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شماره 21813 15 آذر 1399

در پیام ویدئویی وزیر بهداشت به نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عنوان شد  خبـر

درخواست کمک مالی از سازمان های بین المللی 
برای کشورهای عضو

گفت:  ملل  سازمان  نشست  در  بهداشت  وزیر 
»من از سازمان های مالی بین المللی می خواهم که 
حمایت های مالی قابل توجهی به کشورهای عضو 

بدون در نظر گرفتن موانع سیاسی ارائه دهند.«
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون به نقل از 
ایرنا، سعید نمکی وزیر بهداشت شامگاه پنج شنبه 
13 آذر به وقت محلی در نشست عالی رتبه پاسخ 
به همه گیری کووید 19 مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد به صورت ویدئویی سخنرانی کرد و گفت: 
»از ابتدای شیوع در ایران، با توجه به رویکرد »کل 
دولت، کل جامعه«، کمیته ملی مدیریت کووید19 
به ریاست رئیس جمهوری روحانی، تحت حمایت 
کامل رهبر معظم انقالب، برای استفاده از همه 
ظرفیت های ملی برای نظارت بر بیماری و تایید 
اقدامات جدی بهداشت عمومی برای مهار بیماری 
تشکیل شد.« وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ادامه داد: »بر این اساس، شبکه قدرتمند مراقبت های 
بهداشتی ترجیحی)پی اچ سی( ما نه تنها هسته اصلی 
سه مرحله غربالگری از طریق سوابق الکترونیکی 
سالمت بود، بلکه ما موفق شدیم خدمات بهداشتی 
ضروری را حفظ کنیم تا از مراقبت های مادر و 
کودک، ایمن سازی، سل و مدیریت موارد اچ آی 
وی، به عنوان یک پیشگام در مدیریت بیماری های 
غیرمسری و ادامه خدمات بهداشتی برای بیماران 
مزمن و کاهش عوامل خطر اطمینان حاصل شود.«
نمکی اضافه کرد: »دولت، با وجود همه محدودیت ها 
به دلیل تحریم های غیرقانونی و یک جانبه، بسته های 
مالی ویژه ای را برای جمعیت فقیر و حاشیه نشین 
در نظر گرفته، اقدامات پشتیبانی اقتصادی را به ویژه 

برای مشاغل کوچک انجام داده است و برنامه های 
پوشش دهی آزمایش و درمان را برای 3.5 میلیون 

مهاجر قانونی و غیرقانونی افغان اجرا کرد.«
وی گفت: »ما اقدامات اضافی بهداشت محیط را در 
مرزهای خود با کشورهای همسایه انجام داده ایم که 
برای حفظ تجارت عادی نیاز به حمایت قابل توجه 
کشورهای عضو دارد.« وزیر بهداشت گفت: »بیماری 
همه گیری کووید-19 جهان را به شدت فرا گرفت 
و درس های زیادی را برای آموختن در سطح ملی، 
منطقه ای و جهانی ارائه داد که نشان دهنده عدم آمادگی 
جامعه جهانی برای مقابله با یک بیماری همه گیری 
است. آمادگی جهانی و واکنش اضطراری باید در راس 

دستور کار دولت ها و آژانس های بین المللی برای 
دهه های آینده باشد. رهبری، همبستگی، همکاری 
بین بخشی، مداخالت مبتنی بر شواهد و هماهنگی 
بین کشورها ابزارهای الزم برای مدیریت بیماری 

همه گیری کووید-19است.«
وی گفت: »عالوه بر این، ما باید زیرساخت های 
فناوری اطالعات را تقویت کنیم تا داده های قابل 
اطمینان تری، پزشکی و آموزش از راه دور را در 
دوره جدید فراهم سازیم. من می خواهم بر اهمیت 
حیاتی همبستگی جهانی و همکاری بین المللی 
با حمایت کامل از سازمان جهانی بهداشت، به 
عنوان بستر منحصر به فرد فعالیت های بهداشت 

جهانی برای غلبه بر این همه گیری تاکید کنم.«
نمکی گفت: »دسترسی به موقع، مقرون به صرفه 
و منصفانه همه کشورها به تجهیزات تشخیصی، 
و  تبعیض  بدون  واکسن ها  و  داروها  پزشکی، 

اولویت بندی توجیه ناپذیر بسیار مهم است.«
وی با اشاره به تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم 
ایران، گفت: »اقدامات یکجانبه قهری اعمال شده 
توسط دولت ایاالت متحده تاثیر منفی بر روند مبارزه 
با همه گیری در کشور من داشته است. اقدامات 
غیرقانونی یکجانبه ، دسترسی آسان مردم به اقالم 
و ملزومات پزشکی اساسی را با مشکل روبرو 
می کند و بنابراین سالمتی شهروندان ایرانی را به 
خطر می اندازد. تامین دارو و کاالهای بهداشتی از 
طریق محدودیت شدید منابع ارزی حتی برای این 
مسائل بشردوستانه مورد هدف قرار گرفته است.«
وزیر بهداشت افزود: »این همه گیری به ما یادآوری 
می کند که در سطح محلی، منطقه ای و جهانی چقدر 
به صداقت، همبستگی و همکاری نیاز داریم. در 
حالی که ما به قطعنامه های مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد و اعالمیه های سیاسی در مورد درباره 
بیماری های واگیردار و غیرواگیردار متعهد هستیم، اما 
نیاز به مراجعه مجدد به اهداف ، بودجه و رویکردها 
به عنوان پاسخی به همه گیری وجود دارد که به 
زیرساخت های بهداشتی، نیروی کار بهداشتی و 

اقتصاد ضربه می زند.«
نمکی اظهار کرد: »من از سازمان های مالی بین المللی 
می خواهم که حمایت های مالی قابل توجهی به 
کشورهای عضو بدون در نظر گرفتن موانع سیاسی 

ارائه دهند.«

سخنگوی وزارت بهداشت از فوت 3۴۷ بیمار کرونایی خبر داد 
و گفت: »با این حساب مجموع جانباختگان کرونا در کشورمان 

به ۴9۶95 نفر رسید.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از روز پنج شنبه تا 
جمعه 1۴ آذر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 13 
هزار و 3۴1 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد 
که یک هزار و 99۶ نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران 
کووید19 در کشور به یک میلیون و 1۶ هزار و 835 نفر رسید.«

وی افزود: »متاسفانه 3۴۷ بیمار کووید19 جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۴9 هزار و ۶95 نفر 
رسید.« الری گفت: »خوشبختانه تا کنون ۷۰8 هزار و 1۰۶ نفر از 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«
وی تاکید کرد: »58۲۴ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«

سخنگوی وزا ت بهداشت بیان کرد: »تا کنون ۶ میلیون و ۲98 هزار 
و ۴38 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«

وی گفت: »در حال حاضر ۶۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۷8 
شهرستان نارنجی و 1۰۶ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.«

الری گفت: »شیوع بیماری کرونا بیش از پیش نشان داد فعالیت بدنی 
نه تنها در پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر بلکه در تقویت 
سیستم ایمنی بدن برای مقابله با بیماری های عفونی اهمیت دارد.«
وی افزود: »فعالیت بدنی منظم در پیشگیری و درمان بیماری های 
غیرواگیر از جمله بیماری های قلبی، سکته مغزی، دیابت، سرطان ها، 

ارتقای سالمت و پیشگیری از فشارخون باال نقش دارد.«
الری ادامه داد: »متاسفانه در دوره شیوع ویروس فعالیت بدنی و 
ورزش کردن در جامعه به شدت کم شده و این موضوع یک زنگ 
خطر جدی است. بهتر است در این دوران فعالیت بدنی به دور از 
جمعیت و تماس با سطوح ورزشی در بوستان ها و صندلی پارک ها 

انجام شود. برخی منابع علمی درمورد حفظ فاصله فیزیکی هنگام 
فعالیت ورزشی با توجه به پخش شدن ترشحات تنفسی را توصیه 
کردند پس بهتر است فاصله حدود 5 متری از سایر افراد هنگام 
ورزش رعایت شود و افراد موازی باهم قرار گیرند و از ورزش 

در اماکن سربسته و باشگاه ها خودداری کنند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی 13341 بیمار جدیدکووید19



خبـر

رد پای اقتصاد درابتال به بیماری های واگیردار و غیرواگیردار
رییس دانشکاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره 
به شباهت وضعیت بهداشتی و درمانی کشورهای 
و  تعامل  گسترش  ضرورت  بر  زبان  فارسی 
همکاری های علمی بین این کشورها برای ارتقای 

سطح سواد سالمت جامعه تاکید کرد.
به گزارش سپید، علیرضا زالی در وبینار بینالمللی 
سواد، آموزش و سالمت در کشورهای فارسی 
زبان، با اظهار امیدواری نسبت به اشتراک گذاری 
تجربیات کشورها در حوزه سالمت، برای میزبانی 
از پژوهش های مشترک کشورهای فارسی زبان در 
این حوزه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

اعالم آمادگی کرد.
وی با بیان اینکه اشتراکات فرهنگی و زبانی کشورهای 
فارسی زبان می تواند اثر مرزهای جغرافیایی را کمرنگ 
کند، گفت: »شرایط بهداشتی و درمانی کشورهای 

فارسی زبان مشابهت زیادی با یکدیگر دارد.«
زالی با تاکید بر اهمیت همکاری های علمی بین 
کشورها گفت: »پاندمی کرونا این درس بزرگ 
تاریخی را به همراه داشت که کنترل بیماری بدون 

همکاری بین کشورها محقق نمی شود.«
با  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
از ۷۵ درصد عوامل موثر  بیش  اینکه  به  اشاره 
بر سالمت، خارج از محدوده وزارت بهداری و 
بهداشت کشورهاست، بر نقش عوامل اجتماعی 

در سالمت افراد جامعه تاکید کرد.
زالی با بیان اینکه بین کیفیت زندگی، سطح سالمت و 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی ارتباط تنگاتنگی وجود 
دارد، یادآور شد: »امروزه خود مراقبتی یکی از اصول 
اساسی سالمت شهروندان به شمار می رود. وجود 
مسائلی همچون مصرف مواد دخانی، رژیم های 
غذایی نامناسب و شیوع بیماری هایی همچون ایدز 
نشان دهنده این است که بسته های آموزشی مرتبط با 
سالمت باید از سنین پایین به شهروندان ارائه شود.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور 
شد: »نتایج مطالعات نشان می دهد که باالترین سطح 
بیماری های واگیر و غیرواگیر در مناطقی است که 

وضعیت اقتصادی در آنجا ضعیف تر است.«
زالی همچنین با بیان اینکه بیشترین قربانیان حوادث 
ترافیکی درون شهری را موتور سیکلت سواران 
تشکیل می دهند، گفت: »مطالعات نشان می دهد که 
بین بروز تصادفات و سواد ارتباط مشخصی وجود 
دارد.« وی با اشاره به غربالگری پرفشاری خون در 
سال گذشته توضیح داد: »در این طرح ۳۸ میلیون 
نفر موردغربالگری قرار گرفتند و نتایج این طرح 
نشان داد بین عدم اندازه گیری منظم فشار خون، 
مراجعه به پزشک، مصرف منظم داروهای کنترل 
فشارخون و سطح سواد افراد ارتباط وجود دارد.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین با 
بیان اینکه در شهر تهران در ازای هر ۲۵۰۰ نفر یک 
مراقب سالمت و در روستاها در ازای هر ۲۵۰ نفر 
یک بهورز وجود دارد، ۱۹ هزار خانه بهداشت و ۳۲ 
هزار بهورز مراقب سالمت در کشور را نشان دهنده 
وجود زیرساخت های مناسب در حوزه بهداشت 
دانست. زالی همچنین با اشاره به اجرای طرح های 
هرخانه یک پایگاه سالمت و هر دانش آموز یک 
سفیر سالمت، این برنامه ها را دارای ظرفیت مناسبی 
برای ارتقای سطح سوادسالمت جامعه عنوان کرد. 

