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شماره 21808 9 آذر 1399

رئیس جمهور به بانک مرکزی دستور داد خبـر

تامین ارز واکسن، به هرمقدار و ازهرکجا
برای ما حائز اهمیت است که اگر واکسن کرونا در کشوری تهیه شد، بتوانیم سریع تهیه کنیم

رییس جمهور روحانی با تاکید بر اینکه نسبت به 
تهیه تجهیزات و دارو و آنچه مورد نیاز است، هم 
در داخل و هم در خارج تالش می شود، گفت: 
»اخیرا آقای نمکی در یک موردی با قید فوریت 
نوشته بودند و من به بانک مرکزی دستور دادم که 
هر مقدار ارزی که مورد نیاز وزارت بهداشت است 
را از هرکجا و هر کشوری تامین کند، زیرا این مسئله 
برای ما حائز اهمیت است که اگر واکسنی به موقع 
در یک کشوری تهیه شد، ما بتوانیم سریع تهیه کنیم.«
به گزارش سپید، حسن روحانی در جلسه ستاد 
ملی مدیریت ویروس کرونا با قدردانی از مردم 
برای همراهی در اجرای محدودیت های کرونایی 
در هفته اخیر گفت: »البته ما به خوبی می دانیم 
که محدودیت راهکار اصلی نیست، محدودیت 
یک عالمت و یک هشدار بزرگ است و پشت 
ما  تا  انجام گیرد  اقدامات زیادی  باید  سر آن 

به هدف برسیم.«
وی یادآور شد: »تقریبا از اوایل آبان یعنی از یک ماه 
پیش، این محدودیت ها ابتدا در ۴3 شهرستان سپس 
در ۴۶ شهرستان آغاز شد که نتایج این محدودیت ها 
در آمار امروز نمایان بود که بسیار تاثیرگذار و موثر 
بوده است. همچنین از اول آذر در 1۵0 شهری که 
در آنها اعمال محدودیت شدید صورت گرفت در 
آن شهرها هم ما عالئم مثبت را بعد از یک هفته 
مشاهده می کنیم و امیدواریم تا پایان هفته جاری 

شاهد تحوالت مثبت بیشتری باشیم.«
رییس جمهور با تاکید بر اینکه عالقه ما این است با 
همکاری مردم مخصوصاً در این هفته شهرهای قرمز 
به شرایط نارنجی یا شرایط زرد برگردند، ادامه داد: 
»این باعث می شود هم مردم بتوانند فعالیت اقتصادی 
داشته باشند و هم ما بتوانیم این بیماری را به خوبی 
کنترل کنیم.« روحانی گفت: »همه مردم ما می دانند 
راه حل اصلی برای مبارزه با این بیماری، تغییر رفتار 
اجتماعی مردم است، مردم ما باید سبک زندگی شان 
را تغییر دهند، فاصله اجتماعی را مراعات کنند، 
در تجمعات شرکت نکنند و ترددها را به حداقل 
ضروری برسانند تا ما در این شرایط بتوانیم به نقطه 

مطلوب در مقابله با این بیماری برسیم.«
وی با اشاره به ارائه آموزش های الزم در زمینه تغییر 
سبک زندگی به مردم گفت: »هنوز آموزش ما به 
طور دقیق و ملموس برای همه مردم توضیح داده 
نشده است که بتوانند به راحتی این عالئم را دریافت 
کنند. مردم ما باید در شرایطی که در آن قرار داریم 
اصل را بر این بگذارند که سرماخوردگی را هم به 
حساب کرونا بگذارند و مراقبت ها و مواظبت ها را 
شروع کنند، به پزشک مربوطه مراجعه کنند، خودشان 
را قرنطینه کنند.« رییس جمهور افزود: »مخصوصا در 
هفته های اخیر متخصصان ما نکاتی را مورد توجه 
قرار دادند و تاکید کردند که فضای بسته یکی از 

عوامل مهم شیوع این بیماری است.«
روحانی همچنین با اشاره به موضوع تقویت کادر 
درمان و آمادگی و تجهیز لوازم درمان گفت: »وزارت 
بهداشت و درمان هم همه تالش خود را انجام 
خواهد داد تا تسهیالت بیشتری برای کادر درمان 
فراهم کند. کادر درمان که به طور طبیعی بعد از 

9 ماه خسته شده اند برای اینکه بتوانند به خوبی 
مراقبت های الزم را انجام دهند، باید تجهیزات در 

اختیار داشته باشند.«
وی با یادآوری آغاز فصول سرد سال، اظهار کرد: 
»در این شرایط ممکن است مردم در جمع های 
خانوادگی در فاصله های غیراستاندارد قرار گیرند 
که به همین دلیل ما در شرایط قرمز برای شهرهای 
قرمز، اجتماع و جلسات باالی 1۵ نفر را ممنوع 
کردیم و حتی خودمان در ستاد ملی کرونا بخشی در 
این سالن و بخشی در سالن دیگر هستند برای اینکه 
ما بتوانیم پروتکل ها را به خوبی اجرا و پیاده کنیم.«
تخت  هزار   1۴8 بودن  آماده  به  رییس جمهور 
بیمارستانی در کشور اشاره کرد و گفت: »ما تا 
االن 1۴8 هزار تخت نداشتیم. در دولت یازدهم 
همه تخت ها چه دولتی و چه غیردولتی با هم 90 
هزار تخت بود که ۴0 هزار تخت چندان قابل 
استفاده نبود و بازسازی شده است. اما امروز به نقطه 
مطلوب رسیده ایم و آی سی یوهای مجهز داریم و 
اعالم شد در این دوره 8، 9 ماهه کرونا، حدود دو 
هزار و 18۷ تخت آی سی یو اضافه شده است و 

این رقم بسیار مهمی است.«
روحانی افزود: »ما ۴ هزار تخت آی.سی.یو و کودک 
داشتیم و ناچار بودیم آن را به ۵ هزار تخت برسانیم 
اما امروز تخت به اندازه کافی داریم که کار گسترده ای 

نسبت به این تجهیزات انجام گرفته است.«
رییس جمهور با اشاره به شرایط کشور در مقابله با 
کرونا گفت: »این تعطیالت یک هفته ۲ هفته، کمتر یا 
بیشتر، نارنجی یا قرمز تمام می شود، اما همه کارهای 
اصلی باید باقی بماند و این گونه نباشد وقتی 1۵ 
روز تمام شد بگوییم حاال به زندگی عادی خود 
برگردیم. زندگی تا پایان سال عادی نیست ممکن 
است ماه های نخست سال آینده هم عادی نباشد 
تا واکسن و درمان قطعی برسد و تا شرایط مطمئن 

هنوز خیلی فاصله داریم.«
وی تاکید کرد: »مهم این است که بتوانیم آزمایش ها 
را توسعه و گسترش دهیم. تعداد آزمایش ۲۵ تا 
۴0 هزار بود که اکنون به صد هزار رسیده و در 
ماه های بعد به 1۲0 هزار خواهد رسید و باید به 
یک نقطه ای برسیم تا کاماًل مطمئن شویم، مردم را 

کنترل می کنیم.« روحانی با بیان اینکه غربالگری 
درست از طریق آزمایش انجام می شود، یادآور 
شد: »پس از آن مرحله ردیابی است افرادی که با 
فرد مبتال در تماس بودند را ردیابی می کنیم و با 
خود مبتال که باید دوران قرنطینه را سپری کند هم 
در ارتباط خواهیم بود که کجاست و چه می کند.« 
وی ادامه داد: »از طریق فضای مجازی و سامانه های 
ایجاد شده  به خوبی می توانیم بسیار از این افراد 
را کنترل کنیم. البته خواهش ما این است خود 
این مردم برای حفظ سالمتی خود و خانواده  
و اقوام و دوستان شان مراعات کنند؛ در عین 
زمینه  این  در  توان  با همه  حال حاکمیت هم 

کمک خواهد کرد.«
رییس جمهور با اشاره به چگونگی انجام حمل ونقل 
شهری و بین شهری در شرایط فعلی شیوع کرونا، 
گفت: »حمل ونقل تا هفته های قبل شبکه مطلوبی 
نداشت یعنی کسی مبتال بود و می رفت سوار قطار 
و هواپیما و اتوبوس می شد. ما امروز کاری می کنیم 
که هر کسی می خواهد سوار هواپیما، اتوبوس و 
قطار شود را بتوانیم کنترل کنیم تا ببینیم جزو افراد 
مثبت بوده یا نبوده است، این با کارت شناسایی 
و سامانه ای که در اختیار دارد در عرض چند ثانیه 
قابل کنترل است و اگر مبتالست، او را برگردانیم. 
تعداد زیادی از افراد می خواستند سوار هواپیما و 
قطار شوند که معلوم شده بود مثبت هستند. این کار 
بسیار مهم و ضروری در مساله حمل و نقل است.«
روحانی افزود: »امروز باید از مرزها هم مراقبت 
کنیم، چون ما که نمی دانیم در کشورهای همسایه 
چه خبر است و این ویروس چقدر جهش پیدا کرده 
است، بنابراین باید مرزها را به طور کامل کنترل کنیم 
و مطمئن شویم افرادی که وارد می شوند مشکلی 

ندارند و اگر الزم است قرنطینه شوند.«
روحانی با تاکید بر اینکه نسبت به تهیه تجهیزات 
و دارو و آنچه مورد نیاز است، هم در داخل و هم 
در خارج تالش می شود، اظهار کرد: »برای واکسن 
هم سفارش الزم به کشورهای خارجی داده شده 
و هم در داخل تالش می شود. اخیرا آقای نمکی 
در یک موردی با قید فوریت نوشته بودند و من 
به بانک مرکزی دستور دادم که هر مقدار ارزی 

که مورد نیاز وزارت بهداشت است را از هرکجا 
و هر کشوری تامین کند، زیرا این مسئله برای ما 
حائز اهمیت است که اگر واکسنی به موقع در 
یک کشوری تهیه شد، ما بتوانیم سریع تهیه کنیم.«
وی با اشاره به مصوبات جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا اعالم کرد: »برخورد قاطع با متخلفین از 
اصولی است که تا پایان بیماری باید ادامه دهیم 
و این ربطی به 1۵ روز ندارد. همانطور که در 
مصوبات آمده و جریمه و غیرجریمه است را باید 
اعمال کنیم. مصوبه ای دیگری داشتیم برای خدمت 
دادن به افرادی که کارت همراهشان نیست و شماره 
شناسه ملی شان برای ما مشخص نیست، بنابراین در 
هفته های اخیر با جدیت بیشتری از سوی نیروی 
انتظامی، بسیج و سایر ضابطان و اتحادیه ها و آنانی 
که حق نظارت دارند و تعزیرات، همه فعال شدند 

و این فعالیت همچنان ادامه داشته باشد.«
رییس جمهور افزود: »البته دولت نسبت به گروه های 
آسیب پذیر در حد توان خودش از طریق تسهیالت و 
ارقامی که بالعوض در اختیار مردم گذاشته می شود، 
کمک کرده و خواهد کرد. همچنین به گروه های 
آسیب پذیر از لحاظ بهداشتی کمک خواهد شد.«
وی با بیان اینکه در مطالعات چنین به ما گفته 
می شود که در کشورهایی که شرایط شان بهتر است، 
انضباط خوب مردم برای اجرای پروتکل ها را شاهد 
هستیم، تصریح کرد: »پایش گسترده ای که در آن 
کشورها انجام می گیرد و تست های بسیار وسیع و 
محدودیت بسیار شدید و برخورد شدید با افراد 
متخلف است. تجربیاتی هم که آنها در سال های 
گذشته داشتند که این تجربیات موثر بوده است تا 
بهتر بتوانند از خودشان مراقبت کنند، اما در عین 
حال راهی جز این وجود ندارد که پروتکل ها را 

اجرا کنیم و مراقبت را باال ببریم.«
روحانی گفت: »دوره های دو هفته ای قرمز و زرد و 
نارنجی هم که تمام می شود همچنان ماسک الزامی 
است و همچنان فاصله اجتماعی الزامی است و در 
آن شرایط هم الکترونیکی کردن خدمات دولتی در 
حد امکان ضروری است، نظارت شدید بر پروتکل ها 
هم الزامی است.« وی تاکید کرد: »وقتی در یک 
محله ای 100 خانه است که در قرنطینه هستند، 
باید تقسیم کاری انجام بگیرد که چه کسی باید 
به آنها رسیدگی کند و نیازهایشان را تامین کند، 
بنابراین دولت، خیران، بسیج و نهادهای عمومی 
باید یک تقسیم کاری کنند و این کار را قرارگاه 

ستاد کرونا باید انجام دهد.«
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در پایان با بیان اینکه 
مردم ما بدانند که این دوهفته ها ممکن است تمام 
شود اما اصل ترددها باید حداقل باشد و تجمع  نباید 
باشد، گفت: »تا زمانی که ما با این ویروس مواجه 
هستیم، این اصول مورد تاکید وزارت بهداشت 
و قرارگاه و ستاد ملی است. ما در این یک هفته 
خیلی سپاسگزار مردم هستیم. امروز هم که آمار 
را گفتند، همه آمارهای مراقبت 90 درصد، 100 
درصد و آنجایی که خیلی کم بود 8۵ درصد بود. 
مردم مراقبت کردند و این هفته مراقبت بیشتری 

کنند تا شاهد نتایج خوبی باشیم.«



در ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد خبـر

الزام همراه داشتن کارت ملی برای مراجعه به ادارات و حمل و نقل عمومی

الزام  از  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
همراه داشتن کارت ملی برای گرفتن خدمت 
در ادارات و همچنین استفاده از حمل و نقل 
عمومی، جهت کنترل افراد کرونا مثبت خبر داد.
به گزارش سپید، علیرضا رییسی گفت: »یکی 
یکی  که  کرونا  مقابله  ملی  ستاد  مصوبات  از 
از مصوبات خوب است و برای اینکه بتوانیم 
نقل  مثبت در حمل و  افراد کرونا  از حضور 
عمومی و ادارات جلوگیری کنیم، همراه داشتن 
کارت ملی برای گرفتن خدمت است. بنابراین 
هموطنان اگر قرار است به اداره ای برای گرفتن 
خدمت مراجعه کنند، باید کارت ملی به همراه 

داشته باشند.«
سالمت  حفظ  برای  اقدام  »این  افزود:  وی 

خودشان و دیگران است. در این صورت اگر 
آزمایش مثبت داشته باشند، با کارت ملی قابل 
چک کردن است و می توانند از افراد در معرض 

خطر محافظت کنند.«
رییسی همچنین گفت: »در عین حال خبرهای 
خوبی هم داریم؛ به طور کلی با توجه به رعایتی 
که مردم انجام دادند و میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی که به باالی ۹۰ درصد رسیده است، 
روند بیماری رو به کاهش گذاشته و در حال 
حاضر در ۱۶۰ شهر و شهرستان قرمز، حدود 
روند  و  دارند  کاهش  به  رو  روند  ۱۴۵ شهر 
کاهشی شروع شده که بسیار جای خوشحالی 
است و در ۱۵ شهر باقی مانده نیز فکر می کنم 
طی این هفته روند کاهش آغاز خواهد شد.«

وی ادامه داد: »خبر خوب دیگر این است که 
۸۹ شهری که قرمز بودند و از ۵ آبان در ۴۳ 
شهر محدودیتها را آغاز کردیم و ۱۴ آبان نیز 
۴۶ شهر دیگر به آنها اضافه شدند، از مجموعه 
این ۸۹ شهر به جز دو شهر، همه از حالت قرمز 
خارج شده و به نارنجی و زرد بدل شده اند که 
نشان دهنده رعایت بسیار خوب مردم است.«

رییسی تاکید کرد: »برای کاهش روند فوتی ها 
هم باید منتظر باشیم. با توجه به اینکه در حال 
حاضر میزان ورودی به بیمارستان ها و بستری 
تا سه هفته  به کاهش گذاشته، حدود دو  رو 
دیگر آثار این موضوع را خواهیم دید. میزان 

فوتی ها نیز کاهش می یابد.«
را  این  فریب  دوباره  »نباید  کرد:  تاکید  وی 
بخوریم که چون روند بیماری رو به کاهش 
گذاشته دیگر نیاز به اقدامات خاصی نیست، 
بلکه آقای رییس جمهور هم تاکید کردند که 
اقدامات زیادی باید انجام شود. همچنان باید 
بحث استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی 
و... را باید جدی بگیریم. ترددهای غیر ضروری 
و  جشن ها  در  حضور  از  و  کرده  حذف  را 
مراسم های پرتجمع به ویژه در فضاهای بسته 
باید پرهیز کرد. با توجه به سرد شدن هوا و 
بسته شدن درب و پنجره و کاهش تهویه، این 
مضوع می تواند برای شیوع بیماری بسیار موثر 
باشد. خوشبختانه ما میزان تست ها را تا پایان 
روز  در  تست  هزار   ۱2۰ تا   ۱۰۰ به  ماه  این 

خواهیم رساند.«
سامانه  به  توجه  با  »همچنین  گفت:  رییسی 
یکپارچه رصد آزمایش هایی که ایجاد کردیم، 
تمام آزمایش های مثبت در یک بانک اطالعاتی 
جمع آوری می شود و طی چهار روز گذشته 
از حضور و سفر ۱7۴۸ نفری که مثبت بودند 
اتوبوس،  با  مسافرت  و  بلیت  خرید  قصد  و 

هواپیما و قطار داشتند جلوگیری کردیم. زیرا 
توانستیم از این سامانه استفاده کنیم.«

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »یکی 
از مصوبات ستاد ملی کرونا که یکی از مصوبات 
خوب است، این است که فکر می کنم برای اینکه 
افراد کرونا مثبت در حمل  بتوانیم از حضور 
و نقل عمومی و ادارات جلوگیری کنیم، این 
است که همراه داشتن کارت ملی برای گرفتن 
خدمت، الزامی است. بنابراین هموطنان اگر قرار 
است به اداره ای برای گرفتن خدمت مراجعه 
کنند، باید کارت ملی به همراه داشته باشند.« 
سالمت  حفظ  برای  اقدام  »این  افزود:  وی 
خودشان و دیگران است. در این صورت اگر 
آزمایش مثبت داشته باشند، با کارت ملی قابل 
چک کرن است و می توانند از افراد در معرض 

خطر محافظت کنند.« 
رییسی اظهار کرد: »ادارات دولتی همه تعطیل 
یک  مسئول  مقام  باالترین  اینکه  مگر  هستند، 
حداقلی  حضور  برای  الزامی  اداره  یا  دستگاه 
کارکنان داشته باشد. بنابراین یک حضور حداقلی 
برای کارکنان دولت در این هفته مد نظر است.«
محدودیت  یک  ما  »برنامه  کرد:  تاکید  وی 
هوشمند است. به طوری که دوشنبه هفته جاری 
مجدداً وضعیت شیوع و بروز بیماری را رصد 
می کنیم و اگر شهرهایی در وضعیت قرمز یا 
و  می کنیم  محدودیت  اعمال  باشند،  نارنجی 
اگر شهر یا شهرستانی از قرمز به نارنجی یا 
همان  به  محدودیت ها  باشد،  شده  بدل  زرد 

می یابد.« کاهش  نسبت 
به گزارش ایسنا، رییسی گفت: »امیدوارم رعایت 
پروتکل ها همچنان ادامه یابد. نیروی انتظامی، 
کردند  کمک  بسیار   ... و  راه  وزارت  مردم، 
مسئولین پذیری شان  دلیل  به  مردم  همه  از  و 

تشکر می کنم.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »هر ۴ فرآورده طبیعي 
با منشاء گیاهی مرتبط با بیماری کرونا که مجوز موقت تولید 
گرفته اند، دارای مصوبه کمیته اخالق در پژوهش برای انجام 
کارآزمایی بالینی از معاونت پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی 

محل انجام طرح بوده اند.«
با  وبدا  با  در گفت وگو  کیانوش جهانپور  سپید،  گزارش  به 
اعالم این مطلب، افزود: »این چهار فرآورده گیاهی پس از 
ارائه مدارک و مستندات الزم، طبق ضوابط از جمله نتایج اولیه 
حاصل از مطالعه بالینی برای تصمیم گیری در کمیسیون قانونی 
تشخیص)صالحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک( 

طرح موضوع شده اند.«
وی افزود: »نظر به نتایج مثبت اولیه حاصل از مطالعه بالینی 
ارائه شده و اخذ رای موافقت از کمیسیون قانونی برای تولید 
و توزیع محدود این فرآورده ها، تا کنون دو فقره مجوز موقت 
۶ ماهه برای تولید و توزیع محدود)برای تکمیل مطالعه بالینی( 
یا صدور پروانه ساخت،  این مجوزها  صادر شده و تمدید 

منوط به ارائه نتایج تکمیلی مطالعه بالینی و تایید اداره کل 
آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی است.«
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
تاکید کرد: »مجوزهای مورد اشاره بر اساس ماخذ قانونی به 
صورت موقت ۶ ماهه صادر شده است همچنین برای هیچ یک 
از این فرآورده ها، ادعایی مبنی بر درمان بیماری کووید۱۹ مطرح 
نبوده و صرفا با توجه به نتایج حاصل از مطالعه بالینی اولیه 
و مستندات علمی ملی و بین المللی موجود و مونوگراف های 
با  موقت  مجوز  صدور  برای  موقت/موافقت  مجوز  مرتبط، 
ادعای بهبود یا کمک به بهبود برخی عالئم بیماری مذکور 
صادر شده است و تعدادی فرآورده دیگر با منشا گیاهی نیز 

در حال طی روال قانونی فوق هستند.«
ماده  تشخیص  قانونی  »کمیسیون  کرد:  خاطرنشان  جهانپور 
2۰ مصوب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی 
مصوب ۱۳۳۴ و اصالحات بعدی آن، با ترکیبی از اعضای 
به  منافع  تعارض  از  عاری  و  علمی، خوشنام  نظر  از  معتبر 

از  به دور  قانونی همواره سعی کرده  باالترین مرجع  عنوان 
هرگونه سمت و سوی غیرعلمی و با اختیارات قانونی خود 
در جهت تامین داروهای مورد نیاز بیماران و از سوی دیگر 
برای شکوفایی استعدادهای دانشمندان و نخبگان کشور از 
خالقیت ها و نوآوری این فرهیختگان نیز استقبال نماید و با 
این رویکرد، ایران اسالمی در زمینه های مختلف داروسازی 

با افتخار به پیشرفته ترین کشور منطقه تبدیل شده است.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو: 
4 فرآورده طبیعي با منشا گیاهی که مجوز گرفته اند، دارای مصوبه کمیته اخالق در پژوهش هستند
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سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 13۴0۲ مورد جدید کووید19 
در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز جمعه تا شنبه 
8 آذر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 13 هزار و 
۴0۲ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و 8۲۴ نفر از آنها بستری شدند.« وی گفت: »مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به 93۵ هزار و ۷99 نفر رسید.«
وی ادامه داد: »متاسفانه 391 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 

و مجموع جان باختگان این بیماری به ۴۷ هزار و ۴8۶ نفر رسید.«
به گفته الری، خوشبختانه تا کنون ۶۴8 هزار و 831 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
الری افزود: »۵8۶۵ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »تا کنون ۶ میلیون و 38 هزار 

و ۵۵۶ آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
به گفته وی، استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان 
جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه 
و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان 

شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
الری افزود: »استان های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان 
نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.« الری گفت: »میانگین بروز 
هفتگی موارد مثبت بستری در هفته گذشته در کشور حدود ۲0 نفر به 
ازای هر 100 هزارنفر جمعیت گزارش شده است که بیشترین میزان 
بروز به ترتیب در استان های ایالم، یزد، سمنان، کهمیلویه و بویر احمد 

و خراسان جنوبی گزارش شده است. میانگین بروز در استان های 
یادشده با اختالف قابل توجهی باالتر از میانگین کشوری است.«

وی افزود: »میانگین بروز هفتگی موارد مرگ و میر ناشی از کرونا 
در کشور در هفته قبل حدود ۴0 نفر به ازای هر یک میلیون نفر 
جمعیت گزارش شده است که بیشترین میزان بروز مربوط به یزد، 

سمنان و خراسان جنوبی بوده است.«
الری تاکید کرد: »شمار مبتالیان قطعی کرونا در جهان از مرز ۶۲ 
میلیون نفر عبور کرد و تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۵0 هزار نفر 
در دنیا جانشان را بر اثر ابتال به کرونا از دست داده اند. با توجه به 
عدم کشف واکسن و داروی قطعی برای بیماری تنها راه پایدار 
مقابله با این بیماری نوپدید خودمراقبتی است که هر یک از ما به 
منظور حفظ سالمت خود و عزیزانمان ملزم به رعایت آن هستیم.«
وی در خاتمه اظهار کرد: »امیدواریم با تقویت و افزایش انگیزه عمومی 
در میان مردم در عمل به توصیه های بهداشتی و همچنین همکاری 
مطلوب میان نهادهای متولی در اجرای هرچه بهتر محدودیت های 
سراسری و استمرار محدودیت های هوشمند، در هفته های آتی شاهد 

توقف شیوع بیماری در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۳۹۱  فوتی جدید کرونا  در کشور

دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا تشریح کرد خبـر

دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا جزئیات 
الزام همراه داشتن کارت ملی برای اخذ خدمات اداری در شهرها 
را در راستای اجرای طرح هوشمند مدیریت کرونا تشریح کرد.
در  ایسنا  با  گفت وگو  در  قاسمی  سپید، حسین  گزارش  به 
توضیح جزئیات طرح الزام اخذ کارت ملی برای ارائه خدمات 
توسط دستگاه های اجرایی در حوزه شهرها گفت: »در سال 
13۷۶ قانون الزام شماره ملی و کد ملی اختصاصی برای هر 
فرد ایرانی در مجلس مصوب شده است. در ماده ۲ آئین نامه 
این قانون الزام می کند که افراد ایرانی باالی 1۵ سال باید این 
شماره ملی و کارت ملی را داشته باشند و هم همیشه همراه 
خودشان این کارت ملی باشد. بنابراین از لحاظ الزام قانونی 

در سال 13۷۶ این قانون مصوب شده است.«
وی افزود: »از نظر اینکه چه تعداد در حال حاضر کارت ملی دارند 
و چه تعداد ندارند، باید تاکید کنیم که اگر مبنای 1۵ سال سن را 
محاسبه کنیم در حال حاضر ۶۲ میلیون ایرانی واجد شرایط گرفتن 
کارت ملی هستند، یعنی ۶۲ میلیون از 8۵ میلیون جمعیت ایران 
واجد گرفتن این کارت هستند، اما از این ۶۲ میلیون نفر ۵0 میلیون 

نفر کارت ملی گرفته اند.«
قاسمی ادامه داد: »باالی 80 درصد جمعیتی که شامل اخذ آن می شوند 
کارت خود را دریافت کرده اند و 1۲ میلیون نفر هم یا اقدام نکرده اند 
یا اقدام کرده اند و قبضی که کد ملی روی آن درج شده را دارند، اما 

هنوز کارت خود را دریافت نکرده اند.«
وی در تشریح استفاده از کارت ملی برای اعمال محدودیت ها گفت: 
»در حال حاضر بر اساس طرحی که با هماهنگی وزارت ارتباطات 
و وزارت راه انجام شده ارائه خدمات حمل و نقل مسافری بین 
استان ها با ارائه کارت ملی انجام می شود. یعنی اگر فردی بخواهد با 
هواپیما، قطار یا اتوبوس از تهران به هر جای ایران سفر کند هنگام 
اخذ بلیت باید کد ملی را ارائه کند تا بلیت برای وی صادر شود.«

وی ادامه داد: »وقتی کد ملی را ارائه می کند سامانه وزارت راه در 
حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده ای به بانک های اطالعاتی وزارت 
بهداشت متصل است. به این ترتیب اگر فرد به عنوان یک ایرانی 
به آزمایشگاه یا بیمارستانی مراجعه و به دلیل کرونا آزمایش داده 

باشد یا بستری شده باشد اگر بخواهد بلیت دریافت کند سابقه فرد 
مورد بررسی قرار می گیرد و اگر فرد کرونا مثبت باشد نمی تواند 

بلیت دریافت کند.«
وی افزود: »به این ترتیب این فرد شناسایی و به وی اعالم می شود که 
به قرنطینه برود و اگر هم از قرنطینه بیرون بیاید جریمه خواهد شد. 
این موضوع در حوزه حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده ای عملیاتی 
شده است.« وی تاکید کرد: »جالب است بدانیم روزانه با افراد زیادی 
در این طرح مواجه می شویم که به دلیل کرونا مثبت بودن نباید سوار 
هواپیما، اتوبوس و قطار شوند اما رعایت نمی کنند ولی با استعالمی 

که انجام می شود این مسئله مدیریت می شود.«
دبیر کمیته اجتماعی، انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا با اشاره به 
ارائه پیشنهادی در جلسه قبلی ستاد ملی مدیریت کرونا گفت: »در 
این جلسه پیشنهادی را مطرح کردیم که با استفاده از کارت ملی 
عالوه بر سیستم حمل و نقل ریلی، جاده ای و هوایی در حوزه های 
شهری نیز این موضوع عملیاتی شود، منتهی این موضوع به صورت 

مرحله به مرحله در شهرها اجرایی شود.«
وی ادامه داد: »مثال ورود افراد به ادارات برای اخذ خدمات اداری الزام 
همراه داشتن کارت ملی را داشته باشد و اگر فردی در آنجا شناسایی 
شود که قبال کرونا مثبت بوده یا هنوز دوره 1۴ روزه خود را طی 
نکرده اجازه ورود و ارائه خدمات به وی داده نمی شود. این مسئله 

در بانک ها یا در حوزه سایر دستگاه هایی که به مردم خدمات 
ارائه می کنند انجام خواهد شد و در مرحله بعدی سیستم حمل 

و نقل عمومی را نیز شامل خواهد شد.«
وی افزود: »یک بخش از این کار از طریق استعالم لحظه ای انجام 
می شود که QR کدی در سامانه اپلیکیشن ماسک طراحی شده 
که هر کسی که گوشی هوشمند داشته باشد با داشتن کارت ملی 
می تواند کارت ملی را اسکن کند و سابقه سبز یا قرمز بودن فرد 
قابل مشاهده خواهد بود. سبز بودن به معنای اینکه سابقه ای از 
لحاظ کرونا نه بستری و نه نتیجه آزمایش نداشته و کرونا ندارد 
و سالم است و قرمز نیز به معنای اینکه فرد یا قبال آزمایش داده 
و کرونا مثبت بوده و دوره 1۴ روزه را طی نکرده و یا بستری 

بوده و دوره ۲0 روزه بعد از بستری را طی نکرده است.«
وی تاکید کرد: »این کار برای این است که در فرآیند مدیریت این 
بیماری منحوس بتوانیم هم خدمات ارائه دهیم و هم جلوی افرادی 
که مثبت هستند یا قبال بستری بوده اند و دوره قرنطینه آنها کامل 

نشده گرفته شود که موجب انتشار این بیماری نشود.«
قاسمی در پاسخ به سوالی در خصوص بازه زمانی اجرای این 
طرح؟ گفت: »این موضوع بازه زمانی مکانی ندارد و جزو مواردی 
بحث  به  که  چرا  می شود.  انجام  مستمر  صورت  به  که  است 
پایش، غربالگری ونظارت کمک می کند. لذا محدودیت زمانی 
و مکانی ندارد. اجرای آن نیز در حوزه شهری مرحله به مرحله 
است چراکه در حوزه زیرساخت ها مثال در حمل و نقل عمومی 
هنوز اتصال برقرار نشده لذا درمرحله اول جاهایی که امکانات 
و زیرساخت ها را دارند این موضوع در آنها اجرایی می شود و 
همزمان جاهایی که ندارند با فراهم شدن زیرساخت ها به موضوع 

اضافه خواهند شد.«
دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی کرونا در بخش دیگری از 
صحبت های خود در خصوص اجرای طرح جدید محدودیت های 
کرونایی نیز گفت: »اعالم زمان دوهفته ای برای اجرای این طرح 
صحیح نیست. این طرح قید زمانی برای پایان ندارد. در حقیقت زمانی 
پایان می یابد که وضعیت از قرمز به نارنجی از نارنجی به زرد واز 

زرد به سفید تبدیل شود که در آن هنگام طرح خاتمه یافته است.«

جزئیات الزام همراه داشتن کارت ملی برای اخذ خدمات اداری وحمل و نقل



رئیس بیمارستان امام خمینی)ره(:  خبـر

درصورتعدمرعایتپروتکلهاواردموجچهارمکرونامیشویم
رئیس بیمارستان امام خمینی)ره( گفت: »اگر همین روال ادامه پیدا 
کند و محدودیت ها به صورت هدفمند با کمترین فشار بر مردم، 
همراه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی انجام بگیرد به نظرم نه 
تنها آذر ماه را با کاهش ابتال به پایان می بریم، بلکه زمستان را 
هم می توانیم با کاهش ابتال و مرگ پشت سر بگذاریم، در غیر 
این صورت در زمستان ممکن است، شاهد موج چهارم باشیم.«

به گزارش سپید، خسرو صادق نیت با اشاره به اثر محدودیت ها 
بر کنترل اپیدمی کرونا گفت: »هر زمان که همراهی و کمک مردم 
در اجرای محدودیت ها وجود داشت، این محدودیت ها تاثیر گذار 
بود، اما هر زمان که همراهی در اجرای محدودیت ها جدی گرفته 

نشد، محدودیت ها اثر چندانی بر کاهش شیوع نداشته است.« 
رئیس بیمارستان امام خمینی)ره( ادامه داد: »اگر همین روال ادامه 
پیدا کند و محدودیت ها به صورت هدفمند با کمترین فشار بر 
مردم، همراه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی انجام بگیرد به نظرم 
نه تنها آذر ماه را با کاهش ابتال به پایان می بریم، بلکه زمستان را 
هم می توانیم با کاهش ابتال و مرگ پشت سر بگذاریم، در غیر 
این صورت در زمستان ممکن است، شاهد موج چهارم باشیم.«

وی با اشاره به وضعیت بیماران در بخش آی سی یو افزود: »ما سه 
گروه را در آی سی یو بستری می کنیم، اول مریض هایی که نیاز 
به مراقبت بیشتر دارند و باید توسط دستگاه مخصوص وضعیت 

اکسیژن خون و عملکرد قلب و ریه آنها کنترل شبانه روزی شوند، 
استفاده  تنفسی  کمک  دستگاه  از  که  هستند  افرادی  دوم  گروه 
می کنند و سیستم تنفسی آنها به تنهایی قادر به تنفس نیست و 
گروه سوم افرادی هستند که ریه قادر به فعالیت موثر نیست و 
تنفس آنها فقط توسط دستگاه تنفس مصنوعی انجام می شود و 
این گروه  میر در  نیست، درصد مرگ و  بیمار هوشیار  معموال 
آخر از بقیه گروه ها بسیار باالتر است و وقتی بیمار به این مرحله 

می رسد از هر ۱۰ نفر، ۸ الی ۹ نفر نجات پیدا نمی کنند و بیش 
از ۸۰ درصد فوت می کنند، مسلما دو گروه اول و دوم احتمال 

بهبود بسیار بیشتری دارند.« 
صادق نیت در مورد وضعیت شرایط بیماران در هنگام مراجعه 
اینکه مراکز درمانی خارج  ادامه داد: »با توجه به  بیمارستان  به 
بیمارستانی فعال شده اند و تعداد زیادی از بیماران به آنها مراجعه 
کنند، باعث شده تا مراجعات سرپایی به بیمارستان ها کاهش پیدا 
کند، اما بیمارانی که مراجعه می کنند به نسبت قبل بیماران بدحال تری 

هستند و درصد بیشتری نیاز به بستری دارند.«
به گزارش ایلنا، رئیس بیمارستان امام خمینی)ره( در پایان با اشاره 
به خبر توزیع تست های پی سی آر سریع گفت: »هنوز کیت های 
مربوطه به دست ما نرسیده است، اما پیگیر هستیم که این امکان، 
برای بیماران و به ویژه برای پرسنل بیمارستان مهیا شود، هزینه های 
ما با تعرفه ی دولتی حساب می شود و اغلب مریض های مراجعه 
کننده به بیمارستان امام خمینی مشمول بیمه هستند، مراجعین تحت 
پوشش بیمه ها حدود ۱۰ درصد هزینه ها را پرداخت می کنند و بقیه 
توسط بیمه های دولتی پرداخت می شود، هزینه ها بستگی به مدت 
بستری دارد و اینکه آیا مریض در  بخش آی سی یو بستری شده 
یا خیر، به هر حال بیش از ۸۰ درصد بیماران ما هنگام ترخیص 

کمتر از ۲ میلیون تومان هزینه پرداخت می کنند.«

جانشین رئیس چهاردهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد گفت: 
»تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که احتمال ابتالی مصرف کنندگان 

موادمخدر به کرونا بیش از سایر افراد است.«
به گزارش سپید، علی فرهودیان اظهار کرد: »در حال حاضر کشور 
ما یکی از کشور هایی است که در حال مقابله با بیماری کروناست 

و وارد تحقیقات گسترده ای در این زمینه شده است.«
وی افزود: »درباره موضوع اعتیاد و کرونا برای اولین بار مقاله ای 
توسط کشور ما تهیه شده که در انجمن جهانی طب اعتیاد نیز چاپ 
شده است. همچنین تحقیقاتی بر اساس پیمایش های جهانی در فاز 

یک و دو انجام گرفته و بر اساس آن مشخص شده است که مصرف 
کنندگان مواد مخدر نسبت به سایر مبتالیان به ویروس کرونا، خدمات 
کمتری دریافت کرده اند.« جانشین رئیس چهاردهمین کنگره بین المللی 
دانش اعتیاد و نشست آسیایی انجمن جهانی طب اعتیاد با بیان اینکه 
موضوع کرونا و اعتیاد از جمله مباحث مورد طرح در این کنگره 
خواهد بود، گفت: »ایران جزو کشور های پیشگام در جهت مقابله با 
اعتیاد و کرونا است و برگزاری کنگره آسیایی طب اعتیاد در کشور 

ما می تواند نتایج موثری را به همراه داشته باشد.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فرهودیان در پاسخ به این 

پرسش که آیا مصرف کنندگان مواد مخدر نسبت به سایر افراد 
جامعه کمتر مبتال به کرونا می شوند؟ گفت: »خیر به هیچ عنوان 
چنین نیست و شواهد علمی حکایت از این دارد که حتی احتمال 
ابتال به کرونا در مصرف کنندگان مواد مخدر بیشتر است؛ چرا 
که نه تنها سیستم ایمنی این افراد ضعیف تر از سایر افراد عادی 
است بلکه رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط این افراد 
نیز کمتر مورد توجه قرار می گیرد. همچنین در صورت ابتالی 
مصرف کنندگان مواد مخدر به کرونا امکان بروز عوارض شدید 

ناشی از این بیماری در آن ها بیشتر است.«

جانشین رئیس چهاردهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد: 

احتمال ابتالی مصرف کنندگان موادمخدر به کرونا بیش از سایر افراد است

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار داشت: »پیش بینی می شود 
از واکسن کرونا  به نمونه قابل قبولی  تا اواخر زمستان امسال 
برسیم، به عبارتی به احتمال فراوان تا این زمان واکسن ایرانی 

کرونا ساخته می شود.«
به گزارش سپید، جلیل کوهپایه زاده با اشاره به اینکه مرحله انسانی ۲ 
واکسن کرونا به زودی با همکاری این دانشگاه آغاز می شود، افزود: 
»مرحله انسانی این محصول معموالً یکی دو ماه زمان خواهد برد 
تا ارزیابی کامل از واکسن به عمل آید. پس بسیار امیدواریم اواخر 
زمستان واکسن ایرانی کرونا تولید شود.« وی ادامه داد: »بعد از این 
مرحله باید تولید انبوه آن آغاز شود که به نظر می رسد در شش ماهه 

دوم سال بعد ) ۱۴۰۰ ( واکسن ایرانی کرونا به بازار وارد شود.«
کوهپایه زاده با اشاره به اینکه ساخت واکسن دارای مراحل مختلفی 
است، گفت: »مرحله حیوانی و آزمایشگاهی توسط شرکت تولید 
کننده انجام می شود و مرحله انسانی باید با همکاری دانشگاه های 
علوم پزشکی انجام شود که ما آمادگی انجام این مرحله را نیز داریم.«

وی بیان داشت: »دانشگاه علوم پزشکی ایران میزبان ۲ کارآزمایی 
بالینی مرحله انسانی واکسن کرونا خواهد بود که قرارداد یکی منعقد 

شده و دیگری در مراحل پایانی انعقاد قرارداد است.«
کوهپایه زاده ادامه داد: »کد اخالق مرحله انسانی یک واکسن صادر 
شده و بالفاصله پس از دادن نمونه از سوی شرکت تولیدکننده، کار 
تزریق روی انسان آغاز خواهد شد.« وی ادامه داد: »موافقت اولیه 
برای همکاری این مجموعه با دومین واکسن انجام شده و به نظر 
می رسد در آینده نزدیک این محصول هم به داوطلبان تزریق شود.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: »در حال حاضر افراد بسیاری 
داوطلب این کار شدند که باید کاندیدهای مناسب انتخاب شوند.«

وی ادامه داد: »برای انجام مرحله انسانی هر یک از واکسن ها باید 
۲۰ تا ۳۰ هزار داوطلب در نظر گرفته شود که ما آمادگی داریم این 

حد از افراد را برای انجام این طرح جمع آوری کنیم.«
به گزارش ایرنا، تعدادی از شرکت های خارجی از جمله شرکت های 
آمریکایی موفق به ساخت واکسن کرونا شدند و در حال انجام 

تست های نهایی هستند که پس از کسب مجوزهای الزم از مبادی 
ذیربط، امکان حضور در بازار را پیدا می کنند. شرکت های ایرانی هم 
پا به این عرصه گذاشتند و در تالش اند تا با پشت سرگذاشتن مراحل 
مختلف این محصول فناورانه را تولید و در دسترس مردم قرار دهند.
این  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در  سعید نمکی وزیر 
خصوص می گوید: »واکسن داخلی خوب پیش می رود و به رغم 
نظر عده ای که به تولید داخل باور ندارند، شرکت های دانش بنیان 
و دانشمندان داخلی در ۱۲ شرکت مشغول تولید این واکسن هستند 
و حداقل چهار شرکت جلوتر از بقیه هستند و سازمان جهانی 

بهداشت مراحل آنها را قبول کرده است.«
وی بیان می دارد: »یکی از این شرکت ها اجازه آزمایش انسانی 
واکسن کرونا را در ایران دریافت کرده و هفته آینده کار روی انسان 
را شروع می کند، فاز حیوانی این واکسن با موفقیت تمام شده و 
امیدوایم در چندماه آینده مژده ساخت واکسن را به استحضار ملت 

شریف ایران برسانیم.«

پیش بینی رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران:

ایران اواخر زمستان امسال به نمونه ای از واکسن کرونا می رسد

شماره ۱۸۰۸ ۹5 آذر ۱۳۹۹
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مشاور عالی وزیر بهداشت: خبـر

کرونا را با اجرای قرنطینه هوشمند کنترل کنیم
مشاور عالی وزیر بهداشت معتقد است که انجام آزمایش وسیع، 
آنها،  با  افراد در تماس  بیماران کرونایی و  شناسایی و ردیابی 
غربالگری و قرنطینه کردن به موقع بیماران و افراد در تماس با 
آنان از مهم ترین مراحل قرنطینه هوشمند محسوب می شود که 

با اجرای آنها می توان کرونا را کنترل و مهار کرد.
به گزارش سپید، اسماعیل اکبری در نامه ای به روسای دانشگاه های 
آیا  اینکه  بر  مبنی  با طرح سوالی  پزشکی سراسر کشور  علوم 
قرنطینه هوشمند می تواند بیماری را کنترل کند و ما باید آن را 
اجرا کنیم، نوشت: »با ردیابی بیماران و افراد در تماس با آنها 
و قرنطینه افراد در تماس با مبتالیان می توان این بیماری را تا 

حد زیادی مهار کرد.
می توانند  اپیدمیولوژیست  همکاران  طرح،  این  اجرای  از  پس 
 lock down( اعالم کنند کجا را و به چه مدتی باید ببندیم
(. اصرار بر تعطیلی عمده گران ترین روش برای کنترل بیماری 
تنها  بلکه  ندارد  آن وجود  برای  استمرار  امکان  و هرگز  است 
فرصتی فراهم می کند تا نظام سالمت به وظایف خود عمل کند.

