۵ 
میلیون دالر کل صادرات( و ۲۲ درصدی در 
واردات )۵۶۴ میلیون دالر از ۲.۵ میلیارد دالر 
نیاز وارداتی( ایران دارند. همچنین از صادرات 
به کشورهای  ایران  میلیارد دالری   ۲۴ حدود 
همسایه سهم محصوالت مرتبط با کرونا معادل 
نیازهای  کل  میان  این  در  است.  درصد   ۱.۶
محصوالت  به  همسایه  کشورهای  وارداتی 
حدود  در  کرونا  با  مرتبط  دارویی-بهداشتی 

۵۰ میلیارد دالر است.

بر اساس برآوردهای اعالمی مهم ترین گروه های 
نیز  همسایه  کشورهای  تقاضا  مورد  کاالیی 
جهانی(  تقاضای  ترکیب  با  هم راستا  )تقریبا 
شامل دارو و فراورده های دارویی )۵۴ درصد(، 
درصد(،   ۱۶( آزمایشگاهی  و  بهداشتی  لوازم 
تجهیزات  و  درصد(   ۱۴( پزشکی  تجهیزات 

محافظت شخصی )۱۰ درصد( است.
برآوردها بر اساس اطالعات آماری سال ۲۰۱۸ 
حاکی است که توان صادراتی ایران به کشورهای 
همسایه معادل ۴۴۵ میلیون دالر )شامل ۷۶ قلم 
کاال( که حدود ۳۸۰ میلیون دالر )۸۵ درصد و 

شامل ۵۰ قلم( آن تحقق یافته است.

ظرفیت بالاستفاده مانده در صادرات
برآوردها نشان می دهد متناسب با میزان تولید 
و صادرات قبل از شیوع ویروس کرونا )سال 
تجاری  شرکای  تقاضای  همچنین  و   )۲۰۱۸
و  فعلی  کاالهای  در  دالر،  میلیون   ۵۷ تنها 
۲۷ قلم کاالی جدید، بالاستفاده مانده است 
لوازم  به  مربوط  درصد   ۵۲ تفکیک  به  که 
۳۱ درصد مربوط  بهداشتی و آزمایشگاهی، 
درصد   ۱۲ دارویی،  فراورده های  و  دارو  به 
درصد   ۵ و  شخصی  محافظت  تجهیزات 

است. پزشکی  تجهیزات 
 ۵ بین  افزایش  به  توجه  با  می شود  پیش بینی 
تا ۱۰ برابری تولید داخل و همچنین تقاضای 
پتانسیل  واقعی  رقم  تجاری،  شرکای  واردات 
صادرات محصوالت مرتبط با کرونا چند برابر 

رقم برآوردی است.
ادامه در صفحه 14 

حلقه مفقوده رونق صادرات در بحران کرونا کدام است؟

13 شماره ۱۸۰۲ ۲ آذر ۱۳۹۹

محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: اداره 

کل دارو به دلیل نگرانی از 
کمبود دارو در کشور مجوز 

صادرات نمی دهد که این 
امر موجب از دست دادن 

بازارهای صادراتی داروهای 
ایرانی به نفع رقبای خارجی 

شده است
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 ادامه از صفحه 13
تمرکز بر صادرات کاالهای با 

ارزش افزوده کم
بر اساس آمارها، سهم دارو و فراورده های دارویی 
در نیاز وارداتی کشورهای همسایه همچون کل 
بازار جهانی حدود ۵۴ درصد از نیازهای آنها را 
تشکیل می دهد و این در حالی است که تمرکز 
۸۰ درصدی صادرات ایران در بخش تجهیزات 
محافظت شخصی است که این بخش تنها ۱۰ 
را  مذکور  کشورهای  بازار  نیازهای  از  درصد 
تشکیل می دهد؛ بنابراین بررسی ساختار صادرات 
ایران بیانگر فعالیت بنگاه های تولیدی و صادراتی 
محصوالت مرتبط با کرونا در حوزه های با اهمیت 
کمتر از لحاظ ارزش افزوده و پیچیدگی محصول 
است که تداوم این روند به بدتر شدن رابطه 
مبادله )نسبت ارزش واحد صادرات به واردات( 
در صنعت محصوالت دارویی-بهداشتی )به طور 
خاص محصوالت مرتبط با بیماری کرونا( به 

زیان ایران منجر خواهد شد.