اهمیت جایگاه دانش آموزان در ارتقای 
سالمت جامعه

در ادامه این وبینار مجتبی زینی وند رییس مرکز امور 
بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش 
و پرورش اظهار کرد: »در جهان امروز، سالمت به 
عنوان یک حق و ارزش فردی و اجتماعی نزد همه 
مکتب ها به ویژه اسالم از مهم ترین حقوق انسانی 
تلقی شده و بخشی از اهداف اجتماعی بلند مدت 

همه دولت ها در ایران اسالمی بوده است.«
وی با تاکید بر اهمیت جایگاه دانش آموزان در ارتقای 
سالمت جامعه یادآور شد: »جمهوری اسالمی ایران 
دارای اسناد متعددی در حوزه آموزش و پرورش 
است و یکی از مهم ترین این اسناد، سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش است که تمامی راهبردها و خط 
مشی های آموزشی و اجرایی نظام تعلیم و تربیت 

کشور معطوف به سند مذکور است.«
زینی وند افزود: »در حوزه سالمت نیز اهداف، 
راهکارها و برنامه های عملیاتی مشخصی پیش بینی 

شده است که در حال اقدام و اجراست.«
وی از جمله مهم ترین اقدامات آموزش و پرورش 
در حوزه سالمت، به اجرای طرح مکمل یاری 
قرص آهن و ویتامین دی در مدارس، طرح وارنیش 
فلوراید، آموزش ۲ دو میلیون و ۱۰۰ هزار دانش 
آموز به عنوان سفیر سالمت و کنترل وزن و چاقی 
دانش آموزان با رویکرد ترویج سبک زندگی فعال 

و سالم اشاره کرد.
رییس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور 
وزارت آموزش و پرورش تعداد جمعیت دانش 
آموزان کشور را بیش از ۱۵ میلیون و ۸۰۹ هزار نفر 
عنوان کرد و گفت: »از این میزان ۸ میلیون و ۱۵۹ 
هزار دانش آموز را پسران و ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار 

دانش آموز را دختران تشکیل می دهند.«
وی افزود: »همچنین تعداد دانش آموزان اتباع خارجی 
در کشور حدود ۵۰۷ هزار نفر است که ۴۷۷ هزار 

نفر آنان را اتباع افغانستان تشکیل می دهند.«
زینی وند افزود: »آموزش و پرورش ایران جایگاه 

بسیار مهمی برای سالمت و تندرستی در اسناد 
تمامی  که  است  گرفته  نظر  در  خود  باالدستی 
فعالیت های معطوف به سالمت و تندرستی معلمان، 
دانش آموزان و والدین را در همه ابعاد در بر می گیرد.«

اساس طی چهار دهه  این  »بر  یادآور شد:  وی 
اخیر دستاوردهای قابل توجهی در حوزه سالمت 
جسم و روان حاصل شده است و تمامی دوره ها 
و سطوح آموزشی مربوط به بیش از ۱۵ میلیون 
دانش آموز تحت پوشش قرار گرفته است. در 
دوران بروز همه گیری کووید-۱۹نیز اقدامات این 
حوزه استمرار داشته و اقدامات موثری برای اطالع 
رسانی، پیشگیری و کنترل بیماری با مشارکت تمامی 

ذینفعان انجام شده است.«
وی یادآور شد: »در این میان جمعیت نیم میلیونی دانش 
آموزان اتباع خارجی نیز همواره تحت حمایت های 

بهداشتی و رصد مستمر قرار گرفته اند.«

بی سوادی احتمال مرگ و میر مادران 
باردار را افزایش می دهد

همچنین نسترن کشاورز دبیر کمیته علمی کرسی 
آموزش و سالمت یونسکو و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: »ایران 
یکی از بزرگترین کشورهای آسیاست که سه چهارم 
جمعیت آن در شهر زندگی می کنند و وضعیت 
سواد جمعیت باالی شش سال آن در دهه های 
گذشته ارتقا یافته و به ۸۷,۵ درصد رسیده است.«
کشاورز با بیان اینکه امید به زندگی مردم ایران در 
دهه های اخیر افزایش یافته است، گفت: »در ایران 
نیز مشابه الگوی جهانی افزایش امید به زندگی در 

زنان بیش از مردان بوده است.«
وی با اشاره به کاهش مرگ و میر کودکان زیر 
پنج سال در کشور، افزود: »البته همه مناطق از این 

پیشرفت به یک اندازه سود نبرده اند.«
کشاورز با اشاره به ارتباط تنگاتنگ بین سالمت و 
سواد، گفت: »از سال ۲۰۰۵ ثابت شد که عوامل 
در  مهمی  نقش  اشتغال  و  سواد  مثل  اجتماعی 

سالمت افراد دارد.« عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: »مطالعات 
در ایران نشان داد بی سوادی باعث کاهش امید به 
زندگی در افراد و همچنین افزایش احتمال مرگ 

و میر مادران باردار می شود.«
وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین عوامل در کاهش 
مرگ و میر کودکان زیر یک سال سواد مادر است، 
بر اهمیت کاهش بی سوادی و کم سوادی مادران 
تاکید کرد. کشاورز تاکید کرد: »در افراد کم سواد 
و بی سواد احتمال ابتال به بیماری هایی همچون 
مشکالت قلبی و عروقی بیشتر است؛ همچنین 
در این افراد پرفشاری خون بیشتر دیده می شود 
و شانس ابتالی آنان به چاقی، پوکی استخوان و 

اختالالت شنوایی و بینایی بیشتر است.«
بهداشتی  رفتارهای  افراد  این  اینکه  بیان  با  وی 
ضعیف تری نیز دارند، گفت: »فعالیت فیزیکی افراد 
کم سواد و بی سواد کمتر از افراد باسواد است و میزان 

خود مراقبتی در آنان کمرنگ تر است.«
دبیر کمیته علمی کرسی آموزش و سالمت یونسکو 
تاکید کرد: »نتایج تحقیقات انجام گرفته در این 
حوزه حاکی از آن است که باید در سیاستگذاری ها 
و برنامه ریزی های حوزه های آموزش، سالمت 
و توسعه بر تاثیر سواد بر روی سالمت توجه 

بیشتری انجام شود.«
در ادامه این وبینار عبدل جالل از افغانستان و 
نزیرا سوداتسایروا از تاجیکستان با شرح وضعیت 
سالمت و سواد در این دو کشور و ارایه نتایج 
بررسی های انجام شده در این کشورها به بررسی 
چالش ها و ظرفیت های موجود برای ارتقای سطح 

سالمت و سواد پرداختند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، در افتتاحیه این وبینار بین المللی که 
با هدف بررسی میزان درک ارتباط بین سالمت، 
سواد و آموزش در سیاست گذاری ها، تحقیقات 
و اقدامات زمینه ای سالمت برگزار شد، پروفسور 

دیدیر جردن از فرانسه نیز به سخنرانی پرداخت.

شماره ۱۸۱۳ ۱۵3 آذر ۱۳۹۹
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اطالعیه شماره ۳ کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا خبـر

اعالم جزئیات محدودیت های کرونایی ازشنبه
جزئیات محدودیت های کرونایی که از شنبه در کشور 
اعمال می شود، همراه با فهرست جدید دسته بندی 
مشاغل و آخرین وضعیت شهرهای مختلف در اطالعیه 
شماره 3 کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی 

مدیریت بیماری کرونا اعالم شد.
پایگاه اطالع رسانی  از  نقل  به  به گزارش سپید 
وزارت کشور، متن کامل اطالعیه شماره 3 کمیته 
امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری 

کرونا، بدین شرح است: 
ملت فهیم ایران

در ابتدا بر خود وظیفه می دانیم به نمایندگی از تمامی 
خدمت گذاران شما در ستاد ملی مدیریت بیماری 
از همراهی، همکاری و همدلی صمیمانه  کرونا 
اقشار مختلف، اصناف گوناگون و  عموم مردم، 
رسانه ها در آغاز اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند 
محدودیت ها که از اول آذرماه آغاز شده تقدیر و 
تشکر نموده و انشاءاهلل با استمرار این همراهی، 
همکاری و همدلی صمیمانه اهداف پیش بینی  شده 

در طرح به صورت کامل محقق گردد.
همانگونه که قباًل به استحضار ملت عزیز رسانده شده 
طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب 
با سه وضعیت تعیین شده در شهرها)زرد، نارنجی 
و قرمز( تدوین شده است. از آنجا که از روز شنبه 
مورخ 1399/۰9/15 تغییرات جدید حاصل خواهد 
شد لذا موارد ذیل جهت تنویر و اطالع مردم عزیز، 

صنوف محترم و آحاد جامعه اعالم می گردد:
1- بر اساس تغییرات حاصله در وضعیت سه گانه 
شهرها از روز شنبه مورخ 99/9/15 تعداد شهرهای 
زرد 1۰5 شهر، نارنجی ۲۷9 شهر و قرمز ۶۴ شهر 
می باشد که لیست آن به پیوست این اطالعیه برای 

آگاهی عموم جامعه منتشر می گردد.
۲- با توجه به محدودیت ها و الزامات تعیین شده 
در »طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها« و 
با عنایت به تغییرات حاصله در وضعیت شهرها، 

محدودیت های ذیل کماکان برقرار می باشد: 
1-۲- ممنوعیت ورود خودروهای شخصی باپالک 

غیر بومی به شهرهای نارنجی و قرمز.
۲-۲- ممنوعیت ورود خودروهای شخصی پالک 

بومی شهرهای نارنجی و قرمز به سایر شهرها.
3-۲- منع تردد شبانه از ساعت ۲1 لغایت ۴ صبح در 
شهرهای نارنجی و قرمز با جمعیت باالی ۲۰۰ هزار نفر.
۴-۲- گروه های شغلی 1 و ۲ در شهرهای نارنجی 
امکان فعالیت داشته که لیست آن به پیوست می باشد.
5-۲- در شهرهای قرمز صرفاً گروه های  شغلی 1 

مجاز به فعالیت می باشند.
در  دولتی ضروری  دستگاه های  و  ادارات   -۲-۶
شهرهای نارنجی، با تشخیص باالترین مقام مسئول)در 
سطح ملی یا استان(نسبت به کاهش حضور تا یک 
سوم)1/3( کارکنان و دستگاه های غیر ضرور تا یک 

دوم)5۰درصد( کارکنان فعالیت می نمایند.
۷-۲- دستگاه های ارائه دهنده خدمات ضروری و 
مرتبط با ماموریت های اصلی و مدیریت شهری در 
شهرهای قرمز با تشخیص باالترین مقام مسئول)ملی 
یا استانی(نسبت به کاهش حضور کارکنان خود تا 
پنجاه درصد)5۰درصد( و سایر ادارات غیر ضرور 
تا یک سوم)1/3( کاهش کارکنان فعالیت می نمایند.
8-۲- برگزاری جلسات اداری در فضای سربسته 
در  نفر،   3۰ سقف  تا  حداکثر  زرد  شهرهای 
شهرهای نارنجی ۲۰ نفر و قرمز 15 نفر، با رعایت 

دستورالعمل های ابالغی، صورت می پذیرد.
9-۲- کلیه مراکز آموزشی اعم از مدارس، دانشگاه ها، 
موسسات آموزش عالی، آموزشگاه های خصوصی، 
حوزه های علمیه در شهرهای زرد، نارنجی و قرمز 
تعطیل بوده و خدمات را به صورت غیر حضوری 

ارائه می نمایند.
9-۲- برپایی نمازهای جمعه، مراسم های مذهبی 
و آئینی در شهرهای زرد، نارنجی و قرمز کماکان 

امکان پذیر نمی باشد.
زرد  شهرهای  در  صرفاً  مساجد  فعالیت   -۲-1۰

بالمانع است.

مشاغل گروه یک: 
1. کارخانه های تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، 

کشاورزي، شیالت و خدمات وابسته
۲. مراکز زیرساختی و حیاتی، مراکز تامین و توزیع آب، 
برق، گاز، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهاي تصفیه 

و تهویه هوا، پاالیشگاه ها و جایگاههاي عرضه سوخت
3. حمل ونقل عمومی کاالو مسافرِ برون شهری 

شامل ریلی، هوایی، جاده ای ودریایی
۴. حمل ونقل عمومی درون شهری

5. ادارات و مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی، امدادي 
و ستادی

۶. فروشگاه هاي زنجیرهاي، سوپر مارکت ها، میوه 
فروشی ها و سبزي فروشی ها، میادین میوه وتره بار

۷. مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصوالت 
غذایی و خدمات وابسته

8. مراکز تولید و عرضه فرآورده هاي لبنی نانوایی)تولید 
فراورده هاي نانوایی(

9. مراکز بهداشتی، درمانی، امدادی، اورژانس و تامین 
آمبوالنس دولتی و خصوصی 

1۰. داروخانه ها، مراکز و فروشگاه هاي دامپزشکی، 
پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی 

11. مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی آماده و بیرونبر
1۲. خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونیک 

و فعالیت های پستی 
13. شرکت های خدمات اینترنتی)اعم از تامین کنندگان 
اینترنت، فروشگاه های اینترنتی و شرکت های خدماتی 

مبتنی بر اینترنت(
1۴. رسانه های مکتوب و برخط و مشاغل مشابه 

15. مراکز نگهداري و خدماتی سالمندان، معلولین، 
جانبازان، مراکز توان بخشی و مراقبتی، آسایشگاهها

خانگی،  لوازم  خودرو،  انواع  تعمیرگاه های   .1۶
الکتریکی و الکترونیکی 

1۷. فروشگاه های انواع قطعات و لوازم یدکی خودرو 
18. فروشگاه های انواع مصالح ساختمانی وآهن آالت
جوشکاری  )مانند  صنعتی  کارگاه های   .19

وتراشکاری و مشابه آن(
۲۰. چاپخانه ها

۲1. خشکشویی ها
۲۲. آرامستان ها

۲3. عینک فروشی طبی
۲۴. تامین کنندگان مواد شیمیایی جهت عرضه مواد 
ضدعفونی و نیاز کارخانجات دارویی، بیمارستان ها، 

آزمایشگاه ها و صنایع مختلف
بر  مشتمل  یراق  و  ابزار  کنندگان  عرضه   .۲5
تامین کنندگان مواد و مصالح ایزوگام، قطعات پمپ 

و ابزار مورد نیاز صنایع
۲۶. فروشندگان و عرضه کنندگان قطعات و لوازم 

یدکی کشاورزی

مشاغل گروه دو: 
1. بوستان ها و مراکز تفریحی؛ 

۲. پاساژهای سرباز و سربسته، بازارهای سرپوشیده، 
مراکز خرید و فروش بزرگ در غیر موادغذایی و 

بازارهای موقت؛ 
3. بازارها و نمایشگاه های فروش انواع خودرو، مراکز 

شماره گذاری اتومبیل؛ 
بدن سازی؛  سالن های  ورزشی،  باشگاه های   .۴

استخرهای سرباز
5. آرایشگاه های مردانه؛ 

۶. مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی؛ 
۷. مراکز فروش فرش و موکت، لوازم خانگی، پارچه، 

پرده، مبلمان، تزیینات داخلی ساختمان؛ 
8. مراکز فروش کادویی، اسباب بازی، لوازم التحریر؛ 
کفش،  و  کیف  پوشاک،  انواع  فروش  مراکز   .9

خرازی، خیاطی؛ 
1۰. آتلیه و عکاسی؛ 

11. آژانس مشاور امالک؛ 
1۲. خدمات چاپ دیجیتال؛ 

13. مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری، قهوه خانه ها 
بدون عرضه مواد دخانی؛ 

و خشک، خشبکار  شیرینی پزی تر  و  قنادی   .1۴
و شیرینی فروشی، آب میوه و بستنی فروشی و 

مشاغل مشابه.

قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در اطالعیه شماره ۴ خود، ضمِن 
تقدیر از هم میهنان عزیز، اقشار و اصناف مختلف، اصحاب رسانه 
و عموم دست اندرکاراِن اجرای این طرح، کلیات روند اعمال 
محدودیت های مبارزه با کرونا از شنبه را مطرح کرد و از اعالم 
جزییات این محدودیت ها در اطالعیه ای که پس از این از سوی 
کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی ارائه می شود، خبر داد.
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن کامل 
اطالعیه شماره ۴ قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا بدین شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
 اکنون که به حول و قوه الهی، به پایان دو هفتهِ نخسِت اجرای طرح 
جامع محدودیت های هوشمند، به عنوان یک  بخش از برنامه جامع 
مبارزه با کرونا، نزدیک می شویم، ضمِن تقدیراز هم میهنان عزیز، 
اقشار واصناف مختلف، اصحاب رسانه و عموم دست اندرکاراِن 
اجرای این طرح، نکات ذیل به استحضارملت شریف ایران می رسد: 
1. براساس گزارش های تخصصی وزارت بهداشت، درمان وآموزش 
پزشکی، در نتیجه الطاف الهی، ساماندهی های بعمل آمده و ارتقای 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی، از جمله استفاده فراگیر مردم 
شریف ایران ازماسک و رعایت فاصله گذارِی مؤثر اجتماعی، سرعت 
گسترش همه گیری کرونا در کشور کاهش یافته، تعدادِ مبتالیان 
پذیرش شده در بیمارستان ها کمتر و در مجموع؛ شرایط تعدادی 
از شهرها از وضعیت قرمز به نارنجی و برخی دیگر از وضعیت 
نارنجی به زرد تغییرکرده است؛ اما برآوردهای علمی و تخصصی، 
براین واقعیت تاکید دارد که شرایط کنونی، کاماًل شکننده بوده و با 
کمترین سستی و سهل انگاری در اجرای دستورالعمل ها، مجدداً به 
حالت نامطلوب قبلی بازخواهد گشت و درآن صورت، اعالم مجدد 
وضعیت قرمز در این شهرها و اجرای کامل محدودیت ها و تحمل 
دشواری های ناشی از آن برای عموم مردم اجتناب ناپذیر خواهد بود.
۲. تغییرشرایط شهرهای مختلف، به منزله عادی شدن وضعیت نبوده 
و از روز شنبه، محدودیت ها در همه شهرهای کشور متناسب با 
وضعیت قرمز، نارنجی یا زرد هرشهرکه از سوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی اعالم شده است، مجدانه اعمال خواهد شد.
3. از ابتدای هفته آینده، کماکان ورود خودروهای شخصی با 

نارنجی و همچنین ورود  پالک غیربومی به شهرهای قرمز و 
خودروهای شخصِی پالک بومِی شهرهای قرمز و نارنجی به 
سایرشهرها ممنوع است و سایرمحدودیت های پیش بینی شده 
هوشمند  مدیریت  جامع  طرح  بر  منطبق  ترددها،  درخصوِص 

محدودیت ها اعمال خواهد شد.
۴. ضمناً همچون دو هفته قبل، تردد شبانه خودروهای مشمول، 
ازساعت ۲1 الی ۴ بامداد، درهمه شهرهای قرمز و نارنجی با جمعیت 
باالی ۲۰۰ هزار نفر، ممنوع است و در مورد متخلفین براساس 
تشخیص دوربین های پلیس، جریمه صادر و اعمال قانون می شود.

5. همچنین، محدودیت های پیش بینی شده برای فعالیت اصناف و 
مشاغل و سایرفعالیت ها، متناسب با وضعیت جدید اعالمی شهرها 

)قرمز، نارنجی و یا زرد( اکیداً اعمال می شود. 
۶. جزئیات بیشترمحدودیت های فوق الذکردر ترددها و فعالیت 
مشاغل، همراه با آخرین تغییرات اعمال شده در دسته بندی اصناف 
و مشاغل وجدول وضعیت هریک از شهرها، دراطالعیه کمیته 

امنیتی، اجتماعی وانتظامی ستاد ملی اعالم می شود.

اطالعیه شماره 4 قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا

محدودیتهادرشهرهایکشورمتناسبباوضعیتقرمز،نارنجییازرداعمالمیشود



خبـر

مطمئن ترین روش تشخیص کرونا چیست؟ 
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید انستیتو 
پاستورگفت: »از روزهای اولی که بیماری کرونا 
معرفی شد، آزمایش مولکولی مبتنی بر PCR به 
عنوان استاندارد طالیی تشخیص مطرح بوده و 
هنوز هم آزمایش تشخیصی بهتر و مطمئن تری 

غیر از آن وجود ندارد.«
به گزارش سپید، احسان مصطفوی در گفت وگو 
با فارس در ارتباط با تمایز تست سرولوژی با 
تست PCR در تشخیص کرونا اظهار داشت: 
»نتیجه آزمایش منفی آنتی بادی برای کرونا، رد 
کننده عفونت قبلی با این بیماری نیست.« وی 
ادامه داد: »از روزهای اولی که بیماری کووید19 به 
جامعه جهانی معرفی شد، آزمایش مولکولی مبتنی 
بر PCR به عنوان استاندارد طالیی تشخیص 
مطرح بوده و هنوز هم آزمایش تشخیصی بهتر 

و مطمئن تری وجود ندارد.«
رئیس بخش اپیدمیولوژی انستیتو پاستور ایران 
مولکولی،  آزمایش  انجام  »برای  شد:  متذکر 
نمونه گیری از بینی یا حلق فرد مشکوک به بیماری 
توسط سواپ های مخصوص انجام می شود و 
اثر بقایای ژنتیکی ویروس مورد بررسی قرار 
می گیرد.« مصطفوی اضافه کرد: »در کنار آزمایش 
مولکولی، آزمایش سرولوژی که مبتنی بر نمونه 
خون هست هم مورد استفاده قرار می گیرد که 
که  کاذبی  منفی  و  مثبت  جواب های  دلیل  به 
دار0د، ارزش تشخیصی نداشته و در تحقیقات 
مورد استفاده قرار می گیرد تا مشخص کند که 
احتماال چه درصدی از جامعه مواجه با ویروس 
را داشته اند و به اشکال بی عالمت یا عالمت دار 

بیماری مبتال شده اند.«
وی بیان داشت: »این آزمایشات، مبتنی بر این 
با  بیمار  واقعیت است که متعاقب مواجه فرد 
ویروس، پاسخ سیستم ایمنی فعال می شود و 
آنتی بادی های ضد ویروس که مهم ترین آنها 
دو نوع IgG و IgM هستند تولید می شوند 

که قابل شناسایی اند.«
رئیس بخش اپیدمیولوژی انستیتو پاستور ایران 
یادآور شد: »دوره کمون )نهفتگی( کووید19، 
حدود 5 تا 6 روز است.  از اواسط هفته دوم پس 

از دوره کمون بیماری، آنتی بادی های ضد ویروس 
قابل شناسایی می شوند و هفته سوم، احتماال 
بهترین زمان انجام آزمایش آنتی بادی یا سرولوژی 
است.« مصطفوی افزود: »تست مثبت آنتی بادی 
)IgG یا IgM( به معنای واکنش دفاعی بدن 
 IgM در مقابل ویروس است. میزان آنتی بادی
در زمان کوتاهی به پیک رسیده و به سرعت 
و در حدود پایان هفته ششم کاهش می یابد و 
مثبت بودن IgM به هیچ وجه به معنای ناقل 
IgG مدت  آنتی بادی  نیست.  بیمار  فرد  بودن 
زمان طوالنی تری نسبت به IgM باال می ماند.«
این  دارد  وجود  که  شد:  »نکته ای  متذکر  وی 
است که پاسخ سیستم ایمنی افراد در مواجه با 
ویروس فقط ایمنی هومورال و پاسخ مبتنی بر 
تولید آنتی بادی نیست و ایمنی سلولی هم در این 
رابطه مطرح است؛ حتی بعضی از مقاالت نقش 
مهم تری را برای ایمنی سلولی مطرح می کنند.«
رئیس بخش اپیدمیولوژی انستیتو پاستور ایران 
تصریح کرد: »اینکه اثر آنتی بادی ضد ویروس 
را در چه افرادی بتوانیم شناسایی کنیم، متاثر از 
عوامل مختلفی است؛ هر چقدر شدت بیماری 
در فردی که به بیماری مبتال شده است بیشتر 
باشد، انتظار داریم میزان آنتی بادی تولیدی هم 
بیشتر بوده و شانس شناسایی آن در نمونه خون 

اخذ شده بیشتر باشد.«
مصطفوی ادامه داد: »متقابال هرچقدر فرد بدون 

عالمت یا کم عالمت ترباشد، احتماال سیستم 
ایمنی هومورال کمتر تحریک می شود.«

وی ابراز داشت: » مثال اخیرا در مطالعه ای نشان 
داده شده است که در 93 درصد افراد مواجه 
یافته با ویروس که بیمار بدون عالمت بوده اند، 
ایمنی سلولی ایجاد شده است، اما فقط در 60 
درصد این افراد، آنتی بادی ضد ویروس قابل 

شناسایی بوده است.«
رئیس بخش اپیدمیولوژی انستیتو پاستور ایران 
ابراز داشت: »به عبارتی حدود 40 درصد افراد 
با وجود اینکه آلوده به ویروس شده بوده اند، اما 
در آزمایشات سرولوژی، اثری از سابقه بیماری 
نشان داده نشده است. این مطالعه گویای آن است 
که مخصوصا در مبتالیان بدون عالمت، تنها از 
طریق بررسی آنتی بادی در خون نمی توان در 

مورد سابقه آلودگی اظهار نظر کرد.«
در  دیگر  مطالعه  کرد:  »در  تصریح  مصطفوی 
آمریکا بر روی پرسنل بهداشتی و درمانی خط 
مقدم مبارزه با کووید19، که این افراد قاعدتا در 
معرض میزان ویروس باالتری بوده اند و انتظار 
داریم بیشتر به اشکال شدیدتر بیماری مبتال شده 
باشند، بعد از 60 روز از شروع بیماری، آنتی 
بادی ضد ویروس فقط در حدود 70 درصد 

افراد بیمار قابل شناسایی بوده است.«
رئیس بخش اپیدمیولوژی انستیتو پاستور ایران 
ادامه داد: »الزم به ذکر است که شناسایی آنتی 

بادی در بدن افراد به عوامل دیگری نظیر نوع 
هم  آن  حساسیت  میزان  و  سرولوژی  آزمون 
آنتی  اینکه عدم شناسایی  نتیجه  دارد.  بستگی 
بادی در بدن افراد به معنی نبود مواجهه قبلی 
در فرد نیست. افراد ممکن است قبال مواجهه 
با بیماری داشته و بیمار شده باشند و در زمان 
مطالعه هم پاسخ ایمنی سلولی داشته باشند اما در 
مطالعه سرولوژی، اثری از بیماری را نشان ندهند.«
مطالعات  تفسیر  »در  داشت:  بیان  وی 
کووید19  با  ارتباط  در  که  سرواپیدمیولوژی 
انجام می شود حتما باید این درصد قابل توجه 
افراد را که به طور کاذب، جواب بررسی آزمایش 
سرولوژی آن ها منفی می شود در حالیکه مواجه 
قبلی با ویروس را داشته اند، مدنظر داشته باشیم. 
آزمون های  شد،  گفته  قبال  که  همانطور  البته 
کاذب،  منفی  جواب های  بر  عالوه  سرولوژی 
دارای جواب های مثبت کاذب هم هستند که 

مورد بحث ما در اینجا نبوده است.«
مصطفوی ادامه داد: »الزم به ذکر است که شناسایی 
آنتی بادی در بدن افراد به عوامل دیگری نظیر 
آن  حساسیت  میزان  و  سرولوژی  آزمون  نوع 
شناسایی  عدم  اینکه  نتیجه  دارد؛  بستگی  هم 
مواجه  نبود  معنی  به  افراد  بدن  در  بادی  آنتی 

قبلی در فرد نیست.«
رئیس بخش اپیدمیولوژی انستیتو پاستور ایران 
افزود: »افراد ممکن است قبال مواجه با بیماری 
داشته و بیمار شده و در زمان مطالعه هم پاسخ 
ایمنی سلولی داشته باشند اما در مطالعه سرولوژی، 

اثری از بیماری را نشان ندهند.«
مطالعات  تفسیر  »در  داشت:  بیان  وی 
سرواپیدمیولوژی که در ارتباط با کووید19 انجام 
می شود، حتما باید این درصد قابل توجه افراد 
به طور کاذب، جواب بررسی آزمایش  را که 
سرولوژی آنها منفی می شود، در حالی که مواجه 
قبلی با ویروس را داشته اند، مدنظر داشته باشیم.«
مصطفوی خاطرنشان کرد: »البته همانطور که قبال 
گفته شد، آزمون های سرولوژی عالوه بر جواب های 
منفی کاذب، دارای جواب های مثبت کاذب هم 

هستند که در اینجا مورد بحث ما نیست.«

رییس قرارگاه پشتیبانی طرح شهید قاسم  سلیمانی گفت: »در 
طرح محله محور 130 هزار تخت در اماکن و مهمانسراهای 
کرونایی  بیماران  کردن  بستری  برای  اجرایی  دستگاه های 

آماده شده است.«
به گزارش سپید، پیرحسین کولیوند افزود: »در این طرح محله 
محور ۲500 تیم بسیجی برای خدمت رسانی به مردم و خانواده ها 
آماده شده اند تا بتوانیم با اسکان بیماران کرونایی در این اماکن و 
مهمانسراها شاهد کاهش فوتی ها و بیماران کرونایی در کشور 
باشیم.« ریس قرارگاه پشتیبانی طرح شهید قاسم سلیمانی یادآورشد 
که در اجرای این طرح همه دستگاه های اجرایی پای کار آمده اند 

تا بتوانیم در محله ها از خانواده ها در برابر کرونا محافظت کنیم. 
کولیوند افزود: »در این طرح تیم های 15 نفره که هر کدام آنها 50 
نفر از اعضای محالت را تحت پوشش قرار می دهند با بیماریابی 
و جداسازی آنها از خانواده ها در این مکان ها اسکان می دهند.

