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رئیس جمهور: خبـر

به واکسنی که هنوز نیامده، امیدوار نیستیم
نباید به امید واکسن کرونا، مراقبت ها کاهش پیدا کند

رییس جمهور گفت: » اوالً واکسن وقتی تزریق 
می شود اثر گذاری آن چند هفته زمان الزم دارد. 
هنوز آثار و عوارض واکسن ها مشخص نیست« 
وی افزود: »شاید برخی از این واکسن ها دارای 
عوارضی باشند؛ پس ما نمی توانیم به واکسنی که 
هنوز در اختیار قرار نگرفته امیدوار باشیم. هر وقت 
هم واکسن مطمئنی پیدا شود به اندازه دوز مورد 
نیاز تولید نمی شود و ظرفیت تولید در دنیا محدود 
است. ضمن اینکه انجام واکسیناسیون برای همه 
افراد مورد نیاز زمان می برد بنابراین نباید به امید 

واکسن مراقبت ها کاهش یابد.«
به گزارش سپید، حسن روحانی صبح روزشنبه 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: »با 
اقداماتی که در آبان ماه برای 46 شهر انجام شد و 
سپس در اول آذر ماه با اعالم عمومی و تقسیم 
شهرها به سه دسته قرمز، نارنجی و زرد تقسیم 
شدند، کار خوبی انجام شده و از سوی وزارت 

بهداشت اعالم شد که  آثار مثبت بوده است.«
وی با تاکید بر لزوم همکاری مردم گفت: »تا زمانی 
که مردم احساس می کنند که این بیماری مسری و 
خطرناک است و برای حفظ سالمتی خود، خانواده، 
هم وطنان  باید پروتکل ها را رعایت کنند پیشرفت 
می کنیم البته محدودیت هایی هم که الزم است 
اعمال می کنیم، براساس مصوبات و چارچوب ها 
عمل خواهیم کرد و امیدواریم با همکاری مردم 

شاهد یک شرایط مناسب تری باشیم.«
رییس جمهوری گفت: »ما به کانال ۵۰۰ نفر فوتی در 
روز نزدیک شده بودیم و حتی برخی پیش بینی ها 
حاکی از آن بود که با همان روند شرایط بسیار 
بدتری داشته باشیم ولی با اقداماتی که انجام شد از 
کانال 4۰۰ نفر به کانال 3۰۰ نفر رسیدیم و امیدواریم 

با همکاری مردم شرایط بهتری داشته باشیم.«
روحانی استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری 
دانست که  اصولی  را  اجتماعی و عدم تجمع 
کرد:  خاطرنشان  و  شود  رعایت  همیشه  باید 
»اگر ترددها بیشتر شود و تجمع ها شروع شود، 
مشکل ما بیشتر می شود. در اروپا با وجود همه 
محدودیت های سختی که وضع شده بود، می بینیم 
دچار چه وضعی شدند. به محض آنکه مراعات 
در جامعه مورد توجه قرار نگیرد و مردم حس 
کنند شرایط عادی شده، یک ماه بعد به شرایط 

سخت و بد برمی گردیم.«
وی ادامه داد: »همیشه باید مراقبت ها را ادامه دهیم 
حتی اگر واکسن مطمئن و دوز مناسب در اختیار 
ما قرار گیرد و بتوانیم به مردم بدهیم باز هم باید 
پروتکل ها را رعایت کرد. برای اینکه اوالً واکسن 
وقتی تزریق می شود اثر گذاری آن چند هفته زمان 
الزم دارد. هنوز آثار و عوارض واکسن ها مشخص 
نیست و معلوم نیست آثار واکسن هایی که قرار 
است در کشورهایی که می خواهند واکسیناسیون 
را شروع کنند چه مقدار است و عوارض این 

واکسن ها هم برای دنیا روشن نیست.«
رییس دولت تدبیر و امید ادامه داد: »شاید برخی 

از این واکسن ها دارای عوارضی باشند؛ پس ما 
نمی توانیم به واکسنی که هنوز در اختیار قرار نگرفته 
امیدوار باشیم. هر وقت هم واکسن مطمئنی پیدا 
شود به اندازه دوز مورد نیاز تولید نمی شود و 
ظرفیت تولید در دنیا محدود است. ضمن اینکه 
انجام واکسیناسیون برای همه افراد مورد نیاز زمان 
امید واکسن مراقبت ها  نباید به  بنابراین  می برد 

کاهش یابد.«
واکسن  می کنیم  »فکر  گفت:  جمهوری  رییس 
می رسد و مشکالت ما حل می شود در حالی 
که هیچ واکسنی 1۰۰ درصد اثربخش نیست و 
نمی دانیم آیا این ویروس تغییر ژنتیکی انجام می دهد 
یا نه و اگر چنین تغییری ایجاد شود واکسن ها 
هم باید تغییر کنند. بنابراین باید همه پروتکل های 
بهداشتی را به همان شکل اعالم شده به دقت اجرا 

و عملیاتی کنیم.«
وی با تاکید مجدد بر توسعه آزمایشات افزود: »این 
توسعه آغاز شده است و به رقم 1۰۰ هزار آزمایش 
در روز می رسیم و این می تواند در بیماریابی سریعتر 
کمک کند تا افراد گرفتار تخت بیمارستان نشوند 
و زودتر بهبود یابند. افراد مبتال باید دوره قرنطینه 
را مراعات کنند و در صورت نقض قرنطینه حتمًا 

باید با آنان برخورد شود.«
رییس جمهوری گفت: »بسیار تاسف بار است، فرد 
مبتال که آزمایش او مثبت است و به او اعالم هم 
می شود، خودش خانه را ترک کند و حتی می خواهد 
سوار قطار یا هواپیما شود و به شهر دیگر برود 
که تعدادی از این افراد از فرودگاه ها و از مبادی 
که می خواستند حرکت کنند، برگردانده شدند.«

وی اضافه کرد: »همه ما وظیفه داریم نسبت به 
این موارد سخت گیری هایی را اعمال کنیم. هر جا 
روشن شود فرد مبتال تخلف و قرنطینه را نقض 
اعمال  افراد  این  برای  باید  کرده است، جریمه 

شود. همچنین افرادی که با افراد بیمار ارتباط 
باید مورد معاینه، درمان و آزمایش قرار  دارند 

بگیرند تا شرایط روشن شود.«
روحانی تاکید کرد: »هر زمان مراعات ها زیاد و 
دقت ها بیشتر و پروتکل ها بهتر رعایت شد، چند 
هفته بعد شرایط مناسب تری را تجربه کردیم. آثار 
اقداماتی که مردم در فروردین و اوایل اردیبهشت 
انجام دادند را در اواخر اردیبهشت و خرداد مشاهده 
کردیم و دو مرتبه که مردم حس کردند این بیماری 
مشکلی ایجاد نمی کند و از آن عبور کردند، فاصله ها 
کم و رفت و آمدها زیاد شد و دوباره با موج بسیار 

بزرگ و گسترده ای مواجه شدیم.«
رییس جمهوری با بیان اینکه اگر اقدامات دو هفته 
با مشکالت بسیار گسترده ای  نبود امروز  اخیر 
مواجه بودیم، ادامه داد: »از همه آنانی که برای 
اجرای مصوبات تالش کردند، از وزارت بهداشت 
و درمان که بار سنگین بر دوش این وزارتخانه 
است، وزارت کشور که فرمانده قرارگاه عملیاتی 

است، قدردانی می کنم.«
رییس دولت تدبیر و امید گفت: »وقتی ما پروتکلی 
را الزامی می کنیم و ستاد ملی کرونا آن را تصویب 
و ابالغ می کند، استحقاق خود ما مسئولین برای 
اجرا و وظیفه ما برای اجرا از مردم عادی بیشتر 

و باالتر است.«
روحانی با ذکر آیه ای از قرآن اظهار داشت: »کسی 
که مسئولیت باالتر دارد و مردم در حکومت به 
وی نگاه می کنند، عمل وی می تواند تاثیرگذار 
باشد. وزیران و دستگاه های دیگر و همه آنهایی 
که در کشور مسئول هستند بیش از دیگران باید 
مراعات کنند و اگر مراعات نکنند موجب می شود 
که مردم احساس کنند این مصوبات خیلی الزم و 
ضروری نیست و اگر ضروری بود چرا فالن اداره 

و وزارتخانه و فالن مقام عمل نکرد.«

وی عنوان کرد: »همه ما مسئولیت داریم و بسیار 
مهم است که ما بیش از مردم مراعات کنیم و 
و  دهند  قرار  الگو  برای خودشان  را  این  مردم 
ان شاءاهلل با تالش هایی که انجام می دهیم به نقطه  

مطلوب برسیم.«
رییس جمهوری اضافه کرد: »با همکاری مردم 
موفق شدیم از حدود 16۰ منطقه قرمز به 64 منطقه 
قرمز برسیم. بسیار مهم بود که این مناطق قرمز به 
مناطق نارنجی تبدیل شوند. مردم عزیز نیز بدانند 
که هر چقدر بیشتر مراعات کنند، محدودیت ها 
کاهش پیدا خواهد کرد و هر شهری کمتر مراعات 
کند، در هفته های آینده با محدودیت های بیشتر 

مواجه خواهد شد.«
روحانی اضافه کرد: »در گزارش هایی که در ستاد 
ارائه شد، هفت شهر وضعیت قرمز شدید داشتند 
و در نشست به استانداران و فرمانداران این هفت 
شهر اعالم شد که شرایط صعودی در ابتال به کرونا 
دارند. البته شرایط بعضی از شهرستان ها مناسب 
است و حتی نزولی شده ولی این هفت شهرستان 
در شرایط صعودی قرار دارند و باید حتماً برای 
این هفت شهرستان اقدامات فوری و وسیع انجام 

بگیرد تا در آینده دچار مشکالت نشویم.«
وی همچنین درباره وضعیت تهران یادآور شد: 
»شرایط تهران نارنجی اما لب مرز است و همه 
نیروها باید تالش  کنند به دقت همه مقررات اجرا 
شود. زیرا اگر مقررات به خوبی اجرا نشود، شهری 
که نارنجی شده ممکن است بعد از یک یا دو هفته 
دچار مشکل شده و به وضعیت قرمز بازگردد.«

رییس دولت تدبیر و امید در پایان گفت: »امیدوارم 
با کمک و یاری همه بتوانیم هرچه سریعتر از 
مشکالتی که این ویروس برای کشور ایجاد کرده 
با فوت کمتر، ابتالی کمتر و بستری کمتر و با 

کمک به کادر درمان از پیک بیماری عبور کنیم.«



وزیر بهداشت:  خبـر

برگ های برنده قابل توجهی برای دنیا داریم
در زمینه واکسن، کاری می کنیم کارستان

وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت مدیریت بیماری 
کرونا با وجود شرایط سخت تحریمها، در عین حال گفت: »واکسن 
آنفلوآنزا را یک ماه و نیم قبل از فرانسه به فرودگاه اسپانیا آوردیم که 
برای گروه های آسیب پذیر وارد کنیم، اما آمریکایی ها اجازه ندادند.«

به گزارش سپید، سعید نمکی گفت: »بحث کرونا و مدیریت کرونا، 
بحث وزارت بهداشت نیست و توفیق و عدم توفیق هم در مدیریت 
کرونا به حساب وزارت بهداشت ثبت نخواهد شد. بحث مدیریت 
کرونا در شرایط تحریم، عزت جمهوری اسالمی است و خدایی 
نکرده هرگونه لغزش و یا عدم توفیق هم، عدم توفیق جمهوری 
مظلوم اسالمی ایران است. من همواره از این منظر به بحث مدیریت 

کرونا نگاه کردم.«
وی افزود: »من از نخستین روزها به بحث کووید-۱۹ در دنیا که 
اواخر دسامبر و دی ماه سال قبل بود، تمام تپش و ضربان های قلبم 
با فراز و فرودهای این بیماری تنظیم شده بود. روزهای اول با اینکه 
ما از قبل خودمان را آماده کرده بودیم، این جریان ما را غافلگیر کرده 
بود. ما به گونه ای خودمان را آماده کردیم که فرض کردیم، این نسیم 
یک طوفان است. برخالف اروپایی ها و آمریکایی ها که فکر کردند 
این بیماری یک نسیم است، ما آن را به عنوان یک طوفان غیرقابل 
کنترل تلقی کردیم که این را هم از تجربه دفاع مقدس یاد گرفته و 