کندی صدور مجوزهای صادراتی
تولید محصوالت دارویی- البته فعالن صنف 
بهداشتی به این موضوع معترف هستند و یکی 
از دالیل اصلی آن را تخصیص ارز دولتی به 

بخش دارو می دانند.
هاله حامدی فر، نایب رئیس سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی ایران که خود مدیرعامل 
یک شرکت دارویی دانش بنیان است، بر این 
موضوع تأکید دارد و می گوید: »مشکل اصلی 
با آن  که در حال حاضر در بخش صادرات 
است؛  دارو  دولتی  ارز  بحث  هستیم  مواجه 
که  مشکالتی  از  یکی  حاضر  حال  در  زیرا 
به واسطه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولیدکنندگان 
ارز  برگرداندن  که  است  این  آمده  وجود  به 
حاصل از صادرات برای تولیدکنندگان مشکل 
شده است. از سوی دیگر به دلیل دادن ارز 
دولتی به دارو صدور مجوزهای صادراتی هم 
با مشکل مواجه شده است زیرا ازآنجاکه تأمین 
دارو در داخل دچار نوسان شده مجوزهای 

صادراتی دست به عصا داده می شود.«
وی می افزاید: »البته به مسئوالن تأمین داروی 
این  که  معتقدیم  اما  می دهیم،  هم حق  کشور 
موضوع باید به گونه ای مدیریت شود که بازارهای 
صادراتی تولیدکنندگان ایرانی از دست نرود زیرا 
به دست آوردن بازار صادراتی به این راحتی 
نیست که هرلحظه تولیدکننده اراده کند در اختیار 
او قرار گیرد، بلکه چندین سال طول می کشد که 
با صرف هزینه هنگفت بازاری به دست آید.«

حامدی فر معتقد است: »درنتیجه این سیاست ها 
ممکن است بازارهای صادراتی برای همیشه از 
دست برود. ازاین رو به دنبال آن هستیم تا جلسه ای 
با مسئوالن سازمان غذا و دارو در این خصوص 
داشته باشیم تا راهکار عملیاتی برای این منظور 
تعیین کنیم چراکه شرکت های صادراتی امروز 

دچار سردرگمی هستند.«
نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی در ادامه به وضعیت صادرکنندگان ایرانی 
افغانستان و عراق اشاره  بازارهای دارویی  در 
بازار  بحث  در  »متأسفانه  می گوید:  و  می کند 
بین  ناسالم  رقابت های  افغانستان  دارویی 
تولیدکنندگان ایرانی رخ داد و این موجب شد 

تا قیمت شکنی هایی در این حوزه رخ دهد.«

وی می افزاید: »موضوع دیگری که در این بازار 
برای صادرکنندگان ایرانی مشکل آفرین شده بحث 
برگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان بود؛ 
زیرا ارز حاصل از صادرات دارو به این کشور 
ارزی نبود که از مسیرهای بانکی به کشور برگردد. 
به طورکلی پول حاصل از صادرات دارو به این 
کشور یا به صورت ریالی بود و یا به قول معروف 

چمدانی بوده است.«
حامدی فر با بیان اینکه بانک مرکزی ارز حاصل 
از صادرات دارو به افغانستان را به عنوان تعهد 
ارزی شناسایی می کند، بیان می کند: »بسیاری از 
شرکت ها پول حاصل از صادرات به افغانستان 
را به صورت ریالی دریافت کرده بودند، اما بانک 
مرکزی این مبالغ را به صورت دالر از آنها درخواست 
کرد و ازآنجاکه شرکت ها امکان برگرداندن آن 
را به سامانه نیما نداشتند درنتیجه در لیست سیاه 
بانک مرکزی قرار گرفتند که این امر موجب شد 
تا جذابیت و عالقه مندی بازار افغانستان برای 

تولیدکنندگان ایرانی کاهش یابد.«
می کند:  اضافه  دارویی  گروه  مدیرعامل  این 
»صادرکنندگان ایرانی باید دارو را از مسیرهایی 
صادر می کردند که بتوانند ارز حاصل از آن را 

به سیستم نیما بازگردانند در غیر این صورت 
بانک مرکزی آنها را در  لیست سیاه وارد می کرد. 
از طرف دیگر خریداران افغانستانی هم امکان 
پرداخت مبلغ را به صورت دالر نداشتند و حتی 
آنها هم که اقدام به تأمین دالر می کردند این مبلغ 
را به صورت نقدی به صادرکنندگان ایرانی می دادند 
که این امر محبوبیت بازار دارویی این کشور را 
برای ما کمتر کرد. ازاین رو در حال حاضر سهم 
ما از بازار افغانستان کمتر شده است و در حال 