قاسم  شهید  طرح  پشتیبانی  قرارگاه  رییس  ایرنا،  گزارش  به 
سلیمانی با بیان اینکه در این طرح محله محور رسیدگی به 
وضعیت خانواده ها در دستور کار ما قرار دارد، ادامه داد: »تمامی  
هزینه های بستری بیماران نیز در این مکان ها توسط دولت تامین 
می شود و بیماران برای بستری در این مکان ها هیچ گونه مبلغی 

را پرداخت نمی کنند.«

رییس قرارگاه پشتیبانی طرح شهید قاسم  سلیمانی: 

۱۳۰ هزار تخت درمهمانسراهای دستگاهای اجرایی برای بیماران کرونا آماده شد
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مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:  خبـر

دوچرخه های عمومی هوشمند عامل انتقال کرونا هستند

کرونا دوچرخه های  با  مقابله  ملی  عضو ستاد 
عمومی هوشمند را عامل انتقال ویروس کرونا 
دانست و به مردم توصیه کرد حین استفاده از 

آن دستکش بپوشند.
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو 

با ایرنا افزود: »دوچرخه های عمومی هوشمند 
مستقر در ایستگاه های مختلف سطح شهر با توجه 
به آنکه روزانه مورد استفاده افراد مختلف قرار 
می گیرند، می توانند عامل بسیار مهمی در انتقال 

ویروس کرونا به دیگران باشد.«

وی با بیان اینکه ویروس کرونا بر روی هرگونه 
سطوح در فضای باز بعد از ۶ تا 1۲ ساعت از بین 
می رود، تصریح کرد: »افرادی که از دوچرخه های 
عمومی هوشمند مستقر در سطح شهر استفاده 
می کنند، الزم است برای حفظ سالمتی خود و 

در امان ماندن از ویروس کرونا همواره اسپری 
الکل را به همراه داشته و قسمت های قرار گرفتن 
دست ها را با الکل ضدعفونی کرده و پس از 

گذشت چند دقیقه از استفاده کنند.«
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »سرویس های 
بهداشتی به خصوص توالت های فرنگی در اماکن 
عمومی و بوستان ها با توجه به عدم ضدعفونی 
برای  عامل خوبی  می توانند  مکرر،  و  مناسب 

انتقال ویروس کرونا به دیگران باشند.«
وی تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی و 
استفاده صحیح از ماسک های استاندارد افزود: 
»باید برای کاهش هر گونه احتمال انتقال کرونا از 
طریق سرویس های بهداشتی عمومی با مواد ضد 
عفونی یا وایتکس رقیق شده در آب، این گونه 
مکان ها به طور مکرر ضدعفونی و شست وشو 
شوند زیرا با توجه به فضای عموما بسته، مکان 
بیماری  گونه  هر  یا  کرونا  انتقال  برای  خوبی 

عفونی به شمار می رود.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 
ارتباط با اینکه آیا سونوگرافی می تواند عامل انتقال 
کرونا باشد، گفت: »پزشکان پرتالش سونوگرافی 
باید برای جلوگیری از انتقال احتمالی ویروس 
کرونا به دیگران از کاورهای پالستیکی شفاف 
خود  پروب  دستگاه های  برای  مصرف  یکبار 

استفاده کنند.«
وی در خصوص آثار اجرای طرح محدویت های 
اجتماعی نیز گفت: »با توجه به روند موجود، 
امیدوارم از اول ماه آینده شاهد کاهش شدید 

آمار مبتال به ویروس کرونا باشیم.« 

در  بهشتی  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
ارتباط با مشکالت کرونا ویروس برای افراد مبتال به اچ آی 

وی، نکاتی را متذکر شد. 
به گزارش سپید، مصطفی علوی مقدم در خصوص پیگیری 
کرونایی، گفت:  در روزهای   HIV به  مبتال  بیماران  درمان 
»این بیماران داروهای ART را به هیچ وجه نباید قطع کنند 
و به علت شرایط موجود به اندازه حداقل یک ماه داروها را 
در منزل در دسترس داشته باشند تا کمتر به مراکز مراجعه 
کنند. البته مراکز بهداشت نیز باید هماهنگی های الزم را انجام 
دهند. این بیماران باید از مراجعه غیرضروری به مراکز درمانی 
خودداری و در موارد غیر اورژانسی از طریق تله مدیسین و تله 

ویزیت برای گرفتن مشاوره پزشکی استفاده کنند.«
وی ادامه داد: »از طرفی سه گانه شست وشوی دست ها، زدن 
ماسک و فاصله گذاری فیزیکی که به منظور پیشگیری از ابتال 
به کووید19 مورد تاکید است، باید با دقت بیشتری در مبتالیان 

به HIV رعایت شود.
این متخصص بیماری های عفونی، تزریق واکسن آنفلوانزا 
و واکسن پنوموکوک در بیماران مبتال به عفونت HIV را 
حائز اهمیت دانست و گفت: »این اقدام به ویژه برای افرادی 
کهcd 4)نوعی گلبول سفید( آنها کمتر ازmm۲00 3است، 

به شدت توصیه می شود.« وی در خصوص درمان کووید19 
در  افراد  »اگر  افزود:   ،HIV ویروس  به  آلوده  بیماران 
بیمارستان بستری شوند، تفاوتی در گایدالین های درمانی 

وجود ندارد.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به یکی 
از فرضیات درمان کرونا مبنی بر اثرگذاری داروی درمان ایدز 
برای مقابله با این بیماری عالم گیر اشاره کرد و گفت: »بر 
با  کووید19  درمان  اثرگذاری  بالینی،  کارآزمایی های  اساس 
داروهای ضدویروسی درمان ایدز همچون لوپیناویر، آنچنان 
HIV مثبتی که تحت  بیماران  باال نیست و از طرف دیگر 
درمان با این داروها بودند، در برابر کرونا محافظت نشدند. 
این مطالعات منجر شد استفاده از این دارو برای بیماران کووید 

19 مورد قبول واقع نشود.«
 ART وی ادامه داد: »البته ممکن است تداخل دارویی درمان
در بیماران که به علت کرونا در بیمارستان بستری می شوند، رخ 
دهد که درمانگر باید به این مسائل توجه کافی داشته باشد.«
یافته های  و  بالینی  »عالئم  کرد:  تاکید  مقدم همچنین  علوی 
رادیولوژیک کووید19 در بیماران HIV مثبت تفاوتی با سایر 
cd 4بیماران ندارد، مسئله ای که وجود دارد این است که در
های کمتر از 3mm۲00 ممکن است در رادیوگرافی سینه، 

درگیری ریه در جریان ابتال به کرونا مشاهده نشود.«
به گزارش مهر، وی در پایان بر لزوم توجه به نتایج تست 
 HIV حتی بعد از پایان عالئم بالینی، گفت: »اگر بیمار ،PCR
مثبت به ویژه باcd 4کمتر از 3mm۲00، به کرونا مبتال شود، 
 PCR ،بالینی ممکن است تا 40 روز پس از شروع عالئم 
مثبت داشته باشد که باید نسبت به این موضوع و از سرگیری 
ارتباطات اجتماعی دقت کافی به خرج دهد و تا تست کیفی 
 PCR کمی  تست  یا  و  نشده  منفی  آنها  کووید19   PCR
کووید19 آن ها دو لوگ کاهش نیافته است، مجوز برگشت 

به محل کار را نخواهند داشت.«

وضعیت افراد مبتال به ایدز در پاندمی کرونا



خبـر

برای تشخیص محرمانه و رایگان ایدز 
به کجا باید مراجعه کرد؟ 

رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری های آمیزشی 
وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه تمام مراحل 
محرمانگی  نهایت  در  آی وی  اچ  تست  اخذ 
صورت می گیرد، در عین حال بر اهمیت شناسایی 
به موقع بیماران تاکید کرد و گفت: »با تشخیص 
زودهنگام بیماری و شروع درمان، نه تنها فرد 
عمر طبیعی خواهد داشت، بلکه قابلیت انتقال 
بیماری به دیگران نیز نزدیک به صفر می شود.«
در  کازرونی  افسر  پروین  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایسنا با اشاره به شعار امسال روز 
جهانی ایدز مبنی بر »همبستگی جهانی، مسئولیت 
مشترک«، گفت: »زمانی که ویروس اچ آی وی 
وارد بدن فرد می شود بالفاصله عالئم در فرد 
بروز پیدا نمی کند. ویروس وارد بدن فرد شده 
و طی دوره ای طوالنی به تدریج شروع به تکثیر 
می کند و لنفوسیت ها و سلول های ایمنی بدن 
را هدف قرار داده، وارد آنها می شود و شروع 
به رشد و تکثیر می کند و به تدریج سلول ها 

تخریب می شوند.«
وی با تاکید بر اینکه دوره بروز عالئم حدود ۱۰ 
سال طول می کشد تا سلول های ایمنی تخریب 
شود، ادامه داد: »پس از تخریب این سلول ها و 
تضعیف سیستم ایمنی، به تدریج سایر عفونت ها 
سراغ فرد می آید. این عفونت ها در افراد سالم 
مشکل خاصی ایجاد نمی کند و فرد طی مدتی 
بهبود پیدا می کند، اما در افرادی که با اچ آی 
ایمنی ضعیفی  سیستم  و  می کنند  زندگی  وی 
دارند، شدید می شود و عفونت یا سرطان هایی 
آن می شود، می تواند مشکالت  فرد دچار  که 
عدیده برای بیمار به وجود آورد و این مرحله 

»ایدز« نامیده می شود.«
رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری های آمیزشی 
وزارت بهداشت، ادامه داد: »در بحث پیشگیری 
از اچ آی وی در وهله اول آگاهی رسانی نسبت 
به این عفونت بسیار مهم است. درصورتی که 
ویروس وارد بدن فرد شود و فرد به سرعت برای 
دارودرمانی  بالفاصله  کند،  مراجعه  تشخیص 
برای او آغاز خواهد شد. داروها ویروس را 
موضوع  همین  و  می دهند  قرار  حمله  مورد 
و  یابد  کاهش  ویروس  سطح  می شود  سبب 
مهار شود و از پیشرفت ویروس که به تدریج 
سبب تضعیف سیستم ایمنی می شد، جلوگیری 
زندگی  معمول  کیفیت  فرد  نهایتا  و  می شود 
مورد  در  آگاهی  بنابراین؛  داشت.  خواهد  را 
اینکه عفونت اچ آی وی در صورت تشخیص 
زودهنگام، شروع درمان و پایبندی، قابل کنترل 
است و آگاهی نسبت به این عفونت و راه های 

انتقال آن بسیار مهم است.«
وی درباره راه های انتقال ویروس اچ آی وی، 
آلوده،  فرد  جنسی  »ترشحات  داد:  توضیح 
کودک  به  مادر  از  انتقال  و  خونی  ترشحات 
در دوران بارداری و شیردهی، سه شیوه انتقال 
نسبت  آگاهی  با  هستند.  سایرین  به  ویروس 

رفتاری وجود  اگر  ویروس  انتقال  راه های  به 
داشته باشد که احتمال دهند در معرض ابتال 
مشاوره  مراکز  به  می توانند  بودند  ویروس  به 
بیماری های رفتاری مراجعه کنند. در این مراکز 
آموزش، مشاوره و تست اچ آی وی در نهایت 
محرمانگی و به شکل رایگان انجام می شود و 
در صورتی که تشخیص دهند فرد مبتال به اچ 
کلیه  و  می شود  شروع  درمان  است،  وی  آی 
خدمات آزمایشگاهی، بررسی بالینی، ارائه دارو، 
مشاوره و توانمندسازی فرد در مراقبت از خود 

و خانواده... رایگان خواهد بود.«
آی  اچ  تست  انجام  نحوه  خصوص  در  وی 
وی، بیان کرد: »تستی که وجود ویروس اچ آی 
وی را به ما نشان می دهد، تست خونی است؛ 
سریعی  تست های  اولیه،  تست های  در  یعنی 
داریم که با استفاده از یک قطره خون توسط 
انجام  ابتدایی  تشخیص  دیده،  آموزش  افراد 
تشخیص  معنای  به  اولیه  تست  این  می شود. 
قطعی اچ آی وی نیست و به معنای این است 
که تست اولیه واکنش نشان داده و الزم است 
انجام شود. تست تکمیلی  تست تکمیلی هم 
هم آزمایش خون است و نشان دهنده ابتال یا 

عدم ابتالی قطعی فرد است.«
کازرونی اظهار کرد: »طی سال های اخیر درصد 
زنان در موارد شناسایی شده اچ آی وی باالتر 
رفته است، اما اکثر این خانم ها کسانی هستند که 
متاهل و متعهد هستند و رفتار پرخطر نداشتند، 
ولی چون همسرشان به اچ آی وی مبتال بوده 
و آگاهی کافی هم نداشته، سبب شده ویروس 

این  نباید  بنابراین  شود.  منتقل  همسرش  به 
حتما  مبتال  فرد  که  باشد  داشته  تصور وجود 
بی بندوباری جنسی و یا اعتیاد تزریقی داشته 
که به اچ آی وی مبتال شده است. با این نگاه 
از زدن انگ و برچسب به مبتالیان خودداری 
برای  درک خطر  که  است  این  مهم  می کنیم، 

فرد ایجاد شود.«
وی با تاکید بر محرمانگی انجام مشاوره و تست 
تشخیص اچ آی وی، گفت: »افرادی که به مراکز 
مراجعه می کنند،  رفتاری  بیماری های  مشاوره 
داوطلب انجام مشاوره و تست هستند و پرسنل 
مراکز در خصوص نحوه برخورد با این افراد 
آموزش دیدند، به هیچ  عنوان در ابتدا اسم و 
فامیل و کارت شناسایی از فرد مراجعه کننده 
او می تواند هر اسمی  درخواست نمی شود و 
را که انتخاب می کند به پرسنل اعالم کند، این 
اسم تبدیل به یک کد می شود و از زمان انجام 
تست آن کد مالک ما خواهد بود و در صورتی 
که فرد مبتال باشد، با این کد مراحل مراجعه 

