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پاسخ نمکی به ادعای احمدی نژاد خبـر

هیچ وجهی برای استفاده ازداروهای کرونا در ایران دریافت نشده است 
وزیر بهداشت اعالم کرد: »هیچ دارویی برای تست 
روی بیماران کرونا در ایران، مصرف نشده است. 
مانند همه کشورها از داروهایی مانند رمدسیویر که 
اثرنسبی بر بیماری داشته استفاده و تجربیات خود 
را به سازمان بهداشت جهانی اعالم کردیم و برای 
انجام این کار هیچ وجهی به هیچ کس در ایران 

پرداخت نشده است.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، سعید نمکی در نامه ای 
به سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و رئیس کمیته اطالع رسانی و مدیریت جو روانی 
جامعه ستاد ملی مدیریت کرونا نوشت: »پیرو پخش 
ادعای آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق 
در فضای مجازی مبنی بر اخذ مبالغی از سوی سازمان 
جهانی بهداشت جهت آزمایش داروهای مربوط به 
کووید19 در کشورمان از آنجا که مطمئن شوم که 
در این روز و شب های سخت در میدان مبارزه با 
بیماری پدیده ای از نظرم مغفول نمانده باشد، کلیه 

اجزای موضوع را بررسی کردم.«
وی افزود: »از روزهای آغازین بیماری کمیته ای متشکل 
از ۴۵ نفر از متخصصان و صاحبنظران به عنوان کمیته 
علمی تشکیل و بر همه ابعاد و پروتکل های درمانی 
نظارت داشت و از آنجا که این بیماری داروی تاثیرگذار 
100 درصد تایید شده نداشت، لذا تالش کردیم هر 
دارویی که در هر کجای جهان تاثیرگذاری نسبی آن 
اعالم می شود علی رغم فشار سنگین تحریم ها وارد 
کشور و استفاده و بالفاصله تولید داخل آن را نیز به 
همت تولیدکنندگان داخلی آغاز کنیم. در این راستا 

از سازمان های بین المللی و مردم نهاد و کشورهای 
دوست در جهان نیز مقداری از داروها اهدا شد.«

نمکی نوشت: »سازمان جهانی بهداشت از روزهای 
نخست به عنوان سازمان بین المللی ناظر بر امر 
سالمت با توجه به شیوع جهانی بیماری به شکل 
پاندمی، با سیاست تبادل اطالعات از کشورها به 
یکدیگر برای تسهیل در مهار بیماری، سعی کرد 
با جمع آوری تجربیات کشورها به خصوص آنها 
که امکانات و زیرساخت های علمی و تجهیزاتی 
بیشتری دارند، داروها و روش های موثر را ارزیابی 
و به عنوان دستاوردی موثر در اختیار دیگران قرار 
دهد. تشکیل ساختار کوواکس برای در اختیار قرار 
دادن واکسن از کشورهایی که در ساخت آن زودتر 
به نتیجه می رسند، به آنان که توفیقی در این زمینه 

نداشته اند و تعیین سهمیه برای کشورهای فقیر و در 
حال توسعه با قیمت مناسب نیز در همین راستا بود.«
وزیر بهداشت افزود: »جمهوری اسالمی ایران نیز به 
عنوان یکی از کشورهای عضو، متعهد به اعالم نتایج 
اثربخشی روش ها و داروهای بکارگرفته به سازمان 
بهداشت جهانی بود که اثرات دارویی که در جهان 
همزمان مصرف می شد همچون رمدیسیویر و برخی 
از داروهای دیگر که از چین تا آمریکا و اروپا مصرف 
می شد، نیز از مواردی بود که به عالوه تجربیات 
منحصر به فرد کشورمان قرار بود به سازمان جهانی 

بهداشت اعالم شود.«
نمکی تاکید کرد: »وزن کشور جمهوری اسالمی 
ایران در این گزارش حاکی از عظمت زیرساخت، 
همت متخصصان و دانشگاهیان توانمند و توجه ای 

است که نظام و دولت جمهوری اسالمی ایران به 
مراقبت از مردم در پاندمی داشت و توانست به هر 
طریق داروی مورد نیاز مردم را تهیه و در بستری 
کردن بیماران در اوج تحریم های ظالمانه، نگذارد 
بیمار نیازمندی بدون دارو و رسیدگی های خاص 
بماند و این از افتخارات تاریخ جمهوری اسالمی 
ایران است. مسلما آنها که در پذیرش و مراقبت از 
بیماران و تهیه مایحتاج داروی آنها ضعیف تر عمل 

کردند، گزارش کمرنگ تری هم دارند.«
وزیر بهداشت در این نامه خطاب نوشت: »اینجانب از 
طریق معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت 
از ایشان )احمدی نژاد( درخواست کردم که اگر 
مستنداتی در مورد ادعایشان دارند ارائه کنند که میسر 
نشد. لذا متذکر می شوم که در طول مدت بیماری 
کووید19 اوال: هیچ دارویی که همزمان در کشورهای 
دیگر همچون آمریکا، اروپا و آسیا مصرف نشود، در 
کشورمان جهت تست روی بیماران، مصرف نشده 
است. بررسی کارآزمایی بالینی دارویی که دانشمندان 
داخلی از منابع گیاهی و شیمیایی تست کرده و پس 
از تست های حیوانی، وارد مطالعه انسانی و منجر 

به صدور پروانه شده از این قاعده مستثنی است.«
نمکی افزود: »ثانیا، هر گونه وجهی جهت موارد فوق 
الذکر به هیچ کس در جمهوری اسالمی ایران پرداخت 
نشده، هدایای دارویی و تجهیزات پزشکی مورد 
مصرف همزمان در جهان نیز امری متداول است که با 
نیت خیرخواهانه در شرایط اضطراری صورت می گیرد 

که در بین آنها نیز چنین موردی وجود نداشته است.«

وزیر بهداشت از اقدامات انجام شده جهت خرید واکسن کرونا 
خبر داد و گفت: »نهایتاً بین ۴1 تا ۴۲ میلیون دوز واکسن را برای 
۲0 تا ۲1 میلیون نفر از جمعیت مان داریم تدارک می بینم؛ واکسن 

کووید-19 دو دوزه است و باید در دو مرتبه تزریق کرد.«
به گزارش سپید، سعید نمکی درباره وضعیت خرید واکسن کرونا 
گفت: »تامین واکسن را از سه طریق داریم دنبال می کنیم؛ یکی از 
طریق خرید واکسن از مجموعه کوواکس سازمان جهانی بهداشت 
است که قرار شده 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن کرونا را 
از طریق کوواکس وارد  کنیم که این میزان حدود هشت میلیون 
و ۴00 نفر را پوشش می دهد که حدود 10 درصد از جمعیت 
ما است که از مراکز خاص داریم آن را تهیه می کنیم. همچنین 
حدود ۵. ۵ میلیون دوز را در قالب قرارداد مشترک تولید با یکی 
از کمپانی های صاحب نام دنبال می کنیم. حدود ۲0 میلیون دوز را 
از کمپانی دیگری در دنیا داریم می خریم و نهایتا ما بین ۴1 تا ۴۲ 
میلیون دوز واکسن را برای ۲0 تا ۲1 میلیون نفر از جمعیت مان 
داریم تدارک می بینم. البته واکسن کووید-19 دو دوزه است و 

باید در دو مرتبه تزریق کرد.« 
وی ادامه داد: »واکسن کرونای داخلی هم خوشبختانه به خوبی 
دارد پیش می رود و علی رغم ذهنیت برخی افراد که به تولید داخلی 
ایمان و باور ندارند و شرکت های دانش بنیان و جوانان خوش 
فکر و خوش اندیشه و دانشمند کشور را قبول ندارند، در این 
راستا هم به خوبی پیش رفتیم و از بین 1۲ شرکت، چهار شرکت 

جلوتر از بقیه هستند و سازمان جهانی بهداشت مراحل پیشرفت 
کار را قبول کرده است.« وی افزود: »یکی از واکسن های ایران 
اجازه تست روی انسان را گرفت و از هفته آینده کار روی انسان 
را بعد از گذراندن تست های حیوانی آغاز خواهیم کرد و امیدوارم 
مژده ساخت واکسن کرونا را در کشور تا چند ماه دیگر به عنوان 
یکی از پیشتازان واکس سازی جهان به استحضار مردم برسانیم.«

نمکی در ادامه با اشاره به طرح شهید قاسم سلیمانی برای مقابله با 
کرونا، ضمن تبریک هفته بسیج، گفت: »ما در رابطه با طرح شهید 
قاسم سلیمانی، حرکت گسترده ای را در کشور در زمینه آموزش، 
بیماریابی و افزایش تست، درمان زودهنگام و سرپایی و مدیریت 
بیماری قبل از رسیدن به بیمارستان آغاز کردیم. این طرح همانطور 
که مقام معظم رهبری فرمودند، طرحی محله محور و خانواده محور 
است که با کمک سفیران سالمت در سراسر کشور آغاز شده است.«
وی افزود: »امیدوارم که مردم عزیزمان همراهی کامل و کافی در 
این طرح با ما داشته باشند. در پایان این طرح دستاورد بزرگی را 
به جهان در رابطه با کاهش بیماری، کاهش بستری و در نهایت 
کاهش مرگ و میر ارائه می کنیم. اگر هنوز مردم عزیز ما آمار 
نگران کننده  ای از میزان مرگ و میر ناشی از کرونا دریافت می کنند، 
نشان از تلنبار موارد گذشته ای است که در بیمارستان های ما به دلیل 
ورود بی رویه بیماران به مراکز درمانی اتفاق افتاده است و ما گرفتار 
هستیم، اما در آینده نزدیک با کاهش موارد بستری، ان شااهلل کاهش 

موارد مرگ و میر را هم در پی خواهیم داشت.«

وزیر بهداشت ضمن تشکر از مردم به دلیل رعایت محدودیت ها، 
گفت: »شاهد موارد بسیار دلگرم کننده ای هستیم. به طوری که رعایت 
پروتکل ها در بسیاری جاها باالی 90 درصد است که نشان از همراهی 

گسترده مردم با خدمتگزاران خودشان در نظام سالمت است.« 
نمکی ادامه داد: »البته سه مورد باعث نگرانی بود که خدمت رییس 
جمهور اعالم کردم؛ یکی ترافیک صبحگاهی بود که به دلیل حضور 
شرکت های خصوصی از یک سو و ادارات دولتی، که بیش از آنچه 
فکر می کردیم در ترافیک صبحگاهی در مترو و اتوبوس مؤثر بود 
که آقای رییس جمهور دستور دادند که باز هم از شنبه ادارات را به 
حداقل برسانند و در حد تعطیلی باشند. مگر در موارد مورد نیاز.« 
وی افزود: »همچنین از شرکت های خصوصی هم تقاضا داریم که به 
نحو مقتضی همراهی کنند. زیرا در مصوبه ستاد ملی هم شرکت های 
خصوصی را مشمول این طرح کرده ایم. در غیر این صورت همکاران 
من در وزارت بهداشت و چه در قرارگاه کرونا در وزارت کشور، 
مجبور به برخورد و تعطیلی شرکت های خصوصی خواهند بود که 

در رفت و آمد شهری اثرات نامطلوب می گذارند.«
به گزارش ایسنا، نمکی گفت: »نکته سومی که مورد اعتراض ما 
بود، توزیع مرغ در بازارهای روز و تره بار و گوشت بود که انبوهی 
از مردم آنجا جمع شده بودند و تمام ریتم ما بهم ریخت که آقای 
رییس جمهور به دو وزیر جهاد کشاورزی و صمت دستور اکید 
دادند که این مورد را هم در اسرع وقت ساماندهی کنند تا دیگر 

شاهد چنین تراکمی نباشیم.«

وزیر بهداشت از تدارک خرید واکسن کووید 19 خبر داد

۴2 میلیون دوز برای 21 میلیون ایرانی
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بررسی  جلسه  در  رئیس جمهور  اول  معاون 
راهکار های تامین واکسن کرونا گفت: » تامین 
واکسن کرونا یک مطالبه به حق از سوی جامعه 
است و این حق مردم است که انتظار داشته باشند 
دولت تمام ظرفیت های موجود را برای تامین واکسن 

کرونا و سایر داروهای مورد نیاز بکار گیرد.«
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی معاون 
اول ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در این 
جلسه ضمن اعالم این مطلب تصریح کرد: »الزم 
است دستگاه های ذی ربط تمام ظرفیت و تالش 
خود را بکار گیرند تا ضمن سرعت بخشیدن به 
روند تولید واکسن کرونا، اقدامات الزم را برای 
نهایی شدن قراردادهای پیش خرید این واکسن از 

سایر کشورها نیز انجام دهند.«
داشته  اطمینان  باید  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
برای  را  الزم  پیگیری های  دولت  که  باشند 

تامین واکسن کرونا در دستور کار خود دارد، 
از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و وزارت امور خارجه خواست، ضمن تالش 
برای فراهم کردن بسترهای الزم جهت تولید 

واکسن کرونا در داخل کشور، با جدیت نسبت 
به برنامه ریزی و تکمیل اقدامات صورت گرفته 
جهت خرید واکسن کرونا خارجی تالش کنند.
در این جلسه که وزیر امور خارجه، وزیر بهداشت، 

رییس سازمان غذا و دارو و معاون ارزی بانک مرکزی 
نیز حضور داشتند، سعید نمکی گزارشی از اقدامات 
صورت گرفته برای تولید واکسن کرونا و نیز پیش 

خرید این واکسن از کشورهای دیگر ارائه کرد.
وزیر بهداشت همچنین با اشاره به تالش های گسترده 
گروه های مختلف و شرکت های دانش بنیان برای 
تولید واکسن کرونا در داخل کشور، گفت: »از میان 
شرکت های دانش بنیان، 4 شرکت پیشتاز هستند 
و یکی از این شرکت ها مجوز مطالعه فاز انسانی 

واکسن کرونا را دریافت کرده است.«
در این نشست همچنین راهکارهای تسریع در 
روند پیش خرید واکسن کرونا و نحوه تامین 
و انتقال ارز مورد نیاز مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت و مقرر شد دستگاه های ذیربط، تمام 
ظرفیت های موجود را برای خرید واکسن کرونا 

از کشورهای مختلف بکار گیرند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »بر 
اساس گزارش های دریافتی، رعایت پروتکل های 
بهداشتی در بین مردم به ۸۵ تا ۹۰ درصد رسیده 
که بسیار امیدوار کننده است و برای کاهش تردد 
کارکنان دولت با وسایل حمل و نقل عمومی، 
پیشنهاد شناور شدن ساعت کار کارمندان نیز در 

دستور کار قرار گرفته است.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی با اشاره به شلوغی 
متروی تهران، افزود: »شلوغی مترو بیشتر به علت 
تردد کارمندان است و مقرر شده است تا روز 

چهارشنبه این مسأله در هیات دولت مطرح شود، 
اگر صالح باشد در صورت امکان با تفویض 
اختیار به وزارتخانه ها، ساعت کار کارمندان شناور 
می شود و باز هم تعداد کارمندان در ادارات کاهش 
می یابد.« وی تاکید کرد: »با شناور شدن ساعت 
کار کارکنان در ادارات، این کمک خواهد کرد تا 
حجم تردد با وسایل حمل و نقل عمومی و به 

خصوص با مترو کاهش یابد.«
رئیسی افزود: »اگر ساعت کار کارمندان در ادارات 
نیز شناور شود در این صورت عده ای از کارکنان 

ساعت ۸ تا 14 و عده ای نیز مثال از ساعت 1۰ تا 
1۵ در  ادارات حضور خواهند یافت.«

به گزارش ایرنا، به منظور قطع زنجیره شیوع بیماری 
کرونا در کشور در حال حاضر با مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا در 16۰ شهر به مدت دو هفته تعداد 
کارکنان ادارات به یک سوم کاهش پیدا کرده اند 
و از ساعت 21 تا 4 صبح نیز تردد خودروهای 
شخصی در سطح معابر شهرها ممنوع شده و از 
سفر خودروهای شخصی با پالک غیربومی نیز 

در استان ها جلوگیری می شود.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: 

رعایت پروتکل های بهداشتی به ۹۰ درصد رسیده است

کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا مجوز تردد پرسنل 
شرکت های تجهیزات پزشکی را با توجه به محدودیت ها صادر کرد.
به گزارش سپید، کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا مجوز تردد بین استانی و تردد در زمان اعالم منع آمد و 

شد را برای شرکت های تجهیزات پزشکی صادر کرد.
متن مجوز کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری 

کرونا به شرح زیر است: 

استانداران محترم و روسای ستاد استانی ستاد ملی مدیریت مقابله 
با بیماری کرونا

سالم علیکم؛
با احترام پیرو نامه 13۵۷4۷ مورخ 13۹۹/۹/2 در خصوص نحوه 
اجرای بند 14 شرح وظایف ستاد های استانی )موضوع دستورالعمل 
اجرایی وظایف دستگاه های مسئول طرح جامع مدیریت هوشمند 
اعمال  زمان  در  ضروری  ترددهای  انجام  برای  محدودیت ها( 
محدودیت ها تصویر درخواست  شماره ۷۹۹۰۰16 مورخ  13۹۹/۹/1 
انجمن صنفی تجهیزات پزشکی به پیوست مبنی بر لزوم تردد به 
مناطق مختلف کشور به منظور تامین تجهیزات و لوازم پزشکی مورد 

نیاز به پیوست ارسال می گردد.
لطفاً دستور فرمایید در اسرع وقت به فرمانداری ها اعالم و تقاضاهای 
مربوط به صنف مذکور بررسی و موارد ضروری طبق فرمت ابالغی 
یادداشت یادشده به مبادی ذیربط جهت هماهنگی ترددها اعالم گردد.

حسین ذوالفقاری
رئیس کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

نحوه ثبت پالک پرسنل شرکت های تجهیزات پزشکی کشور
بنابر اطالعیه روابط عمومی انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی 
شرکت های تجهیزات پزشکی به روش زیر می توانند درخواست 

ثبت پالک خودروی پرسنل خود را اعالم کنند.
متن اطالعیه به شرح زیر است: 

به اطالع کلیه مدیران عامل شرکت های تجهیزات پزشکی می رساند 
با هماهنگی های بعمل آمده از سوی کمیته صنفی انجمن متخصصین 
تجهیزات پزشکی، از این پس تمام شرکت های تجهیزات پزشکی 
می توانند نسبت به ثبت تردد استانی پرسنل خود به روش ذیل اقدام کنند.

1- دانلود فرمت نامه ی ارسالی به استانداری )از طریق سایت 
)IMEDes یا کانال تلگرامی imedss.ir

2- ارسال نامه در سربرگ شرکت به شماره واتس اپ ۰۹۰۵3۰61۷4۵ 
روابط عمومی انجمن متخصصین

3- ارسال نامه به دبیرخانه استانداری استان مبدا
ضمنا شماره تماس ۰۹۰۵3۰61۷4۵ روابط عمومی انجمن پاسخگوی 

تمام مدیر عامالن گرامی است.

با توجه به اعمال محدودیت ها صورت گرفت

صدور مجوز تردد بین استانی برای پرسنل شرکت های تجهیزات پزشکی

شماره 1۸۰6 63 آذر 13۹۹



شماره 41806 6 آذر 1399

بیمار مبتال  از شناسایی 138۴3  سخنگوی وزارت بهداشت 
به کووید19 خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از سه شنبه تا چهارشنبه 
۵ آذر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 13 هزار 
و 8۴3 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد 

که دو هزار و 3۷0 نفر از آنها بستری شدند.«
وی گفت: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به 89۴ هزار و 
38۵ نفر رسید.« وی ادامه داد: »متاسفانه ۴69 بیمار کووید19 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به ۴6 هزار و ۲0۷ نفر رسید.«
از  تا کنون 6۲۵ هزار و 606 نفر  افزود: »خوشبختانه  الری 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«
بیماران  از  نفر   ۵83۲« گفت:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
تحت  بیماری  این  شدید  وضعیت  در  کووید19  به  مبتال 

مراقبت قرار دارند.«
وی ادامه داد: »تا کنون پنج میلیون و 913 هزار و ۲۲9 آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
الری گفت: »استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، 
کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، 

البرز،  بختیاری،  و  چهارمحال  مازندران،  رضوی،  خراسان 
همدان،  شمالی،  خراسان  کرمان،  مرکزی،  غربی،  آذربایجان 

یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی افزود: استان های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و 

بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.«
و  قطرات  ریز  گرفته  صورت  تحقیقات  »طبق  گفت:  الری 
افشانه های ویروس کووید19 نه تنها از طریق عطسه، سرفه 
اطراف  به فضای  آلوده  تنفس فرد  با  بلکه  و صحبت کردن 
پرتاب و در محیط های فاقد تهویه مناسب برای ساعت ها در 
هوا باقی می ماند. هنگام صحبت کردن بیمار مبتال به کرونا، 
افشانه های حاوی ویروس که اندازه ای به مراتب کوچک تر 
از ریز قطرات دارند سریع تر از حالت سکوت منتشر می شوند 
که سرعت انتشار این افشانه ها با بلند صحبت کردن فرد مبتال 

تا ۵0 برابر بیشتر از زمانی است که فرد سکوت می کند.«
وی افزود: »از طرفی طبق آخرین یافته های علمی ریزقطرات 
در چند ثانیه و در فاصله حداکثر ۲ متری فرد مبتال سقوط 
می کنند ولی افشانه های حاوی ویروس مسافت بیش از دو 
تهویه  فاقد  در محیط های سرپوشیده  و  را طی می کنند  متر 
مناسب ساعت ها در هوا معلق می مانند و موجب بیمار شدن 

اطرافیان بیمار می شوند.«

الری ادامه داد: »با فرارسیدن ایام سرد سال و بسته بودن در ها و 
پنجره ها در اماکن سر بسته یکی از نگرانی های ما و همکارانمان 
عدم تهویه مناسب هوا در محیط های سربسته است که این امر 
می تواند قدرت انتقال ویروس را به شکل تصاعدی افزایش 
دهد. بنابراین درخواست ما از کلیه هموطنان کشور این است 
که از حضور در فضاهای سربسته و اماکن پرتجمع پرهیز کنید 
و در صورت حضور در این اماکن از ماسک استفاده کرده و 

نسبت به فاصله گذاری مناسب تا دو متر اقدام کنید.«
وی همچنین تاکید کرد: »از برگزاری مهمانی های خانوادگی 

به طور جد خودداری کنید.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی۱۳۸۴۳ بیمار جدید کرونا

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران هشدار داد خبـر

ادامه نقض قرنطینه توسط افرادی با تست مثبت کرونا در تهران

در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهر تهران با بیان اینکه شرایط بحرانی و 
قرمز تهران کماکان پابرجاست، گفت: »متاسفانه 
نقض قرنطینه توسط افرادی که نتیجه آزمایش 
PCR آنها مثبت است، همچنان در تهران در 

حال انجام است.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در حاشیه انعقاد 
تفاهم نامه بین ستاد کرونای تهران و قرارگاه 
جهادی امام رضا )ع( با بیان اینکه نکته نگران کننده 

این است که مردم فکر می کنند محدودیت های 
کرونایی به سرعت می تواند آمار مرگ و میر و 
میزان ابتال را تغییر دهد، گفت: »متاسفانه شرایط 
این گونه نیست و از  شنبه تا به چهارشنبه تغییر 
خیلی شگرفی را در میزان بستری بیمارستان ها 
و مرگ و میرها در تهران نداشتیم، به گونه ای 
 PCR که متاسفانه روز سه شنبه 9۲ بیمار فوتی
مثبت در استان تهران داشتیم.« وی با بیان اینکه 
شرایط بحرانی و قرمز تهران کماکان پابرجاست، 