حاضر وضعیت خوبی در این کشور نداریم.«
حامدی فر در ادامه به بازار دارویی عراق اشاره 
می کند و می گوید: »موضوعی که در بازار این 
کشور وجود داشت این بود که رگولیشن عراق 
پس از اشغال آن توسط آمریکایی ها این بود که 
داروی وارداتی به این کشور باید تأییدیه سازمان 
غذا و داروی امریکا را داشته باشد که با رایزنی های 
سیاسی زیادی که در سه چهار سال گذشته صورت 
گرفت توانستیم داروهای ایران را از این قاعده 
مستثنا کنیم. بر این اساس داروهایی از ایران در 
عراق ثبت شد و تولیدکنندگان ایرانی توانستند 
صادرات خوبی به ویژه در داروهای های تک به 

این کشور داشته باشند.«
وی می افزاید: »البته مسیرهای گرفتن پول از این 
کشور هم با مشکالتی همراه بود، ولی این مشکالت 
تا حدود زیادی قابل حل بود، اما متأسفانه نامه ای 
از وزارت امور خارجه به دست ما رسیده که بر 
اساس آن عراق بار دیگر رگولیشن ها را برای 
ایران برگردانده است؛ بنابراین یکی از مشکالتی 
که امروز به وجود آمده این است که عراق در 
لیست جدیدی که به وزارت امور خارجه ارسال 
کرده یکی از اقالمی که واردات آن از ایران ممنوع 

شده را دارو قرار داده است.«
نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی در پایان اضافه می کند: »هنوز اطالع دقیقی 
از اینکه داروهایی که در گذشته در بازار دارویی 
این کشور ثبت شده اند نیز شامل این محدودیت 
خواهد بود یا نه اطالع دقیقی نداریم و نیز نمی دانیم 
که این محدودیت را می توان با استفاده از رایزنی 

حل کرد یا نه.«

از دست رفتن بازارهای صادراتی
و  غذا  سازمان  رئیس  شانه ساز،  محمدرضا 
دارو هم به مشکل تولیدکنندگان داخلی برای 
صادرات محصوالت خود اشاره می کند و می گوید: 
»حسب اظهار شرکت   های صادرکننده دارو، یکی 
از مشکالت این شرکت   ها آن است که به دلیل 
استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی باید عواید حاصل 
از صادرات را به صندوق نیمایی واریز کنند که 
از  ارز  انتقال  و  محاسبه  در  دلیل مشکالت  به 
خارج به داخل کشور، با مشکالت جدی در این 
زمینه روبه رو هستند، ولی در عوض شاهد خروج 
غیرقانونی و قاچاق گسترده داروهای ایرانی به 

خارج از کشور هستیم.«
وی می افزاید: »به دلیل نگرانی از کمبود دارو 
در کشور نیز اداره کل دارو مجوز صادرات را 
نمی دهد که این امر نیز موجب از دست دادن 
بازارهای صادراتی داروهای ایرانی به نفع رقبای 

خارجی شده است.«
معاون وزیر بهداشت با اشاره به توجه ویژه سازمان 
غذا و دارو به حل مشکالت فعاالن و تولیدکنندگان 
دارو و تجهیزات پزشکی، می گوید: »مقرر شد 
تولیدکنندگان برای تولید داروهای OTC و سایر 
داروها و تجهیزاتی که از ارز نیمایی استفاده می   کنند، 
محدودیتی برای صادرات نداشته باشند؛ چراکه 
در شرایط حاضر کشور بیش از همیشه به توسعه 
صادرات غیرنفتی و ارز حاصل از آن نیاز دارد.«
قاچاق  به  اشاره  با  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
گسترده داروهای ایرانی به خارج از کشور می افزاید: 
»صادرات ماسک N۹۵، لباس های ایزوله، مانیتور 
و محلول ضدعفونی کننده آزاد شده است و با 
همکاری وزارت صمت صادرات به کشورهایی 

که درخواست دارند، تسهیل خواهد شد.«
به برگزاری جلسات توسعه  اشاره  با  شانه ساز 
صادرات با حضور نمایندگان انجمن ها و فعاالن 
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی می گوید: »با توجه 
به اینکه شرکت  های تولیدی زیرساخت   های الزم 
را برای تولید اقالم مورد نیاز مبارزه با کرونا ایجاد 
کرده و به دستاوردهای خوبی رسیده   اند، انتظار 