به پزشک و دریافت درمان را آغاز می کند.«
کازرونی تاکید کرد: »موضوع محرمانگی یک 
اطالعات  اگر  است،  اخالقی  و  قانونی  اصل 
شود،  ارائه  فرد  خود  از  غیر  کسی  به  بیمار 
این  از  قانون  و  داشت  خواهد  قانونی  پیگرد 
فرد حمایت می کند. حتی اگر بیمار شناسایی 
حق  او  رضایت  بدون  باشد  هم  متاهل  شده 
افشا اطالعاتش به همسرش وجود ندارد و فرد 
باید راضی به اعالم شرایط به همسرش باشد؛ 
البته یکی از خدماتی که نیروهای ما در مراکز 

مشاوره می دهند این است که فرد را مشاوره 
دهند تا حس مسئولیت در فرد مبتال به وجود 
آید وخود فرد همسرش را برای انجام تست و 
افزایش آگاهی نزد مراکز ما بیاورد تا وضعیت 
او مشخص شود که  ویروس به او منتقل شده 
است یا خیر. در صورتی که فرد نتواند خودش 
موضوع را با همسرش درمیان بگذارد با کمک 
مشاورین ما این اتفاق انجام می شود ولی در 
نهایت اگر چنین رضایتی وجود نداشته باشد، 
همسرش  به  را  بیماری  وجود  وجه  هیچ  به 

اعالم نمی کنیم.«
کازرونی در خاتمه با بیان اینکه اچ آی وی یک 
بیماری عفونی قابل کنترل است، خاطرنشان کرد: 
»در صورت تشخیص زودهنگام و شروع درمان، 
بلکه  داشت،  طبیعی خواهد  عمر  فرد  تنها  نه 
قابلیت انتقال بیماری به دیگران نیز نزدیک به 
صفر می شود، به همین دلیل رسالت مهم ما دادن 
آگاهی به مردم جهت پیشگیری، برطرف کردن 
باورهای غلط، فراهم آوردن امکان تشخیص 
زودهنگام بیماری و ارائه درمان به موقع است. 
الزم است افراد را ترغیب و تشویق کنیم که جهت 
تشخیص و درمان بیماری سریع تر اقدام کنند.«

وی همچنین گفت: »افراد می توانند جهت کسب 
اطالعات مرتبط با اچ آی وی و بیماری های 
آمیزشی و دریافت آدرس و تلفن کلیه مراکز 
آموزشی، مشاوره ای، تشخیص  ارایه خدمات 
و مراقبت در سراسر کشور به سایت وزارت 
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مراجعه کنند.«
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مدیرکل انتقال خون استان تهران:

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

نتایج حاصله از قرنطینه نباید ما را فریب دهد
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه هر گونه 
سهل انگاری در این برهه زمانی باعث گل خوردن از کرونا 
در دقیقه ۹۰ می  شود، گفت: »نتایج حاصله از قرنطینه نباید 
ما را فریب داده و محدودیت  ها را در نیمه راه رها کنیم.«
به گزارش سپید، سیدمحمد پاک مهر در گفت و گو با خانه 
ملت به موفقیت آمیز بودن اجرای محدودیت های کرونایی 
اشاره کرد و گفت: »نتایج حاصل از اجرای محدودیت های اخیر مثبت بوده و در صورت تداوم 
مثبت تر هم خواهد شد اما هر گونه قصور و سهل انگاری در این برهه زمانی باعث گل خوردن 

از کرونا در دقیقه ۹۰ می  شود؛ محدودیت هایی که  اعمال شده در راستای سیاست های بهداشت 
محور بوده و باید جدی گرفته شود.«

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگالن در مجلس با بیان اینکه رویکرد 
بهداشت محور بر درمان محور مقدم و نسبت به آن کم هزینه تر و موثرتر است، افزود: »اقدامات 
اخیر و اجرای محدودیت ها نتیجه بسیار خوبی داشته اما اثر بخشی آن زمانی تکمیل می شود که در 
نیمه راه رها نشود. نتایج حاصله از قرنطینه نباید ما را فریب دهد در این صورت است که می توانیم 
کرونا را مهار و زنجیره انتقال را بشکنیم.« نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره 
به کاهش آمار مرگ و میر کرونایی، تاکید کرد: »تداوم محدودیت ها و پایبندی مردم به رعایت 
پروتکل های بهداشتی و ماندن در خانه در گروی حمایت دولت از اقشار کم درامد و آسیب پذیری 
است که درآمد ثابت نداشته و روزمزد هستند تنها در این صورت است که مردم همراهی کرده و 

می توانیم زنجیره انتقال بیماری را قطع و میزان سرایت ویروس را کنترل کنیم.«

مجلس

هالل احمر

مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: »به طور 
متوسط روزانه در استان تهران ۱۲ تا ۱۵ بهبودیافته 

از کرونا پالسما اهدا می کنند.«
در  زاده  مهدی  محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
اجرای  ابتدای  »از  افزود:  ایرنا  با  گفت وگو 
از  بهبودیافتگان  پالسمای  اهدای  طرح 
کرونا)اردیبهشت ماه( تاکنون به منظور کمک 
به درمان مبتالیان کرونا، ۱۷۳۸ نفر شرایط اهدا 

را داشتند و موفق به اهدای پالسما شدند.«
و  مبتالیان  آمار  به  توجه  »با  کرد:  تاکید  وی 
همین طور شروع فصول سرد پاییز و زمستان، 
بهبودیافتگان کرونا استقبال بیشتری برای اهدای 

پالسما داشته اند.«
مدیرکل انتقال خون استان تهران تاکید کرد: »بهبود 
یافتگان از کرونا اطمینان خاطر داشته باشند که اهدای 
پالسما بعد از بهبودی به هیچ عنوان سیستم ایمنی 
بدن آن ها را تضعیف نخواهد کرد و با اطمینان خاطر 
برای نجات بیماران و اهدای پالسما اقدام کنند.«
وی ادامه داد: »بهبود یافتگان کرونا به شرط داشتن 
شرایط الزم )همانند شرایط اهدای خون( و نیز 
گذشت یک ماه از بهبودی می توانند به مراکز وصال 
و ستاد مرکزی سازمان انتقال خون واقع در جنب 
برج میالد مراجعه کنند و از آنها ۵۰۰ سی سی 
پالسما گرفته می شود و پالسمای اهدایی آنها فریز 

و بعد از غربالگری و تست سالمت ذخیره می شود 
و به مراکز درمانی که درخواست کننده این پالسما 
برای درمان بیماران مبتال به ویروس کرونا باشند 

ارسال می شود و در اختیار آنها قرار می گیرد.«
مهدی زاده افزود: »از همه افرادی که به کرونا مبتال 
شده اند می خواهیم به دلیل اینکه زمان وجود آنتی 
بادی این ویروس در بدن آنها مدت زمان کوتاه و 
محدودی است هرچه زودتر برای اهدای پالسمای 
خود اقدام کنند تا بتوانند کمکی برای سالمت 

مبتالیان به این ویروس باشند.«

وی تاکید کرد: »اهدا کنندگان خون و همین 
انتقال  که  باشند  داشته  اطمینان  پالسما  طور 
خون بر اساس آخرین استانداردهای سازمان 
خون  انتقال  سازمان های  و  بهداشت  جهانی 
جهان، تمام نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت 
می کند و تمام مراکز انتقال و اهدای خون و 
حال  در  کشور  در  مراکز  این  تجهیزات  همه 
و  عفونی  ضد  همیشه،  طور  همین  و  حاضر 
اطمینان  با  کنندگان  اهدا  و  می شوند  استریل 

خاطر خون اهدا کنند.«

رئیس جمعیت هالل احمر مطرح کردروزانه۱۵بهبودیافتهکروناپالسمااهدامیکنند

آمادگی ۵۰ درصدی هالل 
احمر برای مقابله با بحران

به  اشاره  با  احمر  هالل  رئیس جمعیت 
گفت:  امدادی  ۱۶ گانه  اقالم  کمبودهای 
»در حال حاضر برای مواجه با بحران های 
احتمالی، از آمادگی ۵۰ درصد برخورداریم.«
به گزارش سپید، کریم همتی در گفت و گو 
با خانه ملت در رابطه با وضعیت انبارها و 
کمبودهای موجود در تجهیزات و لجستیک 
اقالم  »کمبود  گفت:  هالل احمر  امدادی 
انبارها تا حدودی از گذشته  موجود در 
شدیدتر شده بود اما خوشبختانه با کمک های 
رئیس جمهور بیش از ۵۰ درصد سقف مورد 

نیاز تأمین شده است.«
جمهوری  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
اسالمی ایران ادامه داد: »محمد باقر نوبخت، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه هم برای 
تخصیص بودجه جهت تأمین مابقی کمبودها 
به ما قول داده اند، با توجه به زمان بر بودن 
پروسه خرید اقالم ضروری و تجهیزات 
امدادی و انتقال به انبارها اعتبارت مذکور 
باید تا مؤعد مقرر تامین شود. از این جهت 
برای مواجه با حوادث و بحران ها از آمادگی 

۵۰ درصدی برخوردار هستیم.«

وی با اشاره به کمبودهای اقالم ۱۶ گانه 
امدادی در هالل احمر تصریح کرد: »اکثر 
اقالم ۱۶ گانه  همین  بخش  در  کمبودها 
امدادی است و در زمینه تجهیزات لجستیکی 
کمبودی نداریم. البته برای بازآمدسازی 
)اورهال( ۸ بالگرد زمین گیر شده به بودجه 
نیاز داریم که امیدواریم تامین شود. از طرفی 
برای خرید خودروهای امدادی هالل احمر 
هم اعتباراتی به ممجموعه ما داده شده و 

از این بابت مشکلی نداریم.«
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به  ابالغیه ای  در  دارو  و  رییس سازمان غذا 
سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های  روسای 

کشور تاکید کرد: »تخصیص هر گونه سهمیه 
داروهای خاص و کمیاب برای داروخانه های 

متعلق به مدیران ممنوع است.«
ابالغ  متن  از وبدا،  نقل  به  به گزارش سپید 

محمدرضا شانه ساز به شرح زیر است:
ضمن تشکر و قدردانی از زحمات خالصانه 
معاونت های محترم غذا و داروی سراسر کشور، 
پیرو گزارشات دریافتی و در راستای ایجاد 
شفافیت و برقراری عدالت از تاریخ ابالغ این 

دستورالعمل، تخصیص هر گونه سهمیه دارویی 
به دارو های خاص و کمیاب دارای  مربوط 
برنامه توزیع ابالغی توسط اداره کل امور دارو 
و مواد تحت کنترل برای کلیه داروخانه هایی 
که مؤسس آنها معاون محترم غذا و دارو یا 
مدیر امور دارویی معاونت های غذا و دارو و 
مسئولین مشابه هستند، ممنوع می باشد. ضمنا 
اینجانب و مدیران کل این سازمان نیز مشمول 

این دستورالعمل خواهیم بود.

رییس سازمان غذا و دارو ابالغ کرد

ممنوعیت تخصیص هرگونه سهمیه داروهای خاص و کمیاب 
برای داروخانه های متعلق به مدیران



آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

بیش از 1 میلیون و 500 هزار جان باخته در جهان
آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون 
به ۶۵ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۶۴۲ نفر رسیده 
و مرگ یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۹۲۷ نفر 
نیز بر اثر ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها تاکنون 
۴۵ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۲۷۸ نفر از مبتالیان 

یافته اند. بهبود  نیز  کووید-۱۹  به 
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 

می گیرد. قربانی  دنیا  در 
میلیون   ۱۴.۵ از  بیش  با  هم اکنون  آمریکا 
همچنان  قربانی  هزار   ۲۸۰ از  بیش  و  مبتال 
در صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری 

کووید-۱۹ قرار دارد.
مبتالیان  میلیونِی  آمار  با  نیز  برزیل  و  هند 
و   ۹.۵ از  بیش  با  ترتیب  به  آمریکا  از  پس 
۶.۴ میلیون مبتال، جایگاه  دوم و سوم را در 

داده اند. اختصاص  به خود  جهان 
همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاالت 
ترتیب  به  مکزیک  و  هند  برزیل،  متحده، 
رکورددارِ قربانیان این بیماری در دنیا هستند.
تعداد جان باختگان این بیماری در انگلیس از 

۶۰ هزار نفر عبور کرده و این کشور تاکنون 
بیشترین قربانیان کرونا را در قاره سبز داشته 
است. به عالوه هم اکنون ایتالیا و فرانسه نیز 
بیش از ۵۰ هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری 

کووید-۱۹ را گزارش کرده اند.
و  اسپانیا  ایران،  رسمی،  آمار  بنابر  همچنین 
هزار   ۴۵ از  بیش  آمار  تاکنون  نیز  روسیه 

کرده اند. ثبت  را  جان باخته 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار 

مبتالیان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری 
که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها 
به  جمعه  روز  صبح  تا  داشته اند  تاکنون  را 

به شرح زیر است: ترتیب 
 ۱۹۶ و  هزار   ۵۳۵ و  میلیون   ۱۴ آمریکا:   .۱

۸۲۹ قربانی ۲۸۲ هزار و  مبتال، 
۲. هند: ۹ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۷۸۰ مبتال، 

۱۳۹ هزار و ۲۲۷ قربانی
۳. برزیل: شش میلیون و ۴۸۷ هزار و ۵۱۶ 

۳۰۷ قربانی ۱۷۵ هزار و  مبتال، 
۴. روسیه: دو میلیون و ۳۷۵ هزار و ۵۴۶ مبتال، 

۴۱ هزار و ۶۰۷ قربانی
۵. فرانسه: دو میلیون و ۲۵۷ هزار و ۳۳۱ مبتال، 

۵۴ هزار و ۱۴۰ قربانی
۶. اسپانیا: یک میلیون و ۶۹۳ هزار و ۵۹۱ مبتال، 

۴۶ هزار و ۳۸ قربانی
 ۱۳۴ و  هزار   ۶۷۴ و  میلیون  یک  انگلیس:   .۷

مبتال، ۶۰ هزار و ۱۱۳ قربانی
۸. ایتالیا: یک میلیون و ۶۶۴ هزار و ۸۲۹ مبتال، 

۵۸ هزار و ۳۸ قربانی
میلیون و ۴۴۷ هزار و ۷۳۲  آرژانتین: یک   .۹

مبتال، ۳۹ هزار و ۳۰۵ قربانی
 ۳۲۲ و  هزار   ۳۴۳ و  میلیون  یک  کلمبیا:   .۱۰

مبتال، ۳۷ هزار و ۳۰۵ قربانی
فوق در حال حاضر ۱۴ کشور  آمار  براساس 
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 
فرانسه،  روسیه،  کشورهای  همچنین  هستند، 
اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، آرژانتین، کلمبیا، مکزیک، 
آلمان، لهستان و ایران نیز بیش از یک میلیون 

مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

رئیس جمهور روسیه اعالم کرد که کشورش ظرف چند روز 
آینده دو میلیون دوز واکسن کرونا آماده خواهد کرد.

