
سال 16  شماره 1811  چهارشنبه 12 آذر 1399  2000 تومان
www.sepidonline.ir

افزایش انتقال ایدز 
از راه تماس جنسی

صفحه12

10

متخصصان بیماری های عفونی به سپید پاسخ می دهند

چـرا آمـار ایـدز در ایـران
 رو بـه افـزایـش اسـت؟

2

رییس جمهور:

شهرهای قرمز با همکاری مردم 
وارد شرایط مناسب تری می شوند

استاندار تهران خبر داد
سیر نزولی پذیرش بیمارستانی 

بیماران کرونا  در تهران 2

16

پیشنهادی که اسفندماه مطرح و آذرماه اجرایی شد

 بهبودیافتگان کرونا به هتل می روند
  استقبال جامعه هتل داران علی رغم مخالفت اولیه با پیشنهاد وزارت بهداشت

۵۹.2 درصد مبتالیان به ایدز در کشور از طریق اعتیاد تزریقی،  2۳ درصد از طریق رابطه جنسی، 
1.۷درصد انتقال از مادر به کودک و 0.2 درصد انتقال از طریق خون و فرآورده های خونی مبتال می شوند

معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم کرد

افزایش انتقال ایدز 
از راه تماس جنسی



شماره 21811 12 آذر 1399

رییس جمهور: خبـر

شهرهایقرمزباهمکاریمردمواردشرایطمناسبتریمیشوند

بودن  موفقیت آمیز  به  اشاره  با  جمهور  رییس 
اجرای طرح جامع مقابله با کرونا اظهار امیدواری 
رعایت  در  مردم  همکاری های  تداوم  »با  کرد: 
به سرعت شهرهای  بهداشتی  دستورالعمل های 
مختلف از وضعیت قرمز به شرایط مناسب تری 

وارد می شوند.«
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، حسن روحانی روز در جلسه کمیته های 
تخصصی ستاد مقابله با کرونا پس از گزارش کمیته 
اطالع رسانی، ضرورت فرهنگ سازی و اطالع رسانی 
مستمر به مردم برای رعایت موارد بهداشتی را مورد 
تاکید قرار داد و گفت: »رعایت نشدن شیوه نامه های 
بهداشتی موجب محدودیت های دیگری خواهد شد 
که می تواند به زندگی مردم آسیب برساند از این 
نظر رعایت دستورالعمل ها اصلی مهم در تأمین 
سالمت مردم و در عین حال اصلی موثر در تأمین 

زندگی و معیشت مردم است.« رییس جمهوری 
پس از گزارش قرارگاه فرماندهی ستاد مقابله با 
کرونا درخصوص وضعیت اجرای محدودیت ها 
و اعمال جرایم تصریح کرد: »قرارگاه فرماندهی باید 
درباره اعمال جرایم و اعالم آن به افکار عمومی 
با جدیت فعالیت کند و در این زمینه هیچ اهمالی 

پذیرفته نخواهد بود.«
در این جلسه کمیته بهداشتی و درمانی ستاد ملی 
مقابله با کرونا درباره افزایش تست ها و هماهنگی 
بین دستگاه های ذی ربط به منظور غربالگری وسیع 
و همچنین در خصوص استفاده از دستگاه های 
جدید در انجام تست های سریع گزارشی ارائه کرد.
کمیته امنیتی و اجتماعی نیز درباره ردیابی شهروندان 
مبتال به کرونا با استفاده از تجهیزات و فناوری های 
نو و همکاری وزارت ارتباطات در این زمینه و نیز 

اعمال جرایم گزارشی ارائه داد.

رییس جمهوری پس از این گزارش تاکید کرد: 
»اعمال جرایم، زمانی می بایست صورت گیرد که 
هویت فردی که قرنطینه را رعایت نکرده است کامال 
با اسناد معتبر از جمله کارت ملی تطبیق داده شود.«
در این جلسه کمیته امنیتی و اجتماعی همچنین 
گزارشی از راه های موثر در کاهش ترددها و تجمع ها 
ارائه داد و درخصوص تداوم اعمال محدودیت 
تردد در ساعت 21 لغایت ۴ صبح در شهرهای 
نارنجی باالی 2۰۰ هزار نفر جمعیت بحث و بررسی 

صورت گرفت.
در این جلسه پس از گزارشی درخصوص وضعیت 
ابتال و شیوع بیماری در شهرهای مختلف کشور 
مقرر شد از روز شنبه هفته آینده محدودیت ها در 

شهرهایی که از ابتدای آذرماه از وضعیت قرمز به 
وضعیت نارنجی رسیده اند، مطابق وضعیت نارنجی 
تعریف شده در طرح جامع مقابله با کرونا اعمال شود.
در این جلسه همچنین آخرین وضعیت روند بیماری 
در سطح کشور مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس 
گزارش ارائه شده از مجموع 1۶۰ شهری که از یکم 
آذر ماه جزو شهرهای قرمز قرار داشتند، حدود ۶۴ 
شهرستان در وضعیت قرمز، 2۷8 شهر در وضعیت 
نارنجی و 1۰۶ شهر هم در وضعیت زرد قرار گرفته اند.
بر این اساس، در شهرهای دارای وضعیت قرمز، به 
مدت یک هفته دیگر همان محدودیت های سطح 
هشدار 3 مجدداً ادامه خواهد یافت. تهران نیز از روز 

شنبه در وضعیت نارنجی خواهد بود.

در  کرونایی  بیماران  پذیرش  نزولی  سیر  از  تهران  استاندار 
بیمارستان های تهران خبر داد.

به گزارش سپید، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه فرمانداران 
استان تهران و فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران 
که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد،  گفت: »بر اساس اعالم 
سازمان جهانی بهداشت سالمت تعهد سیاسی همه ارکان حاکمیت 
است. در تامین سالمت همه ارکان حاکمیت اعم از خصوصی و 
دولتی باید پای کار باشند که حفظ و ارتقای سالمت محقق شود.«
وی افزود: »در مورد کرونا نیز باید این موضوع مورد توجه قرار 
گیرد. 2۵ دستگاه در کنار فرماندهی عملیات مدیریت بیماری 
کرونا شرایطی را فراهم کرده اند که استان تهران مشکل عدیده ای 

در پذیرش بیمار نداشته باشد.«
وی ادامه داد: »کرونا یک تهدید است و مشکالت بسیاری از جمله 
مشکالت اقتصادی، برهم زدن آرامش و ... را ایجاد کرده اما برای 
استان تهران می تواند شرایطی را فراهم کند که به عنوان یک فرصت 
نگاهی به زیرساخت های بهداشتی استان داشته باشیم و عقب 
ماندگی تاریخی در نظام سالمت در تهران را مورد توجه قرار دهیم.«
استاندار تهران تاکید کرد: »در کشور به ازای هر 11۰۰ نفر یک 

خانه بهداشت وجود دارد در حالیکه در تهران به ازای هر 33۰۰ 
نفر یک خانه بهداشت وجود دارد. عالوه بر این در کشور به ازای 
هر 1۰ هزار نفر یک مرکز بهداشتی درمانی شهری وجود دارد در 
حالیکه در تهران به ازای هر ۵2 هزار نفر یک مرکز وجود دارد.«

وی ادامه داد: »بی تردید می توانیم سالمتی را در پایه ترین و اساسی ترین 
نقطه که مرکز بهداشت و درمان روستایی است چک کنیم. لذا باید 

در جهت توسعه و تقویت این مراکز گام برداریم.«
استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 
اینکه طرح بسیج محله محور باید با بهره گیری از همه ظرفیت ها 
عملیاتی شود، افزود: »باید همه ظرفیت ها را در اجرای این طرح 
بکار بگیریم و نگاهی اساسی به زیرساخت ها داشته باشیم. کرونا 
مسئله امروز ما نیست و ممکن است خدایی نکرده سال دیگر بیماری 
دیگری داشته باشیم. باید تالش و اقدام ویژه ای کنیم تا در جهت 
تامین زیرساخت ها در استان تهران تحول اساسی را شاهد باشیم.«
وی تاکید کرد: »در این جلسه فرمانداران گزارشات خوبی ارائه 
کردند. طرح بررسی و ارزیابی شده و در جهت تامین اهداف 
آن باید حرکت کنیم. هدف اصلی طرح بهره گیری از ظرفیت ها 
و مشارکت ها در شناسایی افراد بیمار و قرنطینه آنها است. لذا 

باید در کنار آن توسعه خدمات سرپایی و مراکز بستری را 
مورد توجه قرار دهیم.«

به گزارش ایسنا، بندپی تاکید کرد: »سیر نزولی پذیرش بیمارستانی 
را شاهد هستیم. این موضوع باید تداوم پیدا کند. مهم نیست که 
همه جا را تعطیل کنیم و تعداد بیماران پایین بیاید. باید فعالیت ادامه 
داشته باشد و با افزایش آگاهی و شناسایی بیماران بتوانیم مدیریت 
این بیماری را محقق کنیم. از این پس جلسات با فرمانداران به 

صورت هفتگی و به تناوب برگزار خواهد شد.«

استاندار تهران خبر داد

سیر نزولی پذیرش بیمارستانی بیماران کرونا  در تهران



سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تشریح کرد خبـر

چگونگی استفاده از ظرفیت کارت ملی جهت دریافت خدمات
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به روند 
»با رعایت ۹۰  بیماریابی کرونا در کشور، گفت: 
درصدی پروتکل های بهداشتی، از چهارشنبه هفته 
جاری محدودیت ۳۸ شهرستان از وضعیت قرمز به 
وضعیت  نارنجی تغییر می کند و فقط گروه شغلی ۳ 
و ۴ شامل محدودیت خواهند بود. اما از طرفی ۲۳ 
شهرستان نیز از وضعیت نارنجی به وضعیت قرمز 
رسیدند که اعمال محدودیت در آن ها آغاز می شود.«
به گزارش سپید، علیرضا رییسی گفت: »طی ۶ یا ۸ 
هفته گذشته فشار سنگینی به خاطر کرونا بر کشور 
بود، همان گونه که این فشار بر دوش سایر نقاط دنیا 
از جمله آمریکا و اروپا هم بود و مردم خبرها را دنبال 
می کنند. با توجه به سرد شدن هوا موجی از بیماری 
در سراسر دنیا فراگیر شد. در کشور ما خوشبختانه با 
توجه به سیاست های جدیدی که در وزارت بهداشت 
در پیش گرفته شد و کارهای جدیدی که انجام شد و با 
همکاری مردم، رعایت پروتکل های بهداشتی به باالی 
۹۰ درصد رسید و قطعاً امید داشتیم بعد از رعایت 

دقیق پروتکل ها شاهد کاهش بار بیماری باشیم.«
وی افزود: »ما از ۵ آبان، ۴۳ شهرستان را در وضعیت 
هشدار ۳ یا قرمز قرار دادیم و از ۱۴ آبان هم ۴۶ 
شهرستان در وضعیت قرمز قرار گرفت و همچنین 
محدودیت سراسری از اول آذر انجام شد که ۱۶۰ 
شهر شامل آن بودند. مردم و سایر نهادها خیلی خوب 
همکاری کردند و اکنون مزد این زحمات را می بینیم. 
از ۱۶۰ شهر قرمزی که در سطح هشدار ۳ بودند فقط 
با گذشت ۱۰ روز از اجرای محدودیت ها، تنها ۳۷ 
شهر از آن ۱۶۰ شهر قرمز باقی مانده است، ۱۲۰ شهر 
نارنجی و ۳ شهر هم به رنگ زرد درآمدند. همچنین 
از ۴۳ شهرستانی که از ۵ آبان  قرمز اعالم شدند حتی 
یک شهر هم قرمز نیستند، ۴۱ شهر نارنجی و ۲ شهر 
زرد شده اند.«وی درباره تقسیم بندی شهرها بر اساس 
رنگ ها، اظهار کرد: »معیار ما برای رنگ بندی ها بر 
اساس میزان بستری بیمارستان به ازای هر ۱۰۰ هزار 
نفر است. اگر در شهری بیشتر از ۱۰ نفر به ازای هر 
۱۰۰ هزارنفر بستری روزانه داشته باشیم، این شهر 
قرمز است؛ بیش از ۶ نفر بستری در هر ۱۰۰ هزار 
نفر در روز نیز نشان دهنده وضعیت نارنجی است و 
عدد ۴ بستری به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر هم مربوط 
به شهر زرد است. بنابراین معیار ما برای رنگ بندی 
شهرها تعداد فوتی ها نیست که در دنیا هم معیار 
برای اعالم وضعیت هشدار، تعداد بیماران بستری 
است. از ۴۳ شهری که در ۵ آبان محدویت ایجاد 
کردیم، ۴۱ شهر نارنجی و ۲ شهر زرد شدند و از ۴۶ 
شهرستانی که در ۱۴ آبان محدودیت اعمال کردیم نیز 
تنها ۶ شهر قرمز باقی مانده و مابقی نارنجی و زرد 
شدند. همکاری و حمایت مردم سیر نزولی ورودی 

به بیمارستان ها را به دنبال داشته است.«
وی با تاکید بر این که نباید صرفا به این کم شدن آمار 
دلخوش بود، اظهار کرد: »به محض این که رعایت 
پروتکل ها را فراموش کنیم مجددا بیماری افزایش 
ترددهای  یافت. تجمعات، دورهمی ها و  خواهد 
بار  افزایش  در  مهمی  بسیار  نقش  غیرضروری 
بیماری دارند.«رییسی بیان کرد: »از چهارشنبه هفته 
جاری)۱۲ آذر( محدودیت ۳۸ شهرستان از وضعیت 
قرمز به وضعیت  نارنجی تغییر می کند. شهرستان های 
اهر، بناب، شبستر، عجب شیر، میانه، مرند در استان 
خوی،  اشنویه،  شهرستان های  آذربایجان شرقی؛ 
سلماس و نقده در آذربایحان غربی؛ شهرستان های 
شهرضا، گلپایگان، مبارکه در استان اصفهان؛ شهرستان 
نظرآباد در استان البرز؛ شهرستان های قائنات، تربت 

حیدریه، کاشمر و گناباد در استان خراسان رضوی؛ 
شهرستان های دامغان، شاهرود و گرمسار در استان 
سمنان؛ شهرستان های کامیاران و مریوان در استان 
کردستان؛ شهرستان های رفسنجان و زرند در استان 
کرمان؛ شهرستان های جوانرود، سرپل ذهاب و کنگاور 
در استان کرمانشاه؛ شهرستان های خمین و دلیجان در 
استان مرکزی؛ شهرستان های اسدآباد، کبودرآهنگ 
و بهار در استان همدان، ابرکوه، خاتم، مهریز و میبد 
در استان یزد و بهشهر در استان مازندران همان ۳۸ 
شهرستانی هستند که از چهارشنبه ۱۲ آذر وضعیت 
هشدارشان از قرمز به نانجی تغییر می کند و فقط 
گروه شغلی ۳ و ۴ شامل محدودیت خواهند بود.«

رییسی ادامه داد: »از طرف دیگر از چهارشنبه ۱۲ 
آذر در ۲۳ شهرستان اعمال محدودیت های وضعیت 
قرمز خواهیم داشت. این شهرها از وضعیت نارنجی 
به وضعیت قرمز رسیدند و این یعنی پروتکل ها 
را جدی نگرفتند. اگر رعایت نکنند وضعیت فعلی 
بدتر می شود و ناچار به اعمال محدودیت می شویم.«

افزود: »در آذربایجان غربی شهرستان تکاب؛  وی 
ایالم؛ شهرستان سامان در چهارمحال  آبدانان در 
شمالی؛  خراسان  در  مانه  شهرستان  بختیاری؛  و 
و  نی ریز  گراش،  کازرون،  خرامه،  شهرستان های 
خفر در استان فارس، شهرستان های بویین زهرا و 
تاکستان در استان قزوین؛ شهرستان های بندرگز، 
علی آباد، گمیشان، گنبدکاووس و مرواه تپه در استان 
گلستان؛ آستارا و تالش در استان گیالن؛ گلوگاه و 
محمودآباد در استان مازندران؛ ۲۳ شهری هستند که 
از نارنجی به قرمز تبدیل شدند و اگر رعایت نکنند 

محبور به اعمال محدودیت ها هستیم.«
معاون وزیر بهداشت درباره استان هایی که بیشترین 
شهرستان با وضعیت قرمز را دارند، بیان کرد: »استان 
فارس با ۱۱ شهر قرمز، استان گلستان ۹ شهر قرمز، 
استان مازندارن ۶ شهر قرمز، قزوین ۵ شهر قرمز، 
اصفهان ۴ شهر، گیالن ۴شهر، آذربایجان غربی ۳ 
شهر، اردبیل ۳ شهر، خراسان های رضوی و شمالی 
۳ شهر، استان کرمان ۳شهر، ایالم ۲ شهر، چهارمحال 
و بختیاری ۲ شهر و سیستان بلوچستان ۲شهر قرمز 
دارند. در خراسان جنوبی، تهران، کرمانشاه و کهگیلویه 
و بویراحمد هم هر کدام یک شهر قرمز وجود دارد. 
در استان تهران خود شهر تهران فعال وضعیت قرمز 
دارد. اعمال محدودیت ها در ۱۶۰ شهر تا جمعه)۱۴ 
آذر( ادامه دارد و شنبه هفته آینده)۱۵ آذر( تصمیماتی 
بر اساس آخرین اطالعات می گیریم و اعالم خواهیم 
کرد. تا صبح شنبه بجز شهرستان هایی که االن اعالم 
کردم، سایر مشاغل بر اساس محدودیت های قبلی 

باید فعالیت کنند؛ مگر این که اطالع رسانی دیگری 
تا روز شنبه انجام شود.«

سخنگوی قرارگاه ملی کرونا، بیان کرد: »اآلن در 
کشور ۶۴ شهر قرمز، ۲۷۸ شهر نارنجی و ۱۰۶ شهر 
زرد هستند. گرچه االن فوتی ها کاهش یافته است 
ولی این ها حاصل محدودیت های جدید از اول آذر 
نیست و مربوط به محدودیت های قبلی، افزایش 
مراقبت ها و... است.«وی با بیان این که در حال حاضر 
مردم ۹۰ درصد پروتکل های بهداشتی را رعایت 
می کنند، گفت: »این شاخص فوق العاده است . اگر 
مردم بتوانند به همین شیوه رعایت کنند بهتر است 
تا ما محبور به ایجاد محدودیت نشویم. کاهش آمار 
با ایجاد محدویت ها چندان مورد خواست ما نیست. 
اکنون تنها ۶۴ شهر قرمز است و با رعایت مردم تعداد 