دارند که مجوز صادرات به آنها داده شود.«

هاله حامدی فر، نایب رئیس 
سندیکای صاحبان صنایع 

داروهای انسانی: به دلیل 
دادن ارز دولتی به دارو صدور 

مجوزهای صادراتی با مشکل 
مواجه شده است زیرا ازآنجاکه 

تأمین دارو در داخل دچار 
نوسان شده، مجوزهای صادراتی 

دست به عصا داده می شود
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در چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی برای جامعه معلوالن مطرح شد

  یاسر مختاری
پیگیری  و  هماهنگی  ستاد  جلسه  چهاردهمین 
مناسب سازی کشور برای جامعه معلوالن اینبار نشست 
خود را در وزارت آموزش که متولی دانش آموزان 
استثنایی و با نیازهای ویژه است برگزار کرد. در این 
جلسه نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت راه و 
شهرسازی، وزارت علوم، بنیاد شهید، صداوسیما، 
سازمان بهزیستی حضور داشتند و به نیازهای این 

دانش آموزان پرداخته شد.

کوتاهی در آموزش دانش آموزان 
استثنایی غیرقابل گذشت است

به گزارش خبرنگار سپید، محسن حاجی میرزایی، 
بیان  با  وزیر آموزش و پرورش در این نشست 
اینکه یادگیری مهم ترین و راهبردی ترین امکانی 
است که به افراد مجال بروز، ظهور و شکل دادن به 
زندگی خود را می دهد تا هویت و شخصیت خود 
را بسازند، گفت: » آموزش به افراد فرصت می دهد 
تا در زندگی اجتماعی از حاشیه نشینی،  استیصال 
و انزوا بیرون بیایند و روی پای خود بایستند و به 

یک شهروند مؤثر تبدیل شوند.«
وی افزود: »فرصت یادگیری حق مسلم انسان ها 
است و معتقدم اساس بی عدالتی های اجتماعی ریشه 
در توزیع نابرابر فرصت های آموزشی دارد، بنابراین 
نابرابری در این سطح به نابرابری در سطوح دیگر 
ازجمله قدرت، ثروت و ... منجر می شود. فرصت 
آموختن جزء حقوق مردم است و برای کسانی که این 
محرومیت را دارند یا نیازهای متفاوتی دارند این نیاز 
جدی تر و اولویت بیشتری دارد. در آموزش وپرورش 
وظیفه داریم شرایط را به گونه ای فراهم کنیم تا این افراد 
به راحتی بتوانند از حق خودشان برخوردار شوند.«

وی ادامه داد: »کوتاهی در آموزش دانش آموزان 
استثنایی غیرقابل گذشت است و مشمول عواقب 
سختی خواهد بود. بنابراین آموزش این دانش آموزان 
جزء ماموریت ها و وظایف اصلی آموزش و پرورش 

است.« حاجی میرزایی واژه مناسب سازی را واژه ای 
عمیق و دارای ابعاد مختلفی دانست و اظهار کرد: 
محتوا،  معلم،  تجهیزات،  فضا،  از  »مناسب سازی 
روش های تدریس و حتی دانش آموزان هم کالسی 
با دانش آموزان با نیازهای ویژه را شامل می شود. 
بنابراین افرادی که با این دانش آموزان زندگی می کنند 
باید آداب تعامل با آن ها را بیاموزند و خانواده ها نیز 

باید بتوانند نقش خودشان را به درستی ایفا کنند.«
وی بر تالش بیش ازپیش در امر مناسب سازی تأکید 
کرد و گفت: »دستگاه های مسئول متناسب با تخصص 
خود در این خصوص تفکیک وظایف شده اند اما 
باید بتوانیم ترکیبی ایجاد کنیم که از صفرتا صد مسئله 

آموزش و پرورش را تحت پوشش قرار دهیم.«
حاجی میرزایی یادآور شد: »باید مسئله دانش آموزان 
استثنایی را از پیش از تولد تا طول زندگی موردتوجه 
قرار دهیم تا باهم ترکیب شویم و تقسیم کار کنیم و 
آن قسمت که به ما مرتبط است به درستی انجام دهیم 
و مکمل یکدیگر باشیم.یکی از کاستی های مدیریتی 
عدم توفیق در ترکیب ها است و این مسئله در دنیا 
نیز وجود دارد بنابراین با یک نگاه یکپارچه به کل 
موضوع، مناسب سازی را قسمتی از کار می دانیم.«