به گزارش سپید، وزیر بهداشت روسیه نیز گفته است که این 
کشور تا کنون به ۱۰۰ هزار نفر واکسن کووید-۱۹ تزریق کرده 
است. روسیه ماه پیش اعالم کرده بود که طبق نتایج مقدماتی، 
این واکسن در محافظت کردن از مردم در برابر کووید-۱۹ به 

میزان ۹۲ درصد اثربخش است.
والدیمیر پوتین به مقامات این کشور دستور داده است که از 
هفته آینده تزریق گسترده واکسن به داوطلبان را آغاز کنند و 

معلمان و پزشکان را در اولویت قرار دهند.
این در حالی است  که روز چهارشنبه آمار مرگ و میر روزانه 
کشور  چهارمین  کشور،  این  رسید.  نفر   ۵۸۹ به  روسیه  در 
دنیا از لحاظ تعداد بیماران مبتال به کرونا است و تاکنون دو 
میلیون و ۳۷۵ هزار و ۵۴۶ مبتال و ۴۱ هزار و ۶۰۷ قربانی 

کووید۱۹ داشته است.
به گزارش الجزیره، اسپوتنیک وی، یکی از دو واکسن ساخت 
روسیه است و با آنکه هنوز آزمایش های بالینی آن به اتمام 
است. این واکسن را باید در دو نوبت تزریق کرد.ایسنانرسیده، هم اکنون به تایید نهاد نظارتی خود این کشور رسیده 

دستور رییس جمهور روسیه برای تولید انبوه واکسن کرونا

شرکت تولید داروی »مدرنا« آزمایش واکسن کرونا را روی 
کودکان ۱۲ تا ۱۸ساله آغاز کرده است.

به گزارش سپید، شرکت فایزر نیز که در تولید واکسن کرونا 

پیشگام است، هم اکنون بررسی تأثیر این واکسن را روی کودکان 
و نوجوانان شروع کرده است. آزمایش های بالینی روی ۳۰۰۰ 
داوطلب ۱۲ تا ۱۸ساله متمرکز خواهد بود. گزارش ها حاکیست 
این آزمایش ها در شش ایالت آمریکا شامل آیداهو، مینه سوتا، 
نیویورک، اوکالهما، تگزاس و یوتا به اجرا گذاشته خواهد شد. 
مقامات فدرال آمریکا می گویند مهم است که این واکسن پیش 
از توزیع گسترده آن در سال آینده روی کودکان آزمایش شود.  
فایزر و هم واکسن های شرکت مدرنا  تولیدی  هم واکسن 
هنور منتظر صدور مجوز استفاده از جانب اداره نظارت بر 
غذا و داروی ایاالت متحده هستند. انتظار می رود مقامات 
 ۱۰ روز  واکسن ها،  این  پیرامون  گفت وگو  برای  نهاد  این 

دسامبر تشکیل جلسه دهند.  
اگر واکسن های این دو شرکت مجوز استفاده اضطراری دریافت 

کنند، نخستین واکسن ها از روز ۲۱ دسامبر تلقیح خواهند شد.    
 )CDC( آمریکا  بیماری  کنترل  و  پیشگیری  مرکز  مقامات 
توصیه کرده اند که به کارکنان خط مقدم مراکز درمانی و ساکنان 
خانه های سالمندان برای دریافت واکسن اولویت داده شود.  
انگلیس مجوز استفاده از واکسن را روز  مقامات بهداشتی 
چهارشنبه صادر کردند. گفته می شود واکسن تولیدی شرکت 
فایزر تا ۹۵ درصد و واکسن های مدرنا تا ۹۴ درصد موثر است.  
هر دو واکسن در دو دوز تلقیح می شوند. دومین دوز برای 
واکسن فایزر سه هفته پس از تلقیح نخست و دومین دوز 

برای واکسن مدرنا یک ماه پس از تلقیح اول است.
به گزارش ایندیپندنت، انتظار می رود همه شهروندان آمریکا 
تا ماه مه یا ژوئن سال آینده به واکسن کرونا دسترسی پیدا 

کنند.ایسنا

ُمدرنا آزمایش واکسن کرونا روی کودکان را آغاز کرد

شماره ۱۸۱۳ ۱۵9 آذر ۱۳۹۹



هشدارهای اکبر فتوحی، استاد اپیدمیولوژی درباره اهمیت زمان در تامین و توزیع واکسن
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این روزها داغ ترین بحث پاندمی کرونا، واکسن ها 
هستند. چندین دلیل هم دارد. اول اینکه، این بار 
واکسن های متعددی خیلی بهتر از آنچه پیش بینی 
می شد و سریع تر از همه تجربیات بشر در تاریخچه 
ساخت واکسن، به نتایج خیلی خوب و اطمینان 
بخشی رسیده اند. باید بپذیریم که از زمان شروع 
اپیدمی کرونا در کشور، در اکثر مواقع این اپیدمی 
بوده که ما را به دنبال خودش کشانده است و همیشه 
ما دنبالش دویده ایم. االن هم که در حال سپری 
کردن زمان حساسی در رابطه با واکسن هستیم این 
نگرانی وجود دارد که به قدر کافی سریع و موثر 
عمل نکنیم و عمال بار دیگر تحوالت و مسیری 
که طی خواهد شد شرایط را به ما دیکته کند. با 
توجه به اهمیت موضوع بد نیست جوانب مختلف 

آن را در قالب چند پرسش و پاسخ مرور کنیم.

چرا واکسن حرف اول این روزها شده است و 
اهمیتش در رابطه با وضعیت کشور ما چیست؟
به دالیل زیر به نظر می رسد اهمیت واکسن دارد 
بیشتر می شود و عمال این واکسن است که عامل 
اصلی تغییر دهنده بازی در پاندمی کووید-19 
اصلی ترین  آینده  سال  یک  در  و  بود  خواهد 
مسئله پیش روی ما در مقابله و مدیریت اپیدمی، 

واکسن خواهد بود؛
1. پیشرفت قابل توجه در حوزه واکسن. از حدود 
200 کاندیدای احتمالی واکسن کرونا در جهان، 
55 مورد در فاز بالینی هستند و از این میان 13 

کاندیدا در فاز سوم کارآزمایی بالینی هستند و 6 
واکسن نیز درجاتی از مجوز مصرف محدود را در 
بعضی از کشورها گرفته اند. اثربخشی قابل توجه 
واکسن ها که عمدتا دالیل بیولوژیک دارند و بیشتر 
از انتظار اولیه است ارزش بحث دارد ولی بماند 

برای نوشتاری دیگر.
2. عدم موفقیت قابل قبول در مهار اپیدمی. متاسفانه 
کشور ما سه موج بزرگ اپیدمی و تعداد مرگ قابل 
توجهی را تجربه کرده است. پدیده خستگی ناشی 
از وضعیت پاندمی )همانند بسیاری از کشورهای 
جهان( در مردم و مدیران و کارکنان سالمت قابل 
مشاهده است. اثرات اقتصادی این اپیدمی قابل 
کتمان نیست و امید به اقدامات آینده دولت در 
مدیریت اپیدمی و اعمال اقدامات کنترلی موثرتر 
را کمرنگ می کند. وضعیت فرهنگی مردم ما 
و عادات و عالئق شان، تحریم های اقتصادی، 
دعواهای سیاسی و بد بینی مردم به این شرایط 
هم موانع جدی بر سر این خواهد بود که بتوانیم 
آنچه کشورهای موفق در مهار اپیدمی کرده اند را 

به طور کامل و به موقع انجام بدهیم.  
3. باوجود بحث های مختلف در مورد ایمنی جمعیتی 
ناشی از ابتال که هنوز افراد معدودی به طور رسمی 
و عده بزرگتری زیر پوستی و غیر رسمی مدافع 
و دنباله رو آن بوده اند، به نظر می رسد که ایمنی 
جمعیتی مسیر معقولی نیست و باید برای همیشه 
آن را فراموش کرد زیرا در طول تاریخ هرگز از 
این استراتژی به منظور کنترل یک اپیدمی ویروسی 

استفاده نشده است. کنترل بیماری هایی مثل سرخک 
و اوریون و خیلی بیماری های دیگر شاهد این 
موضوع است که همگی از طریق واکسن مدیریت 
شده اند. در خانواده کروناویروس ها هم )که این 
ویروس از آن خانواده است( هیچ کدام با ایمنی 

جمعیتی کنترل نشده اند. 
پدیده جدیدی که در مورد این ویروس به طور جدی 
مطرح می باشد، سرایت پذیری باال در کنار کشندگی 
قابل مالحظه آن بوده که منجر به مرگ و میر باالی 
آن شده است و هزینه رسیدن تئوریک به ایمنی 
جمعیتی را بسیار زیاد می کند. در نهایت اثرات بلند 
مدت این بیماری را هم نباید نادیده گرفت. گرچه 
هنوز ناشناخته و ندانسته های زیادی در مورد این 
بیماری داریم، ولی سندرم Post COVID االن 
شناخته شده است و نشان می دهد که درصد قابل 
توجهی از افراد را برای مدت طوالنی درگیر می کند.

جهان در خصوص واکسن در چه مرحله ای است 
و افق پیش روی جهان در رابطه با آن چیست؟
1. کارآزمایی های بالینی دو واکسن فایزر و مودرنا 
که هر دو mRNA هستند به پایان رسیده و احتماال 
ظرف یک هفته آینده در آمریکا و یک ماه آینده 
در اروپا تاییدیه مصرف اضطراری می گیرند. باید 
خاطرنشان کرد که این واکسن ها گران هستند، 
تامین زنجیره سرما برای آنها دشوار است و تقریبا 

همه تولید 6 ماه اولشان پیش خرید شده است. 
2. انگلستان راه خودش را از اروپا جدا کرده است. 
این کشور مجوز استفاده عمومی از اولین واکسن 
که فایزر است را صادر کرده است و از نیمه آذر 
تزریق آن را در مردم آغاز می کند. مسئولین این 
کشور وعده داده اند که به واکسن مدرنا نیز به زودی 
مجوز می دهند. در انگلستان برای واکسیناسیون 6 
میلیون نفر از مردم تا قبل از آغاز سال نو میالدی 

برنامه ریزی شده است.
3. از 18 تا 20 آذر جلسه بررسی صدور مجوز 
واکسن فایزر و 27 آذر جلسه بررسی واکسن مدرنا 
در سازمان غذا و داروی آمریکا برگزار می شود 
و پیش بینی می شود هر دو واکسن را تایید کنند. 
برنامه ریزی برای تزریق واکسن به 20 میلیون نفر 
در آمریکا تا قبل از سال نو میالدی یعنی ظرف 
20 روز صورت گرفته است. جالب است که همه 
آماده هستند که از 21 آذر که مجوز اولین واکسن 
صادر شد واکسیناسیون را آغاز کنند. یعنی تولید این 
واکسن ها از قبل صورت گرفته است. تمام امکانات 
زیر ساخت انجام اینکار را از قبل فراهم کرده اند 
و در مراکز مورد نظر تمهید کرده اند. برنامه ریزی 

صورت گرفته برای آن قابل توجه است.
4. تقریبا همه کشورهای ثروتمند و پیشرفته دنیا 
واکسنهای اصلی را رزرو کرده اند و تقریبا برنامه ریزی 
همه کشورها این است که تا اول تابستان کل مردم 

شان را واکسیناسه کرده باشند. 
های  واکسن  نیز  ما  همسایه  کشور  چندین   .5
متعددی را تهیه کرده اند و در مراحل مختلف برنامه 
واکسیناسیون خودشان هستند. به عنوان مثال بر 
اساس گزارش رویتر از وزیر بهداشت ترکیه، این 
کشور 50 میلیون واکسن از چین خریده و از 11 
دسامبر )21 آذر( واکسیناسیون وسیع مردم خود 

را شروع می کند.
بالینی  کارآزمایی های  نتایج  دیگر  ماه  دو  تا   .6
واکسن های دیگری مانند آسترازنکا، جانسون و 
 )MERCK( جانسون و بعدتر، واکسن های مرک
و واکسن نوواواکس و ... هم منتشر خواهند شد و 

احتماال تایید می شوند. 
7. تا تابستان که ما هنوز مشغول این هستیم که آیا 
واکسن خوب است یا بد و آیا توطئه ای پشت پرده 
واکسن های غربی هست یا نه، این کشورها همه 
مردم شان را واکسینه خواهند کرد و زندگی و 
اقتصاد کشورشان را به ریل اولیه بر می گردانند. 