محدودیت ها کاهش می یابد.«
وی درباره پیک زمستانه ی کرونا، اظهار کرد: »هوای 
سرد مهم ترین پیامدی که دارد این است که افراد در 
مکان های سربسته جمع می شوند بدون آن که تهویه 
مناسبی صورت گیرد و میزان ابتال افزایش می یابد. با 
نگاهی به استان های جنوبی کشور که گرم تر هستند 
معتقدیم اسفندماه که کرونا وارد کشور شد وضعیت 
بهتری داشتند اما به محض گرم شدن هوا که مجبور 
به ماندن در منزل بودند تا کولر روشن کنند و ... آمار 
بیماری افزایش یافت و شهرهای جنوبی در تابستان 
پیک سختی را تجربه کردند. در مهر که هوا خنک تر 
شد و افراد کمتر در منزل دور هم جمع شدند وضعیت 
بهتر شد. ولی به طور قطع و یقین سرد شدن هوا یک 
هشدار است و کافی است دورهمی خانوادگی را 

ادامه دهند تا پیک بیماری را شاهد باشیم.«
وی  ادامه داد: »سایت های معتبر بین المللی پیش بینی 
کرده بودند که در این ماه میزان مرگ و میر از روزی 
۸۰۰ مورد فراتر رود اما با اراده مردم و تصمیمات 
خوب ستاد ملی کرونا این پیش بینی شکسته شد. البته 
به محض عادی انگاری بالفاصله بیماری شدید خواهد 
شد و کوچک ترین غفلت همه را درگیر خواهد کرد.«

وی افزود: »قضاوت کردن در مورد مدیریت کرونا در 
کشورهای مختلف تا پیش از پایان اپیدمی نابخردی 
است. چند اصل وجود دارد که اولین آن انضباط است، 
این که مردم باید ماسک بزنند یک اصل است. حال در 
کشوری به محض اعالم این نکته همه ماسک زدند، 
در کشور دیگری به جریمه متوصل شدند و در جای 
دیگر مردم را با چوب زدند. بنابراین انضباط اجتماعی 
امر مهمی است . اما بحث دوم حمایت های مادی، 
معنوی و علمی است. اکنون چینی ها با دو ابزار انضباط 
و سیستم دیجیتال موفق به کنترل بیماری شده اند. در 

کشور ما هم اپلیکیشن ماسک از اسفند آماده بود اما 
تنها بحث این سامانه نیست؛ دولت الکترونیک ما 
باید کامل باشد، چرا باید هنوز به بانک برویم و از 

بستر بانکداری الکترونیک استفاده نکنیم؟«
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: »طی همین چند 
روز مانع از سفر رفتن بیش از ۳۰۰۰ نفر شدیم. در 
جایی سیستم آماده است و حتی تجریاتی هم برای 
برخی کشورها وجود داشته است اما ما سبک جدیدی 
از زندگی را تجربه کردیم. اکنون در آمریکا پس از 
انتخابات و تجمعات ناشی از آن چنان بیماری اوج 
گرفته است که شدیدا گرفتار شده اند، ویروس صادق 
است و هیچکس نمی تواند بگوید بیمار نمی شود.«

وی درباره تست های سریع کرونا، گفت: »طرح 
محله محور شهید قاسم سلیمانی با کمک بسیج و 
هالل احمر آغاز شده است و ما بسیار به این طرح 
خوشبین هستیم و می تواند یکی از بهترین  مدل های 
کنترل بیماری باشد. مبنای ما پایگاه های سالمت است، 
هر ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر مربوط به یک پایگاه می شوند 
و هر دو پایگاه مرکزی برای تحت پوشش قرار دادن 
حدود ۲۵ هزار نفر خواهد شد. افراد در این طرح 
غربالگری می شوند و تست های سریع کاماًل رایگان 
در اختیارشان است. اگر فردی مثبت شود اطرافیان 
او را هم ردیابی می کنیم. تیم های مراقبتی، نظارتی و 
حمایتی فعال خواهند بود. محل هایی برای قرنطینه 
انتخاب کرده ایم تا کسانی که شرایط قرنطینه در منزل 
را ندارند، به آنجا بروند. حدود ۷۰۰۰ تخت قرنطینه ای 
در هتل ها آماده شده است، استفاده از این ظرفیت 
مورد حمایت بیمه است البته وزیر گردشگری هم 
قیمت ها را برای ما کاهش داده اند.«رییسی افزود: »اگر 
تست فردی در بانک اطالعاتی ما مثبت باشد به او 
مراجعه می کنیم تا اطرافیانش را با تست های سریع 
ارزیابی کنیم. تیم های حمایتی هم سایر حمایت ها را 
انجام می دهند. اساس قطع زنجیره انتقال، شناسایی 
زودرس و جدا کردن فرد آلوده و ایزوله کردن اوست. 
فرض کنید روزانه بر اساس برآوردهای سایت های 
معتبر حداکثر ۱۲۰ هزار مبتال داشته باشیم اگر ۱۴ 
روز ایزوله شوند در جمع حدود ۲تا ۳ میلیون نفر 
می شوند که می توانیم آن ها را ایزوله کنیم تا بقیه بتوانند 

بیایند بیرون و کارهایشان را انجام دهند.«
وی افزود: »اکنون ۱۲۰۰ مرکز در سراسر کشور داریم 
که بااضافه شدن تست های سریع و استقرار تیم جدید، 
ظرفیت مان دوبرابر می شود، عالوه بر این، انجام تست 
در سطح روستاها قرار است راه اندازی شود. تا کنون 
۳۰۳ هزار تست سریع بین دانشگاه ها توزیع شده 
است و تا هفته آینده به تعداد کافی تست در کشور 
توزیع می شود. اکنون روزانه حدود ۴۲ هزار تست 
انجام می دهیم و می خواهیم به ۱۰۰ هزار تست در 
روز برسد. تست PCR مربوط به بیمارستان است. 
آزمایشگاه خصوصی و دولتی به سامانه های ما متصل 
شده اند و اگر آزمایشگاه خصوصی تست انجام دهد 

و در سامانه ثبت نکند حتما متخلف است.«
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، 
درباره الزام به گرفتن خدمت از ادارات با کارت 
ملی، گفت: »بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا، این 
موضوع الزامی می شود. از هفته آینده این موضوع 
اجرایی خواهد شد و از روز شنبه)۱۵ آذر( به بعد هر 
فردی که بخواهد به ادرات مراجعه کند باید کارت ملی 
همراه خود داشته باشد و شماره اش را حفظ باشد.«
وی درباره گزارش تخلفات از عدم رعایت پروتکل ها، 
گفت: »مردم می توانند تخلفات را به ۱۹۰ یا صنف 

مربوطه که تخلف کرده است، گزارش دهند.«

شماره ۱۸۱۱ ۱۲3 آذر ۱۳۹۹
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فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهرتهران اعالم کرد خبـر

ردیابیتلفنهمراهکرونامثبتها
نقض قرنطینه از سوی ۷۳ درصد مبتالیان

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران 
با اشاره به ردیابی هوشمند موارد کرونا در طرح 
بسیج محله محور گفت: »در شروع هفته گذشته 
بر اساس ردیابی تلفن همراه بیمارانی که کرونا 
این  تنها 2۰ درصد  بودند نشان داد که  مثبت 
افراد قرنطینه را رعایت می کنند و ۷3 درصد 
نقض قرنطینه می کنند. این به منزله یک بمب 
ساعتی در تهران قلمداد می شود که باید مورد 

توجه قرار گیرد.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در جلسه فرمانداران 
استان تهران ویژه اجرای طرح شهید سلیمانی 
که با حضور استاندار تهران و به صورت ویدئو 
کنفرانسی برگزار شد، گفت: »فرصت تاریخی 

تکرار ناپذیری برای استان تهران فراهم شده تا 
نگاه ویژه ای به ارتقای زیرساخت های بهداشتی 
در این استان داشته باشیم. بی تردید باید برون داد 
اجرایی این طرح نیز تامین زیرساخت ها را مورد 

توجه قرار دهد.«
وی افزود: »بارها استاندار تهران در خصوص 
زیرساخت های بهداشتی استان تهران و مشکالتی 
که در این حوزه مواجه هستیم صحبت کرده اند. 
این موضوع حال که در آستانه تصویب بودجه 
هستیم الزم است بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد و فرمانداران نیز نگاه سالمت محور 
بازمهندسی در زیرساخت های شبکه بهداشت 

شهرستان های استان تهران داشته باشند.«

امروز  محور  سالمت  نگاه  »با  داد:  ادامه  وی 
فرصت استثنایی برای شهرستان های استان تهران 
فراهم شده است تا با نگاهی عمیق تر نسبت به 
تأمین زیرساخت ها اقدام شود. این موضوع در 
جلسه ای با حضور وزیر کشور نیز مورد تاکید 
قرار گرفت تا اصول کلی مشترک متناسب با 
شرایط هر یک از شهرستان ها تحقق پذیر شود. 
بی تردید باید نتیجه کار در طرح شهید سلیمانی 
مورد توجه فرمانداران قرار گیرد و با توجه به 
شرایط محلی و بافت بومی تحقق پذیری طرح در 
دستور کار قرار گیرد. باید در این مسیر الگوهای 

موفق به اشتراک گذاشته شود.«
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهرتهران در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشاره به اینکه در این طرح هدف بیماریابی 
قطع  و  »کنترل  افزود:  است،  و سریعتر  بیشتر 
عنوان  به  انتقال در مکان های عمومی  زنجیره 
هدف اصلی باید مورد توجه قرار گیرد و همه 
محورهای عملیاتی باید معطوف به این موضوع 
باشد. در این طرح و در مرحله اول باید هدفمند 
عمل کنیم تا هم نیروی انتظامی دچار فرسایش 
نشود و هم از نظر مالی و اعتباری با مشکل 

منابع مواجه نشویم.«
وی افزود: »در حوزه بیماریابی زودهنگام قطعا 
نیاز به ردیابی داریم. مطالعات ما در تهران نشان 
می دهد هر فردی که به بیماری آلوده باشد می تواند 
هفت نفر را که اغلب افراد نزدیک به فرد در منزل 
و یا محل کار هستند آلوده کند. یعنی هفت تا 1۰ 
نفر از اطرافیان فردی که کرونا مثبت است باید 
در طرح ردیابی شوند. موضوع دوم استفاده از 
تست های سریع است که در هفته آینده توزیع 
بیشتری از این تست ها را خواهیم داشت. این 

تست ها در  بخش دولتی توزیع می شوند و در 
 بخش خصوصی توزیع نخواهند شد.«

وی ادامه داد: »باید مسئله قرنطینه سازی را نیز 
به جد دنبال کنیم. افرادی که تست آنها مثبت 
شده باید به قرنطینه بروند و در این مسیر دو 
 بخش وجود دارد؛ نخست افرادی که به لحاظ 
شرایط اقتصادی و دالیل دیگر در منزل امکان 
ما همین  نقطه آسیب پذیر  لذا  ندارند.  قرنطینه 
نظر  در  را  مراقبتی  فضاهای  باید  که  جاست 
بگیریم. لذا از فرمانداران درخواست می کنم به 
موضوع فضاهای مراقبتی توجه ویژه داشته باشند 

و لیست آنها را به ما اعالم کنند.«
وی ادامه داد: »آقای کولیوند مسئولیت پشتیبانی 
این فضاها را بر عهده دارد. قطعا اگر افراد کرونا 
مثبت در فضای جامعه رها شوند، این طرح با 
مشکالت بسیاری مواجه خواهد شد. به این ترتیب 
ردیابی، بیماریابی سریع و قرنطینه سازی در این 
طرح باید به طور جد مورد توجه قرار گیرد. در 
شروع هفته گذشته بر اساس ردیابی تلفن همراه 
بیمارانی که کرونا مثبت بودند نشان داد که تنها 
2۰ درصد این افراد قرنطینه را رعایت می کنند و 
۷3 درصد نقض قرنطینه می کنند. این به منزله 
یک بمب ساعتی در تهران قلمداد می شود که 

باید مورد توجه قرار گیرد.«
مورد  »در  کرد:  تاکید  زالی  ایسنا،  گزارش  به 
اعتبارات مالی به وزارتخانه های بهداشت و کشور 
اعالم کردیم که طرح در این حوزه با ابهاماتی 
مواجه است. به نظر می رسد عدد اعتبارات مالی 
مناسب نیست. البته قرار است با رئیس جمهور در 
مورد اعتبارات صحبت شود. قطعا در این طرح 
هدف رفتن به درب منازل تک تک شهروندان 

نیست و ردیابی هوشمند مورد تاکید است.«

ناظر کشوری بیماریابی طرح شهید سردار حاج قاسم سلیمانی 
به موقع کرونا و رعایت دستورالعمل های  گفت: »شناسایی 
در  مبتال  افراد  درصد   9۵ از  بیش  شدن  بستری  از  غذایی 

بیمارستان ها جلوگیری می کند.«
به گزارش سپید، حسین عرفانی دوشنبه شب در ستاد استانی 
مدیریت و مقابله با بیماری کرونا سیستان و بلوچستان اظهار 
داشت: »مخزن اصلی انتقال بیماری کرونا انسان است و در 
زنجیره  و  داده  تشخیص  موقع  به  بیماری  این  که  صورتی 
روند  »در  افزود:  وی  است.«  کنترل  قابل  شود  قطع  انتقال 
بیماری کووید19 بیماریابی، شناسایی افراد در تماس با بیمار 

و جداسازی در اولویت وزارت بهداشت قراردارد.«
ناظر کشوری طرح سردار سپهبد شهید سلیمانی اضافه کرد: 
»در این طرح بزرگ ملی که از آذرماه آغاز شده و تا پایان 
سال ادامه دارد رویکرد آن محله محور و خانه محور است 

تا هرچه سریعتر شیب موج بیماری کاهش یابد و مهار آن 
امکان پذیر شود.«

با  ایران  اسالمی  جمهوری  سالمت  »نظام  افزود:  عرفانی 
برخورداری از شبکه  بی نظیر بهداشت و درمان در کنار داشتن 
و  فهیم  مردمی  و  دلسوز  مسئوالن  فرزانه،  و  رهبری حکیم 
شریف بزودی خواهد توانست با طرح شهید سردار سلیمانی 

این بیماری را شکست دهد.«
وی بر استفاده از ظرفیت های فضای مجازی برای فرهنگ سازی 

و سامانه های 19۰ و ۴۰3۰ سفیران سالمت تاکید کرد.
ناظر کشوری طرح سردار سپهبد شهید سلیمانی با بیان اینکه 
وزیر بهداشت و درمان توجه ویژه به سیستان و بلوچستان دارد 
گفت: »با توجه به ویژگی های خاص این استان نظیر گذرگاه 
اتباع بیگانه و حاشیه نشینی ضروریست برای هر نقطه آن در 

ارتباط با کرونا نسخه جدا در نظر گرفته شود.«

به گزارش ایرنا، عرفانی بر استفاده از ظرفیت مهمانسراهای 
قرنطینه  دوران  برای گذراندن  بلوچستان  و  ادارات سیستان 
بیماران کرونا، دسترسی به خدمات کرونا در روستاها، شهرها، 
اتباع بیگانه و زندان ها و اتخاذ رویکرد فعال بیماریابی و ردیابی 

در این استان تاکید کرد.

تشخیصبهموقعکرونا۹۵درصدازبستریشدنمبتالیانجلوگیریمیکند



رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا:  خبـر

پیشگیری، تنها راه فوری قطع زنجیره کرونا است
رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ضمن تاکید 
بر استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی 
تصریح کرد: »فقط با پیشگیری می توان این ویروس را از 
بین برد زیرا درمان قطعی اکنون برای آن وجود ندارد.«
به گزارش سپید، مصطفی قانعی در گفت وگو با ایرنا 
با تاکید بر اینکه کرونا با پیشگیری از بین می رود و 
نه با درمان افزود: »در مورد کرونا نباید آدرس غلط 
داد و گفت فالن کشور درمان کرونا را پیدا کرده، 
در حالیکه به هیچ وجه با درمان نمی شود کرونا را 

از بین برد اما با پیشگیری می شود.«
وی ادامه داد: »پیشگیری هم با دو روش امکان پذیر 
است؛ نخست شناسایی سریع افراد و دیگری ایزوله 
کردن آنان. فراموش نکنیم که اگر انجام تست ها و 
شناسایی افراد به خوبی صورت گیرد اما ایزوله به 
خوبی صورت نگیرد و فرد مبتال خود را مقید به 
کاهش تماس با دیگران نکند نتیجه درمانی خوبی 

نخواهیم گرفت.«
رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، محله محور 
کردن مقابله با کرونا را راه حل خوبی دانست به شرط 
اینکه با مثبت شدن تست کرونای یک خانواده، سایر 
افراد محله او را در امور اقتصادی و اجتماعی کمک 

کنند تا نیاز به خروج از خانه نداشته باشند.
رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در پاسخ به 
چرایی افزایش آمار فوتی ها طی هفته های اخیر تصریح 
کرد: »نخستین علت افزایش آمار فوتی ها این است 
که میزان تست کرونا یا به عبارتی تشخیص مبتالیان 
پایین است.« وی با تاکید بر اینکه ایزوله نشدن افراد 
دومین عامل افزایش فوتی ها است، یادآور شد: »وقتی 
تشخیص پایین است بنابراین فرد قرنطینه نمی شود 
و در جامعه می گردد و بقیه را مبتال می کند.« قانعی 

دو مورد را عامل اصلی برای کاهش فوتی ها عنوان 
کرد و اظهار داشت: »انجام تست کرونا به میزان زیاد 
و دیگری ایزوله کردن افراد راهکار اصلی است که 
متاسفانه انجام آن مشکل است.« وی در مورد تست 
یادآور شد: »تا زمانی که تست کرونا در داخل کشور 
تولید نمی شد دسترسی زیاد به کیت ها کم بود ضمن 
اینکه با به تولید رسیدن تست کرونا در داخل کشور، 
باز هم مشکل این بود که حدود دو روز طول می کشید 

تا جواب تست داده شود.«
وی با بیان اینکه کم بودن تعداد مراکز تست هم مزید 
بر این علت ها شده بود، خاطرنشان کرد: »در فاصله ۲ 
روزی که جواب تست حاضر شود متاسفانه بیمار با 
تلقی سرماخوردگی در جامعه حضور داشت و عامل 

ابتالی افراد دیگر به کرونا می شد.«
قانعی با ابراز خرسندی از تولید تست تشخیصی سریع 
با قیمت ارزان تر گفت: »امیدواریم این امر باعث شود 

