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در جلسه شورای شهر تهران مطرح شد
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خدمات پزشکی از راه دور 
درمسیرتوسعه

خطرخلع سالح  
در برابرمیکروب ها 

سرپرست دفترنظارت و پایش  
مصرف فر آورده های سالمت هشدار داد

سرپرست دفترنظارت و پایش  
مصرف فر آورده های سالمت هشدار داد



شماره 21803 3 آذر 1399

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد خبـر

آغاز ممانعت از سفر مبتالیان
در روز نخست اجرای طرح  از سوار شدن 67 بیمار به قطار جلوگیری شد

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه 
شناسایی  افزایش  شامل  ما  فعلی  راهبردهای 
بیماران، قرنطینه افراد مثبت، قرنطینه معکوس 
ایجاد  پیشنهاد  از  پذیر و... است،  افراد آسیب 
سیستمی هوشمند برای منع تردد کرونا مثبت ها 

در اماکن پرتجمع و پرتردد خبر داد.
به  اشاره  با  رئیسی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
طرح مقابله با کرونا، گفت: »به عنوان کسی که 
در حوزه بهداشت کار می کند و در ستاد ملی 
هم حضور دارد، فکر می کنم که همکاری مردم 
جای تقدیر و تشکر دارد. عالوه بر بازدید میدانی 
ما، از دانشگاه های علوم پزشکی هم خبر دادند 
که موارد به خوبی رعایت می شود. امیدوارم این 
روند رعایت کردن ادامه یابد و بتوانیم طرح را 

با موفقیت به پایان برسانیم.«
وی با بیان اینکه بحث منع تردد از ساعت 9 شب 
تا چهار صبح، شنبه در ستاد ملی کرونا نهایی 
شد، افزود: »همه موافقت کردند که این طرح 
اجرا شود که خوشبختانه این اتفاق افتاد. جریمه 
متخلفان نیز ۲00 هزار تومان است. یعنی تردد 
داخل شهر از ۲1 شب تا چهار صبح ۲00 هزار 

تومان جریمه دارد.«
وی درباره وضعیت تردد مشاغل ضروری مانند 
سوپرمارکت ها و...، گفت: »کشور دچار یک بحران 
به نام کرونا است. حتما باید به صورت کامل و 
جامع به محدودیت ها نگاه کنیم و باید یادمان 
باشد که چرا این تصمیمات اتخاذ شده است. 
باید اصل طرح را در نظر داشته باشیم. اکنون 
در وضعیتی قرار گرفتیم که هیچکدام از اعضای 
دل بخواهی  به صورت  مسئوالن،  و  ملی  ستاد 

محدودیت ایجاد نکرده اند.«
رییسی گفت: »محدودیت در جایی اعمال می شود 
که دیگر چاره نباشد. بنابراین در دو هفته ای که 
این محدودیت ها وجود دارد، قطعاً ممکن است 
نواقصی هم وجود داشته باشد. مشاغلی مانند 
سوپری ها و...  ای کاش قبل از 9 شب تعطیل کنند. 
زیرا اگر باز باشند، مردم تردد می کنند. مردم هم 
در این دو هفته خریدهایشان را قبل از ساعت 9 
شب انجام دهند. واقعا باید در این دو هفته به 
شدت کنترل کنیم. البته امروز شاهد بودیم که 
این اتفاق افتاد و بسیاری از سوپرمارکت ها و ... . 
از ساعت هشت به بعد تعطیل کردند. جاهایی 
مانند درمانگاه ها و داروخانه های شبانه روزی باز 
هستند. بنابراین همه باید این دو هفته را تحمل 
کنیم تا وضعیت بیماری بهتر شود. اگر دست به 
دست هم ندهیم، کاهش بیماری و مرگ و میر 
نخواهیم داشت. بنابراین خواهش می کنم که همه 
هموطنان توجه کنند. زیرا در صورت رعایت، 
این کاهش رفت و آمد قطعا موثر خواهد بود 
و امیدوارم چهار هفته دیگر تاثیرات مثبت این 

طرح را گزارش دهم.«
رئیسی تاکید کرد: »همین اتفاق و محدودیت ها 
در ۴3 شهر قرمز که وضعیت شدیدی داشتند از 

پنجم آبان ماه رخ داد و گزارش آن دلگرم کننده 
بود. به طوری که از ۴3 شهر که محدودیت ایجاد 
کردیم و سیر صعودی بیماری در آن ها بسیار 
شدید بود، ۴0 شهر کامال سیر نزولی طی می کنند، 
یکی از شهرها به تازگی سیر نزولی اش را آغاز 
کرده و در دو شهر هم رشد بیماری متوقف شده 

است. این نشان می دهد که طرح موثر است.«
وی افزود: »اکنون 1۶0 شهر قرمز که همه مراکز 
استان ها جزو آن هستند، بالغ بر ۵3 میلیون جمعیت 
را شامل می شوند و بنابراین هزینه سنگینی است. 
افرادی که پروتکل ها را رعایت نمی کنند، بدانند 
که این ظلمی است به سایر افراد. زیرا 10 درصد 
افراد مبتال، مسئول 80 درصد ابتالیی هستند که 

در یک جامعه می تواند اتفاق بیفتد.«
بخش  ضروری   »مشاغل  داد:  ادامه  رئیسی 
خصوصی مانند سوپری ها و ...خودشان در این 
دو هفته قبل از 9 شب تعطیل کنند. با توجه به 
تجربه ای که در کشور و دنیا داریم، اگر در اعمال 
محدودیت هایی که اعالم شده، باالی 8۵ درصد 
عمل کنیم، بعد از دو هفته شاهد کاهش روند 
بیماری در کشور خواهیم بود. البته در برخی 
شهرها هم بستگی دارد که هر شهر چند بستری 
دارد. اگر شهری 10 بیمار بستری به ازای هر 100 
هزار نفر داشته باشد، قرمز محسوب می شود، 
حال ممکن است شهری ۲0 بیمار بستری به ازای 
هر 100 هزار نفر جمعیت داشته باشد. هر دو 
قرمزند. حال شهری که ۲0 بیمار به ازای 100 
هزار نفر داشته روی 10 یا 11 بستری می آید. 
بنابراین ممکن است محدودیت را در آن شهر 
ادامه دهیم. شهرهایی که بهتر رعایت کنند، نیاز 

به تمدید محدودیت ها نیست.«
رئیسی تاکید کرد: »اصوالً محدودیت راه حل اصلی 
نیست. طی 9 ماهی که با این بیماری مقابله می کنیم، 
در هر شهری که پروتکل ها بیشتر رعایت شده، 

کمتر شاهد بیماری بوده ایم و برعکس. متاسفانه 
زمانی به سمت اعمال محدودیت می رویم که 
میزان رعایت پروتکل ها آنقدر کاهش یافته که 
بیمارستان ها در حال پر شدن هستند و مجبوریم 

محدودیت اعمال کنیم.«
رئیسی ادامه داد: »در عین حال در ستاد ملی کرونا، 
پیشنهاداتی هم مطرح شد که آقای رئیس جمهور 
دستور دادند که کمیته امنیتی و اجتماعی قرارگاه 
مقابله با کرونا، آن پیشنهادات را هم بررسی کنند. 
سیستمی  از  استفاده  پیشنهادات  این  جمله  از 
هوشمند بود تا بتوانیم از ورود افراد که دچار 
بیماری بوده و کرونا مثبت هستند، به محل های 
پرتردد و پر تجمع و حتی اماکن مقدس، پاساژها، 
وسایل حمل و نقل عمومی و... جلوگیری کنیم.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در تشریح 
جزئیات طرح مقابله با کرونا، گفت: »در کشور 
در روستاها به ازای هر 1000 تا 1۲00 نفر یک 
خانه بهداشت داریم. در شهرهای زیر ۲0 هزار 
نفر مرکز جامع سالمت داریم که بین ۵0 تا 80 
هزار نفر را پوشش می دهیم. همچنین به ازای 
هر 1۲ هزار و ۵00 نفر یک پایگاه سالمت داریم 
مراقب  یک  نفر  هر ۲۵00  ازای  به  آن  در  که 

سالمت داریم.«
رئیسی افزود: »در تعریف محله ها، به ازای هر 
دو پایگاه که ۲۵ هزار نفر را شامل می شوند، یک  
محله را شکل می دهند که به کمک بسیج و سایر 
نیروهای مردمی در سه حیطه کار می کنند. حیطه 
مراقبت شامل بیماریابی، درمان، انجام تست و...، 
حیطه حمایت که حیطه ای کارساز است شامل 
سازماندهی قرنطینه ها که به سمت مهمانسراها، 
هتل ها و... رفتیم و حیطه نظارت. محدودیت هایی 
هفت  از  یکی  شده،  آغاز  ماه  آذر  یکم  از  که 
برنامه ای است که وزارت بهداشت آغاز کرده 
و برنامه ششم ماست که محدودیت هوشمند 

محسوب می شود.«
وی ادامه داد: »بحث نظارت بر پروتکل ها نیز 
در دانشگاه های علوم پزشکی آغاز شده است. 
ما ۷۲00 کارشناس بهداشت محیط حرفه ای در 
همراه  کارشناس،  هر  که  داریم  کشور  سراسر 
با پنج یا شش نفر از داوطلبین بسیج یا هالل 
بر  تیم  نظارتی تشکیل می دهند که  احمر یک 
نحوه اجرای محدودیت ها و رعایت پروتکل ها 

نظارت می کند.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: »راهبرد 
دیگرمان بحث تست ها است. خوشبختانه ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( با میدانی که به شرکت های 
دانش بنیان داخلی داده، باعث شده که اکنون 
کیت تشخیص سریع داخلی تولید شده و روزانه 
از جمعه  تولید می کنند و  تا 100 هزار تست 
اولین تولیداتشان در اختیار ما قرار گرفت که در 
  pcr استان ها توزیع شده است. ضمنا تست های
را هم از روزانه ۲0 هزار تا به ۴۲ هزار تست 
رسانده ایم. این تست های سریع در ۲۵ دقیقه پاسخ 
می دهد و در مراکز دولتی آن را توزیع می کنیم 
که به صورت رایگان انجام می شود. همکاران ما 
می توانند در صورت نیاز برای انجام این تست ها 
به درب منازل هم مراجعه کنند. به طوری که با 
کارت شناسایی و به صورت مشخص مراجعه 
می کنند. امیدواریم با افزایش تست تعداد بیشتری 
از بیماران را حتی بیماران کم عالمت را شناسایی 

کرده و تحت مراقبت قرار دهیم.«
رئیسی ادامه داد: »در حوزه حمایت هم یکی از 
اقداماتمان حفاظت از افراد آسیب پذیر و قرنطینه 
معکوس است. ینی افرادی آسیب پذیری را که 
سالم هستند، شناسایی کرده و اجازه ندهیم که 
تنها  سالمندی  اگر  که  طوری  به  شوند.  بیمار 
برنامه ریزی کرد،  آنها هم  برای خرید  هست، 
دارو و مایحتاج شان را درب منزل به آنها تحویل 
داد. در عین حال ممکن است افرادی که بیمار 
مشکل  باشند،  قرنطینه  روز   1۴ باید  و  شدند 
و  سمن ها  طریق  از  که  باشند  داشته  معیشتی 
بسیج شناسایی شده و به صورت هدفمند به آنها 
کمک می شود. بنابراین ما بر خانواده ها متمرکز 
شدیم و در این بین طرح  هر خانه یک پایگاه 
سالمت را هم پیش می بریم. در هر خانه یک 
سفیر سالمت تربیت شده تا مراقب خانواده شان 

باشند. این اقدام برای اجرا ابالغ شده است.«
وی با بیان اینکه تعطیلی سراسری راه حل نیست، 
گفت: »راه حل اصلی این است که بتوانیم زود 
بیماران را شناسایی و ایزوله کنیم. یکی از اقداماتی 
که به آن امید دارم، راه اندازی قرنطینه هاست. 
بسیاری از افراد امکان ایزوله کردن در منزل یا 
توانایی مراقبت از فرد مبتال را ندارند یا یک 
سالمند در آن خانه حضور دارد، این افراد بهتر 
است که در نقاهتگاه ها تا 1۴ روز قرنطینه باشند 

که در این مراکز پرستار و ... داریم.«
ادامه در صفحه 3 



در اطالعیه شماره دو قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا عنوان شد خبـر

آغازطرح جدید محدودیت ها، موفقیت آمیز بوده است
کمیته اطالع رسانی قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، در اطالعیه 
شماره ۲ قرارگاه، از ارزیابی مثبت از مرحله آغازین طرح جدید 

محدودیت ها، خبر داد.
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، 

متن کامل این اطالعیه بدین شرح است: 
مدیریت  جامع  طرح  اجرای  از  ساعت   ۳۶ از  کمتر  که  اکنون 
هوشمند محدودیت ها برای مبارزه با کرونا می گذرد و پس از 
بررسی گزارش های ارزیابی ۳۱ استاندار کشور از وضعیت اجرای 
طرح و همچنین مرور گزارش های میدانی و عملیاتی ۴۵۰ فرماندار 
و رؤسای شبکه های بهداشت و درمان در شهرستان های مختلف 
کشور و وضعیت تخصصی ارائه شده از سوی دستگاه های عضو 
در بازدید فرمانده قرارگاه از مرکز کنترل قرارگاه عملیاتی مبارزه 
با کرونا، به استحضار ملت شریف ایران می رساند؛ روند اجرای 
طرح جدید محدودیت ها با موفقیت آغاز شده و حرکت در جهت 
تحقق اهداِف مورد نظر از اجرای محدودیت ها، شکل گرفته که 
مستوجب تقدیر و سپاسگزاری فراوان از عموم مردم شریف در 

اقصی نقاط میهن پهناور اسالمی از جمله صاحبان مشاغل است.
دستگاه های عضو  همه  موثر  مشارکت  از  است  الزم  همچنین 
کادر  تا  گرفته  و  قضایی  نظامی  انتظامی،  نیروهای  از  قرارگاه 
امدادی و اجتماعی همچنین سازمان های  درمانی، دستگاه های 
مردم نهاد و بعالوه اصحاب رسانه علی الخصوص رسانه ملی 

که از ساعت صفر بامداد روز شنبه با حضور مستقیم در میدان، 
موجبات آغاز موفق اجرای این طرح جدید را فراهم آورده اند 

سپاسگزاری و تقدیر به عمل آید.
بی تردید اشکاالت و نقاط ضعف موردی موجود در اجرای طرح، 
در گزارش های نظارتی به عمل آمده به دقت شناسایی شده و 
پس از بررسی کارشناسی، فوراً در خصوص آن، اتخاذ تدبیر و 
تصمیم به عمل خواهد آمد و در روزهای آتی شاهد رفع این 

مشکالت خواهیم بود.
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا همچنین مصرانه از 
عموم مردم شریف و عزیز ایران درخواست می نماید، کماکان با 
اجرای دقیق توصیه های بهداشتی و مشخصًا رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و استمرار اجرای محدودیت های ابالغ شده از جمله 
اجتناب از سفر به دیگر مناطق کشور، زمینه طرد و نفی هر چه 
سریعتر ویروس منحوس کرونا را از سرزمین ایران فراهم آورند/ 

به حول و قوه الهی، ان شاا...
کمیته اطالع رسانی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۱۳۰۵۳ مورد جدید 
کووید-۱۹ در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز شنبه تا یک شنبه 
۲ آذر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۳ هزار 
و ۵۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 

دو هزار و ۱۶۰ نفر از آنها بستری شدند.«
وی گفت: »مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۸۵۴ هزار و 
۳۶۱ نفر رسید.« الری ادامه داد: »متاسفانه ۴۷۵ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به ۴۴ هزار و ۸۰۲ نفر رسید.«
وی گفت: »خوشبختانه تا کنون ۶۰۳ هزار و ۴۴۵ نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«
به گفته وی، ۵۷۹۶ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری گفت: »تا کنون پنج میلیون و ۷۸۸ هزار و ۱۶ آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.«
وی در توضیح استان های در شرایط قرمز کرونا گفت: »استانهای 
تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، 
و  کهگیلویه  کرمانشاه،  خوزستان،  اردبیل،  لرستان،  قزوین، 

رضوی،  خراسان  ایالم،  زنجان،  بوشهر،  گیالن،  بویراحمد، 
غربی،  آذربایجان  البرز،  بختیاری،  و  چهارمحال  مازندران، 
مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در 

وضعیت قرمز قرار دارند.«
الری ادامه داد: »همچنین استان های هرمزگان، فارس، گلستان و 
سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »میانگین بروز موارد مثبت 
بستری در هفته گذشته در کشور حدود ۲۴ نفر به ازای هر 

۱۰۰ هزارنفر جمعیت گزارش شده است.«
وی افزود: »بیشترین میزان بروز موارد مثبت بستری در هفته 
گذشته به ترتیب در استان های ایالم، سمنان، یزد و خراسان 
جنوبی بوده است که میانگین بروز در استان های یادشده با 

اختالف قابل توجهی باالتر از میانگین کشوری است.«
الری ادامه داد: »میانگین بروز هفتگی موارد مرگ  و میر ناشی 
از کرونا در کشورمان حدود ۴۴.۵ نفر به ازای هر یک میلیون 
نفر جمعیت گزارش شده است که بیشترین میزان بروز مربوط 
به استان های یزد، خراسان جنوبی، ایالم، آذربایجان غربی و 

سمنان بوده است.«
وی افزود: »پیروزی بر کرونا نیازمند کارزاری مبتنی بر همبستگی 

هر  از  بیش  امروز  ما  و  است  شهروندان  و  حاکمیت  میان 
زمان دیگری نیازمند تقویت عزم ملی برای مبارزه با بیماری 
هستیم. امیدواریم با شروع محدودیت های سراسری در کشور 
توان  و  همت  تمام  متولی  نهادهای  و  اجرایی  دستگاه های 
خود را در صیانت از مردم عزیزمان به کار گرفته و جدی تر 
و پررنگ تر از گذشته در کنار همکاران نظام سالمت باشند. 
مطمئنًا پرسنل نظام سالمت نیز تا زمان برچیده شدن بساط 
این مهمان ناخوانده از این مرز و بوم علی رغم خستگی های 

فراوان خدمت گذار خواهند بود.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۱۳۰۵۳ مبتالی جدید کرونا

 ادامه از صفحه 2
وی درباره رهگیری هوشمند کرونا مثبت ها نیز گفت: »ما تمام 
آزمایشگاه های کشور را به هم متصل کردیم و نتیجه هر آزمایش 
در بانک اطالعاتی ما وجود دارد. اکنون خطوط هوایی کشور به 
این بانک اطالعاتی وصل شدند و هرکس بخواهد سوار شود، اول 
استعالم می شود و اگر مثبت باشد، نمی تواند سوار شود. قطار رجا 
هم وصل شده و ۶۷ نفر مثبت شناسایی کرده و از سوار شدن 
آنها به قطار ممانعت شده است. در زمینه تاکسی های اینترنتی هم 
۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ راننده مثبت بودند که از مسافرپذیری منع شده اند. 
در اتوبوس هم از دوشنبه وصل می شود. قرار شده بلیت اتوبوس 
از این به بعد با کارت ملی ارائه شود و بتوان از نظر کرونا آنها 

را بررسی کرد. طی چند روز گذشته ۸۴۰ هزار استعالم از بانک 
اطالعاتی ما گرفته شده است.«

رئیسی گفت: »این اقدامات در کنار افزایش تست معنی دار می شود. 
زیرا مثبت ها شناسایی شده و تا ۱۴ روز حق سفر ندارند. حال 
همانطور که گفتم اآلن توانایی داریم که همه افراد را بتوان از طریق 
کارت ملی یا کد ملی درب پاساژها و همه مراکز خدماتی و تفریحی، 
مذهبی و... استعالم کرد تا اگر کرونا مثبت بودند، از ورود آن فرد 
ممانعت شود. باید افراد بیمار را در خانه یا نقاهتگاه نگه داریم، 

نه اینکه تعطیل کنیم. تعطیلی در دراز مدت جواب نمی دهد.«
وی تاکید کرد: »وقتی فرد کرونا مثبت قرنطینه را رعایت نکرد، 
اگر سیستم به گونه ای باشد که به او خدمت ندهد، عماًل فرد 