با توجه به حضور ویرانگر ویروس کرونا در کشور که خواب را 
از چشمان شما و جان را از کالبد مردمان گرفته است، الزم دیدم 
نامه ای دیگر پیرو نامه شماره 10۴/۵۵/د مورخ 11 فروردین سال 
99 بنویسم و در درجه اول تقاضا کنم آن نامه را یکبار دیگر پس 

از گذشت هشت ماه مطالعه فرمایید.
مدیریتی  ساختار  در  که  است  تغییراتی  نامه  این  نوشتن  علت 
آلودگی  از  که  نتایجی  و  ایجاد شده  کرونا  کنترل  برای  کشور 
این ویروس منحوس برای مردمانمان پیش آمده منجر به تغییر 

شاخص های ارزیابی شده است.
ورود حاکمیت برای پشتیبانی از مجریان در کنترل کرونا، تاسیس 
قرارگاه در ستاد ملی کرونا به رهبری وزیر کشور، تشکیل شورای 
بهداشت، حضور  وزارت  در  کرونا  بیماری  مدیریت  مشورتی 
ساختارهای علمی و دلسوز اجتماعی، مانند بسیج کشور برای 
پشتیبانی نیروهای بهداشتی، اعالم آمادگی میلیونی نیروهای تحت 
پوشش سازمان هالل احمر و تغییرات علمی در شناخت عملکرد 
ویروس و چگونگی مهار آن از جمله تغییرات در این زمینه است.
همانطور که قبال ذکر شده است، مقابله با یک اپیدمی )که امروز 
پاندمی شده( از استانداردهای علمی روشنی برخوردار است و 
عدم رعایت آن منجر به شکست و مرگ مردم می شود. اصول 
و دالیل کنترل اپیدمی ناشی از ویروس شامل موارد زیر است:

-  شناخت عملکرد و عامل اپیدمی و بیولوژی انتشار و بیماری 
زایی آن که امروز به خوبی انجام شده و می دانیم که انسانی عامل 

انتشار و انسان دیگری آماده ابتال است.
-  انسان های مبتال به سه گروه، شامل بیماران نیازمند مراقبت 
در بیمارستان، بیماران نیازمند مراقبت سرپایی و بیماران بدون 

عالمت تقسیم می شوند.
هر سه گروه چه در خانه، خیابان و چه در بیمارستان، حاملین 
ویروس و عاملین انتشار آن بوده و این سه گروه به عنوان عامل 
و نماد انتشار ویروس، گروه اصلی هدف نظام سالمت هستند.«
مشاور عالی وزیر بهداشت در این نامه آورده است: »شناسایی 
 )Totally Early Detection =TED( زودرس همه مبتالیان
و پاسخ سریع به آنها )Rapid Response( اهداف اصلی نظام 

سالمت است.
می کنیم،  استفاده  داریم  اختیار  در  از هر چه  اول،  برای هدف 
استاندارد امروز استفاده از کیت های PCR است، اما مسئولین 
حوزه سالمت هرگز نباید منتظر لوازم تسهیل گر باشند و پاسخ 

سریع را لحظه ای به عقب بیاندازند.
به خاطر داشته باشیم که در چهار روز اول ابتال بین 80-100 
درصد تست ها منفی کاذب هستند و پس از آن احتمال مثبت 
به 100-80 درصد  دهم  تا  و روز هشتم  بیشتر می شود  شدن 
می رسد و از آن به بعد باز هم کاهش می یابد، به طور خالصه 

قریب 38 درصد موارد تست ها PCR منفی کاذب هستند آن 
هم در شرایطی که نمونه گیری درست و علمی و انجام تست 

نیز با شاخص های علمی انجام شده باشد.
به هر حال نظام سالمت با مدیریت سردمداران خط مقدم باید 
کشف زودرس همه مبتالیان )TED( را چه با نشانه های بالینی 
یا روش های اپیدمیولوژیک و چه با استفاده از کیت های تشخیص 

و غیره انجام دهند.
پس از شناسایی مبتالیان و حاملین، عده ای با شاخص های معینی 
در  ما  همکاران  و  می روند  بیمارستان  به  است  شده  اعالم  که 
باالترین سطح تحصیلی پرستاری و طبابت از آنها مراقبت می کنند 
اما وظیفه مسئولین سالمت در اینجا تمام نمی شود و اقداماتی 
باید صورت دهند. عده ای هم یا با دستور یا بدون دستور مقرر 
می شود که در خانه قرنطینه شوند که بر اساس شاخصه ویروس 
این مدت 1۴ روز است )با شرایطی تا 10 روز کاهش می یابد(.
نکته بسیار مهم این است که عدم مراقبت از ویروس در این سه 
گروه بیمار و حاملین است. همچنین عدم شناخت و پیگیری 
کسانی که با این گروه مبتال و حامل در تماس بوده اند که این 
گروه به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول افرادی که در تماس 
نزدیک با بیمار بوده اند )به مدت یک ربع ساعت در فاصله یک 
متری و یا هر شاخصی که مایل باشید تعریف کنید(. این افراد 
بیمار تلقی شده و  باید عامل و حامل و  از نظر نظام سالمت 
هرگز نباید از زیر چتر مراقبت فعال نظام سالمت خارج شوند. 
دسته دوم افرادی هستند که با این افراد در تماس نزدیک بوده اند.  
بنابراین نظام سالمت مسئول کنترل پنج گروه شامل بیماران در 
افراد در  با عالئم خفیف، حاملین سالم،  بیماران  بیمارستان ها، 

تماس نزدیک، افراد در تماس با گروه چهار هستند.
وظیفه اول نظام سالمت با کشف این پنج گروه تمام می شود که 
ممکن است با بهره گیری از تست های آزمایشگاهی یا اقدامات 
اپیدمیولوژیک و نشانه های بالینی باشد. وظیفه دوم پاسخ سریع 
به آنها است. پاسخ سریع یعنی هیچ یک از افراد این پنج گروه 

نباید از زیر چتر مراقبتی نظام سالمت خارج شوند.
معموال سه کار برای پاسخ سریع به این پنج گروه انجام می شود:  
1- عده ای در بیمارستان هستند که باید عالوه بر مراقبت های 
بیمارستانی مورد ردیابی قرار گیرند تا معلوم شود چگونه و از 
کجا مبتال شده اند )ردیابی ویروس( این اطالعات توسط همکاران 

ارجمند اپیدمیولوژیست مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.
۲- آنهایی که بیمار بودند و در خانه مراقبت می شوند )گروه دو 

و سه(، باید نظام سالمت از قرنطینه خانگی آنها مطمئن باشد 
)نه اعالم کند مبتالی زنجانی به شمال رفته یا اردبیلی به تهران 
آمده است( این نشان از ضعف عملکرد نظام سالمت است که 
این افراد را از زیر چتر مراقبتی فعال خود خارج کرده و ویروس 

را رها کرده است.
3- گروه چهار و پنج نیز همانند گروه دو و سه باید تحت نظارت 
مستقیم برای قرنطینه قرار گیرند. و هرگز نباید آنها را به دلیل 
سالم بودن و نداشتن عالمت رها کنیم به طوری که این گروه 

از عوامل اصلی بقا و انتشار ویروس هستند.«
اکبری نوشته است: »از واجبات، ایجاد قرنطینه های منطقه ای برای 
خدمت به این افراد طی دوره ایزوالسیون است. مولفه های این 
مراکز با راه اندازی بیمارستان صحرایی متفاوت است و باید از 
هتل ها، مدارس، اردوگاه ها و ... استفاده شود هرچه تاخیر در 

این امر سبب انتشار بیشتر ویروس می شود.
کنم، هدف  باید عرض  که  است  نکته ای  قرنطینه هم  موضوع 
ایزوله کردن فرد است که اگر امکان آن در منزل وجود دارد با 
شاخص های روشن وزارت بهداشت بالمانع است وگرنه حتما 

باید در محلی مناسب قرنطینه شوند.
آنهایی که در منزل هستند باید به نحوی مراقبت شوند که حتی 
برای تهیه مایحتاج ضروری از منزل خارج نشوند تا دوره قرنطینه 

را به طور کامل طی کنند.
بیمارستان بستری هستند، غیر از  افراد در  معموال بدحال ترین 
درمان، مراقبت و ردیابی ویروس، هرگز نباید به یک فرد آلوده 
کننده تبدیل شوند، بدین معنی که هرگز نباید اجازه دهیم این 
بیمارستان ها همراه داشته باشند. یعنی کسانی وظیفه مراقبت از 

این فرد را به عهده بگیرند و سپس به جامعه برگردند.
آنچه گفتم را در قالب اعدادی که امروز در کشور اعالم می شود، 
ذکر می کنم، روزانه حدود 10 هزار نفر بیمار با تست تشخیصی 
نظر  در  را  کاذب  منفی  اگر ضریب  که  می کنیم  PCR کشف 

بگیرید، عدد تغییر می کند.
روزانه حدود سه هزار نفر را در بیمارستان بستری می کنیم و 
روزانه حدود هفت هزار نفر را به قرنطینه خانگی می فرستیم. به 
عبارتی روزانه از حال هفتاد هزار نفر )افراد در تماس نزدیک( 
بی خبریم یا در زیر چتر ما نیستند و روزانه حدود چهارصد هزار 
نفر را اصال نه تست و نه پیگیری می کنیم. این عدد تقریبی است 
اما در ویتنام و کره جنوبی حدود ۶ برابر گروه در تماس نزدیک 

بوده است.«ایرنا



جلسه مدیران پرستاری دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
به  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون  با حضور  کشور  سراسر 

صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، مریم حضرتی در جلسه مدیران پرستاری 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور که به صورت 
ویدیو کنفرانس برگزار شد تالش های شبانه روزی مدافعان سالمت در 
مدیریت بیماری کووید_19 را ستود و افزود: »نقش جامعه پرستاری 
در مدیریت این بیماری بر کسی پوشیده نیست و در این راه پرستاران 
زیادی به کرونا مبتال شده و تعدادی از این عزیزان را از دست دادیم و 
امروز مردم و مسئوالن ما همگی قدردان خدمات پرستاران هستند.« وی 
گفت: »مدیران پرستاری ضمن نظارت بر کیفیت خدمات مراقبت های 
پرستاری با استفاده از معیارهای مشخص در این حوزه با ابزارهایی 

مانند تشویق و تکریم روحیه پرستاران را ارتقا داده و حفظ کنند.«
حضرتی از طرح عملیاتی کمیته تنفسی در بیمارستانها خبرداد و 
گفت: »طرح عملیاتی کمیته تنفسی در معاونت پرستاری در حال 
بررسی و پیگیری است و به زودی ارائه خواهد شد. اگرچه بسیاری 
از دانشگاه ها در این خصوص اقدامات خوبی را انجام داده اند اما در 
این طرح بنا داریم با استفاده از تجربیات و پیشنهادات دانشگاه ها طرح 

پخته و جامعی را ارائه کنیم.« معاون پرستاری همچنین از آموزش 5 
هزار پرستار ویژه ICU جنرال و ICU  تخصصی خبرداد و گفت: 
»این آموزش ها به صورت تئوری و عملی خواهد بود که آموزش های 
تئوری آن به صورت مجازی انجام خواهد شد و آموزش عملی آن 
نیز با هماهنگی دانشگاه ها در سراسر کشور انجام می شود.« حضرتی 
با اشاره به طرح شهید قاسم سلیمانی در کنترل و مدیریت کرونا، 
گفت: »این طرح محله محور و خانواده محور به صورت مشترک از 
سوی وزارت بهداشت، سازمان بسیج، هالل احمر و گروه های مردمی 

برای مقابله با همه گیری کرونا اجرا می شود.« وی هدف اصلی طرح 
را مدیریت و کنترل اپیدمی ویروس کرونا از طریق مشارکت مردمی 
و هماهنگی بین بخشی و بهره گیری از کمک نیروهای بسیج دانست 
و اظهار داشت: »تشدید نظارت بر شیوه نامه های بهداشتی و اعمال 
قانون، تست گسترده، هدفمند و هوشمند، بیماریابی فعال، قرنطینه 
و رهگیری هوشمند و آموزش و اطالع رسانی و فرهنگ سازی از 

اهداف این طرح است.«
حضرتی با بیان اینکه تدوین طرح ردیابی ویروس در بیماران بستری 
و انجام قرنطینه هوشمند در دستور کار معاونت پرستاری قرار دارد، 
گفت: »در این طرح که با همکاری معاونت بهداشت و معاونت درمان 
اجرا خواهد شد افراد در تماس و مناطقی که این بیماران در ارتباط 

بوده اند شناسایی و قرنطینه هوشمند صورت می گیرد.«
وی همچنین از برگزاری جشن ملی روز پرستار در سال جاری به 
صورت مجازی خبرداد و در رابطه با چگونگی انجام مراسم بزرگداشت 
روز پرستار و جشن پرستاری در سال 2020 که سال پرستار و ماما از 
طرف سازمان جهانی بهداشت معرفی شده پیشنهاداتی را ارائه کرد.

در این جلسه مدیران پرستاری مسائل و پیشنهادات خود را بیان کردند 
و معاون پرستاری به سواالت مدیران پرستاری پاسخ داد.

نشست مجازی مدیران پرستاری کشور برگزار شد

شماره 1808 97 آذر 1399

محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا:  خبـر

بزرگترین مشکل درکنترل کووید 19 کمبود تست است
عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا ضمن تاکید بر جانفشانی های 
کادر درمان کشور برای ارائه خدمات درمانی به بیماران مبتال به 
کووید19 گفت: »بزرگترین مشکل ما در کنترل این بیماری، کمبود 

انجام تست است.«
به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو با روابط عمومی سازمان 
نظام پزشکی با اشاره به این که هنوز هیچ درمان قطعی و داروی 
موثری برای بیماری کووید19 در دنیا وجود ندارد؛ اظهار کرد: »تنها 
راه کنترل و مدیریت بیماری کووید19 پیشگیری بوده که شامل ماسک 
زدن، رعایت فاصله فیزیکی و شستن دست ها است.« وی با تاکید بر 
اهمیت انجام تست، تشخیص و ایزوله بیماران برای کنترل بیماری، 
افزود: »اوایل شیوع ویروس کرونا در ایران، امکان تست خیلی کم 
بود و هنوز هم مشکل بزرگ ما در کنترل بیماری کووید19 نداشتن 
تست کافی است.« وی با بیان این که شیوع کرونا همزمان با بحبوحه 
آنفلوانزا در کشور بود، ادامه داد: »در اوایل شیوع اپیدمی همه درگیر 
آنفلوانزا بودیم و چون تست نداشتیم، نمی دانستیم کرونا هست. امسال 

نیز که همه می خواهند واکسن آنفلوانزا بزنند، واکسن را نداریم.«
محرز با تاکید بر این که همواره پیشگیری را مقدم بر درمان می دانیم، تصریح 
کرد: »عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، تجمعات و دورهمی های 
خانوادگی عامل مهم انتقال این ویروس است و باید به مقوله پیشگیری 

بیشتر توجه داشته باشیم.«

عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تبلیغاتی که 
در فضای مجازی مبنی بر درمان های گیاهی کرونا مشاهده می شود، 
خاطرنشان کرد: »ما یک نوع طب داریم و آن هم مبتنی بر شواهد و 
مستندات علمی است و اگر گیاهی در درمان یک بیماری موثر است 
باید مورد تائید متدلوژی کمیته علمی بوده و بر اساس مستندات باشد.«
وی با اشاره به این که عطاری جای طب سنتی را گرفته است اذعان 
کرد: »سوءاستفاده عطاری ها به اسم طب سنتی از مردم، مشکل ساز 

شده و این در حالی است که طب سنتی در ایران واجد دانشکده و 
مرکز تحقیقات است و باید مطالعات علمی را انجام داده و سپس اثر 

ضد ویروسی گیاهان دارویی را ارائه دهد.«
محرز در بخشی دیگری از سخنان خود با بیان این که عدم اثربخشی 
داروی »رمدسیویر« در بهبود کرونا ثابت شده است، گفت: »در حال 
حاضر برای بیماران بستری، فقط کورتون و ضد انعقاد باید استفاده 
شود و هیچ داروی دیگری نداریم که اثربخشی آنها برای بهبود بیماران 
کرونایی ثابت شده باشد.« عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا، 
ضمن اظهار تاسف از عادی انگاری این بیماری و عدم باور این 
واقعیت که ویروس کرونا تا مدت ها با ما خواهد بود، یاد آور شد: 

»فقط با جریمه می توان بر افراد متخلف فائق آمد.«
وی ادامه داد: »بیماران دارای عالئم خفیف تا متوسطی که درمنزل 
قرنطینه و تحت درمان هستند باید به محض بدتر شدن عالئم و عدم 

کنترل دارویی عالئم خود به پزشک و بیمارستان مراجعه نمایند.«
عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا با تاکید مجدد بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی آحاد مردم خاطرنشان کرد: »قرنطینه 
به معنای قدیمی کلمه برای کالنشهرهایی مثل تهران امکانپذیر نیست 
اما با رعایت اصول پیشگیری از جمله فاصله فیزیکی مناسب، 
ماسک زدن صحیح و شستن مکرر دست ها می توان تا حد زیادی 

از انتقال این ویروس جلوگیری کرد.«

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »اگر روند کنونی مقابله با 
کرونا بر مبنای محدودیت ها و رعایت پروتکل های بهداشتی ادامه 
یابد و مردم این موضوع را جدی بگیرند، دی ماه شاهد کاهش 

زیر 50 درصد تلفات کرونایی هستیم.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایرنا با تاکید بر 
اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی، سبب کاهش مراجعه بیماران 
کروانی به مراکز درمانی نظیر مطب ها و بیمارستانها در مقایسه با 10 
روز گذشته شده، تصریح کرد: »نیازمندان بستری در مراکز درمانی 

نیز کاهش چشم گیری داشته است.« وی ضمن ابراز امیدواری برای 
ادامه روند موجود اظهار داشت: »اجرای طرح جدید بر مبنای ایجاد 
بسیاری از محدودیت های فردی و اجتماعی با هدف کاهش و 
کنترل ویروس کرونا بسیار خوب و ارزشمند است و نتیجه این 

سخت گیری ها از ماه آینده مشخص خواهد شد.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با توصیه مردم به رعایت 
هرچه بیشتر مسائل بهداشتی  برای حفظ جان خود، اعضای خانواده 
و دیگران گفت: »یکی از مهم ترین راه های انتقال کرونا از فرد بیمار 

به دیگران از طریق »هوابرد« است و بهترین راه مقابله با آن استفاده 
از ماسک های استاندارد و شست وشوی مکرر دست ها است.«

وی همچنین از مردم خواست غیر از مواقع ضروری به هیچگونه 
مراکز شلوغی که احتمال آلودگی بیماری در آن وجود دارد 

نکنند. مراجعه 
مردانی افزود: »مراکز درمانی و بیمارستانها و هر مکان شلوغی 
جزو آلوده ترین مکان هایی هستند که مردم باید سعی کنند به آن 

مراجعه نکنند فقط زمانی که مجبور به استفاده از آن هستند.«

مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا: 

تلفات کرونا با تداوم محدودیت ها به زیر ۵۰ درصد در دی ماه می رسد



مسئول روابط عمومی شبکه های تخصصی سازمان های مردم نهاد برای مهار کرونا مطرح کرد

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور خبر داد
احتمال برگزاری سه آزمون به تعویق افتاده پزشکی در اواخر آذرماه

گفت:  کشور  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رئیس 
»آزمون پیش کارورزی و آزمون های علوم پایه پزشکی 
و دندانپزشکی در صورت رفع شرایط اضطراری کرونا 
در اواخر آذرماه یا اوایل دی ماه برگزار خواهند شد.«
به  اشاره  با  نظری  هاشمی  سعید  سپید،  گزارش  به 
احتمال برگزاری سه آزمون به تعویق افتاده پزشکی 
گفت: »آزمون پیش کارورزی میان دوره و آزمون های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی که 
به تعویق افتاده بودند، در صورت رفع شرایط اضطراری بیماری کرونا و مغایرت نداشتن 

دستورالعمل های  رعایت  با  و  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  بعدی  مصوبات  با  آنها  برگزاری 
بهداشتی در اواخر آذرماه یا اوایل دی ماه در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار خواهند شد.«
وی افزود: »بر اساس آخرین تصمیم گیری ها، مقرر شده بود تا آزمون پیش کارورزی میان 
دوره و آزمون های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی روز پنجشنبه ۶ آذر ۹۹ برگزار شود که 

به دلیل محدودیت های کرونایی لغو شد.«
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور ادامه داد: »زمان قطعی برگزاری آزمون پیش 
کارورزی میان دوره و آزمون های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی از طریق سایت مرکز 

سنجش آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی اعالم خواهد شد.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هاشمی نظری در پایان گفت: »آزمون پیش کارورزی 
میان دوره و آزمون های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی به منظور ارزیابی دانش و آموزش، 

دانشجویان گروه علوم پزشکی در طول تحصیل برگزار می شود.«

آزمون

دارو

تخصصی  شبکه های  عمومی  روابط  مسئول 
سازمان های مردم نهاد برای مهار کرونا گفت: 
»در شرایط شیوع کرونا هر تحرکی و ورزشی 
است، عدم  به سوی سالمتی  گامی  در خانه 
تحرک در سطح جهانی هزینه ای بالغ بر ۵۴ 
میلیارد دالر برای مراقبت های بهداشتی مستقیم 
و ۱۴ میلیارد دالر دیگر برای از دست دادن 
بهره وری به جامعه جهانی تحمیل می نماید.«
به گزارش سپید، احمد قویدل گفت: »سازمان 
جهانی بهداشت در بیانیه ای مطبوعاتی در ۲۶ 
نوامبر ۲۰۲۰ تاکید نموده است اگر جمعیت 
جهان فعالیت ورزشی و اساسًا تحرک داشته 
میلیون   ۵ جهان  در  میر  و  مرگ  آمار  باشند 

نفر در سال کاهش می یابد.«
وی افزود: »مدیرکل سازمان جهانی بهداشت 
جدید  العمل های  دستور  است  نموده  تاکید 
سازمان جهانی بهداشت در مورد تحرک های 
بدنی و مضرات کم تحرکی مردم منتشر شده 
نامه ها تاکید گردیده در  است، در این شیوه 
بیشتر در خانه  شرایط شیوع کرونا که مردم 
هر  توانایی  نوع  هر  با  و  سن  هر  در  هستند 
نوع حرکتی برای تأمین سالمتی آنها اهمیت 
 ۳۰۰ تا   ۱۵۰ بین  این دستورالعمل  در  دارد، 
دقیقه فعالیت هوازی حتی در خانه در هفته 
افرادی که در  بزرگساالن و حتی  برای همه 
زندگی  شدید  معلولیت های  با  مزمن  شرایط 
سازمان  این  است.  گردیده  توصیه  می کنند 
جهانی تحرک بدنی را برای کودکان و نوجوانان 
در  حتی  دقیقه   ۶۰ متوسط  طور  به  روز  هر 

خانه توصیه نموده است.«
تخصصی  شبکه های  عمومی  روابط  مسئول 
ادامه  کرونا  مهار  برای  نهاد  مردم  سازمان های 
داد: »متأسفانه شیوع گسترده کرونا موجب گردیده 
است مردم بسیاری از اقدامات مفید از جمله 
ورزش را در هر شرایطی فراموش می کنند و یا 
بیماران مبتال به بیماری های مزمن مانند دیابت، 
بیماری های قلبی، انواع سرطان ها، بیماری فشار 
خون و انواع بیماری های خاص و دیر درمان با 
ترس از کرونا، آزمایش های ادواری خود را انجام 
نمی دهند و یا زنان و دختران معاینات ادواری زنان 
را برای پیشگیری از انواع سرطان های شایع به 
فراموشی سپرده اند که بی تردید این بی توجهی ها 

موجی از اتفاقات ناگوار را برای این بیماران در 
آینده تحمیل خواهد نمود.«

قویدل گفت: »دستورالعمل های جهانی را برای 
توسعه سیاست های ملی بهداشت در حمایت 
از برنامه اقدام جهانی سازمان جهانی بهداشت 
در مورد فعالیت های بدنی که به صورت سندی 
برای بازه زمانی ۲۰۱۸-۲۰۳۰تدوین گردیده 
است، در هفتاد و یکمین مجمع جهانی بهداشت 
در سال ۲۰۱۸ با این هدف مصوب شده که 
سال  تا  را  جهان  مردم  جسمی  تحرک  عدم 
۲۰۳۰ به میزان ۱۵ درصد کاهش دهد. این در 
حالی است که آمار سازمان جهانی بهداشت 
یک  بزرگسال  چهار  هر  از  می دهد  نشان 
فعالیت  نفر  چهار  نوجوان  پنج  هر  از  و  نفر 
بدنی کافی ندارند، این عدم تحرک در سطح 
جهانی هزینه ای بالغ بر ۵۴ میلیارد دالر برای 
میلیارد   ۱۴ و  مستقیم  بهداشتی  مراقبت های 
به  بهره وری  دادن  از دست  برای  دیگر  دالر 
جامعه جهانی تحمیل می نماید. این رهنمودها 
زنان را به حفظ فعالیت بدنی منظم در طول 
بارداری و پس از زایمان تشویق می کند. آنها 
همچنین مزایای ارزشمند سالمتی فعالیت بدنی 
را برای افراد دارای معلولیت برجسته می کنند.«
وی تاکید کرد: »در این سند به سالخوردگان 
۶۵ سال یا بیشتر توصیه شده که برای کمک 
به جلوگیری از زمین خوردن و بهبود سالمتی، 
و  هماهنگی  و  تعادل  بر  که  را  فعالیت هایی 