در برابر هجمه این ویروس سنگرآرایی کردیم.«
نمکی ادامه داد: »طوفانی که این بیماری در اوج تحریم برای جمهوری 
اسالمی ایران برپا کرد،   قبل از اینکه اروپایی ها و آمریکایی ها گرفتارش 
شوند، فکر کردند که یکی از مواردی که در اوج تحریم، جمهوری 
اسالمی ایران را دچار گرفتاری های متعدد خواهد کرد، کروناست 
و تمام محاسبات شان هم درست بود. زیرا ما ۱.6 تخت به ازای هر 
۱۰۰۰ نفر جمعیت داریم، اما به عنوان مثال فرانسه هفت تخت به 
ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت دارد. ما یک میلیارد یورویی که مقام معظم 
رهبری فرمودند، حداکثر ۳۰ درصدش را تا انتهای شهریور دریافت 
کردیم، در حالی که انگلیسی ها ۲۲ میلیارد پوند در عرض چهار ماه 
خرج کردند و آمریکایی ها ۱۱۱ میلیارد دالر فقط در چهار ماه در 
سالمت خرج کردند. اما به لطف خدا و همت همه در کشور، وفاقی 

در کشور شکل گرفت که فقط در دفاع مقدس دیده ایم. البته در دفاع 
مقدس می دانستیم که دشمن از کجا می آید و مسیرها مشخص بود، 
اما در کرونا نمی دانستیم فردی که کنارمان نشسته است، می توانند 

بمب ویروس باشد.«
وی افزود: »روزهای اول می دیدم که این بمب ویروسی در گوشه های 
این سرزمین منفجر می شود و گرفتار عرصه ای گسترده هستیم که 
از قم به اراک، از اراک به کاشان و سپس به گیالن و... می رود. از 
طرفی ما مملکتی با گستره چندین کشور اروپایی و با تنوع اقلیمی و 
فرهنگ بسیار باال داریم. مدیریت این اقلیم پراکنده بسیار دشوار است.«
وزیر بهداشت گفت: »در چنین شرایطی خدا تفضل فرمود و بندگان 
پاکیزه اش را مامور کرد که به وزیر بهداشت زنگ بزنند و بگویند 
که در این شرایط تنها نیستی و این دل من را تسلی می داد. اینکه 
خداوند یک بنده ای را قابل بداند که روزهای سخت مملکش را به 
او بسپارد و دستش را هم بگیرد، یک موهبتی است. بنابراین بحث 
مدیریت کرونا مدیریت وزارت بهداشت نیست، بلکه بحث مدیریت 
نظام جمهوری اسالمی است و با این اقدام به بیرون از مرزها سیگنالی 
دهیم که درست است که با دست بسته در این اقیانوس تحریم رها 
شدیم، اما خوب شنا کردیم، امتیاز آوردیم، از شما جلو بودیم. همین 

اکنون هم پنج به یک از آمریکایی ها جلو هستیم.«
وی ادامه داد: »البته من همیشه غصه می خورم که حتی یک شهروند 
در هرکجای دنیا دچار بیماری و مرگ شود؛ حتی در سرزمین هایی 
که رهبرانشان ظالمانه ترین شیوه ها را بر ما تحمیل می کنند و ما را 
در بدترین شرایط می گذارند که همیشه می گویم بعد از آنچه بر امام 
حسین )ع( در کربال روا داشتند، بر هیچ امتی چنین ظلمی را که امروز 
به ما می کنند، روا نداشتند. در روزهای اول ماسک و لباس را به فالن 
فرودگاه می آوردیم، دل خوش که شب می رسد، اما ساعت دو بامداد 

به من خبر می دادند که آمریکایی ها اجازه ندادند.«
وزیر بهداشت گفت: »واکسن آنفلوآنزا را یک ماه و نیم قبل از فرانسه 
به فرودگاه اسپانیا آوردیم که برای گروه های آسیب پذیر وارد کنیم، 
اما آمریکایی ها اجازه ندادند. حال آمارهایی که پیش بینی کرده بودند 
در همه جا درست از آب درآمد به جز جمهوری اسالمی؛ این لطف 

و مرحمت خداوند است.« نمکی همچنین اظهار کرد: »خدا شاهد 
است که آمدنم به این عرصه فقط فی سبیل اهلل بود و خیلی تالش 
کردم که وارد این عرصه نشوم، اما گفتم خدایا اگر تو مقدر کردی 

که من ِگرِهی را باز کنم، من تسلیم توام.«
وی افزود: »به هر حال امروز در نقطه ای قرار داریم که یکی از نقاط 
بسیار حساس تاریخ این مملکت است. اپیدمی کرونا و امواجی 
مانند آن، هر ۱۵۰ سال یکبار جهان را تهدید می کند. امروز در برشی 
از تاریخ این مملکت هستیم که نسل ها برای این قضاوت خواهند 
کرد. در زمینه واکسن ممکن است که اعتقاد نداشته باشم که واکسن 
شفای عاجل این بیماری است و ممکن است بگویم رمدسیویر یا 
فاویپیراویر شفای عاجل بیمار کرونایی نیست، اما با خدا عهد کردم که 
اجازه ندهم که مردم این سرزمین احساس کنند که امریکایی داشت، 
اما من نداشتم و فرزندان آینده این نظام روزی نگویند که پدران و 

مادران ما از بین رفتند، به دلیل اینکه فالن دارو نبود.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »ما در این مملکت دو ماهه رمدسیویر و 
فاویپیراویر را ساختیم. در عرض ۵6 روز ونتیالتور و ماسک را به 
اندازه ای تولید کردیم که می توانستیم صادر کنیم. اجازه نداده و نمی دهیم 
که این غرور ملی آسیب ببیند و خواهید دید که در زمینه واکسن هم 
کاری کارستان خواهیم کرد. اکنون دنیا قبول کرده است که ما یکی 

از پیشتازان عرصه واکسن سازی دنیا هستیم.«
نمکی گفت: »اعتقاد دارم که این وفاق، این برادری و خواهری هم 
یک موهبت الهی است. اینکه در این برش از تاریخ خداوند چنین 
تفاهمی را بین مسئوالن ایجاد می کند، الهی است و خداوند آن را در 
دل ها قرار داده است. معتقدم وارد صحنه بسیار زیبایی از همکاری 
بین بخشی شده ایم. آماری که اکنون می بینید کاهش یافته است، هنوز 
دستاورد این وفاق نیست، بلکه دستاوردهای فعالیت هایی است که 
از قبل شروع شده است. ما قدمی برنداشتیم که نتوانیم از آن دفاع 
کنیم، مگر در جاهایی که پشت مان خالی شده یا در جایی که کسی 
با فرمول ما عمل نکرده است. مگر جاهایی که توجه ویژه به آنچه 
که عامل خطر اعالم کردیم، نشده است. در اینجا قدمی غیرعالمانه 
برداشته نشده است. ممکن است جایی می خواستیم قدم عالمانه 
برداریم که خطا هم کرده ایم که خطا جزئی از شیوه های بشری است، 
اما مهم این است که مبنای این خطا غیرعالمانه نباشد. ما قدمی را 

غیرعالمانه برنداشتیم.«
وی با بیان اینکه امروز در نقطه خوبی از تاریخ قرار داریم، گفت: 
»من روزهای آینده را به شدت روشن تر از امروز می بینم و تردید 
ندارم که برگ های برنده قابل توجهی برای دنیا داریم که رو خواهیم 

کرد و این جسارت به دلیل اعتمادی است که به لطف الهی دارم.«
نمکی همچنین گفت: »این یک زیرساخت و یک توسعه جدید است 
که آن را انجام می دهیم و یک سرمایه گذاری است. ما داریم کاری را 
انجام می دهیم که برای روزهای سخت به یک مدل تبدیل می شود. 
کرونا دیر یا زود با لطف خدا و همت شما خواهد گذشت، اما این 
مملکت به دلیل اقلیم و شرایط جغرافیایی مملکتی آسیب پذیر است. 
سیل، زلزله و طوفان و... دارد. اگر خدایی نکرده آن دوره تاریخی که 
برای لرزش تهران می گویند، اتفاق افتاد، چه همدلی و وفاقی فراتر 
از آنچه که امروز به صورت محله محور شکل گرفت. به هر حال 

ممکن است روزی برای تک تک این موارد طوفانی داشته باشیم.«
به گزارش ایسنا، وی در پایان گفت: »به همین دلیل فکر می کنم کاری 
که انجام دادیم عالوه بر مدیریت کرونا، زیرساختی مقتدر و پا به 
رکاب برای آینده جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. گاهی اینقدر 
جزیره ای کار می کنیم که یکدیگر را خنثی می کنیم، اما همگرا کار 
کردن در یک محله و در کنار هم بودن، اولین تجربه فیلد جمهوری 

اسالمی است و کار تیمی است که باهم انجام می دهیم.«
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد خبـر

منع تردد شبانه برای ۲۷۸ شهر نارنجی کرونا
وضعیت شکننده بیماری در تهران

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از اعمال منع تردد شبانه )از ساعت 
9 شب تا 4 صبح( برای شهرهای در وضعیت نارنجی کرونا عالوه 

بر شهرهای قرمز خبر داد.
به گزارش سپید، علیرضا رییسی با اشاره به جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا گفت: »چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور 
رئیس جمهور و اعضا برگزار و آخرین روند بیماری گزارش داده شد.«
وی به رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم اشاره کرد و گفت: 
»در یک ماه گذشته میزان رعایت پروتکل ها به باالی 8۵ درصد رسیده 
است و نویدبخش این است که ما در کنترل اپیدمی می توانیم موفق 
باشیم. بر همین اساس هم از 16۰ شهر قرمز کرونا امروز 64 شهر 
در این وضعیت باقی مانده و۲۷8 شهر به وضعیت نارنجی و 1۰6 

شهر به وضعیت زرد تبدیل شدند.« 
وی افزود: »از 64 شهر قرمز فعلی، 11 شهر روند نزولی کندی دارند 
و ۷ شهر وضعیت صعودی دارند که بی تردید این شهرها نیاز به 
افزایش مراقبت دارند. عمده استان هایی که االن روند نزولی متفاوتی 

نسب به سایر نقاط کشور دارند و شاید روند ثابت و گاها صعودی 
دارند، استان های شمالی هستند؛ استان گلستان، گیالن و مازندران از 
استان هایی هستند که روندشان صعودی شده است. در استان قزوین 
هم گرچه روند بیماری کند شده، ولی هنوز روند نزولی به شکل قوی 
آغاز نشده است و نیاز است مراقبت ها بیشتر باشد. در استان اردبیل 
هم وضعیتی داریم که نیاز است محدودیت ها در آنجا افزایش یابد تا 

شاهد کاهش موارد بستری باشیم.«
رییسی ادامه داد: »بر اساس بررسی ها و اثرات مصوبات ستاد ملی و 
پیش بینی که سازمان های جهانی در مورد روند بیماری، مرگ و میر و 
بستری کرونایی داشتند، این پیش بینی ها درست از آب در نیامد. آنها 
پیش بینی کرده بوند با ادامه روند یک ماه قبل کشور، روند مرگ و میر به 
باالی هزار مرگ در سطح کشور برسد و خوشبختانه با رعایت پروتکل ها 
این روند کند شد و مرگ و میر به زیر 4۰۰ رسید و این موضوع نشان داد 
مداخالت به موقع و موثر با همکاری مردم و دستگاه ها، تاثیرات خوبی 
خواهد داشت.« وی تاکید کرد: »نکته مهم آن است که تغییر وضعیت ها و 
تغییر سطح هشدار کامال متغیر و ناپایدار است و وابسته به میزان رعایت 

پروتکل ها است. اگر وضعیت رعایت پروتکل ها به سمت کاهش و 
غفلت برود، متاسفانه سریعا بیماری برمی گردد، شهرها قرمز می شوند 
و مجبوریم محدودیت ها را افزایش دهیم. محدودیت هوشمند یعنی 
همین؛ اگر جایی پروتکل ها خوب رعایت می شود و سطح هشدارها 
از سطح سه به سطح یک می رسد و وضعیت شهر زرد می شود، قطعا 
محدودیت ها برداشته می شود و برعکس این موضوع هم صادق است 
که اگر نکات بهداشتی به خوبی رعایت نشود، مجبوریم محدودیت ها 
را بیشتر کنیم. به همین دلیل درخواست آناست که موضوع را جدی 
بگیریم. تغییر وضعیت شهرها از قرمز به نارنجی به معنای از بین رفتن 
بیماری یا ضعیف شدن ویروس نیست؛ تنها معنی آن رعایت نکات 

بهداشتی از سوی مردم است.« 
رئیسی بیان کرد: »وضعیت تهران به سطح نارنجی رسیده اما، وضعیت 
کامال شکننده است. اگر رعایت پروتکل ها طی این هفته و هفته آینده 
به قوت خود باقی بماند این روند می تواند ادامه یابد و حتی به سمت 
شرایط زرد بیماری رود، اما با توجه به شکننده بودن وضعیت، در صورت 
عدم رعایت پروتکل ها ممکن است به وضعیت قرمز بازگردیم و مجبور 
شویم هفته آینده محدودیت ها را تشدید کنیم.« رییسی گفت: »دو مصوبه 