که میزان تست و در نتیحه شناسایی افزایش یابد. 
در گام دوم بعد از شناسایی هم باید حتما فرد را در 
نظام هوشمند کنترل کرد و مرتبطان با او را چک و 
۱۴ روز ایزوله کرد تا این زنجیره بیماری به تدریج 
کم شود.«وی تاکید کرد: »با ادامه این روند به این 
می رسیم که مرگ ناشی از یک فرایند است و ناشی 
از یک حادثه نیست. پس اگر فرایند را درست کنیم 

مرگ هم کاهش می یابد.«
رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با ابراز خرسندی 
از اینکه کاهش ابتال به آنفلوآنزا در سال جاری، به دلیل 
استفاده از ماسک و دست ندادن و کاهش تجمعات 
است، تاکید کرد: »یکی از مولفه های پیشگیری از 
کرونا هم استفاده از ماسک است و باید در کنار این 
موضوع، شستن دست ها، تجمع نکردن در فضای 
بسته، واکسیناسیون و رعایت فاصله فیزیکی را فراموش 
نکرد تا بتوان زنجیره کرونا را به طور کامل قطع کرد.«

واکسیناسیون  انجام  پیش بینی های  درباره  قانعی 
کرونا در کشور گفت: »بر اساس پیش بینی ها، زودتر 
از اردیبهشت ۱۴۰۰ نمی توان انتظار واکسیناسیون 
داشت.« وی افزود: »به همین دلیل باید تا آن موقع 
صبر کرد و پروتکل ها را جدی گرفت. احتمال اینکه 
تست واکسن ها پیش از اردیبهشت انجام شود می رود 
اما باید تا اردیبهشت صبر کرد تا واکسیناسیون کرونا 

در سطح جامعه آغاز شود.«
دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی تاکید کرد: 
»کرونا یک بیماری است که به بیماری های بشر اضافه 
شده و قابل رفع به طور کامل نیست. فقط باید 
زنجیره آن قطع شود و واکسیناسیون موثرترین راه 
است. اما اگر با واکسیناسیون هم در منطقه ای شایع 
شد درخواست ایزوله شدن آن منطقه داده می شود.«
قانعی با یادآوری اینکه مرگ ناشی از کرونا، از جمله 
بیشترین نقطه های حساس این روزها به شمار می رود 
که درباره آن صحبت می شود، خاطرنشان کرد: »بر 
اساس آمارهای موجود، در هر کشوری، نزدیک به 
۸۵ درصد بیماری خفیف دارند و فقط ۱۵ درصد 

این افراد نیاز به بستری شدن دارند.«
وی ادامه داد: »از این ۱۵ درصدی که بستری می شوند، 
نزدیک به پنج درصد با اوج گیری بیماری به بخش 
آی سی یو وارد می شوند و از بین این افراد، در 
خوشبینانه ترین حالت ۵۰ درصد زنده می مانند. بنابراین 
اگر آمار آی سی یو یا آمار فوتی ها را در نظر بگیریم 
می توان دریافت با میانگین ۱۰ روز بستری، چند مریض 
در آی سی یو قرار می گیرد و در چند روز آینده چند 
فوتی و این فوتی ها بخاطر چند نفر بیمار بوده است.«
قانعی تاکید کرد: »با این معادله به این نتیجه می رسیم 

چه تعداد بیمار داریم و بیمار اعالمی چند مورد است.«

ثبت شده به شماره 171414 و شناسه ملی 10102138739 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

بدین وسیله از کلیه اعضای هیأت مدیره و سهامداران محترم شرکت دعوت می شود در تاریخ 1399/10/2 در مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده رأس ساعت 11 صبح که در محل قانونی شرکت واقع در تهران خیابان شریعتی روبروی بیمارستان کودکان مفید، 

کوچه بهشت آسا، پالک 11 تشکیل و برگزار می گردد، حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده:

1- انتخاب هیأت مدیره 
2- انتخاب بازرس شرکت

3- تعیین سمت اعضای هیأت مدیره
4- تعیین وضعیت حق امضاهای مجاز

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار 
6- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد  سال 1398

7- تصویب صورت های مالی منتهی به 1398/12/29
هیأت مدیره شرکت شفابخش شمس تبریزی

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده

شرکت شفابخش شمس تبریزی )سهامی خاص(

شماره ۱۸۱۱ ۱۲5 آذر ۱399



شماره 61811 12 آذر 1399

مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا: خبـر

اعمال محدودیت های کرونایی نتایج مثبتی داشته است
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »اعمال 
تعطیلی ها و نیز جدی گرفتن رعایت پروتکل های 
از جمله  مثبتی  نتایج  مردم  از سوی  بهداشتی 
کاهش روند ابتال به کرونا و مرگ بر اثر این 

ویروس را داشته است.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در پاسخ به این 
سوال که آیا احتمال تمدید تعطیلی هفته آینده 
نیز وجود دارد یا نه افزود: »تصمیم نهایی در 
این مورد بر عهده کمیته اجرایی ستاد ملی مقابله 
با کرونا است که آنها نیز پس از دریافت نظر از 
کمیته علمی و دیگر اعضاء در خصوص ادامه 
گیری  تصمیم  آینده  هفته  برای  تعطیلی  روند 

خواهند کرد.«
وی با بیان اینکه تعطیلی ها و همیاری مردم طی 
روزهای گذشته بر مبنای رعایت پروتکل های 
بهداشتی آثار بسیار مثبتی در کنترل و کاهش 
ابتال به کرونا، مرگ و میر و مراجعه به مراکز 
درمانی گذاشته است، افزود: »روند موجود در 
خصوص کاهش ابتال به کرونا و حتی مرگ و 
میر بسیار خوشحال کننده است و دی ماه باید 

منتظر آثار مثبت آن باشیم.«
در  همچنین  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  عضو 
خصوص نتایج واکسن ایرانی کرونا نیز گفت: 
»از آخرین نتایج تحقیقات در خصوص واکسن 

ایرانی کرونا اطالعی ندارم اما موفقیت برخی 
کشورها در ساخت این واکسن به 9۵ درصد 
رسیده است.« مردانی همچنین با تاکید بر این که 
تاکنون در هیچ کشوری، داروی گیاهی برای درمان 
بیماری ابتال به کرونا تایید نشده است، افزود: 

»کرونا با گیاهان دارویی درمان نخواهد شد.«
وی اظهار داشت: »بهترین راه مقابله با کرونا 
تقویت سیستم ایمنی بدن با خواب خوب، استفاده 

از سبزیجات و میوه های تازه است.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید 
بر اینکه نداشتن استرس نیز از دیگر راه های تقویت 
سیستم ایمنی بدن به شمار می رود، در خصوص 
طب سنتی برای درمان کرونا نیز گفت: »در مورد 
طب سنتی سررشته ندارم و تایید هم نمی کنم.«
به گزارش ایرنا، از زمان شیوع کرونا در جهان 
)اواخر سال گذشته( تا کنون حدود ۶2 میلیون 
نفر از مردم جهان به این ویروس مبتال شده و 
حدود یک میلیون ۵۰۰ هزار نفر جان باخته اند.
شمار تلفات ویروس کرونا در ایران نیز تا کنون 

به ۴8 هزار و 2۴۶ نفر رسیده است.
محدودیت های جدید کرونایی از شنبه اول آذر 
در ۴۴8 شهر شامل 1۶۰ شهر با وضعیت قرمز، 
با  شهر   8۰ و  نارنجی  وضعیت  با  شهر   2۰8

وضعیت زرد به مدت دو هفته اجرا می شود.

بر اساس این محدودیت ها مشاغل غیر ضروری 
در شهرهای قرمز و نارنجی تعطیل می شوند، 
ادارات دولتی در حد تعطیل و با حداقل کارکنان 
فعالیت می کنند، تردد بین شهری با خودروهای 

پالک غیر بومی ممنوع است و هر گونه تردد با 
خودرو از ساعت 21 تا چهار صبح در شهرهای 
قرمز ممنوع است. با اجرای این محدودیت ها 

8۷ شهر از وضعیت قرمز کرونا خارج شدند.

فوق تخصص بیماری های عفونی بیمارستان لقمان حکیم با 
اشاره به همه گیری وسیع کرونا در دنیا گفت: »تغییری در 
یک  کرونا  همچنان  و  نداده  رخ  بالینی  نظر  از  کرونا  چهره 
بیماری تنفسی و با عالئم تنفسی است که در کنار آن احتمال 
بروز عالمت های ثانویه ای همانند از دست دادن حس بویایی 
نیز  یا عالمت های گوارشی  بدن درد، سردرد و  و چشایی، 

وجود دارد.«
به گزارش سپید، ایالد علوی با اشاره به این که بسیاری از 
مبتالیان به سایر بیماری های خطرناک و عفونی از ترس ابتال 
به کرونا به بیمارستان مراجعه نمی کنند، اظهار کرد: »متاسفانه 
برخی افراد به دلیل نگرانی از ابتال به کرونا در خانه به خود 

درمانی پرداخته و روند درمان خود را پیگیری نمی کنند.«
وی گفت: »نگرانی و ترس از ابتال به بیماری در دوران پاندمی 
کامال طبیعی است ولی از سوی دیگر نباید این دلهره و نگرانی 

وضعیت سالمت فرد را به مخاطره اندازد.«
بیماری های  این که  به  اشاره  با  دانشگاه  عضو هیئت علمی 

خطرناک غیر کرونایی طیف وسیعی از بیماران و بیماری ها 
را در بر می گیرد، تاکید کرد: »نباید شرایط به گونه ای پیش 
برود که بیماران غیر کرونایی از آمدن به بیمارستان وحشت 
کنند چرا که در برخی موارد، پیشرفت بیماری می تواند درمان 

را سخت و یا غیر ممکن کند.«
وی در عین حال مراجعه بی مورد به بیمارستان ها را مورد انتقاد 
قرار داد و افزود: »اگر فردی هم نسبت به ابتالیش به کرونا 
مراکز  و  کلینیک های سرپایی  به  است  بهتر  است،  مشکوک 
جامع سالمت مراجعه کند؛ چراکه ورود به بیمارستان خود 

می تواند عامل خطر برای ابتال محسوب  شود.«
این فوق تخصص بیماری های عفونی بیمارستان لقمان با اشاره 
به این که برخی بیماری های مزمن عفونی نیازمند بررسی و 
»برای  داد:  توضیح  هستند،  درمانی  مراکز  به  متعدد  مراجعه 
بیماران مبتال به سل، بیماری های کبدی و یا هپاتیت های عفونی 
درمان های مناسبی وجود دارد و این افراد باید بدانند که عدم 
مراجعه می تواند خطرات جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.«
وی پرهیز از خود درمانی در مبتالیان به عفونت های ادراری، 
یا مفاصل را مورد  تنفسی غیرکرونایی، گوارشی، پوستی و 
تاکید قرار داد و گفت: »این بیماری ها در منزل و با مصرف 

خودسرانه دارو درمان نمی شوند.«
علوی همچنین ادامه داد: »عالئمی همانند تب، سردرد و درد 
در ناحیه گردن و یا تورم مفصل ناگهانی، اسهال خونی، انسداد 
ادراری و سرفه های خلط دار پیش رونده همراه با تنگی نفس، 
عالئمی نیستند که بتوان به راحتی نادیده گرفت و به بهانه ترس 
از ابتال به کرونا به تعویق انداخت، این بیماری ها می توانند در 
صورت عدم مراجعه اثرات جدی و جبران ناپذیری داشته باشند.«

علوی با اشاره به این که در مراکز درمانی و بهداشتی تمهیدات 
الزم برای کاهش ریسک ابتال به کرونا برای درمان بیماران 
اندیشیده شده است، گفت: »مبتالیان به بیماری هایی غیر از 
کرونا نباید درمان های خود را به تعویق اندازند، این افراد باید 
ضمن رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی برای درمان به 

بیمارستان ها و مراکز درمانی مراجعه کنند.«
این عضو هیئت علمی دانشگاه مراجعه در فواصل طوالنی تر 
)در صورت امکان و با صالحدید پزشک( و یا ارتباط مجازی 
با پزشک متخصص را راهکار مناسبی برای کاهش تردد به 

مراکز درمانی دانست.
تاکید کرد:  به همه گیری وسیع کرونا در دنیا  با اشاره  وی 
»تغییری در چهره کرونا از نظر بالینی رخ نداده و همچنان 
کرونا یک بیماری تنفسی و با عالئم تنفسی است، که در کنار 
آن احتمال بروز عالمت های ثانویه ای همانند از دست دادن 
حس بویایی و چشایی، بدن درد، سردرد و یا عالمت های 

گوارشی نیز وجود دارد.«
بنا بر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، 
علوی خاطر نشان کرد: »این موضوع که طیفی از بیماری های 
پوستی مشخصی را با عنوان عارضه کرونا بدانیم هنوز بصورت 
قطعی اثبات نشده، بنابراین نمی توان هر عارضه ای را به کرونا 

ربط داد.«
وی با اشاره به این که عالئم طوالنی مدت پوستی از نشانه های 
ابتال به کرونا نیست، یادآور شد: »تا به امروز مراجعه هیچ بیمار 
مبتال به کرونایی، صرفا با یک عارضه و ضایعه پوستی گزارش 
نشده است، بنابراین قطعا و همچنان عالئم اصلی و تنفسی 

به عنوان اولین نشانه های این بیماری در اولویت است.«

چهره بالینی کرونا تغییر نکرده است



بنابر تصمیم ستاد لجستیک مقابله با کرونا

از سوی معاون درمان وزارت بهداشت اعالم شد
جلوگیری از حضور همراهان بیمار در تمامی  بخش های بیمارستانی

معاون درمان وزارت بهداشت در نامه ای به معاونین 
درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، 
ضمن تاکید بر جلوگیری از حضور همراهان بیمار 
در تمامی  بخش های بیمارستانی به منظور پوشش 
خدمات رفاهی و شخصی بیماران، بر استفاده از 
همچنین  و  پرستاری  بهیاری،  نیروهای  ظرفیت 
نیروهای داوطلب کمک بهیار یا خدماتی در امر تغذیه، مراقبت و انتقال نمونه های گرفته 

شده از بیمار به آزمایشگاه، تصویربرداری و سایر امور مرتبط، تاکید کرد.

به گزارش سپید به نقل از وبدا، در این نامه است:
معاونین محترم درمان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور

احتراماً پیرو نامه شماره 400/12426د مورخ 1399/07/08 به استحضار می رساند در خصوص 
حضور همراه در کنار بیماران مبتال به کووید19 جهت پوشش خدمات رفاهی و شخصی به بیماران 
با عنایت به اینکه حضور همراه در کنار بیمار کووید19 خطر انتقال بیماری به فرد همراه، خانواده و 
جامعه را بسیار باال می برد، انتظار می رود طبق تاکیدات قبلی از حضور همراهان در تمامی  بخش های 
بیمارستانی جلوگیری گردد و هرگونه خدمات مورد نیاز بیماران عزیز در امر تغذیه، مراقبت و انتقال 
نمونه های گرفته شده از بیمار به آزمایشگاه، تصویربرداری و سایر امور مرتبط، تنها توسط نیروهای 
بهیاری و پرستاری انجام شود. بدیهی است در صورت امکان می توان از طریق نیروهای داوطلب 
کمک بهیار یا خدماتی نظیر داوطلبین هالل احمر، نیروهای داوطلب جهادگر بسیجی و... استفاده نمود.

دکتر قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت

خبـر

براساس تصمیم ستاد لجستیک مقابله با 
انواع  کرونا، حداکثر قیمت مصرف کننده 
مورد  استاندارد  پزشکی  سه الیه  ماسک 
تایید سازمان غذا و دارو به یک هزار تومان 

کاهش یافت.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، در جلسه 
ستاد لجستیک مقابله با کرونا، ضمن تشریح و 
ارائه گزارشی از روند موفقیت آمیز تولید انبوه 
انواع ماسک های بهداشتی سه الیه استاندارد 
و به تبع آن دپوی قابل توجه ماسک در 
کشور، تصمیمات الزم اتخاذ شد. با توجه 
به برنامه ریزی های انجام شده برای افزایش 
تولید محصوالت مرتبط با مقابله با ویروس 

کرونا، مقرر شد برای رفاه عموم مردم، الزام استفاده 
از ماسک در کشور و با توجه به شرایط قرمز در 
برخی استان ها، سازمان غذا و دارو با فوریت نسبت 
به اتخاذ تدابیر الزم برای توزیع ماسک های موجود 
در محل انبارهای واحدهای تولیدی و شرکت های 
پخش در مراکز درمانی و داروخانه های سراسر 

کشور اقدام کند.

همچنین با توجه به افزایش حجم تولیدات داخلی و 
ذخیره سازی های مناسب انجام شده در زمینه تولید 
انواع ماسک و به منظور حمایت از مصرف کنندگان در 
شرایط حساس کنونی، حداکثر قیمت مصرف کننده 
انواع ماسک سه الیه پزشکی استاندارد مورد تایید 
کاهش  تومان  یک هزار  به  دارو  و  غذا  سازمان 
یافت و همه مراکز عرضه از جمله داروخانه ها، 

فروشگاه های زنجیره ای و اینترنتی مکلف 
به رعایت حداکثر نرخ مصوب تعیین شده 
هستند. در این جلسه، حداکثر نرخ فروش 
از سوی واحدهای تولیدی به مراکز درمانی 
و شرکت های پخش نیز 800 تومان تعیین شد 
که البته فروش به قیمت های پایین تر در این 

شرایط حساس قابل تقدیر است.
همه  جلسه،  این  مصوبات  برپایه 
واحدهای ذی ربط از جمله تولیدکنندگان 
و عرضه کنندگان نهایی مکلف به رعایت 
قیمت های مصوب تعیین شده هستند و در 
صورت رعایت نشدن قیمت های مذکور 
از سوی هر یک از عرضه کنندگان نهایی، 
اقدامات قانونی الزم با واحدهای متخلف و سودجو 
انجام و به  ویژه سهمیه پارچه تولیدکنندگان خاطی 

نیز قطع می شود.
قیمت فروش مصرف کننده ماسک در طول سال 
جاری در دو مرحله از یک هزار و ۵00 به یک هزار و 
300 و سپس به یک هزار تومان توسط دبیرخانه کمیته 

لجستیک مقابله با کرونا کاهش داده شده است.