ادامه داد: »همچنین بررسی های میدانی ما حاکی 
از آن است که متاسفانه کماکان شکستن و نقض 
قرنطینه توسط افراد PCR مثبت در تهران در 

حال انجام است.«
زالی همچنین با بیان اینکه روز سه شنبه بیش 
از 1۵1 نفر از مبتالیان PCR مثبت به فرودگاه 
مراجعه کردند و می خواستند از حمل و نقل 
استفاده  دیگر  استان های  به  سفر  برای  هوایی 
کنند، گفت: »این مسأله واقعا جای تاسف دارد 

و بسیار موضوع نگران کننده ای است.«
نشان می دهد  ما  »بررسی های  تاکید کرد:  وی 
که در طول 3 روز اخیر میزان شکستن قرنطینه 
توسط افراد دارای آزمایش PCR مثبت ادامه 
دارد و این افراد در ترددها به خصوص ترددهای 
درون شهری و مناطق مرکزی شهر نقض قرنطینه 

کرده اند و این آمار عدد قابل توجهی است.«
زالی در ادامه ضمن درخواست از شهروندان 
تهرانی مبنی بر این که در صورت مثبت بودن 
در خانه  یا خانواده  خود  تست کرونای خود 
بمانند، تاکید کرد: »این افراد به سرعت می توانند 
بیماری را به سایرین منتقل کنند.« وی با تاکید بر 
سرایت پذیری باالی بیماری کووید19، گفت: 
»این بیماری با شتابی غیر قابل تصور در محیط های 

بسته و مسقف تکثیر پیدا می کند.«
وی با بیان اینکه نقض قرنطینه از سوی مبتالیان 
تمام محدودیت های ما را بی اثر کرده و شکستن 
زنجیره ویروس هم غیر ممکن می شود، اظهار 
کرد: »هرچند ستاد ملی مقابله با کرونا جرایمی 
را برای این تخلف ها در نظر گرفته، اما مهم ترین 

موضوع وجدان افراد است و باید بدانند که افراد 
از جمله سایر  PCR مثبت می توانند دیگران 
افراد خانواده و همکاران را مبتال کنند.« زالی 
ادامه داد: »البته شاید به دلیل کمبود آموزش های 
فکر  عالئم  فاقد  مثبت   PCR افراد  همگانی، 
می کنند بیماری شان جدی نیست؛ لذا بیش از 
هر زمان دیگر از رسانه ها می خواهم بر روی 
 PCR موضوع عدم شکستن و نقض قرنطینه افراد
مثبت، برنامه های آموزشی بیشتری داشته باشد.«
رییس ستاد کرونای استان تهران با بیان اینکه 
بیماری کووید19 از دوره نهفتگی نسبتا طوالنی 
برخوردار است، عنوان کرد: »آثار هرگونه مداخله 
تا  بیماری  این  با  مقابله  در  سلبی  یا  ایجابی 
کمتر از ۲ هفته محقق نمی شود. بنابراین االن 
نمی توان دقیق و علمی در رابطه با میزان اثرگذاری 

محدودیت ها نظر داد.«
این  طبیعا  اینکه  بیان  با  حال  عین  در  وی 
محدودیت ها به دلیل کاهش تردد درون شهری 
و برون شهری و تعطیلی برخی مشاغل تاثیرگذار 
خواهد بود، گفت: »به طور متوسط در متروی 
کاهش  روز  در  نفر  هزار   300 از  بیش  تهران 
هزار   3۵0 بین  همچنین  و  داشته ایم  جمعیت 
تا ۴00 هزار نفر کمتر از حمل و نقل عمومی 

اتوبوسرانی استفاده کرده اند.«
اینکه  بیان  با  پایان  ایسنا، زالی در  به گزارش 
استمرار و پیوستگی این موضوع در روزهای 
دقیق  »تحلیل  گفت:  می شود،  مشخص  آتی 
هفته   ۲ پایان  در  محدودیت ها  اثرگذاری 

اطالع رسانی می شود.«



رئیس کمیته علمی ستاد ملی کرونا:  خبـر

هر دارویی برای درمان کرونا باید مبتنی بر مدارک علمی باشد
رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا تهران با بیان اینکه جامعه 
پزشکی کلی گویی در مورد درمان کرونا را نمی پذیرد، تصریح کرد: 
»هر روش درمانی و داروی گیاهی و شیمیایی برای تایید اثربخشی 

بر کرونا باید مبتنی بر شواهد و مدارک علمی باشد.«
به گزارش سپید، مصطفی قانعی در گفت وگو با ایرنا افزود: »هر داروی 
گیاهی یا شیمیایی برای تایید اثربخشی بر کرونا باید شواهد علمی 
کافی ارائه کند، در مورد داروهای گیاهی مطرح شده، مطالعات و 
شواهد علمی کافی ارائه نشد و باید شواهد علمی کافی ارائه کنند.«
وی ادامه داد: »در مورد داروهای گیاهی که اخیرا برای کرونا مطرح 
شده، مطالعه وسیعی که نشان دهد در چه مرحله ای از بیماری، چه 
اثری دارند، ندیدیم، البته در کمیته علمی بررسی و اشکاالت آن ذکر 

شد و باید اشکاالت آن را رفع کنند.«
رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: »بیماری کووید۱۹ 
به طور کلی چهار مرحله دارد، اول زمانی که فقط ویروس در بدن 
هست اما فرد شکایتی ندارد، دوم زمانی که فرد به علت وجود 
ویروس شکایت هایی از درد، تب یا عالئم دیگر دارد، مرحله سوم 
زمانی است ریه درگیر و متورم می شود و چهارم زمانی که بیمار 
وارد فاز بحرانی می شود و کارش به  بخش مراقبت ویژه می کشد.«

قانعی گفت: »هر کدام از این مراحل هم چند بخش دارد و ممکن 
است خفیف، متوسط یا شدید باشد، در  بخش مراقبت های ویژه هم 
همین طور است و ممکن است فقط یک ارگان یا همه ارگان های 

بدن را درگیر کند.«
وی ادامه داد: »هر کسی که ادعای درمانی می کند باید مشخص کند، 
داروی او در چه مرحله ای چه اثری دارد. اگر کسی بگوید داروی 
من باعث بهبود کرونا می شود این یک حرف کلی است و در جامعه 

پزشکی کلی گویی پذیرفته نیست.«
قانعی گفت: »ممکن است یک نفر ادعا کند داروی او مانع تکثیر 
ویروس می شود، یا برخی عالئم بیماری را بهبود می دهد یا التهاب ریه 
را بهتر می کند یا در آی سی یو مانع مرگ می شود. داروهای شیمیایی 
یا گیاهی یا هر داروی دیگر فرقی نمی کند، هر دارو یا روش درمانی 
برای اینکه تایید شود باید مشخص کند در کدام مرحله بیماری اثر 
دارد و برای این کار حتماً آن دارو باید به یک گروه حداقل ۳۰۰ نفره 
داده باشد و یک گروه شاهد هم داشته باشد، بیماران باید تصادفی 

انتخاب شوند و فرد در انتخاب بیماران هیچ نقشی نداشته باشد.«

رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: »اگر در مطالعه 
بین گروه بیماران تحت دارو و گروه شاهد تفاوتی دیده شد، معلوم 
می شود که دارو اثر دارد. باید مشخص شود که دارو کجا امتحان 
خود را پس داده، کجا کد اخالق گرفته، کجا نتایج آن منتشر شده 
و در چه مجمع علمی بیان شده است. هر دارویی اگر این ساز 
و کار را داشته باشد هیچ پزشک و هیچ فردی مانع استفاده از 
آن نمی شود و همه می خواهند بیماران بهبود پیدا کنند.چه دارو 

شیمیایی باشد و چه گیاهی.«
بیماران را  قانعی گفت: »چالش مهم اکنون این است که مرگ 
در آی سی یو کم کنیم و به دنبال دارویی هستیم که بتواند مرگ 
بیماران را در  بخش مراقبت های ویژه کم کند.در بقیه موارد مشکل 
جدی نداریم. اگر کسی در این زمینه به روش علمی کاری کند 

کار بزرگی کرده است.«
اعالم کرد: »چهار  دارو  چندی پیش، سخنگوی سازمان غذا و 
فرآورده طبیعی با اجزای گیاهی برای بهبود عالئم کووید۱۹ از 

کمیسیون قانونی سازمان غذا و دارو مصوبه گرفتند. دو مورد آنها 
) اسپری دهانیPHR ۱6۰ و شربت موکوزیف( توانستند مجوز 
تولید موقت 6 ماهه را اخذ کنند و وارد بازار شدند و دو داروی 

دیگر هنوز مجوز تولید نگرفته اند.«
کیانوش جهانپور افزود: »هنوز هیچکدام از این داروها به عنوان 
داروهای تایید شده در درمان کرونا مطرح نیستند و به طور کلی 
در دنیا هنوز هیچ داروی اختصاصی برای درمان کرونا تایید نشده 

است و باید مراحل بررسی بیشتر را طی کنند.«
سیما سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت نیز هفته گذشته در 
نشست خبری با معرفی چهار داروی گیاهی شامل اسپری دهانی۱6۰ 
PHR حاوی گیاهان دارویی، درمنه، اکالیپتوس، نعناع، مورد، آویشن 
و زعفران؛ شربت موکوزیفت حاوی عصاره آبی میوه دو گیاه؛ یک 
شربت گیاهی حاوی هفت عصاره گیاهی و یک شربت گیاهی دیگر 
حاوی یک گیاه دارویی از بررسی این تولیدات در جلسه این هفته 

کمیته علمی ستاد ملی کرونا خبر داده بود.

معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران با اشاره به وضعیت 
بستری بیماران کرونایی در بیمارستان های تهران، اظهار کرد: 
»خوشبختانه روند بستری بیماران کرونایی در بیمارستان ها طی 
چند روز اخیر افزایشی نداشته ولی تا زمانی که این روند آماری 
به سطح معنی داری نرسد نمی توانیم در مورد آن قضاوت و 

نتیجه گیری قطعی داشته باشیم.«
اشاره  با  ایسنا  با  نادر توکلی در گفت وگو  به گزارش سپید، 

در  اخیر،  روزهای  طی  گرفته  آماری صورت  تحلیل های  به 
مراجعین سرپایی  آمار کل  بررسی  »با  اظهار کرد:  رابطه  این 
درمانگاه ها،  به  مراجعین سرپایی  یعنی  درمانی  به  بخش های 
در  بستری  بیماران  آمار  و همچنین  اورژانس ها  و  کلینیک ها 
بیمارستان ها و در ادامه محاسبه مجموع این آمار با میزان مرگ 
و میرها، درصد مرگ و میر بیماران کرونایی در تهران نزدیک 

به دو درصد تعیین شده است.«
وی با بیان اینکه در این تحلیل آماری میزان کل مراجعات به 
 بخش های مختلف درمانی و نه صرفاً آمار بستری در بیمارستان ها 
محاسبه شده است، گفت: »البته آمار مراجعات به مراکز بهداشت 

و مطب های خصوصی در این تحلیل محاسبه نشده است.«
توکلی با بیان اینکه این آمار نشان دهنده آلودگی باالی جامعه و 
فعال بودن زنجیره انتقال بیماری است، عنوان کرد: »این تحلیل 
نشان می دهد که میزان آلودگی در جامعه بسیار باالتر از عددی 
است که فکر می کنیم و همین مساله اهمیت کانتکت تریسینگ 

و ردیابی مبتالیان و تماس های نزدیک آنان را بیش از پیش پر 
رنگ و پر اهمیت می کند.« معاون درمان ستاد کرونای تهران با 
تاکید بر اهمیت اجرای طرح محله محور مقابله با کرونا و ردیابی 
بیماران و تماس های نزدیک آنان در قالب طرح شهید سلیمانی، 
اظهار کرد: »ردیابی و به دنبال آن قرنطینه مبتالیان نقش بسیار 
پر رنگی در کنترل و کاهش بار اپیدمی بیماری خواهد داشت.«
توکلی در پایان با تاکید بر اینکه اجرای موثر محدودیت های 
کرونایی در قطع زنجیره انتقال بیماری و کاهش بار بیماری 
میان  این  »در  کرد:  بزرگی محسوب می شود، تصریح  کمک 
مهم ترین و اصلی ترین نقش را مردم ایفا می کنند، لذا ضمن 
تاکید بر رعایت پروتکل ها و محدودیت ها، توصیه می کنیم به 
شدت از دورهمی های خانگی و جمع های دوستانه پرهیز و 
اجتناب شود، چراکه بر اساس آخرین مطالعات ثابت شده که 
در شرایط فعلی اپیدمی، جمع های خانگی و دوستانه بیشترین 

نقش را در شیوع و انتقال بیماری ایفا می کنند.«

معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران خبر داد

توقف روند صعودی بستری بیماران کرونا  در تهران
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معاون درمان وزارت بهداشت در مورد وقوع برخی از مرگ های 
کرونایی در سنین سالمندی، نکاتی را توضیح داد.

عملکردی  کارنامه  بابایی  جان  قاسم  سپید،  گزارش  به 
بیمارستان های تحت پوشش هر سه دانشگاه و مقایسه عملکرد 
دانشگاه ها در مدیریت بحران کووید19 را تشریح کرد و گفت: 
»بر اساس فرآیند ارائه خدمت، وضعیت بیمارستان های تحت 

پوشش دانشگاه ها مورد بررسی قرارگرفته است.«
وی رؤسای بیمارستان ها را بهترین افراد در شناسایی گلوگاه های 

قابل اصالح در مراکز درمانی دانست و افزود: »با پایش مستمر 
سیستم، می توانیم در کاهش مرگ های قابل اجتناب مداخله کنیم.«
به گزارش فارس، معاون درمان وزارت بهداشت، با عنوان این 
مطلب که درصد قابل توجهی از مرگ ها اجتناب ناپذیر است، 
گفت: »بسیاری از سالمندان گرفتار چند بیماری زمینه ای هستند 
و هنگامی خانواده ها از ابتالی این افراد به کرونا مطلع می شوند 
که سطح هوشیاری آنها کاهش یافته و این موضوع منجر به 

افزایش مرگ و میر در بین سالمندان می شود.«

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد

علت مرگ سالمندان کرونایی

رئیس انجمن ویروس شناسی ایران: خبـر

میزان جهش ها در ویروس کرونا  از پیش بینی ها کمتر بود

رئیس انجمن ویروس شناسی ایران با بیان اینکه 
ویروس کرونا مانند ویروس های تنفسی دیگر 
رفتار نکرد، گفت: »انتظار داشتیم کرونا همانند 
ویروس های تنفسی دیگر در فصل گرما ناپدید 
یا حداقل کم شود ولی اینگونه نشد و عالوه 
بر این میزان جهش ها در این ویروس از آنچه 

که پیش بینی می شد، کمتر بود.«
به گزارش سپید، علیجان تبرایی در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: »آسیب پذیری سیستم تنفسی 
ما در فصل سرما بیشتر است چرا که با آمدن 
هوای سرد در مجاری تنفسی، قدرت مقابله 
 بخش تنفسی با ویروس، باکتری و یا هر عامل 
رطوبت  وجود  می شود.  کمتر  دیگر  عفونی 
مناسب، تأثیر کم نور خورشید و گرما و قرار 
گرفتن در محیط های بسته از دیگر علل باالتر 
بودن آسیب پذیری ما نسبت به ویروس ها در 

فصل سرما است.«
داروهای  متعدد  تغییرات  خصوص  در  وی 
گفت:  بیماری،  این  درمان  برای  پیشنهادی 
کووید19  بیماری  به  نسبت  ما  »دانسته های 
زیاد نیست و اکثر موضوعاتی که در مورد این 

بیماری گفته می شود در مراحل بررسی قرار 
دارد و قطعیت آنها نیاز به زمان و تست های 
به شرایط بحرانی،  با توجه  البته  بالینی دارد. 
مجبوریم که برخی از تصمیمات را بر اساس 
نباید دست  بگیریم و  ناتمام  همین اطالعات 

روی دست بگذاریم.«
رئیس انجمن ویروس شناسی ایران به موضوع 
مقاومت دارویی اشاره کرد و افزود: »استفاده از 
داروهای مختلف می تواند در ایجاد مقاومت 
دارویی در ویروس ها تأثیرگذار باشد ولی در 
به  مسئله  این  هنوز  کووید19  ویروس  مورد 

اثبات نرسیده است.«
تبرایی در پاسخ به این پرسش که »آیا سرعت 
انتشار ویروس 10 برابر شده؟«، گفت: »اینکه 
گفته می شود سرعت انتشار ویروس 10 برابر 
شده، هنوز در محافل علمی به اثبات نرسیده 
است. البته احتمال داده می شود که قدرت انتقال 
ویروس افزایش پیدا کرده که این مسئله هم 
می تواند به خاطر رفتارهای ما باشد و مربوط 

به ویروس نباشد.«
و  کرد  اشاره  کرونا  ویروس  جهش  به  وی 

گفت: »تمامی ویروس ها گاهًا به صورت خود 
به خودی در فرایند تکثیرشان دچار اشتباهاتی 
می شوند که این امر باعث جهش می شود. این 
موضوع در ویروس های مختلف، با توجه به 
نوع ژنوم آنها متفاوت است به طوری که این امر 
در ویروس آنفلوانزا خیلی زیاد و در ویروس 

کرونا نسبت به آنفلوانزا کمتر است.«
اشاره  با  ایران  ویروس شناسی  انجمن  رئیس 
می شود  باعث  نیز  داروها  مصرف  اینکه  به 
ویروس ها به سمت جهش بروند، خاطرنشان 
کرد: »ویروس یک موجود زنده است و مانند 
همه موجودات زنده دیگر در مواجهه با خطر 
مقاومت می کند. ویروس ها برای رهایی از دست 
دارو که یک عامل خطر است، دست به جهش 
بدن  ایمنی  سیستم  می زنند.  آلوده  محل  در 
اولین سدی است که علیه ویروس ایستادگی 
می کند. این امر نیز موجب جهش در ویروس 
می شود و این جهش ها می تواند از اثر دارویی، 

باشد.« گسترده تر 
تبرایی با بیان اینکه دوره کمون بیماری کووید19 
بین یک تا 1۴ روز است، اظهار کرد: »جایگاه 
اولیه و بیشترین محل تکثیر ویروس در دستگاه 
تنفسی بدن شامل بینی و گلو است و به همین 
خاطر بیشترین عالئم ظاهری بیماری در 3 تا 

۴ روز اول است.«
سایر  به  ویروس  انتشار  خصوص  در  وی 
اندام های بدن به غیر از دستگاه تنفسی، گفت: 
»گیرنده هایACE 2 که به عنوان گیرنده اصلی 
اندام های  این ویروس مطرح شده، در دیگر 
دیده  نیز  روده  و  قلب  کلیه،  جمله  از  بدن 
این  سلول های  به  می تواند  ویروس  و  شده 
محققان  البته  شود.  تکثیر  و  بچسبد  اندام ها 
دیگر  به  ویروس  انتقال  نحوه  درباره  هنوز 
در  مطالعات  و  نرسیده اند  نتیجه  به  اندام ها 

این باره در حال انجام است.«
رئیس انجمن ویروس شناسی ایران در رابطه با 
واکسن کرونا، گفت: »تجربه نشان داده ساخت 
زمان  سال   1۵ تا   10 متوسط  به طور  واکسن 
می برد و در طول سالیان گذشته کمترین زمان 
ساخت و تأیید واکسن برای یک بیماری ۵ سال 
انجام  اوریون  بیماری  برای  این کار  بوده که 

گرفته است. البته در این سال ها تکنولوژی های 
جدید برای ساخت واکسن به کار گرفته می شود 
که زمان رسیدن به واکسن را کمتر می کند و 
همانطور که اعالم شده تاکنون دو واکسن با 
ایمنی بخشی باالی 90 درصد تولید شده است.«
جوامع  زندگی  سبک  به  اشاره  با  تبرایی 
»در  گفت:  بیماری،  این  کنترل  موفقیت  در 
آنها  در  فردی  زندگی  سبک  که  کشورهایی 
قالب بوده، در کنار وضع برخی محدودیت ها 
به خوبی  را  بیماری  توانستند  مرزها  تردد  در 
کنترل کنند و کمترین مرگ ومیرها و مبتالیان 
را داشتند. شرایط اجتماعی کشور ما به گونه ای 
مراسم  و  خانوادگی  دورهمی های  که  است 
کنترل  مسئله  این  و  می شود  برگزار  زیادی 

بیماری را با سختی مواجه کرده است.«
وی با بیان اینکه در این شرایط تنها راه مقابله 
با ویروس استفاده از ماسک، پرهیز از حضور 
فاصله  رعایت  و  تجمعات  و  دورهمی ها  در 
اجتماعی است، گفت: »محدودیت ها و طرح 
غربالگری جدید کمک می کند که جلوی رشد 
بیماری گرفته شود و نمودار به سمت پایین 
کشور  در  را  دیگر  پیک  چند  اینکه  برگردد. 
خواهیم داشت قابل پیش بینی نیست و به رفتار 

جامعه بستگی دارد.«
فروردین ماه  در  »اگر  کرد:  تأکید  تبرایی 
از  بعد  و  می کردیم  تنظیم  را  رفتارهایمان 
سیستم  مدیریت  هم  بیماری،  کردن  فروکش 
تمام  چیز  همه  نمی کردند  فکر  مردم  هم  و 
در  بهتری  خیلی  شرایط  می توانستیم  شده، 

کشور داشته باشیم.«
رئیس انجمن ویروس شناسی ایران خاطرنشان 
کرد: »انتظار داشتیم ویروس کرونا همانند سایر 
ویروس های تنفسی در فصل گرما حداقل کم و 
یا ناپدید شود ولی این ویروس چنین رفتاری 
نداشت و برعکس در برخی مناطق پیک زد. 
عالوه بر این انتظار داشتیم میزان جهش ها در 
ویروس کرونا بیشتر از چیزی که اتفاق افتاده 
باشد. میزان جهش ایجاد شده در ویروس کرونا 
6 برابر کمتر از ویروس آنفلوانزا است و در 
ایجاد  نظر  از  تنبل  ویروس  یک  کرونا  واقع 

است.« تغییرات 



سه نوع تست کرونا سریع، PCR  و سرولوژی 
در ایران داریم که دقت آن ها در تشخیص کرونا 

متفاوت است. 
به گزارش سپید، این روزها که تب کرونا داغ تر از 
همیشه شده و با باالرفتن آن محدودیت های کرونایی 
به شهرها آماده است، توجه به عالئم ابتال به کرونا و 
انجام روش های تشخیصی و مراجعه زودهنگام به 
پزشک بسیار مهم است، پزشکان در شرایط کنونی 
هشدار داده اند که هر نوع عالمت سرماخوردگی را 
باید کرونا فرض کرد و در صورت تداوم عالئم، فرد 
باید به پزشک مراجعه کند تا با تجویز پزشک روش 

تشخیصی مورد نظر به بیمار توصیه شود.
از  دارند  اقسام مختلفی  انواع و  تست های کرونا 
گرفته  یا بینی  ازحلق  که  گرفته   PCRتست های
می شوند تا آزمایش هایی که از خون فرد اخذ می شود 
و این آزمایش ها به تست سرولوژی مشهور هستند. 
البته این روزها تست های سریع و رپید هم در حال 
توزیع در مراکز غربالگری کروناست تا بتوان افراد 

عالمت دار را به سرعت غربالگری و قرنطینه کرد.
امیرحسین بحرالعلومیان رئیس کمیته صنفی انجمن 
متخصصین تجهیزات پزشکی کشور در گفت وگو 
روش های  درباره  جوان  خبرنگاران  باشگاه  با 
تشخیص آزمایشگاهی ویروس کرونا اظهار کرد: 
»روش  نخست تشخیص آزمایشگاهی ویروس کرونا 
بر اساس شناسایی ویروس است که با دو روش 
یافتن ژنوم ویروس با استفاده از روش پی سی آر 
Real Time PCR   و یافتن آنتی ژن ویروس با 
تست های سریع یا رپید صورت می گیرد. همچنین 
در روش دوم تشخیص بر اساس آنتی بادی های 
تولید شده در بدن فرد مبتال به کرونا، علیه آنتی ژن 