در ستاد مطرح شد. مصوبه اول منع تردد از ساعت 9 شب تا 4 صبح 
در شهرهای نارنجی عالوه بر شهرهای قرمز است. این محدودیت 
قبال در شهرهای قرمز اعمال شده بود، اما برای شهرهای در وضعیت 

نارنجی کرونا هم منع تردد شبانه مصوب شد.«
وی افزود: »یعنی در ۲۷8 شهری که نارنجی هستند، منع تردد شبانه 
اعمال می شود و با توجه به قید جمعیتی که گذاشته شده، این مصوبه 
اجرایی می شود.« رییسی ادامه داد: »مجددا تاکید می کنم با توجه به 
سرد شدن هوا و فصل زمستان، مهم ترین عامل ایجاد بیماری و انتشار 
آن دورهمی های خانوادگی است؛ چراکه این موضوع می تواند تا ۵1 
درصد عامل انتشار بیماری باشد. خواهشم آن است که این موضوع 
رعایت شود. منع ترددهای شبانه هم بیشتر روی همین موضوع تاکید 

می کند که بحث دورهمی های خانوادگی کم شود.« 
وی افزود: »مصوبه بعدی در مورد به همراه داشتن کارت ملی و 
کسانی است که بیمار هستند و نقض قرنطینه می کنند. این افراد 
باید در خانه بمانند؛ چراکه رفت و آمد یک بیمار در سطح شهر 
می تواند باعث انتشار بیماری شود. طی 6 روز گذشته بیش از 64۰۰ 
نفر از کرونامثبت ها برای سوار شدن به هواپیما، اتوبوس، تاکسی و 
قطار اقدام کردند که چون شناسایی شدند از سوار شدن آنها در وسایل 
نقلیه عمومی ممانعت به عمل آمد.« رییسی تاکید کرد: »۲۷8 شهر در 
وضعیت نارنجی هستند و گشایش هایی در بحث محدودیت ها رخ داده 
است. 14 فعالیت در شهرهای نارنجی اضافه می شود به فعالیت های 
قبلی که در گروه شغلی یک فعال بودند. بنابراین گروه شغلی دو در 
وضعیت نارنجی مجاز به فعالیت هستند. پاساژهای سرباز و سربسته، 
بازارهای سرپوشیده، مراکز خرید و فروش بزرگ، بازارها و نمایشگاه 
فروش خودرو، باشگاه ورزشی، آرایشگاه مردانه، مراکز فروش لوازم 
آرایشی بهداشتی، فروش فرش، موکت، لوازم خانگی، مراکز کادویی 
و اسباب بازی، مراکز فروش انواع پوشاک، عکاسی ها، آژانس مشاور 
امالک، خدمات چاپ دیجیتال، مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری 
به شرط رعایت پروتکل ها و قنادی ها، آبمیوه و بستنی فروشی ها مجاز 
به فعالیت هستند. تا زمانی که شهرها نارنجی باشند این مشاغل فعال 

خواهند بود اما با تغییر وضعیت دوباره تعطیل می شوند.«ایسنا

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران در پیامی 
ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی داوطلب، بسیاری 
از توفیقات حاصل شده در حوزه مبارزه با کرونا را مرهون تالش 

نیروهای داوطلب عنوان کرد.
به گزارش سپید بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی در پیام علیرضا زالی آمده است: »فرا رسیدن 1۵ آذر 
روز جهانی داوطلب، فرصت مغتنمی است برای قدردانی از تمامی 
افراد، گروه ها و نهادهایی که برای عمل به مسئولیت اجتماعی و با 
نوع دوستی هرچه تمام، با به کارگیری حداکثر ظرفیت خود در جامعه 

و به ویژه در نظام سالمت نقش آفرینی می کنند.
ارتقای سطح سالمت به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های 
توسعه بدون مشارکت تک تک افراد جامعه حاصل نمی شود و از 
این رو در سال های اخیر موضوع ارتقای سالمت با تاکید بر نقش 
مردم در دنیا مورد توجه بیشتری قرار گرفته و انتظار جهانی از همه 
کشورها آن است که زمینه سهیم شدن مردم در فرایند ارتقای سالمت 
را در عرصه های گوناگون به ویژه ارایه خدمات بهداشتی فراهم کنند.

اهمیت شرکت در فعالیت های داوطلبانه که با تقویت همبستگی 
اجتماعی زمینه ساز ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه و در نهایت 
توسعه می شود، در بزنگاه ها و برهه های حساسی همچون پاندمی 
کرونا در عرصه های گوناگون بهداشت و درمان بیش از هر زمان بر 
همگان عیان می شود. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که پیش از 
بحران کرونا نیز از برکات وجود سمن ها و خیریه ها به عنوان یکی از 
نام آشناترین اشکال فعالیت های داوطلبانه و همچنین ظرفیت داوطلبان 
حوزه سالمت در پیشبرد برنامه های بهداشتی بهره مند بوده است؛ در 
پاندمی کرونا نیز با افتخار از توانایی گروه های مختلفی از داوطلبان 
سالمت از جمله گروه های جهادی و NGO ها بهره گرفته است.

خدمات درخشان داوطلبان و گروه های جهادی که در سخت ترین 
روزهای نبرد با کرونا همپای کادر بهداشت و درمان در بیمارستان ها 
و مراکز بهداشتی در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا برای خدمت 
رسانی به همنوعان تالش کرده اند، گواه دیگری است برای اثبات 
اهمیت نقش داوطلبان در نظام سالمت و بسیاری از توفیقاتی که در 
عرصه مبارزه با کرونا حاصل شده مرهون تالش های ارزنده تمامی 

سمن ها، خیرین، NGOها و سازمان های مردم نهادی است که از 
نخستین روزهای شیوع کرونا تمام قد برای یاری رساندن به همنوعان 

اعالم آمادگی کردند.
بار دیگر ضمن تبریک و گرامیداشت این روز، صمیمانه دست تمامی 
نیروهای داوطلب را که برای حمایت از همنوعان تالش می کنند به 
گرمی می فشارم و امید دارم که همواره شاهد پررنگ شدن مشارکت 

های مردمی در تحقق برنامه های توسعه محور کشور باشیم.«

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران مطرح کرد

اهمیت نقش نیروهای داوطلب و مردم نهاد در توفیقات مقابله با کرونا



معاون کل وزارت بهداشت تشریح کرد خبـر

وضعیت بیماری کرونا بعد ازدوهفته تعطیلی
معاون کل وزارت بهداشت وضعیت بیماری کرونا 
بعد از دو هفته تعطیلی را تشریح کرد و گفت: »هر 
کدام از مرگ های کرونایی یک تراژدی غم انگیز برای 

کادر درمان است.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی گفت: »در این روزها 
و به دنبال تعطیلی های دو هفته ای در شهرهای قرمز، 
شاهد کاهش موارد مراجعه سرپایی، بستری و مرگ 

و میر بیماران کرونایی هستیم.«
وی با عنوان این مطلب که مرگ و میر بیماران 
کرونایی روند نزولی گرفته است، افزود: »در این 
مسیر، اجرای طرح شهید سلیمانی می تواند منجر 

به تداوم این وضعیت شود.«
حریرچی ادامه داد: »محدودیت های هوشمند و 
قرنطینه افراد مبتال و حمایت از گروه های در معرض 
خطر و…، با کمک گروه های جهادی در طرح 

شهید سلیمانی گنجانده شده است.«
وی در ارتباط با وضعیت مدافعان سالمت در این 
روزها گفت: »واقعیت این است که خستگی کادر 
درمان یک خستگی مزمن و البته روحی و روانی 

است، چون در مواجهه با بیماران و فوتی ها هستند.«
معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد: »هر کدام 
از مرگ های کرونایی یک تراژدی غم انگیز برای 

کادر درمان است.«
حریرچی در ارتباط با تعیین تکلیف محدودیت ها 
و رعایت پروتکل های بهداشتی در شهرهای قرمز، 

نارنجی و زرد، گفت: »هر دوشنبه در خصوص 
وضعیت شهرهای زرد، نارنجی و قرمز، تصمیم گیری 

می شود.«
وی با اشاره به سهم باالی انتقال بیماری از درون خانه ها 
افزود: »اگر ۱۰ درصد خانوارها شب نشینی های 
دورهمی داشته باشند، جمعیتی بالغ بر دو میلیون و 

چهار صد هزار نفر می شود که بسیار خطرناک است.«
حریرچی در ارتباط با معیار تعیین شهرهای قرمز 
کرونایی گفت: »اگر هر شهری به ازای هر ۱۰۰ 
هزار نفر جمعیت روزانه ۱۰ بیمار کرونایی داشته 
باشد که بستری شوند، آن شهر قرمز تلقی می شود.«
وی با عنوان این مطلب که نگران پیک زمستانه 
هستیم، ادامه داد: »شواهدی از شروع موج جدید 
بیماری در مناطق سرد را داریم. زیرا، عامل اصلی 

انتقال ویروس، فضاهای سربسته است.«
به گزارش مهر، حریرچی با گالیه از سلبریتی ها 
و هنرمندان مشهور که در این روزهای سخت آن 
طور که باید و شاید در بین مردم حضور ندارند، 
گفت: »در این روزهای سخت که مردم بیش از 
پیش به آرامش روحی و روانی نیاز دارند، انتظار 
داشتیم که هنرمندان و افراد سلبریتی، بیشتر با مردم 
گفت وگو و ارتباط برقرار می کردند. زیرا افراد مشهور 
هر آنچه را دارند، از مردم است. بنابراین، تا جایی 
که ممکن است از هنر خود برای آرامش مردم در 

این روزها کمک بگیرند.«

مدیر نظارت بر آزمایشگاه های تشخیص طبی معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی از ممنوعیت استفاده از تست سریع 
کووید۱9 در بیمارستان ها و آزمایشگاه های تشخیص طبی خبر داد.

به گزارش سپید، سید محمدرضا یثربی ضمن بیان این مطلب گفت: 
»استفاده از تست سریع کرونا در بیمارستان ها و آزمایشگاه های 
تشخیص طبی ممنوع است و در این مراکز باید حتما از روش

PCR استفاده شود.«
وی خاطرنشان کرد: »با آغاز توزیع کیت سریع تشخیص کرونا 
در کشور، این تست فقط در پایگاه های سالمت و مراکز بهداشتی 
به منظور غربالگری استفاده می شود و مردم به بیمارستان ها و 

آزمایشگاه های خصوصی و دولتی مراجعه نکنند.«
یثربی تاکید کرد: »با توجه به اینکه کاربرد مهم این تست برای 
غربالگری بیماری کرونا است، به همین دلیل استفاده از آن در مراکز 
درمانی لزومی نداشته و در صورت استفاده، تذکرات و برخوردهای 

قانونی از سوی معاونت درمان  صورت می گیرد.«

رییس اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان، با اشاره به این 
که پاسخ این تست ظرف مدت زمان ۲۰ دقیقه مشخص می شود، 
افزود: »نتیجه منفی این آزمایش احتمال بیماری فعال را به طور 
کامل منتفی نمی کند و در صورت مثبت شدن، انجام آزمایش تاییدی 
تشخیص مولکولی خصوصا برای افراد عالمت دار توصیه می شود.«
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
یثربی با بیان اینکه برای انجام این تست از نمونه نازوفانکس 
استفاده می شود، تشخیص سریع در بیماران عالمت دار مشکوک 
به ابتال به کووید-۱9، تشخیص عفونت در افراد بی عالمت که 
 contact(سابقه تماس با بیمار مبتال به کووید۱9 را داشته باشند
tracing( و بررسی همه گیری مشکوک در اجتماعات کوچک 

را از مهم ترین کاربردهای این تست برشمرد.