ادامه در صفحه 11 

واکسن کرونا، بیم ها و امیدها
انتظار تا مهر 1۴00 جایز نیست

واکسن باالخره به کشور ما 
خواهد رسید، ولی با توجه 
به آثار اقتصادی و مرگ و 

میر روزانه اپیدمی بیماری 
کووید 19 زمان تهیه واکسن 
مهمترین عاملی است که باید 

به آن فکر کرد
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 ادامه از صفحه 10
بهداشت،  وزارت  سخنگوی  مصاحبه  بنابر 
درصد  ده  تامین  بهداشت  وزارت  پیش بینی 
جهانی  سازمان  طریق  از  نیاز  مورد  واکسن 
بهداشت )برنامه کوواکس( و ده در صد هم از 
سایر کشورها است و 80 درصد دیگر هم از 
طریق تولید داخلی است که بنابر اعالم وزیر 
محترم بهداشت از ابتدای مهر 1400 توزیع آن 
واکسیناسیون  اینکه  به  توجه  با  می شود.  آغاز 
50 تا 60 میلیون نفر از جمعیت کشور ماه ها 
یا  شرکت  که  صورتی  )در  برد  خواهد  زمان 
باشند(  آن  تولید  به  قادر  داخلی  شرکت های 
عمال در زمستان 1400 نیز با خطر طغیان های 
از  اپیدمی رو برو خواهیم بود. گرچه حمایت 
تولیدات داخلی ارزشمند است و من هم آن را 
تایید می نمایم، این حمایت نباید به قیمت جان 
و سالمت مردم صورت پذیرد. به عبارت دیگر، 
در شرایطی که واکسن تایید شده ای موجود باشد 
که قابل خریداری باشد، حتی یک روز تاخیر در 
خرید این واکسن و استفاده از آن جایز نبوده و 
ضرورت دارد با تامین اعتبار الزم از هر محلی 
اقدام  به تهیه واکسن  که مقدور است، نسبت 
شود. بدیهی است، دولت باید جبران ضرر و 
زیان احتمالی شرکت های سازنده داخلی را به 
صورت سرمایه گذاری خطر پذیر تضمین نماید. 
هر چند توسعه صورت گرفته در زمینه واکسن 
های داخلی نیز پایدار خواهد بود و در صورت 
نیاز به دوزهای یادآور این واکسن ها می توانند 

جایگاه مناسبی داشته باشند.

سایر کشورها در مورد نحوه توزیع واکسن 
چه برنامه ریزی هایی کرده اند؟ 

1. همه در نهایت واکسن را خواهند گرفت ولی 
بسیار  بحثی  زمانی تخصیص واکسن  اولویت 
چالشی است. به عنوان مثال در آمریکا 4 ماه بحث 
کرده اند و اولویت بندی زمانی دریافت واکسن 
را به طور بسیار دقیق و ریز تهیه کرده اند ولی 

هنوز این نگرانی وجود دارد که آیا همه تمکین 
خواهند کرد یا خیر. این موضوع بحث حساسی 
است و بدون شک کشور ما نیز با این چالش 
روبرو خواهد شد. وزارت بهداشت به تنهایی و 
مستقل از مردم نمی تواند و نباید تصمیم بگیرد.
آن  برای  برنامه ریزی  و  تزریق  لجستیک   .2
تزریق  بودن  دوزی   2 است.  سخت  بسیار 
سرما  زنجیره  لزوم  مطرح،  واکسن های  اغلب 
متعدد  آنها،  برای  یا حتی گاهی فوق سرما  و 
بودن واکسن های موجود در کشورها، گستره 
جمعیتی که باید آن را در زمان کوتاه دریافت 
کنند و خصوصا مشکالت پیش رو در برنامه 
واکسیناسیون بزرگساالن و افراد مسن، نشان از 
دشواری بی حد این برنامه دارد. به همین دلیل و 
به خاطر حساسیت های گفته شده، در آمریکا این 
کار به وزارت دفاع و ارتش سپرده شده است.
3. آماده کردن جامعه از نظر روانی برای برنامه 
واکسیناسیون از اهمیت زیادی برخوردار است. 
وقتی 50 تا 60 میلیون نفر واکسن می گیرند، 
بدیهی است همزمان این تعداد از مردم ممکن 
کنند،  زندگی شان سکته  طبیعی  در سیر  است 
سرطان بگیرند، آسم بگیرند و یا به بیماری های 

ایمونولوژیک مبتال شوند. این همزمانی به سادگی 
برای مردم این اشتباه را ایجاد خواهد کرد که 
به  است.  بوده  واکسن  دلیل  به  بیماری ها  این 
عبارت دیگر، قطعا اتفاقاتی همزمان یا پس از 
به  ربطی  هیچ  که  می دهد  رخ  واکسن  تزریق 
دریافت واکسن ندارد ولی تفکیک این دو از 
هم بسیار دشوار و بعضا غیر ممکن می نماید 
مستقل  دانشمندان  به  اعتماد  حل،  راه  تنها  و 
جامعه و ایجاد و گسترش این اعتماد در همه 
آحاد جامعه خواهد بود. متعاقب واکسیناسیون 
گسترده، نظام مراقبت دارویی بسیار جدی الزم 

است وجود داشته باشد تا بتواند آثار احتمالی 
مترتب به واکسن را ردیابی نماید. در نهایت هم 
مخالفین واکسن همیشه و در همه  جوامع فعال 
خواهند بود و بحث های شبکه های اجتماعی نیز 

موضوع را پیچیده خواهد کرد.

موضوعاتی که باید در ارتباط به واکسن به 
آنها توجه کنیم:

1. آیا ما برنامه روشنی برای واکسن در کشور 
داریم؟ الاقل به شکل مکتوب چیزی ندیده ایم. 
اپیدمیولوژیک،  ابعاد  و  است  پیچیده  موضوع 
ایمونولوژیک، ویرولوژیک، مدیریتی، اجتماعی 
و به خصوص، اخالقی گسترده ای دارد. بدون 

برنامه روشن و به اشتراک گذاشته شده نمی توان 
پیغام های  کرد.  مدیریت  درست  را  مسیر  این 
متفاوت و بعضا متناقضی از سیستم شنیده می شود 

که احتماال به دلیل همین مسئله است. 
اقدام  پیوسته ایم.   COVAX برنامه  به  ما   .2
درستی است ولی معلوم نیست که چقدر موفق 
خواهد شد و چه زمانی و به چه میزانی واکسن 

نصیب ما می شود. 
3. من مدافع تالش های ملی برای تولید واکسن 
واکسن  به  ما  نیاز  که  دلیل  این  به  هم  هستم. 
طوالنی خواهد بود و هم اینکه زیر ساختی که 
فراهم می کند در حوزه های دیگر هم به کشور 
کمک خواهد کرد. اما همه تخم مرغ ها را در سبد 
تولید داخلی نباید بگذاریم. وقتی می گوییم که از 
مهر 1400 واکسن داخلی خواهیم داشت، اوال 
اگر بخش بزرگی از مردم را تا آن زمان واکسینه 
نکرده باشیم، عمال زمان را به خرج هزینه انسانی 
و اقتصادی از دست داده ایم و دیگر اینکه ضمانتی 
وجود ندارد واکسن های داخلی در کارآزمایی های 
بالینی موفق عمل کنند و یا در اولین تالش موفق 
بشوند. همین نگاه منجر به این شد که بعضی از 
کشورهای ثروتمند از چندین شرکت واکسن پیش 
خرید کرده اند به طوری که اگر همه این شرکت ها 
موفق به تایید واکسن شان بشوند، این کشورها 
عمال دو تا سه برابر نیازشان واکسن دارند! زمان 
مهم است و نباید ریسک کرد. نوشداری بعد از 

مرگ سهراب نشود.
چه  واکسن  گیرندگان  اولویت بندی  برای   .4
کرده ایم؟ االن که عمال واکسنی موجود نیست 
بحث جدی نیست ولی وقتی واکسن موثر با 
کارایی 95 درصد برای بیماری کشنده ای مثل 
کووید در دسترس باشد که طبیعتا از ابتدا به 
تعداد کافی برای همه مردم نخواهد بود، تازه 
بحث و دعوا شروع خواهد شد. اولویت بندی 
باید بر اساس معیارهای کامال شفاف و قابل دفاع 
با مشارکت گروه های مختلف  برای جامعه و 

جامعه تهیه شده باشد تا اعتماد سوز نباشد.
مدیریت  کرده ایم؟  چه  آن  لجستیک  برای   .5
تزریق این حجم واکسن، تامین زنجیره سرمای 
آن و پیگیری افراد نیازمند برنامه ریزی است. 

6. برای مدیریت افکار عمومی نیز باید برنامه ریزی 
کنیم. مردم در مورد تک تک جنبه های آن سوال 

خواهند داشت و کار بزرگی خواهد بود.
7. برای تامین هزینه های مالی آنها از االن که 
قانون بودجه سال آینده در حال بررسی است باید 
اقدام کرد. تجربه تهیه و توزیع واکسن آنفلوآنزا 
در کشور خوب نبود. ماه ها است که گفته می شود 
واکسن در داروخانه ها توزیع می شود. اخیرا هم 
که در بعضی از شهرها می شود آن را پیدا کرد 
قیمتی حدود 190 هزار تومان دارد. به راستی 
چه قشری از جامعه توان پرداخت این مبلغ را 
به خصوص در شرایط اقتصادی فعلی دارند؟

8. پیش بینی مسوولین، تامین حدود 20 میلیون 
دوز واکسن است و اخیرا بعضی این را مطرح 
می کنند که بقیه مردم به نوعی مبتال شده اند و 
در بدنشان آنتی بادی دارند. این در حالی است 
که شواهد تا کنون و عملکرد کشورهای دیگر 
در رابطه با تزریق واکسن، بر مبنای سابقه ابتالی 
قبلی نبوده است و بدین گونه عمل نمی کنند.

و  نمی دهد  رخ  خود  خودی  به  اتفاقی  هیچ 
بدون برنامه ریزی، عمال دوباره از دنیا و اپیدمی 

عقب می افتیم.

ر حالی که برنامه کشورهای 
متعددی در جهان تکمیل 

واکسیناسیون مردم خود تا 
ابتدای تابستان است، در 

وزارت بهداشت صحبت از اول 
مهر 1400 برای در دسترس 

قرار گرفتن واکسن ایرانی 
کرونا می کنند. صبر کردن تا آن 

زمان جایز نیست

باید بپذیریم که از زمان شروع 
اپیدمی کرونا در کشور، در اکثر 

مواقع این اپیدمی بوده که ما 
را دنبال خودش کشانده است 

و همیشه ما دنبالش دویده ایم. 
االن هم که در حال سپری کردن 
زمان حساسی در رابطه با واکسن 

هستیم این نگرانی وجود دارد 
که به قدر کافی سریع و موثر 

عمل نکنیم و عمال بار دیگر 
تحوالت و مسیری که طی خواهد 

شد شرایط را به ما دیکته کند



هشدار کارشناسان جامعه پزشکی

  امین جاللوند
این روزها موج کشتار کرونا در ایران، قدری فروکش 
کرده و وضعیت کرونایی در برخی شهرها از حالت 
قرمز به نارنجی تغییر پیدا کرده است. اوضاع کرونا 
در تهران نیز اندکی از وضعیت بحرانی خارج شده 
است. با این وجود، کارشناسان نظام سالمت هشدار 
می دهند که نباید وضعیت فعلی را مطلوب تصور 
کنیم. اغلب صاحبنظران نظام سالمت نسبت به 
عادی انگاری شرایط، هشدار می دهند و می گویند 
مبادا اتفاقی که در اردیبهشت ماه امسال رخ داد، 

دوباره تکرار شود.
در اردیبهشت ماه با کاهش موارد فوتی و ابتال به 
کرونا، بسیاری از محدودیت های کرونایی رها شد. 
همین اتفاق موجب شد که موج جدیدی از ابتال به 
کرونا شکل بگیرد که تبعات آن نیز تا هم اکنون ادامه 
دارد. کارشناسان هشدار می دهند که باید مراقب باشیم 
تا دوباره به سرنوشت اردیبهشت ماه دچار نشویم. 
در صورتی که محدودیت های کرونایی به یکباره 
رها شود، باید منتظر موج های بعدی کرونا و افزایش 
فرسودگی کادر درمان باشیم که در این صورت، آمار 
مرگ و میرهای ناشی از کرونا نیز شتاب خواهد گرفت.