ویروس انجام می شود.«
وی درباره اینکه گاهی پزشکان آزمایش های خون 
مختلفی را برای تشخیص کرونا تجویز می کنند، 
گفت: »البته گاهی اوقات پزشک معالج ممکن است 
آزمایشات غیر اختصاصی دیگری را براساس سایر 
واکنش های بدن علیه ویروس کرونا درخواست کند 
که این آزمایشات اختصاصی ویروس کرونا نیست و 
صرفاً وجود یک عامل ایجاد کننده التهاب یا عفونت 
 ESR , CRP در بدن را تأیید می کند نظیر آزمایشات
CBC ,، ولی آزمایشات اختصاصی همان دو دسته 

فوق الذکر است.«
تست های PCR یا همان تست های مولکولی از حلق 
و بینی گرفته می شود و روش تشخیص اختصاصی19 
Covid-است البته این تست ها منفی کاذب دارد اما 
مثبت شدن آن به معنای ابتالی قطعی به کروناست.
بحرالعلومیان با اشاره به روش تشخیص کرونا با یافتن 
ژنوم ویروس با استفاده از روش PCR  اظهار کرد: 
 ،Real Time PCR در آزمایش کرونا به روش«
نمونه برداری از سطح مخاطی انتهای حلق و بینی 
انجام و سپس نمونه برداشت شده به آزمایشگاه 
منتقل می شود، در این روش آزمایشگاه ابتدا ماده 
ژنتیکی )ژنوم( ویروس را استخراج می کند و سپس 
مناطق خاصی از زنجیره ژنتیکی آن که مخصوص 
ویروس کروناست )در صورت وجود داشتن( به 
وسیله دستگاه Real Time PCR تکثیر و تشخیص 
داده می شود و نتیجه بصورت مثبت برای ویروس19 

Covid-گزارش می شود.«
رئیس کمیته صنفی انجمن متخصصین تجهیزات 

پزشکی کشور با اشاره به معایب تشخیص کرونا به 
روش PCR اظهار کرد: »نتایج این آزمایش از دقت 
بسیار خوبی برخوردار است ولی این روش معایبی 
نیز دارد که از جمله آنها می توان به قیمت آزمایش و 
مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز بسیار باال و نیاز 
به افراد بسیار ماهر برای انجام آزمایشات مولکولی 
اشاره کرد. افزون بر اینها زمان مورد نیاز برای انجام 
آزمایش زیاد است و گاهی نتایج آزمایش چند روز 
بعد به بیمار داده می شود.« بحرالعلومیان درباره اینکه 
برخی افراد تست کرونایشان منفی می شود اما پزشک 
تشخیص کرونا می دهد، گفت: »همچنین در این روش 
احتمال منفی کاذب به دلیل شرایط نمونه برداری و 
سایر عوامل مداخله گر وجود دارد و از علل منفی 
شدن تست PCR می توان به جمع آوری نامناسب 
نمونه، نوع نامناسب نمونه، ذخیره سازی و حمل 
نامناسب و اشکال در مواد و تکنیک اشاره کرد لذا 
 PCR گاهی پزشک با وجود نتیجه منفی آزمایش
بر اساس عالئم بالینی یا سی تی اسکن تشخیص 

کرونا می دهد و اقدام به درمان می کند.«
به تازگی تولید کیت های تشخیصCovid 19- با آنتی 
ژن در کشور آغاز شده است و این تست ها قرار است 
در مراکز غربالگری سرپایی مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کمیته صنفی انجمن متخصصین تجهیزات 
پزشکی کشور به روش تشخیص کرونا مبتنی بر 
یافتن آنتی ژن ویروس یا تست های سریع اشاره کرد 
و گفت: »آزمایش آنتی ژن که در ایران نیز بزودی 
در دسترس خواهد بود، برروی نمونه های مخاطی 
نظیر خلط انجام می شود ولی به جای ردیابی ژنوم 
ویروس به دنبال پروتئین های اختصاصی ویروس 
)آنتی ژن( می گردیم، این تست با سرعت بسیار 
باالتر )حدود بیست دقیقه( و ارزان تر )حدودا نصف 
قیمت روش PCR( قابل انجام است و دقت نسبتا 

مناسبی هم دارد.«

وی درباره کاربرد تست های آنتی ژن یا رپید تست ها 
کرونا و دقت آنها نسبت به تست PCR برای تشخیص 
کرونا اظهار کرد: »این تست ها آنتی ژن های اختصاصی 
ویروس ها را تشخیص می دهند و ابتالی فرد به کرونا 
در همان زمان را می توان با این تست ها مشخص کرد. 
قبل از کرونا تست های آنتی ژن و برای ویروس های 

آنفلوآنزا وRSV  مورد تایید قرار گرفته بود.«
رئیس کمیته صنفی انجمن متخصصین تجهیزات 
ژن  آنتی  تست های  اینکه  بیان  با  کشور  پزشکی 
با  در حال حاضر  کووید19  سریع  تست های  یا 
نمونه برداری از نازوفارنکس و  بینی تایید شده اند 
و برای انجام تست در رده سنی خاصی محدودیت 
وجود ندارد، گفت: »از مزایای این تست های سریع 
می توان به این موضوع اشاره کرد که این تست ها 
نسبتاً ارزان هستند و قابلیت انجام در بالین بیمار و 

خارج از آزمایشگاه های تشخیصی را دارند.«
وی افزود: »باید توجه داشت تست های سریع کرونا 
حساسیت کمتری نسبت به تست های PCR دارند 
ولی به واسطه در دسترس بودن، سرعت جوابدهی 
۲۰  دقیقه ای، عدم نیاز به تجهیزات گران قیمت و 
پرسنل با تخصص بسیار باال و قیمت مناسب برای 
تشخیص و غربالگری بیماران به صورت انبوه بسیار 
کمک کننده هستند و بیشتر در افراد عالمت دار مورد 
استفاده قرار می گیرند و بهتر است برای تشخیص افراد 

ناقل از تست های PCR  استفاده کرد.«
بحرالعلومیان درباره تشخیص کرونا بر اساس آنتی 
بادی های تولید شده در بدن فرد مبتال به کرونا علیه 
آنتی ژن ویروس یا تست های سرولوژی بیان کرد: 
»باید توجه داشت که بدن انسان در مواجه با عوامل 
بیماری زا بصورت اختصاصی بر علیه هر ویروس 
یا باکتری و سایر عوامل توسط لنفوسیت های B با 
همکاری سایر سلول های سیستم ایمنی آنتی بادی 

یا پادتن تولید می کند.«

رئیس کمیته صنفی انجمن متخصصین تجهیزات 
پزشکی کشور ادامه داد: »آنتی بادی ها علیه هر آنتی 
 IgA , IgE , IgM ,( ژن می تواند از انواع مختلف
IgG( باشد که هر کدام از این کالس های آنتی بادی 
در زمان و شرایط خاصی در بدن علیه آنتی ژن یا 
ویروس کرونا تولید می شود و باید توجه داشت که 
نمونه مورد نیاز برای انجام آزمایش آنتی بادی خون 

)سرم خون( است.«
بحرالعلومیان با بیان اینکه علیه ویروس کرونا دو نوع 
مختلف آنتی بادی اختصاصی IgG و IgM تولید 
می شود، گفت: »در ابتدای ورود ویروس به بدن و 
 IgM پس از واکنش ایمنی اولیه، آنتی بادی از کالس
بر علیه آنتی ژن های ویروس تولید می شود و بین سه 
الی هفت روز پس از ورود ویروس به بدن مقدار آن 
در خون بیمار افزایش می یابد و سپس از حدود روز 
دهم، آنتی بادی از کالس IgG شروع به افزایش در 

خون بیمار می کند.«
رئیس کمیته صنفی انجمن متخصصین تجهیزات 
پزشکی کشور اظهار کرد: »از هفته دوم الی سوم 
آنتی بادی های کالس IgM کم کم کاهش پیدا و 
آنتی بادی های کالس IgG شروع به افزایش می کنند، 
پس بنابراین در صورتی که IgM به تنهایی در نمونه 
خون بیمار شناسائی شود نشان دهنده فاز اولیه شروع 
بیماری است و در صورت حضور همزمان IgM و 
IgG در خون بیمار می توان فهمید شخص مبتال در 
فاز های انتهایی بیماری است و در صورتی که فقط 
IgG در خون بیمار حضور داشته باشد به احتمال 
قوی بیمار بهبود یافته و فقط یک سابقه ابتال به بیماری 

در گذشته نزدیک قابل تشخیص است.«
بحرالعلومیان بیان کرد: »توجه داشته باشید ارزش 
تشخیصی آزمایش آنتی بادی که روی نمونه خون 
بیمار انجام می شود و از دقت مناسب و سرعت نسبتا 
خوب )حدودا ۲ الی ۳ ساعت( و قیمت بسیار مناسب 
حدودا نصف قیمت روش آنتی ژن و یک چهارم 
روش PCR محدود است و عمدتا برای مطالعات 
اپیدمیولوژیک بیماری ارزش دارد. اکنون اطالعات 
زیادی در دسترس نیست که عمر و میزان ایمنی 
زائی IgG برای ویروس کووید19 تا چه حد است.«

رئیس کمیته صنفی انجمن متخصصین تجهیزات 
پزشکی کشور اظهار کرد: »نمودار زیر بصورت کلی 
تفسیر سطح IgG و IgM را توضیح می دهد که 
ابتدا فقط IgM و در اواسط بیماری هر دو نوع و در 
انتهای دوره فقط IgG قابل تشخیص است، سطح 
IgG ممکن است برای مدت طوالنی و حتی ماه ها 
و سال ها باال بماند و در صورت عفونت مجدد 
همین سطوح باال باعث پاسخ ایمنی سریع و مناسب 
می شود و در عفونت مجدد دوباره سطح IgM کمی 

باال می رود و مجددا کاهش می یابد.«
بحرالعلومیان گفت: »در نمودار نشان داده شده است 
که ویروس کرونا تقریباً بین یک تا دو هفته قبل از 
عالئم در نمونه های مخاط تنفسی قابل تشخیص است 
و این موضوع ارزش تست های PCR و آنتی ژن را 
برای تشخیص بیماری به ویژه در ناقالن کرونا نشان 
می دهد ضمن آنکه IgM و IgG  از زمان شروع 
 IgM عالئم در بدن تولید می شوندودر ابتدا سطح
سریع باال می رود و این آنتی بادی قابل ردیابی و 
تشخیص است ولی  IgG به کندی باال می رود و 

تقریباً دو هفته بعد قابل تشخیص می شود.«

مقایسه انواع تست های کرونا  درایران
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رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه  ای و صنایع غذایی کشور مطرح کرد

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران:
واکسن آنفلوآنزای نوترکیب ایرانی به مرحله اخذ مجوز اخالق رسید

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری از قرار گرفتن واکسن آنفلوآنزای نو ترکیب 

ایرانی در مرحله اخذ مجوز اخالق خبر داد.
به گزارش سپید،  مصطفی قانعی در گفت وگو با ایرنا در 
خصوص تولید واکسن آنفلوآنزای ایرانی گفت: »یکی از 
شرکت های دانش بنیان در حال تولید واکسن آنفلوآنزای 
نوترکیب در کشور است، این واکسن برای اینکه بتواند کلینیکال ترایال )کارآزمایی بالینی( انسانی 
را شروع کند در مرحله اخذ مجوز اخالق است.« وی بیان کرد: »در حال حاضر در دنیا دو نوع 
واکسن آنفلوآنزا تولید می شود که یکی از طریق تخم مرغ SPF و دیگری به طریق نوترکیب تولید 
می شود؛ واکسن های آنفلوآنزای تخم مرغی، از تخم مرغ اس پی اف درست می شود که در حال 

حاضر خود این تخم مرغ تحریم است، واکسن آنفلوآنزای تولید شده توسط شرکت های دانش 
بنیان، واکسن نوترکیب است.« قانعی افزود: »در ایران کارهای مربوط به تولید واکسن آنفلوآنزای 
نوترکیب انجام شده است و به جز تعداد معدودی کشور که روی تکنولوژی آن کار کرده اند، مابقی 

کشورها این نو واکسن را ندارند.« 
وی یادآور شد: »درحال حاضر این واکسن درحدی که آزمایش اول انجام شود، تولید شده است.« 
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ادامه داد: »در حال حاضر کمبود شدیدی در خصوص واکسن 
آنفلوآنزا در دنیا وجود دارد و کشور ما نیز از این مسئله مستثنی نیست، اما باتوجه به اینکه شرکت های 

دانش بنیان های ایرانی توان باالیی در تولید واکسن دارند، باید از این فرصت استفاده کنیم.«
وی گفت: »ستاد توسعه زیست فناوری همیشه یکی از اولویت های کاری خود را تولید و بومی سازی 
انواع واکسن های کاربردی در نظام سالمت قرار داده است و صنعت واکسن را رگ حیات نظام 
سالمت می داند.« پیش از این رییس ستاد توسعه زیست فناوری با اشاره به فعالیت یکی از شرکت های 
دانش بنیان در زمینه تولید واکسن نوترکیب آنفلوآنزا گفته بود که باتولید این واکسن در کشور سال 

آینده از واردات واکسن آنفلوآنزا بی نیاز می شویم.

خبـر

تخلفات

صنایع  و  تغذیه  ای  تحقیقات  انستیتو  رئیس 
غذایی کشور با بیان این  که یافته  های مطالعات، 
بیانگر شیوع باالی سوءتغذیه در بدو پذیرش در 
بیمارستان  هاست، شیوع سوءتغذیه در بیماران 

بستری را ۵۰ تا ۶۰ درصد اعالم کرد.
به گزارش سپید، جالل  الدین میرزای رزاز درباره 
سوءتغذیه اظهار کرد: »سوءتغذیه شامل طیف 
وسیعی از شرایط تغذیه  ای مختلف مانند کاهش 
وزن، کمبود مواد مغذی مانند پروتئین، ویتامین  ها 
با  همراه  وزن  افزایش  حتی  و  معدنی  مواد  و 

گرسنگی سلولی است.«
»این  افزود:  سوءتغذیه  پیامدهای  درباره  وی 
مشکل بهداشتی سبب افزایش ابتال به عفونت، 
تأخیر در بهبودی، طوالنی شدن مدت بستری، 
افزایش هزینه  های درمانی و بیمارستانی و افزایش 
مرگ و میر به ویژه در سالمندان و مبتالیان به 
بیماری  های زمینه  ای مانند دیابت، قلب و عروق، 

سرطان و... می  شود.«
بر عوامل بروز  به سؤالی مبنی  رزاز در پاسخ 
سوءتغذیه در بیماران بستری در بیمارستان تصریح 
کرد: »بر اساس یافته  های مطالعات افزایش سن، 
استفاده همزمان از چند دارو، میزان تحصیالت 
بیمار، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ابتال به 
بیماری  های بدخیم جزو عوامل خطر مرتبط با 
سوءتغذیه در بیماران بستری در بیمارستان است؛ 
همچنین مشکالت گوارشی منجر به افزایش خطر 
سوءتغذیه می  شوند. برای مثال مشکالت مربوط 
به جویدن، بلع، تهوع، استفراغ و بی اشتهایی منجر 
به کاهش دریافت مواد غذایی و به دنبال آن سوء 

تغذیه می  شود.«
این  سریع  درمان  و  »تشخیص  داد:  ادامه  وی 
عوامل خطر سوءتغذیه، منجر به مداخالت موثر 
تغذیه  ای خواهد شد که از سوءتغذیه یا تشدید 

آن در بیمارستان پیشگیری می  کند.«
سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه  ای و صنایع 
غذایی کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر آمار 
تصریح  بستری  بیماران  در  سوءتغذیه  شیوع 

باالی  شیوع  بیانگر  مطالعات،  »یافته  های  کرد: 
سوءتغذیه در بدو پذیرش در بیمارستان  هاست 
که این میزان در هنگام ترخیص از بیمارستان 
افزایش می  یابد؛ البته که میزان بروز سوءتغذیه 
در بیماران بستری در  بخش مراقبت  های ویژه 
بیش از سایر بیماران است. شیوع سوءتغذیه در 
بین بیماران به هنگام پذیرش در بیمارستان در 
حدود ۵۰ درصد گزارش شده است که این آمار 
برای بیماران  بخش مراقبت  های ویژه تا ۶۰ درصد 

نیز گزارش شده است.«
صنایع  و  تغذیه  ای  تحقیقات  انستیتو  رئیس 
غذایی کشور درباره راهکار جلوگیری از بروز 
سوءتغذیه در بیماران بستری خاطرنشان کرد: 
»مشاوره تغذیه و اجرای استراتژی  های تغذیه  ای 
اصولی توسط تیم تغذیه  ای در بیمارستان، منجر 
به کاهش شیوع سوءتغذیه می  شود. از جمله 
دوره  ای  ویزیت  به  می  توان  استراتژی  ها  این 
بیماران توسط متخصصین تغذیه، آموزش کادر 
پرستاری و نظارت بر سیستم خدمات غذایی 

بیمارستان اشاره کرد.«
بیان این  که دریافت کافی غذا در طول  با  وی 

مدت بستری در بیمارستان امری مهم و حیاتی 
برای بیماران به شمار می  آید، هشدار داد: »عدم 
دریافت کافی غذا در بیمارستان توسط بیماران 
منجر به افزایش شیوع و شدت سوء تغذیه می  شود. 
سوء تغذیه بیمارستانی همچنین می  تواند ناشی از 
کیفیت پایین و نامطلوب غذای بیمارستان باشد.«
به گزارش تسنیم، رزاز درباره نقش تغذیه در 
بیماران بستری به خصوص بیماران مبتال به کرونا 
بیان کرد: »سوءتغذیه به صورت یک مشکل جدی 
در  بخش  های مراقبت  های ویژه وجود دارد و 
با پیامدهای نامناسب بیماری همراه است. در 
بستری  بیماران  تغذیه  ای  نیازهای  که  صورتی 
در  بخش های مراقبت  های ویژه به درستی تأمین 
شود احتمال کاهش اتصال به دستگاه ونتیالتور، 
عوارض کمتر، بهبودی و ترخیص سریع  تر را 
در  بخش    سوءتغذیه  داشت.  خواهد  دنبال  به 
تأخیر  دلیل  به  است  ممکن  ویژه  مراقبت  های 
در شروع تغذیه حمایتی )تغذیه با لوله یا تغذیه 
وریدی(، عدم تطابق تغذیه تجویز شده با نیاز 
انرژی  نیاز  بیمار و تاریخچه اخیر تغذیه  ای و 

واقعی بیمار باشد.«

شیوع ۵۰  تا ۶۰ درصدی سوءتغذیه   
بین بیماران بستری در بیمارستان

تخلفات بهداشتی کرونا را 
به۱۹۰ و تخلفات صنفی را 

به۱۲۴ گزارش دهید

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و 
پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، 
که  اصنافی  از  شکایت  نحوه  درباره 
محدودیتهای  و  بهداشتی  پروتکل های 

اعالمی را رعایت نمی کنند، توضیح داد.
حیدری  محمدحسین  سپید،  گزارش  به 
درباره نحوه شکایت از افراد یا مشاغلی 
همچنین  و  بهداشتی  پروتکل های  که 
محدودیتهای اعالمی را رعایت نمی کنند، 
رعایت  دلیل  به  مردم  از  تشکر  ضمن 
پروتکل های بهداشتی، گفت: »امیدواریم با 
رعایت و دقت بیشتر در رعایت پروتکل ها 
بتوانیم آثار زیانبار این بیماری را کاهش دهیم.«
وی افزود: »در صورتیکه مردم در زمینه رعایت 
پروتکل های بهداشتی در مشاغلی که در سطح 
یک تعریف شدند و باز هستند، مشکالتی را 
مشاهده کردند، حتما با شماره ۱۹۰ تماس 
بگیرند و مسائل بهداشتی مربوط به مشاغل 
باز را به اطالع ما برسانند تا رسیدگی کنیم.« 

حیدری ادامه داد: »از طرفی در صورتیکه 
می خواهند شکایت یا گزارشی درباره ادامه 
فعالیت یا باز بودن سایر مشاغلی که در 
شهرهای قرمز و نارنجی طبق پروتکل نباید 
باز باشند، ارائه دهند، با شماره تلفن ۱۲۴ 
مربوط به وزارت صمت تماس بگیرند تا 
همکاران ما در وزارت صمت پیگیری کنند.«
وی تاکید کرد: »امیدواریم با گزارش های 
مردم درباره تخلفات احتمالی در زمینه 
عدم رعایت پروتکل ها، بتوانیم شرایطی را 
فراهم کنیم تا بهتر بتوان با بحران کووید_۱۹  

مقابله کرد.«ایسنا
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رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
جلسات صحن و کمیسیون های مجلس مطابق پروتکل های بهداشتی نیست

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »برگزاری هر 
گونه جلسه با بیش از ۱۵ نفر در فضای بسته ممنوع است 
و برگزاری جلسه ها با این تعداد از افراد در صحن علنی و 
کمیسیون های مجلس شورای اسالمی بر اساس پروتکل های 

بهداشتی نیست.«
به گزارش سپید، علیرضا رییسی در گفت وگو با ایرنا درباره 
برگزاری جلسه های صحن علنی یا کمیسیون های مجلس با تعداد نفرات بیش از ۱۵ نفر در فضای 
بسته افزود: »بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در شهرهای قرمز، برگزاری هرگونه جلسه با 
بیش از ۱۵ نفر در فضای سربسته ممنوع است.« وی افزود: »همچنین حداقل فضا نیز به ازای هر نفر 
باید چهار مترمربع باشد، یعنی کف فضا ۶۰ متر است، اما این به این معنی نیست که افراد در فضای 

دو هزار متری می توانند با تعداد بیش از ۱۵ نفر حضور داشته باشند. حتی در این فضا هم باید حداکثر 
۱۵ نفر حاضر شوند.« رییسی ادامه داد: »با اعضای هیات رییسه مجلس جلسه گذاشتیم و همه موارد 
را مطرح کردیم. قرار بر این بود که در سالن های فرعی مجلس که حدود ۱۷ یا ۱8 سالن می شوند، در 
هر کدام از این سالن ها تا سقف ۱۵ نفر حضور داشته باشند و در صحن علنی حداکثر ۱۵ نفر حضور 
داشته باشند.« معاون وزیر بهداشت گفت: »این موضوع برای دولت و قوه قضاییه نیز وجود دارد و در 
همه جلسه های هیات دولت رعایت می شود.« سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بیان کرد: »متاسفانه 
اکنون در خبرها و تصاویر مشاهده می شود که تقریبا نصف افراد در صحن علنی نشسته اند و دستور 
حضور حداکثر ۱۵ نفر در فضای بسته نقض شده است. گاهی در تلویزیون نیز مشاهده می شود که 
در برگزاری کمیسیون ها هم افراد حاضر بیشتر از ۱۵ نفر هستند. این مشکل هم در برگزاری صحن 

علنی و هم جلسه های کمیسیون ها به صورتی که اعالم شده، اجرایی نمی شود.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار کرد: »مسئوالن باید در این زمینه فرهنگ سازی کنند و این 
مسائل باید رعایت شود. این سیستمی که در مجلس در حال اجراست بر اساس مصوبه ستاد ملی و 