ممنوعیتاستفادهازتستسریعکرونادربیمارستانهاوآزمایشگاهها

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد شناسایی و فوتی ناشی از 
کووید۱9 در کشور را اعالم کرد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز جمعه تا شنبه 
۱۵ آذر ۱۳99 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۲ هزار و 
۱۵۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱9 در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و ۵۶۲ نفر از آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران 

کووید۱9 در کشور به یک میلیون و ۲۸ هزار و 9۸۶ نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه ۳۲۱ بیمار کووید۱9 جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۰ هزار و ۱۶ نفر رسید.«
وی افزود: »خوشبختانه تا کنون ۷۱9 هزار و ۷۰۸ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.« الری گفت: »۵۸۱۷ 
نفر از بیماران مبتال به کووید۱9 در وضعیت شدید این بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند.« وی ادامه داد: »تا کنون ۶ میلیون و ۳۴۲ هزار 
و ۶۲۸ آزمایش تشخیص کووید۱9 در کشور انجام شده است.«

وی گفت: »در حال حاضر ۶۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۷۸ 
شهرستان نارنجی و ۱۰۶ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.« الری 
گفت: »میانگین بروز هفتگی موارد مثبت بستری در هفته دوم آذرماه 
در کشور حدود ۱۷ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزارنفر جمعیت گزارش شده 
است که بیشترین میزان بروز به ترتیب در استان های ایالم، سمنان، 
اردبیل، یاسوج و یزد گزارش شده است. میران بروز در استان های 
یاد شده با اختالف قابل توجهی بیشتر از میانگین کشوری است.« 

وی افزود: »میانگین کشوری بروز هفتگی موارد مرگ و میر ناشی 
از بیماری در کشور در هفته دوم آذرماه ۳۶ نفر به ازای هر یک 
میلیون نفر جمعیت است که بیشترین میزان بروز در استان های یزد، 

کردستان، اردبیل و خراسان جنوبی گزارش شده است.« الری تاکید 
کرد: »علی رغم کاهش تعداد شهرستان های دارای وضعیت قرمز و 
همچنین کاهش نسبی در موارد بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری 
که مرهون همکاری مسئوالنه شما عزیزان در عمل به توصیه های 
بهداشتی و توسعه همکاری بین بخشی و تالش شبانه روزی کادر 
درمان است، نمودار وضعیت بستری بیماران کرونا در برخی استان ها 
مانند استان مازندران، گیالن و گلستان در حال صعود است.« وی 
گفت: »بنابراین شرایط حال حاضر در کشور به رغم بهبود نسبی 
نسبت به هفته های اخیر همچنان ناپایدار، حساس و شکننده است 
و بیم آن می روند که عادی انگاری شرایط و سهل انگاری در رعایت 
پروتکل ها زمینه خیز مجدد بیماری را فراهم کند. رعایت پروتکل های 

بهداشتی اصل مهمی در تامین سالمت و معیشت مردم است.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۳۲۱فوتیجدیدکرونادرکشور

شماره ۱۸۱۴ ۱۶5 آذر ۱۳99
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محرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا: خبـر

مبتالیانایدز،کمترگرفتارکرونامیشوند
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ضمن توضیح 
درباره چرایی کم بودن ابتال به کرونا در میان مبتالیان 
HIV، گفت: »اگر واکسن ساخته شده برای کرونا 
موثر باشد، می توان به ساخت واکسن HIV و 

هپاتیت C هم امیدوار شد.«
به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو با ایسنا 
درباره وضعیت ابتالی مبتالیان HIV به کرونا، 
گفت: »در این زمینه مطالعاتی بر روی بیماران مبتال 
به HIV انجام داده ایم. از آنجایی که این بیماران 
هم بسیار مراقب مسائل بهداشتی هستند و هم سه 
داروی ضد ویروس مصرف می کنند و بر همین 
اساسCD 4)نوعی خاص از گلوبول های سفید 
خون( خون شان باال بوده و سیستم ایمنی بدن شان 
قوی است و کمتر به کرونا مبتال می شوند و اگر 
هم مبتال شوند، به نوع خفیف آن مبتال می شوند.«
وی درباره تاثیر داروهای ایدز در درمان کرونا نیز 
گفت: »در ابتدای شیوع کرونا، برخی داروهای ایدز 
را در درمان آن به کار بردند، مانند کلترا و... که 
بعدا مشخص شد تاثیر چندانی در بیماران ندارد. 
در حال حاضر هم این داروها از پروتکل درمان 

کرونا برداشته شدند. این داروها تاثیری در درمان 
کرونا ندارد.«

محرز درباره احتمال ساخت واکسن ایدز با توجه 
به مشابهت هایی که در ژنوم ویروس HIV و کرونا 
وجود دارد، اظهار کرد: »یک قسمتی از ویروس 

اما  از ویروس HIV تشکیل شده است،  کرونا 
موضوع مهم این است که متد جدید تولید واکسنی 
 MRNA که شرکت های فایزر و مدرنا به عنوان
بیرون دادند، نشان داد که می توانیم برای ویروس های 
 HIV هم واکسن بسازیم. البته هنوز برای RNA

موفق به ساخت واکسن نشده ایم، اما درمان برای 
آن وجود دارد و تا زمانی که مبتالیان دارو مصرف 
کنند، مشکلی نخواهند داشت. البته با ساخت واکسن 
 HIV بوده و شبیه RNA کرونا که یک ویروس
است، می توان امیدوار بود که برای HIV و هپاتیت 

C هم بتوان واکسن ساخت.«
وی تاکید کرد: »ویروس ها یا DNA دارند و یا 
RNA، ویروس های DNA دار واکسن دارند، اما 
تاکنون برای ویروس های RNA واکسن نداشتیم. 
بنابراین کرونا اولین ویروس RNA است که برایش 
واکسن ساخته شده است. بنابراین اگر این واکسن 
موثر باشد، می توان به ساخت واکسن HIV و 

هپاتیت C هم امیدوار بود.«
گفت:  کرونا،  واکسن  عمل  شیوه  درباره  محرز 
»یکسری از واکسن ها ویروس ضعیف شده و یا 
کشته شده است که تزریق آن ها سیستم ایمنی را 
تحریک می کند و سطح ایمنی را باال می برد. در 
واکسن کرونا کد ژنتیکی )MRNA(، وارد بدن 
می شود و بدن را وادار می کند که بر اساس آن 

پادتن تولید کند.«

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به 
منظور پیشگیری از ابتال به کرونا نکات آموزشی و ایمنی مهم در 
مورد ضدعفونی تلفن همراه در زمان شیوع کرونا را تشریح کرد.
به گزارش سپید براساس اعالم معاونت بهداشت، اسپری مستقیم 
ضدعفونی کننده الکلی بر روی تلفن همراه منجر به ورود 
محلول به درون گوشی شده و به علت حرارت درون گوشی 

تبدیل به بخار و در نهایت آتش سوزی یا انفجار می شود.
بر همین اساس هنگام ضدعفونی تلفن همراه باید به مواردی 
همچون خاموش کردن تلفن همراه قبل از شروع ضدعفونی، 
اینکه  و  به هندزفری  نبودن  متصل  از شارژ و  خارج کردن 
تلفن همراه را در گرمای زیاد و در مجاورت سیگار روشن 

یا شعله گاز ضد عفونی نکنیم، باید توجه کرد. همچنین باید 
در نظر داشت که مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل را ابتدا 
روی یک دستمال اسپری و سپس به وسیله آن تلفن همراه 
را ضدعفونی کنیم، از حجم زیادی از مواد ضدعفونی کننده 
حاوی الکل استفاده نکنیم و هنگام ضدعفونی، ظرف محتوی 
ضدعفونی کننده الکلی را در دست خود نگه نداریم و آن را 

در مجاورت تلفن همراه قرار ندهیم.
 بهتر است برای ضدعفونی تلفن همراه در زمان شیوع کرونا 
دقت داشته باشیم. بالفاصله بعد از ضدعفونی تلفن همراه، 
گوشی را به شارژ نزنیم زیرا حتی یک تماس کوتاه هم ممکن 
است باعث حادثه شود، بالفاصله بعد از ضدعفونی تلفن همراه، 

آن را روشن نکنیم و بعد از گذشت 5 دقیقه از ضدعفونی، 
تلفن همراه را روشن و از آن استفاده کنیم.

معاونت بهداشت وزارت بهداشت تشریح کرد
نکات ایمنی مهم در مورد ضدعفونی تلفن همراه در زمان شیوع کرونا

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در مورد 
تدابیر وزارت بهداشت به منظور تامین واکسن کرونا توضیح داد.
با اشاره به تالش های  به گزارش سپید، سیدحیدر محمدی 

وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به منظور تامین واکسن 
مورد نیاز مردم کشور، اظهار کرد: »6 شرکت داخلی در حال 
انجام مطالعات بر روی تولید واکسن کرونا هستند که مطالعات 
آزمایشگاهی آن ها به پایان رسیده است و برخی از آن ها در 
فاز مطالعات حیوانی هستند و برخی درخواست مجوز ورود 
به فاز مطالعات انسانی را به سازمان غذا و دارو ارائه داده اند.«
وی افزود: »مطالعات دو شرکت داخلی ظرف هفته آینده وارد 
فاز انسانی می شوند و امیدواریم در ماه های ابتدایی  سال 14۰۰ 
بتوانند این واکسن را تولید کنند.« مدیرکل دارو سازمان غذا و 
دارو با اشاره به اینکه به منظور تامین هرچه سریع تر واکسن 
کرونا، همزمان با ادامه تولید داخل، مذاکرات با شرکت های 

خارجی تولیدکننده انجام شده است، اظهار کرد: »پیش بینی 
می کنیم در صورت تائید واکسن ها و تامین ارز مورد نیاز، ظرف 

۲ ماه آینده بتوانیم یک محموله را وارد کنیم.«
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی توضیح داد: 
»میزان تامین واکسن، به میزان تولید شرکت ها بستگی دارد، 
از طرفی اولویت این شرکت ها کشور خودشان و در درجه 
بعدی کوواکس است؛ کوواکس نیز متعهد شده که واکسن را 
به کشورهای عضو خود ارائه کند که البته ما نیز عضو کوواکس 
هستیم و از آن طریق هم واکسن تهیه خواهیم کرد، مرحله 
سوم تامین واکسن نیز قرارداد تجاری است که ما با کشورهای 

چین، هند و چند کشور اروپایی در حال رایزنی باشیم.«

سازمان غذا و دارو اعالم کرد

پیش بینی تامین واکسن کرونا تا دو ماه آینده به شرط تامین ارز
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مصطفوی، عضو کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا مطرح کرد خبـر

نگرانی از آلودگی حیوانات و جهش در ویروس

کرونا  بیماری  اپیدمیولوژی  کمیته  عضو 
چندان  کرونا  ویروس  اینکه  به  اشاره  با 
از  »یکی  گفت:  ندارد،  خاصی  جهش زایی 
نگرانی هایی که جامعه جهانی در حال حاضر 
با آن روبرو است این موضوع است که در 
صورت آلوده شدن حیوانات با ویروس عامل 
کووید-19 و بر اثر جهش هایی که در بدن 
این حیوانات اتفاق می افتد، ویروس های با 

شود.« تولید  بیشتر  زایی  بیماری  و  شدت 
در  مصطفوی  احسان  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایسنا درباره آخرین تغییراتی که 
ویروس کرونا داشته است، گفت: »باید توجه 
داشت که ویروس کووید19 خیلی خاصیت 
جهش زایی ندارد و این ثبات ژنتیکی ساخت 
را ممکن می سازد. تجزیه و تحلیل  واکسن 
19۰۰ ژنوم کووید-19 از  گسترده بیش از 
6 سویه  سراسر جهان، نشان داده است که 
گردش  حال  در  جهان  در  ویروس  این  از 
غالب  هاپلوتیپ   ،6 نوع  هاپلوتیپ  و  است 
در  بار  اولین  هاپلوتیپ،  این  است.  بوده 
کشورها  سایر  به  بعد  و  شد  گزارش  چین 

است.« یافته  گسترش  نیز 
از  یکی  در  مقاله ای  اساس  »بر  افزود:  وی 
مجالت نیچر که بر اساس مطالعه جهش های 
است،  شده  چاپ  بیمار  هزار   46 از  بیش 
شواهدی بر افزایش سرایت پذیری ویروس 
نشده  یافت  تاکنون  اپیدمی  از شروع  کرونا 
جای  Gبه  واریانت614  با  ویروس  است. 
Dدر پروتئین اسپایک،  واریانت اصلی614 
به سرعت در حال گسترش در جهان است. 
در مطالعه ای بر روی بیش از ۲۵۰۰۰ توالی 

کل ژنوم ویروس، نشان داده شده است که 
جهش 614G نسبت به 614D بر اساس یک 
و  است  کرده  پیدا  افزایش  انتخابی  مزیت 
بیماران  که  است  نشده  یافت  نشانه ای  هیچ 
614G از مرگ ومیر یا  آلوده به جهش نوع 
اما  باشند،  برخوردار  بیشتری  بالینی  شدت 
باالتر و سن  بار ویروسی  با   614G جهش 