وزیر آموزش وپرورش شبکه شاد را فرصتی برای 
امکان ارتباط گسترده و منظم دانست و خاطرنشان 
کرد: »در شبکه شاد یک کانال ویژه اولیای دانش 
آموزان داریم که ۴میلیون عضو دارد و هر هفته 
بیش از چند میلیون بار مطالب مرتبط با خانواده ها 

در آن بارگذاری شده و مورد بازدید قرار می گیرد.«
شاد  شبکه  ظرفیت  از  استفاده  بر  تأکید  با  وی 
نیازهای  با  در مناسب سازی برای دانش آموزان 
ویژه گفت: »مناسب سازی شبکه شاد برای ارائه 
خدمات و سرویس به دانش آموزان با نیازهای 

ویژه جز اولویت ها است.«
حاجی میرزایی تصریح کرد: »مدرسه تلویزیونی ایران 

از ابتدای سال تحصیلی به زبان اشاره مجهز شده است 
و صداوسیما کاماًل آماده همکاری در این زمینه است 
و می توانیم مناسب سازی های بیشتری را انجام دهیم.«

وی در رابطه با نیروهای مدارس استثنایی کشور نیز 
گفت: »جذب نیروی حوزه آموزش وپرورش استثنایی 
را موردتوجه قرار داده ایم و از مجموع 32هزار نیرویی 
که مجوز استخدام آن ها را دریافت کردیم 11۴3نفر 
را به آموزش وپرورش استثنایی اختصاص دادیم که 
از این تعداد 332نفر زن و ۵88نفر مرد و 223نفر 
مابقی نیز می تواند از آقایان و یا خانم ها باشند و قطعًا 
سهمیه ها محفوظ خواهد بود و مانند سال قبل که 
۵۴3سهمیه اختصاص داده بودیم اما تکمیل نشد در 
صورت عدم جذب این افراد، سهمیه همچنان محفوظ 

خواهد بود تا نیروی انسانی مناسب تأمین شود.«

و  ادارات  »همه  گفت:  پرورش  و  وزیرآموزش 
مدارس باید برای افراد با نیازهای ویژه مناسب سازی 
گستردگی  به  توجه  با  موضوع  این  و  شود 
آموزش وپرورش کار آسانی نیست اما ضروری 
است. باید برآورد کاملی از نیازها انجام شود و 
پس از اولویت بندی از ظرفیت آموزش وپرورش، 

خیرین و شهرداری ها استفاده شود.«

مناسب سازی محتواهای درسی 
و اماکن فیزیکی

وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی و دبیر ستاد 
هماهنگی مناسب سازی کشور، هم با اشاره به اینکه 
امروز چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی کشور 
در دفتر وزیر آموزش و پرورش و با حضور معاونان 
عضو این ستاد تشکیل شد، گفت: »در این جلسه 
مصوباتی در خصوص وظایف آموزش و پرورش 
درباره مناسب سازی محیط مدارس و ساختمان های 
آموزش و پرورش طبق ماده دو قانون حمایت از 

معلوالن به تصویب رسید.«
سازمان  برای  »همچنین شرایط الزم  افزود:  وی 
نوسازی و تجهیز مدارس به منظور مناسب سازی 
ساختمان های جدید در دست احداث و ایجاد شرایط 
مناسب برای تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت و 
عدم ایزوله کردن آنها تصویب شد. در ادامه آموزش 
فرهنگ مناسب سازی و طرز مواجهه با افراد دارای 
معلولیت در وزارت آموزش و پرورش و استفاده 
از امکانات آموزشی و تکنولوژی های نوین برای 

افراد معلول مصوب شد.«
قبادی دانا از ارائه گزارشی از سوی معاون وزیر آموزش 
و پرورش و رئیس سازمان آموزش استثنایی کشور در 
رابطه با فعالیت های مناسب سازی و دسترس پذیری 
برای گروه های مختلف دارای معلولیت خبر داد و 
گفت: »اشتغال افراد معلول در وزارت آموزش و پروش 
نیز از دیگر مباحث بحث شده در این جلسه بود.«

ادامه در صفحه 16 

مناسب سازی »شاد« برای دانش آموزان نابینا و ناشنوا
مناسب سازی در آموزش و پرورش پی گیری می شود