پروتکل های بهداشتی تصویب شده نیست.«

ستاد کرونا

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
»تضعیف وزیر بهداشت به عنوان فرمانده جنگ 
مقابله با کرونا به مصلحت کشور نیست و نباید 
حاشیه ایجاد کرد زیرا در چنین شرایطی معاندان و 
ضدانقالب بیشترین بهره برداری را خواهند داشت.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در گفت وگو با 
ایرنا افزود: »کادر بهداشت و درمان از همه توان خود 
در مقابله با کرونا استفاده کرده و تعداد باالی شهدای 
مدافع سالمت نشان از فداکاری ها و ایثارگری های این 
افراد در طول ۹ ماه گذشته برای مقابله با کرونا دارد.«
وی با بیان اینکه به بیماری کرونا می توان از دو 
منظر یعنی رعایت اصول بهداشتی توسط مردم و 
عملکرد مسئوالن نگاه کرد، افزود: »شهروندان در 
مرحله اول مقابله با کرونا همکاری مناسبی داشتند، 
اما از ابتدای تابستان توجه مردم به این بیماری و 
رعایت پروتکل های بهداشتی کاهش پیدا کرد، البته 
در ستاد ملی مقابله با کرونا نیز گاهی سالمت فدای 

منافع اقتصادی شده است.«
شهریاری با تاکید بر اینکه اولویت ها در بحث مقابله با 
کرونا رعایت موارد بهداشتی است، اظهار داشت: »با 
وجود تحریم ها و مشکالت اقتصادی امروز جامعه، 
بسیاری از داروها و تجهیزات مورد نیاز حوزه سالمت 

طی چند ماه گذشته از تولیدات داخل تامین شده، 
البته در برخی شرایط مشکالتی به وجود آمد که 
وزارت بهداشت با تالش و کوشش بسیار سعی کرد 
مشکالت را برطرف کند.« وی با انتقاد از برخی رویه ها 
در کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: 
»با توجه به مشکالت به وجود آمده در بی توجهی 
برخی دستگاه ها در رعایت پروتکل های بهداشتی 
از دولت انتظار می رود به محدودیت های بیشتری 
برای مقابله با کرونا توجه کرده و زیرساخت های 
الزم را برای اجرای دولت الکترونیک برای کاهش 

تردد مردم در معابر شهری فراهم کند.«
شهریاری با بیان اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا، باید 
توصیه های وزارت بهداشت را جدی بگیرد گفت: 

»امیدواریم ستاد ملی مقابله با کرونا و فرماندهی قرارگاه 
عملیاتی، اجرای پروتکل های بهداشتی را به طور 
جدی پیگیری کند تا بتوان تا چند هفته آینده میزان 
مبتالیان و آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را کاهش 
داد.« نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی 
افزود: »مردم در شرایط کنونی جامعه با مشکالت 
اقتصادی بسیاری رو به رو هستند و شیوع بیماری 
کرونا نیز مزید بر علت شده، بنابراین نباید با طرح 
برخی مسائل، حاشیه ایجاد کرد، بدون شک چند 
صدایی و ایجاد حواشی به نفع و مصلحت کشور 
نیست و در چنین شرایطی معاندین و ضدانقالب 
بیشترین بهره برداری را خواهند داشت.« شهریاری 
با بیان اینکه همه دستگاه ها باید به وزارت بهداشت 
در مقابله با کرونا کمک کنند، گفت: »وزیر بهداشت 
در حال حاضر به عنوان فرمانده جنگ در جامعه 
تلقی می شود، همان طور که در زمان دفاع مقدس 
فرمانده را تضعیف نمی کردیم؛ باید حواسمان باشد که 
تضعیف فرمانده مقابله با کرونا مشکالت جدی تری 
برای جامعه به وجود می آورد؛ به همین منظور تقاضا 
داریم با هدف قطع زنجیره انتقال کرونا، به وزارت 
بهداشت و کادر درمانی همانند روزهای جنگ 

تحمیلی همه جانبه و با تمام توان یاری رسانیم.«

حاشیه سازی و تضعیف وزارت بهداشت به مصلحت کشور نیست
خبـر

نایب رییس مجلس شورای 
اسالمی عضو ستاد ملی مقابله 

با کرونا شد

با توافق رییس جمهوری و رییس مجلس، 
نایب رییس مجلس شورای اسالمی عضو 

ستاد ملی مقابله با کرونا شد.
به گزارش سپید، در پی اعتراض برخی 
نمایندگان به عدم حضور نماینده ای از 
مجلس شورای اسالمی در ستاد ملی مقابله 
با کرونا و با توافق حسن روحانی رئیس 
رئیس  قالیباف  محمدباقر  و  جمهوری 
مجلس، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی 
نایب رئیس اول مجلس به عضویت ستاد 

ملی مقابله با کرونا درآمد.ایسنا
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استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج( گفت: »اتاق رصد تولیدات 
و مستندات علمی کرونا باید در کشور راه اندازی شود تا رخدادها 
و فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی دنیا به صورت علمی مورد 
کنکاش و بررسی دقیق قرار گیرد.« به گزارش سپید، سید موید علویان 
در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: »تعدادی از محققان جوان کشور 
می توانند تمام مستندات و تولیدات علمی در دنیا از جمله مقاالت و 
پژوهش ها در حوزه کرونا را جمع آوری و مورد بررسی و تجزیه و 
تحلیل علمی قرار دهند.« وی ارائه تجربیات کشورهای موفق، دستیابی 
به آخرین یافته های علمی، بهره گیری از اندوخته های علمی سایر 
کشورها، آگاهی از نتایج تحقیقات و پژوهش های علمی و آشنایی 

با امکانات نرم افزاری پیشرفته را از مزیت های این کار اعالم کرد.
علویان ادامه داد: »تعداد زیادی از مقاالت و نتایج فعالیت های تحقیقاتی 
در مجالت علمی معتبر بین المللی منتشر می شود که این موارد باید 
در اسرع وقت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا متوجه شویم دنیا 

چه اقداماتی را برای پیشگیری و مهار کرونا انجام می دهد و ما هم تا 
حد امکان از این موارد بهره ببریم.«وی ادامه داد: »هر چند به صورت 
موردی در این زمینه کارهایی توسط برخی از استادان دانشگاه ها و 
محققان کشور انجام می شود اما این مورد کافی نیست و این روند 

باید با برنامه ریزی منسجم شتاب بیشتری گیرد.«
علویان تاکید کرد که ما برای پیشگیری و مهار بیماری کرونا باید 
از تجارب دنیا استفاده کنیم. این یک موضوع کامال عقلی و منطقی 
است که متاسفانه از آن غافل شده ایم. وی آگاهی کامل مسئوالن 
از آخرین رخدادهای علمی را ضروری دانست و گفت: »یکی از 
دالیلی که مسئوالن گاهی تصمیمی اشتباه می گیرند، عدم دستیابی 
به اطالعات صحیح و کامل در این زمینه است. به عبارتی اطالعات 

صحیح و کاربردی باید در اختیار آنان قرار گیرد.«
وی با اشاره به اینکه تالش های بسیار خوبی در حوزه ساخت 
واکسن در کشور انجام شده است، گفت: »برخی از کشورها در این 

زمینه از ما جلوتر هستند و ما پس از آنها موفق به ساخت واکسن 
کرونا خواهیم شد. زمان ساخت و در دسترس قرار گرفتن واکسن 
مهم است، ممکن است ما چند ماه دیرتر از برخی کشورها به این 
محصول فناورانه دست یابیم و برای این مدت باید فکر اساسی کنیم.«
علویان ادامه داد: »برای اینکه در این مدت هم سالمت مردم حفظ 
شود و هم جان آنان به خطر نیافتد، عالوه بر حمایت از تولیدات 
داخلی باید با طرح های تحقیقاتی بین المللی ساخت واکسن هم 
مشارکت کنیم، این کار هم منطقی و هم عقالنی است.« وی تاکید 
کرد: »تاکنون تحقیقات در حوزه کرونا هیچ کمکی به تصمیم گیران 
نکرده است. برخی اتفاقات ناخوشایند که در این حوزه تاکنون رخ 
داده نشان می دهد که برخی از تصمیمات اخذ شده بر پایه شواهد 
متقن علمی نبوده است. تحقیقاتی که در این حوزه انجام شده عمدتًا 
کارآزمایی بالینی در حوزه هایی مانند دارو بوده ولی ما نیاز به تحقیقات 

بنیادی و پایه ای در این حوزه داریم که کمتر به آن توجه شده است.«

علویان، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج(:

نیازمند رصد تولیدات علمی کرونا برای پیشرفت تحقیقات داخلی هستیم



جلسه قرارگاه مقابله با کرونا در وزارت بهداشت با 
حضور وزیر بهداشت و جمعی از مدیران و معاونین 
این وزارتخانه با موضوع بررسی آخرین وضعیت 
بیماری کووید۱۹ در کشور و راهکارهای تقویت 

مقابله با آن، برگزار شد. 
به گزارش سپید، سعید نمکی در این جلسه تاکید 
کرد: »باید تعداد مراکز سرپایی برای رسیدگی سریع 
به بیماران کووید۱۹ را از یک هزار و ۲۰ به حداقل 
۵ هزار مرکز در سراسر کشور برسانیم و کیت های 
تشخیصی به ویژه کیت سریع را باید در این مراکز 
به تعداد کافی تامین کنیم.« وی عنوان کرد: »اخیرا 
دکتر علی عسکری، رییس سازمان صدا و سیما برای 
کمک به فرهنگسازی و آموزش به مردم در جهت 
پیشگیری از ابتال به کرونا با بکارگیری روش های 
جدید اعالم آمادگی کرد که باید در این زمینه 
همکاری های خودمان با این سازمان را تقویت کنیم.«
وی یادآور شد: »می توان برای کارمندان در  بخش 
دولتی و خصوصی آزمایشات دوره ای در نظر گرفت 
و آنها را به سه گروه با ریسک خطر باال یعنی افراد 
دارای بیماری های زمینه ای، با خطر متوسط و نیز کم 
خطر تقسیم کرد که گروه اول به صورت هفتگی 
با تست های سریع، گروه دوم هر دو هفته یکبار و 

گروه سوم هر ماه یکبار آزمایش بدهند.«
علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت 
نیز در این جلسه گفت: »در ۴3 شهرستانی که ۵ 
آبان محدودیت هایی در آنها اعمال شد، وضعیت 
بیماری رو به کاهش بوده است. از بین این ۴3 

شهرستان، ۴۰ شهر سیر نزولی دارد، یکی از آنها 
روند نزولی را آغاز کرده و دو شهرستان دیگر در 
وضعیت ثابت قرار دارند که امیدواریم روند بیماری 

در این شهرها نیز رو به کاهش باشد.«
وی افزود: »محدودیت ها در ۴۶ شهرستان دیگر 
نیز ۱۴ آبان اعمال شد که اثرات کاهش بیماری 
در این مناطق قابل مشاهده است. با طرح جدید 
محدودیت های کرونایی که هفته پیش به تصویب 
رسید و از اول این هفته اجرایی شد، ۷۹ میلیون 
نفر تحت پوشش قرار گرفتند که ۵3 میلیون نفر در 
۱۶۰ شهرستان با وضعیت قرمز، زندگی می کنند.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: 
»در وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا ۷ استراتژی 
مشخص و جدی داریم که همه برنامه ها باید به 

طور دقیق اجرایی شود. خوشبختانه در گام چهارم 
بسیج ملی مقابله با کرونا تعدادی از مدیران وزارت 
بهداشت برای نظارت بر روند اجرایی این مرحله در 
مناطق مختلف کشور ماموریت یافته اند که برای آنها 
چک لیست های نظارتی در نظر گرفته شده است.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: «برای 
اجرای طرح محله محور مبارزه با کرونا، بسته های 
آموزشی برای مراقبت از بیماران کووید۱۹ در منزل، 
دستورالعمل نقش، جایگاه و وظایف دستگاه های 
همکار مانند بسیج، کارت شناسایی برای همکاران 
اجرایی و تجهیزاتی مانند کوله پشتی برای جابجایی 
لوازم حفاظت فردی و کیت های تشخیصی سریع 
و دستورالعمل آموزشی برای افرادی که متمایل به 
همکاری در این طرح هستند، آماده و تهیه شده است.«

رییسی افزود: »دستورالعمل راهنمای پیاده سازی 
گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کرونا برای تیم های 
عملیاتی آماده شده که شامل سرفصل هایی مانند 
برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت و آموزش تیم های 
عملیاتی، استفاده از وسایل حفاظت فردی، ثبت و 

گزارش دهی فعالیت ها و نظارت و پایش است.«
بیماران  قرنطینه و رصد  »برای  یادآور شد:  وی 
کووید۱۹ با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و 
فناوری اطالعات و همچنین راه و شهرسازی اقدامات 
بسیار خوبی انجام شده و  بخش های مختلف از جمله 
حمل و نقل عمومی شامل شرکت های هواپیمایی 
و قطارها به وزارت بهداشت متصل شده است. در 
حال حاضر هر فردی که ما به او دسترسی می دهیم با 
گوشی موبایل می تواند در محیط هایی مانند ورودی 
مترو، اتوبوس، ادارات یا فرودگاه ها، با اسکن کارت 
یا شماره ملی، از وضعیت بیماری مراجعان به آن 
مرکز آگاهی پیدا کند.« معاون بهداشت وزارت 
بهداشت خاطرنشان کرد: »طرح کنترل ورودی ها با 
اسکن کارت یا شماره ملی روز ۲۹ آبان به صورت 
آزمایشی در مترو اجرا شد که در آن یک روز ۱۶۴ 
بیمار که اطالعات آنها در بانک های اطالعاتی وزارت 
بهداشت وجود داشت در مترو حضور پیدا کرده 

بودند که از حضور آنها ممانعت شد.«
به گزارش وبدا، گفتنی است در این جلسه گزارشاتی از 
حوزه های مختلف از سوی معاونین وزارت بهداشت 
و علیرضا زالی، فرمانده عملیات مبارزه با بیماری 

کرونا در کالنشهر تهران ارائه شد.

جلسه قرارگاه مقابله با کرونا در وزارت بهداشت برگزارشد

مسئول امور پشتیبانی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور 
در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با ایزدی مدیر کل حوزه 
وزارتی و اسکندری دبیر انجمن هتل داران کشور در خصوص 
ابعاد مختلف اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی و نحوه تقویت 

همکاری ها دیدار و گفت وگو کرد. 
به گزارش سپید، پیرحسین کولیوند در ابتدای این جلسه با اشاره به 
غربالگری صحیح و سریع افراد مبتال به کرونا گفت: »اگر افراد مبتال 
از افراد سالم سریعاً شناسایی و جداسازی شوند قطعاً مراجعات به 

بیمارستان ها کاهش خواهد یافت.«
وی افزود: »در حاشیه شهرها، خانواده هایی که قادر به اجرای صحیح 
قرنطینه نیستند و تعدادشان در یک خانه زیاد است و همچنین در 
اماکنی که تجمع بیشتر است افراد مبتال هم افزایش خواهند یافت 

و کنترل این بیماری بسیار سخت تر خواهد شد.«
کولیوند با اشاره به شناسایی سریع و جداسازی افراد بیمار در این 
طرح، اضافه کرد: »در تهران خانه های کوچکی وجود دارند که 
ممکن است در آنها چندین نفر زندگی کنند که اگر یک نفر مبتال 
شود همه اعضای خانواده مبتال خواهند شد و امکان قرنطینه فرد 
مبتال در این منازل برای آن خانواده ها بسیار سخت خواهد شد.«

مسئول قرارگاه و پشتیبانی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: 
»در بحث کنترل ویروس کرونا یک از بهترین روش ها شناسایی 
زودهنگام افراد مبتال و جداسازی آنها از افراد سالم است که اگر 

این امر به درستی اجرا شود افراد سالم خواهند ماند.«
وی افزود: »علی رغم اینکه پیش بینی می کردیم پاییز سختی خواهیم 
داشت در حال حاضر پیش بینی می شود با توجه به شرایط موجود 

زمستان سخت تری نیز در پیش خواهیم داشت. افراد هنگامی که 
مبتال می شوند از مراجعه به بیمارستان ترس دارند و شانس درمان 
افرادی که با تأخیر به بیمارستان مراجعه می کنند و از زمان درگیری 

آنها با ویروس کرونا گذشته است، کمتر می شود.«
کولیوند با تاکید بر اینکه طرح شهید قاسم سلیمانی یک طرح ملی 
است، افزود: »در حال حاضر همه دستگاه ها با تمام توان و امکانات 
باید برای نجات هموطنان به میدان بیایند و هدف ما از این طرح 

بحث قرنطینه، جداسازی و ایزوالسیون افراد است.«
وی با اشاره به تجربه سازمان اورژانس کشور در انتقال دانشجویان 
از چین به ایران و قرنطینه آنها گفت: »سازمان اورژانس پس از انتقال 
دانشجویان ایرانی به کشور یک هتل اطراف تهران را برای قرنطینه 
آنها در نظر گرفت و تمامی خدمات هتل داری از قبیل مدیریت، 
خدمات، نظارت و کنترل دانشجویان را کارکنان اورژانس انجام 
دادند و همین امر افتخاری برای نظام مقدس جمهوری اسالمی شد.«
رییس سازمان اورژانس کشور گفت: »قرنطینه افراد در محیط هایی 
مانند هتل باعث حفظ کرامت هموطنان خواهد شد و این طرح 
به افرادی که دارای توان مالی مناسب نیستند و نمی توانند قرنطینه 

را رعایت کنند، کمک بزرگی خواهد کرد.«
کولیوندخاطرنشان کرد: »در این طرح سه گروه جامعه مورد هدف 
هستند گروه اول افراد پر خطر که اگر در خانواده ای فردی مبتال به 
کرونا شود و در آن خانواده افراد پرخطر مانند سالمندان و مادران 
باردار حضور دارند. آنها را برای نگهداری در نقاهتگاه جداسازی 
خواهیم کرد، گروه بعدی افرادی هستند که تست آنها مثبت شده 
و ممکن است حتی عالئم نیز نداشته باشند و فقط ناقل ویروس 

باشند که باید در نقاهتگاه ها تحت نظر باشند و گروه سوم افرادی 
هستند که پس از گذراندن دوران بستری در بیمارستان به شرط 
احتیاط باید 3 الی ۴ روز از بقیه افراد جدا باشند که این افراد نیز 

در نقاهتگاه ها نگهداری خواهد شد.«
در ادامه جلسه ایزدی، مدیر کل حوزه وزارتی وزارت میراث فرهنگی 
و گردشگری ضمن استقبال از این طرح گفت: »در جلسه ای که 
پیش تر با همکاران خود در این وزارتخانه داشتیم، مسائل و ابعاد 
مختلف را بررسی کردیم و آمادگی هر گونه همکاری برای اجرای 
هرچه بهتر این طرح را داریم.« وی افزود: »همچنین آمادگی داریم 
۶3 هتل ایرانگردی و جهانگردی را در اختیار این طرح قرار داده و 
همچنین لیستی از هتل ها و مهمانسراهای سراسر کشور همراه با 
آدرس و جزییات را آماده و به قرارگاه پشتیبانی طرح حاج قاسم 
سلیمانی ارائه کنیم.« به گزارش وبدا، گفتنی است در این جلسه 
مقرر شد، نامه ای تنظیم و به تمامی استانداران سراسر کشور جهت 

همکاری و ارائه لیست هتل ها و مهمانسرا های دولتی ارسال شود.

آمادگی هتل های ایرانگردی و جهانگردی برای همکاری با طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

خبـر
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توصیه سازمان جهانی بهداشت در آستانه تعطیالت سال نو میالدی خبـر

پرهیز از اجتماعات خانوادگی
در هنگام شیوع کرونا هیچ گزینه بی خطری برای برگزاری جشن و دورهمی وجود ندارد

سازمان جهانی بهداشت در آستانه فرارسیدن کریسمس اعالم کرد: 
»پرهیز از اجتماعات خانوادگی امن ترین اقدام در زمان تعطیالت است.« 

به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت با اعالم اینکه پرهیز 
از اجتماعات خانوادگی امن ترین اقدام در تعطیالت کریسمس 
است، تاکید کرد: »در هنگام شیوع کروناویروس هیچ گزینه 

بی خطری برای برگزاری جشن و مراسم وجود ندارد.«
»ضرورت  داشتند:  اظهار  بهداشت  جهانی  سازمان  مقامات 
کاهش  از  ناشی  اجتماعی  و  اقتصادی  مزایای  دولت ها  دارد 
جشن  برگزاری  دوره  طول  در  را  کرونایی  محدودیت های 
ارزیابی کنند و افراد نیز باید تصمیم بگیرند آیا ممکن است 
اعضای خانواده خود را که آسیب پذیرتر هستند در معرض 

خطر قرار دهند.« 
کووید-۱۹  بیماری  به  ابتال  جدید  موارد  آمریکا  و  اروپا  در 

در  را  کشورها  نظام سالمت  و  دارد  افزایشی  روند  همچنان 
آستانه فروپاشی قرار داده است و دولت ها را وادار ساخته تا 
تردد را منع کرده و مشاغل و کسب و کارها را تعطیل کنند. 
بهداشت  جهانی  سازمان  کارشناسان  از  کرخوف  وان  ماریا 
گفت: »ممکن است خطر کمتر یا بیشتری وجود داشته باشد 
دشواری  فوق العاده  وضعیت  نیست.  صفر  خطر  میزان  اما 
خانواده  کنار  در  دارند  تمایل  افراد  تعطیالت  در  زیرا  است 
خانوادگی،  اجتماعات  از  پرهیز  شرایط  برخی  در  اما  باشند 

امن ترین اقدام است. 
به گزارش ژاپن تودی، به گفته وی برقراری ارتباط مجازی 

می تواند راهکار خوبی برای گذراندن این دوره باشد.ایسنا

آمار جهانِی مبتالیان به کووید۱۹ تاکنون به ۶۰ میلیون و ۱۰۸ هزار 
و ۱۹۳ نفر رسیده و مرگ یک میلیون و ۴۱۴ هزار و ۹۲۵ نفر نیز 

بر اثر ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها ۴۱ میلیون و ۵۵۶ هزار و 

۸۹۷ 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 نزدیک به ۱۳ 
میلیون مبتال و بیش از ۲۶۵ 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 ۹.۲ و ۶.۱ 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 ۵۵ هزار نفر عبور کرده و این کشور تاکنون بیشترین 
قربانیان کرونا را در قاره سبز داشته است. به عالوه هم اکنون ایتالیا و 
فرانسه نیز بیش از ۵۰ هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ 

را گزارش کرده اند. همچنین بنابر آمار رسمی، ایران و اسپانیا هم 
تاکنون آمار بیش از ۴۰ هزار جان باخته را ثبت کرده اند.