است.« بوده  همراه  بیماران  کمتر 
بیماری های  تحقیقات  پایگاه  و  مرکز  رییس 
نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران، ادامه 
داد: »یکی از نگرانی هایی که جامعه جهانی 
در حال حاضر با آن روبرو است این موضوع 
است که در صورت آلوده شدن حیوانات با 
ویروس عامل کووید-19 و بر اثر جهش هایی 
می افتد،  اتفاق  حیوانات  این  بدن  در  که 
بیشتر  بیماری زایی  و  شدت  با  ویروس های 
تولید شود. تحقیقات جدیدی که در دانمارک 
صورت گرفته است نشان می دهد در برخی 
مزارع این کشور با انتقال ویروس از انسان به 
حیوانات در مزرعه و بازگشت مجدد ویروس 
از حیوانات به انسان ها تغییرات اساسی در 
طغیان  دنبال  به  و  است  داده  رخ  ویروس 
سویه جهش یافته کروناویروس در راسوهای 
مزارع راسو در دانمارک، این مقامات برای 
جلوگیری از نمونه جهش یافته کرونا از این 
حیوان، ناچار شدند بیش از 1۷ میلیون راسو 
را از بین بردند و دانمارک ادعا کرد شاخه 
کشور  این  در  راسو  از  کرونا  یافته  جهش 

است.« ریشه کن شده 
و  بیماری  بی عالمت  مبتالیان  مورد  در  وی 
اپیدمیولوژی  بیماران در  از  این گروه  نقش 

وجوهی  از  »یکی  کرد:  تصریح  بیماری، 
حاصل  آن  درباره  کاملی  شناخت  هنوز  که 
نشده، این است که افراد دارای عفونت های 
بدون عالمت یا کم عالمت، چه درصدی از 
اول  روزهای  می دهند.  تشکیل  را  مبتالیان 
گفته  جهانی،  جامعه  به  بیماری  این  معرفی 
ممکن  مبتالیان  درصد   1۵ الی   1۰ می شد 
است بدون عالمت یا با عالئم خفیف باشند؛ 
اعالم  بعدی  تحقیقات  از  بعضی  در  ولی 
تا  حتی  به  است  ممکن  نسبت  این  که  شد 
اما  برسد  هم  مبتالیان  درصد   9۰ الی   8۰
امروز حدود 4۵ درصد بیماران را بی عالمت 
در  هم  هنوز  جهانی  جامعه  می کنند.  مطرح 
است  نرسیده  قطعیت  به  درصد،  این  مورد 
و اگر این موضوع روشن تر شود، قضاوت 
بهتری در مورد سیمای اپیدمیولوژی بیماری 

داشت.« می توان 
مصطفوی افزود: »اگر بپذیریم که درصد افراد 
بی عالمت و ناقل، باال است دو پیام روشن 
خواهد داشت؛ پیام امیدوار کننده این که این 
افراد به ویروس آلوده می شوند بدون آنکه 
عالمت دار شوند و ایمنی نسبی پیدا می کنند 
افراد احتماال  این  اینکه  پیام نگران کننده  و 
ناقل هستند و می توانند احتماال بیماری را در 
زمان آلودگی به بقیه هم منتقل کنند و بنابراین، 
و  می شود  دشوارتر  پیشگیری  برای  ما  راه 
و  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  اهمیت 
استفاده از ماسک، بسیار بیشتر خواهد شد. 
بر اساس مطالعه ای که در چین انجام شده 
سه  که حدود  است  داده شده  نشان  است، 
چهارم انتقال ها از طریق موارد بدون عالمت 

یا موارد در مرحله  قبل از عالمت رخ داده 
در  موضوع  این  تایید  صورت  در  است. 
بی عالمت  بیماران  نقش  بعدی،  مطالعات 
انتقال بیماری خیلی پررنگ می کند.« را در 
مصطفوی ادامه داد: »بر اساس مطالعات نشان 
داده شده است که بیشترین خطر عفونت زایی 
در چه تماس هایی بیشتر رخ داده است که در 
فاصله پنج روز از عفونت در فرد ناقل بوده، 
یا به صورت مکرر و یا بیش از 8 ساعت بوده 
است. تماس مکرر و بیش از هشت ساعت 
به ترتیب خطر انتقال را حدودا ۲ و 6 برابر 
می کند. هدف قرار دادن این سه فاکتور خطر 
)شامل زمان تماس با فرد آلوده، مدت زمان 
تماس و دفعات تماس( در اقدامات کنترلی، 
مهم و کلیدی است. در سطح جامعه نیز نشان 
داده شده است که اقدامات کنترل کننده مهم 
برای قطع زنجیره انتقال شامل فاصله گذاری 
وسیع،  شکل  به  تماس ها  ردیابی  اجتماعی، 
ماسک زدن، تست زیاد و قرنطینه  تماس های 

است.« نزدیک 
میر  و  مرگ  آمار  کاهش  علت  درباره  وی 
»پس  گفت:  اخیر،  روز  چند  در  کرونایی 
بستری،  بیماران  تعداد  کاهش  هفته  سه  از 
انتظار کاهش تعداد مرگ روزانه را داشتیم 
که این موضوع در چند روز اخیر اتفاق افتاده 
مداخالت  از  متاثر  روند  این  ادامه  است. 
مردم  همکاری  و  رو  پیش  سیاست های  و 
مورد  در  قضاوت  برای  هنوز  البته  است. 
در  آذرماه  اول  از  که  محدودیت هایی  تاثیر 
باید حداقل  کشور اجرا شده، زود است و 

بگذرد.« زمان  مداخالت  این  از  هفته   ۲



رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت: 

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران:
تعداد بیماران بدحال هنوز باالست

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با اشاره 
به اینکه محدودیت های اخیر تاثیر بسزایی در کاهش موارد 
بستری بیماری داشته است، تصریح کرد: »نسبت بیماران 
بدحال به کل بیماران هنوز باال است؛ اما تعداد قدرمطلق 
آن کم شده است. خوشبختانه هیچ مشکلی در امکانات، 

تجهیزات، دارو و... برای بیماران نداریم.«
به گزارش سپید، نادر توکلی در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت کرونا در تهران پس از چند 
هفته قرار داشتن در شرایط قرمز کرونا، گفت: »پس از دو هفته محدودیت، مشاغل گروه دو 

بازگشایی می شوند اما محدودیت تردد ۹ شب تا ۴ صبح کماکان پابرجا است.« وی با اشاره به 
افزایش بازگشایی  مشاغل در وضعیت نارنجی، اظهار کرد: »طبیعتا تردد با حمل و نقل عمومی 
مجددا افزایش می یابد، اما شاید محدودیت ترددهای شبانه توانسته باشد فرهنگسازی کند تا مردم 
پروتکل ها را رعایت کنند. آنچه که ماحصل تمام این نکات است این است که تمام پروتکل ها 

توسط مردم رعایت شود چون این موضوع پاشنه  آشیل این طرح و کنترل بیماری است.«
توکلی ادامه داد: »با محددویت هایی که پشت سر گذاشتیم تعداد بستری های کرونا و تعداد مرگ 
و میر ناشی از بیماری کاهش یافته است؛ ولی چون میزان غربالگری و انجام تست ها افزایش یافته 

است بنابراین تعداد موارد شناسایی شده بیماری افزایش می یابد.«
وی با اشاره به اینکه محدودیت های اخیر تاثیر بسزایی در کاهش موارد بستری بیماری داشته 
است، تصریح کرد: »نسبت بیماران بدحال به کل بیماران هنوز باال است؛ اما تعداد قدرمطلق آن 

کم شده است. خوشبختانه هیچ مشکلی در امکانات، تجهیزات، دارو و... برای بیماران نداریم.«

خبـر

بیمه سالمت

در  ارزی  صرفه جویی  امنای  هیات  رئیس 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  بیماران  معالجه 
مصرفی  اقالم  »همه  گفت:  پزشکی  آموزش 
عمده  و  کرونا  با  مبارزه  در  حفاظتی  و 
دستگاه های تنفس مصنوعی در آی سی یوها 
از تولیدکنندگان داخلی خریداری می شود.«
حسین  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
صفوی در مراسم معارفه اعضای جدید هیات 
تولید  »اگر  افزود:  آوا پزشک  مدیره شرکت 
در  پزشکی  مصرفی  و  سرمایه ای  تجهیزات 
کمبودهای  با  نمی شد  انجام  کشور  داخل 
مثال  طور  به  می شدیم؛  مواجه  جدی  بسیار 
کمبود  با  ونتیالتور  تولید  برای  که  زمانی 
کمپرسور  به  و  بودیم  شده  مواجه  جهانی 
از  توانستیم  داشتیم  نیاز  دیگر  قطعه  چند  و 
محل تولیدات داخل، این قطعات را با هزینه 
بسیار کمتر خریداری کنیم بنابراین باید قدر 
تولید داخل را بدانیم و آن را توسعه دهیم.«
وی یاد آور شد: »مجموعه آوا پزشک سال ها 
دکتر  نام  به  اندیشی  خیر  مرد  توسط  پیش 
عباس شیبانی تأسیس شد. در آن تولید انواع 
را  تجهیزات  دیگر  و  سوزن  سر  و  سرنگ 
با  کرونا  بحران  زمان  در  و  داشت  عهده  بر 
توجه به نیاز کشور و در راستای حمایت از 
 بخش خصوصی توانست تولید انواع ماسک 

کند.« مدیریت  را 
در  ارزی  صرفه جویی  امنای  هیات  رئیس 
معالجه بیماران  وزارت به داشت با تأکید بر 
اهمیت ادامه فعالیت  این مجموعه بر اساس 
قانونمداری گفت: »هیأت امنای صرفه جویی 
ارزی تمام قد در اختیار تولید است تا بتواند 
که  اساس وظایفی  بر  و  با سرعت  را  کارها 
شرعی  لحاظ  از  و  کرده  تعیین  قانونگذار 

انجام دهد.« است  وظیفه دولت 
وی خاطرنشان کرد: »تولید، وظیفه و ماموریت 
شرکت آوا پزشک است بنابراین تمام انرژی 
همچنین  باشد  راستا  این  در  باید  مجموعه 
اگر خط تولیدی ظرفیت کمی دارد باید آن 
را اصالح و اگر خط تولیدی خریداری شده 

تاکنون راه اندازی نشده، باید راه اندازی شود.«
اقداماتی  باید  »همچنین  شد:  یادآور  صفوی 
انجام، که تمام ظرفیت شرکت آواپزشک به 
کار گرفته شود و تمام نیروهایی که در این 
مجموعه هستند به صورت کامل فعال شوند 
تعداد  روزی  و  رزق  مجموعه  این  که  چرا 

تامین می کند.« افراد را  از  زیادی 
رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران بیان داشت: »شرکت آوا پزشک نه تنها 
رقیب بخش خصوصی نیست بلکه حامی آن بوده 
و ادامه فرایند این شرکت نیز به نحوی خواهد 
بود که به هیچ عنوان آسیبی به بخش خصوصی 
نخواهد زد بلکه تکمیل کننده و همراه در حوزه 

تولید تجهیزات مصرفی است.«
گفتنی است، در این جلسه احد نور محمدی اصل، 
مسعود قنبری و حمزه جعفری به عنوان اعضای 
هیات مدیره شرکت آوا پزشک معرفی شدند.
آوای  کارآفرینان  معارفه  مراسم  در  صفوی 
سالمت نیز اظهار داشت: »مجموعه کارآفرینان 
آوای سالمت یکی از مجموعه های استراتژیک 
وزارت بهداشت محسوب می شود و به شدت 
در حوزه سالمت نقش آفرینی کرده و جایگاه 

کلیدی و حساسی دارد.«

سالمت  آوای  کارآفرینان  اینکه  بیان  با  وی 
حدود ۱۴ هزار نیرو دارد که انشااهلل با تعیین 
اعضای هیات مدیره جدید بتوانند، به بهترین 
نحو نقش آفرینی کنند، افزود: »امیدواریم بتوانیم 
با  و  انجام  بهتری  نحو  به  را  خدمت رسانی 
جدیت تمام و برنامه ریزی دقیق کارها به نحو 

احسن انجام شود.«
در  ارزی  جویی  صرفه  امنای  هیات  رییس 
»همچنین  کرد:  خاطرنشان  بیماران  معالجه 
مجموعه  در  خدمت رسانی  بتوانیم  انشااهلل 
با  برهه حساس،  این  در  ویژه  به  را  سالمت 
هیات  اعضای  لذا  دهیم  ادامه  بهتری  کیفیت 
ریزی  برنامه  تمام،  جدیت  با  جدید  مدیره 
کارها را انجام خواهند داد و ادامه فعالیت ها 
همچنین  شد  نخواهد  متوقف  عنوان  هیچ  به 
برخی از فعالیت ها نیز به عنوان امور مجامع و 
کمیته حسابرسی نیز در بدنه هیات امنا صورت 
می گیرد که دستورالعمل ها و قوانین و ضوابط 

در این زمینه کامال مشخص می شود.«
گفتنی است؛ در این جلسه رضا علی نژاد ، محمد 
اکبری و آقای میثم قاسمی به عنوان  اعضای هیات 
مدیره شرکت کار آفرینان آوا سالمت معارفه 

شدند و از زحمات آقای شهیدی تقدیر شد.