قبادی دانا: شرایط الزم 
برای سازمان نوسازی و 

تجهیز مدارس به منظور 
مناسب سازی ساختمان های 

جدید در دست احداث و 
ایجاد شرایط مناسب برای 

تلفیق اجتماعی افراد دارای 
معلولیت و عدم ایزوله کردن 

آنها تصویب شد

حاجی میرزایی: مناسب سازی 
شبکه شاد برای ارائه خدمات 
و سرویس به دانش آموزان با 
نیازهای ویژه جز اولویت های 

آموزش و پرورش است
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 ادامه از صفحه 15
وی از ارائه پیشنهاد سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
برای نهضت مشارکت توان افزایی به منظور تأمین اقالم 
مورد نیاز دانش آموزان معلول که در مدارس استثنایی 
تحصیل می کنند خبر داد و افزود: »در این جلسه 
گزارشی از فعالیت های سازمان نوسازی و تجهیز 
مدارس از سوی معاونت وزیر و رئیس این سازمان 
در ارتباط با مناسب سازی ساختمان ها و مدارس برای 

دانش آموزان به تفصیل ارائه شد.«
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به تصویب 12 مصوبه 
در این جلسه، گفت: »ایجاد کارگروه مشترک مرکب 
از نمایندگان آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، 
دبیرخانه مناسب سازی کشور، بنیاد شهید و تشکل های 
غیردولتی معلوالن و جانبازان برای تدوین مطالب 
آموزشی برای گنجاندن در محتوای کتاب های درسی 
دانش آموزان یکی از این مصوبات بود. موضوع دوم 
گنجاندن مطالب مناسب سازی و دسترس پذیری در 
سرفصل دروس دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و 
اختصاص بخشی از پایان نامه های دانشجویان به این 
موضوع بود. همچنین به سازمان نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس توصیه شد که رعایت ضابطه 2۴۶ 
نظام فنی و اجرایی مشاوره و پیمانکاران را در تمامی 
فعالیت های عمرانی اعم از احداث یا انجام تعمیرات 
از محل اعتبارات دولتی یا مشارکت خیرین الزامی و 
بر حسن اجرای ضوابط مناسب سازی نظارت کند.«

قبادی دانا ادامه داد: »همچنین مقرر شد تمامی مدارس 
دولتی و غیردولتی طی یک برنامه کوتاه مدت و 
میان مدت کالس ها، کارگاه ها، سرویس های بهداشتی 
و حیاط مدرسه را برای دسترسی معلوالن مناسب سازی 
کنند. با تأکید وزیر آموزش و پرورش نیز باید اردوگاه 
فرهنگی آموزشی و تربیتی تحت پوشش وزارت 
آموزش و پرورش برای دسترس پذیری دانش آموزان 
معلول مناسب سازی شوند. درباره فعالیت های کانون 
پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان و فعالیت هایی 
در مورد داستان نویسی نیز مؤلفان و نویسندگان تشویق 
شوند که موضوعات مربوط به معلوالن، سالمندان 
و جانبازان و حضور آنها در محیط های اجتماعی 

را مورد تأکید قرار دهند.«

مناسب سازی »شاد« برای دانش آموزان 
نابینا و ناشنوا 

رئیس سازمان بهزیستی یادآور شد: »در جلسه امروز بر 
مناسب سازی اپلیکیشن شاد برای دانش آموزان نابینا و 
ناشنوا تأکید و مقرر شد که با همکاری صدا و سیما برای 
بهره مندی دانش آموزان معلول از مدرسه تلویزیونی، 

شبکه آموزش با زیرنویس و استقرار رابط ناشنوایان، 
امکان استفاده آنان از آموزش های این شبکه فراهم 
شود. در این جلسه وزیر آموزش و پرورش ضمن 
همراهی و همگامی با مصوبات قبلی این ستاد، رئیس 
سازمان آموزش استثنایی را به نمایندگی از خودشان 
برای پیگیری و اجرای مصوبات و ایجاد شرایط بهتر 
برای دانش آموزان معلول در مدارس تعیین کردند.«
قبادی دانا افزود: »شهرداری تهران نیز مکلف شد 
که تمام معابر منتهی به تمام مدارس استثنایی شهر 
تهران را مناسب سازی کند. البته بسیاری از این معابر 
از قبل مناسب سازی شده و برای تکمیل این روند 
اقدام خواهد شد که معاون عمرانی شهرداری تهران 
در جلسه حضور داشتند و این تکلیف را پذیرفتند 

و قرار شد از طریق معاونت عمران و توسعه امور 
شهری و روستایی وزارت کشور اقدام مشابهی از 
سوی شهرداری های سراسر کشور صورت گیرد.«