ایزوله است و هیچ جایی نمی تواند وارد شود.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا که در یک برنامه تلوزیونی 
صحبت می کرد، گفت: »در حال حاضر ۷۹ میلیون نفر تحت 
تاثیر این  طرح هستند، هر هفته نیز ارزیابی و تصمیم گیری 
می کنیم، رعایت پروتکل ها می تواند تاثیرگذار باشد. در حال 
حاضر خیابان ها خلوت شده است، اما ما از خانه مردم خبر 
نداریم که آیا دورهمی هست یا خیر. یادمان باشد که بیش از 
نیمی از مبتالیان کشور، به دلیل دورهمی های خانوادگی مبتال 
شدند. اگر دورهمی ها را محدود نکنیم، نتیجه نمی گیریم. اینجا 
بحث مسئولیت فردی و اجتماعی بسیار مهم است. مردم بدانند 

که مرگ هایی که اتفاق می افتد، واقعی است.« 

شماره ۱۸۰۳ ۳3 آذر ۱۳۹۹
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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران:  خبـر

عدم اجرای ابالغیه فعالیت یک سوم کارمندان تخلف است
تهران کماکان در شرایط بحرانی است

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با تاکید بر اینکه کماکان استان و شهر تهران یک 
شهر قرمز با شرایط کاماًل بحرانی تلقی می شود، گفت: 
»آثار محدودیت های دو هفته ای در حوزه مرگ و میر 
بین یک ماه تا 40 روز دیگر و در زمینه کاهش سیر 
بیماری حداقل تا سه هفته دیگر مشخص می شود.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی با بیان اینکه گزارش های 
میدانی از روز شنبه در تهران کماکان نشان می دهد که 
محدودیت ها به آن شکلی که مد نظر ماست منجر 
به تقلیل ترددهای درون شهری نشده است، گفت: 
»یافته های ترافیکی شهر و صحنه های میدانی حاکی 
از آن است که هنوز ریتم مورد لزوم و مطلوب ما 
در کنترل اپیدمی در شهر تهران حاصل نشده است.«
وی با بیان اینکه البته هنوز برای قضاوت عجوالنه است 
و باید زمان بگذرد تا بتوانیم آثار این طرح را ببینیم، 
گفت: »طبیعتاً آثار این محدودیت ها اگر موفق، مؤثر 
و کارا باشد؛ در حوزه مرگ و میر بین یک ماه تا 40 
روز دیگر و در زمینه کاهش سیر بیماری حداقل تا سه 
هفته دیگر مشخص می شود. تنها موردی که ممکن 
است اثر بخشی آن زودتر دیده شود در مراجعات 
سرپایی حوزه بهداشت و درمان خواهد بود که آن 
هم بین 14 تا 1۵ روز دیگر دیده می شود و دلیل آن 

نیز دوران نهفتگی این بیماری است.«
زالی با بیان اینکه طرح محدودیت های دو هفته ای طبیعتًا 
یک طرح با محدودیت سازی نسبی تلقی می شود، 
گفت: »طبیعتاً این طرح به عنوان الک داون محسوب 
نمی شود و تفاوت های متعددی با آن دارد، در الک داون 
تعطیلی مطلق شهر و عدم فعالیت اداره ها و دفاتر و 
سیستم حمل و نقل عمومی مدنظر است، بنابراین 
طرح فعلی محدودیت های دو هفته ای در تهران نباید 

با الک داون اشتباه گرفته شود.«
وی با بیان اینکه طرح فعلی یک طرح با محدودیت های 
نسبی است، گفت: »امکان ارزیابی آن در حال حاضر 
مشکل است، چراکه تازه روز دوم اجرای آن است 
و بررسی های میدانی ما نیز حاکی از آن است که 

کماکان به تقلیل حرکت ها و ترددهای بین شهری و 
درون شهری منجر نشده و ما هنوز نگران هستیم. 
به عبارت دیگر همچنان می بینیم که حمل و نقل 
عمومی فعال است و تعداد زیادی از شهروندان از 
وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند و شهر 
کماکان شلوغ است و متاسفانه شرایط شهر تهران در 
حال حاضر متناسب با یک شهر کرونا زده نیست.«

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با بیان اینکه امیدواریم در روزهای آینده با اعمال 
جدی تر محدودیت ها شاهد تغییرات بیشتری باشیم، 
گفت: »برای اینکه بتوانیم قضاوت دقیقی داشته باشیم 
نیازمند تحلیل آماری هستیم که آن هم به گذشت 

زمان نیاز دارد.«
زالی همچنین در پاسخ به وضعیت اجرای ابالغیه 
فعالیت یک سوم کارمندان در  بخش های دولتی و 
خصوصی، عنوان کرد: »همانگونه که بارها از سوی 
وزیر کشور، وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی 
به صراحت تاکید شده، این محدودیت در تهران هم 
شامل  بخش دولتی، هم دستگاه های عمومی غیر دولتی 
و هم دستگاه های خصوصی می شود و همه شهروندانی 
که از عدم اجرای این طرح شکایت دارند می توانند 

در شهرستان های استان تهران مستقیماً به فرمانداری 
شهرستان و در تهران به فرمانداری استان تهران و 
یا به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان 
ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران اعالم کنند.«
وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر یک هزار و 100 مورد 
شکایت در این رابطه واصل شده، گفت: »همه این 
شکایات به استانداری و فرمانداری ارسال شده و 

در حال پیگیری است.«
زالی با تاکید بر اینکه به هرحال این ابالغیه یک سومی 
باید به صورت کامل اجرا شود و هیچ عذری پذیرفته 
نیست، عنوان کرد: »در مواردی که دستگاه دولتی یا 
خصوصی و یا عمومی غیردولتی خواستار افزایش 
ظرفیتی بالغ بر این باشد باید درخواست خود را با 
دالیل توجیهی به استانداری یا ستاد کرونای تهران 
ارسال کند؛ در غیر این صورت از نظر ما عدم اجرای 
این ابالغیه موجه نیست و تخلف محسوب می شود.«
وی همچنین با اشاره به شکل گیری و آغاز طرح 
با مشارکت بسیج،  با کرونا  محله محور مقابله 
از چند روز گذشته در  »این طرح  عنوان کرد: 
برخی از محالت تهران شروع شده و تحقق و 
نیازمند  دیگری  زمان  هر  از  بیش  آن  موفقیت 

مشارکت، همراهی و همگامی مردم خواهد بود.«
وی ضمن تشکر از تحمل و شکیبایی مردم و شهروندان 
استان تهران در طول پاندمی، گفت: »ادامه این مسیر 
سخت و پر فراز و نشیب که متاسفانه به یک فرآیند 
فرسایشی تبدیل شده، کماکان نیازمند حضور پرشور 
مردم در این عرصه بوده و بدون تجلی حضور مردم 
در عرصه بیماریابی و به خصوص شکستن زنجیره 

انتقال، همه کارها و برنامه ها ابتر می ماند.«
از هر زمان  ادامه داد: »در همین راستا بیش  وی 
دیگری نیازمند استمرار مشارکت و کمک مردم جهت 
محرومیت زدایی و فقر زایی به عنوان یکی از آثار تلخ 
استمرار بیماری های پاندمیک هستیم، باید فرهنگ 
ادامه مقابله با کرونا در حوزه اجتماعی و حوزه الگوی 
نوین زیستی در شهر تهران و استان تهران؛ هم بین 
مسئولین کشور و هم مردم و شهروندان عزیز نهادینه 
سازی شود تا بتوان با کمک و همگرایی و همدلی 

بر این ویروس غلبه پیدا کنیم.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با بیان اینکه آن چیزی که امروز می تواند به ما 
کمک کند تحلیل دقیق میدانی اپیدمی است، گفت: 
»در همین راستا چندین تیم پژوهشی فعال هستند و 
در انتهای هر هفته تحلیل دقیقی از وضعیت بیماری 
در تهران، به خصوص با آغاز اعمال محدودیتها و 
تغییراتی که در ساز و کارهای مربوطه اجرا می شود، 
به وزارت کشور و وزارت بهداشت منعکس می کنند 
، لذا در رابطه با ادامه، تعلیق و یا تشدید محدودیت ها 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.«
به گزارش ایسنا، زالی همچنین با اشاره به آغاز  طرح 
اهدای ۵000 بسته سالمتی ویژه اقشار محروم از 
محل مشارکت هموطنان در پویش نذر سالمتی و 
همچنین آغاز پویش بزرگ پاندمی امید، اظهار کرد: 
»اطالع رسانی های الزم در رابطه با این پویش و نحوه 
مشارکت خیرین از طریق حوزه روابط عمومی ستاد 
فرماندهی مقابله با کرونا، رسانه ها و فضای مجازی 

اعالم می شود.«

رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت: »چندین گروه روی 
ساخت واکسن کرونا در ایران کار می کنند، همچنین کشور ما و 

مصر مدعیان تولید این واکسن در خاورمیانه  هستند.«
به گزارش سپید، مصطفی قانعی با بیان اینکه بیش از 1۵0 مورد از 
مطالعاتی که مجوز اخالق دریافت کرده اند به دارو های گیاهی و 
طب سنتی مربوط می شود، اظهار کرد: »وزارت بهداشت همزمان 
با دیگر دارو ها به دارو های گیاهی و طب سنتی هم مجوز فعالیت 
و انجام تست بالینی ارائه کرده است، این مطالعات پس از تست 
بالینی باید به کمیته بیایند، ثبت شواهد کرده و میزان موفقیت و 

اثرگذاری دارو ها را اعالم کنند.«
وی ادامه داد: »تا این لحظه به این مهم دست یافته ایم که با کاستن از 
التهابات ریه می توانیم مرگ را کاهش دهیم، ولی در تمام اقدامات انجام 
شده در کل کشور دریافته ایم که دارو هایی از قبیل رِمِدسیویر، کلترا 

و غیره نتوانستند در فاز اول کرونا از التهابات بیماری کاهش دهند.«
رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا افزود: »اگر در کشور 
بودجه ای برای مقابله با کرونا در نظر گرفته شده باید ابتدا صرف 
تهیه اکسیژن بیماران شود، مراقبت مؤثر از بیماران در مرحله دوم 
اهمیت و التزام قرار دارد در نهایت استفاده از کورتون در کاهش 
التهاب بیمار اثر مثبتی به جای گذاشته که در جایگاه سوم اهمیت، 

باید مورد توجه قرار گیرد.«
وی ادامه داد: »از سوی دیگر حدود 8۵ الی 90 درصد مردم در 
جامعه یا با استامینوفن و یا ترکیبات دارو های گیاهی بهبود یافته اند، 
این دارو ها در حقیقت تسکین دهنده آالم و امراض مردم است، زیرا 

بیماری به خودی خود روند کاهشی و درمانی دارد.«
رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا به نقل از اسپوتنیک و سازمان 
جهانی بهداشت گفت: »رمدسیویر برای بیماران مبتال به کووید19 

بستری در بیمارستان ها در نظر گرفته نشده است و فرق نمی کند 
که شدت بیماری در آن ها در چه سطحی باشد.«

وی گفت: طبق اطالعات سازمان جهانی بهداشت، در حال حاضر 
هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این دارو باعث افزایش 
احتمال درمان بیماران یا کاهش نیاز آن ها به تنفس مصنوعی شده 
باشد لذا مشخص شد که این دارو از نظرکاهش میزان مرگ و میر 

یا سایر نتایج مثبت مهم برای بیماران تأثیر قابل توجهی ندارد.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس کمیته علمی ستاد مقابله 
با کرونا با اشاره به اینکه ایران دانش فنی ساخت واکسن را دارد، 
گفت: »چندین گروه در حال کار کردن روی واکسن هستند و 
نام ایران در ساخت واکسن در سازمان جهانی بهداشت ثبت شده 
است، لذا ایران و مصر مدعی هستند که در منطقه خاورمیانه در 

حال ساخت واکسن هستند.« 

رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا مطرح کرد

ایران و مصر، مدعیان ساخت واکسن کرونا در خاورمیانه



خبـر

قطع زنجیره انتقال در گرو مشارکت های مردمی است
متخصصان اپیدمیولوژی بر این باورند که حدود 
۹۰ درصد از قطع زنجیره انتقال همه گیری کرونا 
به افزایش مشارکت های مردمی مربوط می شود و 
این مهم ترین نقشه راه کنترل ویروس کرونا است.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، تعطیالت ۲ هفته ای 
فرصت مناسب و مغتنمی است که مردم دوشادوش 
تمام ارگان های درگیر حوزه بهداشت و سالمت 
برای پیشگیری از کرونا با رعایت جدی ایمنی، 
بهداشتی و پرهیز از مسافرت های غیرضروری 
در مکان های شلوغ مشارکت کنند تا این بیماری 

به زودی تحت کنترل قرار گیرد. 
برخی از متخصصان اپیدمولوژی بر این باروند 
که شناسایی عوامل موثر بر نقش آفرینی مردم، 
در کنار سایر اقدامات بازدارنده و درمانگر،  بخش 
وسیعی از پروژه مقابله با ویروس کرونا محسوب 
می شود و مشارکت مردم مهم ترین عامل موفقیت 
کاهش  با  باید  آنها  و  است  کرونا  در شکست 
روابط بین فردی و دوری از فعالیت های جمعی 

و تجمعات این زنجیره را قطع کنند.
حمید سوری، اپیدمیولوژیست در این زمینه می گوید: 
»مشارکت های مردمی در تغییر نگاه و رویکردها 
از درمان به سمت پیشگیری از کرونا باید افزایش 
یابد، تغییر رفتار و عملکرد افراد جامعه در قبال این 
بیماری، به سمت رعایت پروتکل های بهداشتی، 
دوری از تجمعات، در خانه ماندن تا عادی سازی 

شرایط اپیدمی کرونا ضروری است.«
وی می افزاید: »نمی توان بحران کرونا را آزمون و 
خطایی و بدون مشارکت مردم مدیریت کرد،  باید 
مداخالت  جدی تری اتخاذ و دنبال شود و همچنین 
باید مکانیزم هایی برای پیشبرد برنامه ها طراحی کنیم 
تا ضمن کاهش هزینه ها، اجرای آن را تسهیل کند.«
بهشتی  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه  استاد  این 
ادامه می دهد: »در شرایط اپیدمی باید مردم بسیار 
هوشیارانه تر عمل کنند و از هرگونه تجمع پرهیز 
و ترددهای غیر ضروری خود را لغو کنند که امید 
است در این تعطیالت ۲ هفته ای با تغییر رفتار همه 
آحاد کشور بتوانیم کرونا را تحت کنترل درآورده و 

از همه گیری آن پیشگیری کنیم.«

سوری تصریح می کند: »شکست و مهار کرونا 
فقط با افزایش مشارکت های مردم در قالب رعایت 
پروتکل های بهداشتی که مهم ترین آن ماسک زدن و 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی است، میسر خواهد 
بود. اکنون وضعیت خوبی از لحاظ روند افزایش 
این بیماری نداریم و امید است هر چه زودتر به 

عادی شدن وضعیت برسیم.«

ردیابی مبتالیان به کرونا
عباس متولیان، اپیدمیولوژیست نیز در این زمینه 
می گوید: »افرادی که با بیمار تماس دارند، باید در 
اسرع وقت ردیابی، شناسایی و قرنطینه شوند و از 
آنان تست گرفته شود. نباید قرنطینگی در خانه 
باعث افزایش دورهمی ها شود. در غیر این صورت 

قرنطینه نتیجه مثبتی نخواهد داشت.«
با  »از مردم می خواهیم  وی خاطرنشان می کند: 
مسئوالن برای مهار کرونا مشارکت جمعی داشته 
باشند و هر چقدر در توان دارند رفت و آمدها 

را محدود کنند تا به بیماری کرونا مبتال نشوند.«
متولیان ادامه می دهد: »تا ۶ ماه آینده واکسن کرونا 
در اختیار ما قرار نخواهد گرفت. بهتر است که 
مردم همچنان به محدودیت های خود و خانواده 
خود ادامه دهند. افزایش مشارکت های مردمی 
شرایط کشور را از لحاظ همه گیری این بیماری 
تحت کنترل در می آورد و اگر به توصیه ها توجه 

کنند هر چه زودتر به وضعیت معمولی زندگی 
که در گذشته وجود داشت برمی گردیم.« وی 
می افزاید: »از مردم می خواهیم ایام تعطیالت را 
در خانه بمانند و فقط در موارد ضروری آن هم با 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
تردد کنند. دورهمی ها را حذف کنند تا عالوه بر 
قدرانی از زحمات کادر درمان، شمار مبتالیان و 

جان باختگان کرونا نیز کاهش یابد.«

مشارکت حداکثری مردم 
جلیل کوهپایه زاده، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
ایران نیز در این زمینه می گوید: »با جهش های مداوم 
ویروس کرونا و تکمیل ظرفیت مراکز درمانی در 
وضعیتی هستیم که فقط با محدودیت های حاکمیتی 
برای جلوگیری از تجمعات و نیز مشارکت حداکثری 
مردم در رعایت فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از 
ماسک و شست وشوی دست ها می توانیم، پاندمی 
را کنترل کنیم.« وی اظهار می دارد: »اکنون مدیریت 
کرونا خیلی پیچیده تر از قبل شده و با وجود تجربیات 
هشت ماه گذشته در ایران و سایر کشورها، قرار گرفتن 
در پیک سوم فراوانی و رخداد این اپیدمی نشان 
می دهد، در مدیریت، اقدامات الزم و مشارکت مردم 
موفق نبوده ایم. در موج سوم بیماری شاهد افزایش 
شیوع بیماری به صورت خانوادگی هستیم که بیانگر 

افزایش دورهمی های فامیلی است.«

کوهپایه زاده می افزاید: »ابتدا اطالعات ما در زمینه 
کرونا بسیار کم بود و به نظر می رسید راه عمده 
انتقال ویروس کرونا، انتشار قطرات تنفسی و برخورد 
دست ها با صورت است، اما با گذشت زمان متوجه 
شدیم عالوه بر قطرات تنفسی و تماس دست آلوده 
با صورت، ویروس کرونا از راه هوابرد به ویژه در 
جاهای در بسته و بدون تهویه نیز منتقل می شود. 
بنابراین نداشتن ماسک یا شست وشوی دست ها 
تنها دلیل شیوع نیست و فاصله گذاری اجتماعی در 
شهرها و مکان های شلوغ و در ترددهای شهری 

باید به خوبی رعایت شود.«
وی یکی از دالیل مهم جدی نگرفتن کرونا را 
جنبه های اجتماعی و تمکین اجتماعی می داند و 
می گوید: »باید مشارکت اجتماعی مردم افزایش 
یابد و از طرف دیگر تالش کنیم، اعتماد و نظر 
مردم را نسبت به پیشنهادات و توصیه های بهداشتی 
جلب کنیم. تنها مشارکت و همراهی مردم، در 
کنار تصمیمات درستی که به صورت حاکمیتی 
در  بخش های مختلف گرفته می شود، افزایش انجام 
آزمایش، ردیابی و شناسایی بیماران در فازهای اولیه 
بیماری و کنترل رعایت قرنطینه خانگی می تواند 
شرایط و اوضاع را در ماه های پیش رو بهتر کند.«
کوهپایه زاده تصریح می کند: »در حالی که خبرهایی 
از موفقیت برخی کشورها در تولید واکسن کرونا 
منتشر می شود؛ اما هنوز کارشناسان سازمان جهانی 
بهداشت تأکید می کنند، فعال هیچ واکسنی بیماری 
کووید-۱۹ را متوقف نخواهد کرد و در هر شرایطی 
باید به نظارت و کنترل، انجام آزمایش، قرنطینه 
مبتالیان و افرادی که با آن ها تماس داشته اند، ادامه 

دهیم و از مردم بخواهیم احتیاط کنند.«
بر اساس اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا، در مناطق 
قرمز عالوه بر تعطیلی بسیاری از مشاغل، خودروهای 
شخصی از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح حق تردد ندارند.
پیش از این، از دو هفته قبل، محدودیت هایی برای 
کسب و کارها بعد از ساعت ۱8:۰۰ اعمال شده 
بود؛ اما این محدودیت ها تأثیری بر آمار بیماری 
نداشت و تعطیالت ۲ هفته ای در بیش از ۱۵۰ 

شهر اکنون حاکم است.