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

شرح زیر است:
۱. آمریکا: ۱۲ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۷۸۳ مبتال، ۲۶۵ هزار و ۹۴۳ قربانی
۲. هند: ۹ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۲۱۶ مبتال، ۱۳۴ هزار و ۷۴۳ قربانی
۳. برزیل: شش میلیون و ۱۲۱ هزار و ۴۴۹ مبتال، ۱۷۰ هزار و 

۱۷۹ قربانی
۴. فرانسه: دو میلیون و ۱۵۳ هزار و ۸۱۵ مبتال، ۵۰ هزار و ۲۳۷ قربانی
۵. روسیه: دو میلیون و ۱۳۸ هزار و ۸۲۸ مبتال، ۳۷ هزار و ۳۱ قربانی
۶. اسپانیا: یک میلیون و ۶۱۴ هزار و ۱۲۶ مبتال، ۴۳ هزار و ۶۶۸ قربانی

۷. انگلیس: یک میلیون و ۵۳۸ هزار و ۷۹۴ مبتال، ۵۵ هزار و 
۸۳۸ قربانی

۸. ایتالیا: یک میلیون و ۴۵۵ هزار و ۲۲ مبتال، ۵۱ هزار و ۳۰۶ قربانی
۹. آرژانتین: یک میلیون و ۳۸۱ هزار و ۷۹۵ مبتال، ۳۷ هزار و 

۴۳۲ قربانی

۱۰. کلمبیا: یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۴۹۴ مبتال، ۳۵ هزار و 
۶۷۷ 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

آمار جهانی همه گیری کرونا

تعداد مبتالیان از۶۰ میلیون نفر گذشت

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا قصد دارد، مدت زمان 
توصیه شده برای قرنطینه افراد پس از قرار گرفتن بالقوه در معرض 

ویروس کرونا را از ۱۴ روز به ۷ تا ۱۰ روز کاهش دهد.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، در حال حاضر بر اساس توصیه این 
سازمان فدرال، هر کس که در تماس با یک بیمار مبتال به کووید-۱۹ 
قرار داشته است باید خود را برای مدت ۱۴ روز  قرنطینه کند، اما 
اکنون این مرکز در حال نهایی کردن دستورالعمل های جدیدی برای 

کاهش این مدت به هفت تا ۱۰ روز است.
کارشناسان می گویند امیدوارند این توصیه های به روز شده بیشتر 
افراد را به رعایت دوره قرنطینه ترغیب کند تا اینکه آن را دور بزنند.
هنری والک، مدیر ستاد مقابله با کرونای مرکز کنترل و پیشگیری 

از بیماری آمریکا، گفت: »مطالعات و اقداماتی که انجام داده ایم و 
نیز داده های مدل سازی که در اختیار داریم، نشان می دهد می توان 
دوره های کوتاه قرنطینه را آزمایش کرد.« وی افزود: »اگر نتیجه آزمایش 
سواب منفی شود، در آن صورت احتمال ایجاد عفونت پس از آن 
بسیار کم است. مقامات بهداشتی سراسر جهان به دلیل روش ورود و 
تکثیر ویروس کرونا در سلول های بدن انسان ، مدت زمان ۱۴ روز را 
برای قرنطینه توصیه می کنند.« زمانی که فردی به ویروس کرونا آلوده 
می شود، به طور معمول این ویروس چند روز قبل نسخه های کافی 
از خود ایجاد می کند تا عالئم کرونا در فرد بروز کند. دوره نهفتگی 
)کمون( معمول برای کووید-۱۹ حدود ۵ روز است و تقریباً ۹۷ 
درصد افراد پس از ۱۲ روز دچار عالئم می شوند. بنابراین، قرنطینه 

۱۴ روزه، یک آستانه »ایمن« در نظر گرفته می شود تا فرد احتماالً  
مسری نباشد و این بیماری را به دیگران منتقل نکند. اما بسیاری از 
کارشناسان بهداشتی دوره کوتاه تری را توصیه کرده اند. آنها معتقدند 
برخی افراد ممکن است قرنطینه را به دلیل طوالنی بودن رعایت 
نکنند و یک قرنطینه کوتاه مدت تر بهتر از قرنطینه نشدن است. چند 
کشور ارپایی از جمله بلژیک، فرانسه، آلمان و اسپانیا نیز توصیه مدت 
زمان قرنطینه را کوتاه تر کرده اند. فرانسه دوره قرنطینه را از ۱۴ روز 
به هفت روز و اسپانیا، بلژیک و آلمان این مدت زمان را به ۱۰ روز 
کاهش داده اند. سازمان جهانی بهداشت هنوز قرنطینه ۱۴ روزه را 
توصیه می کند، اما مقامات این سازمان اکنون در حال بررسی هستند 

تا متوجه شوند که آیا باید مدت زمان قرنطینه را کوتاه کنند یا خیر.

احتمال کاهش دوره قرنطینه کرونا از ۱۴ روز به ۷  تا ۱۰ روز
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در قالب سامانه »پاکاریم« با همکاری مرکز توسعه 
فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، قرارگاه جهادی امام رضا )ع( 
و ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشهر تهران؛ از ظرفیت نیروهای داوطلب 

برای مبارزه با کرونا بهره گیری می شود.
به گزارش سپید، نشست آغاز همکاری با بنیاد 
از ظرفیت  امام رضا)ع( و بهره گیری  جهادی 
سامانه جذب و ساماندهی نیروهای داوطلب برای 
مبارزه با کرونا »پاکاریم« با حضور علیرضا زالی 
فرمانده عملیات مقابله بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران، اسماعیل قادری فر رییس مرکز توسعه 
فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و مهدی مسکنی دبیر قرارگاه 

جهادی امام رضا )ع( برگزار شد.
زالی با اشاره به راه اندازی سامانه »پاکاریم« به منظور 
جذب داوطلبان از سراسر کشور و ساماندهی 
افراد برای فعالیت های جهادی و داوطلبانه در 
یکی  سامانه  »این  کرد:  اظهار  کرونا  با  مبارزه 
از دستاوردهای بزرگ شرکت های دانش بنیان 
و ماحصل تالش مجاهدانه نیروهای مردمی و 

جوانان این مرزو بوم است.«
وی با اشاره به دیدار تاریخی رهبر معظم انقالب 
اسالمی در بزنگاه راهبردی با اعضای ستاد ملی 
مقابله با کرونا از دگردیسی نحوه مبارزه با پاندمی 
کرونا طبق فرامین ایشان خبر داد و یکی از ممتازتریِن 
این راهبردها را حمایت بیش از پیش از جوانان، 
نیروهای  از  بنیان و استفاده  شرکت های دانش 

جهادی مردمی ذکر کرد.
فرمانده عملیات مقابله بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران تاکید کرد: »سامانه جذب نیروهای داوطلب 
برای مبارزه با کرونا، محصول برون داد اجتماعی 
و ماحصل تالش های شرکت دانش بنیان است.«
زالی با بیان این که بعد از شیوع تلخ ویروس کرونا در 
جهان شاهد تحوالت جدید در میزان مشارکت های 
مردمی و افزایش عملکرد شرکت های دانش بنیان 
بهار  و  »امروز شاهد شکوفایی  گفت:  هستیم، 
شرکت های دانش بنیان در کشور هستیم که یکی 
از مهم ترین ره یافت های آن ایجاد اعتماد بنفس و 

خصلت خوداتکایی است.«
وی با اشاره به دشواری های مسیر پیش رو در 
»باید  با ویروس کرونا خاطرنشان کرد:  مقابله 
بیش از هر زمان دیگری ضمن رفع موانع شاهد 

درخشش شرکت های دانش بنیان باشیم.«
فرمانده عملیات مقابله بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران در ادامه موضوع محله محوری و استفاده از 
پتانسیل ارزنده حمایت های مردمی را با هدف ریشه 
کنی کرونا موضوعی مهم و استراتژیک عنوان کرد و 
ادامه داد: »استفاده و شکل گیری فرآیند بهره مندی از 
نیروهای مردم مدار یکی از مهم ترین محورهای شکل 
گیری و آغاز همکاری  های مشترک نشست است.«

به گفته زالی، ایجاد زیرساخت های تسهیل یافته 
فعالیت های مردمی جهادی و همچنین جهت دهی 
متمرکز بازتوزیع نیروهای مردمی، می تواند تاثیر قابل 
توجهی بر کاهش و قطع زنجیره کرونا داشته باشد.
وی با تأکید بر این که باید ارتباط منطقی بین 
تقاضا، نیاز و عرضه وجود داشته باشد، این مهم 
را راه حل مناسبی برای پیشگیری از هدر رفتن 

نیروهای مردمی دانست.
فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران از دیگر مزیت های سامانه پاکاریم را نیازسنجی 
هدفمند و اتصال بی واسطه مردمی برای ارائه خدمات 
جهادی و پرهیز از رویکردهای دیوان ساالرانه 
دانست و افزود: »با تشکیل فایل های هوشمند، 
امکان ارتباط، استفاده از  پتانسیل های جهادی، 
مهارت های حرفه ای و فنی مردمی احیاء خواهد شد.«
زالی با بیان این که فعالیت های مردمی مزین به 
صفت نشاط و طراوت است، گفت: »در بسیاری 
از تنگناها و آسیب های اجتماعی، بهداشتی، درمانی 
و اقتصادی نیروهای مردمی می توانند اقدامات 

ارزنده ای انجام دهند.«
وی در ادامه از فعالیت گسترده ملی سامانه پاکاریم 
خبر داد و افزود: »مشارکت فعاالنه و استفاده بهینه 
از فناوری های نوین از مزیت های این سامانه است.
فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران گفت: »با توجه به شرایط فعلی و اعمال 
محدودیت های کرونایی، بن مایه توفیق در هر 
اقدام پیشگیرانه نیاز به مشارکت مردمی دارد، 
به این معنی که به هر میزان مشارکت مردمی 
بیشتر جذب شود، کنترل و ریشه کنی بیماری 

راحت تر خواهد بود.«

وی با بیان این که امکان اتصال تالشگران حوزه 
سالمت و افرادی که در خط مقدم مبارزه با کرونا 
قرار دارند از طریق این سامانه محقق خواهد شد، 
تاکید کرد: »تمام افرادی که در خط مقدم مقابله 
با کرونا فعالیت می کنند می توانند از طریق این 
سامانه پیشنهادات و نیازهای خود را اعالم کنند.«
زالی در خاتمه اهمیت صیانت از نیروهای جهادی و 
مردمی و همچنین توسعه آموزش های نوین همگانی 
را برای پایان دادن به جوالن کرونا ضروری ذکر کرد. 

خودکفایی فناوران داخلی برای تامین 
نیازهای پیشرفته در حوزه سالمت

توسعه  مرکز  رئیس  فر،  قادری  اسماعیل 
فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری نیز با اشاره به اقدامات فناورانه 
در حوزه های پیشگیری، تشخیص و درمان در 
مقابله با پاندمی کرونا، از خودکفایی فناوران داخلی 
برای تأمین نیازهای پیشرفته در حوزه سالمت 
خبر داد و گفت: »گروه های جهای داوطلب و 
مردمی با اراده و عزم ملی در تالشند تا در این 
دوره حساس تاریخی بر این مشکل فائق آیند.«
وی با بیان این که فناوران دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی چون همیشه افتخارات فراوانی را 
برای کشور ثبت کردند، ادامه داد: »این اقدامات 

ارزنده در تاریخ کشور ماندگار خواهد شد.«
با  »پاکاریم«  سامانه  که  این  بیان  با  فر  قادری 
استفاده از بستر فناوری هوش مصنوعی تمامی 
ظرفیت ها را برای پشتیبانی از علم و فناوری و 
خدمت به مردم بکار بسته اظهار امیدواری کرد 
که با کمک های جهادی مردمی و بهره مندی از 

تخصص فناوران داخلی کاهش موارد ابتال و مرگ 
و میرناشی از کرونا را شاهد باشیم.

افشین زرقی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 
نیز در این مراسم با اشاره به انتشار 383 مقاله 
کاربردی در زمینه کنترل کرونا از تولید کیت، محلول 
ضدعفونی کننده و داروهای کمک درمانی توسط 
محققان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی خبر داد.
وی به پیشگامی دانشگاه در عرصه مقابله با کرونا 
اشاره کرد و استفاده از ظرفیت های باالی فناوران 
و نیروهای مردمی را برای پایان دادن به پاندمی 

کرونا ضروری دانست.
مهدی مسکنی، دبیر قرارگاه جهادی امام رضا )ع( 
نیز در بخش دیگری از این نشست ضمن معرفی 
نیروهای  ساماندهی  و  جذب  سامانه  امکانات 
داوطلب برای مبارزه با کرونا »پاکاریم«، ارتباط 
منطقی با داوطلبین خدمت رسانی و نیاز سنجی را 

یکی از کارکردهای این سامانه ذکر کرد.
گروه   1۷3۴ کنون  تا  که  این  به  اشاره  با  وی 
مردمی، داوطلب ارائه خدمت برای مهار کرونا 
شده اند، گفت: »پایش های منظم و میدانی برای 
توزیع منطقی و متناسب این اقدامات به صورت 

لحظه ای در حال رصد و اطالع رسانی است.«
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی، گروه های جهادی با توجه به تجربیات 
سال های قبل تصمیم گرفتند کمک به مردم را در 
قالب سامانه ای با نام »پاکاریم« سازماندهی کنند 
تا با ثبت نام مردم نیروهای جهادی در این حوزه 

سازماندهی شوند. 
عالقه مندان می توانند برای ثبت نام به سایت 

www. pakarim. com مراجعه کنند.

بکارگیری ظرفیت های مردمی برای 
مقابله با کرونا در قالب سامانه »پاکاریم«
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رضاملکزاده
رئیس پژوهشکده گوارش دانشگاه علوم پزشکی تهران

چندی قبل وبینار »شبه علم و طب سنتی« در تاالر 
دکتر سیاسی دانشکده علوم رفتاری و سالمت 
روان- وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران 
برگزار شد. این برنامه به بررسی طب سنتی از 
نظر میزان انطباق آن با معیارهای علمی پرداخت 
و در آن سخنرانان از جنبه های گوناگون به این 
سؤال پاسخ دادند که آیا این طب، جایگاهی 
علمی پیدا کرده است یا باید به عنوان یک 

شبه علم در نظر گرفته شود؟
در بخشی از این برنامه، معاون پژوهشی سابق 
وزارت بهداشت و رئیس پژوهشکده بیماری های 
گوارش و کبد راجع به »ارتباط طب سنتی با 
ادامه  در  آنچه  کرد.  پزشکی« صحبت  رشته 
رضا  سخنرانی  مشروح  می گذرانید،   نظر  از 

ملک زاده است.

بحث من درباره شبه علم و رابطه آن با طب سنتی 
است. درمورد شبه علم آن چیزی که بسیار ساده 
می توان گفت این است که شبه علم اعتقادات یا 
فعالیت هایی است که ادعا می شود علمی و واقعی 
است لیکن در ترازوی سنجش روش های علم، بطالن 

آن آشکار می شود.
شبه علم در مناطق و کشورهای مختلف دنیا در موارد 
بسیاری توسط برخی صاحبان قدرت های سیاسی یا 
اقتصادی حمایت می شود زیرا ادامه حیات شبه علم 

در جهت منافع آنهاست. 
با ادعاهای متناقض، اغراق آمیز یا  شبه علم غالبا 
ابطال ناپذیر مشخص است. برخورد متعصبانه به 
جای پاسخگویی سنجیده، عدم آمادگی و همراهی 
برای ارزیابی ادعاها توسط سایر متخصصان، تداوم 
فعالیت ها علی رغم بی اعتبار شدن فرضیه ها و عدم 
وجود روش های نظام مند هنگام ایجاد فرضیه ها. هر 
فرضیه ای باید منطقی داشته باشد. بعضی از افراد 
سال ها کار می کنند که فقط یک فرضیه داشته باشند 

ولی این افراد اصال فرضیه ای ندارند.
اگر به تاریخ علوم پزشکی نگاه کنیم، خواهیم دید 
که آنچه امروز ما به عنوان پزشکی جدید در اختیار 
داریم و جامعه از آن بهره مند می شود، حاصل تالش 
و کوشش به همراه توجه و دقت و نوعی بصیرت 
علمی توسط گروهی محدود از پزشکان و محققان در 
طول تاریخ بوده است. بررسی و مطالعه دستاوردهای 
جدید علم پزشکی در طول تاریخ به خصوص برای 
نسل جوان پزشکان امروز و دانش پژوهان در سایر 
رشته های علوم تالش پسندیده ای است و می تواند 
موجب سرعت بخشیدن و پیشرفت دانش پزشکی 

در آینده گردد.
نگاهی داشته باشیم به وضعیت سالمت در یک قرن 
قبل و وقتی طب قدیم یا طب سنتی مهمترین  روش 
تشخیص و درمان در جهان و ایران بود. این بررسی 
نشان می دهد که در آن زمان وضعیت بسیار اسفناک 
بوده است. شیوع بیماری های عفونی، مرگ و میر 
باال از نوزادان و کودکان گفته تا مادران و اغلب مردم، 

امید به زندگی در بدو تولد بسیار کوتاه و در حد 
30 سال بود. آنچه موجب گردید وضعیت سالمت 
جامعه دگرگون شود و امید به زندگی در بدو تولد 
در جهان و از جمله در کشور ما، در نیم قرن گذشته 
به میزان 45 سال افزایش یابد و امروز به 76 سال 
در مردها و 79 سال در خانم ها برسد، پیشرفت های 

علم پزشکی بوده است. 
آیا دستاوردهای علمی سه دهه اخیر در علوم پایه 
علم پزشکی مانند بیوشیمی، ایمنی شناسی، ژنتیک و 
شناخت دستگاه ایمنی بدن تحول عظیمی در شناخت 

ما از بیماری ها را ایجاد نکرده است؟ 
رازی،  مانندمحمدبن زکریای  دانشمندانی  اگر 
سیداسماعیل جرجانی، ابوعلی سینا و غیره به یافته های 
نوین پزشکی آگاه می شدند، آنگاه بیماری ها را همچنان 
بر مبنای امزجه و اخرده و اعضا و ارواح و قوا و 

افعال تحلیل و تدریس می کردند؟
آیا کسی مانند ابوعلی سینا که دوران خودش برای 
اولین بار در دنیا یک کارآزمایی بالینی را مطرح کرد، 

همچنان براساس همان اعتقادات عمل می کرد؟
جای بسی تاسف است که امروز گروهی از همکاران ما 
مجددا به طب سنتی روی آورده و آن را تبلیغ می کنند 
و دلیل این اقدام عجیب، روحیه کم کاری، نداشتن 
تفکر سازنده، عدم پرداختن به تحقیق و نوآوری نزد 
این گروه است. مطالعه تاریخ تحول در پزشکی مدرن 
و پویا برای محققین علوم پزشکی موجب امیدواری 
جدید برای پیشرفت علم پزشکی در آینده و رسیدن 
 )Precision Medicine( به هدف پزشکی دقیق
می گردد. یکی از مهمترین وظایف نسل جدید پزشکی 
ایران، نقش آفرینی و مشارکت جدی در توسعه مرزهای 

دانش پزشکی در سطح جهانی است.
من میخواهم در اینجا از بحث هایی که دکتر زمانی و 
دکتر منصوری در همین وبینار مطرح کردند استفاده 

کنم و این مسئله را مطرح کنم که اساسا علم پزشکی 
جدید پزشکی چگونه خلق می شود؟ برای این منظور 
می خواهم دو مثال بزنم. یک مثال، تالش و کوشش 
گروهی از محققین در دانشگاه آکسفورد انگلستان است 
که نهایتا منجر به قطعی شدن سرطان زا بودن سیگار در 
سال 1950 و بیانیه سازمان جهانی بهداشت در سال 
1986 شد. مثال داخلی دیگری که می خواهم بزنم 
درباره تالش و کوشش گروهی از محققین پزشکی 
در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاه های 
علوم پزشکی است که منجر به قطعی شدن سرطان زا 
بودن تریاک و تصدیق آن توسط سازمان جهانی 

بهداشت است که همین امسال اتفاق افتاد. 
درباره مورد سیگار باید عرض کنم که در پایان 
جنگ جهانی دوم، انگلیس بیشترین سرطان ریه را 
در جهان داشت و هیچ کس علت آن را نمی دانست. 
آقای ریچارد دال )Richard Doll( یک محقق 
برجسته بود که در ابتدا تصور می کرد این افزایش 
ممکن است به دلیل عوامل شغلی یا به دلیل آسفالت 
جاده ها باشد زیرا در قیر مواد سرطان زا وجود دارد. 
آقای دکتر دال و استاد او دکتر هیل، مطالعات متعددی 
انجام دادند و نشان دادند که سیگار کشیدن نه تنها 
باعث سرطان ریه بلکه باعث بسیاری از بیماری های 
دیگر می شود. حتی با وجود شواهد محکم سال ها 
طول کشید تا پزشکان و سیاستمداران، این شواهد 
علمی را بپذیرند. ببینید در سال 1945 تقریبا تمام 
مردان انگلیسی سیگار می کشیدند و اگر کسی سیگار 
نمی کشید، در حقیقت یک استثنا بود. بیش از 60 
درصد پزشکان سیگار می کشیدند. این مسئله مربوط 
به زمانی است که هنوز معلوم نبود سیگار عوارض 
دارد یا نه و آیا سرطان زا هست یا نه. آقای ریچارد 
دال یک پزشک انگلیسی که بعدا یک اپیدمیولوژیست 
شد و کارش را گذاشت روی مطالعه عوارض 

سیگار و یک مطالعه بزرگی را اتفاقا روی پزشکان 
انگلیسی انجام داد و حدود 50 هزار پزشک را برای 
50 سال پیگیری کرد. یک مقاله ای هست که آقای 
 British Medical دال در سال 1950 در مجله
Journal نوشته است. در سال 1950 اعتقادش را 
براساس مطالعات Case-control study اعالم 
کرد ولی کسی باور نکرد تا اینکه ایشان 50 سال 
بر روی آن گروه از پزشکان مطالعه کرد و در سال 
 BMJ 2014 این شواهد علمی را مجددا در مجله
British Medical Journal(( چاپ کرد و این 
منجر به این شد که همه بپذیرند و بعد از آن مصرف 
سیگار به شدت کاهش پیدا کرد. آقای ریچارد دال 
لقی »Sir« دریافت کرد و به  اصطالح معتبرترین 
اپیدمیولوژیست قرن بیستم نام گرفت و گفته می شود 
که از دانشگاه آکسفورد در تاریخ خودش در قرن 

بیستم، هیچ فردی را مانند او نداشته است.
حاال این کاری را که ما در ایران انجام دادیم روی 
گیاه خشخاش که محصول آن تریاک است که 
به عنوان قوی ترین داروی ضددرد شناخته شده 
است. 5 هزار سال پیش در سومر که نخستین 
تمدن شهری در منطقه بین النهرین بوده است 
آمده »بیمار با پای شکسته دراز کشیده است. 
او بسیار درد می کشد و باید بخوابد تا پایش 
بهبود یابد. خوشبختانه او موفق شد دارویی را 
از یک گل معمولی )که همین گل خشخاش 
است( پیدا کند و مصرف کند و او خوب شد.«
درمورد تریاک در تاریخ ما و در طب قدیم، 
ابن سینا و... مطالب زیادی وجود  جالینوس، 
طب  کتاب  مختلف  جاهای  در  اسلر  دارد. 
قدیم ابن سینا آورده که از فواید تریاک برای 
درمان انواع بیماری ها استفاده می شده است. 