قیمت ماسک سه الیه پزشکی استاندارد 
به یک هزار تومان کاهش یافت

آزمون

آخرین تغییرات تقویم آزمون های 
علوم پزشکی سال ۱۴۰۰ اعالم شد

تغییر زمان برگزاری 
کارشناسی ارشد و دکتری

آخرین  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز 
تغییرات تقویم آزمون های علوم پزشکی 

سال 1400 را اعالم کرد.
به گزارش سپید، مرکز سنجش آموزش 
پزشکی آخرین تغییرات تقویم آزمون های 
علوم پزشکی سال 1400 را اعالم کرد .بر 
اساس این تقویم اولین آزمون، آزمون زبان 
انگلیسی است و آخرین آزمون سال 1400 
آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی و آزمون 

180 واحدی داروسازی است.
تغییر مهم تقویم آزمون سال 1400 برای گروه 
علوم پزشکی، زمان آزمون های کارشناسی 
ارشد و دکتری تخصصی است. این زمان 
از تیرماه به اردیبهشت ماه 1400 موکول 
شد. همچنین زمان آزمون دکتری تخصصی 
گروه علوم پزشکی نیز از خرداد به تیرماه 
موکول شده است. چهل و نهمین دوره آزمون 
پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی 
پزشکی نیز در روز ۵ اسفند سال 1400 

برگزار خواهد شد.
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی نفیسه حسینی یکتا را به عنوان مدیر کل دفتر 
طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.

به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است: 
سرکار خانم دکتر نفیسه حسینی یکتا

عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران
پیرو ابالغ سرپرستی شماره 100/841 مورخه 99/۵/12 و با توجه به سوابق علمی و اجرائی 
سرکار عالی در حوزه طب سنتی، بموجب این ابالغ به عنوان مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می شوید.
امید است با توکل به درگاه خداوند متعال و با استفاده از توان تخصصی، ظرفیتها و توانمندی های 
علمی و اجرایی موجود در تبیین جایگاه واقعی طب ایرانی و مکمل از طریق ایجاد بسترهای الزم 

اخالقی، فرهنگی، نرم افزاری و سخت افزاری و انجام شایسته وظایف موفق و مؤید باشید.

بر اساس حکمی از وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علی حسن زاده، محمد میرزابیگی، 
علیرضا افشار و یوسف صدیقی به سمت اعضاء هیات مدیره سازمان بیمه سالمت ایران منصوب 

شدند. به گزارش خبرنگار سپید به نقل از آی هینا، متن این حکم بدین شرح است: 
با سالم

با توجه به مصوبه مورخ 1399/6/26 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سازمان بیمه سالمت 
ایران بعنوان »عضو هیات مدیره سازمان بیمه سالمت ایران« منصوب می شوید. امید است با عنایت 
ویژه پروردگار، همت و جدیت فراوان و همدلی با سایر اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل محترم 
سازمان در انجام امور محوله موفق باشید. انتظار می رود با بهره گیری حداکثری از ظرفیت های 
موجود دراسناد باالدستی و مفاد اساسنامه سازمان شاهد پیشبرد بهینه اهداف و ماموریتهای تعیین 
شده بویژه ارتقاء توسعه سطح کمی و کیفی خدمات به بیمه شدگان عزیز بیش از پیش باشیم.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی - دکتر سعید نمکی

با حکم وزیر بهداشت

مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد

با حکم وزیر بهداشت

انتصاب اعضای هیات مدیره 
سازمان بیمه سالمت ایران



رئیس جمعیت هالل احمر:
هالل احمر تنها ۲۵۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا وارد کرده است

»شرکت های  گفت:  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
تحریم ها  دلیل وجود  به  آنفلوانزا  واکسن  واردکننده 
از دادن دارو به ایران امتناع کردند، از این رو هالل 
از میزان ۲ میلیون  تنها ۲۵۰ هزار دوز  احمر امسال 

دوز واکسن آنفلوانزای مقرررا وارد کرد.«
با خانه  به گزارش سپید، کریم همتی در گفت و گو 
ملت در خصوص آخرین وضعیت واردات ۲ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا گفت: »با توجه به 
اینکه وظیفه خرید و تامین ۲ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا بر عهده جمعیت هالل احمر قرار 

داشت؛ برای این تعداد واکسن بیش از 1۲ هزار دالر در نظر گرفته شده و کارهای واردات 
آن رو به اتمام بود که متاسفانه شرکت های واردکننده به دلیل شرایط بین المللی موجود و 

تحریم های ظالمانه از انجام تکالیف خود امتناع کردند.«
رئیس جمعیت هالل احمر ادامه داد: »از میزان ۲ میلیون دوز واکسن آنفلوانزایی که قرار 
بود توسط ما وارد کشور شود تنها توانستیم از کانال های غیر رسمی ۲۵۰ هزار دوز واکسن 
وارد کنیم. شرکت های واردکننده تا مراحل پایانی پیش آمدند اما به محض اطالع از وجود 

تحریم ها از تحویل دارو به ایران امتناع می کردند.«
همتی با بیان اینکه فصل تزریق واکسن آنفلوانزا اوایل پاییز است، ادامه داد: »متاسفانه ما و 
وزارت بهداشت آن طور که باید نتوانستیم از کل محموله واکسن آنفلوانزا بهره کافی ببریم؛ 
امسال موضوع واردات واکسن به دلیل مشکالت موجود به خوبی پیش نرفت و با توجه به 

گذشت فصل تزریق، واردات آن دیگر کمکی به پیشگیری از بیماری نمی کند.«

هالل احمر

شرکت داروسازی مدرنا اعالم کرد که به 
زودی درخواست تایید اضطراری واکسن 
شدید  موارد  در  آن  کارایی  که  را  خود 
کرونا 1۰۰ درصد است، به دولت آمریکا 

ارائه خواهد کرد. اروپایی  و کشورهای 
از  پیش  ایرنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
واکسن1۲73  کارآیی  مدرنا  شرکت  این 
تحلیل  و  تجزیه  اساس  بر  mRNA-را 
 ۹۴.1 بالینی،  آزمایش های  سوم  فاز  نتایج 

درصد اعالم کرده بود.
کرد؛  اعالم  دوشنبه  روز  شرکت  این  اما 
کارآیی این واکسن در مورد عوارض شدید 
1۰۰ درصد است. به همین علت  بیماری 
مقامات این شرکت معتقدند واکسن جدید 
مدرنا الگوی شیوع بیماری کووید را تغییر 

داد. خواهد 
نقاط  به  واکسن  حمل  دارد  انتظار  مدرنا 
توزیع در کشور آمریکا ظرف مدت کوتاهی 
پس از صدور مجوز اضطراری انجام پذیرد. 
همچنین این شرکت در تالش است تا عالوه 
بازبینی  فرایند  اروپا،  دارویی  آژانس  بر 
جمله  از  ممیزی  نهادهای  سایر  توسط 
و   Health Canada، SwissMedic
همچنین سازمان جهانی بهداشت را طی کند.

در اجرای فاز سوم آزمایش های بالینی این 
واکسن بیش از 3۰ هزار داوطلب آمریکایی 
ناظر  و  ممیزی  سازمان های  از  تعدادی  و 

داشتند. مشارکت  کشور  این 
به گفته مقامات مدرنا، کارآیی واکسن در 
و  اجتماعی  نژادی،  سنی،  گروه های  تمام 
است  قرار  است.  بوده  یکسان  جنسیتی، 
اطالعات مربوط به این فاز از آزمایش های 

شود. منتشر  زودی  به  بالینی 
تاکنون  کووید1۹  واکسن  تولید  پیشگامان 
عملکردی بسیار بهتر از آنچه تصور می شد، 
داشته اند. دو شرکت فایزر و بایون تک میزان 
کارآیی واکسن مشترک خود را ۹۵ درصد 
واکسن  برای  میزان  این  کرده اند.  اعالم 
بیش  تولید شده،  اسپوتنیک که در روسیه 

از ۹۰ درصد اعالم شده است.
بزرگترین  یکی  سینوفارم،  شرکت 

اعالم  نیز  چین  داروسازی  شرکت های 
کرده است به دنبال اخذ مجوزهای قانونی 
عرضه  برای  کشور  این  دولتی  مقامات  از 
به  شرکت  این  ساخت  کووید1۹  واکسن 

است. بازار 
اعالم  گذشته  هفته  دوشنبه  روز  یونیسف 
کرد؛ به محض اینکه واکسن جدید کووید 
با  سازمان  این  گیرد،  قرار  دسترس  در 
سازمان  و  3۵۰ شرکت  از  بیش  همکاری 
مختلف فعال در حوزه حمل و نقل هوایی، 
زمینی، کشتیرانی و ارایه کنندگان خدمات 
جهان،  سراسر  در  لجستیک  و  بسته بندی 
 ۹۲ از  بیش  در  واکسن  توزیع  عملیات 

کشور را هدایت خواهد کرد.
قرار است در طول هفته جاری، یونیسف 
به بررسی ظرفیت های موجود و شناسایی 
نقل  و  سیستم حمل  و ضعف  قوت  نقاط 
بین المللی و همچنین نیازمندی های آن در 
عملیات  یونیسف  بپردازد.  نزدیک،  آینده 
با  که  تولیدکنندگانی  از  واکسن  تامین 

آن  توزیع  و  دارند  قرارداد    COVAX
در بیش از ۹۲ کشور فقیر یا دارای درآمد 

است. گرفته  برعهده  متوسط 
تسهیالت  یا   )COVAX( کوواکس 
 Vaccine( واکسن  به  جهانی  دسترسی 
ابتکاری   )Global Access Facility
تولید  توسعه،  به  بخشیدن  سرعت  برای 
به  جهان  کشورهای  عادالنه  دسترسی  و 
آزمایش،  مراحل  تسهیل  طریق  از  واکسن 

تولید واکسن کووید1۹ است. درمان و 
که  دارد  وجود  فراوانی  امیدواری های 
پایان  تا  کرونا  بیماری  واکسن  از  استفاده 

سال میالدی جاری آغاز شود. 
بهداشت  جهانی  سازمان  منظور  همین  به 
برنامه ریزی کرده است تا با راه اندازی و 
تشویق پروژه کوواکس تا پایان سال ۲۰۲1 
میالدی ۲ میلیارد دوز واکسن کرونا را در 
کشورهای عضو که بیشتر آن ها از کشورهای 
درحال توسعه و فقیر هستند، توزیع کند.

بیش از 1۸۰ کشور به »کوواکس« یا برنامه 

جهانی تامین واکسن کووید1۹ برای همه 
کشورها پیوسته اند تا از طریق یک ساختار 
احتکار  و  آپارتاید  با  مشترک  و  جمعی 
واکسن از سوی برخی کشورها مقابله کنند.

مشترک  مدیریت  با  برنامه ای  کوواکس 
جهانی  سازمان   ،GAVI واکسن  گروه 
برای  آمادگی  ابتکارات  ائتالف  و  بهداشت 
 Coalition for Epidemic( همه گیری
است   )Preparedness Innovations
که هدف خود را جلوگیری از احتکار واکسن 
احتمالی کووید1۹ از سوی دولت ها عنوان 
می کند تا استفاده از آن برای افراد هدف در 
همه کشورها به صورت عادالنه صورت گیرد.

بهداشت  جهانی  سازمان  دیگر  عبارت  به 
تالش دارد تا اولویت عرضه واکسیناسیون 
در همه کشورها برای افراد خاص و هدف 
در دستور کار قرار گیرد؛ نه اینکه همه افراد 
بهره مند  واکسن  از  خاص  کشور  یک  در 
در  واکسن  کشورها  دیگر  در  و  شوند 

نباشد. دسترسی 

واکسن مدرنا درموارد شدید کرونا ۱۰۰ درصد موثر است
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آخرین آمار همه گیری کرونا در جهان خبـر

بیش از ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزارمبتال
آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به ۶۳ 
میلیون و ۵۸۹ هزار و ۷۲۵ نفر رسیده و مرگ یک 
میلیون و ۴۷۳ هزار و ۹۲۶ نفر نیز بر اثر ابتال به 

این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۴۳ 
میلیون و ۹۸۴ هزار و ۷۲۳ 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 ۱۳.۹ میلیون مبتال و 
بیش از ۲۷۴ 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 ۹.۴ و ۶.۳ میلیون مبتال، 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.
تعداد جان باختگان این بیماری در انگلیس نیز به ۶۰ 
هزار نفر نزدیک شده 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.

شمار  ورلداُمتر،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری که 
طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 

داشته اند تا صبح روز سه شنبه به ترتیب به شرح 
زیر است:

۱. آمریکا: ۱۳ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۸۷۰ مبتال، 
۲۷۴ هزار و ۳۳۲ قربانی

۲. هند: ۹ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۲۵۴ مبتال، ۱۳۷ 
هزار و ۶۵۹ قربانی

۳. برزیل: شش میلیون و ۳۳۶ هزار و ۲۷۸ مبتال، 
۱۷۳ هزار و ۱۶۵ قربانی

۴. روسیه: دو میلیون و ۲۹۵ هزار و ۶۵۴ مبتال، ۳۹ 
هزار و ۸۹۵ قربانی

۵. فرانسه: دو میلیون و ۲۲۲ هزار و ۴۸۸ مبتال، ۵۲ 
هزار و ۷۳۱ قربانی

۶. اسپانیا: یک میلیون و ۶۶۴ هزار و ۹۴۵ مبتال، 
۴۵ هزار و ۶۹ قربانی

۷. انگلیس: یک میلیون و ۶۲۹ هزار و ۶۵۷ مبتال، 
۵۸ هزار و ۴۴۸ قربانی

۸. ایتالیا: یک میلیون و ۶۰۱ هزار و ۵۵۴ مبتال، ۵۵ 
هزار و ۵۷۶ قربانی

۹. آرژانتین: یک میلیون و ۴۲۴ هزار و ۵۳۳ مبتال، 
۳۸ هزار و ۷۳۰ قربانی

۱۰. کلمبیا: یک میلیون و ۳۱۶ هزار و ۸۰۶ مبتال، 
۳۶ هزار و ۷۶۶ 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.ایسنا

رئیس فدراسیون بین المللی صلیب سرخ تاکید کرد: »دولت های 
سراسر جهان باید با اخبار جعلی پیرامون واکسن کووید۱۹ که 

به یک بیماری همه گیر دوم تبدیل شده، مبارزه کنند.«
باید  دنیا  »رهبران  گفت:  روکا  فرانچسکو  سپید،  گزارش  به 
اعتمادسازی را در جوامع سراسر جهان در مورد اهمیت حیاتِی 
واکسیناسیون مردم آغاز کنند.« وی افزود: »برای غلبه بر این 
همه گیری، باید همه گیری بی اعتمادی را نیز که به موازات آن 

شکل گرفته از بین ببریم.«
روکا با اشاره به مطالعه اخیِر دانشگاه جان هاپکینز در ۶۷ کشور 
که نشان داد پذیرش واکسن در بیشتر کشورها از ژوئیه تا اکتبر 

سال جاری میالدی )۲۰۲۰( کاهش یافته، یادآور شد که به طور 
کلی در مورد واکسن ها و به خصوص در مورد واکسن کووید 
تردید فزاینده ای وجود دارد.« وی تاکید کرد: »این مطالعه نشان 
داد در یک چهارم کشورها میزان پذیرش واکسن علیه ویروس 
کرونا نزدیک یا کمتر از ۵۰ درصد است برای مثال در ژاپن از ۷۰ 
به ۵۰ درصد و در فرانسه از ۵۱ به ۳۸ درصد کاهش یافته است.«

وی با اشاره به تحقیقات فدراسیون در ماه های اخیر در هشت 
کشور آفریقایی شامل کنگو، کامرون، گابن، زیمبابوه، سیرالئون، 
رواندا، لسوتو و کنیا که نشان دهنده کاهش مداوم در درک خطر 
عفونت کووید۱۹ بوده، اظهار داشت: »این عدم اعتماد به هیچ 

وجه یک پدیده غربی نیست.« روکا همچنین با اشاره به نتایج 
یک نظرسنجی از سوی فدراسیون در پاکستان که نشان داد ۱۰ 
درصد از پاسخ دهندگان، چیزی از کووید۱۹ نمی دانند، گفت: 
»با کمال تعجب برخی از گروه های معموالً آسیب پذیر و حاشیه 

نشین حتی از این همه گیری آگاهی ندارند.«
به گزارش روزنامه دیلی میل،  وی در پایان متذکر شد: »ما بر این 
باوریم که برای دستیابی به نتیجه مطلوب در مسیر مهار همه گیری 
تالش های گسترده و هماهنگ برای توزیع واکسن کووید به 
روشی عادالنه باید با تالش های کامال گسترده در جهت ایجاد 

و حفظ اعتماد صورت گیرد.«ایسنا

هشدار رئیس صلیب سرخ جهانی: 

با همه گیری اخبار جعلی درباره واکسن کرونا مبارزه کنید

اعمال  شکرگزاری،  تعطیالت  اتمام  با  آمریکایی  مقامات 
محدودیت های جدیدی را برای کنترل شیوع کروناویروس 

در نظر گرفته اند.