شماره ۱8۰3 35 آذر ۱3۹۹

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران 
از اهدای ۵۰۰۰ بسته سالمتی ویژه اقشار محروم 
از محل مشارکت هموطنان در پویش نذر سالمتی 
و همچنین آغاز پویش بزرگ پاندمی امید خبر داد.
به گزارش سپید، در مراسم اهدای بسته های سالمتی 
که دوم آذرماه در دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی برگزار شد، علیرضا زالی اظهار کرد: »در 
مرحله اول از محل کمک های مردمی پویش 
نذر سالمتی که به همت ستاد مقابله با کرونا راه 
اندازی شد، ۵ هزار بسته سالمتی آماده توزیع 

ویژه اقشار محروم است.«
وی جلب مشارکت مردمی برای ارتقای سالمت و 
افزایش آگاهی را یکی از مهم ترین اهداف این پویش 

خواند و افزود: »مناطق کمتر برخوردار در حاشیه 
تهران و در ادامه سایر مناطق سراسر کشور تحت 
پوشش طرح نذر سالمتی قرار خواهند گرفت.«
زالی ادامه داد: »بیش از ۵ هزار بسته که شامل 3۰۰ 
هزار عدد ماسک، ۵۰۰ هزار محلول ضدعفونی 
کننده دست و سطوح، لوازم و اقالم بهداشتی است، 

در بین نیازمندان توزیع خواهد شد.«
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران  
از مشارکت سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران 
و شهید بهشتی در این طرح خبر داد و افزود: »با 
همیاری مراقبین بهداشتی و شناسایی محالت و 
نقاط آسیب پذیر این بسته ها توزیع خواهد شد.«
زالی استمرار طرح پویش نذر سالمتی را خواستار 

شد و تاکید کرد: »پویش بزرگ تری با نام پاندمی 
امید که برگرفته از مفهوم پاندمی و سرایت پذیری 
فعالیت های خیر است در حال شکل گیری است.«
وی توضیح داد: »پاندمی امید با هدف  همکاری 
مردم و خیرین کلید خواهد خورد؛ به این معنی 
که مردم با هر پتانسیل و صنف اجتماعی می توانند 
برای ارتقای سالمت و ریشه کنی کرونا در این 

طرح مشارکت کنند.«
زالی  خاطرنشان کرد: »این پویش بر مبنای حرکتی 
خودجوش و بهرمندی از ظرفیت های مردمی 

شکل گرفته است.«
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران 
تاکید کرد: »تمامی اقالمی که در بین مردم توزیع 

خواهد شد ماحصل کمک های مردمی است.«
وی در ادامه، آغاز پویش پاندمی امید را استفاده 
استمرار  و  دانست  مردم مدار  ظرفیت های  از 
قطع  برای  را  خیرین  و  مردمی  حمایت های 

زنجیره کرونا خواستار شد.ایسنا

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران خبر داد

توزیع ۵۰۰۰ بسته سالمت ویژه اقشار محروم



مدیر گروه ژنتیک انسانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران: 

رییس دانشگاه علوم پزشکی مجازی خبر داد
مجازی سازی دروس نظری دکتری حرفه ای دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی به دنبال تصمیمات گرفته 
شده در شورای عالی آموزش مجازی و در راستای تحقق 
عدالت آموزشی برای کلیه دانشجویان گروه علوم پزشکی 
کشور اقدام به مجازی سازی دروس این رشته ها با همکاری 

دبیرخانه های مربوطه کرده است.
به گزارش سپید، سید ناصر استاد در تشریح برنامه دانشگاه 
علوم پزشکی مجازی برای مجازی سازی دروس رشته های گروه علوم پزشکی و ارائه رایگان آن بر 
روی سامانه موکس کشوری آرمان برای دانشجویان سراسر کشور گفت: »یکی از اقدامات این دانشگاه 

که با همکاری دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی انجام شده، کلیه دروس رشته 
دندانپزشکی عمومی توسط بیش از 250 متخصص از دانشگاه های کشور و انجمن های علمی مربوطه، 
در استودیوهای صدابرداری دانشگاه ضبط شده و در واحد تولید محتوای الکترونیکی معاونت زیرساخت 
این دانشگاه به محتوای الکترونیکی استاندارد تبدیل شده است.« وی افزود: »تولید محتوای الکترونیکی 
از هر ساعت صدای ضبط شده، مستلزم 4 تا 5 ساعت کار تخصصی در واحد تولید محتواست. بیش 
از 80 درصد از تولید این محتواها که در زمینه های پریودونتیکس، ارتودنسی، پاتولوژی، بیماری های 
دهان، بیماری های کودکان، رادیولوژی، اندودونتیکس، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی 
ترمیمی و پروتز است، پایان یافته و بقیه کار نیز در حال انجام است.« به گفته رییس دانشگاه علوم 
پزشکی مجازی این محتواها بر روی سامانه موکس کشوری آرمان به صورت رایگان ارائه می شود. 
به گزارش وبدا، استاد ارائه بیش از 750 عنوان از 70 درس از دیگر رشته های گروه علوم پزشکی را 

از دیگر اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مجازی نام برد که در حال بارگذاری بر روی آرمان است.

خبـر

دارو

بهداشت  دانشکده  انسانی  ژنتیک  گروه  مدیر 
تفاوت  درباره  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
آزمایش خون و آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج 
توضیحاتی داد و گفت: »زمانی که برای ازدواج 
هر دو طرفین موارد زیادی از بیماری را داشتند 
باید به مشاوره ژنتیک مراجعه کنند حتی در 

صورتی که خویشاوند نباشند.«
گفت:  فرهود  داریوش  سپید،  گزارش  به 
اجتماعی  بزرگ  بحث  یک  زیستن  هم  »با 
مهارت  عنوان  به  و  بوده  شناختی  روان  و 
از  خیلی  در  اما  است،  شده  شناخته  زندگی 
کشور ها به خصوص کشور های غربی، مهارت  
با هم زیستن را ندارند، ارتباطات موجود میان 
اعضای خانواده و مهارت با هم زیستن حتی با 
کودکان، باعث شروع تفاوت نگرش ها می شود 
و باید از دوران آموزش دبستان آن ها را فرا 
گرفت چرا که این موضوع یک مسئله بسیار 
مهم در خصوص سازگاری با همنوعان است 
به  باید در دوران همه گیری کرونا آن را  و 

بیاموزیم.« فرزندان خود 
وی افزود: »اضافه وزن یکی مشکالتی است که 
امروزه شاهد افزایش بی رویه آن هستیم و این 
موضوع به راحتی می تواند باعث فشار اقتصادی 
محصوالت  خرید  برای  خانواده ها  بودجه  به 
غذایی یا خورد و خوراک ها شود. از آن جایی 

که تا سال آینده ممکن است درگیر ویروس 
کرونا باشیم و از آن جایی که عادت کردن یک 
مهارت زندگی است پس باید آن را در دوران 
ویروس کرونا با ماندن در منزل فرا بگیریم، 
ازدواج خویشاوندی از گذشته های دور بسیار 
انجام می شد و در حال حاضر بسیاری از افراد 
به علت ترس از بروز بیماری های بعد از آن 
اما  انجام آن می ترسند،  از  در فرزندان خود، 
این  می توان  ژنتیکی  مشاوران  به  مراجعه  با 
محاسن  از  برد.  بین  از  را  استرس  و  ترس 
ازدواج فامیلی می توان به شناخت طرفین از 

یکدیگر اشاره کرد.«
بهداشت  دانشکده  انسانی  ژنتیک  گروه  مدیر 
»آمار  داد:  ادامه  تهران  دانشگاه علوم پزشکی 
یا  تنها یک  طالق در بین ازدواج های فامیلی 
دو درصد است، ازدواج های فامیلی به علت 
با یکدیگر کمتر منجر به طالق  افراد  آشنایی 
می شوند، اما ازدواج های غیر فامیلی به علت 
عدم آشنایی میان ۱5 تا ۳0 درصد اتفاق خواهد 
ازدواج های  کشور،  همه  بخش های  در  افتاد، 
فامیلی یا غیر فامیل با یکدیگر فرق دارند، برای 
مثال در استان های شمالی به علت تردد زیاد 
افراد و جذب توریست به این منطقه، شاهد 
ازدواج های غیر فامیلی بیشتری هستم، زمانی 
که برای ازدواج هر دو طرفین موارد زیادی از 

بیماری را داشتند باید به مشاوره ژنتیک مراجعه 
نباشند.  کنند حتی در صورتی که خویشاوند 
آزمایش CBC برای ازدواج ها از زوجین گرفته 
می شود که به صورت سطحی و سریع است، 
اما آزمایش های ژنتیک با این موارد فرق دارد 

که نباید از آن ها غفلت کرد.«
فرهود درباره خطاپذیری آزمایش های ژنتیک 
برای زوجین گفت: »تنها آزمایش خون، معیار 
گفت وگو های  بلکه  نیست  زوجین  ازدواج 
ابدی  زندگی  یک  برای  هم  گرفته  صورت 
آزمایش های  اما  بود،  خواهد  کننده  تعیین 
بیماری  مانند  معین  بیماری های  برای  ژنتیک 
خطا   DNA و  ژن  بیماری های  کروموزوم، 
ژنتیکی  بیماری  نوع  هزار   20 ندارند، حدود 
وجود دارد، ۱00 نوع بیماری کروموزومی وجود 
منظور  به  آن ها  برای مشخص شدن  که  دارد 
سالم  فرزندانی  و  موفق  ازدواج  یک  داشتن 
باید به انجام آزمایش های ژنتیکی اقدام کرد.«
وی در خصوص انجام آزمایش ژنتیک برای 
تشخیص بیماری مارفان تصریح کرد: »انجام 
آزمایش ژنتیک برای تشخیص بیماری مارفان 
بسیار الزم است و برای ازدواج هم از زوجین 
تست های مربوط به آن گرفته می شود. اگر در 
بیماری های  از  مواردی  ترتیب  به  خانواده ای 
شود  دیده   ... و  ذهنی  ماندگی  عقب  قلبی، 
پزشکان ژنتیکی حتمًا بروز این موارد را برای 
در همان  بعد ها  که  ازدواج های خویشاوندی 
می کنند.  تاکید  را  افتاد  خواهد  اتفاق  خانوده 
بنابراین هیچ مشاوره ژنتیکی جای آزمایشات 
را نخواهد گرفت، یعنی آزمایش ها را بر مبنای 
حاصل گفت وگو های ژنتیکی تعیین می کنند و 

زوجین باید به این امر توجه داشته باشند.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مدیر گروه 
ژنتیک انسانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی تهران در پایان با اشاره به تفاوت آزمایش 
خون و آزمایش ژنتیک برای ازدواج افراد اضافه 
کرد: »آزمایش خون یک آزمایش بسیار ساده ای 
است که در دسترس همه قرار گرفته است و 
آن کم خونی یا اعتیاد را نشان می دهد و بسیار 
کم هزینه خواهد بود، اما مشاوره ژنتیک با این 
موضوع بسیار متفاوت است که دید افراد را 

نسبت به ازدواج بیشتر باز می کند.«

دبیر انجمن داروسازان ایران:همه زوجین باید آزمایش ژنتیک بدهند
تکلیف تسهیل تردد پرسنل 

داروخانه ها مشخص شود

دبیر انجمن داروسازان ایران در خصوص 
صدور مجوز تردد برای پرسنل داروخانه ها 
اندرخم  هنوز  »متاسفانه  داشت:  اظهار 
بالتکلیفی و سردرگمی هستیم و این موضوع 
سبب آشفتگی پتانسیل و انرژی داروخانه ها 
می شود، توقع داریم که مسئولین هرچه زودتر 
در خصوص تسهیل تردد پرسنل داروخانه ها 

تعیین تکلیف کنند.«
در  سعیدلو  جلیل  سپید،  گزارش  به 
برای  تردد  مجوز  صدور  خصوص 
پرسنل داروخانه ها گفت: »متاسفانه هنوز 
اندرخم بالتکلیفی و سردرگمی هستیم 
و این موضوع سبب آشفتگی پتانسیل و 

انرژی داروخانه ها می شود.« 

دبیر انجمن داروسازان ایران ادامه داد: »ساعت 
کار موظف داروخانه ها در پروانه ها ذکر شده 
و اینکه داروخانه ها زودتر از موعد تعطیل 
کنند، موجب محروم شدن مردم از دریافت 
خدمات دارویی و سالمتی و ایجاد اضطراب 
و ناامنی ذهنی نزد خانواده ها می شود، تاکید ما 
صرفاً بر دکتر داروساز شاغل در داروخانه ها 
نیست، چرا که پرسنل داروخانه ها هم باید 

مشمول این طرح باشند.«
به گزارش فارس، وی در پایان افزود: »باید 
پیش از شروع طرح، در این خصوص چاره 
اندیشی می شد ولی با این حال، توقع داریم که 
مسئولین هرچه زودتر در خصوص تسهیل 
تردد پرسنل داروخانه ها تعیین تکلیف کنند. 
اگر داروخانه ها زودتر تعطیل شوند، سبب 
می شود که تراکم جمعیت در داروخانه های 
شبانه روزی افزایش پیدا کند و این در دوره 
کرونا به معنای تشدید احتمال خطر ابتال و 

انتشار کرونا است.«
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رئیس  بخش عفونی بیمارستان امام خمینی)ره( مطرح کرد

سهم بیمارستان های غیردولتی در بستری بیماران مبتال به کرونا
معاون هماهنگ کننده ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران 
با بیان اینکه در یک ماه اخیر ۱8 درصد بستری بیماران 
کرونایی در استان تهران مربوط به بیمارستان های تحت 
مالکیت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است، به 
تشریح سهم مشارکت سایر سازمان ها و نهادهای مختلف 

در بستری بیماران کرونایی استان تهران پرداخت.
به گزارش سپید، اسماعیل توحیدلو با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۶200 بیمار کرونایی 
در بیمارستان های استان تهران بستری هستند، از افزایش سهم بیمارستان های نیروهای مسلح، 
 بخش خصوصی، نهادی و تأمین اجتماعی در ماه های اخیر به ویژه در آبان ماه در بستری بیماران 

کرونایی استان تهران خبر داد. وی با بیان اینکه 50 درصد بیماران کرونایی استان تهران که 
در یک ماه گذشته بستری شده اند در بیمارستان های تحت مالکیت سه دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، شهید بهشتی و ایران بستری هستند، گفت: »از این میزان ۱8 درصد مربوط به دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی و ۳2 درصد آن مربوط به دو دانشگاه دیگر است.« 
معاون هماهنگ کننده ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران سهم بیمارستان های خصوصی را 
در بستری بیماران کرونایی در یک ماه اخیر ۱7 درصد، بیمارستان های نیروهای مسلح را ۱۶ 
درصد، بیمارستان های تامین اجتماعی را 8 درصد و بیمارستان های نهادی مانند بیمارستان های 
بانک ملی، دانشگاه آزاد، وزارت نفت، دادگستری و ... را حدود 9 درصد عنوان کرد. به گزارش 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، توحیدلو در پایان یادآور شد: »با گذشت 
زمان سهم بیمارستان های نیروهای مسلح،  بخش خصوصی و نهادی در امر بستری کردن بیماران 

کرونایی افزایش یافته و این افزایش مشارکت قابل قدردانی است.«

کرونا

امام  بیمارستان  عفونی  رئیس  بخش 
خمینی)ره( گفت: »بیمارستان های دولتی 
واقعا جا ندارند، بیماران کرونایی حتی با 
داشتن ۱00 میلیون تومان پول برای بستری 
در بیمارستان خصوصی جا پیدا نمی کنند.«
در  عمادی  حمید  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایرنا افزود: »تعداد بیماران 
کرونا بسیار زیاد است، همیشه تعداد زیادی 
بیمار پشت نوبت برای بستری داریم، نه 
تنها همه آی سی یوها پر است بلکه تحت 
عادی بستری خالی هم نداریم، نمی توانیم 
در بیمارستانهای دولتی جوابگوی مردم 

فلج می شویم.« متخصص  داریم  باشیم و واقعا 
ادامه داد: »دو هفته تعطیلی  بیماری های عفونی 
فقط می تواند مقداری شدت بار بیمارستانها را کم 
کند، به هیچ وجه در این دو هفته مشکل کرونا تمام 
نمی شود، فقط شاید یک مقدار فشار کار بیمارستانها 
کم شود، قطعا در این مدت هم امکان اینکه همه 

جا را ببندند نیست.«
وی گفت: »تعطیلی کامل مزایا و عوارضی دارد 
که باید جامعه شناسان، روانشناسان و اقتصاددان ها 
بررسی کنند اما کادر پزشکی واقعا خسته شده اند 

و بیمارستانها هم دیگر توان پذیرش ندارند.«
عمادی افزود: »بیمارستانهای دولتی کامال پر است، 
بیمارستانهای خصوصی هم فقط برای کسانی است 
که واقعا پول دارند و فقط بیمارانی که پول دارند 
می توانند به  بخش خصوصی بروند و از خدمات 
بیمارستانهای خصوصی استفاده کنند. باید حداقل 
۱00 میلیون تومان پول داشته باشند، البته اکنون 
وضعیت طوری شده که بیماران زیادی با ۱00 میلیون 
تومان پول در جیب هم در بیمارستان خصوصی 
جا پیدا نمی کنند.« وی گفت: »در رسیدن به این 

وضعیت همه مقصر هستند، هم مردم 
و هم مسئوالن، اصول بهداشتی جدی 
گرفته نشده و البته در حوزه بهداشت 
و پیشگیری کارهای خیلی بیشتری باید 
انجام شود، برخی مسئوالن تقصیر را به 
گردن مردم می اندازند و می گویند مردم 
رعایت نمی کنند، مردم هم مسئوالن را 
مقصر می دانند و می گویند با متخلفان باید 
برخورد شود اما واقعیت این است که همه 

مقصر هستیم.«
وی افزود: »یک مشکل اساسی هم این 
است تعداد تخت بیمارستانی کشور به 
نسبت جمعیت در کشور بسیار کم است و در 
سال های گذشته اقدام کافی برای افزایش سرانه تخت 
بیمارستانی انجام نشده و امروز آثار این کمبود را در 

بحران کرونا بیشتر احساس می کنیم.«
عمادی گفت: »در این وضعیت معلوم است که 
بیمارستانها نمی توانند جوابگو باشند و البته میزان 
مرگ و میر هم نسبت به مبتالیان در ایران خیلی 
باالست، یک مقدار به خاطر این است که به میزان 
الزم تست انجام نشده و یک مقدار هم به این خاطر 

است که امکانات و تخت بیمارستانی کافی نداریم.«

بیماران کرونایی با ۱۰۰ میلیون تومان 
در نوبت بستری بیمارستان خصوصی

خبـر

وضعیت برگزاری لیگ های 
ورزشی در شرایط فعلی

سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت 
برگزاری لیگ های ورزشی در وضعیت 
فعلی محدودیت های کرونایی توضیح داد.
به گزارش سپید، سیما سادات الری در 
گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت برگزاری 
لیگ های ورزشی در کشور با توجه به شیوع 
جدید،  محدودیت های  اعمال  و  کرونا 
گفت: »با توجه به تصمیم های اتخاذ شده 
و انجام تست کرونا از بازیکنان لیگ های 
ورزشی و رعایت پروتکل های بهداشتی، 
لیگ های ورزشی فقط در سطح ملی و 
لیگ برتر و فوتسال فقط در سطح ملی 

برگزار می شوند.«
وی افزود: »با توجه به این که پروتکل های 
بسیار سخت گیرانه ای برای برگزاری این 
مسابقه های ورزشی در نظر گرفته شده، 

این مسابقه ها برگزار می شوند.«
الری تاکید کرد: »البته اگر تست کرونای 
25 درصد افراد تیم ها مثبت باشد، بازی 
لغو می شود. باید توجه کرد که در نهایت، 
هدف از هر نوع محدودیت، رعایت بیشتر 
پروتکل های بهداشتی و کاهش خطر شیوع 

ویروس کرونا است.«
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عضو انجمن رادیولوژی ایران گفت: »برای افرادی که عالئمی ندارند، 
آزمایش سی تی اسکن ریه انجام نمی دهیم، این فرآیند فقط برای 

بیماران کرونایی با شرایط حاد انجام می شود.«
به گزارش سپید، حمیدرضا حقیقت خواه در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، اظهار کرد: »مسئله  مهمی که در مورد همه گیری 
کرونا در این مدت جامعه پزشکی را درگیر کرده است،  تعداد باالی 
مراجعان برای انجام سی تی اسکن بوده است.« وی افزود: »در این 
فاصله مواردی که حتماً باید به آن توجه می شد حفظ کیفیت آموزشی 
و ارتقای سطح علمی دستیاران رادیولوژی است. در حال حاضر باید 
در دانشگاه های علوم پزشکی و همچنین جامعه رادیولوژیست های 
کشور به خوبی آموزش های الزم داده شود تا پزشکان و متخصصان 