همه اقالم حفاظتی کرونا  
ازتولیدکنندگان داخلی تهیه می شود

معاون سازمان بیمه سالمت خبر داد
پرداخت ۸۰ درصد علی الحساب 

مطالبات پزشکان خانواده 
روستایی برای ۸ ماه اول سال

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه 
سالمت، از پرداخت ۸۰ درصد علی الحساب 
مطالبات پزشکان خانواده روستایی برای ۸ 

ماه اول سال جاری خبر داد.
به گزارش سپید، مهدی رضایی گفت: »یکی 
از اهداف سازمان بیمه سالمت در مقطع فعلی 
توجه به کمیت و کیفیت خدمات سطح 
یک روستایی و شهری است، لذا با توجه 
به تاکیدات مدیرعامل سازمان، پرداختی های 
پزشکان و ماماها در روستاها و ۲ استان 
فارس و مازندران در اولویت قرار گرفت.«
بیمه و خدمات سالمت سازمان  معاون 
تدابیر  به  توجه  »با  افزود:  بیمه سالمت 
ماه  هر  پنجم  و  بیست  گرفته،  صورت 
۸۰ درصد علی الحساب پزشکان خانواده 
پرداخت می شود، بنابراین در حوزه پرداخت 
سازمان بیمه سالمت در وضعیت مناسبی 
قرار داشته و برای برنامه پزشک خانواده 
روستایی ۸ ماه اول سال جاری تا پایان 

آبان پرداخت شده است.«

بیمه  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
سازمان  »سهم  کرد:  تاکید  وی  سالمت، 
برای ۸ ماه اول پرداختی ها ۹۱۷ میلیارد 
تومان است، ضمن اینکه تمامی محاسبات 
تسویه حساب ۶ ماه اول سال مربوط به 
پزشک خانواده روستایی و شهری برای ۴ 
هزار و ۱۱۲ مرکز جامع سالمت روستایی 
انجام شده است، لذا به زودی سهم ۲۰ 
درصد باقیمانده نیز۶ ماه اول سال جاری 
در برنامه روستایی تسویه حساب کامل 

انجام خواهد شد.«
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مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:
۱۲ درصد از موارد ابتال به کرونا در تهران کاسته شده است

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »بر اساس بررسی های 
انجام شده، در چند روز اخیر ۱۲ درصد از موارد ابتال به 

کرونا در تهران کاسته شده است.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی گفت: »این ۱۲ درصد کاهش 
موارد ابتال به کرونا در تهران به تعطیالت و محدودیت های 
۲ هفته ای ربط ندارد و اثرات مثبت و منفی این تعطیالت 
از ۲ هفته دیگر مشخص می شود، همه باید به طور جدی ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی 
بطور جدی باشند و اقشار مختلف جامعه،  مسئوالن بهداشتی و کادر درمانی را در مهار شیوع 
ویروس کرونا مانند ایام گذشته یاری کنند؛ زیرا فقط با مشارکت اجتماعی و همدلی می توان این 
بیماری را در کشور به زانو درآورد.« عضو ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: »همان طور که بارها 
گفته شده، استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دوری از تجمعات مهم ترین ابزار 

مهار و کنترل کرونا است و همه مشاغلی که از امروز شروع به فعالیت کرده اند، باید پروتکل های 
بهداشتی را بطور کامل رعایت کنند تا منتظر روزهای خوش باشیم.«

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش وزارت بهداشت تاکنون یک میلیون و ۱۶ هزار و ۸۳۵ بیمار 
قطعی مبتال به کرونا در کشور شناسایی شده اند و شمار جانباختگان قطعی این بیماری در کشور 
به ۴۹ هزار و۶۹۵ نفر رسید، خوشبختانه تاکنون ۷۰۸ هزار و۱۰۶ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از 
بیمارستان ها ترخیص شده اند. همچنین ۵ هزار و ۸۲۴ نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹ در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. به گفته سیماسادات الری سخنگوی وزارت بهداشت 
روند کاهش موارد مرگ کووید۱۹ نشان دهنده عزم ملی برای شکست این بیماری است که عالوه 
بر رعایت دقیق پروتکل ها نیازمند همکاری مداوم مردم و دستگاه های اجرایی است. طرح مدیریت 
و کنترل اپیدمی کرونا به صورت محله محور با نام طرح سردار حاج قاسم سلیمانی با همکاری 

بسیج، هالل احمر، سازمانهای مردم نهاد و خیرین اجرا می شود.
تشدید نظارت بر اجرای پروتکل ها، افزایش تست های تشخیصی و بیماریابی فعال، فرنطینه هوشمند 
مبتالیان، گسترش آموزش و اطالع رسانی، حفاظت از گروه های آسیب پذیر، اجرای هوشمند 

محدودیت ها و افزایش خدمات سرپایی به منظور کاهش موارد بستری از اهداف این برنامه است.

ستاد کرونا

رییس کمیسیون بهداشت و درمان: 

مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی گفت: »ورود بسیج در کنترل 
باشد،  بیماری کرونا می تواند فرصت طالیی 
بدون شک این حضور کمک بزرگی به وزارت 
بهداشت و درمان پزشکی کشور خواهد بود.«
در  شهریاری  حسینعلی  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با خانه ملت در خصوص شلوغی 
مترو و اتوبوس با اعمال محدودیت ها گفت: 
هفته ای  دو  شدید  محدودیت های  »اعمال 
علی الخصوص در هفته دوم تا حدودی شرایط 
را بهتر کرده اما هنوز شاهد شلوغی و ازدحام 
از  عمومی  نقل  و  حمل  وسایل  در  جمعیت 

جمله مترو و اتوبوس هستیم.«
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی 
افزود: »با اعمال تعطیالت دو هفته ای می توان 
امیدوار بود در چند روز آینده تعداد بیماران 
نمی توانیم  کند،  پیدا  کاهش  کرونا  به  مبتال 
میر  و  مرگ  کاهش  میزان  در  زودی  این  به 
کووید۱۹ قضاوت کنیم؛ هنوز در شرایط قرمز 
قرار داریم و باید تا می توانیم کنترل های بیشتری 
برای اجرایی شدن محدودیت ها اعمال شود.«
وی ادامه داد: »آمار و ارقام اعالمی مبتالیان و 
قربانیان کرونا از طرف وزارت بهداشت آمار 

تعداد  حاضر  حال  در  و  نیست  خوشایندی 
سی  آی  در بخش  کووید۱۹  به  مبتال  بیماران 
یو ۵۸۰۰ نفر هستند که تعداد بسیاری از آنها 
جان خود را از دست می دهند، امیدوارم با پایان 
محدودیت ها روند قبلی  پیش گرفته نشود تا 
شاهد اوج گیری بیماری نباشیم باید مدیریت 
تا  شود  اعمال  محدودیت  زمینه  در  درستی 

شاهد کاهش و کنترل بیماری در کشور باشیم.«
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی تصریح کرد: »ورود بسیج در 
بیماری کرونا می تواند فرصت طالیی  کنترل 
باشد، با شناسایی بیماران مبتال و قرنطینه آنها، 
کنترل وضعیت سالمتی سالمندان، مراقبت از 
بیماران در منازل، اعزام پزشک به منازل افراد 

مبتال و اگر شرایط بیماران حاد بود انتقال آنها 
با امکانات بهداشتی به بیمارستان می توان این 
بیماری را کنترل کرد؛ بدون شک ورود بسیج 
می تواند کمک بزرگی به وزارت بهداشت و 

درمان پزشکی کشور باشد.«
رضایت  با  رابطه  »در  شد:  یادآور  شهریاری 
رؤسای  بخش خصوصی در جهت دورکاری 
نمی تواند  مجلس  آنها  کارکنان  و  کارمندان 
قانونی تعیین کند اما ستاد ملی مبارزه با کرونا 
باید  بخش خصوصی را در نظر گرفته و قوانینی 
تعیین و آنها را مجاب به اجرای پروتکل های 
بهداشتی کند تا شاهد قطع زنجیره کرونا باشیم.«
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اسالمی  شورای 
»مجلس در حال حاضر با رعایت پروتکل های 
می کند،  برگزار  را  خود  جلسات  بهداشتی 
سه  در  و  شده  محدود  مجلس  جلسات 
علنی  صحن  و  مشروطه  تلفیق،  سالن  مکان 
و  می شود  برگزار  اجتماعی  فاصله گذاری  با 
نمایندگان هر روز تست شده و موارد مبتال 
شناسایی می شوند، با برنامه پیشگیری که در 
مجلس برای برگزاری جلسات در نظر گرفته 

شده است جای نگرانی نیست.«

ورود بسیج فرصت طالیی برای نابودی کرونا در کشوراست
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معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: 
»»وضعیت تهران به دلیل جمعیت باال و رونق اقتصادی، شکننده 
است و این شکنندگی می تواند شرایط پایتخت را تغییر دهد.«
به گزارش سپید، محسن فرهادی با بیان اینکه شهر تهران در 
وضعیت نارنجی است به ارزیابی اجرای محدودیت ها در دو 
هفته گذشته پرداخت و گفت: »تا چهارشنبه گذشته رعایت 
پروتکل های بهداشتی به ۷۸ درصد رسید و اصناف و کسبه 

۸۴ درصد محدودیت ها را رعایت کرده اند.«

وی افزود: »با وارد شدن به وضعیت نارنجی از وضعیت قرمز 
حساسیت ها بیشتر می شود. طیف وسیعی در گروه شغلی ۲ 

قرار دارند و ممکن است شرایط دوباره قرمز شود.«
فرهادی همگان را به زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی 
دعوت کرد و ادامه همکاری اصناف و کسبه را در آغاز هفته 
سوم خواهان شد. وی افزود: »وضعیت تهران به دلیل جمعیت 
باال و رونق اقتصادی، شکننده است و این شکنندگی می تواند 

شرایط پایتخت را تغییر دهد.«
پاساژها کار  »افرادی که در  به گزارش مهر، فرهادی گفت: 

می کنند از تجمعات، دوری و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.«

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:

ممکن است تهران دوباره قرمز شود
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آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

 بیش از ۶۶ میلیون مبتال تاکنون
آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به 66 
میلیون و ۲31 هزار و 4۷۲ نفر رسیده و مرگ یک 
میلیون و ۵۲4 هزار و 4۷3 نفر نیز بر اثر ابتال به 

این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها تاکنون 4۵ 
میلیون و 81۲ هزار و 9۷۲ نفر از مبتالیان به کووید-19 

نیز بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-19 که تاکنون 
در ۲18 کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه 
دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.

آمریکا هم اکنون با بیش از 14.۷ میلیون مبتال و 
بیش از ۲8۵ هزار قربانی همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد.