ادامه در صفحه 14 
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اسلر )سر ویلیام آسلر 1919-1849(که پزشک بسیار 
معتبری در اروپا و امریکا بود، می گفت این تریاک 
اصال داروی خداست و خودش که درد کلیه داشت 
برای برطرف کردند درد، همیشه از مورفین استفاده 

می کرد و او در همه نوشته هایش توصیه می کند. 
ما با این مسئله روبه رو شدیم که در سال 1970 میالدی 
مطالعه ای که توسط دانشکده بهداشت دانشگاه تهران 
و موسسه ملی توسعه تحقیقات سرطان وابسته به 
سازمان جهانی بهداشت )IARC( انجام شده است، 
نشان داده شده یک نقطه ای از ایران که شمال شرق 
ایران است، محل بیشترین شیوع سرطان مری در 
دنیاست. البته وقتی با سایر سرطان ها هم مقایسه 
کنیم، سرطان مری، شیوعش در این نقطه ایران از 
همه جای دنیا بیشتر است. مطالعاتی قبل از انقالب 
صورت گرفت ولی به پیروزی انقالب متوقف شد. 
این محل، دقیقا همان جایی است که تریاک، کاشت 
و داشت و برداشت می شود و این فرضیه را به وجود 
می آورد که آیا رابطه ای بین تریاک و سرطان مری 
برقرار است که شیوع سرطان در این نقطه از دنیا از 

همه جا شایع تر است؟
ما فعالیت درباره این موضوع را از سال 2000 میالدی 
آغاز کردیم و اولین کار ما این بود که برویم از تجربه 
تحقیقاتی که از قبل انقالب آغاز شده بود استفاده کنیم 
و از همه محققینی که روی این مسئله کار کرده بودند 
دعوت کردیم به IARC و با آنها جلسات متعددی را 
برگزار کردیم. یک همکاری مهم بین المللی که مرکزیت 
آن با دانشگاه های تهران، گلستان و مشهد بود آغاز 
شد و بعد از آن هم تعداد دیگری از دانشگاه های مهم 
 NIH دنیا اعم از دانشگاه تورنتو، کمبریج و همچنین
آمریکا،  IRWHOو همچنین دانشگاه کارولینسکا 
سوئد به این تیم قوی پیوستند که این مورد را مطالعه 
کنیم. نقشه ای که برای این مطالعه کشیدیم، یک نقشه 
حداقل 20 ساله بود. اینکه اول کارهای مختلفی مثل 
ثبت سرطان، مطالعات Case-control و مطالعات 
کوهورت انجام شود و بعد هم به دنبال پیشگیری برویم. 
20 سال ما مطالعه کردیم. نام این مطالعه »کوهورت 
گلستان« است که روی 50 هزار شرکت کننده از شهر 
گنبد و 336 روستا در شرق استان گلستان انجام شد. 8 
هزار نفر از این 50 هزار نفر، تریاک مصرف می کردند 
و ما هم ادعای اینکه این افراد مصرف کننده تریاک 
هستند را به دقت بررسی کردیم. یعنی وقتی گفتند 
ما تریاک می خوریم، ادرار آنها را هم چک کردیم. 
و بعد اینها را 20 سال پیگیری کردیم و اتفاقا ما هم 
نتیجه این مطالعات را در مجله BMD چاپ کردیم 
و نشان دادیم که رابطه ای بین تریاک و سرطان وجود 
دارد و شواهد علمی متعدد دیگری که بیش از صد 
مقاله علمی در معتبرترین مجالت علمی دنیا از این 

مطالعه چاپ شده است. 
اگر بخواهم خالصه این مطالعات را بگویم این 
است که تریاک پیامدهای منفی زیادی برای سالمتی 
دارد. مرگ ومیر از بیماری های قلبی، مرگ و میر از 
سرطان، مرگ ومیر از ریه، باعث سرطان مری، معده و 
لوزالمعده، کبد، مثانه، پانکراس، حنجره و ... می شود 
و بررسی های بعدی نشان داد که اتفاقا از خالص 
تریاک نه از ناخالصی هایش می توان موادی را جدا 
کرد که در موش ایجاد سرطان می کند و بعد دیدیم 
که Dose-Response آن مثبت است. و بنابراین 
شواهد سرطان زایی تریاک روزبه روز بیشتر شد. و 
آخرین مقاله ای که ما در همین ژانویه سال جاری میالدی 
در مجله النست چاپ کردیم و به خاطر اهمیت این 
موضوع، روی جلد مجله لنست، یک بافور و تریاک 

طراحی شده بود. در همین ماه سپتامبر خوشبختانه 
سازمان جهانی بهداشت هم تصویب کرد که تریاک 
یک ماده سرطان زا است و خبر آن در مجله لنست 
به چاپ رسید. یعنی بعد از 20 سال که تازه ما کار 
کرده  بودیم. البته فقط ما نبودیم که در این مورد کار 
کردیم. در ایران در عرض50 سال گذشته، محققین 
گوناگونی درمورد اینکه ممکن است تریاک سرطان زا 
 Case-control باشد، کار کرده اند. البته این مطالعات
بودند و دقت آنچنان باالیی نداشتند. ولی آن چیزی 
که ثابت کرد، مطالعه کوهورت گلستان با 50 هزار 
مورد مطالعاتی و 8 هزار مصرف کننده تریاک بود که 
ما 20 سال آنها را فالو کردیم. بنابراین این همه سال 
مطالعه، فقط برای همین یک جمله که »اوپیوم یا 
تریاک، سرطان زا است« و این نتیجه طی یک فرایند 
بسیار پیچیده به اثبات رسید. در طول مطالعه بیشتر از 
100 نفر در این 20 سال کار کردند. ما با یک تیم 70 
نفره از محققین معتبرترین کشورهای دنیا همکاری 

کردیم تا توانستیم به این نتیجه برسیم. 
بنابراین اینکه یک نفر صبح که از خواب بیدار می شود، 
هر آنچه که به دهنش میرسد را به عنوان یک فکت 
اعالم کند و بعد هم آن را تبدیل به یک دارو کند و در 
اختیار مردم بگذارد را اصطالحا »شبه علم« می گویند 
و این شبه علم در دانشگاه ها که باید کانون تولید 
دانش باشند و یکی از مسئولیت های آنها مقابله با 

شبه علم است، نفوذ کرده است. 
مقابله با شبه علم نیازمند ارتقاء آگاهی و نگرش در گروه 
فرهیختگان، دانشگاهیان، سیاستگذاران، برنامه ریزان 
و عموم مردم است تا منجر به یک مطالعه فراگیر 
ملی شود و زمینه عوام فریبی را از بین ببرد. بعضی 
اوقات این مسئله ناشی از رهبران سیاسی بی تدبیر 
است. شما دیدید آقای ترامپ آمد و گفت: »مردم! 
فالن مواد را به خودتان تزریق کنید و بخورید.« این 
یک رهبر بی تدبیر است. ما در همین ایران کسی را 
داشتیم که می گفت دختر 14 ساله در آشپزخانه، انرژی 
هسته ای تولید کرده و رسما آن را اعالم می کند. یا 
وزارت بهداشت را مجبور می کند که طب سنتی 
باید به وزارت بهداشت بیاید. این مصیبت است 
واقعا. اگر به وبداهای دانشگاه های تیپ یک کشور 
ما نگاهی بیندازید، می بینید نوشته است: »حجامت، 
برای درمان انواع بیماری ها؛ حجامت برای الغری، 
پرورش موضعی، رفع مشکالت عملکردی احشا 
و یبوست و دردهای زانو و قاعدگی و ...« یعنی 
برای هر آن چیزی که شما فکرش را بکنید؛ گفته 
می شود بروید حجامت کنید. بدون اینکه کوچکترین 
تحقیق و بررسی قوی انجام شود. درصورتی که برای 
هرکدام از این مواردی که اینها مدعی هستند باید کار 
علمی و تحقیقاتی انجام شود. یا »استفاده از زالو برای 
درمان واریکوسل« این چیزی است که در وبدای 
دانشگاه های تیپ یک کشور ما وجود دارد. من از 
روسای محترم دانشگاه ها تقاضا می کنم یک بار بروند 
نگاه کنند. وقتی ما یک ادعای کامال غیرعلمی می کنیم، 
این اعتبار دانشگاه های ما را از بین می برد و از این 
درحقیقت،  نادیده گرفتن حقوق مردم در بهره مندی 
از درمان های تایید شده و صحیح. ما ناآگاهانه داریم 
مردممان ظلم می کنیم وقتی پزشکی مبتنی بر شواهد 
را نمی پذیریم و با نوعی ایده هایی که اصال معلوم 
نیست از کجا آمده است صحبت می کنیم. این یک 
خطای بزرگ در تاریخ آموزش عالی پزشکی ایران 
است که ما بیاییم مجددا برای طب سنتی دانشجو 
بگیریم. آخر قرار است اینها چه بخوانند؟ چه قرار 
است یاد بگیرند؟ و جالب است که گاهی بعضی 
آدم های حکیم را هم از بیرون می آوردند که به اینها 

درس بدهند. یعنی آموزش هایی که واقعا از تمام 
استانداردهای علمی بیرون هستند.

جالب است وقتی که ما می گوییم »کارآزمایی بالینی« 
این افراد اصال تعجب می کنند و می گویند: »شما 
روی مردم آزمایش انجام می دهید؟!« آخر مگر بدون 
کارآزمایی بالینی و ترایال های بزرگ می شود؟ شما 
حتی هر دارویی را می گویید که مفید است یا نه. 
یعنی یک جریان کامال عوام فریبانه راه انداخته اند. شما 
دیدید برای همین مطالعه ای که ما برای کووید19 انجام 
دادیم، در رسانه ها و فضای مجازی می گویند روی 
مردم آزمایش انجام داده اند. درصورتی که کارآزمایی 
بالینی اساس طب پزشکی جدید است و بدون آن 
نمی شود کاری کرد. لذا باید به اساتید و دانشجویان 
دانشگاه های علوم پزشکی اعتماد کنیم و به آنها احترام 
بگذاریم و واقعا سعی کنیم این سرمایه ها را ناامید نکنیم.
باید پذیرفت که طب قدیم هم مثل خیلی از چیزهای 
دیگر به تاریخ پیوسته است. اطباء قدیم براساس دانش 
طبیعی زمان خود کلیه طبیعت ها را مشتمل بر چهار 
عنصر آب و خاک و هوا و آتش می دانستند که آنها 
را ارکان اربعه می خواندند و براساس آن مزاج ها را 
تعریف کرده اند. درحالی که دانش  نوین فیزیک و 
شیمی، انقالبی در دانش ما از پدیده ها ایجاد کرده 
و بخش عمده ای از دانش قدیم، با معیارهای علوم 
نوین، معدوم شده است. خیلی از مطالبی که در 
کتاب های آنها هست، براساس شواهد علمی موجود، 
اساسا مطالبی غیرعلمی هستند. بعد شما براساس این 
چیزهایی که مربوط به هزار سال قبل یا بیشتر است، 

می خواهید طبابت کنید.
یکی از این آقایانی که مدعی بود، اصال آمد کتاب 
هریسون را آتش زد. خیلی ها به این مسئله اعتراض 
کردند ولی این یک نمونه است. ما باید با کل جریان 
شبه علمی که امروز متاسفانه به دانشگاه های ما هم 
کشیده شده، مبارزه کنیم. یک اقدام بسیار غیرمنطقی 
درمورد پذیرش دانشجو در رشته های طب سنتی و 
تاسیس درمانده ها و سالمت کده های طب سنتی و 
اقداماتی که اساسا بر مبانی غیرعلمی هستند و هیچ 
گونه شاهد علمی برای آنها وجود ندارد و الزم است 
که اینها هرچه سریع تر تغییر کند. مجموعه دانشمندان 
پزشکی کشور درخواستشان این است و به صورت 
مکتوب نوشته اند که این مسائل مورد توجه واقع شود.
من می خواهم این را خدمت شما عرض کنم که 

موقعی که PHD طب سنتی قرار بود راه بیفتد، 
اساسش این بود که پزشکان عمومی منتخب با اصول و 
روش های متداول پیشگری، درمان و آموزش پزشکی 
و پژوهش های کاربردی و نوآور در طب سنتی ایران 
آشنا شوند تا بتوانند ضمن بکاربردن پیشرفته ترین 
اطالعات روز پزشکی کالسیک، در مواردی که کاربرد 
پزشکی سنتی به صالح بیمار و جامعه و ارتقاء دانش 
بشری است، از آن شیوه استفاده کنند به شرط آنکه آن 
شیوه ها را آزمایش کرده و خدمات پزشکی منعطف، 
آسان و کم هزینه ای که برای ما ثابت شود موثر هستند 
را مورد استفاده قرار دهند.  این، راهی بود که شما باید 
می رفتید و درصورتی که اینطور نشد و شما اصال از 
این راه نرفتید. داروهایی تجویز می کنید که اصال معلوم 
نیست که چه هستند. وارد یک عطاری می شوند و 
ترکیبی از انواع و اقسام داروها را به مردم می دهند. 
مثال به شخصی که چاق بوده، داروی گیاهی الغری 
خورانده اند با نارسایی کبد. در دوسال گذشته چندین 
مورد این افراد مراجعه کردند در شرایطی که باید پیوند 

کبد می شدند و در غیراینصورت فوت می کردند. 
متاسفانه وقتی ما فایل های صوتی بعضی از دروس 
دانشگاهی طب سنتی را می شنویم، واقعا خجالت 
می کشیم که داخل دانشگاه به دانشجو چه حرف هایی 
می زنند. حرف هایی که هیچ گونه پشتوانه علمی ندارد.

یک ادعایی هم دارند که می گویند در دنیا مقام 
پنجم را به دست آورده اند. درصورتی که این حرف 
توسط چه کسی گفته شده؟ یک رشته ای در دنیا 
هست به نام »اتنو فارماکولوژی« که عمدتا داروهای 
گیاهی که از گذشته وجود داشته را تست می کند و 
روی آنها تحقیق می کند. این رشته در حال حاضر 
در همه دانشکده های داروسازی ایران وجود دارد 
و این تحقیقات توسط همین گروه انجام شده نه 
توسط گروه طب سنتی. ولی اینها ادعا می کنند که 
ما رتبه پنجم دنیا را به دست آورده ایم. درصورتی 
که این اصال رتبه اینها نیست. این رتبه مربوط 
به افزایش مقاالت فارموکولوژی است که درباره 
موضوعات فارماکولوچی، Plant Science و
medicinal chemistry بحث می کند و ایران 
در این رشته، پنجم است. بله ما پنجم شده ایم ولی 
این رتبه مربوط به دانشکده ها و محققین بالینی و 

اتنو فارماکولوژی است. 
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نگاه کنید از میان 10 مطالعه بالینی پراستناد که اینطور 
ادعا شده که اینها مربوط به طب سنتی است درصورتی 
که مربوط به اتنو فارماکولوژی است، 4 مطالعه مربوط 
به ایران است. بیشترین میزان استنادش مربوط به ایران 
است. بنابراین ما در جهت بررسی طب گیاهی خیلی 
فعال هستیم و کارهای مهمی هم انجام داده ایم اما 
با روش علمی و اینها هیچ ربطی به این طرفداران 
طب سنتی ندارد. اینها مطالعات مربوط به طب قدیم 
درمرکز ثبت کارآزمایی بالینی است. ما درحال حاضر 
3 هزار و RCT 216 در طب گیاهی یا همان که شما 
اسمش را می گذارید طب سنتی که از طرف وزارت 
بهداشت و دانشگاه ها حمایت شده اند و مطالعه انجام 
می دهند. طرح هایی که ما تصویب کرده ایم و از میان 
کسانی که ما به آنها گرند داده ایم، درصدی که به اینها 
اختصاص داده ایم در مقایسه با طرح های دیگر علمی 
بیشتر بوده و هدف ما این بود که آن چیزی که طب 
سنتی ما در گذشته بوده است را در بوته آزمایش های 
دقیق قرار دهیم و موارد متعددی از اینها هم امروز 
تبدیل به دارو شده و در داروخانه ها توزیع می شوند. 
یکی از آنها زعفران است که االن به صورت کپسول 
در داروخانه ها وجود دارد و داروهای متعدد دیگری 

مثل این که وجود دارند. 
ما در این جریان پاندمی کووید19 تحت فشار بسیار زیاد 
افرادی بودیم که هر روز  با یک ادعای جدید مراجعه 
می کنند و می گویند ما دارویی داریم که کووید19 
را درمان می کند بدون هیچ بررسی و مطالعه ای و 
این نه فقط در ایران به این صورت است بلکه در 
جاهای دیگر دنیا هم آدم های مدعی این مدلی هستند 
وقتی با بعضی از اینها صحبت می کنیم، این احساس 
ایجاد می شود که انگار یک مشکل روانی دارند و یک 

ادعاهای خیلی بزرگ و بی پایه ای می کنند. 
در نیویورک آمریکا، اپیدمی سرخک به وجود آمد. 
یعنی یک عده از افرادی ک مثل همین طب سننتی های 
ما هستند، جوی به راه انداختند و گفتند واکسن موجب 
امراضی می شود و با این تبلیغات اجازه ندادند تعدادی 
از بچه ها  واکسن سرخک بزنند و آنها را به سمت 
همین داروهای گیاهی بردند که گفتم آسیب هایی که 
به کبد می زند به مراتب بیشتر از داروهای جدید است.

در آخر می خواهم بگویم که من فقط یک پزشکی 
بیشتر نداریم. چیزی به نام طب سنتی و طب ایرانی 
نداریم. ما هم مثل همه جای دنیا، یک پزشکی بیشتر 
نداریم. البته ما می توانیم در این پزشکی، بخشی که 
در طب سنتی ما بوده و امروز هم از نظر علمی تایید 
می شود را بیاوریم و استفاده کنیم. ما می توانیم طب 
مکمل را به این پزشکی اضافه کنیم. ولی همه این 
اتفاقات باید از بوته پژوهش و تحقیق دقیق عبور کند.

و باالخره اینکه تنها جایگزین علم، علم بهتر است. 
شما نمی توانید چیز دیگری را به جای علم بگذارید 
و طب مکمل و جایگزین، یک فرصت برای کسب 
اطالعات بیشتر درمورد فردفرد بیماران است و این 
یک رویکرید است که ما باید در کل پزشکی برای 
همه داشته باشیم. آن چیزی که در پزشکی جدید 
احتیاج داریم، این است که ارتباطمان را با بیمارانمان 
بیشتر کنیم، حرف بیمارانمان را گوش کنیم و برای آنها 
وقت بگذاریم. یکی از دالیلی که گاهی بیماران پناه 
میبرند به طب سنتی این است که ما به اندازه کافی 
با آنها حرف نمی زنیم و وقتی که آنها از درمان های 
ما ناامید می شوند، به آن سمت گرایش پیدا می کنند. 
بنابراین خیلی مهم است که ما در طب جدید هم یک 

همدلی عمیق با بیمارانمان داشته باشیم.
به هرحال تجربه و میراث علمی پزشکی ایران، سرمایه 
بزرگی است و ما به آن افتخار می کنیم. باید با روش های 

دقیق علمی آن را بررسی کنیم و یافته های مهم آن را 
در طب مدرن ادغام کنیم. متاسفانه آن چیزی که امروز 
به عنوان طب سنتی شناخته می شود، این نیست. واقعا 
ساختار و محتوای دانشکده های طب سنتی، موجب 
اتالف وقت، سرمایه های مادی و معنوی و تولید علم 
غیرمفید است. اولین قربانیان این وضعیت هم همان 
دانشجویان PHD هستند که به این رشته ها رفته اند ولی 
درست تربیت نمی شوند و درست آموزش نمی بینند 
و در نهایت آینده مبهمی دارند و ما واقعا برای آنها 

هم دلمان می سوزد.
در آخر من میخواهم از همه کسانی که حرف های من 
را می شنوند دعوت کنم که خطر شبه علم را جدی 
و واقعی تلقی کنند. مسئولیت حرفه ای و اخالقی 
دانشوران، هم  اندیشی و همکاری برای صیانت از 
کانون های علمی جامعه و دفاع از حقوق در بهره مندی 
از خدمات سلمان )سالمت و درمان( تایید شده با 
روش های علمی است. ما امروز می توانیم در ایران 
بهترین تحقیقات را انجام دهیم. من یک نمونه را 
به شما نشان دادم که واقعا ما توانستیم در تحقیقات 
رتبه های خوبی در دنیا کسب کنیم و در بهترین 
مجالت علمی دنیا صاحب نشر باشیم و دستاورد 
داشته باشیم و به اشکال مختلف تولیدات داشته 
باشیم و آنها را تبدیل کنیم به چیزی که فایده دارد.
ما با آدم هایی که در طب سنتی مشغول فعالیت هستند، 
هیچ بدی نداریم ولی آنها را نصیحت می کنیم و از 
آنها خواهش می کنیم که بدانند آنچه انجام می دهند 
نه برای خودشان و نه برای مردم ما فایده ای ندارد.

یکی از اهداف بعثت پیامبران، تعلیم و روشن کردن 
چراغ دانش برای زدودن تاریکی جهل و خرافات 
است. این کاری است که همه ما به عنوان مسلمان 

وظیفه داریم که انجام دهیم.

انا هلل و انا الیه راجعون

خانواده بزرگ فارغ التحصیالن سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
خانواده محترم و معزز اژه ای
خانواده محترم و معزز بهشتی

رحلت جانگداز مرحوم دکتر جواد اژه ای، بی شک مصیبت غیرقابل جبرانی برای علم و فرهنگ و آموزش و پرورش و 
در یک کالم توسعه در ایران است. بخش قابل مالحظه ای از دستاوردهای علمی و فرهنگی ایران در چند دهه گذشته 
و آینده، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، مرهون تالش های این شخصیت وارسته، متواضع و بی مانند است. مصیبت 
درگذشت دکتر جواد اژه ای، دل های عالقمندان، شاگردان و دوستداران آن شخصیت بی بدیل علمی و فرهنگی، را به 

گونه ای به درد آورد که داغ آن تا سال ها بر روح و جان ما باقی خواهد ماند. 
اینجانب درگذشت این استاد و معلم فرزانه، دلسوز و از خود گذشته را به محضر ملت بزرگ ایران، خانواده محترم 

فارغ التحصیالن سمپاد، خانواده های محترم اژه ای و بهشتی صمیمانه تسلیت عرض می نمایم.
از درگاه خداوند متعال برای روح آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.

امیرعباس فتاح زاده
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  امین جاللوند

کرونا،  به  ابتال  موارد  افزایش  با  روزها  این 
درمان های خانگی هم در بین برخی بیماران 
رواج پیدا کرده است. انگیزه های متعددی هم 
باعث می شود که فرد مبتال به کرونا بجای رفتن 
بیمارستان حاضر می شود در فضای خانه  به 

خودش درمان شود.
آنکه  بدون  کرونا  به  بیماران مشکوک  برخی 
قرنطینه  خانه  در  را  خودشان  بدهند،  تست 
می کنند، به درمان های خانگی روی می آورند 
آنها  از  بسیاری  می مانند.  بهبودی  امید  به  و 
پیدا  بهبود  منزل  در  مراقبت  و  استراحت  با 
به  زمانی  فقط  نیز  آنها  از  برخی  اما  می کنند، 
مراکز درمانی برای بستری مراجعه می کنند که 
ریه آنها بسیار درگیر کووید 19 شده و بیماری 
کرونا در آنها به مرحله حادی رسیده است.

اشغال  دلیل  به  می گویند  هم  بیماران  برخی 
بودن ظرفیت تخت های بستری و صف انتظار 
طوالنی، ترجیح می دهند که بجای منتظر ماندن 
و در صف ایستادن، تیم درمانی را به خانه خود 
ویزیت  ساعته،   24 پرستار  استخدام  بیاورند. 
روزانه پزشک، تهیه دارو و تجهیزات اکسیژن، 
بخشی از هزینه های مراقبت از بیمار مبتال به 
هزینه ها  این  مجموع  است.  منزل  در  کرونا 
برای هر بیمار کامال متفاوت است، اما برخی 
خدمات  دریافت  که  می دهد  نشان  شواهد 
درمان،  کادر  کمک  با  منزل  در  کرونا  درمان 
تومان  میلیون   100 حتی  تا   20 بین  رقمی 
البته  است.  بیماران، آب خورده  برخی  برای 
معموال بیماران در شرایط حاد کرونا با وضعیت 
به پرداخت چنین  نسبتا مطلوب حاضر  مالی 
بسیاری  که  پیداست  ناگفته  می شوند.  مبالغی 
چنین  پرداخت  توان  ایرانی،  خانواده های  از 
مبالغی را ندارند که بتوانند پزشک و پرستار 

را بر بالین بیمارشان حاضر کنند.