با راهنمایی  همچنین تقویت عضالت است، 
باید  سالخوردگان  دهند.  انجام  کارشناسان 
باور کنند که می توانند با تمرین تعادل خود 
کنند.  حفظ  زندگی  عادی  تحرک های  در  را 
پیشگیری  کلید  منظم  بدنی  فعالیت  همچنین 
دیابت  قلبی،  بیماری های  کنترل  به  کمک  و 
افسردگی  عالئم  کاهش  و  سرطان  و   ۲ نوع 
بهبود  آلزایمر،  عوارض  کاهش  اضطراب،  و 

حافظه و تقویت سالمت مغز است.«
عمومی  روابط  مسئول  مهر،  گزارش  به 
نهاد  مردم  سازمان های  تخصصی  شبکه های 
برای مهار کرونا در پایان اضافه کرد: »چنانچه 
رابطه  در  بهداشت  جهانی  سازمان  کل  مدیر 
با تحرک بدنی توصیه کرده است که داشتن 
و  است  حیاتی  سالمتی  برای  فعال  جسمی 
کند.  کمک  زندگی  سال ها  به  می تواند  این 
ما  که  اکنون  ویژه  به  است،  مهم  هر حرکتی 
محدودیت های بیماری همه گیر کووید۱۹ را 
مدیریت می کنیم. همه ما باید هر روز با خیال 
فعالیت های  انجام  درباره  خالقانه  و  راحت 
فعالیت های  تمام  کنیم،  اقدام  و  فکر  بدنی، 
بدنی مفید است و می تواند به عنوان بخشی 
از کار، ورزش و اوقات فراغت یا به صورت 
شود،  انجام  سواری  دوچرخه  و  روی  پیاده 
حرکات ایروبیک، بازی و کارهای روزمره خانه 
مانند باغبانی و نظافت نیز می تواند در زمره 

بدنی محسوب شود.« فعالیت های 

قادری، عضو کمیسیون برنامه و تحمیل هزینه ۵۴ میلیارد دالری بی تحرکی به حوزه بهداشت
بودجه مجلس:

مدل تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به دارو کارآمد نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی گفت: »مدل تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو کارآمد نیست 
و در این که منجر به فساد شده است 
شکی وجود ندارد. ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو 
از آن  باید حذف شود و منابع حاصل 
به بیمه پرداخت شود تا بیمه ها پوشش 

خود را افزایش دهند.«
به گزارش سپید، جعفر قادری در گفت وگو 
با فارس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دارو گفت: »مدل تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به دارو کارآمد نیست و در این 
زمینه که منجر به فساد شده است شکی 

وجود ندارد.«
تومانی دارو  »ارز ۴۲۰۰  داد:  ادامه  وی 
باید حذف شود و منابع حاصل از آن به 
بیمه پرداخت شود تا بیمه ها پوشش خود 
را افزایش دهند. البته بیمه های خدمات 
درمانی باید از مصرف کنندهای واقعی 

دارو حمایت کنند.«

با اشاره به قاچاق  نماینده مردم شیراز 
دارو از کشور گفت: »نتیجه مدل فعلی 
مدیریت بازار داروی کشور که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به واردات مواد اولیه داده می شود، 
ارزی  منابع  رفتن  هدر  و  دارو  قاچاق 

کشور است.«
وی در پایان تصریح کرد: »حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی دارو کار ارزشمندی است 
فسادها  از  بسیاری  که می تواند جلوی 
با  باید دقیق و  کار  این  البته  بگیرد.  را 

برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.«
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رئیس اداره آنفلوانزای وزارت بهداشت: 

از سوی سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

دو نفر از مدیران معاونت تحقیقات ابقا شدند
سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی 
پیام كبیری را در سمت »رییس مركز توسعه و هماهنگي اطالعات و انتشارات علمي« ابقا 

كرد. به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است: 
جناب آقای دكتر پیام كبیری

باعنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالي به موجب این ابالغ در سمت »رییس 
مركز توسعه و هماهنگي اطالعات و انتشارات علمي« ابقا مي گردید. انتظار دارم با تشریك 
مساعي و بهره گیري از صاحب نظران و كارشناسان حوزه تخصصي و استفاده از ظرفیت هاي 

موجود، ضمن ساماندهي الزم و تقویت ساز و كارهاي اجرایي در تحقق مأموریت هاي محوله 
بویژه نهادینه سازي فنآوري اطالعات و تکمیل سامانه الکترونیك تحقیقات و فنآوري در 

سایه عنایات الهي موفق و مؤید باشید.
همچنین در حکمی دیگر، سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، اصغر عبادی فر 
را با حفظ سمت دبیر جشنواره علوم پزشکي رازي به عنوان »رییس مركز توسعه و هماهنگي 

معاونت تحقیقات وفناوري« ابقا كرد. متن این حکم به شرح زیر است:  
جناب آقای دكتر اصغر عبادی فر

دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
نظر به تعهد، تخصص و تجربه ارزشمند جنابعالي با حفظ سمت دبیر جشنواره علوم پزشکي 

رازي به عنوان »رییس مركز توسعه و هماهنگي معاونت تحقیقات وفنآوري« ابقا مي شوید.
امیداست با درایت جنابعالي و بهره گیري از تجربیات اساتید و كارشناسان شاهد شکوفایي هرچه 

بیشتر تحقیقات علوم پزشکي در دانشگاه ها و مراكز تحقیقات علوم پزشکي كشور باشیم.

انتصاب

رئیس اداره آنفلوانزای وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »نه تنها هیچ موردی از ابتالی انسانی 
به آنفلوانزای پرندگان در كشور نداریم بلکه از ابتدای 
امسال تاكنون هیچ موردی از ابتال به آنفلوانزای فصلی 

انسانی هم در كشور نداشته ایم.«
به گزارش سپید، حمیدرضا نجاری افزود: »وضعیت 
بیماری آنفلوانزا در سراسر كشور از طریق پایگاههای 
دیده بانی فعال رصد و پایش می شود و عالوه بر مراكز 
بهداشتی كشور، وضعیت این بیماری در بیمارستان ها 

و مراكز درمانی نیز رصد و پایش می شود.«
وی گفت: »از ابتدای امسال تاكنون هیچ موردی از 
ابتالی انسانی به آنفلوانزای فصلی در كشور گزارش 
نشده است و هنوز با مساله ای به نام شیوع آنفلوانزای 
فصلی مواجه نیستیم و امسال هیچ موردی از ابتال و 

مرگ ناشی از آنفلوانزا در كشور نداشته ایم.«
نجاری افزود: »بیماری آنفلوانزای پرندگان نیز تاكنون 

هیچ مورد ابتالی انسانی در كشور نداشته است و فقط 
در یك یا دو نقطه كشور در دو مرغداری به صورت 
محدود موارد ابتال به این بیماری در تعدادی از مرغ ها 
دیده شده كه همه آنها معدوم شده اند و هیچ موردی 
از ورود این مرغ های محدود به بازار وجود نداشته 
است.« وی ادامه داد: »مردم مطمئن باشند كه موارد 
ابتالی مرغ ها به آنفلوانزای پرندگان در این دو مرغداری 
به طور كامل پاكسازی شده و مرغ های موجود در بازار 
كامال سالم و تحت نظر سازمان دامپزشکی هستند. موارد 
ابتال به آنفلوانزای پرندگان در دو مرغداری اعالم شده 
نیز محدود بوده، تعداد مرغ های مبتال قابل شمارش 
و در مقابل كل بازار مرغ كشور بسیار محدود است، 
بنابراین این مساله تاثیری در بازار مرغ كشور نداشته 
است و گرانی مرغ در بازار هیچ ارتباطی به ابتالی تعداد 
محدود مرغ در دو مرغداری به آنفلوانزای پرندگان 
ندارد.« نجاری درباره واكسن آنفلوانزا نیز گفت: »امسال 

با تصمیم كمیته ملی كشوری آنفلوانزا واكسیناسیون 
آنفلوانزا با اولویت توزیع رایگان در شبکه بهداشتی 
كشور برای گروههای خاص انجام شد و با توزیع حدود 
1.5 میلیون دوز واكسن در شبکه به صورت رایگان، 
كادر بهداشتی- درمانی مراكز دولتی و خصوصی، زنان 
باردار و بیماران خاص مانند افراد دیالیزی، هموفیلی، 
تاالسمی،  ام اس واكسن آنفلوانزا را دریافت كردند.« 
وی افزود: »با توجه به اینکه هنوز با شیوع آنفلوانزا 
در كشور مواجه نشده ایم، زمان تزریق واكسن آنفلوانزا 
دیر نشده است، سازمان غذا و دارو در تالش است 
تا میزان بیشتری واكسن آنفلوانزا وارد كشور شود تا 
بتوانیم واكسن آنفلوانزا را برای گروه های بیشتری از 
مردم تزریق كنیم و اگر افرادی از بین بیماران خاص، 
زنان باردار یا كادر بهداشتی- درمانی هنوز این واكسن 
را نزده اند می توانند برای دریافت این واكسن به مراكز 

بهداشتی و درمانی دولتی مراجعه كنند.«
نجاری گفت: »پیش بینی وزارت بهداشت این است كه با 
توجه به رعایت اصول بهداشتی پیشگیری از كووید1۹ 
توسط مردم شامل ماسك زدن، رعایت فاصله فیزیکی و 
شست وشوی مدام دست ها، امسال با موارد قابل توجه 

آنفلوانزا در كشور مواجه نمی شویم.«
به گزارش ایرنا، یکی از نگرانی های وزارت بهداشت 
از ماه های گذشته همزمانی اپیدمی كرونا و آنفلوانزا 
در پاییز و زمستان بود كه خوشبختانه تاكنون موردی 
از ابتالی انسانی به آنفلوانزا در كشور نداشته ایم. سال 
گذشته بیش از 116 نفر بر اثر ابتال به آنفلوانزای فصلی 
در كشور جان خود را از دست دادند، اما به نظر می رسد 
امسال به علت رعایت اصول بهداشتی، با موارد زیادی 

از آنفلوانزا در كشور مواجه نشویم.

موردیازابتالیانسانیبهآنفلوانزانداشتهایم
اطالعیه

طبق ابالغ استانداری تهران 
و بنا بر تصمیم سازمان امور 

اداری و استخدامی کشور

سازمان نظام پزشکی به 
مدت یک هفته تعطیل است

و  اداری  امور  سازمان  اعالم  مطابق 
استخدامی كشور و در راستای كاهش 
آمار ابتال و مرگ و میر ناشی از بیماری 
كووید1۹ و همراهی با این مصوبه جهت 
قطع زنجیره انتقال بیماری؛ سازمان نظام 
پزشکی از روز ۸ آذرماه به مدت یك 

هفته تعطیل است.
به گزارش سپید، سازمان نظام پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران به اطالع كلیه 
اعضای محترم خود می رساند طبق ابالغ 
استانداری تهران و بنا بر تصمیم سازمان 
امور اداری و استخدامی كشور دائر بر 
تعطیلی ادارات استان تهران؛ سازمان نظام 
پزشکی نیز در راستای همراهی با این 
مصوبه جهت قطع زنجیره انتقال بیماری، 
از روز ۸ آذرماه به مدت یك هفته تعطیل 
خواهد بود. لذا از تمامی اعضای محترم 
خواهشمند است از مراجعه حضوری به 
نظام پزشکی خودداری نمایند. الزم به 
ذكر است درصورتی كه تعطیلی تمدید 
نشود فعالیت های این سازمان از شنبه 
مورخ 15 آذرماه از سرگرفته خواهد شد. 

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی
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سخنگوی كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اهتمام 
كمیسیون بهداشت برای احقاق حقوق كادر درمان تاكید كرد كه 
حاشیه سازی ها مانع تالش مجلس برای پیگیری وضعیت معیشتی 

كادر درمان نخواهد شد.
به گزارش سپید، زهرا شیخی مباركه در رابطه با تالش كمیسیون 
به كرونا گفت:  مربوط  بودجه  كامل  برای تخصیص  بهداشت 
»كمیسیون بهداشت مجلس از آغاز فعالیت خود همواره موضوعات 
مربوط به بودجه و اعتبارات كرونا را در دستور كار قرار داده 
و به روش های مختلف از مسئوالن مربوطه پیگیری و خواستار 
تخصیص كامل به حوزه سالمت، اقشار آسیب دیده از بیماری و 

هزینه آن در محل های مورد نیاز و ضروری شده است.«
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه تاكنون حدود 60 
درصد از اعتبارات كرونایی به حوزه سالمت تخصیص یافته است، 
افزود: »برای تخصیص كامل یك میلیارد یورو از صندوق توسعه 
ملی به حوزه سالمت ویژه مقابله با كرونا بارها توسط رئیس مجلس 
شورای اسالمی و رئیس كمیسیون بهداشت به مسئوالن مربوطه 
مکاتبه شده و این موضوع مورد پیگیری قرار گرفته است؛ در حال 
حاضر نیز گزارشی از دیوان محاسبات در خصوص میزان و نحوه 
تخصیص این اعتبارات به كمیسیون بهداشت ارائه شده و پس از 
تکمیل آن توسط اعضای كمیسیون و در صورت لزوم در صحن 

علنی مجلس قرائت خواهد شد.« وی تصریح كرد: »یکی دیگر از 
موضوعات بسیار مهمی كه در دستور كار كمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس قرار دارد، بحث مطالبات كادر درمان و رسیدگی به 
معیشت این قشر زحمتکش است. رسیدگی به وضعیت معیشتی 
كادر درمان با توجه به تاكید رئیس مجلس شورای اسالمی و 
اهتمام رئیس كمیسیون بهداشت جزو برنامه ها و پیگیری های دائمی 
كمیسیون بهداشت قرار داشته است. تالش می كنیم تا برای احقاق 
حقوق كادر درمانی و بهبود وضعیت معیشتی آنها گام های موثری 
برداریم و هیچ یکی از مشکالت، موضوعات و  حاشیه سازی ها 

مانع از پیگیری های مجلس نخواهد شد.«

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

حاشیه سازی ها مانع تالش مجلس برای پیگیری وضعیت معیشتی کادر درمان نخواهد شد
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اشاره به ضرورت  با  مامایی  امور  بهداشت در  مشاور وزیر 
مقابله با عوارض زایمانهای تقویمی و زودرس، گفت: »تولد 
پیش از موعد و نارسی نوزاد هزینه های زیادی را به سیستم 

سالمت کشور وارد می کند.«

به گزارش سپید، شهال خسروی با بیان این که متاسفانه بحث 
پر التهاب زایمان زودهنگام در روز های رند که با اصرار والدین 
اتفاق می افتد و به نظر می رسد اتفاق منحصر به فردی درکشور 
و  طبیعی  زایمان های  از  »جلوگیری  کرد:  تصریح  است،  ما 
عالقه ی والدین بر تولد فرزندشان در تاریخی خاص برخالف 
به  نیاز  لذا  امری کامال غیر روشنفکرانه است،  تصور عامه، 
اصالح این باور و فعالیت فرهنگی درخصوص تولد ایمن و 
جلوگیری از عوارض مادری و نوزادی یکی از شاخص های 
مهم بهداشتی در هر کشور می باشد که در اهداف توسعه هزاره 

نیز بدان اشاره شده است.«
وی تاکید کرد: »تولد پیش از موعد و نارسی نوزاد هزینه های 
زیادی را به سیستم سالمت و درمان و نسل آینده کشور وارد 
می کند و باعث ایجاد عوارض جسمانی و به خطر افتادن سالمت 
مادر و نوزاد بویژه در بحران کرونا می شود و بیشترین ضربه 

را به نوزاد وارد می کند چرا که بیشترین رشد و تکامل مغزی 
در سه ماهه آخر بارداری صورت می گیرد.«

مشاور وزیر در امور مامایی یادآور شد: »محروم کردن نوزادان 
از زندگی کامل رحمی و به خصوص عبور از کانال زایمان، 
بالیی است که افراد ناآگاه با تعیین زمان تولد نوزادان زودتَر از 
موعد و بدون درد زایمان می آورند و این تراژدی دردناک تاریخ 
تولد الکچری، می تواند خستگی کادر درمان در دوران کرونا 
را مضاعف کند و بار بزرگی باشد که نتوان آن را جبران کرد.«
تاریخ  نام گذاری  پیشنهاد  ضمن  خسروی  ویدا،  گزارش  به 
9 آذر هر سال به عنوان روز فرزند آوری ایمن، تاکید کرد: 
»سیاست های اتخاذی وزارت بهداشت و همکاری بین بخشی 
بخشی  آگاهی  و  احوال  ثبت  جمله  از  دیگر  ارگان های  با 
به  از درمان را  بهتر  مادران جامعه می تواند نقش پیشگیری 

خوبی نمایان سازد.«

مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی تأکید کرد

ضرورت مقابله با عوارض زایمان های تقویمی و زودرس

رییس اداره سالمت مادران وزارت بهداشت:  خبـر

سزارینمناسبتیسببتحمیلمشکالتیبهنوزادمیشود
رییس اداره سالمت مادران وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: »اصرار به سزارین مناسبتی 
و اینکه نوزاد زودتر از تاریخ مقرر به دنیا بیاید، باعث 
می شود که نوزاد وارد  بخش ویژه شده و مشکالتی 

به او تحمیل شود.«
به گزارش سپید، نسرین چنگیزی در گفت وگو 
با ایرنا درباره سزارین های مناسبتی افزود: »انجام 
سزارین هایی که دلیل طبی یا مامایی دارند و به هر 
دلیل جهت نجات جان مادر یا جنین اتفاق می افتد 
الزم است، اما سزارین انتخابی که به درخواست 
مادر اتفاق می افتد، تفاوت دارد. دالیلی که برای این 
امر مطرح می شود، کنترل بیشتر روی ختم بارداری 
یا درگیر نشدن با شرایط اورژانسی یا ترس از درد 

زایمان یا تجربه زایمان بد است.«
وی ادامه داد: »در هیچ جای دنیا بحث سزارین 
مناسبتی مطرح نیست. انجام سزارین در تاریخ خاص 

با این حجم در هیچ کشوری مشاهده نمی شود.«
این متخصص زنان اظهار کرد: »هر مداخله جراحی، 
عوارضی مانند آسیب احشا و خون ریزی و عفونت 
یا درد محل جراحی یا نیاز به داروهای کاهش درد 
و ایجاد لخته های خون در اندام تحتانی و احتمال 
آمبولی یا بستری در  بخش های مراقبت ویژه دارد. 
همچنین طوالنی شدن زمان بهبود مادر و اختالل 
ارتباط بین مادر و نوزاد و تماس اولیه پوست با 

پوست در این زمینه مطرح است.«
وی افزود: »بحث های مربوط به اختالالت تنفسی 
برای نوزاد هم بعد از سزارین ممکن است ایجاد شود. 
در طوالنی مدت نیز مادرانی که سزارین می شوند، 
مثل هر جراحی دیگری احتمال چسبندگی داخل 
شکمی و اختالالت ناشی از آن را خواهند داشت. 
اختالالت النه گزینی جفت در بارداری های بعدی 
نیز ممکن است اتفاق بیفتد. در نتیجه خانواده ای که 
تصمیم به فرزندآوری بیش از یکی دارند، انتخاب 

زایمان برای زایمان اول باید طبیعی باشد.«
چنگیزی گفت: »در سزارین های مناسبتی به دلیل 
هجمه و تعداد باالی مادران که در یک بیمارستان 
سزارین می شوند و به دلیل عجله و نیروی انسانی 

کم، ارتباط پوست با پوست مادر و نوزاد برقرار 
نشده و در نتیجه این قسمت از ارتباط مادر و نوزاد 
تا زمانی که مادر از اتاق زایمان به  بخش منتقل شود، 
متوقف می شود. این زمان حداقل بین یک تا دو 

ساعت در بهترین حالت طول می کشد.«
وی ادامه داد: »در این زمان باید به این فکر کنند که 
از نظر اضطراب خانواده ها نیز بار روانی سنگینی 
وجود دارد.« چنگیزی اظهار کرد: »موارد بدون 
عالمت کووید19 در جامعه زیاد است که شامل 
مادران باردار هم می شود. برای غربالگری، عالئم 
مادران از نظر ابتال به کرونا و احتمال تماس با فرد 
مبتال به کرونا در دو هفته گذشته بررسی می شود. 
بنابراین بررسی های خاص هم مانع از این می شود 
که سزارین انتخابی انجام شود، مگر اینکه اصرار به 
سزارین مناسبتی این قدر جدی باشد که با وجود 
شواهد احتمال ابتال، بررسی دقیق انجام نشود و در 

همان روز ختم بارداری اتفاق بیفتد.«
وی افزود: »در مورد مادر بارداری که ابتالی او به 
کووید19 تایید شده باشد، سزارین می تواند باعث 
شعله ور شدن واکنش های التهابی در فرد مبتال به 
کرونا شده و در کنترل روند بیماری مشکالتی 
ایجاد کند. در نتیجه توصیه می شود بررسی دقیق 

در زمینه احتمال ابتال به کرونا انجام شود و اگر الزام 
به ختم بارداری وجود ندارد، باید دوره احتمالی 
کووید19 بگذرد و سپس ختم بارداری با توجه به 

دستورالعمل ها انجام شود.«
چنگیزی ادامه داد: »در مورد مادران بارداری که مبتال 
به کرونا باشند، پس از خروج نوزاد، احتمال ابتال به 
کووید19 برای نوزاد هم وجود دارد. بنابراین توصیه 
می شود در تاریخ مشخص و بر اساس سن بارداری 
مشخص، ختم بارداری انجام شود و الزامی به ختم 

بارداری مناسبتی وجود نداشته باشد.«
این متخصص زنان گفت: »اگر قرار باشد سزارین 
به درخواست مادر به هر دلیل و با توجه به شرایط 
روانی مادر انجام شود، برای مادری که هیچ دلیل 
طبی و مامایی جهت تعجیل در سزارین ندارد، سن 
بارداری باید 39 هفته یا بیشتر باشد. در سزارین های 
مناسبتی، سن بارداری خیلی پایین تر است و به اصرار، 
ختم بارداری در کمتر از 39 هفته انجام می شود 
که این موضوع باعث بستری نوزاد در  بخش ویژه 
می شود.« وی افزود: »متخصص زنان می تواند به 
مادر باردار بگوید که این سزارین را از نظر اخالقی 
و حرفه ای انجام نمی دهد. هیچ پزشکی مجاز نیست 
که سزارین به درخواست مادر را پیشنهاد داده یا 

ترویج و تایید کند. از نظر اخالق حرفه ای و مباحث 
اخالقی توصیه شده که ضمن توجیه مادر باردار، 
از اوایل بارداری سعی شود که با توجه به دالیل 
سزارین انتخابی، مدیریت روند بارداری انجام شود.«
رییس اداره سالمت مادران وزارت بهداشت بیان کرد: 
»هفته گذشته دو نامه از معاونت درمان و معاونت 
بهداشت وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم 
پزشکی در این زمینه ارسال شده است. معاونت 
درمان اعالم کرده که آمار سزارین را بر اساس فرد، 
بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی دریافت خواهند 
کرد و با توجه به نظام آماری، واحد نظارت بر درمان 
این موضوع را به طور خاص بررسی می کنند. اگر 
آمار از میزان مجاز فرد و بیمارستان و دانشگاه باالتر 
باشد، برخورد می شود. در این نامه اشاره شده که 
برخورد انتظامی با متخصص زنان توسط نظام پزشکی 
یا پزشکی قانونی انجام می شود.«وی افزود: »در نامه 
معاونت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی نیز 
این موضوع مطرح شده که در صورت بروز عارضه 
برای مادر یا نوزاد، بررسی های نظام مراقبتی سالمت 
مادران و نوزادان تا 30 آذر انجام می شود. وزارت 
بهداشت بر اساس نوع عارضه، با دانشگاه ها وارد 