با عالئم و راه های تشخیصی این بیماری و نوع کار کردن با دستگاه 
رادیولوژی را یاد بگیرند.« حقیقت خواه ادامه داد: »در این راستا انجمن 
رادیولوژی وبینار های زیادی را تشکیل دادند که طی این مدت برگزار 
شده و همکاران ما توانسته اند اطالعات به روزی را دریافت کنند.«
عضو انجمن رادیولوژی ایران بیان کرد: »همکاران غیر رادیولوژیست، 
پزشکان عمومی و متخصصان در این بین به دلیل نبود شرایط حضوری 
تصمیم گرفتند که وبینار هایی در این زمینه برپا کنند تا شرایطی برای 
آموزش های حضوری فراهم شود. به همین دلیل برای اینکه درس و 
آموزش تعطیل نشود جلساتی را به طور غیر حضوری برپا کردند.«
وی گفت: »رسالت آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی ما در این 
شرایط سخت با تعیین شیوه نامه های جدید و استراتژی های نو که 

برای تشخیص انجام می شد، مهم ترین  بخش بحث آموزش خواهد 
بود که باید جایگاه خود را به خوبی حفظ کند تا جامع رادیولوژی 

کشور بتواند مباحث علمی خود را به روز نگه دارد.«
عضو انجمن رادیولوژی ایران تصریح کرد: »برای افرادی که عالئم 
ساده و پیش افتاده ای داشته باشند و بیمار نباشند آزمایش سی تی 
اسکن انجام نمی دهیم. ما اجازه نمی دهیم که این افراد بی دلیل خود 
را در معرض خطر اشعه  قرار دهند. سی تی اسکن ریه فقط برای 

بیماران کرونایی با شرایط حاد انجام می شود.«
وی تاکید کرد: »از همکاران محترم در این زمینه هم خواهش می کنیم 
که مانع بیمارانی که اصرار بی دلیل دارند شده و آزمایش سی تی 

اسکن را انجام ندهند.«

حقیقت خواه، عضو انجمن رادیولوژی ایران:

سی تی اسکن ریه فقط برای بیماران کرونایی انجام می شود
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سازمان انتقال خون:  خبـر

مردم تا پایان بحران کرونا  در تامین خون کمک کنند
سازمان انتقال خون ایران در پپامی ضمن قدردانی 
از مردم در راستای تامین ذخایر خون کشور، 
رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا را 
یک اولویت برشمرد و با بیان اینکه عمر خون 
و فرآورده های آن محدود است از مردم دعوت 
پایان بحران کرونا حضور مسئوالنه و  تا  کرد 

تدریجی خود را ادامه دهند.
به گزارش سپید، سازمان انتقال خون در پیامی 
تأکید کرده است: سازمان انتقال خون ایران از 
اهداکنندگان خون که سرمایه اصلی این سازمان 
هستند به دلیل اقبال گسترده به پیام های سازمان 
متواضعانه  خون  اهدای  مراکز  در  حضور  و 

سپاسگزار است.
با هدف تامین ذخایر خون و میزبانی شایسته 
از اهداکنندگان در روزهای آتی توضیحات و 

درخواست های ذیل را اعالم می داریم:
یا  با زلزله، سیل و  بیماری کووید19 تشابهی 
دیگر حوادث ندارد. این سازمان چشم امید به 
استمرار همراهی خالصانه مردم تا پایان بحران 

کرونا دارد.
ما ملزم و متعهد به رعایت کلیه پروتکل های 
بهداشتی هستیم. حفظ سالمت اهداکنندگان خون 
در اولویت است. فاصله گذاری فیزیکی با افزایش 
فاصله بین تخت های اهدای خون و در نتیجه 
استقرار تعداد کمتر تخت ها از سرعت پذیرش 
داوطلبان می کاهد و فرآیند اهدای خون با صرف 

زمانی بیشتر انجام می شود.

عمر نگهداری خون و عمده فرآورده های آن 
فرآورده های  این  است.  روز  تا 3۵  روز   3 از 
در  طوالنی  شدن  ذخیره  قابلیت  حیات بخش 
یخچال های سازمان انتقال خون را ندارد و بهترین 
جایگاه ذخیره آن در رگ های ملت ایران است. 
این روزها مستلزم  تأمین خون در  این رو  از 
و  مستمر  هیجان،  از  دور  به  آگاهانه،  حضور 

پایدار مردم است.
داوطلبان  کلیه  از  سازمان  این  عمومی  روابط 
اهدای خون تقاضا دارد که با مراجعه به وب 
به  خون  اهدای  اینترنتی  دهی  نوبت  سایت 

آدرس nobatdehi.ibto.irضمن اخذ نوبت 
و استفاده از این ظرفیت که به منظور جلوگیری 
رفاه  تکریم و  با هدف  و  ازدحام  و  از تجمع 
حال داوطلبان اهدای خون در نظر گرفته شده 
بهتر  رعایت  در  را  خون  اهدای  مراکز  است، 
دستورالعمل ها و مدیریت حضور اهداکنندگان 

یاری دهند.
یادآور می شود فراخوان دعوت از اهداکنندگان 
خون همچون گذشته از طریق ارسال پیامک، 
از  پیام  پخش  و  درج  با  یا  و  تلفنی  تماس 
و  صدا  همچون  معتبر  و  رسمی  رسانه های 

سیما و خبرگزاری های برخط و مکتوب و با 
ذکر و درج عناوین »سخنگوی سازمان انتقال 
انتقال  سازمان  »روابط عمومی  و  ایران«  خون 
خون ایران« انجام می شود. لذا از کلیه رسانه ها 
خواهشمندیم که از پیام های رسمی این سازمان 
به عنوان مرجع در اطالع رسانی ها استفاده کرده 
در فضای مجازی شکل  تحلیل هرآنچه  از  و 
می گیرد و لزومًا مورد تایید و همسو با نیازهای 
سازمان به خون و فرآورده های مورد نیاز بیماران 

نیست اجتناب کنند.
روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران همچنین 
مراتب تقدیر و تشکر مدیرعامل سازمان از تالش 
کارکنان در این ایام که فراتر از وظایف سازمانی 
بیش  کاری  پیاپی  شیفت های  در  با حضور  و 
از ساعات موظفی با منشی ایثارگرانه، صبری 
دوچندان و رویی گشاده خدمتگزار مردم بوده اند 

را اعالم می دارد.
یادآور می شویم که این سازمان پس از انجام ساز 
و کارهای اداری و قانونی در خصوص تأمین 
نیروهای  از  اعم  کیفی  و  کافی  انسانی  نیروی 
استقرار  مدون  برنامه  دیده،  آموزش  داوطلب 
مراکز موقت اهدای خون را در دست اجرا دارد 
و چنانچه در هفته های آتی با شرایط دشوارتر 
به دلیل شیوع ویروس کرونا، افزایش سرمای 
هوا و آغاز بارندگی ها مواجه شود با اجرای این 
برنامه بیش از پیش در دسترس داوطلبان گرامی 

اهدای خون خواهد بود..

عضو هیات علمی گروه تغذیه بالینی رژیم درمانی دانشکده 
تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعالم کرد: »10درصد 
موارد مبتال به دیابت، از نوع یک و 90 درصد موارد ابتال از 
نوع دو است که این نوع دیابت، بسیار به شیوه زندگی و تغذیه 

ارتباط دارد و با تغییر شیوه زندگی قابل پیشگیری است.«
به گزارش سپید، گلبن سهراب درباره تغذیه دیابت نوع یک 
گفت: »شیر مادر در پیشگیری از بروز دیابت نوع یک نقش 

دارد و تغذیه در بروز این نوع دیابت تاثیر چندانی ندارد.«
از نوع یک  به دیابت،  ابتال  افزود: »10درصد موارد  وی 
و 90 درصد موارد مبتال از نوع دو است که این نوع به 
عامل  مهم ترین  اما  دارد.  ارتباط  تغذیه  و  زندگی  شیوه 
بروز دیابت نوع دو، اضافه وزن است. چرا که عامل به 
وجود آورنده این نوع دیابت، مقاومت به انسولین است 

دارد.« بسزایی  نقش  مقاومت چاقی  این  در  که 
این متخصص تغذیه بیان کرد: »در صورتی که نمایه توده بدنی 
)شاخص اندازه گیری وزن( بیشتر باشد، مقاومت به انسولین 
نیز شدیدتر می شود و احتمال بروز دیابت نوع دو افزایش 
پیدا می کند. بنابراین توصیه می شود به افرادی که در خانواده 
و بستگان درجه یک، بیمار مبتال به دیابت نوع دو دارند، سعی 
در حفظ وزن خود در محدوده نرمال کنند که این مورد با 
تغذیه صحیح و تحت نظر متخصص تغذیه و فعالیت بدنی 

منظم طی ۵ روز در هفته امکان پذیر است.«
سهراب در ادامه تصریح کرد: »براساس مطالعات انجام شده، 
افرادی که حداقل ۵0 درصد کربوهیدرات  از  تعداد زیادی 
دریافتی شان از انواع تصفیه نشده بوده است و از گوشت های 
قرمز و فراوری شده مثل سوسیس و کالباس و روغن جامد 
مصرف کردند، در بلند مدت مبتال به دیابت نوع دو شده اند.«
وی عالوه بر کنترل وزن و فعالیت بدنی منظم، مصرف نان 
و غالت سبوس دار، انواع سبزی ها، کلم، هویج، کرفس و ... 
به دلیل اثرات آنتی اکسیدانی که دارند را نقش حفاظتی در 
بروز دیابت نوع دو دانست. این متخصص تغذیه بر مصرف 
مایعات به بیماران مبتال به دیابت در دوران کرونایی تاکید 
کرد و گفت: »این بیماران می توانند از انواع گوشت های سفید 
التهابی در بدن دارند، استفاده  بخصوص ماهی که اثر ضد 
کنند و این افراد باید توجه داشته باشند که کربوهیدرات ها 

را از انواعی استفاده کنند که حاوی قند زیاد نباشند.«
سهراب افزود: »بیماران مبتال به دیابت در دوران کرونایی از 
دوغ رقیق بدون نمک، چای کمرنگ، آب و انواع دمنوش ها 
استفاده کنند و سعی کنند آب میوه را با آب مخلوط و مصرف 
وارد  قند  باالی  دفعه حجم  یک  روش  این  با  چراکه  کنند. 

بدنشان نمی شود.«
وی بر عدم مصرف قندهای ساده در دوران کرونا تاکید کرد 
و اظهار داشت: »مصرف قندهای ساده در بدن ایجاد التهاب 
می کند و افرادی که قند ساده زیاد استفاده می کنند، سرعت 

حرکت گلبول های سفید شان کند می شود.«
عضو هیات علمی گروه تغذیه بالینی رژیم درمانی دانشکده 
تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه به شعار 
گفت:  و  کرد  اشاره  امسال  دیابت  ملی  هفته  و  روز  جهانی 
است.  اشاره شده  پرستاران  به  دیابت  ملی  هفته  در  »امسال 
چراکه در همه دنیا گفته می شود ما برای پیشگیری از دیابت 
نیاز به پرورش تعداد زیادی پرستار داریم تا از آموزش های 
صحیح بهره ببرند و این آموزش ها جهت پیشگیری از بروز 

عوارض دیابت به بیماران مبتال ارائه می شود.«
بر  مقدم  را  دیابت  از  پیشگیری  سهراب  وبدا،  گزارش  به 
درمان دانست و گفت: »پرستاران می توانند به بیماران مبتال 
به دیابت آموزش های الزم را بدهند تا این افراد چگونگی 

کنترل بیماری شان را بیاموزند.«

عضو هیات علمی گروه تغذیه بالینی رژیم درمانی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: 

90 صد موارد مبتال به دیابت، نوع دو است



رییس  بخش عفونی بیمارستان لقمان تهران:  خبـر

نمی توان از پزشکان توقع داشت اما مردم درسفر و مهمانی باشند
رییس  بخش عفونی بیمارستان لقمان با انتقاد 
افزایش  بیماری کرونا و  بار  از جدی نگرفتن 
دورهمی های خانوادگی، گفت: »نمی توان تنها 
توقع داشت که پزشکان وظیفه خود را انجام 
دهند اما مردم موارد بهداشتی را رعایت نکنند 

و در سفر یا مهمانی باشند.«
به گزارش سپید، شروین شکوهی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به خطر افزایش دورهمی ها و 
مهمانی های خانوادگی با اعمال محدودیت های 
جدید کرونایی، گفت: »به کرات توصیه کردیم 
مهمانی و دورهمی عامل مهمی در انتقال کرونا 
است اما مگر کسی اهمیت می دهد؟ برای برخی ها 

انگار نه انگار که کرونایی وجود دارد.«
وی افزود: »در حالی محدودیت تردد وسایل 
نقلیه شخصی از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح اعمال 
می شود که تاکسی های اینترنتی فعال هستند و 
هرکس بخواهد به مهمانی برود از این بستر استفاده 
می کند. در این شرایط تعداد افراد بیشتری سوار 
خودرو می شوند و احتمال آلودگی و بیماری هم 
افزایش می یابد.« رییس  بخش عفونی بیمارستان 
لقمان، ادامه داد: »تنها مشاغل غیرضروری مانند 
لباس فروشی ها تعطیل هستند. ادرات فعال اند و 
برخی ادارات هم قانون به کارگیری یک سوم یا 
یک دوم حضور کارکنان را رعایت نمی کنند. به 
خیابان که می رویم همه در خیابان هستند آیا این 

معنای الک داون واقعی است؟ اگر بارندگی نبود 
همه جلوی درب مغازه ها بساط پهن می کردند.«
وی تاکید کرد: »بازهم از مردم می خواهیم تا 
حد امکان از منزل خارح نشوند، هیچ راهی به 
انتقال  اندازه ماندن در خانه نمی تواند جلوب 
ویروس را بگیرد. هرگونه خروج از منزل با زدن 
ماسک و داشتن سایر اقالم محافظتی و... بازهم 
ما را در خطر ابتال به ویروس قرار می دهد. الزم 
است مردم تا حد امکان از وسایل نقلیه عمومی 

استفاده نکنند، رستوران نروند و یا در محل کار 
به شکل گروهی غذا نخورند، زیرا همه ماسک ها 
را برمی دارند و احتمال انتقال ویروس به شدت 

افزایش می یابد.«
در  بیماران  بستری  وضعیت  درباره  شکوهی 
اصاًل  »اوضاع  کرد:  تصریح  لقمان،  بیمارستان 
خوب نیست. بیماران بدحال بستری می شوند. از 
نظر سخت افزاری مانند تخت و اکسیژن وضعیت 
خوب نیست اما مهم تر از آن موضوع نیروی کار 

است. پزشکان و پرستاران خیلی خسته هستند. 
تنها توقع داشت که پزشکان وظیفه  نمی توان 
خود را انجام دهند اما مردم موارد بهداشتی را 
رعایت نکنند و در سفر یا مهمانی باشند. تعداد 
قابل توجهی پزشک و پرستار از دست داده ایم، 
اما بازهم برخی رعایت نمی کنند. مگر تصاویر 
را ندیدیم که در روزهای اخیر باز هم همه به 

سمت شمال کشور راه افتادند؟«
وی افزود: »وقتی یک گروه بدون فکر به خستگی 
کادر درمان به سفر می روند، حتی اگر روزی 
یک میلیون تومان هم جریمه شوند آیا برایشان 
فرقی هم می کند؟ ما می خواهیم جلوی سفرها 
گرفته شود، جریمه در شرایطی که برای کسی 
اهمیت ندارد به چه کار می آید؟ می روند سفر، 
این  می کنند.  پرداخت  هم  تومان  میلیون  یک 
حتی  و  نیست  شده  کارشناسی  محدودیت ها 

نمی توان اسم آن را قرنطینه گذاشت.«
شکوهی درباره روند بیماری طی روزهای آتی 
و احتمال ۴ رقمی شدن آمار مرگ و میر، اظهار 
کرد: »همین وضعیت فعلی بدتر هم خواهد شد. 
۴ رقمی شدن آمار مرگ و میر اصاًل دور از ذهن 
نیست؛ البته آمار همین االن هم ۴ رقمی هست اما 
طبق دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت، 
تعدادی که با تست PCR مثبت قطعی فوت 

می شوند، اعالم می شود و در آمار می آید.«

سرپرست معاونت پژوهش، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
گفت: »ایران یکی از کشورهایی بوده که در تحقیقات حوزه 
کووید-1۹ و مخصوصاً در حوزه واکسن به اعتقاد بنده بسیار 

خوب عمل کرده است.«
به گزارش سپید، فرید نجفی در خصوص برنامه های پیش روی 
معاونت پژوهش، تحقیقات و فناوری گفت: »من در 10 سال 
اخیر از نزدیک در جریان برنامه های حوزه معاونت تحقیقات و 
پژوهش بوده و هستم. محور این برنامه ها در  8  بندی است که 

وزیر محترم در ابالغ بنده هم به آن اشاره کرده اند.«
وی ادامه داد: »به هرحال اطالع دارید که کووید-1۹ از حالت 
یک بیماری در کشور خارج شده و به شکل یک پاندمی درآمده 
است و تمام کشورهای دنیا اولویت خود را روی این موضوع 
تجمیع کرده اند. اما این به آن معنا نیست که ما حوزه های دیگر 
را فراموش کنیم. به هرحال در کشور ما هنوز هم بیماری های 
غیرواگیر جز دسته بیماری هایی هستند که بار و هزینه بسیار زیادی 
را به نظام بهداشتی کشور وارد می کنند. اما در زمینه کووید-1۹ 
واقعیت این است که یک اورژانس و یک الزام است و به تنهایی 

بار بزرگی را به کشور تحمیل کرده است.«
نجفی تاکید کرد: »برنامه بنده این است که در این زمینه با همکاری 
معاونین دیگر وزارتخانه، معاونت محترم درمان، معاونت محترم 
بهداشتی در وهله اول به عنوان نظام تحقیقات در نظام سالمت به 
عنوان HSA از توانمندی ها و از داده هایی که در این نظام تولید 
شده، تحقیقات بسیار کاربردی را راه اندازی کنیم. خوشبختانه 
شبکه های تحقیقاتی بسیار خوبی در کشور طی سالیان گذشته 

راه اندازی شده که محققین جوان و محققین با تجربه بسیار خوبی 
در این شبکه های تحقیقاتی مشغول به کار هستند.«

وی ادامه داد: »این شبکه سازی تحقیقات که حاال به نوعی در 
ابالغ جناب آقای نمکی، وزیر بهداشت برای بنده هم قید شده، 
یکی از برنامه های بسیار خوبی بوده که از قبل اتفاق افتاده و من 
باید خیلی تالش کنم که این شبکه سازی تحقیقات را در کشور 
تسریع ببخشم اما واقعیت این است که تحقیقات در کشور دیگر 
بدون شبکه سازی امکان ندارد، زمان آن که یک نفر در یک گوشه 
بنشیند و بخواهد یک کار تحقیقاتی بزرگ انجام دهد گذشته 

است و هیچ جای دنیا دیگر این کار را نمی کنند.«
سرپرست معاونت پژوهش، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
گفت: »ما به امکانات و بودجه های تحقیقاتی نیاز داریم که متاسفانه 
بسیار کم است و من همیشه یکی از افرادی بودم که وقتی در 
دانشگاه یا در جلسات وزارتخانه شرکت می کردم همیشه از بودجه 
گله مند بودم که چرا پژوهش سهم ناچیزی در بودجه دارد و 
در کشور ما خیلی وقت ها با نگاه تشریفاتی به بحث پژوهش و 
فناوری پرداخته می شود. این بودجه کم را بایستی بسیار خوب 

و عادالنه در کشور توزیع کنیم.«
نجفی در خصوص سهم ایران در تولید علم جهانی در حوزه 
کووید-1۹ نیز توضیح داد: »ببینید ایران یکی از کشورهایی بوده 
که در تحقیقات حوزه کووید-1۹ و مخصوصاً در حوزه واکسن 
به اعتقاد بنده بسیار خوب عمل کرده است. شما به سهمی که 
به پژوهش از بودجه کشور اختصاص داده شده توجه کنید و به 
مشارکتی که کشور ما در تحقیقات کووید داشته توجه کنید. در 

بحث کارآزمایی های بالینی که سازمان جهانی بهداشت انجام داده، 
مشارکت ایران یکی از افتخارات ماست، گاهی می بینم بعضی از 
دوستان انتقاد می کنند از اینکه چرا ایران اینقدر با مشارکت باال 
در این تحقیقات شرکت کرده. برعکس باید این را حتماً اشاره 
کنم که وقتی کشور در یک کار آزمایی بالینی که سازمان جهانی 