کمبود تخت بستری؛ از هشدار 
کارشناسان تا تکذیب وزارت بهداشت

وضعیت  دلیل  به  کرونا  به  مبتال  بیمار  اینکه 
مالی مطلوب تصمیم بگیرد که کل تیم درمان 
و تجهیزات پزشکی را به منزل بیاورد، اتفاق 
چندان دور از انتظاری نیست. تا اینجای کار، 
این یک تصمیم کامال شخصی است که تبعات 
مثبت و منفی آن متوجه بیمار خواهد شد. اینگونه 
افراد حتی اگر تخت های بستری هم خالی باشد، 
شاید ترجیح بدهند که خدمات درمانی را در 
محیط امن خانه خود دریافت کنند، اما اینکه 
مجبور  بستری  تخت  کمبود  دلیل  به  بیماری 
شود که درمان کرونا را در خانه دنبال کند و 
تیم درمانی را با صرف هزینه های هنگفت به 

خانه بیاورد، کامال بحث دیگری است. 

اظهارنظرها درباره کمبود تخت بستری در حوزه 
درمان کرونا نیز کامال ضد و نقیض است. از 
یک سو، مثال مینو محرز، عضو کمیته علمی 
ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح می کند: »در 
بیمارستان های دولتی، بیماران مبتال به کرونا در 
نوبت بستری هستند و جا نیست. بیمارستان های 
خصوصی  هم تقریبا همین طورند، یعنی تا یک 
فرد دیگری  نمی شود  نشود،  مریض مرخص 

را بستری کرد.«
نیز مسعود مردانی، عضو کمیته علمی  پیشتر 
کمبود  به  اشاره  با  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد 

به  مبتال  بیماران  درمان  برای  بستری  تخت 
بیمارستان ها دیگر  کرونا، هشدار داده بود: » 
تخت خالی برای پذیرش بیمار جدید ندارند. 
جان باختگان  و  مبتالیان  بستری شدگان،  آمار 
کرونا در کشور به ویژه کالن شهر تهران به شدت 
بیمارستان ها  افزایش است؛ طوری که  به  رو 
به سختی مبتالیان بدحال را پذیرش می کنند؛ 
چراکه تختی برای بیماران کرونایی در مراکز 

درمانی باقی نمانده است.«
در عین حال، وزارت بهداشت این اظهارنظرها 
را تکذیب می کند. چندی قبل، سعید نمکی، 
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه مشکل کمبود 
تخت بستری برای درمان بیماران مبتال به کرونا 
وجود ندارد، یادآور شد: »در ایامی که مشغول 
مقابله با کرونا بوده ایم حتی یک بیمار در پشت 
ما  و  نماند  تخت  بدون  بیمارستانی  هیچ  در 
هیچ کسی را به علت بی بضاعتی رها نکردیم.«
او خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
سیگنال  مردم  به  »نباید  می کند:  تصریح  نیز 
مایوس کننده بیهوده داد. مردم را از خطرات 
این گونه  اما  کنید،  هوشیار  کنید،  آگاه  کرونا 
صحبت نکنید که ایها الناس، تخت خالی نیست 
و ممکن است در خیابان بمانید. بنده به عنوان 
وزیر و شما به عنوان خدمتگزاران کنار مردم 
در نظام سالمت، وظیفه داریم که همه بیماران 
را فارغ از هر دلیل و علتی پذیرش کنیم و به 

آن ها خدمت رسانی کنیم.«

برخالف اظهارات وزیر بهداشت، برخی مردم 
اعضای  برای  نتوانسته اند  که  می کنند  گالیه 
خانواده شان که به کرونا مبتال شده اند، تخت 
خالی پیدا کنند و همین عامل آنها را به سمت 

درمان های خانگی کشانده است. 
باالی  تعرفه های  از  هم  مردم  از  گروهی 
کرونا  درمان  برای  خصوصی  بیمارستان های 
آنها می گویند یک دوره درمان  دارند.  گالیه 
کرونا در بیمارستان های خصوصی بین 50 تا 
100 میلیون تومان هزینه به بار می آورد. البته 
بهداشت  وزارت  معاون کل  ایرج حریرچی، 
معتقد است که دریافت 50 میلیون تومان برای 
مراکز  در  کرونا  درمان  دوره  یک  کردن  طی 
خصوصی، چندان هم رقم نامعقولی نیست. 

او تاکید می کند: »اگر بیماری برای یک دوره 
در بیمارستان خصوصی بستری شده باشد و از 
آی سی یو استفاده کند ممکن است که هزینه های 
بیمارستان حدود 50 میلیون تومان بشود. در 
تعرفه بیمارستان بخش خصوصی قیمت تخت 
آی سی یو مشخص است. کافی است داروهای 
گرانقیمت هم برای او مصرف شود، مشخصا 
همین قیمت برای بیمار، تمام می شود. البته اگر 
بیماری فکر می کند که صورتحساب او بیش از 
حد شده است، می تواند با 190 تماس بگیرد و 
صورتحساب خود را ارائه کند. اگر در بررسی ها 

تخلفی احراز شود، برخورد خواهند کرد.«
ادامه در صفحه 17 

درمان خانگی کرونا؛  نسخه الکچری یا   توفیق اجباری؟
برخی بیماران مبتال به کرونا می گویند به دلیل کمبود تخت بستری مجبور به دریافت خدمات 

گرانقیمت بستری در منزل شده اند. در عین حال وزارت بهداشت، کمبود تخت بستری را تکذیب می کند

برخی بیماران می گویند به دلیل 
اشغال بودن ظرفیت تخت های 

بستری و صف انتظار طوالنی، 
ترجیح می دهند که بجای منتظر 
ماندن و در صف ایستادن، تیم 
درمانی را به خانه خود بیاورند. 

استخدام پرستار 24 ساعته، 
ویزیت روزانه پزشک، تهیه 

دارو و تجهیزات اکسیژن، بخشی 
از هزینه های مراقبت از بیمار 
مبتال به کرونا در منزل است. 
این خدمات، رقمی بین 20 تا 

حتی 100 میلیون تومان برای 
بیماران، آب می خورد

شماره 161806 6 آذر 1399



 ادامه از صفحه 16
استانداردهای ارائه خدمات درمان 

کرونا در منزل
در  بهداشت،  جهانی  سازمان  اعالم  اساس  بر 
مواردی که مراقبت در منزل برای بیماران مبتال 
به کرونا صورت می گیرد، یک مراقب بهداشت 
آموزش دیده باید ارزیابی کند که آیا محل زندگی 
برای ارائه مراقبت مناسب است یا خیر. همچنین 
مراقب بهداشت باید ارزیابی کند که آیا بیمار 
و خانواده قادر به رعایت موارد احتیاطی که به 
عنوان بخشی از مراقبت ایزوله در منزل توصیه 

می شود، هستند یا خیر؟
 به عنوان مثال، بهداشت دست، بهداشت تنفس، 
تمیز کردن محیط، محدودیت های حرکتی در 
به  مربوط  نگرانی های  تواند  می  خانه  اطراف 
ایمنی را مرتفع کند یا خیر. همچنین برای تمام 
مدت زمان مراقبت در منزل باید ارتباط با ارائه 
دهنده مراقبت های بهداشتی یا پرسنل بهداشت 
عمومی با بیمار برقرار شود، تا زمانی که عالئم 

بیمار به طور کامل برطرف شود.
بیماران و اعضای خانواده باید در مورد بهداشت 
شخصی، برنامه پیشگیری و کنترل عفونت و نحوه 
مراقبت از اعضای خانواده مظنون به ابتال به بیماری 
کووید 19 آگاهی داشته باشند تا از شیوع عفونت 

به افراد در تماس های خانگی جلوگیری شود. 
به بیمار و خانواده نیز باید پشتیبانی و آموزش 
باید نظارت در  ارائه شود و  همچنین  مداوم 

طول مدت مراقبت در خانه ادامه یابد. 
در کشور ما برای بسیاری از افرادی که درمان های 
این  اغلب  می کنند،  دنبال  را  کرونا  خانگی 
استانداردها رعایت نمی شود. در نتیجه معموال 
درمان های خانگی کرونا در ایران به ابتالی سایر 
اعضای خانواده منجر می شود. یعنی فرد مبتال با 
قرنطینه خود در منزل و پیگیری درمان های خانگی، 
گاهی نه تنها بهبود پیدا نمی کند، بلکه بیماری 

را هم به سایر اعضای خانواده منتقل می کند.

تهدید و فرصت های درمان خانگی کرونا
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، این روزها 
دورهمی های خانوادگی به عامل اصلی شیوع 
کرونا بدل شده است. برخی افراد مبتال به کرونا 
در این دورهمی ها شرکت می کنند و خواسته 
بیماری می شوند.  انتشار  ناخواسته موجب  یا 
عده دیگری از مبتالیان در دورهمی های فامیلی 
شرکت نمی کنند، اما با قرنطینه خود در منزل، 
خانواده  اعضای  سایر  به  را  بیماری  معموال 

خود منتقل می کنند.

صادق وزیری، متخصص داخلی در گفتگو با 
سپید به معایب و مزایای درمان خانگی کرونا 
می پردازد و می گوید: »درمان خانگی کرونا برای 
دارای  بیماران  نمی دهد.  جواب  بیماران  همه 
بیماری های زمینه ای بهتر است قبل از حاد شدن 
عالیم بیماری و افزایش درگیری ریه به پزشک 
مراجعه کنند و از او راهنمایی بگیرند. اگر بیمار 
در این مرحله حتی به شکل سرپایی و در مطب 
هم فرآیند درمان را دنبال کند، احتمال اینکه به 
بخش آی سی یو نیازمند شود، کمتر خواهد شد. 
بعد از دریافت درمان سرپایی، بیمار می تواند 
ادامه فرآیند درمان را در منزل سپری کند. البته 
به شرطی که پروتکل های بهداشتی را به شدت 
رعایت کند تا بیماری را به سایر افراد منتقل 
نکند و یا اینکه حداقل دو هفته از خانواده اش 

دور شود و در محیط انفرادی قرنطینه شود.«
خانگی  درمان های  نباید  اینکه  به  اشاره  با  او 
شود،  داروها  خودسرانه  مصرف  شامل  کرونا 
تاکید می کند: »موارد متعددی داشته ایم که بیمار 
مبتال به کرونا، خودسرانه داروهای آنتی بیوتیک 
و کورتون مصرف کرده و حتی آمپول پنی سیلین 
تزریق کرده است. گروه دیگری هم خودسرانه 
به مصرف داروهای گیاهی روی می  آورند. این 

روش ها غلط است. بیمارانی داشته ایم که بعد 
از مصرف خودسرانه داروها، حالشان وخیم تر 
شده است و موقعی به بیمارستان آمده اند که 
مشکالت تنفسی آنها به شدت حاد بوده است. 
اینکه فکر کنیم درمان خانگی کرونا تحت هر 
برداشت  است،  درست  تصمیم  یک  شرایطی 

علمی نیست.«
همچنین مرضیه لنگرودی، پرستار فعال در حوزه 
درمان کرونا هم درباره اثرات درمان های خانگی 
کرونا به سپید می گوید: »پرستار بیمار مبتال به 
بیمارش در منزل  به  را  کرونا، همان خدماتی 
ارائه می دهد که در بیمارستان ارائه می شود. یعنی 
جنس خدمات کامال یکسان است، اما مراقبت 
در منزل از سوی پرستار آموزش دیده، سطح 
کیفی باالتری دارد، زیرا پرستار فقط به یک بیمار 
خدمات می دهد، اما در مراکز درمان کرونا گاهی 
یک پرستار همزمان به 10 بیمار مبتال به کرونا 
خدمت می کند. در این شرایط معلوم است که 

سطح کیفی خدمات، افت می کند.«
او نسبت به حضور افراد غیرحرفه ای بر بالین 
بیمار تحت عنوان پرستار خانگی، هشدار می دهد 
و می گوید: »در دوران کرونا شاهد هستیم که 
عده ای از عنوان پرستار سوء استفاده می کنند 
و بدون آنکه دانشی در حوزه پرستاری داشته 
بیماران  منازل  به  مراقب  عنوان  تحت  باشند، 
مراجعه می کنند. برخی از این افراد غیرحرفه ای، 
مبالغ کمتری از خانواده ها می گیرند و به همین 
دلیل، برخی خانواده ها ترغیب می شوند که آنها 
را استخدام کنند، در حالی که حضور این افراد 
غیرحرفه ای بر بالین بیماران مبتال به کرونا، نه 
تنها سودمند نیست، بلکه حتی ممکن است جان 

بیمار را هم به خطر بیندازد.«
بیماری های  متخصص  علوی،  ایالد  همچنین 
عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی نیز مدت قرنطینه خانگی بیماران را 
بسته به شدت بیماری بین 10 تا 21 روز می داند 
و می گوید: »در موارد خفیف تا متوسط، بیمار 
اولین عالمت در  از شروع  باید 10 روز پس 
منزل قرنطینه باشد. در موارد شدیدی که فرد 
در بخش ویژه بستری بوده یا دچار بیماری های 
نقص ایمنی مشخصی است باید تا سه هفته در 
قرنطینه بماند و با استراحت، مصرف مایعات و 
تغذیه مناسب این دوران را طی کند. مبتالیان 
در صورت امکان باید در جای دیگری جدا از 
خانواده قرنطینه شوند، در غیر این صورت باید 
در یک اتاق جداگانه با تهویه مناسب، درهای 

بسته و استفاده از ماسک، قرنطینه شوند.«
او فرستادن فرزند کوچک خود به منزل سایر 
بستگان در بین مبتالیان به کرونا را یک باور 
اشتباه می داند و می گوید: »این کار باعث گسترش 
و انتقال بیماری در بین خانواده ها می شود، زیرا 
کودک نیز ممکن است مبتال یا ناقل باشد و بیماری 
را انتقال دهد. رعایت نکردن این مسائل جزئی و 
بسیاری از این اقدامات که از سر خیرخواهی انجام 
می شود، متاسفانه صدمه زیادی به جامعه می زند.«
در شرایطی که در موج سوم کرونا با افزایش 
چشمگیر آمار مبتالیان به کرونا مواجه هستیم، 
انتظار می رود که نظارت بیشتری بر درمان های 
خانگی کرونا اعمال شود تا هم تعرفه  منطقی 
برای درمان خانگی کرونا مشخص شود و هم 
کیفیت ارائه خدمات به این بیماران مورد تایید 

مراجع علمی باشد.

وزیری: موارد متعددی داشته ایم 
که بیمار مبتال به کرونا، خودسرانه 

داروهای آنتی بیوتیک و کورتون 
مصرف کرده و حتی آمپول 

پنی سیلین تزریق کرده است. گروه 
دیگری هم خودسرانه به مصرف 
داروهای گیاهی روی می  آورند. 
این روش ها غلط است. بیمارانی 

داشته ایم که بعد از مصرف 
خودسرانه داروها، حالشان وخیم تر 
شده است و موقعی به بیمارستان 

آمده اند که مشکالت تنفسی آنها 
به شدت حاد بوده است
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نمکی: در ایامی که مشغول 
مقابله با کرونا بوده ایم حتی 
یک بیمار در پشت در هیچ 

بیمارستانی بدون تخت نماند و ما 
هیچ کسی را به علت بی بضاعتی 

رها نکردیم. نباید به مردم 
سیگنال مایوس کننده بیهوده 

داد. مردم را از خطرات کرونا آگاه 
کنید، هوشیار کنید، اما این گونه 

صحبت نکنید که ایها الناس، 
تخت خالی نیست و ممکن است 

در خیابان بمانید

لنگرودی: در دوران کرونا عده ای 
از عنوان پرستار سوء استفاده 

می کنند و بدون آنکه دانشی در 
حوزه پرستاری داشته باشند، 
تحت عنوان مراقب به منازل 

بیماران مراجعه می کنند. برخی 
از این افراد غیرحرفه ای، مبالغ 
کمتری از خانواده ها می گیرند و 
به همین دلیل، برخی خانواده ها 

ترغیب می شوند که آنها را 
استخدام کنند، فعالیت این افراد 

غیرحرفه ای، ممکن است جان 
بیماران را هم به خطر بیندازد



مجوز کمیته اخالق برای شروع مطالعات بالینی واکسن آنفلوانزای نوترکیب ایرانی

 علی ابراهیمی
»سرانجام واکسن آنفلوانزای نوترکیب ایرانی به 
مرحله اخذ مجوز کمیته اخالق برای مطالعات 
کیانوش جهانپور؛  پیام  متن  این  بالینی رسید«؛ 
سخنگوی سازمان غذا و دارو در یکی از شبکه های 
اجتماعی است که خبر از صدور مجوز برای آغاز 
آزمایش انسانی واکسن آنفلوانزای تولید داخل 
و پایان انتظارها برای رسیدن واکسن آنفلوانزای 

وطنی به دست هموطنان است.
در  کرونا  پاندمی  آغاز  با  سپید،  گزارش  به 
جهان و گسترش نگرانی ها از همزمانی شیوع 
دو ویروس کرونا و آنفلوانزا در نیم کره شمالی 
زمین، کشورها تالش بی سابقه ای برای دست یابی 
به واکسن آنفلوانزا آغاز کردند، اما برخی کشورهای 
تولیدکننده اعالم کردند که فروش واکسن به دیگر 
کشورها را از برنامه سالیانه خود خارج کرده اند 
و بدین گونه مشتریان خود را دست خالی روانه 

بازارهای دیگر کردند.
البته نیاز ساالنه بازار جهانی به واکسن آنفلوانزا 
به یک باره چندین برابر سال های قبل شده بود و 
کشورهای خریدار اعالم می کردند که قصد دارند 
به صورت میانگین 20 تا 30 درصد جمعیت خود 
را در برابر ویروس آنفلوانزا واکسینه کنند و همین 
کافی بود تا کمبودی جدی در بازار جهانی این 

واکسن به وجود آید.
وزارت بهداشت کشور ما هم از این روند مستثنی 
نبود و بر اساس همین پیش بینی ها بود که مسئوالن 
اعالم کردند برنامه ریزی ها برای واردات 16 میلیون 
دوز واکسن آنفلوانزا در حال انجام است و تالش 

از  و خرید  سفارش  ثبت  طریق  از  تا  می کنند 
شرکت های تولیدکننده اروپایی و آمریکایی این 

میزان واکسن را وارد کشور کنند.

وعده تولید برای سال بعد
در کنار این تالش ها زمزمه هایی از احتمال تولید 
واکسن آنفلوانزای داخلی و رسیدن آن به دست 
میانه  اما در  مصرف کنندگان  هم شنیده می شد، 
نخستین ماه از پاییز بود که رئیس سازمان غذا و 
دارو امیدواری ها به رسیدن واکسن داخلی را قدری 
دور از ذهن توصیف کرد و گفت: »هرچند مقرر 
بود این اتفاق در سال جاری رخ دهد، اما به دلیل 
تحریم، برخی از مواد اولیه مورد نیاز به موقع به دست 
شرکت های دانش بنیان نرسید.« البته او وعده داد تا 

سال آینده واکسن آنفلوانزای ایرانی تولید  شود.
واکسن  واردات  مشکالت  شانه ساز  محمدرضا 
آنفلوانزا را جدی دانست و افزود: »متأسفانه هیچ 
دارویی به راحتی وارد ایران نشده و واردات دارو و 
تجهیزات پزشکی درنهایت شیطنت و کارشکنی های 
دشمن انجام می شود. البته در حال حاضر به دلیل 
افزایش تقاضا برای واکسن آنفلوآنزای، مردم تا 
حدودی روند سخت واردات دارو را مشاهده کردند 
و این مسیر ناهموار برای همه داروها و تجهیزات 

پزشکی وجود دارد.«
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه برای واردات 
دارو مشکالت بسیاری در زمینه تأمین و انتقال ارز 
وجود دارد، یادآور شد: »دلیل این سختی ها برخورد 
دشمنان با کمپانی های معتبر و شرکت های دارویی 

است که به ایران دارو می فروشند.«

ساخت واکسن داخلی تا پایان آذر
اما درست چند روز قبل از این اظهارات بود که 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری خبر از عرضه 
واکسن آنفلوآنزای ساخت داخل تا پایان آذرماه 
امسال داده و عنوان کرده بود: »خوشبختانه مشکلی 
درباره این واکسن طی سال آینده نخواهیم داشت.«
سورنا ستاری گفت: »تا پایان دولت دوازدهم پنج 
واکسن را تهیه خواهیم کرد که ساخت آن هم از 
طریق شرکت های خصوصی خواهد بود. همچنین 
تا پایان پاییز واکسن آنفلوانزای ساخت داخل را 
عرضه می کنیم بنابراین مشکلی درباره این واکسن 

در سال بعد نداریم.«

اخذ مجوز کمیته اخالق از سوی 
واکسن نوترکیب ایرانی

این گمانه زنی ها ادامه داشت تا اینکه کیانوش جهانپور؛ 
سخنگوی سازمان غذا و دارو در صفحه اختصاصی 
خود در یکی از شبکه های اجتماعی خبر از صدور 
مجوز آزمایش انسانی واکسن آنفلوانزای تولید داخل 
داد. جهانپور نوشت: »سرانجام #واکسن -آنفلوانزای 
نوترکیب ایرانی به مرحله اخذ مجوز کمیته اخالق 

برای مطالعات بالینی رسید.«

تولید واکسن نوترکیب تنها در ایران و امریکا
مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم با تأیید 
قرار گرفتن واکسن آنفلوانزای نوترکیب ایرانی در 
فهرست اخذ مجوز کمیته اخالق؛ در خصوص تولید 
این واکسن گفت: »خوشبختانه یکی از شرکت های 

دانش بنیان در حال تولید واکسن آنفلوانزای نوترکیب 
در کشور است و به زودی مراحل کلینیکال ترایال 
)کارآزمایی بالینی( انسانی آن شروع خواهد شد.«

وی در ادامه به استفاده از روشی جدید برای تولید 
این واکسن اشاره کرد و افزود: »در حال حاضر 
در دنیا دو نوع واکسن آنفلوانزا تولید می شود که 
یکی از طریق تخم مرغ SPF و دیگری تولید به 
طریق نوترکیب است و واکسن آنفلوانزای تولید 
شده توسط شرکت های دانش بنیان داخلی از نوع 

واکسن نوترکیب است.«
قانعی با بیان اینکه آمریکا تنها تولیدکننده این واکسن 
بدون spf تخم مرغ در جهان است و اکنون محققان 
ایرانی به دانش فنی آن دست پیدا کرده اند، گفت: 
»تاکنون این واکسن حتی به کشور ما وارد هم نشده 
بود و امروز کارهای مربوط به تولید این نوع واکسن 
در داخل در حال انجام است.« وی با بیان اینکه 
تأثیر واکسن جدید با قبلی در افراد یکسان است 
و فقط در تولید وابستگی به تخم مرغ ندارد، اظهار 
داشت: »این واکسن چهار ظرفیتی همان واکسن 
آنفلوانزای فصلی است که برای همه قابل استفاده 

است و همه افراد می توانند از آن استفاده کنند.«
وی اضافه کرد: »تنها تفاوت آنها در این است که در 
واکسن تخم مرغی باید تخم مرغ SPF را از خارج 
تهیه می کردیم که با توجه به اینکه ایران تحریم 
است، این امکان وجود نداشت، اما واکسن جدید 
نیاز به تخم مرغ ندارد و تولید آن بسیار برای ما در 
داخل راحت تر است. البته تکنولوژی واکسن جدید 

باالتر از نمونه قبلی است.«
ادامه در صفحه 19 

آغازی بر یک پایان
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 ادامه از صفحه 18
رئیس کمیته علمی ستاد مقابله و مدیریت ویروس 
برای  اقدامات الزم  افزود: »خوشبختانه  کرونا 
تولید واکسن آنفلوانزای نوترکیب در ایران انجام 
شده است. البته زمانی می توانیم بگوییم که این 
واکسن تولید شده که در بازار باشد؛ زیرا وقتی 
می گوییم کار تولید پیشرفته یعنی بیش از ۷0 
درصد کار انجام شده و پیشرفت داشته است.«
وی یادآور شد: »در حال حاضر این واکسن به 
میزان مورد نیاز برای انجام آزمایش های اولیه 
تولید شده است و امید می رود با آغاز تست های 
بالینی از اواخر آذرماه، حداکثر یک ماه بعد از 
آن نتایج واکسن اعالم شود. ضمنا یک ماه بعد 
از رونمایی و افتتاح خط تولید هم واکسن به 