152 هزار دانش آموز استثنایی تحت 
پوشش آموزش و پرورش

سید جواد حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی کشور نیز در این نشست اظهار کرد: »قانون 
حمایت از افراد دارای معلولیت را در آموزش وپرورش 
در دستور کارداریم. 1۵2 هزار دانش آموز تحت پوشش 
سازمان آموزش وپرورش استثنایی قرار دارند. ۷0 هزار 
نفر در مدارس عادی، 21 هزار دانش آموز در8۵0 
مدارس پذیرا، 3۴ مدرسه شبانه روزی، ۴8 مدرسه ویژه 
اوتیسم 23 مدرسه ویژه نابینایان، 2۶ مدرسه خاص 
دانش آموزان ناشنوا و 100 مدرسه ویژه دانش آموزان 

دارای مشکل حرکتی داریم.«
حسینی با اشاره به فعالیت هزار و ۶00 مدرسه ویژه 
دانش آموز دانش آموزان استثنایی در کشور، تصریح 

کرد: »پوشش تحصیلی دانش آموزان با نیازهای ویژه 
18 برابر  و آمار دانش آموزان تلفیقی نیز 82 برابر شده 

است، اعتبارات این بخش نیز 8 برابر شده است.«
برنامه و هدف،  مانند  ادامه داد: »در مواردی  وی 
نظام آموزشی، ارزشیابی، قوانین و مقررات، محتوا، 
هزینه، مکان و ماهیت کار ، آموزش وپرورش استثنایی 
با عادی متفاوت است.« حسینی خاطرنشان کرد: 
»تألیف و مناسب سازی محتوای درسی، مناسب سازی 
مناسب سازی  فضا،  مناسب سازی  تجهیزات، 
دانش آموزان عادی در مدارس پذیرا، مناسب سازی 
منابع انسانی و مناسب سازی فضای مجازی و آموزش 
از راه دور ازجمله اقداماتی است که در راستای 
مناسب سازی، دسترسی و تردد و تحرک افراد دارای 

معلولیت انجام گرفته است.«
کتاب،  عنوان  هزار  »مناسب سازی  افزود:  وی 
مناسب سازی 3۶ رشته مهارتی دوره متوسطه، ۴2 
رشته فنی و حرفه ای، 80 رشته کاردانش و جمعاً 1۵8 
رشته در توسعه فنی و حرفه ای از اقدامات انجام شده 

در زمینه مناسب سازی محتواهاست.«
حسینی همچنین از مناسب سازی تجهیزات برای 
گروه های کم توان ذهنی، آسیب بینایی، آسیب شنوایی 
و  جسمی- حرکتی خبر داد و اظهار کرد و گفت: »در 
این خصوص نهضت مشارکتی توان افزایی را ایجاد 
کردیم که به 10۵ قلم شامل ۷2 هزار  مورد وسایل 
موردنیاز آموزشی و توان بخشی احتیاج دارد بنابراین 

اقداماتی در این زمینه انجام شده است.«
وی از مناسب سازی ۶۴ مدرسه تا پایان سال 99 خبر 
داد و اعالم کرد: »اجرای طرح خشت تا بهشت با 
هدف گذاری 210 مدرسه، افتتاح ۵8 مدرسه، کلنگ 
زنی 31 مدرسه و 1۴ مدرسه اوتیسم  و مجموعاً 103 
مدرسه ازجمله اقدامات مناسب سازی در این سازمان 
است. ضمن اینکه 13 سالن ورزشی ویژه دانش آموزان 
استثنایی در حال ساخت است و 1۵ استان نیز فاقد 

سالن ورزشی ویژه دانش آموزان استثنایی است.«
وی اظهار کرد: »راه اندازی 3 مرکز تشخیص آموزش 
و توان بخشی، راه اندازی 1 پارک تحرک و جهت یابی 
ویژه نابینایان و ساخت 2 واحد اتاق چند حسی ازجمله 

اقدامات مناسب سازی نوآورانه است.«
حسینی از ایجاد رمپ و باالبر برقی در درون سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی جهت تردد معلولین خبر 
داد و افزود: »راه اندازی 23 اتاق بازی و 2 اتاق چند 