تعامل شده و عوارض بررسی می شوند.«
چنگیزی اظهار کرد: »از طرفی بحث فرسایش شغلی 
در شرایط شیوع بیماری کووید19 نیز وجود دارد. 
اگر قرار باشد در یک روز، هجمه زیادی از مراجعان 
برای یک کار غیرضروری داشته باشیم، فرسایش 
شغلی هم باعث مشکالتی می شود. پرسنلی که خسته 
هستند و شاید برخی عوارض را نتوانند مدیریت 
کنند.«وی ادامه داد: »حجم زیاد مراجعان به دلیل 
سزارین های انتخابی باعث خستگی مضاعف و 
حتی عوارض بیشتر برای افرادی می شود که نیاز 

بیشتری به مراقبت دارند.«
رییس اداره سالمت مادران وزارت بهداشت گفت: 
»از همه خانواده ها می خواهیم که شرایط شیوع 
ویروس کرونا را درک کرده و به افرادی که نیازمند 
دریافت مراقبت ها هستند اجازه بدهند که راحت تر 

به خدمات دسترسی داشته باشند.«



رییس انجمن متخصصین زنان با اشاره عوارض 
به  »اصرار  گفت:  هفته،   ۳۹ از  کمتر  زایمان 
انجام زایمان در تاریخ خاصی مانند ۹۹.۹.۹ 
آن هم در شرایط همه گیری کرونا در کشور 
می تواند منجر به عوارضی مانند بستری شدن 
طوالنی تر در بیمارستان شود. از طرفی مداخله 
در زایمان مادران باردار مبتالی بدون عالمت 
به کرونا می تواند بیماری کرونا را برای آنها 

سخت تر کند.«
به گزارش سپید، اعظم سادات موسوی در 
گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه ممکن است 
عوارض  کامل  هفته    ۳۹ از  قبل  نوزاد  تولد 
زیادی برای جنین و مادر داشته باشد، گفت: 
»بالغ شدن ریه  جنین عمدتًا در روزهای آخر 
بارداری اتفاق می افتد و سزارین های خارج 
از زمان مناسب می تواند منجر به بستری شدن 
نوزاد در NICU و عوارض جدی دیگری 

مانند زردی برای او شود.«
که  مادرانی  دیگر  طرف  »از  افزود:  وی 
را تجربه می کنند و  اول خود  حاملگی های 
تصمیم به زایمان و تولد نوزادی با شرایط خوب 
دارند، باید اجازه دهند زایمان به خودی خود 
آغاز شود و دخالتی در شروع زایمان نداشته 
باشند تا بتوانند زایمانی طبیعی با تمام شرایط 

مناسب را پشت سر بگذارند.«
این متخصص زنان و زایمان تاکید کرد: »بنابراین 
اگر این مادران بخواهند در تاریخ و مناسبت 
خاصی زایمان کنند، دخالت هایی که در امر 
عوارض  می تواند  می گیرد  صورت  زایمان 
جدی برای نوزاد داشته باشد. همچنین تمام 
این موارد می تواند زایمان را که یک پدیده  
فیزیولوژیک است تبدیل به پروسه ای کند که 

برای مادر هم عوارض داشته باشد.«
وی با اشاره همه گیری کرونا در ایران و جهان، 
اظهار کرد: »مداخالت غیر ضروری در مادر 
در چنین شرایطی می تواند منجر به عوارضی 
مانند بستری شدن طوالنی تر در بیمارستان شود. 
همچنین ممکن است مادرانی باشند که مبتالی 
بدون عالمت به کرونا هستند و مداخالتی در 
آنها برای آغاز پروسه زایمان می تواند بیماری 
کرونا را برای آنها سخت تر کند. بنابراین از 
خانم ها می خواهم اصرار نکنند که در تاریخ 

خاصی مانند ۹۹.۹.۹زایمان کنند.«
وی با بیان اینکه زایمان و تاریخ تولد خاص 
هیچ مزیتی برای مادران و نوزادان ندارد، تاکید 
کرد: »تولد نوزاد در این تاریخ هیچ فرقی با 
تولد در ۹۹/۹/10 یا ۹۹/۹/11 نخواهد داشت. 
تاریخ  نزدیکان کودک  از  نیست کسی  قرار 

تولد را فراموش کند که ُرند بودن تاریخ آن 
اجازه دهیم  باید  باشد.  داشته  امتیاز خاصی 
مناسب  زمان  در  زایمان  فیزیولوژی  پروسه 

خود انجام شود.«
موسوی با اشاره به ابالغیه اخیر معاونت درمان 
وزارت بهداشت مبنی بر برخورد با بیمارستان ها 
و پزشکان متخلفی که بیش از تعدادی خاص 
در روز ۹۹.۹.۹ زایمان انجام دهند، تصریح کرد: 
»من مطمئنم که برای هیچکدام از همکاران 
نمی کند که  فرقی  زایمان  زنان و  متخصص 
زایمان در چه تاریخی انجام شود اما از سمت 

بیماران ممکن است تحت فشار قرار گیرند. 
همکاران مطلع هستند که پرونده زایمان های 
تاریخ ۹۹.۹.۹ مورد بررسی قرار می گیرد و 
اگر بدون اندیکاسیون سزارین انجام شده باشد 
با متخلف برخورد شود. اما در مواردی که 
باشد و الزم  داشته  اندیکاسیون هایی وجود 
باشد سزارین در همان روز انجام شود پزشک 
نمی تواند سزارین را به تاخیر بیندازد و در 
این شرایط نمی توان محدودیتی قائل بود اما 
 ۳۹ از  زودتر  زایمانی  هیچ  شود  سعی  باید 

هفته انجام نشود.«

۹۹.۹.۹ و عوارض دستکاری تاریخ زایمان در دنیای کرونازده

شماره 1808 ۹11 آذر 1۳۹۹

معاون درمان ستاد کرونا تهران هشدار داد خبـر

برخورد با بیمارستان ها و پزشکان خاطی در زایمان های تقویمی

در حالیکه بیمارستان ها و سیستم بهداشت و درمان کشور این 
روزها با مشکالت و بار ناشی از اپیدمی کرونا دست و پنجه نرم 
می کنند؛ معضل تکراری اما عجیب تولدهای تقویمی و مناسبتی 
مساله ایست که اگر مورد توجه مسئولین امر قرار نگیرد می تواند در 
کنار تهدید سالمت نوزاد و مادر، به افزایش فشار و کار بیمارستان ها 

در این تاریخ ها منجر شود.
به گزارش سپید، نادر توکلی در آستانه تاریخ ۹۹.۹.۹ در گفت وگو 
با ایسنا ضمن انتقاد از فرهنگ غلط و غیر علمی زایمان های مناسبتی 
و عوارض و تبعات آن برای سالمت مادر و نوزاد، اظهار کرد: 
»اولین و مهم ترین اثر دستکاری در تاریخ مشخص و طبیعی تولد، 
ایجاد زایمان های زودرس و عوارض خطرناک آن برای سالمت 

نوزادان و حتی مادر است.«

وی با تاکید بر اینکه انجام تولدهای تقویمی منجر به افزایش آمار 
زایمان به روش سزارین و در کنار آن تولد نوزادان نارس می شود، 
گفت: »بر این اساس معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه ها به 
شدت با این مسأله برخورد کرده و همچنین در حوزه نظارت درمان 
نیز با بیمارستان ها و پزشکانی که در این زمینه قصور کرده و برخالف 
برنامه ها و سیاست های اجرایی وزارت بهداشت در حوزه ترویج زایمان 

طبیعی و کاهش سزارین های الکتیو اقدام کنند، برخورد می کند.«
معاون درمان ستاد کرونای تهران با بیان اینکه در آستانه تاریخ ۹۹.۹.۹، 
ابالغیه ای در این رابطه به بیمارستان ها در قالب بخشنامه ارسال شده 
است، گفت: »در این بخشنامه بررسی عملکرد بیمارستان ها و پزشکان 
در سزارین های مناسبتی و برخورد با بیمارستان ها و پزشکان دارای 

سابقه آمار باالی سزارین مدیریت نشده مطرح شده است.«

توکلی با تاکید بر عوارض خطرناک زایمان زودرس برای نوزاد 
و مادر، گفت: »در همین راستا طی این ابالغیه سهمیه اتاق عمل 
برای بیمارستان ها مشخص شده و همچنین بر عملکرد پزشکان 
نیز به صورت جدی نظارت خواهد شد و پزشکانی که خالف این 
رویه را در پیش بگیرند، طبیعتاً با برخورد مشخص از سوی حوزه 

نظارت درمان روبرو خواهند شد.«
معاون درمان ستاد کرونای تهران در پایان با اشاره به وضعیت شیوع 
اپیدمی کرونا در کشور، تاکید کرد: »از طرف دیگر این فرهنگ غلط 
زایمان های تقویمی و مناسبتی عالوه بر عوارض و تبعات جدی 
برای سالمت نوزاد، منجر به شلوغ شدن و ایجاد ازدحام بی دلیل 
بیمارستان ها در شرایط کرونایی می شود که به هیچ عنوان با مسائل 
بهداشتی و پروتکل های کرونایی مطابقت ندارد و بنابراین با بیمارستان ها 
و پزشکان خاطی برخورد می شود.« قاسم جان بابایی، معاون درمان 
وزارت بهداشت نیز چندی پیش در ابالغیه ای در این زمینه تاکید 
کرد که: »چندین تاریخ مناسبتی و تقویمی در سال جاری رصد شده 
است که متاسفانه نتایج آن حاکی از افزایش معنادار آمار سزارین های 

غیر ضرور توسط بعضی از پزشکان و بیمارستان ها است.«
وی همچنین تاکید کرد که: »عملکرد افزایش آماری سزارین های 
بیمارستان ها و پزشکان در تاریخ ۹۹.۹.۹ مورد بررسی دقیق قرار 
می گیرد و به مسئول فنی بیمارستان های دارای آمار نامتعارف تذکر 
مکتوب ابالغ می شود. بیمارستان همچنین موظف است پزشکان 
متخصص زنان و زایمان با آمار افزایشی را به هیات انتظامی استان 
معرفی و گزارش اقدامات را ارائه کند. معاونت درمان وزارت بهداشت 
اطالعات ارسالی را با سایر داده های دریافتی از سامانه های در اختیار 
و اطالعات بازدیدهای نظارتی حضوری را راستی آزمایی می کند و 
با بیمارستان ها و پزشکان دارای سابقه آمار باالی سزارین مدیریت 

نشده، مطابق با ضوابط و مقررات برخورد خواهد کرد.«



آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

نزدیک به ۶۲ میلیون مبتال به کووید-۱۹
آمار جهانِی مبتالیان به کووید۱۹ تاکنون به ۶۱ میلیون و ۹۸۸ هزار 
و ۶۵۵ نفر رسیده و مرگ یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۱۲۴ نفر نیز بر 

اثر ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها ۴۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۲۱۰ 

نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ نیز بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۱۸ کشور 
و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا 
قربانی می گیرد. آمریکا هم اکنون با بیش از ۱۳.۴ میلیون مبتال و بیش 
از ۲۷۰ 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 ۹.۳ و ۶.۲ 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 ۵۷ 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 نیز 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 شنبه به ترتیب به شرح زیر است:

۱. آمریکا: ۱۳ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۳۴۶ مبتال، ۲۷۱ هزار و ۲۹ قربانی
۲. هند: ۹ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۲۲۴ مبتال، ۱۳۶ هزار و ۲۳۸ قربانی
۳. برزیل: شش میلیون و ۲۳۸ هزار و ۳۵۰ مبتال، ۱۷۱ هزار و ۹۹۸ قربانی
۴. روسیه: دو میلیون و ۲۱۵ هزار و ۵۳۳ مبتال، ۳۸ هزار و ۵۵۸ قربانی
۵. فرانسه: دو میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۱۹ مبتال، ۵۱ هزار و ۹۱۴ قربانی
۶. اسپانیا: یک میلیون و ۶۴۶ هزار و ۱۹۲ مبتال، ۴۴ هزار و ۶۶۸ قربانی
۷. انگلیس: یک میلیون و ۵۸۹ هزار و ۳۰۱ مبتال، ۵۷ هزار و ۵۵۱ قربانی
۸. ایتالیا: یک میلیون و ۵۳۸ هزار و ۲۱۷ مبتال، ۵۳ هزار و ۶۷۷ قربانی
۹. آرژانتین: یک میلیون و ۴۰۷ هزار و ۲۷۷ مبتال، ۳۸ هزار و ۲۱۶ قربانی
۱۰. کلمبیا: یک میلیون و ۲۹۰ هزار و ۵۱۰ مبتال، ۳۶ هزار و ۲۱۴ قربانی

براساس آمار فوق در حال حاضر ۱۲ 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 روسیه، فرانسه، اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، آرژانتین، کلمبیا، 

مکزیک و آلمان نیز بیش از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.

نتایج  اعالم کرد: »الزم است در مورد  بهداشت  سازمان جهانی 
آزمایشات واکسن کروناویروس آکسفورد/آسترازنکا بررسی های 

بیشتری انجام شود.«
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: »برای ارزیابی 
نتایج آزمایشات واکسن آکسفورد/آسترازنکا به اقداماتی بیش از انتشار 
نتایج آن و گزارش های رسانه ای نیاز است.« کاترین اوبراین، مدیر 
بخش ایمن سازی سازمان جهانی بهداشت در سخنانی گفت: »آنچه 
تاکنون در مورد واکسن کروناویروس آکسفورد-آسترازنکا دیده ایم 

گزارش مطبوعاتی بوده است.« وی تاکید کرد: »در حقیقت آنچه که 
مهم ترین گام به حساب می آید این است که اطالعات موجود باید 
بر اساس بیش از یک گزارش مطبوعاتی مورد ارزیابی قرار گیرد.«

واکسن آکسفورد/ آسترازنکا روز دوشنبه نشان داد که به دنبال تزریق 
کامل یک دوز، تزریق نیمی از دوز تا ۹۰ درصد اثربخشی دارد.

به گزارش اسکای نیوز، وی افزود: »دوم اینکه الزم است نتایج 
تحقیقات بدست آمده از نظر داده ها و پرسش هایی که در مورد 

داده ها در طول آزمایشات پیش می آید، مورد بازبینی قرار گیرد.«ایسنا

تذکر سازمان جهانی بهداشت در مورد واکسن آسترازنکا 

بررسی بیشتری الزم است

نوعی استروئید استنشاقی به عنوان درمان احتمالی برای ویروس 
کرونا از سوی متخصصان علوم پزشکی دانشگاه آکسفورد مورد 

آزمایش قرار خواهد گرفت.
به گزارش سپید، در انگلیس اکنون آزمایش روی این دارو موسوم 
به »بودزوناید« به عنوان یک درمان قابل اجرا در خانه برای بیماران 
کرونا در اولویت قرار گرفته است. این آزمایش که تحت سرپرستی 
متخصصان دانشگاه آکسفورد در قالب برنامه ای به نام پرینسیپل 
)مخفف انگلیسی بستر آزمایش تصادفی درمان کرونا در افراد 
سالمند( انجام خواهد شد، درمان هایی را ارزیابی خواهد کرد که 

بتواند بهبودی افراد مبتال به کرونای باالی ۵۰ سال را تسریع کند 
و از نیاز به بستری شدن آن ها در بیمارستان جلوگیری نماید.

مدیریت  برای  معموالً  استنشاقی  بودزوناید  کورتیکواستروئید 
بلندمدت عوارض آسم و بیماری انسدادی مزمن ریوی تجویز 
می شود، بدون این که عوارض جانبی جدی در کوتاه مدت به همراه 
داشته باشد. در برخی از بیماران مبتال به کرونا، پاسخ شدید دستگاه 
ایمنی بدن برای مقابله با ویروس باعث ایجاد التهاب زیادی می شود 

که می تواند به مجاری تنفسی و ریه ها آسیب برساند.
تحقیقات نشان می دهد استنشاق بودزوناید در مجاری تنفسی با 
رساندن هدفمندانه درمان ضدالتهابی به  بخش آسیب پذیر بدن، 

آسیب کرونا به ریه را به حداقل می رساند.
 ACE۲ ۲ به گیرنده های-Sars-CoV ویروس کرونا با نام علمی
در سلول های مجاری تنفسی متصل می شود و با وارد شدن به 
این سلول ها شروع به تکثیر می کند. مطالعات آزمایشگاهی نشان 
می دهد کورتیکواستروئیدهای استنشاقی باعث کاهش تعداد این 
گیرنده ها در مجاری تنفسی می شود و بنابراین ممکن است جلوی 

ورود ویروس را به سلول های ریوی بگیرد.

شرکت کنندگان در این آزمایش تصادفی یک اسپری استنشاقی 
دریافت می کنند و از آن ها خواسته می شود که دو بار در روز و 
به مدت ۱۴ روز یک دوز ۴۰۰ میکروگرم بودزوناید را استنشاق 
کنند. سپس وضعیت آن ها به مدت ۲۸ روز پیگیری می شود و با 
وضعیت مشارکت کنندگانی که فقط مراقبت های معمول دریافت 

کرده اند، مورد مقایسه قرار می گیرد.
کریس باتلر، استاد دانشگاه آکسفورد که سرپرستی آزمایش پرینسیپل 
را برعهده دارد، می گوید: »بودزوناید دارویی نسبتا ارزان، ایمن و 
با سهولت مصرف برای مجاری تنفسی است که ممکن است در 

درمان کرونا نقش داشته باشد.«
به گزارش ایندیپندنت، وی تاکید کرد: »فقط از طریق مشارکت 
داوطلبان در یک آزمایش تصادفی مانند پرینسیپل است که می توانیم 
فواید یا مضرات بودزوناید یا درمان های مشابه را ارزیابی کنیم. برای 
به نتیجه رساندن آزمایش و کاهش نیاز مبتالیان به کرونا به بستری 
شدن در بیمارستان هنوز به داوطلبان بیشتری نیاز داریم. عالوه 
بر واکسن ها و اقدامات پیشگیرانه، درمان ها نیز نقش مهمی در به 

حداقل رساندن بار این بیماری بر جامعه دارند.«ایسنا

متخصصان دانشگاه آکسفورد خبر دادند

آزمایش نوعی استروئید استنشاقی به عنوان درمان کرونا

شماره 12۱۸۰۸ ۹ آذر ۱۳۹۹
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واکسن کرونا؛ کلیدواژه ای که این روزها جهان 
را به خود مشغول کرده و همه امید دارند تا 
هرچه زودتر بر کرونای جان ُکش غالب شوند. 
حال باید پرسید در صورت تایید هر یک از 
واکسن های تولید شده، با توجه به عدم امکان 
دسترسی تمام ساکنان زمین به آن در مراحل 
چه  خودمان  کشور  در  حداقل  کار،  ابتدایی 

کسانی در اولویت تزریق آن خواهند بود؟
به گزارش سپید، این روزها بازار بحث درباره 
تولید واکسن کرونا داغ است و هر روز خبرهایی 
جهان  در  کرونا  واکسن  تاثیر  و  موفقیت  از 
مخابره می شود. در کشور ما نیز چشم امید به 
این  داخلی  تولید  برای  که  است  دانشمندانی 
واکسن تالش می کنند. البته سبد خریدمان نیز 
در سطح بین المللی آماده است تا اگر واکسنی 
در دنیا ساخته شد و مورد تایید قرار گرفت، 

آن را برای مردم خریداری کنیم.
طبیعتًا  که  کنیم  توجه  نکته  این  به  باید  البته 
اگر واکسنی در هر کجای عالم ساخته شود، 
اوالً به راحتی در اختیارمان قرار نمی گیرد و 
ممکن است طی فرآیندی زمان بر به این واکسن 
دسترسی پیدا کنیم. از طرفی دانشمندان کشور 
خودمان نیز در تکاپوی ساخت واکسن کرونا 
هستند و به گفته وزارت بهداشت یکی از این 
واکسن ها تاییدیه تست انسانی را گرفته و بزودی 
فاز مطالعات انسانی این واکسن در کشورمان 

کلید می خورد. از سوی دیگر سازمان جهانی 
کشورها  همه  دسترسی  راستای  در  بهداشت 
به واکسن کرونا، مجموعه ای به نام کوواکس 
راه اندازی کرده و کشور ما نیز سبد خریدش 
را در صف کوواکس گذاشته تا اگر واکسنی 
مورد تایید سازمان جهانی بهداشت بود، بتواند 

آن را خریداری کند.
اما، حتی اگر واکسن کرونا وارد فاز تولید انبوه 
در گوشه ای از جهان شود، باز هم باید پرسید 
آیا تولید واکسن به تنهایی کافی است؟. قطعا 
خیر. همچنین اگر واکسن کرونا در دسترس 
کشورمان قرار گیرد، آیا کافی است؟، باز هم 
پاسخ منفی است؛ چراکه قطعًا میزان واکسنی 
اندازه تمام  که در اختیارمان قرار می گیرد به 

جمعیت کشور نخواهد بود.
در همین راستا وزیر بهداشت اخیرا اعالم کرد 
که تامین واکسن را از سه طریق دنبال می کنیم؛ 
یکی از طریق خرید واکسن از مجموعه کوواکس 
شده  قرار  که  است  بهداشت  جهانی  سازمان 
1۶ میلیون و 800 هزار دوز واکسن کرونا را 
از طریق کوواکس وارد می کنیم که این میزان 
پوشش  را  نفر   ۴00 و  میلیون  هشت  حدود 
جمعیت  از  درصد   10 حدود  یعنی  می دهد 
کشور. 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 می خریم و نهایتا 
بین ۴1 تا ۴۲ میلیون دوز واکسن را برای ۲0 
تا ۲1 میلیون نفر از جمعیت مان داریم تدارک 
دوزه  دو  کووید-19  واکسن  چراکه  می بینم؛ 

است و باید در دو مرتبه تزریق کرد.
بنابراین از آنجا که فعال تزریق همگانی واکسن 
کرونا امکانپذیر نیست، همین حاال باید به این 
سواالت اساسی پاسخ دهیم که اوالً چه کسانی 
و  کنند  تزریق  را  آنفلوآنزا  واکسن  ابتدا  باید 
اولویت بندی در این باره چگونه خواهد بود؟، 
دوما این اولویت ها بر اساس چه شاخص هایی 
جامعه  پذیرش  مورد  آیا  سوما  و  شده  تعیین 

خواهند بود؟ 
در نهایت بدیهی است که اولویت های تزریق 
واکسن کرونایی که ممکن است در آینده در 
جایگاه  اساس  بر  نه  گیرد،  قرار  اختیارمان 
بر  باید  بلکه  سیاسی،  و  اجتماعی  اقتصادی، 
و  دقیق سالمت  و  متقن  اساس شاخص های 
به  و  شده  تعیین  ما  جامعه  شرایط  اساس  بر 
صورت شفاف مطرح شوند تا به این ترتیب 
آنچه در زمینه واکسن آنفلوآنزا در سال جاری 
اتفاق افتاد و حساسیت اجتماعی باالیی را به 