بهداشت متولی آن هست شرکت کند، این یک افتخار است.«
به گزارش فارس، وی افزود: »یادمان نرود که کشور ما در اوج 
تحریم ها بود و بسیاری از این داروهایی که در کار آزمایی های 
بالینی تاثیرگذار بودند یا نبودند که البته ما آن زمان اطالع نداشتیم 
و البته این ماهیت کار آزمایی بالینی و ماهیت هر پژوهشی است، 
ولی در آن زمان خیلی از بیماران از آن داروها استفاده کردند و 
اآلن هم به همین شکل است. من فکر می کنم که کشور ما در 
بحث تحقیقات کووید-1۹ و مشارکت در کار آزمایی هایی که در 

سطح دنیا اتفاق افتاده، بسیار خوب و موفق عمل کرده است.«

تمجید سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از تخقیقات در حوزه کرونا:

عملکرد ایران در تحقیقات حوزه کووید19 بسیار خوب بوده است
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مدیرعامل کانون هموفیلی ایران تاکید کرد خبـر

ضرورت حمایت معیشتی از بیماران خاص درایام کرونا
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، بر ضرورت 
ارائه خدمات درمانی و حمایت معیشتی ویژه 
کرونا  شیوع  شرایط  در  خاص  بیماران  به 

کرد. تاکید 
به گزارش سپید، احمد قویدل در گفت وگو 
حمایت های  ضرورت  با  رابطه  در  مهر  با 
خاص از بیماران خاص از جمله هموفیلی ها 
کشور،  در  کرونا  گسترده  شیوع  شرایط  در 
گفت: »یکی از بزرگ ترین نگرانی های سازمان 
و  کارشناسان  همچنین  و  بهداشت  جهانی 
متخصصان حوزه بیماری ها در ایران و جهان، 
به  بیماری ها  انواع  به  مبتالیان  مراجعه  عدم 
خصوص بیماری های دیر درمان مانند دیابت، 
انواع سرطان ها، بیماران مبتال به عارضه های 
قلبی، مبتالیان به فشار خون، بیماران خاص 
امور  پیگیری  جهت  درمانی  مراکز  به  و… 
بیماری  به  ابتال  خطر  علت  به  خود  درمانی 

کرونا در این مراکز است.«
وی افزود: »ابعاد این نگرانی ها آنقدر جدی 
بود که مراجع بهداشتی مجبور شدند والدین 
را برای تزریق واکسن های ضروری کودکان 
تشویق به مراجعه به مراکز درمانی نمایند. به 
نوعی همه گیری کرونا، شدت شیوع و تغییر 
نموده  حاکم  را  فضایی  ویروس  این  حالت 
حتی  برای  می دهند  ترجیح  مردم  که  است 
تا آنجا که  بیماری های عادی و روزمره هم 
ممکن است به مراکز درمانی مراجعه ننمایند. 
خود درمانی یکی از آسیب های مهم دوران 
شیوع کرونا است که مخاطرات بسیار دارد.«
قویدل ادامه داد: »این رویکرد و واکنش مردم 
درمانی  مراکز  به  مراجعه  است.  خطا  اساسًا 
شیوه نامه های خاص دارد و مبتالیان به انواع 
بیماری های زمینه ای و بیماران عادی می توانند 
و باید برای امور درمانی خود با رعایت شیوه 
نامه ها به مراکز درمانی مراجعه کنند. عوارض 
عدم مراجعه به موقع بیمارانی که مبتال به انواع 
بیماری های دیر درمان هستند و ضرورت دارد 
آزمایش ها و عکسبرداری های دوره ای داشته 
باشند، در آینده نزدیک این بیماران و سیستم 
بهداشت و درمان را با مشکالت بزرگ تری 
مواجه می نماید که گذشته از هزینه های گزافی 
که دارد مخاطرات جانی نیز برای این بیماران 
بیماران  با  رابطه  در  نیز  نگرانی  همین  دارد. 

از جمله هموفیلی ها جدی است.« خاص 
که  حضوری  دیدار  »در  کرد:  تصریح  وی 
مدیران انجمن های بیماران خاص چندی پیش 
با معاون درمان وزارت بهداشت داشتند، از 
آنجا که اکثر مراکز بیمارستانی ارائه خدمت به 
بیماران خاص با مراکز ارائه خدمت به بیماران 
و  ایشان  توجه  است  مشترک  کرونا  به  مبتال 
کارشناسان این حوزه به ضرورت به وجود 
برای  رابطه  این  در  تمهیدات خاص  آوردن 
بیماران خاص و حتی دیگر بیماران مبتال به 
انواع بیماری های دیر درمان شدند. از آنجا که 
ضرورت مراجعه این بیماران به دالیل مختلف 
غیر محال و اجباری است، برنامه ریزی وزارت 

بهداشت برای این نوع مراجعات برای کاهش 
احتمال ابتالی بیماران خاص به کرونا ضرورت 
تام دارد. برای نمونه اساسًا چه ضرورتی دارد 
ماهیانه  نسخه  اخذ  برای  خاص  بیمار  یک 
داروهای خود مجبور به مراجعه به بیمارستانی 
باشد که محل بستری بیماران مبتال به کرونا 
رصد  ادواری،  معاینه های  برای  حتی  است. 
مراجعه  به  مجبور  بیمار  آزمایش ها  وضعیت 
به  مبتال  بیماران  به  که  باشد  بیمارستانی  به 
کرونا هم خدمات می دهد. وزارت بهداشت 
می تواند این خدمات سرپایی و پیگیری امور 
منتخب  درمانگاه های  در  را  بیماران  درمانی 
در  و  نماید  ارائه  ایمن تر  با شرایط  معینی  و 
موانع  و حتی  نماید  ارائه  محدودی  ساعات 
خاص مانند محدودیت های خاص جغرافیایی 
دانشگاه های علوم پزشکی را نیز با توجه به 

شیوع کرونا از میان بردارد.«
قویدل همچنین بر توسعه خدمات الکترونیک 
به این بیماران تاکید کرد و از وزارت بهداشت 
در خواست نمود از اعمال سلیقه سازمان های 
قاطعیت  با  خاص  بیماران  امور  در  بیمه گر 

نماید. جلوگیری 
وی تاکید کرد: »مرجع تشخیص خاص بودن 
بیماری، وزارت بهداشت است و سازمان های 
بیمه گر بر اساس قانون وظیفه دارند برای این 
بیماران دفترچه خاص صادر نمایند و اجازه 
وزارت  بسته حمایتی  از  را  بیمار  بهره مندی 
ارائه  جمله  از  بیماران  این  برای  بهداشت 
خدمات اینترنتی را فراهم آورند. سازمان های 
ارثی  بیماری های  ندانند  است  بعید  گر  بیمه 
درمان نمی شوند و در خواست های مکرر آن از 
بیماران برای ارائه تصویر ارائه آزمایش جدید 
نه تنها مبنای علمی ندارد بلکه تحمیل هزینه 

بیمه  رابطه  این  در  متأسفانه  است.  به کشور 
سالمت کارنامه خوبی ندارد. بسیار امیدواریم 
وزارت  حمایتی  بسته  ابالغ  به  توجه  با  که 
آن  پیوست  در  که   1399 سال  در  بهداشت 
خاص  گروه های  در  خاص  بیماری های  نام 
بیمه  سازمان های  است،  گردیده  ابالغ  نیز 
بیماران خاص  با  را  گر همکاری شایسته ای 
نمایند. البته بیمه تأمین اجتماعی از نظم الزم 
است.  برخوردار  پیش بینی  قابل  اقدامات  و 
نامه های  بیمه گر و شیوه  تعدد صندوق های 
مختلف آنها در برخورد با بیماران خاص نیز 
صندوق های  است.  دیگر  مشکالت  از  یکی 
بیماران  از  و…  سیما  و  صدا  بانک ها،  بیمه 
داروهای خود  هزینه های  خاص می خواهند 
با اسناد و مدارک جهت  بپردازند و بعداً  را 
دریافت هزینه های آن اقدام نمایند. با توجه 
به گرانقیمت بودن این دارو ها تحمیل چنین 
فرآیندی به بیماران در شرایطی که اکثر مردم 
با  نیست.  منصفانه  دارند،  معیشتی  مشکالت 
توجه به حمایت های قانونی دولت عقد تفام 
نامه با این صندوق های بیمه می تواند مشکل 

بیماران را حل نماید.« این 
مدیر عامل کانون هموفیلی ایران ضمن تاکید 
معیشتی  و  رفاهی  حمایت های  ضرورت  بر 
به موازات حمایت های دارویی و درمانی از 
این بیماران، گفت: »متأسفانه بیماران خاص 
نه در قوانین مصوب مجلس و نه در حوزه 
وزارت رفاه از جایگاه معینی برای حمایت های 
معیشتی و رفاهی برخوردار نیستند، آمار رسمی 
این بیماران کمتر از 1۲0 هزار نفر است که 
این آمار با توجه به کمک های معیشتی که از 
طرف ارگان های مختلف در کشور به اقشار 
آسیب دیده می شود تعداد قابل توجهی نیست 

و  بهداشت  وزارت  همکاری  با  می تواند  و 
وزارت رفاه برای این بیماران محقق گردد. نام 
و مشخصات کامل بیماران در بانک اطالعاتی 
به  انعکاس  قابل  بهداشت موجود و  وزارت 
فرمان  ستاد  مانند  معیشتی  حمایت  نهادهای 
اجرایی حضرت امام )ره(، بنیاد برکت، هالل 
احمر، اتاق بازرگانی و… است. خوشبختانه 
اخیراً وام بانکی به بیماران خاص اختصاص 
به جرأت می توان گفت  داده شده است که 
صورت  به  که  است  حمایتی  امتیاز  اولین 
متمرکز به بیماران خاص اختصاص داده شده 
است. حسب اطالع رسانی به کانون طی هفته 
جاری قرار است جزئیات آن توسط وزارت 
بهداشت به انجمن ها اطالع رسانی گردد. بسیار 
امیدواریم اختصاص این وام با شرایط قابل 

گردد.« محقق  بیماران  توسط  تأمین 
هموفیلی  بیماران  ابتالی  آمار  پایان  در  وی 
به کرونا تا هفته گذشته را 8۴ نفر اعالم کرد 
و افزود: »خوشبختانه تا کنون گزارش فوت 
بیماران هموفیلی  در  کرونا  بیماری  از  ناشی 
اعضای  ابتالی  موارد  است.  نشده  گزارش 
خانواده بیماران در اثر عدم رعایت توصیه های 
توجه  قابل  موارد  در  بیماران  توسط  ایمنی 

گزارش شده است.«
مکرراً  ایران  هموفیلی  »کانون  گفت:  قویدل 
بیماران و همچنین مردم توصیه می نماید  به 
بیمارستانی و حتی  مراکز  به  مراجعه  از  بعد 
منزل  به  ورود  هنگام  بزرگ  داروخانه های 
آستانه ورودی  در  را  بیرون خود  لباس های 
منزل تعویض نموده و جهت شست وشو در 
کیسه پالستیکی در بسته قرار دهند و پس از 
استحمام در مجاورت دیگر اعضای خانواده 

گیرند.« قرار  به خصوص سالخوردگان 



آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

انگلیس، ایتالیا و فرانسه رکورددار قربانیان درقاره سبز
آمار جهانِی مبتالیان به کووید۱۹ تاکنون به ۵۸ 
میلیون و ۴۹۴ هزار و ۸۰۱ نفر رسیده و مرگ 
یک میلیون و ۳۸۶ هزار و ۵۷۰ نفر نیز بر اثر ابتال 

به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها ۴۰ میلیون 
و ۴۶۷ هزار و ۹۵۴ 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 
کووید۱۹، جایگاه  دوم و سوم را در جهان به خود 
اختصاص داده اند. همچنین در حال حاضر چهار 
کشور ایاالت متحده، برزیل، هند و مکزیک به 
ترتیب رکورددارِ قربانیان این بیماری در دنیا هستند 
و تعداد جان باختگان این بیماری در انگلیس نیز از 
۵۰ هزار نفر عبور کرده و این کشور تاکنون بیشترین 

قربانیان کرونا را در قاره سبز داشته است. هرچند 
هم اکنون ایتالیا و فرانسه نیز در حال نزدیک شدن 

به آمار ۵۰ هزار جان باخته ی کرونا هستند.
ورلداُمتر، شمار  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری 
که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را 
تاکنون داشته اند تا صبح روز یکشنبه به ترتیب 

به شرح زیر است:
۱. آمریکا: ۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۶۶ مبتال، 

۲۶۱ هزار و ۷۹۰ قربانی
۲. هند: ۹ میلیون و ۹۵ هزار و ۹۰۸ مبتال، ۱۳۳ 

هزار و ۲۶۳ قربانی
۳. برزیل: شش میلیون و ۵۲ هزار و ۷۸۶ مبتال، 

۱۶۹ هزار و ۱۶ قربانی

۴. فرانسه: دو میلیون و ۱۲۷ هزار و ۵۱ مبتال، ۴۸ 
هزار و ۵۱۸ قربانی

۵. روسیه: دو میلیون و ۶۴ هزار و ۷۴۸ مبتال، ۳۵ 
هزار و ۷۷۸ قربانی

۶. اسپانیا: یک میلیون و ۵۸۹ هزار و ۲۱۹ مبتال، 
۴۲ هزار و ۶۱۹ قربانی

۷. انگلیس: یک میلیون و ۴۹۳ هزار و ۳۸۳ مبتال، 
۵۴ هزار و ۶۲۶ قربانی

۸. ایتالیا: یک میلیون و ۳۸۰ هزار و ۵۳۱ مبتال، ۴۹ 
هزار و ۲۶۱ قربانی

۹. آرژانتین: یک میلیون و ۳۶۶ هزار و ۱۸۲ مبتال، 
۳۶ هزار و ۹۰۲ قربانی

۱۰. کلمبیا: یک میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۹۳ مبتال، 
۳۵ هزار و ۱۰۴ 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، ایتالیا، 
آرژانتین، کلمبیا و مکزیک نیز بیش از یک میلیون 

مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

نماینده رسمی سازمان جهانی بهداشت در اروپا گفت: »قرنطینه 
سراسری آخرین گزینه برای مبارزه با کروناست و کشور ها باید به 
توصیه های بهداشتی عمل کنند تا آمار فوتی های کرونایی کاهش یابد.«
به گزارش سپید، هانس کلوگه اظهار کرد: »اگر تمام افراد از شیوه 
نامه های بهداشتی پیروی کنند، می توان از ایجاد محدودیت و 

قرنطینه سراسری خودداری کرد.«
مدیر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در اروپا گفت: »ایجاد قرنطینه 
سراسری آخرین گزینه است و کشور ها باید به توصیه های بهداشتی 

عمل کنند تا آمار فوتی های کرونا را کاهش دهند.«
وی ادامه داد: »هم اکنون میزان استفاده از ماسک حدود ۶۰ درصد 

ایجاد  از  بزنند می توان  اگر ۹۵ درصد مردم ماسک  اما  است، 
محدودیت های شدید خودداری کرد. البته تنها عامل تعیین کننده 
زدن ماسک نیست و دیگر اصول بهداشتی نیز باید رعایت شود.«
کلوگه افزود: »در این روز ها میلیون ها نفر در شرایط قرنطینه به سر 
می برند و شغل خود را از دست داده اند. این افراد نیاز به حمایت 
مالی دارند و باید از نظر روانی نیز تحت نظر قرار گیرند تا آسیب 

شدیدی به این آن ها وارد نشود.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کلوگه درباره واکسن های 
فایزر و مدرنا گفت: »واکسن ها به صورت کامل از همه گیری کرونا 

جلوگیری نمی کنند و همچنین تولید و توزیع آن ها دشوار است.«

نماینده رسمی سازمان جهانی بهداشت در اروپا: 

قرنطینه سراسری، آخرین گزینه برای پیشگیری از کروناست

مقامات بهداشتی ایاالت متحده با صدور مجوزی برای استفاده 
اضطراری از یک داروی آنتی بادی )پادتن( موافقت کردند که به 

تقویت سیستم ایمنی بدن در مبارزه با کووید۱۹ کمک می کند.

به گزارش سپید، رسانه های داخلی آمریکا می گویند این همان 
داروی تجربی است که برای درمان ترامپ، رئیس جمهوری 

آمریکا در زمان ابتالی او به کرونا استفاده شده بود.
بر این اساس سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA(، استفاده 
اضطراری از داروی شرکت »ریجنرون« را برای جلوگیری از 
بستری شدن مبتالیان در بیمارستان و وخیم شدن حال افرادی 
که دارای عالئم خفیف تا متوسط کووید۱۹ هستند، صادر کرد.

بر اساس دستور این سازمان، این داروی تزریق وریدی، تنها یکبار 
برای هر بیمار تجویز خواهد شد و استفاده از آن نیز تنها برای 
بزرگساالن و کودکان باالی ۱۲ سال که دست کم ۴۰ کیلو وزن 
دارند و در معرض خطر ابتالی شدید به کووید۱۹ هستند، مجاز 
خواهد بود. داروی شرکت »ریجنرون« ترکیبی از دو آنتی بادی 

است تا احتمال موثر بودن آن را افزایش دهد.

آنتی بادی ها، پروتئین هایی هستند که به بدن برای از بین بردن 
ویروس ها کمک می کنند. اگرچه در شرایط عادی سازمان غذا 
و داروی آمریکا مجوز استفاده از یک دارو را تنها در صورت 
دریافت »شواهد قطعی« از مؤثر بودن و بی خطر بودن آن دارو 
صادر می کند، اما در موارد اضطرارِی مرتبط با بهداشت عمومی، 
این سازمان می تواند استانداردهای مدنظر خود برای صدور مجوز 

را کاهش دهد و استفاده از آن دارو را موقتاً تایید کند.
به گزارش یورونیوز، این مجوز در حالی صادر شده که تا کنون 
بیش از ۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر از جمعیت ۳۳۱ میلیون نفری 
آمریکا به ویروس کرونا مبتال شده اند و از این تعداد نیز ۲۳ هزار 

نفر در وضعیت بحرانی قرار دارند. 
شیوع کرونا تا کنون بیش از ۲۶۱ هزار قربانی نیز در این کشور 

برجای گذاشته است. ایسنا

صدور مجوز استفاده اضطراری از یک داروی کرونا در آمریکا

شماره ۱۸۰۳ ۳11 آذر ۱۳۹۹



اظهارات صریح محمدرضا هاشمیان درباره وقایع اخیر:

شماره 121803 3 آذر 1399

مسیح   بیمارستان   ICU تخصص  فوق  
دانشوری تهران به بیان صریح ناگفته هایی 
وزیر  مستعفی  معاون  عملکرد  درباره 

پرداخت. کرونا  مدیریت  در  بهداشت 
در  هاشمیان  محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
با روزنامه »فرهیختگان« تصریح  گفت وگو 
در  ملک زاده  آقای  که  کردم  »تعجب  کرد: 
درمان های  مسائل  به  چطور  استعفا  نامه 
دارویی کرونا نقد وارد می کند و از وزیر 
شاکی است. در جلساتی که بنده در کمیته 
فقط  بودم  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  علمی 
در  کرونا  مدیریت  و  می داد  نظر  ایشان 
انصافًا  وزیر  بود.  ایشان  اختیار  در  کشور 
در این مسائل جزئی شرکت نمی کرد. بحث 
واکسن را دکتر ملک زاده بارها عنوان کرده 
بود که واکسن تاثیری ندارد و تاثیر آن کم 
تاثیر  واکسن  بیشتر  درصد   ۵0 تا  و  است 
بحث  یا  می شدند  دلسرد  مردم  و  ندارد 
گرمای هوا و اثرگذاری آن بر کنترل کرونا 
می رفتند  مردم  همه  و  می شد  صحبت  که 
می گرفتند،  عروسی  کشور  جنوب  در  و 

بود.« ایشان  نظرات  از  همه 
وی ادامه داد: »داروی فاویپیراویر را ایشان 
داروی  نمی خورد.  درد  به  که  کرد  اذعان 
سووداک را ایشان به صورت مویرگی بدون 
وجود  بهداشت  وزارت  پروتکل  در  اینکه 
کشور  دارویی  سیکل  وارد  باشد  داشته 
کرد، بدون اینکه این دارو در کد تحقیقاتی 
شود.  انجام  حیوانی  مطالعه  و  گیرد  قرار 
بردند  پیش  مردم  روی  را  کار  این  ایشان 
کردند.  آزمایش  را  دارو  این  مردم  با  و 
دکتر ملک زاده طلبکارانه  نمی دانم چرا  من 
صحبت می کنند؟ پروژه کرونای کشور، کلیه 
درباره  که  نظراتی  کلیه  و  پژوهشی  مسائل 