به گزارش سپید، روز دوشنبه و با اتمام تعطیالت شکرگزاری، مردم 
آمریکا با اقدامات جدی جدیدی به منظور مهار کروناویروس در 
سراسر این کشور روبرو شدند چرا که مقامات ایاالت متحده به 
دلیل برگزاری این تعطیالت و دورهمی های خانوادگی، تشدید 

شیوع بیماری کووید-۱۹ را محتمل می دانند.
در لس آنجلس ۱۰ میلیون نفر از ساکنان این شهر خانه نشین 
شده و در سانتاکالرا نیز مقامات محلی از ممنوعیت فعالیت 
دبیرستان ها، کالج ها و انجام ورزش های حرفه ای خبر دادند و 
به مسافرانی که مسافت طوالنی را سفر کرده باشند دستور داده 

شده خود را قرنطینه کنند.
در هاوایی نیز مسافرانی که تست کووید-۱۹ آنان منفی نباشد 
باید به مدت ۱۴ روز در قرنطینه بمانند و حتی مسافرانی که 
تست کروناویروس آنان مشکلی نداشته ممکن است به محض 

ورود و به طور تصادفی مجدد تحت آزمایش قرار گیرند.
یکی از مقامات سالمت در سانتاکالرا گفت: »سرعت گسترش 
کروناویروس در این شهر همچون قطار سریع السیر است و پیش بینی 
می شود اگر هم اکنون با تمام توان جمعی، شیوع کرونا را کنترل 
نکنیم تا هفته سوم دسامبر از مسیر مهار بیماری منحرف می شویم.
آمریکا  مردم  از  بهداشت  کارشناسان  تودی،  ژاپن  گزارش  به 
درخواست کردند که در تعطیالت شکرگزاری از خانه خارج 
نشوند و با افرادی که با آنان زندگی نمی کنند در دورهمی ها 
شرکت نکنند. با این وجود تقریبا ۱.۲ میلیون نفر روز یکشنبه از 
گیت های فرودگاه های ایاالت متحده عبور کرده اند. این بیشترین 
رقم مسافرت ها از زمان شیوع همه گیری در ماه مارس بوده و 
همچنین برخی از مردم سفر زمینی را برای بودن در کنار خانواده 

و دوستان خود انتخاب کرده اند.ایسنا

اعمال محدودیت های کرونایی جدید در آمریکا با اتمام تعطیالت
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متخصصانبیماریهایعفونیبهسپیدپاسخمیدهند

  امین جاللوند
هنوز درمان قطعی برای بیماری ایدز وجود ندارد. 
عمده درمان ها برای این بیماری عفونی و مسری، 
شامل بهبود حال بیمار، افزایش کیفیت زندگی 
کارشناسان  است.  بیمار  عمر  طول  افزایش  و 
نظام سالمت همواره تاکید دارند که بهترین و 
پیشگیری و  ایدز،  کم هزینه ترین مسیر کنترل 

آموزش است. 
نشانه های  اولین  پیدا شدن  از  حدود 40 سال 
نیز  تاکنون  و  ایدز در جهان می گذرد  بیماری 
به  بیماری  این  واکسن  برای ساخت  تالش ها 
ثبت شده  مورد  اولین  است.  نرسیده  سرانجام 
ایدز در ایران به حدود 33 سال قبل برمی گردد. 
در طول چند دهه اخیر، کادر درمان در ایران، 
همپای کشورهای توسعه یافته موفق شده است 
و  بردارد  گام  بیماری  این  درمان  مسیر  در  که 
از  یکی  را می توان  ما  درمان، کشور  زمینه  در 

کشورهای موفق در این حوزه دانست.
 طول عمر بیماران مبتال به ایدز در ایران در طول 
چند دهه اخیر به شدت افزایش یافته است و 
حتی این روزها بسیاری از این بیماران دارای 
طول عمر طبیعی هستند. قطعا این دستاوردها، 
یک شبه به دست نیامده است. تالش و پشتکار 
جامعه پزشکی در مسیر کنترل ایدز، حاال میزان 
امید به زندگی را در بین این بیماران افزایش 

داده است. 
جامعه پزشکی امیدوار است که با توسعه پیشگیری 
و آموزش خودمراقبتی، میزان ابتال به این بیماری 

به طور مداوم کاهش پیدا کند. این اتفاق نیز جز 
با سرمایه گذاری بیشتر روی مباحث آموزش و 

فرهنگ سازی به ثمر نخواهد نشست.

جایگاه باالی پزشکان ایرانی در حوزه 
تحقیق و درمان ایدز

جامعه پزشکی درایران در طول چند  دهه اخیر 
به دانش و تجربه باالیی برای کنترل ایدز دست 
پزشکان  نسل جوان تر  به  تجربه  این  که  یافته 

ایرانی نیز منتقل شده است.
سعید خوارزمی، متخصص بیماری های عفونی 
در گفتگو با سپید به جایگاه باالی پزشکان ایرانی 

در حوزه کنترل ایدز، اشاره می کند و می گوید: »با 
جرات می توان گفت هر درمانی که برای کنترل 
ایدز در کشورهای  توسعه یافته اجرا می شود، 
همان درمان هم در کشور ما در حال اجرا است. 
حتی اگر بیماری زود تشخیص داده شود، می توان 
میزان ویروس در بدن بیماران را به صفر رساند. 
در نتیجه بیمار می تواند روند طبیعی زندگی اش 
را دنبال کند. حتی در مراحل پیشرفته بیماری 
نیز می توان بیمار را به زندگی برگرداند و طول 
ساده  دستاوردها،  این  داد.  افزایش  را  او  عمر 
به دست نیامده است و محصول تالش جامعه 

پزشکی است.«
او تاکید می کند: »کشور ما در زمینه درمان بیماران 
شناسایی شده، بسیار موفق عمل کرده است و 
می توان گفت در این زمینه به عنوان کشوری 
مطرح در جهان شناخته می شویم، اما هنوز در 
مواجه  با چالش جدی  بیمار  مرحله شناسایی 
هستیم. بر اساس برنامه جهانی مقابله با ایدز، 
ما باید بتوانیم 90 درصد بیماران مبتال به ایدز 
را شناسایی کنیم، سپس حداقل 90 درصد آنها 
را درمان کنیم و در گام سوم نیز باید 90 درصد 
سطح ویروس در بدن مبتالیان به صفر برسد. ما 
در گام دوم و سوم بسیار خوب عمل کرده ایم، اما 
در گام اول هنوز مشکل داریم. یعنی اگرچه با 
کمک جامعه پزشکی، 90 درصد بیماران شناسایی 
شده تحت درمان قرار می گیرند، اما در زمینه 
بیماریابی نتوانسته ایم که 90 درصد بیماران مبتال 

را تشخیص بدهیم.«

خوارزمی خاطرنشان می کند: »ایران در  حوزه 
تحقیقات ایدز نیز بسیار موفق عمل کرده است 
و به طور مثال، بیمارستان امام خمینی را می توان 
یکی از قطب های مهم تحقیق و درمان بیماری 
ایدز در سطح منطقه دانست. در عین حال باید با 
فرهنگ سازی، آموزش در مدارس و دانشگاه ها و 
همچنین حضور وسیع تر در رسانه ها در مسیری 
گام برداریم که در وهله اول، میزان ابتال به بیماری 
ایدز کاسته شود و در وهله دوم، فردی که رفتار 
پرخطر انجام داده است، به این بینش برسد که باید 
برای حفظ سالمت خودش و اطرافیانش، هرچه 
سریع تر آزمایش »HIV« انجام دهد. هرچقدر 
تشخیص بیماری سریع تر باشد، به همان نسبت هم 
فرآیند درمان کامال سریع تر و با نتیجه مطلوب تر 
طی خواهد شد. این اطالعات مهم باید به گوش 
همگان برسد. در این مسیر، باید در جهتی گام 
برداریم که آموزش خودمراقبتی در برابر ایدز به 
صورت فراگیر و بدون رودربایستی انجام شود. 
همچنین نیاز است که از این بیماری نیز انگ زدایی 
شود تا همگان رفتاری انسانی با بیماران مبتال به 

ایدز داشته باشند.«

چرا ابتال به ایدز در ایران، روند 
افزایشی دارد؟

با وجود تالش جامعه پزشکی برای کنترل بیماری 
ایدز، هرساله آمار مبتالیان این بیماری افزایش 

پیدا می کند.
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چرا آمار ایدز در ایران رو به افزایش است؟

حدود 40 سال از پیدا شدن 
اولین نشانه های بیماری 

ایدز در جهان می گذرد و 
تاکنون نیز تالش ها برای 

ساخت واکسن این بیماری 
به سرانجام نرسیده است. 

اولین مورد ثبت شده ایدز در 
ایران به حدود 33 سال قبل 
برمی گردد. در طول چند دهه 

اخیر، کادر درمان در ایران، 
همپای کشورهای توسعه یافته 
موفق شده است که در مسیر 
درمان این بیماری گام بردارد 
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 ادامه از صفحه 10
ایران  ایدز  تحقیقات  مرکز  رئیس  محرز،  مینو 
درباره علت روند رو به افزایش ایدز در ایران 
ایدز  بیماری  درباره  مردمی  »اطالع  می گوید: 
بسیار کم است و کم کاری رسانه ها در ارائه 
آگاهی مستمر و شفاف بسیار مشهود است. در 
نتیجه نبود اطالع رسانی صحیح، این بیماری 
نوعی انگ اجتماعی به شمار می رود که همین 
عامل باعث پنهانکاری و مراجعه نکردن مبتالیان 
برای انجام آزمایش و تست شده است. بر همین 
مبنا نمی توان بیماران را کشف و شناسایی کرد. 
کنترل بیماری ایدز با مراجعه مبتالیان امکان پذیر 
است و در غیر این صورت نمی توان به دنبال 

این بیماران گشت.«
او با بیان اینکه اکنون ۴۰ هزار مبتال به ایدز در 
تاکید  درمان هستند،  کشور شناسایی و تحت 
می کند: »این در حالی است که کل مبتالیان ۶۰ 
تا ۷۰ هزار مورد تخمین زده می شود. در نتیجه 
نبود اطالع رسانی صحیح، این بیماری نوعی انگ 
اجتماعی به شمار می رود که همین عامل باعث 
پنهانکاری و مراجعه نکردن مبتالیان برای انجام 
آزمایش و تست شده است. بر همین مبنا نمی توان 

بیماران را کشف و شناسایی کرد.«

محرز یادآور م  شود: »نزدیک به ۴۰ سال از اپیدمی 
ایدز می گذرد و هنوز هم کشورهای زیادی درگیر 
پیشگیری، کنترل و درمان این پاندمی هستند. 
کشورهای توسعه یافته توانسته اند بخوبی ایدز را 
کنترل کنند. متاسفانه در ایران که در تقسیم بندی 
منطقه جغرافیایی مدیترانه به شرقی و شمال آفریقا، 
جز شمال آفریقا محسوب می شود، هنوز روند 
ابتال به ایدز رو به باال است، در حالی که قاره 
آفریقا توانسته این بیماری را تا حدودی کنترل 
کند. تعداد زیادی در ایران هنوز نمی دانند مبتال 
هستند یا خیر. در حالی که باید جهت تست 
مراجعه کنند، اما از ترس انگ اجتماعی، بیماری 

خود را پنهان می کنند.«

محرز در خصوص تعداد مراکز تست ایدز در کشور 
هم تاکید می کند: »بیش از ۲۰۰ مرکز در سراسر 
کشور وجود دارد که هم تست و هم مشاوره ایدز 
رایگان زیر نظر پزشک متخصص انجام می شود، در 
این مراکز، در صورت مثبت شدن تست مراجعه 
کننده، به نزدیکترین درمانگاه یا مرکز درمان ایدز 
معرفی می شود و داروی رایگان در اختیار او قرار 
می گیرد، اما متاسفانه مردم به دلیل ناآگاهی از این 

خدمات، از مراجعه سرباز می زنند.«
او اظهار می کند: »بیماری ایدز از سه روش تماس 

جنسی با فرد مبتال، استفاده از سرنگ مشترک 
آغشته به خون آلوده و مادر باردار به جنین منتقل 
ایدز،  انتقال  از نحوه  ناآگاهی  به دلیل  می شود. 
هراس از افراد مبتال زیاد است، در حالی که این 
افراد در محیط کار هرگز ناقل نیستند، زیرا این 
بیماری با تماس های عادی منتقل نمی شود. البته 
ایدز دیگر کشنده نیست و بیماران به صورت 
سرپایی درمان می شوند و در برخی موارد بسیار 
کم نیاز به بستری پیدا می کنند. این بیماری قابل 
درمان است. حتی افراد مبتال می توانند ازدواج 
کنند، به شرط آنکه موضوع را به همسر آینده 
بگویند و تحت درمان باشند. در این شرایط که 
یکی از زوج ها مبتال و دیگری مبتال نباشد، برای 

بچه دار شدن محدودیتی ندارند.«
رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران درباره وضعیت 
مبتالیان به ایدز و احتمال ابتالی آنان به کرونا هم 
تصریح می کند: »اچ آی وی مثبت هایی که تحت 
درمان هستند بخاطر داروهایی که مصرف می کنند 
از فاکتورهای ایمنی بدنی باالیی برخوردار هستند 
و در نتیجه ابتال به کرونای آنان بسیار اندک است، 
اما افرادی که بیماری خود را پنهان می کنند، در 
رده افراد با ریسک باال قرار می گیرند. پس در 
صورت ابتال به کرونا به شدت درگیر می شوند 

و شدت کرونا در این افراد به دلیل سیستم ایمنی 
بدنی پایین، بیشتر است.«

الگوی انتقال ایدز در ایران، دگرگون 
شده است

چند  در طی  ایران  در  ایدز  به  ابتال  روش های 
دهه اخیر، دچار تغییرات قابل توجهی شده است. 
یعنی از یک سو با افزایش آمار مبتالیان روبرو 
هستیم و از سوی دیگر، شیوه های انتقال بیماری 

نیز تغییر کرده است.
فریده افتخارزاده، متخصص بیماری های عفونی 
نیز درباره علل افزایش آمار مبتالیان به ایدز در 
ایران، خاطرنشان می کند: »در کشور ما تعداد آمار 
مبتالیان به بیماری ایدز رو به افزایش است. علل 
زیادی باعث این افزایش شده است. از جمله 
مهم ترین آن ها می توان به افزایش آمار تماس های 
جنسی خطرناک، افزایش آمار معتادان تزریقی و 
استفاده از سرنگ مشترک اشاره کرد. خوشبختانه 
پیدا  کاهش  فرزند  به  مادر  از  ایدز  انتقال  آمار 
کرده است. همچنین انتقال ایدز از طریق تزریق 
خون و فرآورده های خونی آلوده هم کم شده 
است. همچنین خون و فرآورده های خونی برای 
بررسی به آلوده بودن به ویروس HIV با اسکنر 

چک می شوند.«
همچنین این متخصص عفونی درباره راه های 
کنترل بیماری در مادران باردار مبتال به ایدز نیز 
 HIV یادآور می شود: »در صورتی که ویروس
در مراحل ابتدایی شناسایی نشده و به موقع درمان 
نشود، متاسفانه ویروس از مادر به کودک انتقال 
 HIV پیدا می کند. پس اگر مادر مبتال به ویروس
و ایدز به موقع مراحل درمان خود را شروع نکند 
و در صورت بارداری با پزشک مشورت نکند، 
منجر به تولد کودکی مبتال به HIV می شود. 
ایدز  و   HIV به  مبتال  باردار  خانم های  برای 
معموال توصیه می شود که از روش سزارین استفاده 
شود تا زایمان های طبیعی. همچنین استفاده از 
داروهای پیشگیری باید از قبل از زایمان برای 
مادر شروع شود و به مدت چهار هفته پس از 
زایمان نیز به نوزاد داروهای پروفیالکسی داده 
شود. همچنین این مادران نباید به هیچ عنوان به 
فرزند خود شیر دهند و شیردهی در این زمان 
ممنوع است. کودک باید در این بازه زمانی از 

شیر خشک تغذیه شود.«
او یادآور می شود: »خوشبختانه در سیستم آموزشی 
کشور ما روش هایی برای آشنا ساختن نوجوانان و 
جوانان در رابطه با بیماری ایدز و HIV شروع شده 
است، ولی متاسفانه این برنامه سرعت قابل قبولی 
ندارد. به عقیده من وزارت آموزش و پرورش و 
وزارت علوم موظف هستند درباره HIV و ایدز 
به نوجوان ها و جوان ها آموزش های الزم را بدهند 
و جوانان را از عواقب روابط پرخطر جنسی آگاه 
کنند تا روند ابتال به بیماری ایدز در جامعه کاهش 
پیدا کند. همچنین باید به افرادی که به مواد مخدر 
تزریقی اعتیاد دارند هم سرنگ یکبار مصرف و 
بهداشتی داده شود تا حداقل به این طریق بتوان 

خطر ابتال به ایدز در آنها را کاهش داد.«
با وجود تالش گسترده جامعه پزشکی برای کنترل 
بیماری ایدز، تنها مباحث درمانی نمی تواند این 
بیماری را کنترل کند. درحقیقت، فرآیندهای درمانی 
فقط به شرط همراه شدن با آموزش، فرهنگ سازی، 
نهادینه شدن خودمراقبتی و اولویت بخشیدن به 

پیشگیری می تواند این بیماری را به زانو درآورد.

محرز: اطالع مردمی درباره 
بیماری ایدز بسیار کم است و کم 

کاری رسانه ها در ارائه آگاهی 
مستمر و شفاف بسیار مشهود 

است. در نتیجه نبود اطالع 
رسانی صحیح، این بیماری نوعی 

انگ اجتماعی به شمار می رود 
که همین عامل باعث پنهانکاری 
و مراجعه نکردن مبتالیان برای 

انجام آزمایش و تست شده 
است. بر همین مبنا نمی توان 

بیماران را کشف و شناسایی کرد
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خوارزمی: با جرات می توان گفت 
هر درمانی که برای کنترل ایدز 
در کشورهای  توسعه یافته اجرا 

می شود، همان درمان هم در 
کشور ما در حال اجرا است. حتی 

اگر بیماری زود تشخیص داده 
شود، می توان میزان ویروس 

در بدن بیماران را به صفر 
رساند. در نتیجه بیمار می تواند 

روند طبیعی زندگی اش را دنبال 
کند. حتی در مراحل پیشرفته 
بیماری نیز می توان بیمار را به 

زندگی برگرداند و طول عمر او را 
افزایش داد

افتخارزاده: در کشور ما تعداد 
آمار مبتالیان به بیماری ایدز رو 

به افزایش است. علل زیادی 
باعث این افزایش شده است. از 

جمله مهم ترین آن ها می توان به 
افزایش آمار تماس های جنسی 
خطرناک، افزایش آمار معتادان 

تزریقی و استفاده از سرنگ 
مشترک اشاره کرد. خوشبختانه 

آمار انتقال ایدز از مادر به 
فرزند کاهش پیدا کرده و انتقال 

ایدز از طریق تزریق خون و 
فرآورده های خونی آلوده هم کم 

شده است



معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم کرد

 علی ابراهیمی
حضور  با  ایدز  جهانی  روز  مجازی  همایش 
بهزیستی،  سازمان  بهداشت،  وزارت  مقامات 
فعال  نمایندگان سمن های  سازمان زندان ها و 
این بخش و با قرائت متن پیام احمد المنظری، مدیر 
منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت و 

سعید نمکی، وزیر بهداشت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سپید، در پیام سعید نمکی، 
وزیر بهداشت عنوان شد: »نظام سالمت جهان 
امروز در یک وضعیت غیرقابل پیش بینی و در 
از  می برد.  سر  به  سریع  و  دائمی  تغییر  حال 
یک سو همه توجهات در همه گیری کووید ۱۹ 
و تأثیر آن بر سالمت مردم و زندگی و معیشت 
آنها متمرکز شده و از سوی دیگر باقی خدمات 
محور  عدالت  رویکردهای  اساس  بر  سالمت 
تحت تأثیر این همه گیری قرار گرفته است که 
ازجمله بارزترین آنها تحت این همه گیری بر 

اچ آی وی است.«

دسترسی ۹۸ درصد مبتالیان به دارو در 
ایام کرونا

وی افزود: »تجربه جهانی ۴۰ سال اخیر به ما 
آموخته است پاسخ به همه گیری ایدز نیازمند 
همبستگی جهانی و مسئولیت مشترک است که 
می تواند تسهیل کننده مسیر پیش روی ما باشد. 
این امر مستلزم آن است که این همبستگی و 