دنبال داشت، مجددا رخ ندهد.
بر این اساس برای پاسخ به این پرسش ها با 
کوشکی،  احسان شمسی  با  ایسنا  خبرگزاری 
وزارت  پژوهش  در  اخالق  ملی  کمیته  دبیر 

بهداشت و عضو کمیته اخالق توزیع واکسن 
در سازمان جهانی بهداشت گفت وگویی انجام 

داده است که بازنشر می شود.
لزوم  درباره  کوشکی  شمسی  احسان 
از  بعد  باید  که  گروه هایی  اولویت بندی 
را  آن  کشور  در  کرونا  واکسن  به  دسترسی 
خدمات  »اولویت بندی  گفت:  کنند،  دریافت 
سالمت، موضوعی است که تحت عناوینی مانند 
عدالت در سالمت یا توزیع منصفانه و عادالنه 
منابع سالمت، در حوزه اخالق پزشکی بسیار 
مورد توجه قرار گرفته است. زیرا منابع سالمت 
همیشه محدود هستند. حال دوران پاندمی کرونا 
هم این محدودیت ها را پررنگ تر کرده است. 
 ،ICU به عنوان مثال بحث توزیع تخت های
توزیع داروهای خاص و در حال حاضر هم 
را  آن  یا خودمان  که  کرونایی  واکسن  توزیع 
از کشور دیگری وارد کنیم،  یا  تولید کنیم و 

مباحثی هستند که مورد توجه قرار دارند.«
وی افزود: »به هرحال حتی اگر بتوانیم از طریق 
مکانیزم کوواکس که مجموعه زیر نظر سازمان 
جهانی بهداشت است، دارو و واکسن کرونا را 
برای ۲0 درصد جمعیت مان هم دریافت کنیم، 
باید بتوانیم اولویت بندی کنیم. کوواکس تعهد 
تامین واکسن ۲0 درصد از جمعیت کشور را به 
ما داده است. حتی اگر این میزان واکسن هم 
تدریجی  به صورت  قرار گیرد،  ما  اختیار  در 
و بخش بخش وارد کشور خواهد شد. بنابراین 
موضوع اولویت بندی خدمات سالمت و به ویژه 
مساله کنونی ما یعنی اولویت بندی برای تزریق 
واکسن کووید-19، مساله بسیار مهمی است.«
شمسی کوشکی ادامه داد: »در عین حال این 
شاخص های  اساس  بر  باید  اولویت بندی ها 
تجربه  شود.  شاخص بندی  شفاف  و  روشن 
آن  از  محدودی  تعداد  که  آنفلوآنزا  واکسن 
چقدر  که  داد  نشان  ما  به  شد،  کشور  وارد 
به  داریم.  اجتماعی  حساسیت  زمینه  این  در 
عنوان مثال 1۵00 واکسنی که طی پروسه ای به 
داروخانه مجلس شورای اسالمی داده شده بود 
و عکس العمل های اجتماعی را به دنبال داشت، 
نشان از حساسیت جامعه در این حوزه داشت. 
به هر حال جامعه مطالبه کرد که بر چه اساسی 
این واکسن ها را به مجلس ارائه داده اند. حال 
درباره واکسن کرونا قطعا این حساسیت باالتر 
است. زیرا واکسنی است که در صورت موفقیت 
برگرداند.  عادی  زندگی  به  را  مردم  می تواند 
بنابراین حساسیت های اجتماعی روی آن زیاد 
است و باید در توزیع این واکسن دقت زیادی 
و  شفاف  کامال  شاخص های  نیازمند  و  شود 
در حوزه  موضوع هم  این  که  است  منصفانه 

اخالق پزشکی است.«
ادامه در صفحه 14 

واکسن کرونا  در صورت تأیید 
به چه کسانی باید تزریق شود؟



شماره 141808 9 آذر 1399

 ادامه از صفحه 13
در  باید  که  شاخص هایی  به  اشاره  با  وی 
اولویت بندی تزریق واکسن کرونا مورد توجه 
قرار گیرند، گفت: »شاخص اصلی سودرسانی به 
جامعه و کنترل موضوع است و بر همین اساس 
معموالً ارائه کنندگان خدمات سالمت که در 
خط اول ارائه خدمت هستند، اولویت تزریق 
این واکسن را دارند. زیرا از بین رفتن هر یک 
از این افراد، می تواند تعداد زیادی از مردم را 
دچار مشکل کند. شاخص دیگر در اولویت بندی 
دریافت منابع سالمت، بحث آسیب پذیری است. 
معموالً گروه هایی که آسیب پذیرتر هستند در 
اولویت قرار دارند. مانند افراد دارای سن باال، 
مبتالیان به بیماری های زمینه ای و ... حال اگر 
فردی سن باال دارد و یک بیماری زمینه ای جدی 
هم دارد، درجه اولویتش افزایش می یابد. یک 
انتقال  زنجیره  در  افراد  نقش  دیگر،  شاخص 
این  به  ما  مثال شاید  به عنوان  بیماری است. 
نتیجه برسیم که اگر رانندگان وسایل حمل و 
نقل عمومی بیشترین افرادی هستند که ممکن 
نفع  برای  باید  کنند،  منتشر  را  بیماری  است 

جامعه آنها را در اولویت قرار دهیم.«
شمسی کوشکی تاکید کرد: »بنابراین واقعیت 
این است که شاخص ها می تواند بسیار متنوع 
باشد، اما در مجموع بحث آسیب پذیری، نقش 
پرسنل  و  بیماری  زنجیره  شکستن  در  افراد 
اولویت های  از  درمانی  و  بهداشتی  خدمات 
مهم در این حوزه محسوب می شوند. نکته مهم 
این است که باید در این شاخص بندی ها نقش 
هم  جامعه  نمایندگان  و  شود  دیده  هم  مردم 
باید درباره این مالک ها صحبت کنند تا برای 
جامعه موجه باشد و مردم احساس بی عدالتی 
نکنند. بنابراین در ترکیب تیم تصمیم گیر باید 
داشته  نمایندگان جامعه هم حضور  نوعی  به 

باشند و کمک کنند.«
وی تاکید کرد: »به عنوان مثال در کشورهای غربی 
اعالم می شود که سالمندانی که در خانه های 
اولویت تزریق  سالمندان زندگی می کنند، در 
واکسن هستند. زیرا در این کشورها تعداد این 
مبتال شود،  نفرشان  اگر یک  و  باالست  افراد 
ممکن است همه آن جمعیت در معرض خطر 
قرار گیرند، به این صورت تقسیم بندی می کنند. 
بنابراین باید در یک کار تحقیقاتی و فنی بررسی 
کنیم که آیا ما در کشورمان چنین کلونی هایی 
داریم یا خیر. ممکن است زمانی به این نتیجه 
برسیم که گروه هایی از افراد آسیب پذیر هستند 
که باهم زندگی می کنند. ممکن است ساکنان 
خانه های سالمندان و افراد بی خانمان یکی از 
اولویت های ما باشند. بنابراین باید شاخص های 
آسیب پذیری، شاخص های زنجیره انتقال و... 
را در نظر بگیریم و سپس اولویت بندی کنیم. 
هرچقدر این روال با دقت بیشتری انجام شود، 
از واکسن استفاده بهتری می شود. هدف نهایی 
هم این است که بتوانیم سریعا زنجیره انتقال 
را  آسیب پذیر  افراد  و  کنیم  کنترل  را  بیماری 

از مرگ نجات دهیم.«
»به نظر می رسد  شمسی کوشکی اظهار کرد: 
کمیته ملی اخالق بالینی وزارت بهداشت که 
اعضای آن با حکم وزیر بهداشت تعیین می شوند 
و رییس آن معاون درمان وزارت بهداشت است، 
باید مرجع تدوین پیش نویس اولیه در این باره 
باشد و شورای عالی اخالق پزشکی وزارت 

بهداشت هم که رییس آن شخص وزیر بهداشت 
است، می تواند نتیجه کمیته ملی اخالق بالینی 

را تصویب کند تا بر اساس آن عمل شود.«
وی درباره نحوه توزیع واکسن کرونا نیز گفت: 
بسیار  بحث  هم  کرونا  واکسن  توزیع  »نحوه 
مهمی است. اشکالی که وجود دارد، این است 
که نظام توزیع در مواردی که میزان یک دارو 
یا فرآورده کم است، در معرض فساد و بازار 
سیاه قرار می گیرد. باید در اولویت بندی هایی 
که انجام می شود، نظام توزیع هم در نظر گرفته 
شود. طراحی نظام توزیع کار پرچالش و سختی 
است؛ چراکه توزیع منابع محدود کار دشواری 
است و باید توجه شود که پارتی بازی نشود و 

به دست مصرف کننده اصلی برسد.«
شمسی کوشکی همچنین گفت: »خوشبختانه در 
کشور ما ساختار وزارت بهداشت بسیار گسترده 
است؛ به طوری که در روستاها خانه بهداشت و 
بهورز داریم، در شهرها مراکز بهداشتی شهری 
داریم. بنابراین واکسن کرونا هم باید از طریق 
وزارت بهداشت توزیع شود، اما مکانیزم توزیع باید 
به گونه ای باشد که شاخص ها، مصرف کنندگان 
نهایی و... مشخص باشد. در این زمینه هم پرونده 
الکترونیک سالمت کمک کننده است. البته هرچند 
که در سال های اخیر تالش های زیادی برای ایجاد 
پرونده الکترونیک سالمت شده است، اما هنوز 
آنطور که باید اتفاق نیفتاده است. باید این موارد 
داریم،  در کشور  که  از سامانه هایی  استفاده  با 
ثبت شود و حتما باید نظارت و پیش بینی های 
دقیقی برای افرادی که از این شاخص ها عدول 

می کنند، انجام شود.«
وی درباره امکان استثنا قرار دادن در شاخص ها 
و اولویت های توزیع منابع محدود سالمت مانند 
بحث واکسن کرونا، گفت: »اگر قرار باشد در هر 
سیستمی استثنا قائل شویم، یکدستی سیستم از 
بین می رود. مانند سدی است که آن را سوراخ 
کنیم که به تدریج بزرگ می شود و در نهایت 
می شکند. بنابراین باید کامال به مالک هایی که 

شغلی،  جایگاه  باشیم.  پایبند  می شود،  تعیین 
هیچ  به  نباید  افراد  و...  اقتصادی  اجتماعی، 
عنوان در توزیع واکسن کرونا تاثیر بگذارد.«

توزیع  وضعیت  به  اشاره  با  کوشکی  شمسی 
واکسن کرونا در بین مهاجرینی که در کشور 
حضور دارند، گفت: »به نظر من مهاجرین به 
هیچ عنوان نباید از برنامه توزیع واکسن کرونا 
مستثنی شوند. زیرا آنها در کشور ما و در کنار 
مردم ما زندگی می کنند، واجد شأن و کرامت 
انسانی هستند و در تمام سوگندنامه های پزشکی 
این موضوع مطرح شده که ملیت برای ما فرق 
ندارد. بنابراین مهاجرین افغان حتما باید در این 
افراد هم معموال  البته این  برنامه دیده شوند. 

گروه های آسیب پذیر هستند.«
از مراکز  تاکید کرد: »در عین حال یکی  وی 
مهم زندان ها و افراد زندانی هستند. زیرا این 
افراد در یک فضای بسته کنار یکدیگر هستند و 
باید شرایط آنها را هم مورد توجه قرار دهیم.«
شمسی کوشکی درباره ضمانت اجرای چنین 
اولویت بندی هایی، گفت: »گایدالینی که در این 
باره نوشته می شود، باید یک پیوست اجرایی 
هم داشته باشد. به هرحال ممکن است برخی 
از افرادی که در ارائه خدمات سالمت، نقش 
هم  پرستار  و  پزشک  الزامًا  و  دارند  مستقیم 
اساس  همین  بر  کنند.  پیدا  اولویت  نیستند، 
است که معتقدم در تدوین این اولویت ها باید 
گروه های مختلف جامعه حضور داشته باشند و 
پروسه باید به گونه ای باشد که همه قبول کنند 

که این اولویت ها منصفانه است.«
واکسن  درباره  می رسد  نظر  »به  افزود:  وی 
آنفلوآنزا چنین احساسی وجود نداشت و بر 
همین اساس هم بود که مجلس اعالم کرد که 
این اقدام هر ساله انجام می شده و بعد گفته 
شد که این واکسن ها قرار است برگردانده شود. 
بنابراین نکته مهم این است که در گایدالین 
ذکر شود که هرگونه تخطی از آن پیامد دارد 
و این پیامدها ذکر شود. همچنین از نهادهای 

جایی  و  شود  استفاده  نظارت  برای  مردمی 
احتمالی  تخلف  موارد  بتوانند  مردم  که  باشد 
را گزارش کنند. در غیر این صورت عدالت 
عمومی  اعتماد  نمی شود،  رعایت  در سالمت 
لطمه جدی می خورد و در عین حال بیماری 
هم کنترل نمی شود. زیرا از آنجایی که واکسن 
را به افراد درست نزدیم، مرگ و میرمان باال 
می ماند و زنجیره انتقال هم قطع نمی شود. در 
این حوزه نهادهای مردمی و نظارت عمومی 
می توانند کمک کنند. در عین حال در توزیع 

واکسن شفافیت بسیار مهم است.«
وی با بین اینکه در توزیع واکسن شاخص های 
ادامه داد: »ممکن است  فنی هم وجود دارد، 
نباشد.  مناسب شان  واکسن  که  باشند  افرادی 
به عنوان مثال فردی که به کرونا مبتال شده، 

اولویت بعدی است.«
تمام  باید  ما  اینکه  بیان  با  کوشکی  شمسی 
را  کرونا  واکسن  تا  دهیم  انجام  را  تالش مان 
بر  قرار  »اگر  بسازیم، گفت:  در داخل کشور 
این شد که میزانی از واکسن را از کشورهای 
دیگر خریداری کنیم، باید واکسن هایی را بخریم 
که امکان انتقال آنها به دورترین نقاط کشور 

وجود داشته باشد.«
به مردم،  پایان صحبت هایش خطاب  وی در 
گفت: »به نظر می رسد از چند هفته دیگر تزریق 
می شود.  آغاز  انگلستان  در  آکسفورد  واکسن 
با اینکه شرکت های دارویی واکسن هایشان را 
پیش فروش کرده اند، اما با توجه به محدودیت 
زیاد  احتمال  به  دنیا،  در سطح  کرونا  واکسن 
واکسن واقعی نمی تواند وارد بازار سیاه  شود 
و قاعدتا هر آنچه که با عنوان واکسن کرونا 
در بازار سیاه وجود داشته باشد، تقلبی است. 
در  مردم  بازاری می شود،  وارد  وقتی واکسن 
معرض کالهبرداری هستند، اما بدانند که واکسن 
بسیار حساس است و به هیچ عنوان واکسنی از 
بازارهای سیاه تهیه نکنند و دنبال تهیه واکسن 

از راه های غیرقانونی نباشند.«



  امین جاللوند

پرستاران در سخت ترین شرایط کاری همچنان 
در حال خدمت به بیماران مبتال کرونا هستند. در 
طول 10 ماه اخیر، بارها و بارها از کمبود نیروی 
انسانی، پایین بودن حقوق و مزایا، اجرا نشدن 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و ده ها مشکل 
دیگر سخن گفتند، اما هنوز بسیاری از مطالبات 

آنها برآورده نشده است.
به دلیل همین مطالبات بر زمین مانده، اعضای شورای 
عالی و روسای هیات مدیره های نظام پرستاری 
سراسر کشور طی نامه ای به رئیس جمهوری، برخی 
نارضایتی های مدافعان سالمت در ایام کرونا از جمله 
خستگی، فرسودگی و سختی کار، کمبود نیرو، کاهش 
پرداختی ها، عدم تحقق کامل فوق العاده ویژه، ابتالی 
باالی پرستاران به بیماری و اجرا نشدن مصوبات 

ستاد ملی کرونا را مطرح کردند.
در متن نامه اعضای شورای عالی و روسای 1۴0 
هیات مدیره نظام پرستاری سراسر کشور، خطاب 
به رئیس جمهوری آمده است: »در آغاز از زحمات 
حضرت عالی، ریاست محترم سازمان برنامه وبودجه، 
اعضای محترم ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت 
محترم بهداشت در این ایام سخت و نفسگیر تشکر 
می کنیم و در همین ابتدا از جنابعالی و سایر اعضای 
ستاد ملی کرونا تقاضای رسیدگی و نظارت سریع 
بر نتایج عملی شدن دستورات، مصوبات، مجوزها 
و اعتبارات اعالم شده برای مدافعان سالمت به 

بیمارستان ها، دانشگاه ها و ... را داریم.
حتما مستحضر هستید که فقط در همین آبان ماه، 
تعداد ۳0 شهید پرستار و درمجموع تا امروز تعداد 
شهدای پرستار به ۸۴ نفر رسید. همچنین تعداد 
مبتالیان پرستار، ۵0 هزار نفر و تعداد پرستاران 
قرنطینه، بستری و ... که از خدمت منفک شده اند 

از مرز هشت هزار نفر گذشته است.
این آمار جدای از ابتالی خانواده های این عزیزان 
است، اما متاسفانه در بیمارستان های درگیر کرونا 
علیرغم نیاز و کمبود شدید پرستار، نه هنوز نیروی 
پرستار کافی و متناسب جذب و بکارگیری شده 
است؛ نه توسط مدیران و مسئوالن عملیاتی در 
دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها به انگیزه 
مدافعان سالمت توجه کافی می شود، نه حقوق و 
دستمزد آنها منتاسب این روزهای سخت و پرخطر 
پرداخت می شود و نه علت این همه ابتال، شهید 
و انفکاک نیروی متخصص از خدمت بررسی و 

رسیدگی می شود.
علیرغم زحمات و تالش های اعالمی سازمان برنامه 
و وزارت بهداشت و... در رابطه با تخصیص های 

اعتبارات و مجوزهای استخدامی که بسیار رسانه ای 
هم شده است، اما برعکس در بیمارستان ها به دلیل 
عملی نشدن یا اجرای بسیار ناقص مصوبات، نه 
تنها در بین سرمایه های انسانی رضایتمندی ایجاد 
نشده، بلکه به دالیل پیشگفت و به دلیل آنکه هر 
ماه به بهانه کاهش درآمدها از مبالغ دستمزدها و 
کارانه ها به شدت کاسته می شود و در نحوه محاسبه 
قانون بهره وری، رفتارهای سلیقه ای می کنند و در 
مقابل نص صریح قانون تفسیرها و اعمال سلیقه های 

شخصی می کنند و حقوق حقه پرستاران را آن هم 
در این شرایط رعایت نمی کنند، این رفتارها در 
بسیاری از بیمارستان ها اعتراض بحق پرستاران را 

بر انگیخته است.
کاهش های مکرر از حقوق مسلم پرستاران و سایر 
مدافعان جان برکف سالمت و عدم توجه کافی به 
نیازهای اساسی آنها و موانع خدمتی این عزیزان، 
نگرانی های جدی ما را به عنوان وکالی قانونی و 
منتخب پرستاران عزیز در جهت شکل گیری احتمالی 
اعتراضات گسترده پرستاران و سایر مدافعان سالمت 

ایجاد کرده است. )مستندات پیوست است(
بر این اساس سازمان نظام پرستاری کشور ضمن 
بحق دانستن تمام گالیه ها  و نارضایتی پرستاران عزیز، 
زنگ هشدار را برای مسئوالن محترم، عمال به صدا در 
می آورد. سازمان نظام پرستاری براساس بررسی های 
روزانه و وجود مستندات بسیار زیاد اعالم می دارد 
که بسیاری از تصمیمات، مصوبات و تخصیص 
اعتبارات و... علیرغم گذشت 10 ماه از کرونا هنوز 
درپیچ و خم های بروکراتیک برخی دانشگاه ها و 
بیمارستان ها گیر کرده و شامل جامعه هدف یعنی 
مدافعان جان برکف و از جان گذشته نظام سالمت 
نشده است. این در حالی است که همگان شاهدند 
پرستاران و سایرمدافعان سالمت در این روز و شب ها 
با بی سابقه ترین درصد اشغال تخت ها، پرکارترین 

و پرریسک ترین بیماران، خطرناک ترین بیماری، 
پر فرسایش ترین اوقات و شیفت های خدمتی را 

در بیمارستان ها سپری می کنند.
در این شرایط به علت عدم افزایش نیرو و شرایط 
خاص بیماری و بیماران مبتال به کرونا، فشار کاری و 
روحی_ روانی زیادی به کادر درمان و پرستاران وارد 
شده است، به گونه ای که در برخی از بیمارستان ها 
و بخش های کرونا هر 10 بیمار و بلکه بیشتر به یک 
پرستار سپرده می شود. آن هم پرستارانی که  10 ماه 
مداوم بر اثر مراقبت بی وقفه  و طوالنی از بیماران مبتال 
به کرونا، هم فرسودگی روحی_روانی و انگیزشی 
و هم فرسودگی شدید جسمی پیدا کرده اند. تعداد 
زیادی از این فرشتگان رحمت حتی مدت ها از 
فرصت دیدار اعضای درجه یک خانواده خود، 

برخوردار نمی شوند.
جناب آقای رئیس جمهور! در صورت عدم مداخله 
قاطع و عالج جویانه و سریع، بی شک مجموع این 
عوامل ضمن تاثیر انکارناپذیر بر کاهش کیفیت 
مراقبت ها و افزایش ابتال و شهادت و پرپر شدن 
نیروهای متخصص نظام سالمت، به احتمال زیاد 
موجب اعتراضات و نارضایتی های مدافعان سالمت 
را به اشکال مختلف در پی خواهد داشت که حتی 

در بعضی از استان ها به وقوع پیوسته است.
ادامه در صفحه 16 

نامه پرستاران به رئیس جمهوری 
برای احیای مطالبات بر زمین مانده

نمایندگان جامعه پرستاری ضمن انتقاد از فراموش شدن مطالبات قانونی پرستاران در بحران 
کرونا، یادآور شدند که فقط در آبان ماه، 30 پرستار شهید شدند

فقط در آبان ماه، ۳۰ پرستار شهید 
شدند و درمجموع تا امروز تعداد 
شهدای پرستار به ۸۴ نفر رسید. 
همچنین تعداد مبتالیان پرستار، 
۵۰ هزار نفر و تعداد پرستاران 

قرنطینه، بستری و ... که از خدمت 
منفک شده اند از مرز هشت هزار 

نفر گذشته است. متاسفانه در 
بیمارستان های درگیر کرونا با وجود 

نیاز و کمبود شدید پرستار، هنوز 
نیروی پرستار کافی و متناسب، 

جذب و بکارگیری نشده است
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 ادامه از صفحه 15
 جناب آقای رئیس جمهور! در مکاتبات قبلی این 
سازمان با حضرتعالی و سایر مسئوالن محترم به 
شدت تاکید شد که تامین »تعداد نیروی کافی، تامین 
تجهیزات الزم و انجام اقدامات انگیزشی متناسب با 
این ایام سخت و نفسگیر« سه ضرورت مهم است، 
اما اکنون و به دنبال افزایش تعداد شهدای پرستار 
در آبان و آذر جاری، بررسی علل این همه شهید، 
مبتال و... در بیمارستان ها نیاز و ضرورت بسیار بسیار 
فوری و اضطراری دیگری است تا با ریشه یابی کافی 
از ادامه این رخدادهای ناگوار در نظام سالمت کشور 

جلوگیری شود.«

اهم خواسته های پرستاران در روزهای 
سخت کرونا

 نمایندگان جامعه پرستاری کشور در این نامه به 
رئیس جمهوری، مهم ترین خواسته های خود را 
نیز مطرح کرده اند. بخشی از این خواسته ها در ادامه 

ذکر شده است.
 در این نامه آمده است: »۱- سریعا کارگروهی علمی 
ویژه، علل این میزان ابتال و شهادت در بین مدافعان 

سالمت را بررسی و راه حل مناسب ارائه کنند.
۲- تسریع و اتخاذ مسیر میانبر و ترک تشریفات 
بروکراتیک برای استخدام سریع و فوری حداقل ۳۰ 

هزار نفر نیروی جدید و تازه نفس کادر پرستاری 
و تسریع در تغییر وضعیت نیروهای مدافع سالمت 

شرکتی.
۳- بررسی و بازنگری کمی و کیفی امکانات محافظتی 
و ایمنی موثر در بیمارستان ها، بخش ها و نیز تجدیدنظر 
جدی در شرایط و محیط های کاری مدافعان سالمت 
مانند رختکن ها، اتاق ها و محل های استراحت موقت، 
به ویژه در بیمارستان ها و شهرهایی که آمار مرگ 

و میر باالیی دارند.
۴- اجرای کامل قانون بهره وری در رابطه با مشاغل 
با  متناسب  امتیازات سختی کار  اعمال  سخت و 

بخش های مذکور.