هند و برزیل نیز با آمار میلیونِی مبتالیان پس از آمریکا 
به ترتیب با بیش از 9.6 و 6.۵ 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 از 6۰ 
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-19 را گزارش کرده اند.
همچنین بنابر آمار رسمی، ایران و اسپانیا بیش از 
4۵ هزار و روسیه آمار بیش از 4۲ هزار جان باخته 

را ثبت کرده اند.
شمار  ورلداُمتر،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در 1۰ کشوری که 

طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 
داشته اند تا صبح روز شنبه به ترتیب به شرح زیر است:
1. آمریکا: 14 میلیون و ۷۷۲ هزار و ۵3۵ مبتال، 

۲8۵ هزار و ۵۵۰ قربانی
۲. هند: 9 میلیون و 6۰8 هزار و 418 مبتال، 139 

هزار و ۷36 قربانی
3. برزیل: شش میلیون و ۵34 هزار و 9۵1 مبتال، 

1۷۵ هزار و 981 قربانی
4. روسیه: دو میلیون و 4۰۲ هزار و 949 مبتال، 4۲ 

هزار و 1۷6 قربانی

۵. فرانسه: دو میلیون و ۲68 هزار و ۵۵۲ مبتال، ۵4 
هزار و ۷6۷ قربانی

6. اسپانیا: یک میلیون و 699 هزار و 14۵ مبتال، 
46 هزار و ۲۵۲ قربانی

۷. انگلیس: یک میلیون و 69۰ هزار و 43۲ مبتال، 
6۰ هزار و 61۷ قربانی

8. ایتالیا: یک میلیون و 688 هزار و 939 مبتال، ۵8 
هزار و 8۵۲ قربانی

9. آرژانتین: یک میلیون و 4۵4 هزار و 631 مبتال، 
39 هزار و ۵1۲ قربانی

1۰. کلمبیا: یک میلیون و 3۵۲ هزار و 6۰۷ مبتال، 
3۷ هزار و 46۷ قربانی

فوق در حال حاضر 14 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

شرکت فایزر اعالم کرد در سال جاری میالدی )۲۰۲۰( فقط 
نیمی از دوزهای پیش بینی شده واکسن کرونا را می تواند عرضه 
کند و دلیل این امر مشکالت در زنجیره پخش و تعویق تاریخ 

ارائه نتایج آزمایش های بالینی اعالم شده است.
اعالم  فایزر روز جمعه  آمریکایی  به گزارش سپید، شرکت 
کرد که قادر نیست به تمامی وعده های خود در زمینه تولید 
و پخش واکسن کووید19، بیماری ناشی از ویروس کرونای 

جدید )سارس کوو۲( عمل کند.
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از سخنگوی این شرکت 
نیمی از دوزهای  تنها حدود  نوشت: »فایزر در سال جاری 

پیش بینی شده را روانه بازار خواهد کرد.« فایزر با شرکت آلمانی 
بیون تک به طور مشترک واکسنی را تولید کرده اند که در حال 

حاضر فقط در انگلیس مجوز پخش گرفته است.
اواسط نوامبر این دو شرکت تضمین کرده بودند که تا پایان سال 
جاری دست کم 1۰۰ میلیون دوز واکسن پخش خواهند کرد، اما 
اکنون فایزر گفته است که در این بازه زمانی حدود ۵۰ میلیون دوز 
روانه بازار خواهد شد و از آنجا که برای هر واکسیناسیون دو دوز 
الزم است، به این ترتیب تنها ۲۵ میلیون نفر واکسینه خواهند شد.
انتظار می رود که دو شرکت آلمانی و آمریکایی در سال آینده 

میالدی بیش از یک میلیارد دوز واکسن تولید و پخش کنند.
سخنگوی فایزر دو علت را برای اصالح داده های ماه نوامبر این 
شرکت برشمرده است. نخست این که مشکالت پیش بینی نشده 
در زنجیره پخش، باعث ارائه کمتر به بازار می شود و دیگر این که 
نتایج آزمایش های بالینی که شرط اصلی برای گرفتن مجوز پخش 

است، دیرتر از تاریخ تعیین شده مشخص خواهد شد.
یکی از افرادی که در ساخت واکسن دست دارد به وال استریت 
ژورنال گفته است که چند ماده که برای تولید واکسن به کار 
می روند استانداردهای الزم را نداشته اند و این امر منجر به تاخیر 
در چرخه تولید شده است. شرکت فایزر به پرسش های روزنامه 

آمریکایی در این زمینه پاسخ نداده است.

بیون تک و فایزر روز 3۰ نوامبر تقاضای مجوز مشروط خود را به  
آژانس دارویی اروپا )EMA( در آمستردام ارائه دادند. آنها پیش تر 
در ایاالت متحده آمریکا مجوز اضطراری درخواست کرده بودند.
شرکت داروسازی آمریکایی ُمدرنا نیز گفت که از اتحادیه اروپا و 
آمریکا تقاضای مجوز اضطراری کرده است. واکسن این شرکت 
از نظر نحوه عملکرد و کارآیی، مشابه واکسن مشترک بیون تک و 
فایزر است. سازمان غذا و داروی ایاالت متحده )FDA( همچنین 
اعالم کرد: »جلسه کمیته مشورتی برای رسیدگی به مجوز شرکت 

ُمدرنا روز 1۷ دسامبر برگزار خواهد شد.«
براساس آزمایشاتی که تاکنون انجام شده، واکسن بیون تک و 
فایزر با کارایی 9۵ درصد در برابر کووید19 محافظت می کند.

کارشناسان هنوز منتظر اطالعات بیشتر هستند تا بتوانند با اطمینان 
بگویند، آیا افراد واکسینه شده، با وجود این که خودشان بیمار 

نمی شوند می توانند ناقل ویروس باشند یا خیر؟
به گزارش دویچه وله، عالوه بر بیون تک، فایزر و ُمدرنا چندین 
شرکت دارویی دیگر هم در کشورهای گوناگون در مرحله 
پیشرفته روی واکسن های کرونا کار می کنند. هم اکنون چین، 
درمانگاه هایشان  اختیار  در  را  واکسن هایی  بحرین  و  روسیه 
گذاشته اند و تحت شروط ویژه ای  بخش هایی از شهروندان 

خود را واکسینه می کنند.ایسنا

عقب نشینی فایزر از واکسیناسیون گسترده و سریع کرونا



سازمان جهانی بهداشت: 

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان تا صبح شنبه )۱۵ آذر( از مرز ۶۶ میلیون و ۲۳۱ هزار 
نفر عبور کرد و تعداد قربانیان این ویروس نیز به حدود یک میلیون و ۵۲۵ هزار نفر رسید.

به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با بیش از ۱۴ میلیون و ۷۷۲ هزار مبتال، از نظر تعداد 
مبتالیان به این ویروس در رده اول قرار دارد و کشورهای هند، برزیل و روسیه در رده های 
دوم تا چهارم هستند. ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان کووید-۱۹ هم اکنون در رده چهاردهم 
قرار دارد. در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور اول جهان از نظر تعداد مبتالیان و تازه ترین 

آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که تولید 
واکسن کروناویروس به مفهوم ریشه کن شدن 

بیماری کووید-۱۹ نیست.
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت 
روز جمعه هشدار داد: »تولید و توزیع واکسن 
کروناویروس به منظور مقابله با همه گیری 
بیماری کووید-۱۹ به خودی خود موجب 
ریشه کن شدن این بیماری مرگبار نمی شود.«
بنابر اعالم سازمان جهانی بهداشت این باور 
توزیع واکسن،  تولید و  با  اشتباه است که 
بحران شیوع کروناویروس به اتمام می رسد.
مایکل رایان، رئیس بخش فوریت های سازمان 
جهانی بهداشت در کنفرانس خبری مجازی 

تاکید کرد: »واکسن برابر با صفر شدن بیماری 
کووید-۱۹ نخواهد بود.«

به  اقدام  و  واکسن  تولید  »با  افزود:  وی 
واکسیناسیون ابزاری مهم و قدرتمند به مجموعه 
ابزاری که در اختیار ما قرار دارد، اضافه می شود 
اما واکسن ها به خودی خود نمی توانند موجب 

ریشه کن شدن بیماری شوند.«
همچنین تدروس آدهانوم، دبیر کل سازمان 
جهانی بهداشت گفته است که پیشرفت های 
بدست آمده در زمینه تولید واکسن امیدبخش 
است و اکنون می توان روزنه امیدی که در 
دارد، مشاهده  پیش رو وجود  انتهای مسیر 
کرد. هرچند این نگرانی وجود دارد که افراد 
تصور کنند همه گیری بیماری کووید-۱۹ 

رو به پایان است.
وی اظهار کرد: »در بسیاری از مناطق شاهد 
که موجب  انتقال گسترده ویروس هستیم 
شده فشار مضاعفی به بیمارستان ها،  بخش 
مراقبت های ویژه و کادر درمان وارد شود.«

به گزارش مدیکال اکسپرس، تاکنون بیش 
از ۶۶ میلیون نفر در جهان به کروناویروس 
آلوده شده و بیش از ۱.۵ میلیون نفر از آنان 

جان خود را از دست داده اند.ایسنا

آمار کرونا در جهان تا ۱۵ آذر سازمان جهانی بهداشت: 
واکسن کرونا به مفهوم ریشه کن شدن 

کووید-۱۹ نیست

خبـر

بهپایانهمهگیرینزدیکمیشویم
مدیرکل سازمان جهانی بهداشت بر اساس نتایج 
مثبت ارائه شده آزمایش واکسن های کرونا گفت: 

»به پایان همه گیری نزدیک می شویم.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، تدروس آدهانوم 
اظهار کرد: »نتایج مثبت آزمایش های واکسن کرونا 
به معنای این است که اکنون افراد می توانند به 
به  وی  بااین حال،  کنند،  فکر  همه گیری  پایان 
کشورهای ثروتمند هشدار داد که از کشورهای 
فقیر و حاشیه ای در این مورد سوءاستفاده نکنند.«
وی در سخنرانی خود در جلسه ویژه مجمع 
هفته های  »در  گفت:  ملل  سازمان  عمومی 
واکسن،  آزمایش های  مثبت  نتایج  با  اخیر 
امیدواری افزایش یافته است، اما صریح بگویم: 
ما به سادگی نمی توانیم جهانی را بپذیریم که 
توسط  حاشیه نشینان  و  فقیران  حقوق  آن  در 
لشکرکشی  در  قدرتمندان  و  ثروتمندان 

واکسن ها لگدمال شود.«
کاالهای عمومی  عادالنه  تقسیم  وی خواستار 
از دیگر کشورها  تا هیچ کشوری  جهانی شد 
عقب نماند. وی گفت: »کاهش نابرابری ها پس از 
همه گیری آغاز نمی شود و این مورد باید بخشی 

از مقابله با کرونا باشد.«
تدروس آدهانوم بدون نام بردن از کشوری گفت 
که برخی پاسخ مساوی به بحران جهانی بهداشت 

نداده اند و برخی هم به طور مساوی تحت تاثیر آن 
قرار نگرفته اند. وی گفت: »موفقیت کشورهایی 
که از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کردند، به 

دلیل جغرافیای آن کشور نیست.«
»این  گفت:  بهداشت  جهانی  سازمان  رئیس 
همبستگی  علم،  با  که  کرده اند  ثابت  کشورها 
این ویروس را مهار کرد  و فداکاری می توان 
و افزود که در مکان هایی که علم تحت تاثیر 

این عفونت  تئوری های توطئه آمیز قرار گیرد، 
نیز گسترش می یابد.«

تدروس همچنین چهار زمینه اصلی را در نظر 
گرفت که در آن سازمان ملل برای پایان دادن به 
همه گیری و ایجاد جهان پس از کرونا باید انجام 
دهد. وی خواستار سرمایه گذاری در واکسن ها، 
برداشتن گام هایی برای آماده بودن برای جلوگیری 
از بیماری همه گیر بعدی و ارتقاء سالمت به عنوان 

پایه ای برای صلح و رفاه و حفاظت از آینده 
مشترک شد.

بهداشت  جهانی  سازمان  که  کرد  اعالم  وی 
 Tools کووید-۱۹  برنامه  به  دسترسی 
را   ACT Accelerator یا   Accelerator
برای تولید واکسن ایجاد کرده و آن ها را به طور 

عادالنه تخصیص و تحویل می دهد.
رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت: »اما اگر 
شتاب دهنده ACT به طور کامل بودجه نگیرد، 
درخطر قرار می گیرد. شتاب دهنده ACT برای 
ایجاد بسترهای الزم برای تهیه و تحویل گسترده 
واکسن ها، تشخیص ها و روش های درمانی، با 
شکاف بودجه ۴. ۳ میلیارد دالری فوری روبرو 
است و ۲۳. ۹ میلیارد دالر بیشتر در سال آینده 

موردنیاز است.«
برای واکسن بعدی  آدهانوم در مورد آمادگی 
خاطرنشان کرد که بسیاری از کشورها نتوانسته اند 
به شیوع سندرم تنفسی حاد شدید، سندرم تنفسی 
بیماری  کرونا،  ویروس  با  مرتبط  خاورمیانه 
آنفلوآنزای خوکی و سایر بیماری های عفونی 

پاسخ مثبت دهند.
باید تدابیری  وی گفت: »اکنون همه کشورها 
اندیشیده و در پیش بینی، جلوگیری، کنترل و 

تخفیف بحران بعدی سرمایه گذاری کنند.«

شماره ۱8۱۴ ۱۶11 آذر ۱۳۹۹



روزهایسختپزشکانوپرستارانفعالدربخش»آیسییو«

  امین جاللوند
در شرایطی که موج سوم کرونا، قدری فروکش 
کرده است، اما هنوز بخش مراقبت های ویژه در 
شرایط اضطراری قرار دارد. کارشناسان می گویند 
همچنان بیشترین ظرفیت این تخت های ویژه در 
اختیار بیماران مبتال به کرونا قرار دارد. این شرایط 
موجب شده است که همچنان کادر درمان فعال 
در بخش های مراقبت ویژه در شرایط سخت به 
ادامه خدمت بپردازند. یعنی در شرایطی که با 
فروکش کردن نسبی موج سوم کرونا، اندکی از 
بار مراجعان به بیمارستان ها کمتر شده است، اما 
همچنان جامعه پزشکی فعال در بخش مراقبت های 
ویژه، فشار کاری اش کمتر نشده است و اغلب 
تخت های بخش مراقبت ویژه در اختیار بیماران 