دارو است، زیر دست ایشان بود. در واقع 
که  افرادی  به  نسبت  جوابگویی  هیچ گونه 
ندارند. خودسرانه  درمان هستند،  کادر  در 
تصمیماتی برای مردم می گیرند بدون اینکه 
در فیلد کاری از ابتدا باشد. تمام حرف های 
آن ها از ابتدا درباره داروها ایراد داشت.«
باید  همه  این  »چرا  کرد:  اظهار  هاشمیان 
نفر   ۴00 الی   ۵00 روز  هر  و  کنیم  ضرر 
فوت کنند؟ ایشان باید ریز بودجه هایی که 
پرداخت  ایشان  به  تحقیقاتی  کارهای  برای 
بدهد چرا  باید توضیح  کند.  اعالم  را  شده 
کرد؟  طراحی  ایران  برای  را  گله ای  ایمنی 
چرا جواب ایمنی گله ای را نمی دهد؟ چرا 
ارتباط  من  به  رمدسیویر  مطالعه  نمی گوید 
نداشته و به فوق تخصص ICU ربط داشته 
را  بهداشت  جهانی  سازمان  مطالعه  من  و 
وقتی  نمی گوید  چرا  گرفته ام؟  خود  دست 
مطالعه در ایران انجام می شد و گفتم داروی 
باز  ندارد،  تاثیر  کرونا  درمان  در  کلروکین 
بیان نمی کند در  به مردم تجویز کرد؟ چرا 
مقاله ای که در سازمان جهانی بهداشت قرار 
را  بیمار  یک  اینکه  بدون  کنند  است چاپ 
ویزیت کرده باشد و یا رشته تخصصی اش 
گرفت؟  خود  دست  در  را  مطالعات  باشد 
دست  که  است  سال   1۲ بهداشت  وزارت 
را  کلیدی  شغل های  همه  و  است  ایشان 
گیر  وزیر  به  اآلن  بعد  و  داشته  دست  در 
عنوان  قبال  چرا  را  مسائل  این  می دهد؟ 
بیان  کرونا  شیوع  اول  زمان  چرا  نکرد؟ 
نکرد؟ اآلن که تعداد زیادی از مردم فوت 
یک  به عنوان  آورد؟  یاد  به  را  این  کردند 
شرکت  که  دارید  حقی  چه  کشوری  مقام 
دارویی می زنید و کار خود را انجام می دهید 
کار  دارو  با  که  می دهید  گیر  همه  به  و 

هستید،  گوارش  فوق تخصص  شما  کنند؟ 
کرونا  درباره  دارید؟  کرونا  به  ربطی  چه 
کجا  گذرانده اید؟  را  خود  تحصیالت  کجا 
را  خود  تحصیالت  بدحال  بیمار  درباره 
مملکت   ICU به  اینکه  جز  گذرانده اید؟ 
کار  چه  کرده اید،  ظلم  بدحال  بیماران  و 

داده اید؟« انجام  مفیدی 
داروی  درباره   ICU فوق تخصص  این 
»این  گفت:  »سووداک«  حدیث  و  پرحرف 
دارو برای هپاتیت C است و داروی بسیار 
موثری در این بیماری است اما بدون اینکه 
در  کند  را طی  کرونا  آزمون حیوانی روی 
ایران و روی بیماران ایرانی این دارو برای 
چون  ایشان  می شود.  تست  کرونا  درمان 
ارتباط نزدیکی با آمریکا دارد با آنجا مقاله ای 
بیمار  می کند.  چاپ  دارو  این  نفع  به  را 
ایرانی است و نویسندگان از همه جای دنیا 
امتحان می شود  ایران  مردم  هستند و روی 
و تاثیر خوب آن را در برخی شرایط نشان 
می دهد. این دارو ضدویروسی و خوراکی 
است ولی در واقع اآلن انگلستان مطالعات 
حیوانی را روی آن شروع کرده تا کار کند. 
روی  حیوانی  مطالعه  اینکه  بدون  اینجا  اما 
این دارو صورت گیرد، ایشان این مطالعات 
انجام  تهران  دانشگاه  گوارش  مرکز  در  را 
می دهد. باید این کار در خط پژوهشی انجام 
می شود.  استفاده  درمان  در خط  ولی  شود 
من ایراد را به آقای دکتر جان بابایی بیشتر 
این  داد  اجازه  چطور  ایشان  که  می گیرم 
داروها در خط درمان وارد شود؟ چرا دکتر 
جان بابایی، معاونت درمان جلوگیری نکرد 
تا این دارویی که در خط پژوهشی است در 
کشور تجویز و برای بیماران کرونا استفاده 
 شود؟ دکتر جان بابایی و دکتر ملک زاده هر 

این  دادند.  انجام  خواستند  مردم  با  کاری 
درست است؟ این یک بام و دو هواست.«
استعفای  چرایی  تشریح  در  هاشمیان 
ملک زاده شب قبل از آغاز محدودیت های 
با  ابتدا  از  »اینها  گفت:  کرونایی  جدید 
گله ای  ایمنی  به  بودند.  مخالف  قرنطینه 
ایمنی  پروژه  خود  که  کسی  دارند.  اعتقاد 
گله ای را به صورت عملی در دنیا راه اندازی 
و  صحبت ها  و  بود  ملک  زاده  دکتر  کرد، 
نوشته های ایشان وجود دارد. باور ایشان به 
ایمنی گله ای است. قرنطینه را ایشان قبول 
ندارد و می گوید همه باید بیمار شوند و یک 
تعدادی هم فوت می کنند و این مهم نیست 
می مانند،  زنده  که  کسانی  نهایت  در  ولی 
هم  واکسن  می گفتند  می کنند.  پیدا  ایمنی 
۵0 درصد بیشتر اثر ندارد اما اآلن می بینیم 
تاثیرگذار  درصد   9۵ دنیا  در  واکسن ها 
واکسن  از  را  گله ای  ایمنی  ایشان  هستند. 
بیشتر قبول دارند. قرنطینه را هیچ یک قبول 
است.  همین  حتما  دالیل  از  یکی  ندارند. 
وزیر بهداشت کال دکتر ملک زاده بود. چند 
از زمان  ایشان  ایشان است.  سال است که 
االن  تا  و  بود  وزارتخانه  در  فاضل  دکتر 
هست. تمام ساختار وزارت بهداشت دست 
همین طور  هم  امروز  است.  ملک زاده  دکتر 
بهداشت دست  است. چیدمان کل وزارت 
او است، تمام تفکر وزارت بهداشت دست 
همین طور  هم  امروز  است.  ملک زاده  دکتر 
تفکر  در  تغییری  ایشان  استعفای  با  است. 
دکتر  تفکر  چون  نمی افتد  اتفاق  وزارتخانه 
ملک زاده هنوز در وزارت بهداشت وجود 
دارد. ساختار وزارت بهداشت طراحی دکتر 
ملک زاده است. دکتر ملک زاده فرد باهوشی 
حوزه  در  کشور  بودجه های  تمام  است. 
بیشترین  بود.  ایشان  دست  در  پژوهشی 
مقاالت در کشور توسط ایشان و تیم ایشان 
پیش رفته است و بودجه میلیاردی همواره 
دست ایشان بود. برای همین این سیستمی 
سیستم  است،  ملک زاده  دکتر  دست  که 

است.« بزرگی 
خواستیم  »چندین بار  گفت:  پایان  در  وی 
اصال  ایشان  که  کنیم  مناظره  ایشان  با 
بخواهد  که  نمی کند  حساب  آدم  را  بقیه 
نگاه  و  نه  مغرورا همواره  کند.  صحبت 
از باال دارد. اجازه رشد به گروه دیگری 
آمده،  پیش  که  را  جریانی  این  نمی دهد. 
گله ای  یمنی  ا طرح  به خاطر  بیشتر  من 
در  مرگ ومیر  فزایش  ا و  فتاد  ا تفاق  ا که 
به  را  پیرمرد  و  پیرزن  آه  که  بود  کشور 
مافوق  امر  این  نم.  می دا داشت،  ه  همرا
این  می کنم  احساس  بحث هاست.  این 
بخش  به  ملک زاده  دکتر  بی توجهی  به  امر 
اصلی  دشمن  ایشان  برمی گردد.   ICU
است.  کشور  در   ICU فوق تخصص 
در   ICU فوق تخصص  نمی دهد  اجازه 

شود.« ایجاد  بیمارستان  یک 

مدیریت کرونا  در کشور دراختیار دکترملک زاده بود



  امین جاللوند
که  کرد  ثابت  کرونا  مهلک  بیماری  شیوع 
توسعه خدمات پزشکی از راه دور یا همان 
»تله مدیسین« تا چه اندازه حیاتی است. در 
زمانی که مردم از رفتن به مراکز درمانی هراس 
دارند و می ترسند که به بیماری کرونا مبتال 
شوند، خدمات پزشکی از راه دور می تواند 

این دغدغه ها را مرتفع کند. از  بسیاری 
برای  زیادی  بحران کرونا، تالش  در دوران 
توسعه خدمات پزشکی از راه دور انجام شده 
و دستاوردهای مهمی نیز حاصل شده است. 
البته کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند که 
باید رفع موانع پیش روی توسعه خدمات »تله 

بگیرد. قرار  اولویت  نیز در  مدیسین« 
بیمه  سازمان  معاون سالمت  رضایی،  مهدی 
سالمت هم با اشاره به پیشرفت ایران در مسیر 
توسعه خدمات تله مدیسین، یادآور می شود: 
»با توجه به شرایط روز و آینده نگری، بیمه 
سالمت نباید از قافله عقب بماند. بنابراین در 
این راستا چارچوب و بسته های خدمتی تدوین 
تخصصی  حوزه  در  مثال  عنوان  به  می کنیم. 
سازمان تالش می کنیم که بحث تله مدیسین 
را پیش ببریم که اقدامات مهمی نیز در این 

انجام شده است.« زمینه 

همچنین رضا گل پیرا، مدیرکل مرکز مدیریت 
وزارت  بالینی  خدمات  تعالی  و  بیمارستانی 
بهداشت نیز با اشاره به افزایش پوشش بیمه ای 
خدمات تله مدیسین، تاکید می کند: »خدمات 
داشت  خواهد  بیمه ای  پوشش  تله مدیسین، 
بیمه ها  ۷۰ درصدی را که  و همان وضعیت 
پوشش  ویزیت  و  سرپایی  خدمات  برای 
این حوزه هم پوشش خواهند  می دهند، در 

داد. همچنین تمام تعرفه های آن ها تعرفه های 
مصوب و مورد تایید وزارت بهداشت است 
می رسد.  نیز  بیمه  عالی  شورای  تایید  به  که 
فرد مجاز  توسط  اگر خدمتی  اساس  این  بر 
انجام  مجاز  زمان  در  و  مجاز  افزار  نرم  در 
به  نسبت  بیمه  استاندارد،  شرایط  در  گیرد، 

می شود.« متعهد  آن 
از سوی دیگر، قاسم جان بابایی، معاون درمان 
وزارت بهداشت هم با اشاره به برنامه های اجرا 
شده برای توسعه خدمات تله مدیسین در دوران 
کرونا، خاطرنشان می کند: »با استفاده از خدمات 
دوراپزشکی، مردم از راه دور ویزیت و مشاوره 
از  تشخیصی  همچنین خدمات  شد.  خواهند 
جمله ارسال مدارک تصویربرداری نیز از طریق 
این ظرفیت پشتیبانی می شود. بنابراین دسترسی 
مردم افزایش می یابد. این امکان در بیش از ۴۲ 
نقطه کشور فراهم شده است. امیدواریم بزودی 
با تالش و کوشش دانشگاه ها و فراهم شدن 
زیرساخت های الزم شاهد برقراری این نوع 
سرویس دهی در نقاط کم برخوردار و برخوردار 

برای ویزیت و مشاوره بیماران باشیم.«
او تاکید می کند: »استفاده از این زیر ساخت 
در شرایط بحرانی اپیدمی کرونا می تواند بسیار 
خدمات  ما  کنونی  اولویت  شود.  واقع  موثر 

از راه دور به بیماران سرپایی است و دومین 
بحث ارائه خدمات مشاوره از راه دور برای 
بیماران بدحال در آی سی یو است. در گام های 
بعدی این خدمات تسری یافته و شامل بیماران 

خاص و سایر حوزه ها خوهد شد.«
و  فنی  معاون  جهانگیری،  محمد  همچنین 
نظارت سازمان نظام پزشکی نیز معتقد است 
مناسب  زیرساخت های  ایجاد  وجود  با  که 
نیاز است  تله مدیسین، همچنان  برای توسعه 
که این زیرساخت ها ارتقا یابد. او می گوید: 
از  پزشکی  خدمات  طرح  »زیرساخت های 
راه دور در سال های گذشته توسط وزارت 
کشور  در  پزشکی  نظام  سازمان  و  بهداشت 
به شیوع  توجه  با  امروزه  است.  فراهم شده 
کاهش  و  تردد  محدودیت  و  کرونا  بیماری 
مراقبت  خدمات  پزشکان،  مطب  به  مراجعه 
مورد  گذشته  از  بیشتر  دور  راه  از  پزشکی 
سالمت  نظام  سیاست گذاران  و  مردم  توجه 
قرار گرفته است. خدمات مراقبت های پزشکی 
و  پروتکل های خاص  اساس  بر  دور  راه  از 
قواعد مشخص انجام می شود تا مردم اطمینان 
این  از  مناسب  خدمات  دریافت  از  کاملی 

باشند.« داشته  طریق 
ادامه در صفحه 14 

خدمات پزشکی از راه دوردرمسیرتوسعه
با وجود اقدامات مهمی که برای توسعه »تله مدیسین« برداشته شده است، 

کارشناسان نظام سالمت می گویند باید موانع پیش روی توسعه این طب نیز برداشته شود

در زمانی که مردم از رفتن به 
مراکز درمانی هراس دارند و 

می ترسند که به بیماری کرونا مبتال 
شوند، خدمات پزشکی از راه دور 
می تواند بسیاری از این دغدغه ها 

را مرتفع کند. در دوران بحران 
کرونا، تالش زیادی برای توسعه 
خدمات پزشکی از راه دور انجام 

شده و دستاوردهای مهمی نیز 
حاصل شده است. در عین حال 
کارشناسان تاکید دارند که باید 
رفع موانع پیش روی توسعه این 

خدمات نیز در اولویت قرار بگیرد
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 ادامه از صفحه 13
جهانگیری با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت های 
مناسب برای توسعه خدمات تله مدیسین، یادآور 
مراقبت های  طرح  اجرای  »زیرساخت  می شود: 
پزشکی از راه دور باید به گونه ای فراهم شود تا 
ناظران بتوانند به خوبی بر نحوه عملکرد پزشکان 
نظارت کافی داشته باشند تا مشکالت حقوقی و 
نحوه پرداخت ها، دارای قابلیت بررسی از سوی 
ناظران باشد. نسخه نویسی الکترونیکی و پرداخت 
آن بر اساس شرایط خاص و پروتکل ها انجام 
می شود و در این زمینه، بسته هایی مانند مشاوره 
از راه دور نیز طراحی شده است. در این راستا 
باید تمامی زیرساخت های الزم در کشور فراهم 
شود تا ناظران در زمینه تماس های گرفته شده از 
سوی مردم و تایید مستندات، دسترسی الزم را 
داشته باشند. مراقبت های پزشکی از راه دور بر 
اساس قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال 
99 انجام شده است و این طرح تحت نظر وزارت 
بهداشت، سازمان نظام پزشکی و دبیرخانه شورای 

عالی بیمه انجام می شود.«
با توجه به اجرای پایلوت خدمات پزشکی از 
راه دور در هشت دانشگاه علوم پزشکی سراسر 
کشور، کارشناسان امیدوارند که مسیر توسعه این 

خدمات، تداوم داشته باشد.

ضرورت توسعه بیشتر »تله مدیسین« در 
دوران کرونا

با وجود پیشرفت های ایران در مسیر توسعه خدمات 
تله مدیسین، صاحبنظران نظام سالمت معتقدند که 
برای شتاب بخشی به این توسعه باید چالش ها و 
ناهمواری های پیش رو نیز برداشته شود. همچنین 
آنها تاکید دارند که باید در دوران کرونا، توسعه بیشتر 
خدمات پزشکی از راه دور در اولویت قرار بگیرد.
علی غالم  زاده، ارائه دهنده خدمات تله مدیسین 
به ضرورت توسعه خدمات دوراپزشکی در دوران 
کرونا اشاره می کند و به سپید می گوید: »در ایام کرونا 
که ماندن در خانه به عنوان بهترین واکسن و دارو 
شناخته می شود، خدمات تله مدیسین می تواند به 
تحقق این هدف کمک کند. در ایام کرونا، دنیا به 
اهمیت خدمات پزشکی از راه دور، بیشتر واقف 
شد. خوشبختانه اخیرا گام های مثبتی برای توسعه 
خدمات تله مدیسین برداشته شده است. مجموع 
این اقدامات موجب شده است که هم اکنون فرهنگ 
استفاده از خدمات پزشکی از راه دور در کشورمان، 
رفته رفته نهادینه شود و خیلی از مردم و مسئوالن 
با خدمات تله مدیسین آشنا شوند. با این وجود 

هنوز نیاز است که برای توسعه بیشتر این خدمات 
از ظرفیت رسانه ها استفاده شود تا شاهد توسعه 

این خدمات در نظام سالمت باشیم.«
او تاکید می کند: »در دوران کرونا با انبوهی از بیماران 
الکتیو روبرو هستیم که خیلی از آنها به دلیل ترس 
از کرونا، حاضر نمی شوند به مراکز درمانی مراجعه 
کنند. حتی همین ترس از مراجعه به مراکز درمانی، 
گاهی به تشدید بیماری افراد منجر می شود. در 
این شرایط خدمات پزشکی از راه دور می تواند 
خدمات حرفه ای و تخصصی به افراد متقاضی ارائه 
دهد. این اتفاق موجب می شود که درمان بسیاری 
از بیماری ها به تعویق نیفتد. خیلی از مردم فکر 

می کنند که خدمات تله مدیسین در دوران کرونا 
صرفا شامل ویزیت غیرحضوری بیمار است، در 
حالی که امروزه پیچیده ترین خدمات تشخیصی و 
درمانی نیز با کمک تله مدیسین، قابل ارائه است.«
غالم  زاده به ساختار فعلی نظام درمانی در مناطق 
محروم کشور نیز گریزی می زند و می گوید: »در 
بسیاری از شهرهای محروم با کمبود جدی نیروهای 
متخصص و فوق تخصص مواجه هستیم. گاهی 
اعالم نتیجه یک آزمایش پزشکی یا تصویربرداری 
پزشکی، مدت ها طول می کشد، زیرا نیروی انسانی 
متخصص در برخی مناطق کشور وجود ندارد. با 

توسعه خدمات تله مدیسین، بسیاری از این مشکالت 
در مناطق محروم حل خواهد شد. شاید بسیار 
سخت باشد که مثال چندین پزشک فوق تخصص 
را در یک شهر کوچک و محروم جذب کرد، اما 
توسعه خدمات تله مدیسین می تواند این اتفاق را 
محقق کند. در آن شرایط پزشک عمومی یا پرستار 
فعال در مناطق محروم می تواند بجای ارجاع بیمار 
به کالنشهرها از خدمات تله مدیسین، بهره ببرد 
و خدمات فوق تخصصی به بیماران ساکن این 
مناطق ارائه شود. بنابراین توسعه خدمات پزشکی 
از راه دور در ایامی غیر از دوران کرونا هم بسیار 

کارساز و موثر است.«

حمایت از استارتاپ ها برای توسعه 
خدمات تله مدیسین

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بخش بزرگی 
از خدمات تله مدیسین توسط استارتاپ ها ارائه 
می شود. برخی از این شرکت های دانش بنیان به 
حدی رشد کرده اند که حتی در حوزه گردشگری 
سالمت هم موفق به جذب بیمار خارجی و ارزآوری 
شده اند، اما در کشور ما هنوز برای پیشرفت خدمات 
تله مدیسین به استارتاپ ها اعتماد چندانی نشده و 
حمایتی از آنها صورت نگرفته است. در زمینه اعطای 
مجوز نیز سختگیری های زیادی وجود دارد. برخی 