۵- محاسبه ساعت کار تمام پرستاران شاغل در 
بیمارستان ها با ضریب ۱.۵ برای ساعت کاری تمام 
بخش های بیمارستانی در ایامی که سایر کارکنان دولت 
تعطیل یا دورکار هستند و ضریب ۲ با یک هفته 
استراحت در هر ماه بدون کاهش حقوق مزایا و 
بدون امکان خرید و ذخیره این یک هفته )به منظور 
تجدید قوا( ویژه نیروهای فعال در بخش های کرونایی.

۶- عدم کسر کارانه و اضافه کار مدافعان سالمت 
که به کرونا مبتال می شوند و اجبارا از کار در بخش 
و بیمارستان منفک می شوند که متاسفانه در بعضی 

بیمارستان ها کسر می کنند.
۷- تسریع در پرداخت معوقات و عدم کاهش میزان 

کارانه مدافعان سالمت در این روزهای سخت به بهانه 
کاهش درآمد بیمارستان ها و تسریع در اصالح نظام 
پرداخت ناکارآمد نظام سالمت که دقیقا در تضاد با نیاز 
واقعی بیماران و خدمات ارزشمند تمام گروه های ارائه 
دهنده خدمت است. یعنی اجرای قانون تعرفه گذاری 
برای پرستاران که این روزها اهمیت وارزش خدمات 

آنها بر همگان روشن و مبرهن است.
۸- تسریع در صدور احکام فوق العاده ویژه برای 
تمام نیروهای مدافع سالمت اعم از رسمی، شرکتی، 
قراردادی و... در یکی دوهفته جاری و قبل از روز 

پرستار امسال. )۳۰ آذرماه سال جاری(
۹- تعیین مکان ویژه و مناسب با امکانات الزم جهت 
تشخیص، قرنطینه و درمان رایگان مدافعان سالمت 
و خانواده های این عزیزان که مبتال می شوند، اعم از 
تمام نیروهای رسمی، قراردادی و شرکتی و... به 
دلیل لزوم جلوگیری از انتقال ویروس به خارج از 
بیمارستان ها و به خانواده های این عزیزان انجام شود.

لذا ضمن تاکید مجدد به شرایط بحرانی این روزها 
درخواست می شود که کارگروهی برای تامین حقوق 
مادی، معنوی و شرایط  کاری مناسب تر مدافعان 
سالمت، تشکیل و موارد مطروحه را عملیاتی کنند 
و نتایج ماهانه با همکاری سازمان نظام پرستاری به 

ستاد ملی کرونا گزارش شود.«

تجمیع وعده های محقق نشده به پرستاران
نمایندگان جامعه پرستاری می گویند به دلیل اینکه 
در طول سالیان متوالی، مدام به پرستاران وعده های 
محقق نشده داده اند، هم اکنون بسیاری از پرستاران 
نسبت به وعده های مطرح شده برای بهبود اوضاع 

جامعه پرستاری، چندان خوشبین نیستند.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار نیز در 
گفتگو با سپید به وضعیت نامطلوب پرستاران در 
دوران کرونا اشاره می کند و می گوید: »با توجه به 
طوالنی شدن بحران کرونا، کادر پرستاری ما خسته 
و فرسوده شده اند. االن هر پرستار نیز به جای چند 
نیرو کار می کند. محصول این فشار کاری، این خواهد 
بود که خطای پزشکی باال می رود. پرستار تا حدی 
توان دارد. اگر فشار به جامعه پرستاری افزایش پیدا 
کند و نیروهای تازه نفس جذب نشوند، آمار مرگ 
و میر بر اثر کرونا هم باالتر می رود. متاسفانه وقتی 
پرستاران از این کمبودها شکایت می کنند، جواب 
منطقی به آنها نمی دهند و گاهی اعتراضات آنان 

را سرکوب می کنند.«
او تصریح می کند: »در دوران بحران کرونا فقط در 
مقام کالم از پرستاران به عنوان قهرمانان سالمت یاد 
کردند، اما در مقام عمل شاهد هستیم که وضعیت 
پرستاران، بسیار بدتر شده است. یک مشکل جدی 
دیگر این است که شاهد تضاد منافع در حوزه پرستاری 
هستیم. یعنی یک سری مسئوالن دولتی در حوزه 
پرستاری داریم که خودشان اعضای هیات مدیره 
شرکت هایی هستند که پرستار شرکتی را جذب 
می کنند. همچنین نادیده گرفتن حقوق پرستاران 
باعث شده است که آنها نسبت به وعده وعیدهای 
دولتی نیز بی اعتماد شوند و به عنوان آخرین راهکار 
به تجمع های اعتراضی دست بزنند. مثال در همین 
چند ماه اخیر نیز شاهد چندین تجمع اعتراضی در 

نقاط مختلف کشور بودیم.«
همچنین راحله هوشمند، پرستار فعال در بخش درمان 
کرونا نیز در گفتگو با سپید، تاکید می کند: »شاید خیلی 
از مردم با خودشان فکر کنند که دریافتی پرستاران 
در دوران کرونا بیشتر شده است، اما در خیلی از 
مراکز درمانی اینطور نیست. در برخی مراکز درمانی 
به پرستاران اعالم می کنند که چون درآمد بیمارستان 
کاهش پیدا کرده است، مجبوریم کارانه شما را کاهش 
دهیم و دیرتر پرداخت کنیم. یعنی نه تنها درآمد خیلی 
از پرستاران بیشتر نشده است، بلکه برخی از پرستاران 

با کاهش درآمد هم مواجه شده اند.«
او یادآور می شود: »پرستاران در بخش دولتی با افزایش 
شدید حجم کاری مواجه شده اند و پرستاران در بخش 
خصوصی نیز با خطر تعدیل نیرو روبرو هستند. در 
برخی مراکز درمانی خصوصی با اعالم اینکه درآمد 
بیمارستان ها کمتر شده است، اول از همه سراغ تعدیل 
پرستاران می روند تا هزینه ها را کاهش دهند. معتقدیم 
که نباید به پرستاران به دید سپر بال نگاه شود. یعنی 
نباید به این شکل باشد که تا وقتی به آنها نیاز داریم، 
شفاهی از آنها تقدیر کنیم، اما وقتی پای عمل رسید، 
مزد فداکاری شان را پرداخت نکنیم. با توجه به اینکه 
در بخش های درمان کرونا، همراه بیمار نمی تواند 
حضور داشته باشد، همین مساله نیز به بار کاری 

پرستاران اضافه کرده است.«
بسیاری از نمایندگان صنفی جامعه پرستاری بر لزوم 
حمایت بیشتر از پرستاران در دوران کرونا تاکید دارند. 
آنها می گویند با توجه به تداوم بحران کرونا تا حداقل 
یک سال دیگر، نیاز است که پاسخی به مطالبات قانونی 
پرستاران داده شود تا زیر بار فشار کاری در دوران 

کرونا، بیش از این دچار فرسودگی شغلی نشوند.

شریفی مقدم: با توجه به طوالنی 
شدن بحران کرونا، کادر پرستاری 
ما خسته و فرسوده شده اند. االن 

هر پرستار نیز به جای چند نیرو کار 
می کند. محصول این فشار کاری، 
این خواهد بود که خطای پزشکی 
باال می رود. پرستار تا حدی توان 

دارد. اگر فشار به جامعه پرستاری 
افزایش پیدا کند و نیروهای تازه 

نفس جذب نشوند، آمار مرگ و میر 
بر اثر کرونا هم باالتر می رود
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در برخی از بیمارستان ها و 
بخش های کرونا هر ۱۰ بیمار و 

بلکه بیشتر به یک پرستار سپرده 
می شود. آن هم پرستارانی که ۱۰ 
ماه مداوم بر اثر مراقبت بی وقفه 
 و طوالنی از بیماران مبتال به کرونا، 

هم فرسودگی روحی_روانی و 
انگیزشی و هم فرسودگی شدید 

جسمی پیدا کرده اند. تعداد زیادی 
از آنها حتی مدت ها از فرصت 

دیدار اعضای درجه یک خانواده 
خود، برخوردار نمی شوند

هوشمند: پرستاران در بخش 
دولتی با افزایش شدید حجم 

کاری مواجه شده اند و پرستاران 
در بخش خصوصی نیز با خطر 

تعدیل نیرو روبرو هستند. در 
برخی مراکز درمانی خصوصی با 

اعالم اینکه درآمد بیمارستان ها 
کمتر شده است، اول از همه 

سراغ تعدیل پرستاران می روند 
تا هزینه ها را کاهش دهند. 

همچنین در دوران کرونا، حتی 
برخی از پرستاران با کاهش 

درآمد هم مواجه شده اند



محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت ایران در گفت وگو با سپید

ابراهیمی علی   
است:  معتقد  سالمت  اقتصاد  انجمن  رئیس 
»پاندمی کرونا نوعی اقتصاد سیاسی به همراه 
داشت که در آن کمپانی های دارویی و شرکت های 
تولیدکننده تجهیزات می خواهند از محل بحران 
درآمدی برای خود کسب کنند، اما این وظیفه 
نظام های حاکمیتی است که گزارش ها را به دقت 
بررسی کرده و مراقبت کنند تا شهروندان اسیر 

تبلیغات و بازی کمپانی ها نشوند.«
همانطور که در شماره قبل عنوان شد روزنامه 
سپید در نظر دارد تا در سلسله گزارش هایی به 
گفت وگو با کارشناسان و مسئوالن نظام سالمت 
در خصوص سیاست های تأمین و توزیع واکسن 
کرونا و دسترسی عادالنه به واکسن و همچنین 
امکان پوشش بیمه ای آن بپردازد. در این شماره 
به سراغ محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن 
علمی اقتصاد سالمت ایران رفته ایم و با او در 

این خصوص به صحبت نشسته ایم.
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی 
گفت و گو  ابتدای  در  ایران  سالمت  اقتصاد 
اظهار داشت: »در وهله نخست باید مشخص 
شود که آیا واکسن تولید شده است یا خیر؟ 
سپس باید به این پرسش پاسخ داده شود که 
واکسن های  کارایی  و  علمی  روایی  میزان 
موجود چقدر است تا بتوان در این خصوص 

کرد.« تصمیم گیری 
وی افزود: »ازآنجاکه موارد متعددی از ابتالی 
مجدد مبتالیان به کووید 19 به بیماری مشاهده 
ابتالی  که  می کند  بیان  امر  این  درواقع  شده، 
درازمدت  ایمنی  برقراری  به  قادر  بیماری  به 
در فرد نیست و به همین دلیل این فرضیه که 
سیستم ایمنی به طورکلی توسط خود ویروس به 
نحوی تحریک شود که امکان ایمنی درازمدت 

حاصل شود، زیر سؤال رفته است.«

تبلیغاتیواکسنها پروپاگاندای
شرایط  در  »البته  داد:  ادامه  واعظ مهدوی 
واکسن  تولید  برای  که  تالش هایی  فعلی 
نظر  از  ازآنچه  بیش  است  انجام  حال  در 
بیشتر  باشد  شده  ثابت  آنها  اثربخشی  علمی 
به پروپاگاندای تبلیغاتی شبیه است؛ بنابراین 
این موضوع چه در مورد واکسن تولید داخل 
که  واکسن های خارجی  در خصوص  و چه 
نگرفته  قرار  علمی  محافل  تأیید  مورد  هنوز 
مشخص  آنها  اثربخشی  و  کارایی  میزان  و 

نشده است، صادق است.«
این کارشناس اقتصاد سالمت افزود: »بدیهی 
روی  بر  که  سرمایه گذاری  میزان  که  است 
بر اساس  باید  این موضوع صورت می گیرد 
بنابراین  شود؛  تضمین  آن  اثربخشی  میزان 
مبتنی  مطالعات  و  مقایسه ها  در  که  دید  باید 
با در نظر گرفتن  بالینی و  بر کارآزمایی های 

گروه های شاهد چه مقداری از افراد نسبت 
به گروه شاهد توانسته اند با استفاده از واکسن 
ایمن شده و در برابر بیماری محافظت شوند.«
وی گفت: »ازاین رو ما در عمل شاهد هستیم 
واکسن های  خصوص  در  تخمین ها  که 
کلینیکال  ترایال   آغاز  از  نشان  کرونا  ایرانی 
و  می دهد  تابستان  اوایل  از  واکسن ها  این 
هنوز  نیز  خارجی  واکسن های  خصوص  در 
گزارش مشخصی از کلینیکال ترایا ل های آنها 

اثبات نشده است.« منتشر و 
به  را  ما  موضوع  »این  افزود:  واعظ مهدوی 
سازمان  که  جامعی  و  گسترده  مطالعه  یاد 
جهانی بهداشت در خصوص اثربخشی داروها 
زیرا  می اندازد؛  داد،  انجام  کرونا  مورد  در 
درحالی که بسیاری از مردم پول های هنگفتی 
برای خرید انواع داروهایی که گفته می شد برای 
درمان کووید مؤثر است، می پرداختند؛ نتایج 
مطالعات و کارآزمایی بالینی سازمان جهانی 
بهداشت نشان داد که حداقل چهار گروه اصلی 
حالی  در  این  هستند.  بی اثر  داروها  این  از 
است که متأسفانه امروز هم در بیمارستان ها 
و مراکز درمانی ما مثل نقل ونبات اینترفرون 
درحالی که  می شود  تجویز   IVIG حتی  و 
این  اثربخشی  هیچ گزارش مشخصی درباره 
دیگری  داروهای  یا  ندارد.  وجود  داروها 
که  هیدروکسی کلروکین  و  رمدسیویر  مانند 
تمرکز  آنها  روی  بر  سازمان  این  مطالعه  در 

ایجاد شد و بی اثر بودن آنها به اثبات رسید.«
وی اظهار داشت: »تا به امروز تنها مطالعه مبتنی 
بر کارآزمایی بالینی که اثربخشی یک دارو را 
داده مربوط  نشان  با گروه شاهد  مقایسه  در 
D است که نقش پیشگیری کننده  به ویتامین 
به  مرگ ومیرها  میزان  در  آن  کاهش دهنده  و 

اثبات رسیده است.«

هنوزمطالعهاثباتشدهایارائهنشدهاست
رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت ایران افزود: 
»در خصوص واکسن کرونا هنوز هیچ مطالعه 
دارای کارآزمایی بالینی اثبات شده ارائه نشده 
است و امروز شاهد هستیم که تجویز واکسن 
آنفلوانزا برای پیشگیری از ابتال به کووید 19 
کار  آن  روی  بر  و  گرفته  قرار  مدنظر  بیشتر 
می شود. البته اثربخشی واکسن آنفلوانزا هم هنوز 
به اثبات نرسیده و نتایج آن مشخص نیست.«
وی افزود: »گزارش های موجود بیشتر بر این 
موضوع متمرکز است که داروها و روش های 
درمانی به طور عمده در مورد ویروس هایی مثل 
اچ آی وی، ابوال، هپاتیت و نظایر این ها آزمایش 
شده است، درحالی که رفتار ویروس اچ آی وی 
با ویروس کرونا به کل متفاوت است؛ بنابراین 
اختصاصی  داروهای  می گوییم  که  همانطور 
این ویروس ها بر روی کرونا مؤثر نیستند در 
خصوص واکسن نیز این فرضیه مطرح است.«
واعظ مهدوی تصریح کرد: »میزان سرمایه گذاری 

میزان  به  گیرد  انجام  واکسن  درباره  باید  که 
دارد  بستگی  ویروس  روی  بر  آن  اثربخشی 
نوع  یک  شود  اثبات  اگر  که  است  طبیعی  و 
واکسن اثربخشی مناسبی دارد و می تواند افراد 
را مصون کند، باید برنامه تجویز گسترده آن 
است  طبیعی  البته  گیرد.  قرار  کار  دستور  در 
داشته  منابعی  به  بستگی  اقدام  این  انجام  که 
باشد که امکان اختصاص آنها وجود دارد. بر 
این اساس گروه های در معرض خطر همچون 
کادر درمان و گروه های با ریسک باال همچون 
سالمندان و بیماران زمینه ای باید در اولویت 

دریافت واکسن قرار گیرند.«
معاون اسبق وزیر رفاه افزود: »به نظر می رسد 
تا زمانی که این اطمینان حاصل نشده نشود، 
پروپاگاندای  نوعی  واکسن  روی  بر  تبلیغات 
کمپانی های بزرگ تولیدکننده واکسن بوده و 

بیشتر جنبه های خبری دارد.«

نظامپزشکیجلویتبلیغاتکاذبرابگیرد
واعظ مهدوی اضافه کرد: »البته وظیفه نهادی به 
نام سازمان نظام پزشکی است که با توجه به 
قانون ممنوعیت تبلیغ دارو و خدمات پزشکی، 
کاذب  به صورت  عمومی  افکار  اینکه  برای 
جهت گیری پیدا نکرده و به سمت خرید دارو 
و روش های پزشکی اثبات نشده حرکت نکنند 

اقدامات جلوگیری کند.« قبیل  این  از  باید 
ادامه در صفحه 18 

اسیر پروپاگاندای کمپانی ها نشویم
گزارش دوم سپید از نحوه تأمین و توزیع واکسن کرونا در کشور
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 ادامه از صفحه 17
وی ادامه داد: »هرچند این نوع تبلیغات در 
قانون ممنوع اعالم شده و این ممنوعیت باید 
بر  نظارت  و  اعمال  وظیفه  اما  شود،  اعمال 
ممنوعیت تبلیغات کاالهای پزشکی با سازمان 
نظام پزشکی است و این سازمان باید نقش 
و جایگاه خود را در این زمینه به درستی ایفا 
کرده و بر اعمال ممنوعیت اقدام کند؛ زیرا 
ارائه نشده  تا زمانی که شواهد علمی کافی 
و  علمی  کمیته های  تأیید  به  شواهد  این  و 
قانونی فارماکوپه و کمیته های قانونی تجویز 
از  باید  نرسد  بهداشت  وزارت  پیشگیری  و 

شود.« اجتناب  آن  اخبار  انتشار 
ایران  سالمت  اقتصاد  علمی  انجمن  رئیس 
تأکید کرد: »متأسفانه گاهی فضای اجتماعی 
و فشار افکار عمومی سبب می شود که حتی 
وزارت بهداشت نیز تسلیم جو و مافیا شود. 
نمونه این موضوع در خصوص انسولین بود 
زیرا درحالی که کمیته های قانونی تصمیماتی 
که  بودیم  شاهد  اما  بودند،  کرده  اتخاذ  را 
و  خبری  گزارش  چند  با  وزارتخانه  این 
آنها  بیشتر  که  رسانه ای  فضای  تأثیر  تحت 
بود،  شده  برنامه ریزی  واردکنندگان  توسط 
ناگزیر به واردات شد. البته خود این واردات 
کردیم  مشاهده  چراکه  شد  خیر  موجب  نیز 
حتی زمانی که دارو به صورت تک نسخه ای 
کمپانی  قیمت  یک سوم  آن  قیمت  شد  وارد 
بزرگ  انبار  یک  هم  بعد  و  بود  واردکننده 
احتکاری از این واکسن ها کشف شد و نشان 
داد که چه سوءاستفاده بزرگی در پشت این 
است.  نهفته  نیازها  القای  و  واردات  نوع 
در  نیاز  القای  همین  که  می رسد  نظر  به  لذا 
تزریق  خصوص واکسن کرونا هم در حال 

است.« جامعه  به 
وی با بیان اینکه نباید قبل از ارائه و انتشار 
مدارک و مستندات مربوط به  کلینیکال ترایال، 
تصریح  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  واکسن 
از  قبل  ندارد  حق  بهداشت  »وزارت  کرد: 
انتشار نتایج و قرار گرفتن آنها در دسترس 

واکسن  واردات  به  نسبت  علمی،  محافل 
اقدام کند؛ زیرا تا به امروز هیچ شواهدی از 
کارآزمایی های بالینی در اختیار عموم و حتی 
نهادهای علمی مانند سازمان جهانی بهداشت 
هرگونه  پاسخ  ازاین رو  است.  نگرفته  قرار 
پرسشی درباره نحوه و زمان توزیع واکسن 
واکسن ها  اثربخشی  میزان  بررسی  به  منوط 

است.« آنها  ترایال  کلینیکال  نتایج  طبق 
هزینه  باید  اینکه  بیان  با  واعظ مهدوی 
و  گرفته  قرار  مدنظر  واکسن ها  اثربخشی 
درصد  چند  واکسن ها  که  شود  مشاهده 
است  چقدر  آنها  قیمت  و  دارند  اثربخشی 
و سپس میزان ثبت سفارش ها مشخص شود، 
افزود: »از نظر مطالعات اقتصاد بهداشت میزان 
هزینه  به  دارویی  توزیع هر  تجویز و سطح 
سال های  حفظ  در  آن  تأثیر  میزان  و  دارو 
بنابراین  دارد؛  بستگی  جامعه  افراد  زندگی 
میزان کالی حاصل شده و قیمت دارو سطح 

کرد.« خواهد  تعیین  را  آن  بهره برداری 

از کوواکس تصمیم  خرید واکسن 
کور است

رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت ایران در 
ادامه گفت: »تصمیمات وزارت بهداشت برای 
خرید از کوواکس و یا سایر شرکت های مدعی 
تولید واکسن به نوعی تصمیمات کور است؛ 
گرفتن  نظر  در  بدون  که  تصمیماتی  چراکه 
این دو فاکتور اتخاذ شود درواقع تصمیمات 
بی هدف و کور است. البته متأسفانه در کشور 
ما در خصوص بسیاری از داروها و تجهیزات 
این روش تصمیم گیری وجود دارد  پزشکی 
این  برای  علمی  مبنای  روزی  امیدواریم  که 
تصمیم ها  و  شود  اتخاذ  تصمیم گیری ها  نوع 
بر اساس کالی و قیمت و سبد هزینه ای که 

اتخاذ شود.« تأمین است،  قابل 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نظام مالی 
همه  برای  کرونا  واکسن  تأمین  توان  کشور 
مردم را دارد، گفت: »بر اساس مطالعات مبانی 
اقتصاد سالمت نوع تصمیم گیری در خصوص 