حسی از دیگر اقدامات در این زمینه است.«
وی در ادامه با اشاره به مناسب سازی برای دانش آموزان 
عادی در مدارس پذیرا، از تألیف کتاب راهنمای 
فرزند پروری اظهار کرد: »تدوین 1۵ لوح فشرده 
در مسیر زندگی همراه با فرزند، تألیف ۴ کتاب 
مداخله به هنگام، مناسب سازی معلمان استثنایی و 
پذیرا و مناسب سازی منابع انسانی جامعه با همکاری 
صداوسیما و تهیه 12 کلیپ اینفوگرافی با همکاری 
صداوسیما در زمینه آگاهی بخشی ازجمله اقدامات 
اتمام شده است.« رئیس سازمان آموزش وپرورش 
استثنایی، راه اندازی نهضت زبان اشاره، نهضت خط 
بریل و آموزش معلمان مبتنی بر مهارت های چندگانه 
را ازجمله اقدامات مناسب سازی برشمرد و اظهار کرد: 
»در شرایط کرونایی مناسب سازی فضای مجازی و 
آموزش از راه دور، ایجاد ۷ پایگاه مجازی آموزش 
در استان، تولید ۵۵ فیلم، همکاری با شبکه آموزش 
و مدرسه تلویزیونی، اختصاص یک روز تدریس در 
شبکه آموزش به دانش آموزان استثنایی و تجهیز شبکه 
شاد به برنامه گویاساز ازجمله اقدامات مناسب سازی 

انجام شده در دوره کرونا است.«
وی گفت : »از مجموعه 2۵ بسته تحولی سند تحول 
سه بسته به حوزه دانش آموزان استثنایی مربوط می شود. 
انتظار می رود ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی 
در زمینه های نهضت توان افزایی، مناسب سازی  معابر 
منتهی به مدارس، کمک به سرویس ایاب و ذهاب، 
کمک به تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولین،  مهارت 
آموزشی و اشتغال، مداخالت بهنگام و همکاری با 
وزارت بهداشت ، کمک به کیفیت بخشی و تغییر نگرش 
در خصوص طرح تلفیقی_ فراگیر و ... همکاری کند.«

مناسب سازی ۷25 فضای آموزشی
مهراله رخشانی مهر، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس از مناسب سازی ۷2۵ فضای آموزشی 
در سال جاری برای دانش آموزان با نیازهای ویژه 
خبر دادو گفت: »انجام طرح های پژوهشی، تحقیقاتی 
و تدوین ضوابط و استانداردها، طراحی فضاهای 
آموزشی بر اساس ظواهر و استانداردها تهیه شده 
مهم ترین  از  آموزشی  فضاهایی  مناسب سازی  و 
اقدامات انجام شده توسط این وزارتخانه در راستای 
مناسب سازی فضاهای آموزشی کشور برای دانش 
آموزان با نیازهای ویژه است.« وی در خصوص 
وضعیت پروژه های مناسب سازی شده و در دست 
اجرا در سال 99برای دانش آموزان با نیازهای ویژه 
و در سطح کشور گفت: »درمجموع تا پایان مهرماه 
99، ۷2۵ فضای آموزشی در کشور برای معلوالن 
مناسب سازی شده است که تا پایان سال 99، تعداد 
۵۷1 فضای دیگر مناسب سازی شده و مجموع فضایی 
مناسب سازی شده کشور به یک هزار و 29۶ فضا 
خواهد رسید.« رخشانی مهر ادامه داد: »در شش ماهه 
اول سال 99، 2۵ پروژه با 193 کالس درس و زیربنایی 
بالغ بر 2۷ هزار و ۵۶۵ مترمربع به بهره برداری رسید 
که درمجموع تا پایان سال 99، تعداد ۵۴ پروژه در 
قالب 3۴0 کالس درس و زیربنای ۴9 هزار و ۷83 

مترمربع به بهره برداری خواهد رسید.«

حسینی: تألیف و مناسب سازی 
محتوای درسی، مناسب سازی 
تجهیزات، مناسب سازی فضا، 

مناسب سازی دانش آموزان عادی 
در مدارس پذیرا، مناسب سازی 

منابع انسانی و مناسب سازی 
فضای مجازی و آموزش از راه 

دور ازجمله اقداماتی است 
که در راستای مناسب سازی، 

دسترسی و تردد و تحرک افراد 
دارای معلولیت انجام گرفته است

رخشانی فر: درمجموع تا 
پایان مهرماه ۹۹، ۷۲۵ فضای 

آموزشی در کشور برای معلوالن 
مناسب سازی شده است که 

تا پایان سال ۹۹، تعداد ۵۷۱ 
فضای دیگر مناسب سازی شده 
و مجموع فضایی مناسب سازی 

شده کشور به یک هزار و ۲۹۶ 
فضا خواهد رسید