از صاحبنظران نظام سالمت می گویند اگر می خواهیم 
تله مدیسین در ایران جا بیفتد و نهادینه شود، راهی بجز 
حمایت از استارتاپ های قانونی و بامجوز نداریم.
پیمان شادیان پور، فعال استارتاپی حوزه سالمت هم 
در گفتگو با سپید با اشاره به برخی مشکالت قانونی 
در این حوزه، یادآور می شود: »یکی از بزرگ ترین 
مشکالت در حوزه استارتاپ های سالمت، قوانین 
دست و پاگیر و قدیمی وزارت خانه های مرتبط 
است. ماهیت استارتاپ، خلق راه های نوین و خالقانه 
جهت برطرف کردن نیازها و مشکالت موجود است. 
بنابراین دور از انتظار نیست که برای این راه حل ها 
قوانینی وجود نداشته باشد. مقاومت برخی از مسئوالن 
مربوطه در برابر این راه حل های استارتاپی و وجود 
قوانین پوسیده و قدیمی، باعث ایجاد اصطکاک در 
مسیر رشد این نوع کسب و کارها شده است. در 
این زمینه، پیشنهاد من برگزاری نشست های مشترک 
بین استارتاپ های حوزه سالمت و مدیران مربوطه 
جهت شنیدن راه حل ها، شکستن این مقاومت و 

تغییر در این قوانین است.«
او خاطرنشان می کند: »مشکل دیگر، هزینه های 
سنگین تبلیغات و بازاریابی است. استارتاپ برخالف 
سایر صنایع تولیدی و کارخانه ها، برای تولید محصول 
خود از کمترین امکانات و نیروی انسانی برخوردار 
است و برای دیده شدن نیازمند تبلیغات محیطی 
و رسانه ای است. متاسفانه خیلی از استارتاپ ها از 
پس هزینه های این کار برنمی آیند. ورود سازمان های 
دولتی و ارگان های مرتبط جهت حمایت در این 
زمینه و کمک به دیده شدن استارتاپ ها می تواند 
یک بازی دو سر برد باشد. یعنی از یک سو رشد 
استارتاپ و از سوی دیگر برطرف شدن گوشه ای 
از مشکالت جامعه از طریق ارائه راه حل های نوین 
استارتاپی می تواند این بازی دو سر برد را ایجاد کند.«
شادیان پور به اهم فعالیت استارتاپ های حوزه 
نیز اشاره می کند و می گوید:  ایران  سالمت در 
»شروع فعالیت استارتاپ های حوزه سالمت، حول 
محور نوبت گیری از پزشکان شکل گرفته است و 
در این حوزه فعال هستند. متاسفانه به دلیل فرهنگ 
غلط و اشتباه ، ورود سایر کسب و کارها در هر 
حوزه ای بر الگوی کپی برداری آغاز می شود. در 
حال حاضر اکثر استارتاپ ها در حوزه سالمت، 
خدمات نوبت گیری از پزشک را ارائه می دهند 
که این تمام نیاز مخاطب نیست. البته به تازگی به 
دلیل شیوع ویروس کرونا، ارائه خدمات مشاوره 
و ویزیت از راه دور )تله ویزیت( هم این روزها 
داغ شده است. ارائه خدمات پاراکلینیکی مانند 
تصویربرداری، فیزیوتراپی، خدمات پزشکی در 
منزل و خدمات آزمایشگاه هم از نیازهای این 
حوزه به حساب می آید که متاسفانه در اکوسیستم 
استارتاپی حوزه سالمت، کمتر به این موضوع 
پرداخته شده است. خدمات متنوع بیمه های درمانی 
کماکان به صورت سنتی به مردم ارائه می شود. در 
حوزه دارویی نیز به دلیل موانع قانونی فراوان عمال 
هیچ استارتاپی وجود ندارد. همچنین زمینه سبک 
زندگی و آموزش های پزشکی نیز جای کار بسیار 
دارد و در این حوزه ها نیز با خال استارتاپ های 

موفق در حوزه سالمت مواجه هستیم.«
با توجه به اهمیت توسعه خدمات تله مدیسین در 
دوران کرونا، انتظار می رود که بروکراسی های زائد در 
مسیر توسعه استارتاپ های فعال در حوزه خدمات 
پزشکی از راه دور برداشته شود تا دولت با کمک 
بخش خصوصی بتواند خدمات درمانی باکیفیت و با 

هزینه بسیار پایین را به دورترین نقاط کشور ببرد.

جهانگیری: زیرساخت های اجرای 
دوراپزشکی باید به گونه ای فراهم 

شود تا ناظران بتوانند به خوبی 
بر نحوه عملکرد پزشکان نظارت 
کافی داشته باشند تا مشکالت 

حقوقی و نحوه پرداخت ها، دارای 
قابلیت بررسی از سوی ناظران 
باشد. در این راستا باید تمامی 

زیرساخت های الزم در کشور 
فراهم شود تا ناظران در زمینه 
تماس های گرفته شده از سوی 

مردم و تایید مستندات، دسترسی 
الزم را داشته باشند
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غالم  زاده: در ایام کرونا، دنیا 
به اهمیت خدمات پزشکی از راه 

دور، بیشتر واقف شد. خوشبختانه 
اخیرا گام های مثبتی برای توسعه 

خدمات تله مدیسین برداشته 
شده است. مجموع این اقدامات 
موجب شده است که هم اکنون 

فرهنگ استفاده از خدمات 
پزشکی از راه دور در کشورمان، 

رفته رفته نهادینه شود. با این 
وجود هنوز نیاز است که برای 
توسعه بیشتر این خدمات از 

ظرفیت رسانه ها نیز استفاده شود 

در بسیاری از کشورهای توسعه 
یافته، بخش بزرگی از خدمات 

تله مدیسین توسط استارتاپ ها 
ارائه می شود. برخی از این 
شرکت های دانش بنیان به 

حدی رشد کرده اند که حتی در 
حوزه گردشگری سالمت هم 

موفق به جذب بیمار خارجی و 
ارزآوری شده اند، اما در کشور 
ما هنوز برای پیشرفت خدمات 

تله مدیسین به استارتاپ ها 
اعتماد چندانی نشده و حمایتی از 

آنها صورت نگرفته است



سرپرست دفترنظارت و پایش  مصرف فر آورده های سالمت هشدار داد

 علی ابراهیمی
سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های 
سالمت سازمان غذا و دارو با هشدار درباره مصرف 
خودسرانه آنتی بیوتیک ها، گفت: »در حال حاضر 
آنتی بیوتیک های جدید بسیار کم به بازار دارویی 
عرضه می شوند، اما هر روز گزارش های جدیدی 
از مقاومت میکروبی می رسد و با این روند به طور 
کامل در مقابل میکروب ها خلع سالح خواهیم شد.«
در  محمدحسینی  نوشین  سپید،  گزارش  به 
مناسبت  به  بهداشت  وزارت  مجازی  نشست 
هفته اطالع رسانی داروهای آنتی میکروبیال، اظهار 
داشت: »آنتی بیوتیک ها یکی از مؤثرترین و مهم ترین 
داروهایی هستند که می توانند در حیات بشری 

نقش داشته باشند.«

ترسازمقاومتمیکروبهابهآنتیبیوتیک
عفونی  بیماری های  تنها  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  وابسته اند،  آنتی بیوتیک  به  که  نیستند 
»انواع شیمی درمانی ها، جراحی ها و بسیاری از 
فرایندهای پزشکی به وجود آنتی بیوتیک ها و تأثیر 
آنها وابسته است. البته متأسفانه مقاومت میکروب ها 
به آنتی بیوتیک ها سبب این ترس شده که به  روزی 
باز گردیم که هنوز آنتی بیوتیک کشف نشده بود.«
پیدایش  زمان  »از  گفت:  محمدحسینی 
آنتی بیوتیک ها مقاومت میکروبی هم آغاز شده 
است. به عنوان مثال از اولین سالی که پنی سیلین 
وارد بازار شده، بالفاصله سال بعد از آن مقاومت 
به پنی سیلین گزارش شده است، اما در سال های 
اول مرتبا آنتی بیوتیک های جدید به بازار آمد 
و درنتیجه مقاومت آنتی بیوتیک کمتر بود؛ ولی 
در حال حاضر آنتی بیوتیک های جدید بسیار کم 
به بازار دارویی عرضه می شوند، ولی هر روز 
گزارش جدیدی از مقاومت میکروبی می رسد 
و با این روند به طور کامل در مقابل میکروب ها 

خلع سالح خواهیم شد.«
مصرف  پایش  و  نظارت  دفتر  سرپرست 
فرآورده های سالمت سازمان غذا و دارو ادامه 
برای  را  هفته  یک  دنیا  اساس  همین  »بر  داد: 
حفاظت از آنتی بیوتیک های باقی مانده نام گذاری 
کرده تا توجه ها را به بحث مقاومت میکروبی 
جلب کند. البته امسال با توجه به شیوع کرونا 
این نگرانی چندین برابر هم شده است؛ زیرا 
دلیل شیوع  به  از سال  موقع  این  در  هر ساله 
آنفلوانزا، شاهد مصرف بی رویه و نادرست و 
با  اکنون  اما  بودیم،  آنتی بیوتیک ها  خودسرانه 
توجه به شیوع کرونا می بینیم که مشکالت در 

این حوزه چندین برابر شده است.«
محمدحسینی افزود: »از طرفی تا سال گذشته 
هفته جهانی آنتی بیوتیک ها را داشتیم، اما امسال 
تغییر  آنتی میکروبیال  داروهای  به هفته  آن  نام 
فقط  قبل  سال  تا  اساس  این  بر  است.  کرده 
نگران آنتی بیوتیک ها بودند، اما امسال نگرانی 
به داروهای ضدانگل، ضدویروس و ضدقارچ 
هم گسترش پیدا کرده و متأسفانه در مقابل این 

داروها هم مقاومت ایجاد شده است.«

اشکالمختلفمصرفخودسرانهدارو
مصرف  اقسام  درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  وی 
خودسرانه دارو، گفت: »باید توجه کرد که مصرف 
مصرف  تنها  پزشک  تجویز  بدون  آنتی بیوتیک 
بیمار پزشک را  بلکه گاهی  خودسرانه نیست، 
مجبور می کند تا برای او آنتی بیوتیک تجویز کند 
یا بسیاری از افراد به محض قطع عالئم، مصرف 
داروی آنتی بیوتیکی را قطع می کنند که این موارد 
هم جزو مصرف خودسرانه محسوب می شود. یکی 
دیگر از موارد مصرف خودسرانه این است که 
صرف توصیه دوست یا به دلیل شباهت عالئم با 
یک بیماری همان آنتی بیوتیک را مصرف  کنیم.«

سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های 
سالمت سازمان غذا و دارو افزود: »باید توجه کرد 
که وقتی میکروب ها به یک سطح در بدن می رسند 
عالئم ایجاد می شود، حال وقتی مصرف آنتی بیوتیک 
را شروع می کنیم، اولین گروه میکروب هایی که از 
بین می روند ضعیف ترین آنها هستند؛ بنابراین وقتی 
عالئم قطع می شود همه میکروب ها از بین نرفته اند، 
بلکه تعداد زیادی از آنها که میکروب های ضعیف تر 
هستند، از بین رفته و میکروب های قوی تر هنوز 
باقی مانده اند و فقط تعداد آنها کم شده و همین 

سبب می شود فرد دیگر عالمت نداشته باشد.«
وی اضافه کرد: »حال اگر مصرف آنتی بیوتیک 
را قطع کنیم میکروب قوی تر که آنتی بیوتیک را 
شناخته، در بدن باقی می ماند و این بار به محیط 
بیشتر دسترسی دارد و مدتی بعد فرد دوباره بیمار 
می شود و این بار به آنتی بیوتیک مقاوم خواهد شد 

و به آنتی بیوتیک قوی تری نیاز خواهد داشت.«

رتبهجهانیایراندرمصرفآنتیبیوتیکها
مصرف  میزان  به  ادامه  در  محمدحسینی 

گفت:  و  کرد  اشاره  دنیا  در  آنتی بیوتیک ها 
از  دقیقی  آمار  »متأسفانه در هیچ کجای جهان 
مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها وجود ندارد و 
آمارهای موجود همگی احتمالی هستند؛ لذا تنها 
از روی میزان فروش آنتی بیوتیک ها و اختالف 
میان تجویز و فروش آنها می توانیم حدس بزنیم که 
مصرف خودسرانه و غیرمنطقی چقدر بوده است.«
خودسرانه  مصرف  میزان  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  است،  باال  ما  کشور  در  آنتی بیوتیک ها 
»متأسفانه رتبه ایران در بین ۶۵ کشور جهان از 
نظر مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها، کشور دوم یا 
سوم است و بعد از ما ترکیه و سودان قرار دارند.«

سهمآنتیبیوتیکهادرنسخپزشکان
سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های 
سالمت سازمان غذا و دارو در پاسخ به پرسشی 
درباره سرانجام طرح مدیریت تجویز آنتی بیوتیک ها 
توسط پزشکان، اظهار داشت: »گروه تجویز و 
مصرف منطقی دارو در کشور سال هاست که فعالیت 
برای  در دو شاخه جداگانه  این گروه  می کند. 
فرهنگ سازی مصرف دارو در بین مردم و نیز برای 
آموزش به پزشکان فعال است و خوشبختانه این 
اقدامات سبب شده تا رقم وجودی آنتی بیوتیک ها در 
نسخ پزشکان از ۵۱ درصد به حدود ۳۹ درصد برسد 
که پیشرفت بسیار خوبی است، اما هنوز آمار قابل 
قبولی نیست زیرا توصیه سازمان جهانی بهداشت 
این است که باید میانگین تجویز آنتی بیوتیک ها در 

نسخ پزشکان به حدود ۳۰ درصد باشد.«

پرمصرفترینآنتیبیوتیکهایکشور
در  دیگری  سؤال  به  پاسخ  در  محمدحسینی 
خصوص پرمصرف ترین آنتی بیوتیک ها در کشور، 

گفت: »در حال حاضر بیشترین میزان مصرف در 
آنتی بیوتیک ها به مترونیدازول تعلق دارد و پس ازآن 
سفالکسین،  کواموکسی کالو،  آموکسی سیلین، 
آزیترومایسین  و  سفکسیم  سیپروفلوکساسین، 
قرار دارند. البته این ها آنتی بیوتیک های خوراکی 
آنتی بیوتیک های  پرمصرف هستند و در حوزه 
تزریقی هم باالترین میزان مصرف را پنی سیلین ها 
دارند، به خصوص پنی سیلین شش سه سه که در 
ابتدای صف قرار دارد و بعد از آن هم جنتامایسین، 

سفازولین و سفتریاکسون قرار دارند.«
وی در ادامه تأکید کرد: »خواهش ما از مردم این 
است که با شنیدن نام این آنتی بیوتیک ها آنها را 
مصرف نکنند زیرا مصرف آنتی بیوتیک به ویژه 
در بیماری های ویروسی نه تنها کمکی نمی کند، 
بلکه با از بین بردن میکروب های خوب داخل 
روده که به هضم و جذب غذا کمک کرده و 
در  را  افراد  می کنند،  تقویت  را  ایمنی  سیستم 
ازاین رو  می کنند.  بی سالح تر  ویروس ها  مقابل 
باید اجازه دهیم که پزشک نوع آنتی بیوتیک و 
زمان مصرف آن را تعیین کند و سپس اقدام به 

مصرف آنتی بیوتیک کنیم.«
خودسرانه  مصرف  درباره  محمدحسینی 
آنتی بیوتیک های طبیعی نیز گفت: »از نظر مصرف 
غیرمنطقی و بدون مصرف پزشک، تفاوتی میان 
داروهای سنتی و نوین وجود ندارد؛ زیرا همان 
قدر که داروهای طب نوین می تواند تداخل و 
عوارض جانبی داشته باشد، داروهای طب سنتی 
هم می توانند مشکل آفرین باشد؛ لذا به همان میزان 
که مصرف غیرمنطقی داروهای طب نوین آسیب 
می زند، مصرف نادرست داروهای طب سنتی 

هم می تواند آسیب زا باشد.«
ادامه در صفحه 16 

خطرخلع سالح   در برابر میکروب ها 
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 ادامه از صفحه 15
سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های 
سالمت سازمان غذا و دارو تصریح کرد: »داروهای 
طب سنتی باید تحت نظر متخصصین طب سنتی 
این  توسط  معاینه  از  پس  فرد  و  شود  تجویز 
متخصصین و تجویز آنها اقدام به مصرف دارو 
کند. متأسفانه دیدگاه رایجی به اشتباه در کشور 
جا افتاده که داروهای طب سنتی اگر فایده نداشته 
باشند ضرر هم ندارند، اما این موضوع کامال غلط 
است زیرا مصرف بی رویه این داروها هم می تواند 
به شدت آسیب بزند و باید تحت نظارت پزشک 

متخصص مصرف شود.«

تخلفبودنفروشبدوننسخه
آنتیبیوتیکها

وی درباره فروش بدون نسخه آنتی بیوتیک ها از 
سوی داروخانه ها نیز گفت: »فروش آنتی بیوتیک 
بدون نسخه در داروخانه ها ممنوع است و اگر 
انجام  شود، تخلف است. البته یکی از مواردی 
که می تواند از بروز این تخلف جلوگیری کند 
عدم درخواست و نظارت از سوی مردم است.«

محمدحسینی تأکید کرد: »باید فرهنگی را که به 
دنبال مصرف آنتی بیوتیک است اصالح کنیم و 
مردم بدانند که مصرف این داروها بدون نسخه 
چقدر به آنها آسیب می رساند؛ البته این اقدام ممنوع 
است و نظارت هم می شود، ولی ازآنجاکه ۱۳ هزار 
داروخانه در کشور وجود دارد نمی توان در تمام 
ساعات شبانه روز از این داروخانه ها بازرسی کرد؛ 
بنابراین مردم به عنوان ناظران اصلی بر اجرای 
قانون، باید قانون را اجرا کنند و بدانند که فروش 
آنتی بیوتیک بدون نسخه و نیز درخواست آن بدون 

نسخه ممنوع است.«

خطرآنتیبیوتیکبرایبیمارانکرونایی
محمدحسینی درباره وضعیت مصرف آنتی بیوتیک 
در بحران کرونا و تأثیر مصرف آنتی بیوتیک بر 
این بیماری، گفت: »همه ما می دانیم که کرونا 
یک ویروس است، اما یکی از مهم ترین مسائلی 
که مردم باید بدانند این است که آنتی بیوتیک ها 
به هیچ عنوان بر روی ویروس ها مؤثر نیستند و 

اساسا قابلیت شناسایی و پیدا کردن ویروس را 
ندارند تا بتوانند بر روی آنها تأثیرگذار باشند.«

وی افزود: »متأسفانه با شیوع کرونا و شایعاتی 
که به وجود آمد گروه زیادی از مردم به مصرف 
روی  پیشگیری،  تصور  با  حتی  آنتی بیوتیک ها 
آوردند که بسیار خطرناک بود زیرا مصرف بی رویه 
آنتی بیوتیک ها سیستم ایمنی را تضعیف می کند، 
درحالی که تنها سالح ما در برابر این ویروس سیستم 
ایمنی است که باید عامل بیماری زا را از بین ببرد.«
سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های 
سالمت سازمان غذا و دارو ادامه داد: »ازآنجاکه هنوز 
داروی اختصاصی برای درمان بیماری کرونا وجود 
ندارد و از داروهای ضدویروس قبلی برای بهبود 
بیماران استفاده می شود، این موضوع مهم است و 
مردم باید بدانند که استفاده آنتی بیوتیک ها در این 
مورد بسیار خطرناک است. البته مواردی وجود دارد 
که بیمار دچار عفونت ویروسی می شود و عالوه بر 
عفونت ویروسی یک عفونت باکتریایی هم به بدن 
اضافه می شود که در این زمان پزشک با تشخیص 
نوع عفونت، آنتی بیوتیک را انتخاب می کند. بر همین 

اساس در برخی مراحل درمان بیماران کرونایی از 
آنتی بیوتیک ها هم استفاده می شود.«

محمدحسینی اضافه کرد: »اما این اتفاق زمانی رخ 
می دهد که پزشک مطمئن شود که یک عفونت 
به طورکلی  لذا  است؛  شده  ایجاد  باکتریایی 
بیماری  هیچ  و  کرونا  روی  بر  آنتی بیوتیک ها 

ویروسی دیگری اثربخشی ندارند.«
خودسرانه  مصرف  عوارض  به  اشاره  با  وی 
آنتی بیوتیک ها، تأکید کرد: »مصرف این داروها 
چندین عارضه مهم دارد که یکی از آنها گسترش 
مقاومت میکروبی است. عارضه دیگر از بین بردن 
میکروب های مفید روده است که موجب کاهش 
جذب مواد مغذی می شود. عالوه بر این مصرف 
هم  آن  ریختن  دور  به  آنتی بیوتیک  خودسرانه 
برمی گردد و در یک جمله می توان گفت که ضرر 
ناشی از مصرف خودسرانه این داروها نه تنها فرد 
مصرف کننده، بلکه جامعه جهانی را تحت تأثیر 
قرار می دهد.« سرپرست دفتر نظارت و پایش 
مصرف فرآورده های سالمت سازمان غذا و دارو 
در ادامه به فروش داروهای کرونا در بازارهای 
غیررسمی همچون ناصرخسرو اشاره کرد و گفت: 
»داروهایی که در بازار غیررسمی به فروش می روند، 
همگی تقلبی هستند و از مردم خواهش می کنم که 
به هیچ عنوان از مسیر غیررسمی دارو تهیه نکنند؛ زیرا 
این داروها حتی در داروخانه هم توزیع نمی شود 
بلکه صرفا در اختیار بیمارستان هایی قرار می گیرد 