مسئولیت روزبه روز بیشتر گسترش یابد.«
نمکی در ادامه گفت: »نظام های سالمت امروزه 
و  آموزش  امکان  که  شده اند  توانمند  آنقدر 
تشخیصی  تست های  به  دسترسی  پیشگیری، 
نیازهای تخصصی  درمان و سایر  داروهای  و 
کسانی را که در معرض ابتال به اچ آی وی قرار 
دارند یا مبتال به آن هستند به صورت عادالنه 
در اختیار آنها قرار دهند تا از آثار منفی عفونت 
اچ آی وی بر سالمت و معیشت مردم کاسته شود 
و گام مهمی برای بهبود کیفیت زندگی کسانی 
که با اچ آی وی زندگی می کنند، برداشته شود.«
وزیر بهداشت گفت: »هرچند تالش های ۴۰ سال 
اخیر در مبارزه با این همه گیری شاهد دستاوردها 
و توفیق فراوان بوده، اما باید اعتراف کرد هنوز 
چالش های فراوان پیش روی نظام سالمت جهان 

و جامعه بشری قرار دارد.«
وی افزود: »۴۰ سال مبارزه با همه گیری اچ آی وی 
دستاوردهای مهمی در رویکردهای عدالت محور 
و پاسخگویی در این همه گیری برای ما داشته 
است. ما آموختیم پاسخی می تواند در کشور و 
جهان اثربخش باشد که رویکرد عدالت محور، 
جامعه محور، دانش محور آگاهانه و با مالحظه 
با  با مهربانی و  اعتقادی و فرهنگی و  شرایط 
اولویت دادن افرادی که در معرض بیشترین ابتال 
قرار دارند اجرا شده باشد. پاسخی که یک رکن 
اساسی آن توانمندسازی مبتالیان، افراد در معرض 

خطر و خانواده آنها در جهت مراقبت در برابر 
اعتماد در سایر جوامع،  ایجاد  این ویروس و 

دولت و سایر ارکان نظام است.«
نمکی گفت: »روز جهانی ایدز امسال برای ما معنای 
ویژه ای پیدا کرده است زیرا آیین نامه پیشگیری و 
منع انگ و تبعیض علیه کسانی که با اچ آی وی 
زندگی می کنند، توسط مسئوالن آگاه و با درایت 
وزارت دادگستری با همکاری وزارت بهداشت 
تهیه و به همه مراکز ارائه کننده خدمات سالمت 
دولتی و خصوصی ابالغ می شود. همچنین مقرر 
است الیحه قانون پیشگیری و کنترل اچ آی وی 
با امضای مشترک وزرای دادگستری و وزارت 

بهداشت تقدیم مجلس شود.«
وی ادامه داد: »دسترسی به همه خدمات پیشگیری 
و درمان ایدز ازجمله تست های تشخیصی دارو، 
آسیب،  کاهش  خدمات  و  پیشگیری  خدمات 
مراقبت از سالمت روان و توسعه آزمایشگاه های 
تشخیصی پیشرفته در اختیار بیماران قرار گرفته 

و در سراسر کشور قابل دسترسی است.«
وزیر بهداشت گفت: »اطمینان داریم آنچه تاکنون 
انجام داده ایم برای پایان دادن به همه گیری ایدز 
نه تنها دچار انحراف نشده و به دلیل همه گیری 
کووید ۱۹ عقب نشینی نکرده است، بلکه با همه 
جمهوری  دولت  و  می رود  جلو  قوت  توان 
اسالمی ذره ای برای پایان این همه گیری دست 

بر نداشته است.«

وی با بیان اینکه اقدامات پیشگیری و مراقبت از 
اچ آی وی بعد از پاندمی کووید ۱۹ انجام شده 
است، ادامه داد: »دستورالعمل مراقبت، درمان 
نهایت  و  کردیم  تجدیدنظر  را  دارو  توزیع  و 
تالش انجام شد تا جای ممکن خدمات آنالین 
جایگزین خدمات حضوری شود به شرطی که 
آسیبی متوجه این برنامه نشود و نهایت رضایت 
افرادی که با ایدز زندگی می کنند و خانواده آنها 
فراهم شود. متون آموزشی برای افرادی که با 
اچ آی وی زندگی می کنند و باید درباره کووید 
۱۹ بدانند از طریق شبکه های مجازی در دسترس 

آنها قرار گرفته است.«
بین المللی در  »ارزیابی های  نمکی اضافه کرد: 
درصد   ۹۸ کرونا  اوج  در  که  داد  نشان  ایران 
کسانی که با اچ آی وی زندگی می کردند دسترسی 
به دارو برای حداقل یک ماه را داشته اند. ۷۱ 
درصد دسترسی به ماسک، ۸۱ درصد دسترسی 
به محلول های ضدعفونی کننده و ۹۱ درصد به 

اقالم کاهش آسیب دسترسی داشته اند.«
وی گفت: »در یک بررسی در تهران و اصفهان 
بر روی ۱۲۷۶ فرد اچ آی وی نشان داد فقط ۲۶ 
نفر از این افراد به کووید ۱۹ مبتال شده اند. این 
بررسی همچنان ادامه دارد اما نشان دهنده این 
است که تا چه اندازه میزان آگاهی افراد مبتال 

به اچ آی وی و خانواده آنها باالست.«
ادامه در صفحه 13 

افزایش انتقال ایدز از راه تماس جنسی
۵۹.۲ درصد مبتالیان به ایدز در کشور از طریق اعتیاد تزریقی،  ۲۳ درصد از طریق رابطه جنسی، ۱.۷ درصد 

انتقال از مادر به کودک و ۰.۲ درصد انتقال از طریق خون و فرآورده های خونی مبتال می شوند
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 ادامه از صفحه 12
افزود: »با تالش فراوان کیت تشخیص  نمکی 
سریع اچ آی وی در سراسر کشور در دسترس 
قرار گرفته است. یکی از مهم ترین ارکان توفیق 
برنامه مبارزه با اچ آی وی در کشور همکاری با 
سازمان های بین المللی زیرمجموعه سازمان ملل 
متحد و بهره گیری از توانمندی فنی آنها است. 
کماکان چالش اول کشور همه گیری کووید 19 و 
گسترش روزافزون آن در سراسر جهان است که 
ناخواسته بسیاری از عرصه های مبارزه با اچ آی وی 
را در کشور تحت تأثیر قرار داده است.« وی گفت: 
»امیدواریم برنامه اچ آی وی تحت هیچ شرایطی 
از سوی کووید 19 تحت تأثیر قرار نگیرد و بنده 
به عنوان وزیر بهداشت جمهوری اسالمی متعهد 
می شوم اجازه ندهم کوچک ترین توقفی در ارائه 
کیفیت و کمیت این برنامه در کشور رخ دهد.«

قرق شهرها و چالش دسترسی به خدمات 
برای مبتالیان

احمد المنظری، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان 
جهانی بهداشت هم در پیامی به همایش روز جهانی 
ایدز، موضوع منطقه ای روز جهانی ایدز 2۰2۰ 
را »تاب آوری خدمات اچ آی وی« عنوان کرد و 
بر ارائه خدمات بهداشتی اچ آی وی به صورت 
قوی تر، شبکه ای تر و یکپارچه تر در رویارویی با 

بحران ها، تأکید کرد.
در متن پیام المنظری، آمده بود: »امروز روز جهانی 
ایدز سال 2۰2۰ است که قرار بود سال مهمی 
برای دستیابی به اهداف جهانی 9۰-9۰-9۰ باشد. 
هدف این بود که اطمینان حاصل شود که تا سال 
2۰2۰، از کسانی که با اچ آی وی زندگی می کنند، 
9۰ درصد وضعیت خود را می دانند، از افرادی 
که ابتالیشان به اچ آی وی تشخیص داده شده 
9۰ درصد درمان بگیرند و از کسانی که تحت 
درمان بودند، 9۰ درصد در بدنشان تکثیر ویروس 

سرکوب شود.«
وی در این پیام افزود: »درحالی که ما از این اهداف 
جهانی عقب بودیم، عالم گیری کووید 19 آمد که 
باعث ایجاد اختالل گسترده در خدمات و تهدید 
به پسرفت بسیاری از دستاوردهای بهداشتی و 

حوزه های دیگر توسعه شد.«
مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت 

گفت: »درحالی که کشورها برای پاسخ دادن به 
خدمات  کرده اند،  کار  دشواری  با   19 کووید 
پیشگیری،  ازجمله  دیگر  بهداشتی  ضروری 
دیده اند.  گزند  وی  آی  اچ  درمان  و  تشخیص 
یک گروه مدل سازی که سازمان جهانی بهداشت 
و یو-ان-ایدز تشکیل دادند، تخمین زده است که 
نابسامانی شش ماهه درمان ضدویروسی می تواند 
منجر به بیش از ۵۰۰۰۰۰ مرگ ومیر افزوده از 
ناخوشی های مرتبط با ایدز در جنوب صحرای 

آفریقا در سال های 2۰2۰-2۰21 شود.«
المنظری تأکید کرد: »در منطقه ما کووید 19 در 
یک زمان حساس برای همه گیری اچ آی وی 
آمد. تخمین زده می شود، ۴2۰۰۰۰ نفر دچار اچ 
آی وی باشند و همه گیری در مقیاسی بی سابقه 
در حال دگرگونی است. ۴۴۰۰۰ ابتالی جدید به 
اچ آی وی فقط در سال 2۰19 در منطقه ما رخ 
داده است، یعنی ۴۷ درصد افزایش در مقایسه 
با سال پایه 2۰1۰. فقط یک سوم از کسانی که با 
اچ آی وی زندگی می کنند، در منطقه تشخیص 
داده شده است و تنها 2۴ درصد از آنها به درمان 

ضدویروس دسترسی دارند.«
وی اظهار داشت: »این وضعیت دشوار با همه گیری 
کووید 19 بیشتر شده است. بسیاری از کشورها 
اختالل در خدمات را گزارش کرده اند. با قرق کردن 
شهرها، دسترسی افرادی که با اچ آی وی زندگی 
می کنند، به مراکز بهداشتی، دستیابی نیروهای سیار 
به جمعیت های کلیدی و خدمت رسانی مراکز هم 
به کووید 19 و هم به مشکالت دیگر، دشوار 
شد. ذخایر داروهای ضدویروسی در برخی از 
کشورها به دلیل اختالل در حمل ونقل هوایی و 
کاهش جهانی در تولید داروها به پایان رسید؛ 
عالوه بر این، خدمات اچ آی وی، یا به دلیل 
سوق دادن نیروها به پاسخ به همه گیری کووید 
19 یا متأسفانه ابتال به آن، نیروی کار کم آوردند. 
این امر باعث شده است که بسیاری از کسانی 
که با اچ آی وی زندگی می کنند، بیش از گذشته 
داروهای نجات دهنده زندگی خود و خدمات 
را به هنگام دریافت نکنند؛ اما عالم گیری کووید 
19 همچنین فرصتی را برای معرفی نوآوری هایی 
مانند توزیع چندماهه داروها، توزیع آنها با پیک، 
گروه های پشتیبانی مجازی و مشاوره با بیماران 
سازمان  مقام  این  گفته  به  است.«  کرده  فراهم 

با جامعه مدنی در  بهداشت، همکاری  جهانی 
تضمین تداوم تعامل با مشتریان، عرضه خدمات 
و پشتیبانی از پایبندی آنها به درمان در این زمان 

دشوار مهم بوده است.
وی در ادامه این پیام آورده بود: »به نمایندگی از 
سازمان جهانی بهداشت، اجازه دهید از این فرصت 
بهره برده و به سازمان های جامعه مدنی به خاطر 
نقش دیرینه آنها در توانمندسازی کسانی که با 
اچ آی وی زندگی می کنند و کار بنیادین آنها در 

این روزگار بی پیشینه درود فرستم.«
المنظری تأکید کرد: »با همه این کامیابی ها که گفته 
شد، چالش ها و نابسامانی ها، نبود تاب آوری را 
ازجمله در برنامه های اچ آی وی در نظام های 
سالمت ما نشان داده اند. کووید 19 آخرین بیماری 
عالم گیر نخواهد بود و ما باید از آن درس بگیریم 
تا در آینده آمادگی بیشتری داشته باشیم. به همین 
دلیل، موضوع منطقه ای ما برای روز جهانی ایدز 
2۰2۰ »تاب آوری خدمات اچ آی وی« است. 
هدف ما این است که به کشورها کمک کنیم تا 
خدمات بهداشتی اچ آی وی قوی تر، شبکه ای تر 
و یکپارچه تری بسازند که هنگام رویارویی با 
بحران ها، نیرومند بمانند. امسال همه ما باید به 
صدای کسانی که با اچ آی وی زندگی می کنند و 
بازخورد ایشان درباره خدماتی که در این شرایط 
اضطراری دریافت کرده اند، گوش کنیم؛ زیرا شنیدن 
ماجرا از زبان آنها مهم است. با دانستن تجربیات 
آنها می توانیم یاد بگیریم که چگونه یک خدمت 
می تواند به خوبی با کاربرانش سازگار شود. هر کس 
حق دارد که از باالترین استانداردهای بهداشتی 
بهره مند باشد و مشغله اضطرار نباید ما را از حفظ 
خدمات بهداشتی ضروری برای کسانی که به آنها 

نیاز دارند، بازدارند.«
وی گفت: »الزم است دست در دست هم کار کنیم 
تا خدمات ما حتی در زمان های بحران، استوار و 
بی وقفه باشد تا بتوانیم به پوشش همگانی سالمت 
و پایان ایدز دست  یابیم. ازاین رو از کشورهای 
عضو می خواهم که به کارهایی که تاکنون موفق 
بوده، ادامه دهند، درس بیاموزند و نظام سالمت 
را تاب آورتر سازند. تعهد سازمان جهانی بهداشت 
را به پشتیبانی از تالش های کشورهای عضو، 
سازمان های جامعه مدنی و کسانی که با اچ آی 
وی زندگی می کنند، برای حفظ خدمات بهداشتی 

ضروری و تقویت نظام های سالمت در راستای 
افزایش تاب آوری اعالم می کنم.«

کرونا و امیدها به تولید واکسن ایدز
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت 
هم در نشست روز جهانی ایدز گفت: »پاندمی 
کرونا سبب شد برخی کشورها از مأموریت های 
اصلی غافل شوند که این موضوع نگران کننده 
است چراکه اگر این برنامه ها تحت تأثیر قرار 
گیرد یکی از خسارت های جبران ناپذیر به  کل دنیا 
وارد می شود و مهم است که همه سیاست مداران 

دنیا به این موضوع بپردازند.«
وی با بیان اینکه اولین سیاست وزارت بهداشت از 
ابتدای سال در مقابل پاندمی کرونا حفظ برنامه های 
جاری حوزه PHC بوده است، افزود: »یکی از 
اقدامات مهم ما این بود که توسط همه ادارات در 
سطح بهداشت، مدیران را موظف کردیم اقدامات 
را بازنگری کنند و ببینند در هر حوزه آیا اقدام 
عقب افتاده ای دارند یا خیر. این اقدام کار ارزشمندی 
بود و در تمام حوزه ها شامل بیماری واگیر، غیر 

واگیر، واکسیناسیون و... انجام شد.«
رئیسی اضافه کرد: »ما بیش از یک میلیون و 3۰۰ 
هزار خدمت عقب افتاده با ضرب االجل فوری را 
ارائه دادیم که تجربه خوبی در بحث پاندمی بود. 
البته در همه حوزه ها باید برنامه ای در ارتباط با 
وضعیت اجرای اهداف و تحقق آنها دنبال شود تا 
مبادا در پاندمی کرونا از چیزی غافل شویم. برای 
مهار بیماری های ویروسی، قابل انتقال و واگیردار 
هم فقط عزم و اراده یک کشور کافی نیست و همه 

کشورها باید دست به دست هم دهند.«
رئیسی ادامه داد: »در پاندمی کرونا بسیار نگران 
همسایه های شرقی هستیم؛ البته نه برای کرونا 
بلکه برای کنترل سایر بیماری ها. پاندمی باعث 
شده کشورها خدمات روتین خود را فراموش 
کنند؛ مثال واکسیناسیون آنها دچار اشکال شده که 
این امر مسئولیت ما را بسیار سنگین تر می کند.«

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: »پاندمی کرونا به 
ما نشان داد یک راه بیشتر نداریم، آن هم اینکه 
باید همبستگی جهانی و مسئولیت پذیری اجتماعی 
وجود داشته باشد و این موضوعی است که اگر 

راهبرد اصلی نباشد دچار مشکل می شویم. 
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در کنترل بیماری های ویروسی و واگیردار است که 
لغت »دهکده جهانی« معنا می گیرد؛ زیرا نمی توان 
کشوری را ایمن تصور کرد، ولی سایر کشورها 

از اجرای برنامه غافل شوند.«
وی با بیان اینکه با وجود تحریم های ظالمانه سعی 
کردیم در چندین جبهه بجنگیم، افزود: »در کنار 
تمام مشکالت کشور، آمریکا ناجوانمردانه به ما 
فشار می آورد و حتی در بحث تأمین کیت های 
تشخیصی HIV دچار مشکل شدیم. در بحث 
حمایت از آزمایشگاه ها هم با مشکل روبه رو بودیم؛ 
البته علی رغم اینکه یک شبکه گسترده آموزش دیده 
داریم، ولی ابزار در دستمان به راحتی فراهم نبود. 
ازاین رو با وجود برنامه های قوی برای کنترل ایدز، 

به دلیل تحریم ها مشکالت فراوان بود.«
معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه بیماریابی 
کرد:  تأکید  است،  انتظارمان  از حد  کمتر  ایدز 
»اهداف ۹۰-۹۰-۹۰ باید محقق می شد، اما در 
بحث بیماریابی ۹۰ درصدی مشکل داریم . البته 
این مشکالت ناشی از عدم برنامه ریزی نیست 

بلکه ناشی از تحریم ها است.«

وجود ۲۲ هزار و ۴۰۶ مبتالی زنده در کشور
و  بیماران  تعداد  کاهش  شاهد  بیان  با  رئیسی 
مرگ ومیر مبتالیان به ایدز در دنیا هستیم، درباره 
آمار ابتال به اچ آی وی در کشور، گفت: »ما ۶۰۴۳۱ 
تخمین مبتالی زنده داریم که از این تعداد ۲۲ 
هزار و ۴۰۶ نفر شناسایی شده و در حال زندگی 
هستند. تاکنون در کل ۴۱۸۷۶ نفر بیمار ثبت شدند 
و در کل ۱۹۴۶۹ مرگ به واسطه این بیماری ثبت 
کرده ایم. ضمن اینکه کمتر از ۴۰ درصد بیماران را 
شناسایی کردیم و ضعف ما در شناسایی ۹۰ درصد 
مبتالیان مشهود می شود. ازاین رو باید حدود ۵۴ 
هزار بیمار را شناسایی می کردیم، اما کل شناسایی 