هنوز نمی توان درباره تاثیر 
محدودیت های کرونایی، قضاوت کرد

ابتال و فوتی های کرونا  در دو هفته اخیر، آمار 

قدری کاهش پیدا کرده است. همین اتفاق موجب 
شده است که قدری از فشار کاری کادر درمان 
نیز کاسته شود، اما فعاالن جامعه پزشکی می گویند 
این شرایط کامال ناپایدار است. حتی برخی از 
کارشناسان نظام سالمت می گویند که نباید کاهش 
فوتی ها را به پای محدودیت های اخیر گذاشت، 
زیرا اثر محدودیت های کرونایی به این زودی ها 

مشهود نخواهد بود.
حسین کرمانپور، مدیرکل روابط عمومی سازمان 
نظام پزشکی کشور هم به همین نکته اشاره می کند 

و می گوید: »قضاوت در مورد محدودیت ها و 
تاثیر یا عدم تاثیر آن بر مراجعه به مراکز درمانی 
زود است. حدود 20 تا 28 روز زمان الزم است 
تا ما نتایج اقدامات خود را مشاهده کنیم. احتیاط 
مردم از زمانی بیشتر شد که آمار فوتی های کرونا 

از 200 نفر فراتر رفت.«
او با تاکید بر خروج تهران از وضعیت قرمز و 
اینکه کاهش آمار مبتالیان و مرگ و میر ربطی 
به محدودیت های دوهفته ای اخیر ندارد، اظهار 
می کند: »نتایج دو هفته اخیر در آخر آذر قابل 
مشاهده است. این آمار امکان دارد پایین بیاید و 
یا اینکه به دلیل کاهش محدودیت ها، افزایش شب 
نشینی ها و دورهمی ها و به ویژه مناسبت شب یلدا، 
انتقال هرچه بیشتر ویروس اتفاق بیفتد و درنتیجه 
با افزایش آمار ابتال به کرونا مواجه خواهیم شد. 
بر اساس مشاهدات، آخر آذر مشخص می شود 
این محدودیت ها تاثیر داشته است یا نه. البته تجربه 
خوبی از 9 ماه گذشته نداریم، مگر اینکه مردم و 
بخش درمان به صورت تمام عیار، همکاری کنند.«
کرمانپور با اشاره به نقش مهم پزشکان فعال در 
مطب های سطح شهر برای مقابله با بیماری کرونا، 
یادآور می شود: »معاینه بیماران در مطب ها باعث 
مراجعه کمتر به بیمارستان ها شده است، چون 
بیماران با استفاده از داروهای این پزشکان در 
منزل بهبود می یابند. بخش خصوصی هم فعال تر 

شده و توزیع بیماران در بین مراکز خصوصی و 
نیمه خصوصی باعث کاهش مراجعه به مراکز 
دولتی شده است. همچنین از ابتدای شیوع کرونا، 
تعطیالتی که سختگیرانه و با فشار پلیس بوده به 
دارم  اعتقاد  کادر درمان کمک کرده است. من 
حداقل اثر محدودیت ها، بازسازی کادر درمان از 
نظر نیروی انسانی و تجهیزات است. بسیاری از 
کادر درمان بیمار شده اند. شرایط قرنطینه تا زمانی 
که آمار کرونا به شکل قابل قبولی کاهش نیابد، 
باید ادامه پیدا کند. یعنی مرگ باید به زیر یک 
درصد کاهش یابد، اما مرگ و میر در کشور ما 

همچنان بسیار باال است.«
او خاطرنشان می کند: »تا این لحظه 192 نفر در بین 
کادر درمان شهید داشته ایم. البته بر اساس اطالعات 
رسیده این آمار بیشتر از این تعداد است که از 
این تعداد 59 درصد پزشک، 30 درصد پرستار و 
بقیه کادر درمان خدماتی هستند. از بین فوتی های 
پزشک نیز 30 درصد پزشک عمومی و مابقی 
پزشک متخصص هستند که امکان بهره مندی از 

اشخاصی نظیر آنها بسیار مشکل است.«
نظام  همچنین مدیرکل روابط عمومی سازمان 
پزشکی کشور با اشاره به برنامه جذب 30 هزار 
نیرو به کادر درمان، تاکید می کند: »این نیروها 
پرستار و کمک پرستار هستند و پزشک نیستند. 
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عادیانگاریشرایط،بحرانکروناراتشدیدمیکند
اگرچه وضعیت کرونا در چندین شهر از قرمز به نارنجی تغییر پیدا کرده است، اما کارشناسان 

می گویند عادی انگاری شرایط به تشدید بحران کرونا و افزایش فرسودگی کادر درمان منجر می شود

وضعیت کرونایی در برخی شهرها 
از حالت قرمز به نارنجی تغییر 
پیدا کرده است. اوضاع کرونا 

در تهران نیز اندکی از وضعیت 
بحرانی خارج شده است. با این 
وجود، کارشناسان نظام سالمت 

هشدار می دهند که نباید وضعیت 
فعلی را مطلوب تصور کنیم. اغلب 

صاحبنظران نظام سالمت نسبت 
به عادی انگاری شرایط، هشدار 

می دهند و می گویند مبادا اتفاقی 
که در اردیبهشت ماه امسال رخ 

داد، دوباره تکرار شود
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ورودی پزشک ما مشخص است، ولی با توجه به 
کمبودهایی که داریم ورود این تعداد پرستار در 
مراقبت از بیماران و ارائه خدمات پرستاری بسیار 
مفید خواهد بود. همچنین باید در نظر داشت که 
کرونا با همه مشکالتی که برای بشر ایجاد کرده، 
باعث شده است در استفاده از تکنولوژی تله مدیسین 
پیشرفت داشته باشیم. در آینده خدمات سالمت 
از طریق اینترنت و فضای مجازی ارائه می شود. 
این تکنولوژی در کشورهای مختلف فعال است 
و آیین نامه های توسعه این طب در ایران نیز در 

حال شکل گیری است.«

تبعات عادی انگاری شرایط بر سالمت 
کادر درمان

بر اساس آمارهای رسمی، مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشور به حدود یک میلیون و ۱7 هزار نفر رسیده 
است و مجموع جان باختگان این بیماری نیز حدود 
50 هزار نفر برآورد می شود. همچنان ۶۴ شهرستان 
در وضعیت قرمز کرونایی، ۲7۸ شهرستان نارنجی و 
۱0۶ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. مجموع 
این شرایط نشان می دهد که هنوز وضعیت کرونا 

در کشور، بحرانی است. 
محمد خلیلی، متخصص بیماری های داخلی نیز 
در گفتگو با سپید نسبت به خطرات عادی انگاری 
شرایط امروز، هشدار می دهد و یادآور می شود: 

»نباید در یک دور باطل گرفتار شویم. اگر قرار 
فوتی ها،  و  ابتال  آمار  کاهش  با  بار  هر  باشد 
محدودیت های کرونایی برداشته شود و دوباره 
به همان خانه اول برگردیم، در چنین شرایطی 
نمی توان کرونا را کنترل کند. اگر احساس کنیم 
که اوضاع بهتر شده است و با همین پیش فرض 
ذهنی، محدودیت ها را کمتر کنیم، دقیقا از همین 
نقطه شکست می خوریم. ما چند ماه قبل نیز همین 
وضعیت را تجربه کردیم و تبعاتش را دیدیم. 

نباید دوباره به همان دام بیفتیم.«
او تاکید می کند: »هربار که در دام عادی انگاری 
شرایط بیفتیم، بیشترین ضربه این تفکر را کادر 
درمان متحمل می شوند. جامعه پزشکی حدود ۱0 
ماه است که در سخت ترین شرایط در حال خدمت 

به بیماران هستند. تداوم محدودیت ها می تواند اندکی 
توان از دست رفته کادر درمان را بازیابی کند. رها 
شدن محدودیت ها در شهرهایی با وضعیت نارنجی، 
می تواند دوباره وضعیت کرونا را در این شهرها به 
شرایط قرمز برساند. در آن صورت باید شاهد 
افزایش ابتال به کرونا در بین کادر درمان و افزایش 
فوتی ها در بین جامعه پزشکی باشیم. بنابراین اگر 
مردم به سالمت خودشان و جامعه پزشکی بها 
می دهند، باید همچنان با رعایت محدودیت های 

کرونایی به کنترل بیماری کمک کنند.«
خلیلی خاطرنشان می کند: »وضعیت نارنجی در یک 
شهر به معنای وضعیت شکننده و ناپایدار است. با 
توجه به قدرت سرایت ویروس کووید ۱۹، تغییر 

وضعیت یک شهر از نارنجی به قرمز می تواند بسیار 
سریع اتفاق بیفتد. بنابراین نباید وضعیت نارنجی را 
به معنای وضعیت مطلوب در نظر بگیریم. وضعیت 
فعلی در تهران و کالن شهرها بسیار آسیب پذیر است. 
کوچکترین  اهمال از سوی مردم و مسئوالن می تواند 
دوباره آمار کشته های کرونا را به وضعیت قبلی و 

حتی بدتر از آن برگرداند.«

عادی دیدن شرایط، شیوع کرونا را 
شدت می بخشد

خیلی از فعاالن نظام سالمت هشدار می دهند که 
عادی دیدن شرایط امروز، شیوع کرونا را شدت 
می بخشد. مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد 
ملی مقابله با کرونا نیز با اشاره به روند کاهشی 
موارد ابتال به بیماری کووید ۱۹، نسبت به ایجاد 
ذهنیت برخی افراد نسبت به عادی شدن شرایط 

کرونایی هشدار می دهد.
او به شرایط کرونایی کشور بعد از تعطیالت اخیر 
اشاره می کند و می گوید: »خوشبختانه شاهد روند 
کاهش موارد ابتال و بستری بیماران کرونایی هستیم. 
همین مسئله می تواند این ذهنیت را برای برخی 
از هموطنان ایجاد کند که شرایط کرونا در کشور 
عادی شده است. در حالی که اصال این طور نیست 
و ما باید همچنان نسبت به رعایت پروتکل ها و 

محدودیت های اعالم شده جدی باشیم.«

بر  تاکید  با  عفونی،  بیماری های  متخصص  این 
اثربخشی محدودیت ها در کاهش بیماری، یادآور 
می شود: »برای نمایان شدن آثار تعطیلی های دو 
هفته ای در کشور، باید حداقل دو هفته صبر کنیم.«
مردانی ادامه می دهد: »رعایت پروتکل های بهداشتی 
و محدودیت های اعمال شده، قطعا می تواند به کنترل 
بیماری و سبک شدن کار بیمارستان ها کمک کند. 
بنابراین، اگر می خواهیم آثار رعایت پروتکل ها در 
این دو هفته تعطیلی را ببینیم، باید صبور باشیم تا 
بتوانیم با دغدغه کمتری وارد فصل زمستان شویم. 
حتی با تهیه واکسن هم باید این پروتکل ها را 
همچنان سفت و سخت رعایت کنیم تا زمانی 

که شرایط عادی شود.«
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، تاکید 
می کند: »عادی انگاری شرایط کرونا در کشور، 
ما را دوباره به دردسر خواهد انداخت. بنابراین 
از مردم درخواست می کنیم که همچنان اصول 
اولیه پروتکل های بهداشتی که همان ماسک زدن، 
شستشوی مکرر دست ها و رعایت فاصله حداقلی 

است را رعایت کنند.«
همچنین چند روز قبل نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت 
نسبت به خطر عادی انگاری شرایط، هشدار داد 
و گفت: »از مردم تقاضا می کنیم که کاهش آمار 

فوتی ها را به فال عادی انگاری اوضاع نگیرند.«
نمکی در ابتدا به دالیل کاهش آمار فوتی های روزانه 
کرونا اشاره کرد و یادآور شد: »به دنبال صبوری، 
همدلی و همراهی که بین مردم و مسئوالن در 
همه دستگاه ها و سازمان های مردم نهاد، بسیج، 
هالل احمر و … شکل گرفته و کمک هایی که 
وزارت کشور و فرماندهی عملیاتی قرارگاه ستاد 
ملی مقابله با کرونا انجام داده اند، شاهد کاهش مرگ 
و میرهای ناشی از این بیماری در کشور هستیم. 
این روزها مرگ زیر ۴00 نفر را تجربه می کنیم. این 
دستاورد بسیار ارزشمند و مژده ای به مردم ایران 
است. این درحالی است که سازمان های علمی 
بین المللی برآورد کرده بودند که تعداد مرگ های 
ما در این ماه به حدود ۸00 تا هزار نفر در روز 
می رسد. همانند این پیش بینی برای کشورهایی مثل 
آمریکا و فرانسه شده بود که درست از آب درآمد. 
در مجموع مولفه مشارکت مردم و دستگاه ها، هالل 
احمر، بیمارستان ها، بهیاران، بهورزان، کادر بهداشت 
و درمان در سطح درمانگاه های سرپایی و … در 

این زمینه بسیار به ما کمک کرد.«
در عین حال او تاکید کرد: »از مردم تقاضا می کنیم 
این آمار را به فال عادی انگاری اوضاع نگیرند. اگر 
باز هم با این دستاوردها به سمت این تفکر برویم 
که اوضاع به سمت عادی شدن می رود، باز هم 
همانند آنچه که در اردیبهشت ماه گفتم، ممکن است 
در دقیقه ۹0 از گوشه های زمین گل بخوریم. این 
ویروس، ویروس پیچیده ای است. دچار موتاسیون 
شده و شیوع آن بسیار باالتر از ماه های قبل است. 
بنابراین از مردم می خواهم که زحمات همکاران ما 
را به باد فراموشی نسپارید، پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کنید تا بتوانیم در روزهای آینده خبرهای 

بهتری در این زمینه داشته باشیم.«
در شرایطی که برخی محدودیت های کرونایی در 
مناطق نارنجی برداشته شده است، کارشناسان نظام 
سالمت هشدار می دهند که کاهش محدودیت ها 
باید تدریجی و کارشناسی شده باشد. رها کردن 
یکباره محدودیت ها موجب می شود که دوباره 
به جای اول بازگردیم و در نتیجه کنترل بحران 

کرونا، سخت تر خواهد شد.

خلیلی: نباید در یک دور باطل 
گرفتار شویم. اگر قرار باشد هر 
بار با کاهش آمار ابتال و فوتی ها، 
محدودیت های کرونایی برداشته 

شود و دوباره به همان خانه 
اول برگردیم، در چنین شرایطی 

نمی توان کرونا را کنترل کند. اگر 
احساس کنیم که اوضاع بهتر شده 
است و با همین پیش فرض ذهنی، 

محدودیت ها را کمتر کنیم، دقیقا از 
همین نقطه شکست می خوریم
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کرمانپور: قضاوت در مورد 
محدودیت ها و تاثیر یا عدم تاثیر 

آن بر مراجعه به مراکز درمانی زود 
است. حدود 20 تا 28 روز زمان 

الزم است تا ما نتایج اقدامات خود 
را مشاهده کنیم. نتایج دو هفته 

اخیر در آخر آذر قابل مشاهده 
است. در پایان آذر، آمار ابتال 

به کرونا امکان دارد پایین بیاید 
و یا اینکه ممکن است به دلیل 

کاهش محدودیت ها، افزایش شب 
نشینی ها و دورهمی ها با افزایش 

آمار ابتال به کرونا مواجه شویم

نمکی: از مردم تقاضا می کنیم آمار 
کاهش فوتی های کرونا را به فال 

عادی انگاری اوضاع نگیرند. اگر 
باز هم با این دستاوردها به سمت 

این تفکر برویم که اوضاع به 
سمت عادی شدن می رود، باز هم 
همانند آنچه که در اردیبهشت ماه 

گفتم، ممکن است در دقیقه ۹0 
از گوشه های زمین گل بخوریم. 

از مردم می خواهم که زحمات 
همکاران ما را به باد فراموشی 

نسپارند و همچنان پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنند
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