بازار خواهد رسید.«
در   SPF تخم مرغ  تولید  خصوص  در  قانعی 
کشور نیز گفت: »قراردادی بین معاونت علمی 
رازی  انستیتو  و  ریاست جمهوری  فناوری  و 
در سال های گذشته منعقد شد و حمایت مالی 
برای تولید تخم مرغ SPF صورت گرفت، اما 
آنچه وجود دارد ما به اندازه نیازمان برای تولید 
واکسن آنفلوانزای تخم مرغی، تخم مرغ SPF در 
کشور نداریم؛ بنابراین تولید واکسن آنفلوانزای 
نوترکیب برای رفع نیاز کشور برای ما راحت تر 

است.«
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ادامه داد: »در 
حال حاضر کمبود شدیدی در خصوص واکسن 
آنفلوانزا در دنیا وجود دارد و کشور ما نیز از 
این مسئله مستثنی نیست، اما با توجه به اینکه 
دانش بنیان های ایرانی توان باالیی در تولید واکسن 

دارند، باید از این فرصت استفاده کنیم.«
قانعی در پایان گفت: »ستاد توسعه زیست فناوری 
همیشه یکی از اولویت های کاری خود را تولید 
و بومی سازی انواع واکسن های کاربردی در نظام 
سالمت قرار داده است و صنعت واکسن را رگ 

حیات نظام سالمت می داند.«

اخذ GMP سازمان جهانی بهداشت
معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری هم در این خصوص 
گفت: »واکسن آنفلوانزای  ساخت داخل تأییدیه  
آزمایشی خود را اخذ کرده است و در آینده ای 
می کند.«  دریافت  نیز  تجاری  تأییدیه   نزدیک 
محمود شیخ  زین الدین اظهار داشت: »تولید واکسن 
آنفلوانزا برای اولین بار در ایران به وسیله یک 
شرکت دانش بنیان انجام شده که در مراحل آخر 

تست قرار دارد.«
وی بیان کرد: »واکسن آنفلوآنزای  ساخت داخل 
بهداشت،  از وزارت  را  آزمایشی خود  تأییدیه  
سازمان غذا و دارو و همچنین سازمان جهانی 
بهداشت اخذ کرده و در آینده ای نزدیک تأییدیه  

تجاری نیز دریافت می کند.«
شیخ  زین الدین تأکید کرد: »این شرکت دانش بنیان 
واکسن آنفلوانزا را در محیط آزمایشگاهی تولید 
و تأییدیه آن را از سازمان های مختلف ازجمله 

سازمان بهداشت جهانی کسب کرده است.«
 معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری افزود: »تمام تکنولوژی  
ساخت این واکسن بومی بوده و تجهیزات آن 
به وسیله یک شرکت دانش بنیان نصب شده است. 
همچنین این واکسن دارای تأییدیه  GMP از 
سازمان جهانی بهداشت است.« وی گفت: »این 
واکسن در بهمن ماه به تولید انبوه می رسد و در 

مراحل آخر اخذ تأییدیه های تجاری است.«
وی در پایان گفت: »خوشبختانه ممنوع نشدن 
واردات داروهای های تک  سبب ارتقای کیفیت و 
رقابت بین شرکت های دانش بنیان داخلی شده و 
این امر ظرفیت تولید کنندگان کشور را در حوزه 

واکسن و دارو افزایش داده است.«

ورود واکسن به بازار تا دی ماه
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو هم گفت: »یکی از شرکت های دانش بنیان 

آنفلوانزا  داخلی  واکسن  تولید  به  اقدام  داخلی 
کرده است که تا دی ماه وارد بازار خواهد شد.«

سیدحیدر محمدی با اشاره به آخرین خبرها از 
تولید واکسن آنفلوانزای ایرانی در کشور گفت: 
»یکی از شرکت های داخلی اقدام به تولید واکسن 
داخلی آنفلوانزا کرده است و در مراحل ساخت 

این دارو قرار داریم.«
وی افزود: »امیدواریم با توجه به شرایط خوبی 
که در حال انجام است، واکسن آنفلوانزا ایرانی 
دی ماه وارد بازار شود.« مدیرکل امور دارو و مواد 
تحت کنترل سازمان غذا و دارو بیان کرد: »این 
شرکت دانش بنیان توان تولید یک تا 2 میلیون 
دوز واکسن آنفلوانزا را دارد و امیدواریم به موقع 
به بازار وارد شود تا بخشی از نیاز بازار از این 

واکسن تأمین شود.«
وی درباره تولید انبوه واکسن آنفلوانزا در کشور 
نیز گفت: »تولید واکسن آنفلوانزا در ایران هنوز 
در مراحل مطالعات است و مطالعات بالینی آن 
هنوز انجام نشده است، بر اساس ادعای شرکت 
تولیدکننده سه ماه بعد از اینکه مطالعات بالینی 
آن با موفقیت انجام شود، می تواند این واکسن را 
تولید و روانه بازار کند. البته شرکت تولیدکننده 
ایرانی ادعا کرده که دی امسال می تواند واکسن 

آنفلوانزای ایرانی را تولید کند.«
محمدی افزود: »شرکتی که برای تولید واکسن 
یک شرکت  می کند  فعالیت  ایران  در  آنفلوانزا 
خصوصی است و اگر بتواند طبق وعده ای که 
کند جای  تولید  را  واکسن  این  دی ماه  تا  داده 
اما هنوز سازمان غذا و دارو  خوشحالی دارد، 
درباره تولید این واکسن ایرانی در زمان اعالم 

شده مطمئن نیست.«
بر دارو و فرآورده های تحت  مدیرکل نظارت 
نظارت سازمان غذا و دارو گفت: »این شرکت 
برای تولید واکسن آنفلوانزا به جای روش کشت 
تخم مرغی از روش نوترکیب یا بایوتکنولوژی 

استفاده می کند.«

فاصله زیاد ظرفیت تولید داخل با نیاز بازار
رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت 
هم با اشاره به آخرین وضعیت تولید واکسن آنفلوانزا 
در کشور گفت: »یک شرکت دانش بنیان داخلی 
تولید واکسن آنفلوانزا را انجام داده و به زودی این 
واکسن وارد بازار می شود.« حسین وطن پور افزود: 
»خوشبختانه دانش تولید این واکسن را در کشور 
کسب کرده ایم، اما نیاز به حمایت مالی است تا 

بتوانیم ظرفیت تولید خود را افزایش دهیم.«
وی با بیان اینکه بین میزان تولید واکسن آنفلوانزا 
توسط شرکت های دانش بنیان داخلی و نیاز کشور 
فاصله زیادی وجود دارد، گفت: »چندین جلسه با 
شرکت تولیدکننده برگزار شده که بتواند ظرفیت تولید 
خود را افزایش دهد تا بتوانیم به واکسن آنفلوانزا 
داخلی بیشتری دسترسی پیدا کنیم.« وطن پور اظهار 
داشت: »پیش بینی می کنیم تا پایان پاییز از واکسن 
آنفلوانزای داخلی استفاده کنیم، اما ظرفیت تولید آن 

نسبت به نمونه های وارداتی کم است.«
رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت 
با اشاره به همزمانی بیماری کرونا و آنفلوانزا در 
فصول سرد سال و نگرانی ها نسبت به این موضوع 
گفت: »همه نگران این موضوع هستند و در دو 
جهت برای این موضوع در حال کار هستیم. از 
یک سو محققان در شرکت های دانش بنیان در حال 
کار برای تولید کیت های تشخیصی ترکیبی کرونا 
و آنفلوانزا هستند و کارهای خوبی هم انجام شده 
است؛ زیرا این کیت ها می توانند به صورت افتراقی 
تشخیص دهند که فرد به کرونا یا به آنفلوانزا مبتال 
شده است. از سوی دیگر بیشتر تمرکزها بر روی 
ساخت واکسن آنفلوانزای داخلی است زیرا این 
واکسن می تواند سیستم ایمنی بدن را تحریک کرده 

و برای مبارزه با بیماری کرونا مفید باشد.«
وطن پور تأکید کرد: »البته ما در حوزه دانش بنیان باید 
چند پله از نیاز بازار جلوتر حرکت کنیم زیرا دستیابی 
به دانش این تولیدات برای ما بسیار اهمیت دارد 

تا بتوانیم درنهایت به صادرات دست پیدا کنیم.«
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در پی تفاهم نامه سازمان بهزیستی و وزارت ورزش

  یاسر مختاری
جامعه معلوالن کشور عالوه بر نیازهای ویژه ای 
که دارند، برای حفظ سالمت خود نیازمند ورزش 
هستند، اگرچه بیش از 150 هزار نفر از معلوالن 
کشور به ورزش های مختلف پرداخته و بسیاری 
از سکوهای طالیی در آسیا، جهان و پاراالمپیک 
را فتح کرده اند، اما همچنان موانعی نیز در مسیر 
با  است  قرار  و  دارد  افراد وجود  این  فعالیت 
ورزش  وزارت  و  بهزیستی  سازمان  همکاری 
این موانع نه تنها برای آنان بلکه برای سالمندان، 
فرزندان تحت پوشش بهزیستی و افراد آسیب دیده 

اجتماعی رفع شود.

توسعه فرهنگ ورزش و ارتقا سالمت 
افراد تحت پوشش بهزیستی

به گزارش سپید، وحید قبادی دانا، رئیس سازمان 
بهزیستی کشور ظهر روز چهارشنبه پنجم آذرماه 
در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان 
بهزیستی و معاونت فرهنگی و توسعه ورزش 
کرد:  بیان  و جوانان  وزارت ورزش  همگانی 
»جامعه هدف سازمان بهزیستی جامعه متکثری 
از افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، 
افراد در  فرزندان دارای سرپرست غیر موثر، 
طبیعتا  است.  اجتماعی  آسیب های  معرض 
پرداختن به ورزش به عنوان عامل برای بهبود 
کیفیت زندگی افراد، ارتقاء سالمت آنها و ایجاد 
نشاط در حوزه های مختلف موثر است. در حوزه 
آسیبهای اجتماعی یکی از عوامل مهم و موثر 
برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی پرداختن 
به امر ورزش به ویژه ورزش همگانی است.« 

گفت:  معلولیت  دارای  افراد  به  اشاره  با  وی 
»هدف ما این است که افراد دارای معلولیت 
درون  و  جامعه  بستر  در  را  مستقلی  زندگی 
خانواده همراه با نقش اجتماعی موثر ایفا کنند. 
شدن  اجتماعی  برای  عاملی  می تواند  ورزش 
توانبخشی و  بر بحث  باشد. عالوه  افراد  این 
توانمندسازی جسمی آنها، می توان امید را در 
دل آنها برای حرکت رو به آینده فراهم کند.«
داد:  ادامه  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
»همچنین برای فرزندان عزیزمان نیز برنامه های 
مختلفی داشتیم. به طور مثال در جشنواره های 
ورزشی که برای فرزندان تحت پوشش بهزیستی 
داشتیم، طی 1۴ سال اخیر حدود 10 هزار نفر 
در جشنواره های ورزشی و رقابتی با یکدیگر 
شرکت داشتند و یا معاونت توانبخشی بهزیستی 
مسابقات ورزشی را در ایام کرونا به صورت 
مجازی در سازمان برای جامعه هدف برگزار 

می کند.«
وی اظهار کرد: »سال گذشته طرح خوبی را 
در ارتباط با ورزش افراد دارای معلولیت در 
روستاها در قالب ورزش همگانی و مشارکتی 
داشتیم، همچنین ما همکاری های خوبی را نیز 
فدراسیون ورزش  فدراسیون های ورزشی،  با 
معلولین و جانبازان و فدراسیون ورزش های 
ناشنوایان و نابینایان داشته و داریم. از گذشته 
نیز این همکاری ها در سازمان مستحکم بوده 
اماکن  استان ها،  ورزشی  هیئت های  با  است. 
و  گذاشتیم  اختیار  در  را  اردوگاه ها  ورزشی 
مختلف  بخش های  بین  نزدیکی  همکاری 
است  بوده  ورزش  وزارت  و  بهزیستی  میان 

که امیدواریم بتوانیم در تفاهم نامه امروز آن 
را تقویت کرده و گسترش دهیم.«

قبادی دانا با بیان اینکه حدود 150 هزار نفر 
از افراد دارای معلولیت در حوزه فعالیت های 
در  و  قهرمانی  رده های  در  و  فعال  ورزشی 
بین المللی  و  ملی  کشور،  سطح  در  مسابقات 
مشارکت دارند، گفت: »این 150 هزار نفر در 
بیش از 50 رشته مختلف ورزشی فعال هستند.«
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: »در 
برای  بسیار خوبی  زمینه  نیز  قهرمانی  ورزش 
فعالیت ها در پارالمپیک و ورزش های مسابقات 
پاراآسیایی فراهم بوده است. تاکنون در مسابقات 
جهانی بیش از یک هزار مدال جهانی را افراد 
دارای معلولیت در سنوات مختلف کسب کردند 
مدال   ۷0 از  بیش  پاراآسیایی  مسابقات  در  و 

برنز و نقره و طال را کسب کردند.«
قبادی دانا بیان کرد: »این یکی افتخارات برای 
جامعه معلولین کشور است که در پارالمپیک 
تاکنون بیش از ۲00 مدال ارزشمند پارالمپیک 
را کسب کنند لذا یکی از اهداف و برنامه های 
سازمان بهزیستی باتوجه به اینکه توانمندسازی 
جامعه هدف است، ورزش یکی محورهاست.« 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به تفاهم نامه امروز گفت: »در قالب این تفاهم 
محلی،  ورزشی  جشنواره های  در  مشارکت 
استانی و ملی را با ورزش برای جامعه هدف 
سازمان بهزیستی و همچنین شناسایی و معرفی 
باشگاه هایی که بتوانند خدمات بهتر و با کیفیت 
و قیمت مناسبتر برای جامعه هدف بهزیستی 

فراهم کند، تجربه خواهیم کرد.«

توسعه ورزش همگانی برای معلوالن و 
سالمندان

رئیس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری 
ورزش  »توسعه  کرد:  اظهار  خود  سخنان  از 
برای معلوالن و سالمندان شهری و  همگانی 
روستایی در مناطق مختلف یکی از اهداف و 
وزارت  و  بهزیستی  میان  مشترک  برنامه های 
ورزش و جوانان است. در ماده 8 قانون حمایت 
معلولیت تصریح شده  دارای  افراد  از حقوق 
است که دستگاه ها و نهادهای مختلف موظف 
افراد  اختیار  در  را  ورزشی  اماکن  تا  شده اند 
دارای معلولیت به صورت رایگان قرار دهند 
و امید است وزارت ورزش و جوانان پیشقدم 
و پیشگام و پرچمدار این مسئله باشد و این 

امکان فراهم شود.« 
وی اظهار کرد: »باتوجه به اینکه بسیاری از اماکن 
به بخش غیردولتی توسط دستگاه ها  ورزشی 
ایجاد  را  این موضوع مشکالتی  واگذار شده 
کرده که امید است با همکاری بتوانیم این را 
مرتفع کنیم و اماکن ورزشی دستگاه ها و نهادها 
به نفع مردم و جوانان و معلوالن آزادسازی شود. 
همچنین در موضوع تأسیس باشگاه ها و اماکن 
ورزشی برای افراد مختلف تأکید ما این است 
طبق  می شوند،  ساخته  که  اماکن جدیدی  که 
دستورالعمل های ابالغی مناسب سازی شوند.«
تحت  فرزندان  ورزش  درباره  ادامه  در  وی 
رایگان  »استفاده  گفت:  نیز  بهزیستی  پوشش 
فرزندان تحت پوشش از اماکن ورزشی یکی 

از موارد مندرج در این تفاهم نامه است.«
ادامه در صفحه 21 

موانعورزشمعلوالنوبیمارانخاصرفعمیشود
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 ادامه از صفحه 20
قبادی دانا در ادامه از مدیران کل بهزیستی استان 
های کشور خواست تا تمامی اماکن ورزشی که 
متعلق به بهزیستی است را در شرایط مناسب 
برای استفاده جامعه هدف سازمان فراهم کنند 
و گفت: »بعضا اماکن به بخش غیردولتی واگذار 
در  را  نامناسبی  سانسهای  آنها  و  است  شده 
تأکید  لذا  می دهند  قرار  هدف  جامعه  اختیار 
می شود که حتما زمان های مناسب در شرایط 
مناسب فراهم شود و اگر اماکن مناسب سازی 

نیست، مناسب سازی شود.«
»همچنین  افزود:  بهزیستی  سازمان  رئیس 
طبق  را  نزدیکی  همکاری  که  داریم  انتظار 
با  شد  ابالغ  قبل  روزهای  که  بخشنامه ای 
در  معلوالن  و  جانبازان  ورزشی  هیئتهای 
اماکن الزم را  باشیم و  سراسر کشور داشته 
برای اردوهای مختلف ورزش قهرمانی افراد 
دهیم.« قرار  آنها  اختیار  در  معلولیت  دارای 

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین یکی 
از مسائل جانبی دیگر را بحث ورزش پرسنل 
و  کرد  عنوان  بهزیستی  سازمان  نیروهای  و 
گفت: »بیش از ۲1 هزار نفر از پرسنل خدوم 
کرونا  شرایط  در  ویژه  به  سازمان  دلسوز  و 
اگر به سالمتی جسمی و روانی خود نپردازند 
زمینه برای ارائه خدمت مناسب برای جامعه 
هدف نیز محدود می شود لذا تقاضا می شود 

که ورزش را مدنظر قرار دهند.«

بیماران خاص  برای  فضاهای ورزشی 
نیست کافی  معلوالن  و 

عبدالحمید احمدی، معاون وزیر ورزش نیز 
در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان 
بهزیستی و معاونت فرهنگی و توسعه ورزش 
همگانی وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: 
و  ندارند  مشکلی  که  افرادی  برای  »ورزش 
معلولیتی ندارند، یک امر الزم است، اما اهمیت 
و  توانخواه  افراد  برای  ورزش  ضرورت  و 
افراد  برای سایر  اگر  است.  معلول مضاعف 
ورزش امری الزم و ضروری است برای افراد 
و  باشد  واجب  می تواند  توانخواه  و  معلول 
شرایط  بهبود  به  می تواند  مختلف  ابعاد  در 
زندگی آنها و کیفیت زندگی آنها کمک کند 

را پرورش دهد.« آنها  قابلیت های  و 
وی با بیان اینکه ما در حوزه ورزش در حوزه 
معلولین، نابینایان، ناشنوایان و بیماران خاص از 
سایر حوزه ها جلوتر هستیم، اظهار کرد: »چند 
فدراسیون ورزشی تخصصی در این حوزه داریم 
و سالهاست که این فدراسیون ها فعالیت دارند 
که نشان می دهد که حوزه ورزش نسبت به این 
بخش از جامعه توجه خاص و ویژه ای داشته 
است، اما هنوز میزان کاری که انجام شده به 
را  ظرفیت ها  بتوانیم  باید  نیست.  کفایت  حد 
توسعه دهیم تا موضوع ورزش به طور کامل 

مختلف جمعیتی  بخش های  در  را  افراد  همه 
کشور پوشش دهد.«

ورزش  حوزه  »اینکه  داد:  ادامه  احمدی 
را  موضوع  این  تنهایی  به  بتواند  کشور 
نیازمند  ما  و  نیست  امکان پذیر  دهد  پوشش 
تعامل، هماهنگی و هم افزایی هستیم و سازمان 
بهزیستی باتوجه به جمعیت تحت پوشش خود 
می تواند نقش راه گشایی را در موضوع ورزش 
همگانی برای جامعه هدف و ایجاد زمینه و 
در  استعدادها  پرورش  و  کشف  برای  بستر 
حوزه ورزش قهرمانی معلوالن داشته باشد. 
در سال های گذشته نیز همکاری هایی وجود 

است.« داشته 
وی در ادامه درباره همکاری ادارات کل ورزش 
و جوانان با سازمان بهزیستی بیان کرد: »ادارات 

در  استان ها  در  باید  جوانان  و  ورزش  کل 
نزدیکتری  همکاری  تفاهم نامه  این  راستای 
را با ادارات کل استان ها در حوزه بهزیستی 
داشته باشند تا این همکاری و فعالیت مشترک 
تقویت شود. عالوه بر فدراسیون های تخصصی 
توانخواهان،  و  معلوالن  جانبازان،  حوزه 
می توانند  نیز  ورزشی  فدراسیون های  سایر 
بهزیستی  سازمان  با  را  نزدیکتری  همکاری 
داشته باشند. عالوه بر سازمان های تخصصی 
ورزشی در حوزه معلوالن و توانخواهان، سایر 
فدراسیون های ورزشی نیز موظف اند بتوانند 
جمعیت حوزه معلوالن را تحت پوشش بگیرند 
که این نیز فرصتی است که باید بتوانیم بهتر 

از آن استفاده کنیم.«
در وزارت  ما  »اعتقاد  کرد:  احمدی تصریح 
ورزش و جوانان این بوده است که توسعه 
همگانی  و  قهرمانی  ابعاد  در  ورزش  پایدار 
بدون هم افزایی و تعامل نزدیک سازمان ها و 
دستگاه های اجرایی کشور امکان پذیر نیست.«
همگانی  ورزش  توسعه  و  فرهنگی  معاون 
وزارت ورزش و جوانان گفت: »برای اینکه 
پوشش  تحت  کشور  میلیونی   8۲ جمعیت 
برنامه های ورزشی قرار گیرد، باید دستگاه های 
متولی کانون های جمعیتی بزرگ ما نیز درگیر 

این موضوع شوند.«
وی اظهار کرد: »برای سالمندان شورای ملی 
از  مختلفی  نهادهای  که  است  شده  تشکیل 
جمله وزارت ورزش و جوانان نیز عضو آن 
است. در حوزه ورزش نیز به همین صورت 
مدیریتی،  ظرفیت  از  بتوانیم  باید  و  است 
کارشناسی و اجرایی همه دستگاه ها در حوزه 
را  ظرفیت ها  این  و  شویم  بهره مند  ورزش 
کشور  جمعیت  کل  بتوانیم  تا  کنیم  هم افزا 
را تحت پوشش ورزش قرار دهیم. در غیر 
برنامه  در  محدودی  جمعیت  صورت  این 
قرار می گیرند و طبعا هدف موردنظر محقق 
تفاهم نامه  این  که  است  امید  لذا  نمی شود، 

کند.« ما کمک  به 
با  باید  را  معلوالن  جمعیت  »کل  گفت:  وی 
و  بهزیستی می شود  با سازمان  که  هماهنگی 
ظرفیت سازی که بهزیستی ایجاد می کند تحت 

پوشش ورزش قرار دهیم.«

احمدی: در حوزه ورزش 
در بین معلولین، نابینایان، 

ناشنوایان و بیماران خاص از 
سایر حوزه ها جلوتر هستیم. 

اما هنوز میزان کاری که انجام 
شده به حد کفایت نیست

قبادی دانا: هدف ما این است 
که افراد دارای معلولیت زندگی 

مستقلی را در بستر جامعه و 
درون خانواده همراه با نقش 

اجتماعی موثر ایفا کنند. ورزش 
می تواند عاملی برای اجتماعی 

شدن این افراد باشد. عالوه بر 
بحث توانبخشی و توانمندسازی 
جسمی آنها، می توان امید را در 

دل این افراد برای حرکت رو به 
آینده فراهم کند.«
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