ما کمتر از این عدد است.«

وی با بیان اینکه سال گذشته اقدام به تأمین کیت 
رپید کردیم، اما مشکالت زیادی برایمان ایجاد 
شد، افزود: »در حال حاضر ۸۲ درصد مبتالیان 
اچ آی وی مردان و ۱۸ درصد زنان هستند که 
درصد ابتال اندکی در زنان هم افزایش یافته است. 
در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۳ درصد مبتالیان زنان 
بودند و اکنون این عدد در شش ماه نخست سال 

به ۳۰ درصد رسیده است.«
وی درباره راه های انتقال ویروس نیز گفت: »گرچه 
بحث انتقال از اعتیاد تزریقی ۵۹.۲ درصد است، 
اما بحث انتقال از طریق جنسی نسبت به سال های 
قبل افزایش یافته و به ۲۳ درصد رسیده است، 
انتقال از مادر به کودک نیز ۱.۷ درصد و انتقال از 
طریق خون و فرآورده های خونی ۰.۲ درصد است. 
البته روند درصد انتقال در بحث اعتیاد تزریقی و 
رابطه جنسی نشان می دهد که در سال ۱۳۸۵ فقط 
۹ درصد از طریق رابطه جنسی آلوده می شدند 
و ۷۵ درصد موارد از طریق اعتیاد تزریقی بود.«
رئیسی اضافه کرد: »بحث این نیست که انتقال از 
طریق رابطه جنسی خیلی بیشتر شده بلکه اقدام 
درخشانی در حوزه کنترل معتادان تزریقی انجام 
شد و خدمات مناسبی در DICها ارائه شد و 
با در اختیار گذشتن لوازم، سرنگ و... توانستیم 
آمار انتقال از طریق اعتیاد تزریقی را کاهش دهیم؛ 
یعنی تزریق وجود دارد، اما تزریق سبب انتقال 
اچ آی وی نشده و معنای آن کاهش آمار معتادان 
تزریقی نیست.« معاون وزیر بهداشت گفت: »اگر 
موارد تخمین زده را پیدا کنیم و به آنها خدمت 
ارائه دهیم، موفق خواهیم بود. درست است که در 
شناسایی موارد دچار ضعف هستیم، اما بیمارانی که 
شناسایی شدند را به خوبی تحت درمان و مراقبت 

قرار دادیم و درمان آنها هم مؤثر بوده است.«
رئیسی ادامه داد: »در بحث روستای چنارمحمودی 
اقدام بسیار مناسبی صورت گرفت و تمام بیماران 
آن منطقه تحت کنترل ما هستند و این واقعا اقدام 

درخشانی در وضعیت فعلی است. در شناسایی 
موارد جدید نیازمند بازنگری در تمام برنامه ها 
هستیم و اگر شعار امسال روز جهانی مبنی بر 
»همبستگی جهانی، مسئولیت مشترک« محقق 
نشود، شناسایی ۹۰ درصد مبتالیان هم محقق 
نخواهد شد. البته این موضوع فقط بر عهده وزارت 
باید پای کار  بهداشت نیست و همه دستگاه ها 
باشند. گاهی مسائل قومی، قبیله ای و انگ زدن 
به بیماری مانع از بیماریابی درست می شود که 

نمونه این اتفاق روستای چنار محمودی بود.«
وی تأکید کرد: »به یاد داریم که رسانه های بیگانه 
چگونه به این موضوع می پرداختند، مگر دلشان 
به حال اهالی روستا سوخته است؟ خیر اینطور 
نیست، این کار حمله ای به برنامه و PHC در 
ایران بود. ما بیماریابی کردیم و کار درستی است 
که جای تشویق دارد که شناسایی صورت گرفته 
است. همان کشورهایی که این موضوع برایشان 
به  مهم می شود خودشان هم موارد زیاد مبتال 
بیماری دارند و حتی یکی از اشخاصی که در 
مورد این موضوع در کشور ما اظهارنظر می کند 
در  دنیا  آیا  اما  است؛  بیماری  به  مبتال  خودش 
بیماریابی به ما کمک کرد؟ ما کار خودمان را 
انجام می دهیم، ولی اگر همکاری مشترک نباشد 

ما دچار مشکل می شویم.«
 PHC وی با اشاره به قدرت خدمات در نظام
کشور، تصریح کرد: »دستورالعمل کرونا و اچ آی 
وی و ارتباط این دو اسفند ۹۸ تدوین شد؛ یعنی 
زمانی که دنیا در شوک کووید ۱۹ بود و کسی به 
فکر اچ آی وی نبود ما به فکر بودیم. هر اتفاقی 
هم که بیفتد نباید از سایر بسته های خدمتی غافل 
شویم. در این پاندمی تحویل داروها به بهترین شکل 
انجام شد. مبتالیان اچ آی وی به دلیل نقص سیستم 
ایمنی از افراد آسیب پذیر هستند و ما برای ارائه دارو 

به منزل آنها رفتیم تا آنها از خانه خارج نشوند.«
رئیسی ادامه داد: »در اوایل سال ۹۸ هم که درگیر 

سیل و زلزله بودیم بازهم دارورسانی درنهایت 
محرمانگی به مبتالیان اچ آی وی متوقف نشد 
نبود  کشور  در  آی وی  اچ  بیمار  یک  و حتی 
که دارو به دستش نرسد یا تأخیر در دریافت 
با حفظ  بحران  در  مدیریت  باشد.  داشته  دارو 
محرمانگی، موضوع مهمی است و این نکات 

باید در تاریخ ثبت شود.«
وی در ادامه افزود: »موضوع سرواپیدمیولوژی در 
ارتباط با بیماران اچ آی وی و میزان اندازه گیری 
آنتی بادی ها در ارتباط با کووید ۱۹ انجام شد. 
ارزیابی  دریافت خدمات افرادی که با اچ آی وی 
زندگی می کنند در بحران کرونا نشان داد ۹۸ درصد 
دسترسی به دارو برای یک ماه داشتند، ۷۱ درصد 
دسترسی به ماسک داشتند، ۸۱ درصد دسترسی 
به محلول ضدعفونی کننده و ۹۱ درصد هم به 
اقالم کاهش آسیب )کاندوم( دسترسی داشتند.«

معاون وزیر بهداشت درباره وضعیت ابتال به کرونا 
در افراد مبتال به با اچ آی وی هم گفت: »در تهران 
و اصفهان حدود ۱۲۷۶ نفر مورد بررسی اولیه 
قرار گرفتند و فقط ۲۶ نفر به کرونا مبتال شدند که 
عالئم خفیفی داشتند. در حال حاضر هم مطالعه 
سرواپیدمیولوژی کووید ۱۹ در افراد مبتال به اچ 
آی وی و خانواده هایشان در حال انجام است.«

تأثیر مثبت داروهای ایدز بر روی کرونا
وی درباره برخی اظهارات مبنی بر ابتالی کمتر 
بیماران HIV به کرونا، تأکید کرد: »اینگونه نیست 
که مبتالیان اچ آی وی به کرونا مبتال نمی شوند یا 
جان خود را از دست نمی دهند، بلکه داروهای 
آنتی وایرالی که به مبتالیان اچ آی وی می دهیم 
بر کرونا هم مؤثر است و حتی بارقه های امیدی 
داریم که با توجه به ژنوم کرونای جدید و تشابه 
میان قطعات ژنتیکی با اچ آی وی بتوانیم امیدی 
برای آینده تولید واکسن اچ آی وی داشته باشیم.«
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رئیسی ادامه داد: »همچنین تیم های سیار و موبایل 
کلینیک راه اندازی کردیم و خالقیت هایی داشتیم که 
به مراکز جامع سالمت و DIC ها متصل هستند و 
خدمت ارائه می کنند. دستورالعمل ارائه متادون در 
شرایط کرونا ابالغ شد و بهزیستی مشارکت فعالی 
برای ارائه خدمات داشت. عالوه بر این سازمان 
زندان ها و قوه قضائیه نیز بسیار همکاری داشتند.«

وی افزود: »دیگر برنامه ما ارائه واکسن آنفلوانزا 
به شکل رایگان برای مبتالیان اچ آی وی بود؛ 
هرچند که تأمین واکسن بسیار سخت بود. ما ۵ 
میلیون واکسن خریده بودیم که قرار بود از ترکیه 
حمل کنند و به خاطر تحریم ولی واکسن ها را 
به ما ندادند، اما تعداد اندک واکسنی که خیلی 
بیماران قرار  نیازمان بود را در اختیار  از  کمتر 
دادیم. ما حدود ۱۶ میلیون نفر افرادی داشتیم 
که واجد دریافت واکسن آنفلوانزا بودند، ولی 
مدیریت کردیم و یکی از اولویت های اصلی ما 
در کنار کارکنان بهداشت و درمان که در ارتباط 
با بیماران کرونایی بودند، بیماران اچ آی وی هم 
بودند و به همه آنها واکسن رایگان تزریق کردیم.«
به  برنامه ها  ارائه  در  »ایران همواره  افزود:  وی 
سازمان جهانی بهداشت موفق بود و پروپوزالی 
قوی از کشور ما نوشته شد و بودجه ای طی ۳ 
سال از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ در حدود ۱۱ میلیون 
دالر به ما تخصیص پیدا کرد. در این تحریم ها 
تأمین وسایل آزمایشگاه ها بسیار سخت بود و ما 
امروز ۱۹ آزمایشگاه فعال در کشور داریم. اگر 
یک ماه یک کشوری مثل فرانسه را تحریم کنیم 
با سر به زمین فرود می آید بعد ما ۴۰ سال است 
تحریم هستیم و روزبه روز هم شرایط سخت تر 
می شود. تحریم می کنند، ترور می کنند و هر بالیی 
که دلشان می خواهد سر ما می آورند و بعد ما را در 
همه چیز با آلمان و فرانسه مقایسه می کنند. اوایل 
کرونا معاون بهداشت یکی از کشورها نزد من آمد 
و پرسید چگونه آزمایش انجام می دهید درحالی که 
۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه از آمریکا برایشان آمده بود و 
کار کردن با آن را نمی دانستند و قرار شد تیمی 

برای آموزش از کشورمان به کمکشان برود.«
معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه راه اندازی 
کلینیک های سیار اقدام بسیار مهمی بود، تأکید 
کرد: »همچنین مپینگی در سراسر کشور انجام 

دادیم و در هر استان پاتوق ها را شناسایی کردیم 
و می دانیم در هر شهر پاتوق ها کجاست و از 
همین استفاده می کنیم و با کمک همان افراد به 
آنها خدمات می دهیم. عالوه بر این سامانه ثبت 
و گزارش دهی را تقویت کردیم و امروز علی رغم 
تحریم و کرونا مراکز مشاوره بیماری های رفتاری 

عملکرد بسیار خوبی داشته است.«

کندی روند بیماریابی در کشور
وی افزود: »عالوه بر این پنجمین برنامه ملی 
استراتژیک کنترل عفونت اچ آی وی را تدوین 
کردیم که با مشارکت دستگاه ها اجرایی می شود 
و سند افتخاری است. البته از روند بیماریابی 
راضی نیستیم و راه جبران آن استفاده از برنامه 
پنجم است. اکنون بیماریابی کمتر از ۴۰ درصد 
است و پرونده های فعال ۷۰ درصد؛ اما درمان 

در حد ۹۷ درصدی ارائه می شود.«
رئیسی گفت: »دست هایی در جاهای مختلف 
در کار است که نمی گذارند ما بیماریابی کنیم. 
در لردگان برخی به ما حمله کردند و شانس 
آوردیم زنده ماندیم. با توجه به اینکه تمام مراحل 
شناسایی بیمار محرمانه است، چگونه می شود 
در روستایی تعدادی مبتال شوند و کل جهان 
بفهمد؟ هم دستی پشت پرده بود و هم سیستم 
برای  که  در محلی  ما رفت.  قوانین  از  خارج 
شریف  بسیار  مردم  می کردیم  سخنرانی  مردم 
و زحمت کش بودند، اما عده ای هم بودند که 
حمله  ما  به  که  نیستند  آنجا  برای  بود  معلوم 
کردند. همانجا که بودیم مستقیما فیلم ها برای 
BBC و... ارسال می شد و عده ای در خارج از 
کشور این افراد را تحریک می کردند که حتی 

درمان انجام ندهند.«
وی در پایان گفت: »ما در تأمین کیت های رپید 
واقعا دچار مشکل هستیم حتی با تهیه ارز، اما 
متأسفانه به دستمان نمی رسد. ازاین رو امیدواریم 
سازمان جهانی بهداشت تحت تأثیر سیاست های 

غلط آقای ترامپ و دوستانش قرار نگیرد.«

احتمال دو برابر شدن مرگ  مبتالیان 
در پاندمی

مدیریت  مرکز  رئیس  گویا،  محمدمهدی 
در  هم  بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های 

 ۱.۵ »هنوز  گفت:  ایدز  جهانی  روز  نشست 
درصد مبتالیان به این بیماری از ابتالی خود 
آگاه نیستند. همچنین حداقل ۱.۳ درصد مبتالیان 
بخصوص کودکان و نوجوانان در طول پاندمی 
کووید ۱۹ در مقاطعی پیشگیری و درمان خود 

را رها کرده اند.«
 ۶۲ حدود   ۲۰۱۹ سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
جمعیت های  میان  از  جدید  مبتالیان  درصد 
پاندمی  از  قبل  »حتی  افزود:  بوده اند،  کلیدی 
کووید ۱۹ هم پیشرفت ها در زمینه این بیماری 
راکد شده بود. اهداف ۹۰-۹۰-۹۰ )بخصوص 
و  نداشت  چندانی  پیشرفت  اول(  درصد   ۹۰

دچار رکود شد.«
گویا به عوارض سالمتی، اقتصادی و اجتماعی 
درازمدت کووید ۱۹ در افراد مبتال به عفونت 
ایدز اشاره کرد و گفت: »گروه های آسیب پذیر 
در معرض آسیب بیشتری قرار گرفته اند. آثار 
سوء اقتصادی و اجتماعی کووید ۱۹ بیشتر از 
همه، افراد آسیب پذیر و جمعیت های کلیدی را 

هدف قرار داده و الزم است آنها را دریابیم.«
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بر روی خدمات  »کووید ۱۹  بهداشت گفت: 
 HIV جاری سالمت به خصوص افراد مبتال به
)کاهش دسترسی به خدمات، ازهم گسیخته شدن 
خدمات مراقبت و درمان( آثار سوء داشته است. 
با توجه به تداوم موج های جدید کووید ۱۹، اگر 
HIV و TB در طی پاندمی به درستی مدیریت 
دو  بیماری  دو  این  از  ناشی  مرگ های  نشود، 

برابر می شود.«
مناطق  از  بسیاری  »در  گفت:  همچنین  وی 
از اچ آی وی  جهان خدمات اساسی پیشگیری 
مثل PMTCT و کاهش آسیب به شدت آسیب 
دیده است. همچنین تعداد کودکان مبتال افزایش 
یافته و انجام تست با محدودیت جدی مواجه 
 Mental خدمات  این  بر  عالوه  است.  شده 
health در بعضی مناطق جهان متوقف شده 
و درمجموع سقوط کیفیت خدمات یک واقعیت 

است که باید آن را جدی گرفت.«
وی تأکید کرد: »با توجه به اینکه همه گیری کووید 
۱۹ همچنان ادامه دارد و آثار سوء اقتصادی و 
اجتماعی آن افزایش می یابد، ما نیاز داریم تا برای 
محافظت اقتصادی و اجتماعی از جمعیت های 

ابتکارات جدیدی  کلیدی در طی این پاندمی 
را در پیش بگیریم.«

گویا ادامه داد: »یکی از تبعات اقتصادی کووید 
۱۹ بر روی اچ آی وی کاهش ذخایر تشخیصی 
و دارویی در کشور به خصوص کشورهای فقیر 
است و این پیامد آثار مخرب فراوانی در پی 
خواهد داشت؛ زیرا مطالعات مدل سازی نشان 
داده که شش ماه کمبود ذخایر دارویی اچ آی وی 
میزان مرگ ومیر ناشی از عفونت را در بعضی 

کشورها به دو برابر می رساند.«
وی همچنین گفت: »دولت جمهوری اسالمی 
ایران تصمیم گرفته تا علیرغم پیامدهای بسیار 
سنگین کووید ۱۹ بر روی بسیاری از برنامه های 
در  وقفه ای  هیچگونه  ندهد  اجازه  سالمت، 
مثل  مهمی  بسیار  برنامه  به خصوص  برنامه ها 
و  غیرواگیر  بیماری های  ماالریا،   ،TB-HIV

... رخ دهد.«
وی با تأکید بر لزوم جهش در پاسخ دهی به موارد 
داد هیچگونه  نخواهیم  »اجازه  بیماری، گفت: 
وقفه ای در برنامه پاسخ ما به اچ آی وی رخ دهد. 
سرمایه گذاری خود را برای پاسخ به اچ آی وی 
افزایش خواهیم داد. همچنین ابتکارات جدید 
پیشگیری، تشخیص و درمان را مورد استفاده 
 Multi قرار خواهیم داد و برای خدمات درمانی
به  را  انتخاب  حق   months dispensing

PLHIV خواهیم داد.«
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
زنان،  کودکان،  »همچنین  گفت:  بهداشت 
نوجوانان، خانم های باردار و جمعیت های کلیدی 
اولین اولویت های ما هستند و ابتکارات جدید را 
در آموزش و اطالع رسانی و پیشگیری و درمان 
به کار خواهیم گرفت و همکاری های خود را با 
سایر سازمان های دولتی، غیردولتی و NGO ها 
و جامعه مدنی گسترش خواهیم داد. البته هرروز 
بیشتر از دیروز بر روی پیشگیری سرمایه گذاری 
می کنیم چراکه عضو ائتالف پیشگیری جهانی 
هستیم و تالش می کنیم برای دیگران الگو باشیم.«
از  »در حال حاضر  کرد:  تأکید  پایان  در  گویا 
می کنیم؛  استفاده  پیشگیری  جدید  داروهای 
داروهایی با اثرگذاری طوالنی مدت که بررسی ها 
نشان داده تا ۹ برابر در کاهش ابتال بخصوص 

در خانم ها مؤثر بوده اند.«

15 شماره ۱8۱۱ ۱۲ آذر ۱۳۹۹
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پیشنهادی که اسفندماه مطرح  و آذرماه اجرایی شد

  یاسر مختاری
اوایل شیوع بیماری کرونا در چین بود که وزارت 
بهداشت ایران با اعزام تیمی به این کشور گروهی 
از دانشجویان ایرانی را به میهن بازگرداند و در 
هتلی با تمام امکانات بهداشتی و درمانی قرنطینه 
دیگر  بار  ایران  در  بیماری  از شیوع  کرد. پس 
هتل ها به عنوان محلی برای نقاهت گاه بیماران 
بهبودیافته در نظر گرفته شد. چرا که این افراد به 
دلیل احتمال انتقال بیماری می بایست به صورت 
جدا از دیگر اعضای خانواده نگهداری می شدند. 
اما این پیشنهاد در آن زمان مورد استقبال قرار 
نگرفت. ضمن اینکه نهادهایی مانند نیروهای مسلح 
این  نیز نقاهت گاه هایی را برای  و هالل احمر 
منظور در نظر گرفتند و چندین هزار تخت نیز 
آماده پذیرش بیماران بهبود یافته از کرونا شده 
بود. اما با فروکش کردن موج نخست بیماری و 
عدم استقبال بیماران این نقاهت گاه ها نیز به دست 
فراموشی سپرده شد. در روزهای گذشته که میزان 
ابتالی مردم به کرونا روبه فزونی گذاشته است بار 
دیگر هتل ها به عنوان محلی برای قرنطینه افراد 
بی عالمت، سالمندان در معرض خطر و مادران 
باردار در معرض خطر و افراد بهبود یافته در 

نظر گرفته شده اند.