تا برای بیماران کرونایی استفاده شود.«
وی افزود: »اگر دارویی خارج از مسیر درست 
عرضه دیده  شود یا تقلبی است و یا فقط برچسب 
داروی اصلی را دارد. برای مثال داروی رمدسیویر 
تقلبی که معلوم شد داروی دیگری بوده است؛ لذا 
نباید از بازار غیررسمی دارو خرید زیرا ممکن 

است به قیمت جان بیمار تمام شود.«
محمدحسینی درباره چرایی عدم توزیع واکسن 
آنفلوانزا در داروخانه ها نیز گفت: »امسال واکسن 
آنفلوانزا در اختیار معاونت بهداشت قرار گرفت 
تا برای گروه های خاص به صورت رایگان تزریق 
شود و به همین دلیل وارد داروخانه ها نشد.« وی با 
بیان اینکه گروه های خاص باید واکسینه می شدند، 
افزود: »افراد معمولی با رعایت فاصله اجتماعی 
و استفاده از ماسک و شستن دست ها، نسبت به 
آنفلوانزا تقریبا ایمن هستند و احتمال ابتالی آنها 

بسیار کاهش یافته است.«

افزایشمصرفداروهایآرامبخش
درایامکرونا

وی درباره میزان مصرف داروهای ضدافسردگی و 
آرام بخش در ایام کرونا نیز گفت: »تجویز خانگی 
داروهای ضدافسردگی و اعصاب و روان کامال 
خطرناک، غلط و نادرست است و می تواند عوارض 
غیرقابل جبران داشته باشد؛ بنابراین نباید فراموش 
کنیم که تجویز دارو صرفا باید از سوی پزشک انجام 
شود. البته آمار مصرف داروهای ضدافسردگی نه تنها 
در کشور ما بلکه در تمام دنیا باال رفته است، ولی 
بجای مصرف چنین داروهایی باید برنامه های شاد 
تدارک دیده و ورزش کنیم تا امید به زندگی را در 
خودمان باال ببریم تا این موارد سبب می شود نیاز 

به داروهای ضدافسردگی نداشته باشیم.«
محمدحسینی درباره میزان مسمومیت دارویی در 
مبتالیان به کرونا هم گفت: »هنوز در این زمینه آماری 
گزارش نشده است. البته برای بیماران کرونا پروتکل 
درمانی نوشته شده و در پروتکل ها تداخالت و نحوه 
تداخالت بررسی می شود. درعین حال تداخالت 
در چنین مواردی باید مدیریت شود که همکاران 
داروساز این تداخالت را با تغییر ساعت یا دوز 
مصرف مدیریت می کنند و اگر تداخلی منجر به 

مشکل  شود، تداخل مدیریت نشده است.«
وی درباره تأثیر نسخه نویسی الکترونیک بر کاهش 
نمی کنیم  »تصور  آنتی بیوتیک ها، گفت:  تجویز 
این موضوع تأثیری داشته باشد زیرا نسخ فعلی 
هم ثبت و بررسی می شوند. البته تنها اثر نسخه 
الکترونیک در این حوزه آن است که اگر بر اثر 
خط پزشک در داروخانه یا بیمارستان، ممکن 
است اشتباهی انجام شود این موضوع با نسخه 

الکترونیک کاهش می یابد.«
سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های 
سالمت سازمان غذا و دارو اضافه کرد: »آنچه در 
تجویز منطقی آنتی بیوتیک مؤثر است طبقه بندی 
آنتی بیوتیک ها به سه دسته اصلی است که شامل 
دسته ای که همه پزشکان می توانند آن را تجویز 
کنند، دسته ای که باید با احتیاط تجویز شود و 
دسته ای که باید در شرایط خاص تجویز شود؛ 
البته این طبقه بندی در کشور انجام شده و لیست 

آن هم اعالم شده است.«



شماره 1803 317 آذر 1399

در جلسه شورای شهر تهران مطرح شد

  یاسر مختاری
دویست و پنجاهمین جلسه شورای شهر تهران 
در روز یکشنبه دوم آذرماه در حالی برگزار شد که 
دومین روز از تعطیالت دوهفتگی و محدودیت های 
ایجاد شده از سوی ستاد ملی مدیریت کرونا بر قرار 
بود. موضوع این تعطیالت و تأثیرات آن بر کرونا، 
مباحث اخیر وزارت بهداشت و همچنین طرح 
یک فوریت ایجاد اداره کل سالمت، ایمنی و محیط 
زیست در شهرداری تهران مهمترین رویدادهای 

صحن علنی شورا بودند.

تعطیلی چند روزه راه حل مسأله کرونا در 
تهران نیست

به گزارش خبرنگار سپید، محسن هاشمی رفسنجانی، 
رئیس شورای شهر تهران در دویست و پنجاهمین 
جلسه شورای شهر تهران، سخنرانی خود را به کرونا 
و تعطیلی دو هفته ای تهران اختصاص داد و گفت: 
»در ابتدا از ستاد ملی کرونا، بابت تصمیم هرچند 
دیرهنگام برای تعطیلی تشکر کنیم، البته تصمیم 
دولت، تنها بخشی از اقدامات الزم برای متوقف 
کردن روند رو به رشد ابتال به کرونا در کشور است 
و بخش مهمتر، رعایت کردن مسائل از سوی مردم 
است که خوشبختانه اصناف در تهران بصورت نسبی 

در روز نخست این تعطیلی را رعایت کردند.«
وی با اشاره به افزایش سفر به شهرهای شمالی 
گفت: »با وجود تعطیلی شاهد افزایش مسافرت 
شهروندان تهرانی در روزهای قبل از تعطیلی به شمال 
هستیم که از همین جا از ستاد کرونای مازنداران 

و گیالن درخواست داریم که نسبت به تعطیل 
بودن رستوران ها، فروشگاه ها و مناطق گردشگری 
شمال نظارت ویژه ای داشته باشند تا افرادی که به 
شمال مسافرت کرده اند، مجبور به اقامت در اماکن 
مسکونی خود باشند، در غیر این صورت و تردد 
در مناطق گردشگری سالمت  استان های شمالی 
به خطر افتاده و با بازگشت این افراد به تهران هم 
شاهد موج جدیدی از ابتال به کرونا خواهیم بود.«
هاشمی افزود: »همچنین انتظار افکار عمومی از 
مسئوالن وزارت بهداشت و ستاد کرونا در این 
شرایط، همگرایی و انسجام است، چرا که طرح 
موضوعات اختالفی در رسانه ها، موجب آسیب 
دیدن اعتماد عمومی به تصمیمات و کفایت مسئوالن 
وزارت بهداشت می شود و مناسب است که این 
اختالفات در جلسات کارشناسی و در صورت لزوم 
با فصل الخطاب بودن رئیس جمهور و رییس ستاد 

ملی کرونا، حل شود.«
رئیس شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه 
اجرای تعطیلی چندروزه، راه حل مساله نیست بلکه 
فرصتی را به مسئوالن برای اندیشیدن تمهیدات الزم 
جهت اقدامات اصولی می دهد، گفت: »مهمترین 
این اقدامات در تهران، تقویت سیستم حمل ونقل 
عمومی برای کاهش ازدحام پس از تعطیالت است.«
وی ادامه داد: »به  ویژه که با آغاز فصل سرما و 
پدیده وارونگی هوا، ماندگاری و شیوع ویروس 
در فضای بسته و حتی باز، افزایش پیدا می کند و 
مدیریت شهری از آغاز بحران کرونا، تا کنون نه تنها 
یک ریال نیز از اعتبارات ستاد ملی کرونا دریافت 

نکرده است، بلکه در تخصیص اعتبارات مصوب 
مربوط به اوراق مشارکت و مالیات ارزش افزوده 

هم با چالش ها و تعلل هایی مواجه شده است.«

تقدیر رئیس کمیسیون فرهنگی شورای 
شهر از جامعه پزشکی

محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی 
شورای شهر نیز با بیان اینکه عرض سالم و تشکر 
به محضرجامعه بزرگ پزشکی ایران و کادر سالمت 
که در این روزها و در این ایام در صدر اول مقابله با 
این بیماری تالش می کنند دارم، اظهار کرد: »متاسفانه 
خبرهای بد اختالفات و مناقشات در بین کادر درمان 
و بهداشت و آموزش پزشکی پیش آمده که قابل 
قبول نیست.« وی افزود: »درشرایط و روزگاری که 
جامعه در تب و تاب ناشی این همه گیری است 
حداقل در این وزارتخانه که مسئولیت فرماندهی 
مقابله با این ماجرا را دارد، شهروندان تحمل شنیدن 

این خبرها و اختالفات را ندارند.«
وی یادآور شد: »در جامعه پزشکی در صف اول ما 
شاهد هستیم نزدیک به ۴00 نفر از عزیزان کادر درمان 
را از دست داده ایم و ادامه و روند این اختالفات در 
نظام سالمت به نفع جامعه و خبر خوبی برای آن 

نیست وهمه ما را نگران کرده است.«
حق شناس تاکید کرد: »امیدوارم این جامعه در این 
دوران بحرانی بتواند جایگاه خود رو حفظ کندو 
عزیزانمان در کادر درمان و ستاد به این مهم برسند. 
هدف من از این تذکر در ابتدا تشکر از جامعه 

پزشکی و کادر درمان بود.«

ایجاد اداره کل سالمت ایمنی و محیط 
زیست در شهرداری 

در جریان دویست و پنجاهمین جلسه شورای شهر 
تهران طرح یک فوریتی ایجاد اداره کل سالمت، ایمنی 
و محیط زیست »HSE« شهر تهران نیز بررسی شد.
زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سالمت، 
محیط زیست و خدمات شهری که پیشنهاد دهنده این 
طرح بود، با بیان اینکه ایمنی یکی از موضوعات بسیار 
جدی در همه کالنشهرها، دستگاه ها و سازمان هایی 
است که ضریب ریسک باالیی دارد، گفت: »براساس 
قانون دستگاه ها موظف هستند واحد HSE را برای 
نظارت بر حسن اجرای اقدامات، تأمین سالمت 

کارکنان، پیمانکاران و محیط کار ایجاد کنند.«
وی افزود: »در تبصره 1۶ قانون هوای پاک این الزام 
را برای همه مراکز و واحدها قید کرده است که 
تمامی واحدهای بیش از ۵0 نفر، موظف به ایجاد 
واحد HSE هستند و باید نسبت به کارگیری افراد 
متخصص اقدام و سیستم سالمت کار، کارگر و 

محیط کار را مستقر کنند.«
نوری با بیان اینکه اما این اتفاق در شهرداری تهران 
به صورت خیلی محدود رخ داده است، افزود: »البته 
 HSE در مترو که ضریب ریسک باالیی دارد واحد
داریم، اما در سایر بخش ها به ویژه حوزه معاونت 
عمرانی، که ریسک باالیی دارد و یا واحدهایی که 
پیمانکاران زیادی دارند، اساسا به مسأله محیط کار، 
کارگر و سالمت آن ها پرداخته نمی شود و ساز و 
کار الزمی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است.«

ادامه در صفحه 18 

تعطیلی های چند روزه برای کرونا کافی نیست
راه حل تهران تقویت حمل و نقل عمومی برای مقابله با ازدحام است
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 ادامه از صفحه 17
رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات 
شهری شورای شهر تهران با اشاره به سابقه ایجاد 
واحد اچ. اس. ای در جهان گفت: »در دنیا اچ. 
اس. ای از سال 1800 میالدی ایجاد شد و در 
آمریکا مدیریت ایمنی در کارخانه از سال 1800 
راه اندازی شده است. همچنین در سال 181۵ 
ایجاد  آمریکا  معادن  ایمنی  اداره  ایمنی  قانون 
شد. در سال 189۶ نیز انجمن ملی حفاظت در 
برابر حریق در آمریکا راه اندازی شد و سازمان 
آتش نشانی ما تمامی استانداردهای خود را از 

آن اخذ می کند.«
ایستگاه  چند   1303 سال  »در  داد:  ادامه  وی 
آتش نشانی در تهران راه اندازی شد و تا سال 
13۷0 که بیش از ۶۷ سال از آن زمان می گذرد 
است.  شده  اندازی  راه  سالم  شهر  کمیته  یک 
بعضا اگر برخی از مدیران و مسئولین در این 
حوزه تخصص و یا عالقه مندی داشتند چنین 
حوزه ای را در حد محدود راه اندازی می کنند.«
نوری با بیان اینکه »ایمنی« در شهر تهران متولی 
ندارد، اظهار کرد: »آنچه که اکنون مطرح است 
موضوع ایمنی است که در شهرداری متولی ندارد 
و شاهد حوادث متعدد و اتفاقاتی هستیم که در 

سطح شهر و شهرداری رخ می دهد.«
مسأله  به  طرح  این  »فوریت  داد:  ادامه  وی 
وقتی  که  چرا  است،  مربوط  حادثه  و  مرگ 

یا  و  مرگ  به  منجر  و  می دهد  رخ  حادثه ای 
عواقب جبران ناپذیر است این موضوع را از 

هر چیزی اولویت مندتر می کند.«
حوادث شغلی منجر به مرگ در شهرداری تهران
وی در ادامه با اشاره به آمار حوادث شغلی ایجاد 
شده در شهرداری تهران طی ۴ سال، تصریح کرد: 
»حوادث شغلی گزارش شده شهرداری تهران حاکی 
از آن است که در سال 9۵، ۲۲ حادثه گزارش شده 
است که ۶ مورد از آن منجر به مرگ شده است. در 
سال 9۶ ، 3۶ مورد گزارش شد که ۷ مورد از آن 

منجر به مرگ شده است. در سال 9۷، ۷۵ حادثه 
و ۷ حادثه منجر به مرگ و در سال 98، ۷9 حادثه 
که 9 مورد از آن منجر به مرگ شده است. در سال 
99  هم ۴ مورد مرگ ناشی از حوادث داشتیم و 
از مجموع ۲9۷ حادثه مربوط به شهرداری 33 
مرگ داشتیم که آمار قابل توجه و دردناکی است.«
نوری با تأکید بر اینکه حتی یک حادثه منجر 
به مرگ نیز برای ما باید مهم باشد افزود: »الزم 
است واحد سالمت، ایمنی و محیط زیست در 
شهرداری تهران راه اندازی شود اما این واحد باید 
زیر نظر باالترین فرد سازمان باشد تا از اعتبار الزم 
برخوردار باشد. اکنون وزارتخانه های نفت و نیرو 
که ریسک باالیی دارند، واحد HSE دارند که 

زیرنظر باالترین فرد سازمان است.«
وی تاکید کرد: »این طرح باید به دو فوریتی مطرح 
می شد اما از آنجایی که شورا تمایلی به طرح دو 

فوریتی ندارد، به صورت یک فوریت مطرح و از 
همکارانم درخواست می کنم به یک فوریت آن 
رای دهند چرا که می تواند یکی از اقدامات بسیار 
موثر زیرساختی و زیربنایی شورای پنجم باشد.«

ایجاد HSE فوریت ندارد
سید حسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و 
بودجه شورای شهر نیز در رابطه با ایجاد اداره کل 
سالمت، ایمنی و محیط زیست گفت: »آنچه که 
از پیشنهاد یک فوریت استنباط کردم، این است 
که این پیشنهاد برخالف برنامه سوم است و پیام 
تشکیالتی خالف آن را دارد. عنوان کردند که 
تشکیل این اداره را با شهرداری هماهنگ کردند 
و شهرداری نظر موافق داده است. اجازه بدهید 
به صراحت عرض کنم نظرات شهرداری در این 
خصوص نفیا و اثباتا برای موضوع سازماندهی 
و تشکیالت، فاقد اعتبار است زیرا هر روز یک 

نظری دارد.«
وی ادامه داد: »ما نیاز داریم که مجموعه واحدهای 
ایمنی یکپارچه، منسجم و کارآمد داشته باشیم. در 

این مسئله تردیدی نیست. هم اکنون در بخش های 
اجرایی و عملیاتی سازمان آتش نشانی متولی ارائه 

خدمات ایمنی هم هست.«
وی تاکید کرد: »طبق این یک طرح گفته می شود 
یک اداره کل زیر نظر شهردار تصویب شود. دو 
ایراد بر این طرحی که فوریت هم ندارد، وارد 
است. نخست اینکه تفاوت فاحشی بین مثالی 
دارا  دلیل  به  زدند  نفت  و  نیرو  وزارت  در  که 

بودن تاسیسات عظیم پتروشیمی و پاالیشگاهی 
با شهرداری که یکی از وظایفش ارائه خدمات در 
حوزه هشدار و اطفای حریق است، وجود دارد.«
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر 
تهران  یادآورشد: »دوم اینکه نیازی به ارائه این 
الیحه نیست. چنانچه شهرداری اراده داشته باشد، 
بر اساس بند هفت آیین نامه استخدامی شهرداری، 
شورای اداری شهرداری می تواند از طریق ادغام و 
انسجام بخشی در مسیر کار بین واحدهای ستادی 
و اداره کل یا واحدهای عملیاتی مثل آتش نشانی 
و سایر سازمان ها با سازماندهی مجدد، به گونه ای 
حوزه ایمنی را تجدید ساختار کند که از گستردگی 
تشکیالتی جلوگیری شود و شرایط ایجاد انسجام 

و هماهنگی بیشتر را فراهم کند.«
رسولی افزود: »در این صورت از طریق حذف 
و ادغام، همچنین ایجاد همبستگی بین مسئولیت 
واحدها، نیازی به اجازه از شورا ندارد. شورای اداری 
می تواند مشروط به پرهیز از گسترش تشکیالتی، 
این کار را انجام دهد و پیشاپیش اختیار ماده 11۲ 
قانون نظام هماهنگی پرداخت را از سازمان اداری 

و استخدامی برای این موضوع گرفته ایم.«
وی ادامه داد: »با این موضوع که انسجام مدیریت 
و وحدت در امر ایمنی داشته باشیم، موافقم اما ما 
که با کار مداوم علیرغم همه وظایف قانونی، پنبه 
اصالح ساختار را زدیم، نباید همان روالی که در 
گذشته ایجاد شد و معاونت های غیر قانونی شکل 

گرفت را پیگیری کنیم.«
خزانه دار شورا تاکید کرد: »امروز هر ریالی که در 
حوزه معاونت مناطق هزینه می شود، خالف قانون 
است. همین طور پول های هزینه شده در حوزه 
معاونت اجتماعی و فرهنگی و معاونت منابع انسانی 
و بخش قابل توجهی از سازمان ها و شرکت ها 
برخالف قانون است. بنابراین با فوریت آن مخالفم. 
این رویکرد غیرمرتبط با بحث ساختار تشکیالتی 
نتیجه ای جز فربه شدن شهرداری ندارد و هدفی 

که طراحان دنبال آن هستند را محقق نمی کند.«
اعضای شورای شهر تهران سرانجام با 9 رای موافق 
به یک فوریت این طرح مبنی بر راه اندازی اداره 
کل سالمت، ایمنی و محیط زیست در شهر تهران 

رأی مثبت دادند.

هاشمی رفنسجانی: اجرای 
تعطیلی چندروزه، راه حل 

مسأله نیست بلکه فرصتی را 
به مسئوالن برای اندیشیدن 
تمهیدات الزم جهت اقدامات 

اصولی می دهد، مهمترین 
این اقدامات در تهران، 

تقویت سیستم حمل ونقل 
عمومی برای کاهش ازدحام 

پس از تعطیالت است
حق شناس: در جامعه 

پزشکی در صف اول ما شاهد 
هستیم نزدیک به ۴۰۰ نفر 
از عزیزان کادر درمان را از 

دست داده ایم و ادامه و 
روند این اختالفات در نظام 
سالمت به نفع جامعه و خبر 

خوبی برای آن نیست وهمه ما 
را نگران کرده است

صدر اعظم نوری: براساس 
قانون دستگاه ها موظف 

هستند واحد HSE را برای 
نظارت بر حسن اجرای 

اقدامات، تأمین سالمت 
کارکنان، پیمانکاران و محیط 

کار ایجاد کنند