هر نوع دارو یا واکسن بر اساس مدل هایی انجام 
می شود که مانند جداول لیگ های فوتبال تنظیم 
می شود و کلیه داروها و تجهیزات پزشکی بر 
اساس میزان کالی که حاصل می کنند مرتب 
و اولویت بندی می شوند و مجموع این ها به 
مخرج کسر که همان منابع در اختیار است، 
که  هزینه ای  میزان  بنابراین  می شوند؛  تقسیم 
برای  را  آن  هزینه کرد  توان  کشور  اقتصاد 

دارد، محاسبه می شود.« هرکدام 
اساس  بر  »ازاین رو  افزود:  واعظ مهدوی 
به  مربوط  بورد  و  جدول  این  داده های 
کووید،  بیماری  مثال  برای  بیماری  هر 
منابعی که  با مقدار  تصمیم گیری می شود که 
چگونه  دارد  اختیار  در  کووید  مهار  برای 
این  از  مقداری  چه  و  شود  سیاست گذاری 
میزان  یا چه  و  برود  واکسن  به سمت  مبالغ 
از اعتبارات به سمت آموزش های عمومی و 
اجتماعی برده شود و نیز چه میزان از منابع 
برای دارو و سایر اقدامات هزینه شود. البته 
کاهش  در  که  شده  ثابت  امروز  به  تا  آنچه 
بیماری و جلوگیری از بیماری اثربخش است 
همان سه گانه مشهور شستن دست ها و زدن 

فیزیکی است.« فاصله  ماسک و رعایت 

بیمه ای  پوشش  اقتصادی  صرفه 
بیمه گر سازمان های  برای  واکسن 

در  درمانی  خدمات  بیمه  اسبق  مدیرعامل 
نیز  کرونا  واکسن  بیمه ای  پوشش  خصوص 
باشد  مؤثر  پیشگیری  »اگر واکسن در  گفت: 
به طور یقین از درمان به صرفه تر خواهد بود، 
به  باید  پیشگیری  در  بودن  مؤثر  منتها شرط 

نباشد.« کاذب  تبلیغات  و  اثبات رسیده 
واعظ مهدوی با تأکید مجدد به نتایج کلینیکال 
اثربخشی واکسن، افزود:  ترایال ها و مقایسه 
»اگر واکسنی عرضه شود که با قیمت بسیار 
زیاد و میزان تأثیر کم بخواهد در هزینه های 
باالیی  هزینه ای  بار  شود  گنجانده  بیمه ها 
بدون اثربخشی و کاهش بیماران و هزینه های 
بنابراین اگر واکسن  ایجاد خواهد کرد؛  آنها 

نوع  این  دهد،  کاهش  را  درمان  هزینه های 
بود.« بیمه ها خواهد  نفع  به  هزینه 

وی ادامه داد: »حال سؤال این است که آیا 
بیمه ها اعتبارات این نوع هزینه کرد را دارند؟ 
پاسخ این است که وقتی بیمه  ها هزینه درمان 
این بخش را هم داشته  باید  دارند  را  کرونا 
باشند. برای مثال امروز فرض کنید هزینه بیمه 
برای هر بیمار کوویدی در سال هزار تومان 
است حال اگر روشی وجود داشته باشد که 
کند  تومان  را سیصد  این هزینه  پیشگیری  با 
و  داشت  اقتصادی خواهد  بیمه صرفه  برای 
آنها راغب خواهند بود تا با پرداخت دویست 
هزینه های  مجموع  بیشتر،  تومان  سیصد  یا 
اگر واکسنی  لذا  پانصد تومان کنند؛  خود را 
تولید شود نیاز به اعتبار اضافی برای پوشش 

بیمه ای آن وجود نخواهد داشت.«
از موضوعاتی  یکی  »اتفاقا  اضافه کرد:  وی 
که می شود اثربخشی واکسن را سنجید همین 
بیمه ها  هزینه های  باید  زیرا  است  موضوع 
سال  یک  فاصله  در  واکسن  تجویز  از  بعد 
به یک دهم کاهش پیدا کند و اگر این اتفاق 
نیفتد نشان می دهد که واکسن نوعی تبلیغات 
کاذب بوده و اثربخشی الزم را نداشته است 
کنید  تزریق  را  چون نمی شود شما واکسنی 
و میزان مرگ ومیر و هزینه ها به همین مقدار 

بماند.« باقی 
»البته  گفت:  سالمت  اقتصاد  کارشناس  این 
که  است  مفید  شرایطی  در  پوشش ها  این 
داشته  وجود  بیمه ها  در  مسئولیت پذیری 
علیرغم  که  هستیم  شاهد  امروز  زیرا  باشد 
بیمارستان های  بهداشت  وزارت  اعالم های 
میلیون  چهارصد  حتی  و  صد  تا  خصوصی 
کوویدی  بیماران  برای  صورتحساب  تومان 
صادر می کنند و این نشان می دهد که بیمه ها 

می کنند.« خالی  شانه  مسئولیت  پذیرش  از 
رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت ایران در 
خصوص تزریق واکسن به اتباع سایر کشورها 
نیز گفت: »بر اساس پروتکل های بهداشتی اگر 
دارو و یا روش تجهیزاتی در بسته خدمات 
یا  اطفال  فلج  واکسیناسیون  مانند  بهداشتی 
آن  پوشش  گیرد،  قرار  واکسیناسیون ب ث ژ 
برای همه ساکنان کشور الزامی خواهد بود.«
در  که  کسانی  کلیه  »امروزه  افزود:  وی 
محدوده مراکز بهداشتی قرار دارند می توانند 
دریافت  رایگان  به صورت  را  واکسن ها  این 
کنند. لذا در بسته خدمات مورد تعهد بهداشت 
یک بخش مشخصی از داروهای مشخص و 
واکسن ها وجود دارد و این موضوعات شامل 
مواردی می شود که متخصصین اثربخشی آنها 
را تأیید کرده باشند. ازاین رو این محصوالت 
در  ملیت  و  بود  خواهد  ساکنین  همه  برای 

بود.« نخواهد  آنجا مطرح 
آن  هم  امر  این  »علت  گفت:  واعظ مهدوی 
است که در جنبه نخست نوعی انسان دوستی 
آثار  بعد  نهفته است و در وهله  امر  این  در 
بخش  این  در  نیز  بیماری  از  ناشی  بیرونی 
خود  به  فقط  بیمار  فرد  زیرا  است  اثرگذار 
وارد  لطمه  نیز  جامع  به  بلکه  نمی زند  لطمه 
حاکمیت  وظیفه  اینکه  ضمن  کرد.  خواهد 
تا  بگیرد  را  بیماری  انتشار  جلوی  که  است 
بیماری  انتشار  از  بیمار نشود و هم  فرد  هم 

افراد جلوگیری شود.« به سایر 
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علی رغم شرایط کرونایی  کشور، بر اساس اعالم وزیر آموزش و پرورش؛

  یاسر مختاری
در حالیکه کرونا در دهمین ماه شیوع خود در 
کشور همچنان در اوج است و تاکنون هزاران 
نفر را قربانی کرده است و مدیران بهداشتی و 
درمانی کشور در پی کاهش آن هستند، نیمسال 
تحصیلی دانش آموزان روبه پایان بوده و آموزش و 
پرورش در این شرایط بار دیگر موضوع امتحانات 
حضوری دانش آموزان و بازگشت کالس اولی ها 

را مطرح کرد.

آموزش در بحران
به گزارش خبرنگار سپید، محسن حاجی میرزایی 
وزیر آموزش و پرورش صبح امروز 8 آذرماه با 
اشاره به وضعیت کرونایی حال حاضر جامعه 
اظهار کرد: »آموزش در شرایط کرونا، آموزش 
در بحران است. بحران یعنی اینکه حال هیچکس 
حال طبیعی ندارد و همه در این شرایط ویژه و 
نگران، کار را دنبال می کنند. در دوران کنونی 
روش آموزش، نقش خانواده و دانش آموز، روش 
ارزشیابی و ارتباط گرفتن دانش آموز با معلم و 
همچنین معلم با دانش آموز تغییر کرده است. روش 
نظارت مدیران بر انجام ماموریت های مدرسه نیز 
تغییر کرده  و تمامی اینها در این شرایط متفاوت 

برای آموزش و پرورش رقم خورده است.«
وی با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش با بیان 
اینکه کار کردن در این شرایط برای همه سخت 
و پیچیده است گفت: »همه تالش ما این است 
که محیط کار مناسبی را برای همکاران خود مهیا 

کنیم و ماموریت خود را به درستی انجام دهیم. به 
دنبال این هستیم که دانش آموزان در این شرایط 
آسیب نبینند و محتوای آموزشی به درستی به 
آنها منتقل شود تا افت تحصیلی پیدا نکنند و 

ترک تحصیل نیز نداشته باشند.«
وی در ادامه با اشاره به پیشینه و دالیل راه اندازی 
شبکه شاد گفت: »ایجاد مجموعه ای با توانمندی 
ارائه خدمت به همه دانش آموزان و معلمان کار 
قابل توجهی بود. شرکت همراه اول زیرساخت 
های شبکه شاد را فراهم کرد و بهترین متخصصان 
ایرانی امروز درگیر کار روی شبکه شاد هستند و 
می توانند شهادت دهند هر روز وضعیت بهتری 

را نسبت به روز قبل تجربه کرده ایم.«
حاجی میرزایی در ادامه با اشاره به مشکالت 
این  از  »بخشی  کرد:  اظهار  شاد  شبکه  کنونی 
مشکالت  مربوط به زیرساخت فنی و بخش 
دیگر مربوط به کاستی های نرم افزاری است که 
شناسایی شده و در حال ترمیم هستند. این کار 
با توسعه زیرساخت ها و رفع اشکاالت فنی در 
حال انجام است و تیم مسئوالن فنی به ما نوید 
داده اند که ظرف یکی دو هفته آینده این مشکل 

هم برطرف خواهد شد.« 
وزیر آموزش و پرورش در رابطه با درخواست 
از وزارتخانه از دیگر نهادها برای کمک به امر 
آموزش در زمان کرونا، گفت: »از مجموعه های 
دیگر کمک خواسته بودیم اما یکی از مطالبات 
ما فراهم کردن محیط ایزوله برای دانش آموزان 
بود. ما از پیام رسان های داخلی تضمین خواسته 

بودیم که باید تحت تست هایی قرار می گرفتند اما 
نپذیرفتند و ناگزیر شدیم شاد را راه اندازی کنیم.«
وی افزود: »حتی هفته های اول، پنج پیام رسان 
داخلی را هم معرفی کرده بودیم اما به سرعت 
متوجه شدیم که توانایی الزم را برای ارائه این 
سرویس ندارند. اینستاگرام، واتساپ و غیره همه 
خارجی هستند اما تنها اپلیکیشن بومی با این حجم 

کاربر، شاد است.« 
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه شاد یک 
بستر گسترده است و خطاها و کاستی هایش زود 
آشکار می شود اظهار کرد: »شاد در همه خانه ها 
ما  کار  داند  می  هر خانواده ای  و  دارد  حضور 

چگونه است. «
حاجی میرزایی با اشاره به  برقراری ۶00 هزار 

ارتباط زنده در شبکه شاد در هر روز اشاره کرد 
و گفت: »در برخی ساعات روز ترافیک باالیی 
داریم که ساعات کالسی را در ساعات مختلف 
روز تقسیم کردیم تا بار ترافیک توزیع شود و 

پاسخگویی با مشکالت کمتری روبرو باشد.«

آموزش و پرورش توان تأمین گوشی 
هوشمند ندارد

وی با بیان  اینکه اکنون در شاد این امکان فراهم 
است که  دو یا سه فرزند بتوانند با یک گوشی 
وارد شبکه بشوند؟ گفت: »درباره اینکه عده ای 
اکنون ابزار هوشمند ندارند، امکان تأمین آن از 
ناحیه ما نیست چرا که نیازمند واردات و تأمین 
ارز است. البته تهیه ابزار هوشمند به همت خیرین 
در حال انجام است و در بودجه سال 1۴00 نیز 
پیش بینی هایی برای این امر انجام شده است.« 

امتحانات دانش آموزان حضوری است 
وزیر آموزش و پرورش درباره برگزاری امتحانات 
پایان نیم سال تحصیلی در شرایط کرونایی کنونی 
نیز گفت: »ترجیح ما آموزش حضوری است. اصل 
بر برگزاری امتحانات نیز به صورت حضوری 
با دانش آموز  ما  ارتباط  از وقتی که  است زیرا 
مجازی شده باید میزان فراگیری او از درس برای 
ما مشخص باشد، لذا امتحان حضوری است مگر 
اینکه در زمان امتحانات با وضعیتی مواجه شویم 
که متخصصان امر بهداشت اجازه این موضوع 

را ندهند.« 
حاجی میرزایی افزود: »به محض خارج شدن 
از این تعطیلی دوهفته ای به خانواده ها توصیه 
آموزش حضوری به ویژه برای کالس اولی ها را 
داریم و خود ما بر رعایت پروتکل های بهداشتی 

تاکید می کنیم.« 
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه الیحه رتبه 
بندی به دولت ارائه شده گفت: »اعتباری نیز در 
بودجه 1۴00 برای آن پیش بینی شده و امید است 
سال آینده این الیحه اجرا شود. در رتبه بندی پیشین 
از ظرفیت 10 قانون خدمات استفاده شده بود 
که پس از تعمیم دادن این ظرفیت توسط دولت 
به تمام کارکنان دولت، عمال رتبه بندی قبلی 
بی اثر شد و ما مجددا در این الیحه رتبه بندی را 

پیشبینی کردیم.«

از شیوه فعلی خدمات و آموزش در 
مدارس راضی نیستیم 

وزیر آموزش و پرورش نسبت به وضعیت فعلی 
خدمات، پشتیبانی، شیوه آموزش در مدارس  ابراز 
نارضایتی کرد و افزود: »در شرایط فعلی همه چیز 
تغییر کرده است و ما در راهی قدم گذاشتیم که 
قبال طی نکرده بودیم اما این شرایط روز به روز 

بهتر خواهد شد.«
ادامه در صفحه 20 

امتحانات دانش آموزان حضوری است
کالس اولی ها برای آموزش حضوری به مدرسه بازگردند

حاجی میرزایی: »ترجیح ما 
آموزش حضوری است. اصل بر 
برگزاری امتحانات نیز به صورت 
حضوری است زیرا از وقتی که 

ارتباط ما با دانش آموز مجازی شده 
باید میزان فراگیری او از درس 

برای ما مشخص باشد، لذا امتحان 
حضوری است مگر اینکه در زمان 
امتحانات با وضعیتی مواجه شویم 
که متخصصان امر بهداشت اجازه 

این موضوع را ندهند
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 ادامه از صفحه 19
در حالی وزیر آموزش و پرورش از حضوری بودن 
امتحانات پایان نیم سال تحصیلی سخن می گوید 
که به اذعان خود شبکه شاد که برای آموزش به 
دانش آموزان در شرایط کرونایی استفاده می شود 
مشکالت بسیاری داشته حتی از  حدود 15 میلیون 
دانش آموز کشور نیز تعداد بسیاری زیادی از آنان 
به این شبکه یا ابزار هوشمند دسترسی ندارند. 

آخرین آمار استفاده از شبکه شاد  به نقل از ایسنا 
حاکی از این است که تا کنون 110 هزار و 9۷9 
مدیر، 1۲ میلیون و ۲8۶ هزار و 193 دانش آموز 
و ۷0۶ هزار و 3۴۲ معلم عضو شبکه شاد شده اند. 
پایین ترین آمار دسترسی به شبکه شاد مربوط 
به استان سیستان و بلوچستان است. تعداد کل 
دانش آموزان این استان ۷۶1 هزار نفر است که 
از این میزان، هویت 318 هزار نفر در شاد احراز 
شده و تعداد دانش آموزان فعال در هفت روز 
گذشته ۲۲5 هزار نفر بوده است. با استناد به این 
آمار حداقل حدود ۲.5 میلیون دانش آموز از چنین 
امکانی برای آموزش محروم هستند ضمن اینکه 
تعداد دانش آموزان معلول و با نیازهای ویژه را نیز 
باید به این افراد اضافه کرد. اگرچه در روزهای 
و  آموزش  تفاهم نامه سازمان  اساس  بر  گذشته 
پروش استثنایی قرار شد تا امکانات این شبکه 
برای دانش آموزان استثنایی متناسب سازی شود، 
اما تعداد این دانش آموزان حدود 150 هزار نفر 
است و چنانچه شبکه شاد برای این افراد متناسب 
سازی شود هنوز تعداد بسیار زیادی از دانش آموزان 

هستند که از این امکانات محروم بوده اند.
موضوع دیگری که در سخنان وزیر بهداشت نگران 
کننده است »امتحانات حضوری« از دانش آموزان 
است. در حالیکه هنوز وضعیت بسیاری از شهرهای 
کشور قرمز است و روزانه بیش از 13 هزار نفر از 
مبتالیان کرونا در کشور شناسایی می شوند اصرار 
آموزش و پرورش برای اخذ امتحانات حضوری 
و یا حضور پیدا کردن دانش آموزان کالس اولی بر 
سر کالس های خود در این سال به خصوص، سوال 
برانگیز است. اگرچه حاجی میرزایی سیاست های 
تابع سیاست های بهداشتی  این وزارت خانه را 
کشور می داند. اما هنوز اعالم بازگشایی مدارس 
و الزام به آموزش حضوری از سوی وی در اول 
مهرماه علی رغم هشدارهای مکرر وزاری پیشین 
اعتراض گسترده جامعه  آموزش و پرورش و 
پزشکی به این موضوع در اذهان باقی مانده است. 
اگرچه بعدها از سخنان خود عقب نشینی کرد با این 
حال طی دو هفته نگرانی زیادی را در بین والدین 

دانش آموزان و جامعه پزشکی کشور ایجاد کرد. با 
این حال عصر روزگذشته معاونان وزیر آموزش 
و آموزش در نشستی مشترک با معاون بهداشت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی به 
رایزنی آخرین برنامه های ای وزارت خانه در سال 

کرونایی پرداختند.

راه اندازی ۴ کانال برای آموزش 
سالمت در شبکه شاد

مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی و سالمت 
آموزش و پروش دراین نشست با بیان اینکه 
با همکاری مشترک و بین سازمانی دو دستگاه 
می توانیم به یک رابطه  بردـ  برد برسیم که این 

متعلق به یک کشور و ملت است، گفت: »در 
دوره کرونا توانستیم دو واحد درسی بهداشت و 
سالمت را در لیست دروس دانشجویان دانشگاه 
فرهنگیان قرار دهیم. همچنین برای ارتقا سطح 
دانش فرهنگیان، دوره های آموزش ضمن خدمت 
را ارائه کردیم.« معاون تربیت بدنی و سالمت 
ادامه داد: »با همکاری سازمان پژوهش موفق 
به انتشار کتاب آموزش، بهداشت و سالمت 
تحصیلی  رشته های  تمام  آموزان  دانش  برای 
در پایه دوازدهم شدیم و بازنگری کتاب های 
دوره ابتدایی برای آموزش سالمت و بهداشت 

در این دوره جایگاه ویژه ای قائل شدیم.«
حمیدی گفت: »در خصوص تولید محتوای در 
کانال شاد، موفق به راه اندازی ۴ کانال برای آموزش 
سالمت، ایمنی، محیط زیست و کنترل چاقی در 
شبکه شاد شده ایم. همچنین توانستیم بی ام ای 

13 میلیون دانش آموز را در شاد ثبت کنیم.«
وی ادامه داد: »در دوران کرونا با آموزش هایی 
فلوراید  موفق شدیم   ارائه شد  والدین  به  که 
تراپی را در دو استان تهران و کرمان با کمک 

خانواده ها انجام دهیم
حسن ملکی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی در مورد تدوین آموزش های بهداشتی 
در کتب درسی گفت: »برنامه های درسی کارآمد 
و مطلوب می توانند انسان های سالم تربیت کنند و 
برعکس هر قدر دانش آموزان از سالمت بیشتری 
برخوردار باشند بهره برداری و یادگیری در درس 

بیشتر خواهد بود.
وی ادامه داد:  »در چند ماه آینده راهنمای برنامه های 
درسی تحولی را طبق آنچه در سندتحول آمده 
است، ارائه خواهیم کرد که در این مسیر چند 
نکته مهم در مورد ارتقا سالمت روان، عاطفی، 

اجتماعی و جسمی مدنظر ما بوده است.«

تأکید برنامه های مدرسه بر سالمت و 
آموزش بهداشت در جامعه

علیرضا کمره ئی، معاون آموزش متوسطه اظهار 
کرد: سعی بر این بوده است که در تمام دستور 
العمل ها تاکید بر بهداشت و آموزش بهداشتی 
باشد. همچنین موفق به بارگذاری و نشر پیام ها 

و محتواهای تاثیرگذار در رابطه با آموزش نکات 
بهداشتی در شبکه های اجتماعی شده ایم. تمام 
شورای  جلسات  و  تلویزیونی  آموزش های 
بصورت  مدرسه  برنامه های  تمام  و  معاونین 
مجازی، آموزش های ضمن خدمت و آموزش های 
مستقیم همه بر سالمت و آموزش بهداشت در 

جامعه تاکید داشت.«
معاون آموزش متوسطه گفت: »در زمان شیوع 
کرونا کرونابا همکاری 1300 واحد کارگاهی موفق 
به تهیه و تولید ماسک و موادی ضدعفونی کننده 
کردیم . اگر چه این کارگاه های دانش آموزی در 
حال حاضر به دلیل رعایت پروتکل ها  متوقف 
شده اند . ولی در زمان خود کمک قابل توجهی 
به تولید ماسک  و تولید مواد  ضدعفونی در 

جامعه کرده بود.«
علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی اظهار 
کرد: »سالمت روحی وروانی دانش آموزان با 
سالمت جسمانی آن ها به هم گره خورده و 
بخشی از سالمت روحی افراد به واسطه عدم 
تاب آوری افراد و آمادگی روحی برای رویارویی 
با مشکالت است که در این مورد موفق به انجام 

اقدامات موثری شده ایم.«
کاظمی افزود: »تمام زیر ساخت های الزم برای 
سالمت روان و پیشگیری آن ها در سامانه نماد پایه 
گذاری شده است، به کمک این سامانه می توانیم 
تمام  نیمرخ  و  روان  نمودارهای سالمت  انواع 
و  منطقه  استان،  در  روان  سالمت  نمودارهای 
شهرستان را ترسیم کنیم. همچنین بیش از 1۷0 
بارگذاری شده  و  تولید  زمینه  این  در  محتوی 
و اطالعات دقیق ویژه معلم و دانش آموزان و 
والدین طراحی و در سامانه قرار داده شده است. 
همچنین بسته ویژه خدمات مشاوره ای را در قالب 
سه طرح به کمک دانش آموزان و با نگاه آموزش 

همساالن در حال پیگیری هستیم.«
حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی نیز اظهار کرد: 
»در مدارس دوره ابتدایی و دوره پیش دبستانی یکی 
از نکات مهم، آموزش خود مراقبتی و  سالمت 
برای دانش آموزان و اولیا است که این آموزش ها 
در شبکه شاد یا به صورت حضوری در اختیار 

دانش آموزان و اولیا آنها قرار گرفت.«

 حمیدی: در دوره کرونا 
توانستیم دو واحد درسی 

بهداشت و سالمت را در 
لیست دروس دانشجویان 

دانشگاه فرهنگیان قرار دهیم. 
همچنین برای ارتقا سطح دانش 

فرهنگیان، دوره های آموزش 
ضمن خدمت را ارائه کردیم
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