عدم استقبال هتل ها در روزهای 
بیماری نخست 

به گزارش سپید، سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در اسفندماه سال گذشته اظهار 

کرد: »بیماران پس از ترخیص از بیمارستان در 
محلی دیگر غیر از خانه باید نگهداری شوند. یکی 
از این فضاهای بینابینی هتل و فضاهای گردشگری 
است که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که بر 
همین اساس اقدام به پیش خرید خدمت از بخش 
گردشگری به عنوان پشتوانه مراکز درمانی می کنیم.«
ولی تیموری معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی نیز در همان زمان گفت: 
»وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
جلسه ستاد ملی کرونا از وزارت میراث فرهنگی 
درخواست کرد تا هتل ها اقدام به پذیرش بیماران 
کرونایی بکنند که دوره درمان آنها در بیمارستان 
به پایان رسیده و نیاز به طی دوره نقاهت دارند و 
امکان استراحت در منزل را ندارند و باید به هتل 
بروند. هم اکنون برخی از هتل ها نیز برای این امر 

اعالم آمادگی کرده اند.«

وی با بیان اینکه اعالم پذیرش این بیماران در هتل 
بر اساس رضایت هتل داران بوده است، گفت: »ما 
لیست هتل هایی که امکان پذیرش این گونه بیماران 

را دارند به وزارت بهداشت ارائه دادیم.«
تیموری افزود: »این هتل ها در تمام استان ها هستند 
و هم اکنون برخی از هتل ها در شهرستان ها پذیرش 
این بیماران را آغاز کرده اند. ولی در تهران هنوز 
پذیرش بیمار کرونایی را در هتل ها آغاز نکردیم. 
قرار است تمام نکات بهداشتی برای جلوگیری از 
شیوع این بیماری در هتل ها رعایت شود و در این 
راستا وزارت بهداشت مواد ضد عفونی کننده در 

اختیار هتل ها قرار می دهد.«
 این درخواست و پیشنهاد در حالی مطرح شد، که 
بسیاری از کشورهای جهان از ظرفیت هتل های 
خود برای مبارزه با بیماری کرونا استفاده کردند. در 
شهر ووهان چین برای جلوگیری از انتقال ویروس 
کادر درمان به خانواده هایشان، آنها را به هتل ها به 
عنوان اقامتگاه فرستادند. در برخی دیگر از هتل های 
چین بخشی از هتل ها به اقامت بیماران کرونایی 
اختصاص یافت. همچنین هنگام ورود مسافران از 
کشورهای دیگر، افراد را به هتل ها برای قرنطینه دو 
هفته ای می فرستادند و مرتب اتاق آنها را ضدعفونی 
می کردند تا پس از گذشت 1۴ روز اگر عالئمی 
نداشتند اجازه حضور در شهر پکن را داشته باشند. 
در مادرید اسپانیا نیز ۴۰ هتل با 9 هزار تخت برای 
بیماران آماده شد در بریتانیا تعدادی هتل به عنوان 
نقاهتگاه در نظر گرفتند و فرانسه نیز با تعدادی 
از شرکت های هتلداری، قرارداد بست تا کارکنان 

بیمارستان ها مدتی را در این اقامتگاه ها سر کنند. 
آمریکا نیز تعدادی از هتل ها را برای دوران نقاهت 

بیماران در نظر گرفت.
 با این حال علی رغم گفته های تیموری مبنی بر 
استقبال هتل  ها و آغاز پذیرش بیماران بهبودیافته، 
جامعه هتل داران کشور مخالف چنین کاری بود، 
در همان زمان جمشید حمزه زاده رئیس جامعه 
هتل داران گفت: »در صورتی که فرد عالئم ابتالء 
به کرونا را نداشته باشد، ولی شخصاً بداند که مبتال 
به کرونا است در صورت مراجعه به هتل جهت 
قرنطینه اقدامی خالف اخالق و موازین بهداشتی 
انجام داده است. جامعه هتل داران به صورت کامل 
مخالف قرنطینه بیماران مبتال به کرونا در هتل ها 
و مسافرخانه ها است چرا که این مسأله سالمت 

مسافران دیگر را به خطر می اندازد.«
از سوی دیگر برخی از کارشناسان گردشگری نیز 
مخالف چنین پیشنهاده هایی بوده و آن را عاملی 
برای مخدوش کردن چهره هتل ها می دانستند. اما 
همانطور که گفته شد با فروکش کردن موج نخست 
بیماری این پیشنهاد نیز به ورطه فراموشی سپرده شد.

آمادگی هتل ها برای قرنطینه 
چهارم آذرماه امسال که خبری در رابطه با تفاهم نامه 
فرهنگی،  میراث  وزارت  با  بهداشت  وزارت 
گردشگری و صنایع دستی منتشر شد که بر اساس 
آن و در راستای طرح شهید سلیمانی هتل ها به عنوان 
یک فضای نقاهت گاهی در نظر گرفته می شوند. 

ادامه در صفحه 17 

بهبودیافتگانکرونابههتلمیروند
 استقبال جامعه هتل داران علی رغم مخالفت اولیه با پیشنهاد وزارت بهداشت

ایزدی: آمادگی داریم ۶۳ 
هتل ایرانگردی و جهانگردی 

را در اختیار این طرح قرار 
داده و لیستی از هتل ها و 

مهمانسرا های کشور را همراه 
با نشانی و جزئیاتشان آماده و 
به قرارگاه پشتیبانی طرح حاج 

قاسم سلیمانی ارائه کنیم
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 بر همین اساس پیرحسین کولیوند، رئیس اورژانس 
کشور و مسئول امور پشتیبانی طرح شهید حاج قاسم 
فرهنگی،  میراث  وزارت  در  با حضور  سلیمانی، 
گردشگری و صنایع دستی در جلسه ای با مدیرکل 
حوزه ریاستی این وزارتخانه با بیان اینکه در طرح 
شهید سلیمانی سه گروه برای جداسازی مورد هدف 
هستند، گفت: »گروه اول افراد پرخطر هستند که اگر در 
خانواده ای فردی مبتال به کرونا شود و در آن خانواده 
افراد پرخطر مانند سالمندان و مادران باردار حضور 
داشته باشند، آن ها را برای نگهداری در نقاهتگاه 
جداسازی خواهیم کرد. گروه بعدی افرادی هستند 
که تست آن ها مثبت شده و ممکن است عالئم نداشته 
باشند و فقط ناقل باشند که باید در نقاهتگاه ها تحت 
نظر باشند و گروه سوم افرادی اند که پس از گذراندن 
دوره بستری در بیمارستان، به شرط احتیاط باید سه 
الی چهار روز از بقیه افراد جدا باشند که آنان نیز در 

نقاهتگاه ها نگهداری خواهند شد.«
علیرضا ایزدی، مدیر کل حوزه وزارتی وزارت میراث 
فرهنگی، ضمن استقبال از این طرح، اظهار کرد: 
»در جلسه ای که پیش تر با همکاران خود در این 
وزارتخانه داشتیم، مسائل و ابعاد مختلف را بررسی 
کردیم و آمادگی هر گونه همکاری را برای اجرای 
هرچه بهتر این طرح داریم. همچنین آمادگی داریم 
۶3 هتل ایرانگردی و جهانگردی را در اختیار این 
طرح قرار داده و لیستی از هتل ها و مهمانسرا های 
کشور را همراه با نشانی و جزئیاتشان آماده و به 
قرارگاه پشتیبانی طرح حاج قاسم سلیمانی ارائه کنیم.«

چرخشجامعههتلداران
جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتل داران کشور نیز 
که پیش از این مخالف حضور هتل ها در میدان مبارزه 
با کرونا بود، در پی این تفاهم نامه رضایت خود 
را اعالم کرد و به خبرنگار سپید، گفت:  »هتل ها 
آمادگی کاملی برای همکاری با وزارت بهداشت در 
طرح شهید سلیمانی به منظور مبارزه با کرونا دارند.«
وی با اشاره به جلسات مشترک وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی با وزارت بهداشت در 
راستای مبارزه با بیماری کرونا، گفت: »قرار است 
تعدادی از هتل ها و مهمانسرا ها برای قرنطینه افراد 
مورد استفاده قرار گیرند و هتل های دو و سه ستاره به 
صورت اختیاری با این طرح همکاری کنند. چنانچه 
این هتل ها بخواهند با وزارت بهداشت همکاری کنند، 
با انعقاد قراردادی می توانند این کار را انجام دهند. 

مهمانسرا های ایرانگردی و جهانگردی نیز می توانند 
در این طرح مشارکت کنند.«

مشارکت جامعه هتل داران در جهت همراهی با وزارت 
بهداشت در حالی  است که جامعه هتل داران شرط 
پرداخت اجاره بها را برای این موضوع از سوی وزارت 
بهداشت تعیین کرده و به گفته علی اصغر مونسان 
وزیر میراث فرهنگی این شرط  مورد موافقت وزارت 

بهداشت  قرار گرفته است.

چهتعدادهتلنقاهتگاهمیشوند
کامیار اسکندریون دبیر جامعه هتل داران حرفه ای درباره 
تعداد هتل هایی که قرار است نقاهتگاه بیماران کرونا 
شوند، گفت: »این آمار در حال تکمیل است. ما فرصت 
کمی داشتیم با این وجود، تعدادی از هتل ها در همین 
زمان محدود داوطلب شدند. بنابراین ترجیح دادیم 
در دو فاز این طرح را پیگیری کنیم. در فاز نخست 
تعدادی را که داوطلب شده بودند به وزارت بهداشت 
معرفی کردیم تا وارد جزئیات شویم و فاز بعدی را 

با داوطلبان احتمالِی بعدی پیگیری خواهیم کرد.«
وی در رابطه با پراکندگی جغرافیایی هتل های داوطلب 
نقاهتگاه کرونا اظهار کرد: »در برخی استان ها سه تا 
چهار واحد اعالم آمادگی کرده اند، در حالی که از 
برخی استان ها هنوز هیچ واحد اقامتی برای تبدیل 

به نقاهتگاه اعالم آمادگی نکرده است.
وی درباره اینکه چه گروهی از هتل ها قرار است 
به نقاهتگاه بیماران مبتال به کرونا تبدیل شود و آیا 
در جریان این طرح از هتل های چهار و پنج ستاره 
بخش خصوصی استفاده خواهد شد، گفت: »درجه ای 
که روی آن صحبت شده هتل های یک تا سه ستاره 

است اما اگر نیاز باشد، از هتل های چهار و پنج 
ستاره در صورت داوطلب شدن، استفاده خواهد 
شد. در حال حاضر گروه مهمانسراهای ایرانگردی 
و جهانگردی به این طرح پیوسته است اما مساله این 
است که برخی از آنها ظرفیت محدودی برای اقامت 
دارند و در محدوده شهری قرار ندارند. استاندارد 
این اقامتگاه ها را برای تبدیل به نقاهتگاه بیماران باید 

وزارت بهداشت تایید کند.«
اسکندریون در رابطه با استاندارهای وزات بهداشت 
برای انتخاب هتل ها به عنوان نقاهتگاه بیماران کرونا 
گفت: »وزارت بهداشت که استانداردی در اختیار 
ما برای انتخاب هتل های مورد نظر قرار نداده است. 
تخصص ما هتلداری است و قطعا درباره استاندارد 
نقاهتگاه کرونا نمی توانیم اظهارنظر کنیم. ما فقط اسامی 
هتل هایی که داوطلب می شوند را به وزارت بهداشت 
اعالم می کنیم اما اینکه موقعیت جغرافیایی، دسترسی 
به خدمات شهری و درمانی و ساختارهایی مثل تهویه 
اتاق ها چگونه باشد را وزارت بهداشت باید تایید کند. 
حتی کارکنان هتل، دانش نگهداری از بیماران کرونا 
را ندارند و الزم است پرسنل و تجهیزات بیمارستانی 

در هتل مستقر شود.«
برای  ایده ای  یا  »ما هیچ زمینه فکری  افزود:  وی 
تبدیل هتل به نقاهتگاه بیماران کرونا نداریم. از قبل 
هم برنامه ریزی جامعی صورت نگرفته بود. یک 
وضعیت اضطراری پیش آمده که هتل ها از روی 
وظیفه شناسی برای کمک در مهار ویروس کرونا 
داوطلب شده اند. هتل ها نمی توانند در حوزه درمان 
دخالت کنند، فقط می توانند پروتکل های بهداشتی 

را درست رعایت کنند.«
دبیر جامعه حرفه ای هتلداران ایران درباره مشارکت 
کم هتل های دولتی برای تبدیل به نقاهتگاه کرونا، 

علی رغم تاکید بر استفاده از هتل های دولتی بود، 
اظهار کرد: »درباره پیوستن هتل های دولتی، باید 
دولت تصمیم بگیرد چرا که مدیر هتل برای این 
تصمیم گیری مجوزی ندارد. اما استفاده از هتل های 
دولتی بار مالی روی دوش وزارت بهداشت را کم 
می کند و هزینه های کمتری متقبل خواهد شد. ضمن 
اینکه تعداد هتل های دولتی در کشور کم نیست و 
در هر استانی، انواع واحد اقامتی دولتی وجود دارد.«
اسکندریون با اشاره به نگرانی هتلداران برای تبدیل 
به نقاهتگاه بیماران کرونا و اثرات روانی بعدی و طرد 
شدن از چرخه خدمات گردشگری اظهار کرد: »این 
نگرانی کامال قابل درک است. نمی دانیم این همه گیری 
و رکود سفر تا چه زمانی ادامه دارد، سرمایه گذار هم 
نگران است. اما نکته ای که وجود دارد این است 
که تبدیل به نقاهتگاه بیماران کرونا، طرحی اجباری 
نیست و کامال داوطلبانه و اختیاری است. هیچ تاکید 
و الزامی به هتل ها وجود ندارد. هر سرمایه گذار بسته 
به وضعیتی که دارد می تواند همه ابعاد این موضوع را 

بررسی کند و درباره آن تصمیم بگیرد.«
در حالیکه ایزدی از اعالم آمادگی ۶3 هتل ایرانگردی 
و جهانگردی برای طرح شهید سلیمانی خبر داده 
بود،حمزه زاده از مشارکت 33 هتل در این طرح 
خبر داد و گفت: »در مرحله نخست در مجموع 33 
هتل در این طرح شرکت می کنند. وزارت بهداشت 
برای این  تعداد هتل اعالم نیاز کرده بود که حاال در 
اختیارشان قرار می گیرد. کارشناسان وزارت بهداشت 
تهویه اتاق ها، مساحت و دیگر شرایط مورد نظر را 
ارزیابی می کنند و در صورت موافقت با آن هتل، 
دانشگاه علو پزشکی استان اقدام به عقد قرارداد می کند.«

وی افزود: »پس از عقد قرارداد بین دو طرف امکان 
اعالم نام هتل ها میسر  می شود زیرا ممکن است 
هتل داوطلب از نظر کارشناس وزارت بهداشت 
استانداردهای الزم را نداشته باشد اما به دلیل منتشر 
شدن اسمش برای برای بیمار کرونایی دیگر فرد سالم 

نیز راغب به حضور در آن هتل نشوند.«
حمزه زاده با بیان این که بیشتر این 33 هتل برای 
نقاهتگاه بیمار کرونایی به بخش خصوصی تعلق 
دارد، گفت: »در مرحله بعدی بر اساس نیاز وزارت 
بهداشت بر این تعداد افزوده می شود و تعداد بیشتری 
از هتل ها به بیماران کرونایی اختصاص پیدا می کند.«

وی یادآور شد: »مدت زمان انعقاد قرارداد 3 ماه است 
و هتلی که در این طرح قرار می گیرد مختص بیماران 
کرونایی می شود و گردشگران امکان اقامت در این 

هتل ها را نخواهند داشت.«

کولیوند: سلیمانی سه گروه برای 
جداسازی مورد هدف هستند، اگر 
در خانواده ای فردی مبتال به کرونا 

شود و در آن خانواده افراد پرخطر 
مانند سالمندان و مادران باردار 

حضور داشته باشند، آن ها را برای 
نگهداری در نقاهتگاه جداسازی 

خواهیم کرد. گروه بعدی افرادی 
هستند که تست آن ها مثبت شده 
و ممکن است عالئم نداشته باشند 

گروه سوم بهبودیافتگان کرونا 
هستند به شرط احتیاط باید سه الی 

چهار روز از بقیه افراد جدا باشند

حمزه زاده: در مرحله نخست 
در مجموع ۳۳ هتل در این طرح 

شرکت می کنند. وزارت بهداشت 
برای این  تعداد هتل اعالم نیاز 
کرده بود که حاال در اختیارشان 

قرار می گیرد. کارشناسان وزارت 
بهداشت تهویه اتاق ها، مساحت و 
دیگر شرایط مورد نظر را ارزیابی 

می کنند و در صورت موافقت با آن 
هتل، دانشگاه علو پزشکی استان 

اقدام به عقد قرارداد می کند
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