حاد مبتال به کرونا قرار دارد. 
داود یادگاری، فوق تخصص بیماری های عفونی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم به همین 
نکته اشاره می کند و می گوید: »با وجود کاهش نسبی 
ورود بیماران سرپایی کرونا به درمانگاه ها همچنان 
آی سی یوها و بخش های مراقبت ویژه از بیماران 
کووید۱۹ با وضعیت وخیم پر است. امیدواریم با 
کاهش بیماران شدید، تاثیر محدودیت ها را در 

کاهش مرگ های کرونایی ببینیم.«
یادگاری خاطرنشان می کند: »موارد بروز بیماری 
کووید۱۹ از چند روز گذشته و پس از اعمال 
محدودیت ها تا حدی کم شده است. یک دلیل 
آن این است که بعد از صعودی شدن موارد ابتال 
تا حدی ایمنی نسبی در جامعه ایجاد شد و اکنون 

با نزولی شدن نمودار موارد ابتال مواجه شده ایم. 
کاهش  در  نیز  محدودیت ها  برقراری  احتماال 
موارد مراجعه مبتالیان سرپایی به درمانگاه ها و 
اورژانس های بیمارستانی تاثیر بگذارد، اما همچنان 

اکثر آی سی یوها پر هستند.«
او با اشاره به وضعیت فعلی تخت های مراقبت 
ویژه، خاطرنشان می کند: »افرادی که در بخش های 
مراقبت ویژه بستری هستند همان کسانی هستند 
که در موج سوم گرفتار بیماری شدید شده اند و 
هنوز زود است که تاثیر محدودیت ها را در کاهش 
موارد مرگ و بیماران بدحال ببینیم. پیش بینی این 
است که اگر محدودیت ها و رعایت پروتکل ها 
ادامه پیدا کند از دو هفته آینده موارد بستری در 

بخش های مراقبت های ویژه و به تبع آن مرگ 
کرونا در کشور کاهش پیدا کند. به نظر می رسد 
با افزایش ایمنی نسبی علیه ویروس کرونا در بین 
مردم و اعمال محدودیت ها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد 
از ورود بیماران کرونا به اورژانس بیمارستان ها و 

درمانگاه ها کاهش پیدا کرده است.«
فوق تخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی در پاسخ به اینکه تاکنون چه میزان از جمعیت 
کشور به بیماری کووید۱۹ مبتال شده اند، تاکید می کند: 
»در این زمینه آمار دقیقی نداریم. وزارت بهداشت 
باید با یک آمارگیری از جمعیت زیاد این شاخص 
را اعالم کند. هنوز به طور رسمی این کار را نکرده 
و نمی دانیم چند درصد جامعه به کرونا مبتال شده اند. 
تحقیقاتی توسط متخصصان اپیدمیولوژی در کشور 
در این زمینه در حال انجام است. باید منتظر بمانیم 
تا نتایج تحقیقات آنها اعالم شود. یکی از مبناهای 
آمارهای کرونا، اعدادی است که وزارت بهداشت 
به طور رسمی و روزانه اعالم می کند، اما متخصصان 
اپیدمیولوژی عالوه بر این آمارها به اطالعات بیشتری 
دسترسی دارند که بر مبنای آن می توانند میزان شیوع 

و بروز کرونا را اعالم کنند.«
مسئوالن  تالش  »همه  می دهد:  ادامه  یادگاری 
کشور و جامعه پزشکی این است که با اعمال 
محدودیت های مقطعی زمان بخریم تا این شرایط 
سخت را به خصوص در فصل سرد سال سپری 
کنیم، به امید اینکه بتوانیم در آینده نزدیک به 
واکسن موثری دسترسی پیدا کنیم. اکنون تنها 
کاری که می توانیم انجام دهیم، رعایت پروتکل های 

بهداشتی است که با رعایت آنها تجربه خوبی در 
فروردین و اردیبهشت داریم. در آن زمان مردم 
همکاری کردند، مغازه ها را بستند و خیلی ها به 
مسافرت نرفتند. اکنون هم اگر مردم همکاری 

کنند، می توانیم موارد ابتال را کم کنیم.«

افزایش چشمگیر مراجعه به متخصصان 
عفونی، ریه و داخلی

به  نسبت  اولیه  پیش بینی های  برخی  برخالف 
وضعیت شیوع کرونا در بین جمعیت کودکان، 
شاهد بودیم که در طول چند ماه اخیر، برخی 
کودکان در وضعیت حاد ابتال به کرونا بستری شده 

و حتی عده ای از آنها نیز فوت شدند. 
فوق تخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی در مورد آخرین وضعیت ابتالی کودکان 
 ۵۰ از  »بیش  می کند:  خاطرنشان  هم  کرونا  به 
درصد کودکان به نوع بی عالمت به کووید۱۹ 
مبتال می شوند و چون میزان عوارض کرونا حتی 
از عوارض آنفلوآنزا هم در کودکان کمتر است، 
خیلی نگران کودکان نیستیم، مگر گروه کوچکی 
از کودکان که به بیماری های مزمن، بیماری قلبی-
عروقی یا تنفسی و ضعف ایمنی مبتال هستند و 
ممکن است به نوع شدید این بیماری مبتال شوند. 
در مجموع شدت بیماری کووید۱۹ در کودکان 
باال نیست. البته موارد تک گیر شدید بیماری را در 
بین کودکان و نوجوانان هم داریم و در مواردی به 
مرگ هم منجر می شود، اما موارد آن زیاد نیست.«

ادامه در صفحه 13 

بخش مراقبت های ویژه؛ همچنان شلوغ و کرونایی
باوجودکاهشنسبیموجسومکرونا،کارشناسانتاکیددارندکههمچنانتختهایمراقبتویژه،

مملوازبیمارانحادمبتالبهکرونااست

یادگاری: با وجود کاهش نسبی 
ورود بیماران سرپایی کرونا به 
درمانگاه ها همچنان آی سی یوها 

و بخش های مراقبت ویژه از 
بیماران کووید۱۹ با وضعیت 

وخیم پر است. افرادی که در 
بخش های مراقبت ویژه بستری 

هستند همان کسانی هستند 
که در موج سوم گرفتار بیماری 

شدید شده اند و هنوز زود 
است که تاثیر محدودیت ها را 

در کاهش موارد مرگ و بیماران 
بدحال ببینیم
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 ادامه از صفحه 12
یادگاری اظهار می کند: »هنوز هیچ دارویی برای 
درمان بیماری کووید۱۹ در دنیا معرفی نشده و 
بعد از ماه ها تحقیق، بر اساس آخرین مقاالت 
پزشکی منتشر شده هنوز هیچ درمانی برای موارد 
سرپایی ابتال به این بیماری در دنیا معرفی نشده 
است. درمان ها فقط عالمتی است مثل تب بر و 
موارد مشابه، اما در مورد بیماران بستری و شدید 
برخی داروها مثل رمدسیویر اگر زود شروع شود 
تا حدی موثر است و داروهایی مثل کورتون و 
داروهای ضد انعقادی نیز در کاهش موارد مرگ 

و میر موثر بوده است.«
او خاطرنشان می کند: »اکثر داروهایی که برای 
کمک به درمان کرونا در فضای مجازی معرفی 
و تبلیغ می شود هیچ اثری ندارند، اما برخی مردم 
به پزشکان فشار می آورند که این داروها را تجویز 
کنند. بسیاری از این داروها در پروتکل دارویی 
کشوری نیست و خرید آن از بازار آزاد با قیمت های 
بسیار گزاف انجام می شود که منجر به هزینه های 
از طرف دیگر، مردم و  اما  باال می شود،  بسیار 
خانواده های بیماران نگران هستند. با این حال از 
نظر علمی هیچکدام از این داروها برای درمان 

کووید۱۹ در دنیا تایید نشده است.«
یادگاری یادآور می شود: »مراجعه مردم به پزشکان 
متخصص مرتبط مثل متخصصان عفونی، ریه یا 

داخلی در این ایام بسیار زیاد شده است. بسیاری 
از مردم پزشکان را برای تجویز داروهایی که در 
رسانه ها تبلیغ می شوند، تحت فشار می گذارند، 
اما پزشک باید وضعیت بیمار، عالیم، وضعیت 
بیمار و میزان اکسیژن خون بیمار را بسنجد و بر 
اساس آن دارو تجویز کند. در اکثر موارد نیازی به 
هیچ دارویی نیست و با قرنطینه و رعایت اصول 

پیشگیری مشکل بر طرف می شود.«
فوق تخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی تصریح می کند: »مطب پزشکان متخصص 
شلوغ است و فرصت پاسخگویی به همه بیماران 
نیست. به همین علت مجبوریم که نوبت های 
طوالنی به مردم بدهیم. متاسفانه شاهد این هستیم 

که در یک لحظه مثال چهار تا هشت نفر از اعضای 
یک خانواده همگی با عالیم مشکوک به کووید۱۹ 
به درمانگاه مراجعه می کنند. برخی از این بیماران 
دچار وضعیت حاد و مرگ می شوند. مرگ بیماران 
به خصوص بیماران جوان، پزشکان را هم دچار 
افسردگی می کند و از این نظر جامعه پزشکی تحت 
فشار روانی خیلی زیاد است. در مورد رسیدگی به 
بیماران مبتال به کرونا نیز نیاز نیست که حتما به 
پزشک متخصص و فوق تخصص مراجعه شود، 
بلکه پزشکان عمومی هم می توانند این خدمات 
را به مردم ارائه کنند. اگر وضعیت بیماری شدید 
بود و پزشک تشخیص داد می توانند بیماران شدید 

را به متخصص ارجاع دهند.«

ضرورت مدیریت تخت های مراقبت 
ویژه در دوران کرونا

اگرچه اندکی میزان مراجعه بیماران مبتال به کرونا در 
بیمارستان ها کاهش یافته است، اما هنوز در برخی 
مراکز درمانی، به سختی می توان تخت خالی در 
بخش مراقبت های ویژه پیدا کرد. کارشناسان نظام 
سالمت تاکید دارند که با توجه به تداوم بحران 
کرونا در ماه های آینده، نیاز است که مدیریت 
صحیحی بر ظرفیت تخت های مراقبت ویژه انجام 
شود و در عین حال برای افزایش این تخت ها 

نیز فکر اساسی شود.
علی امیر سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت های 
ویژه ایران هم در گفتگو با سپید به ضرورت 
افزایش تخت های »آی سی یو« در دوران کرونا 
اشاره می کند و می گوید: »اگر با اغماض نگاه 
کنیم و برخی تخت های غیراستاندارد را هم در 
محاسبه بیاوریم، هم اکنون حدود هفت هزار و 
200 تخت مراقبت های ویژه در کشور داریم، در 
حالی که حداقل به حدود ۱5 تا 20 هزار تخت 
مراقبت ویژه بیمارستانی نیاز داریم. درواقع االن 
در شرایطی هستیم که فقط حدود یک سوم از 
تخت مراقبت های ویژه مورد نیاز در کشور، تامین 
شده است. همچنین در حالی که باید حدود ۱5 
درصد از تخت های بیمارستانی کشور، تخت های 
مراقبت های ویژه باشد، اما ما هم اکنون فقط یک 

سوم این تخت های ویژه را در اختیار داریم.«

او تاکید می کند: »حل این مشکل و تامین تخت 
مراقبت های ویژه به عزم ملی و تخصیص اعتبارات 
قابل توجه نیاز است و راهی غیر از آن وجود 
زمانی حاصل  اعتبار هم  این تخصیص  ندارد. 
می شود که نظام سالمت در اولویت برنامه ریزی 
مسئوالن قرار داشته باشد و اعتباری در حد یک 
اولویت مهم کشوری به آن اختصاص پیدا کند. 
با  تناسبی  بهداشت کشور،  بودجه های سیستم 
اهمیت سالمت مردم ندارد و رشد اقتصاد سالمت 
در اولویت برنامه های دولت نیست. وقتی هم که 
تامین تخت  نادیده بگیرند،  اقتصاد سالمت را 
مراقبت های ویژه که با جان بیماران سروکار دارد 
نیز در اولویت نخواهد بود. ما نیاز به یک اقتصاد 
سالمت پویا و قدرتمند داریم که بتواند نیازهای 
حیاتی بیماران را تامین کند و تجهیزات ضروری 

برای درمان بیماران را فراهم سازد.«
سوادکوهی یادآور می شود: »متاسفانه وضعیت 
کمبود تخت مراقبت های ویژه در مناطق محروم، 
شرایط حادتری دارد و حل این کمبود با تخصیص 
اعتبارات جدی، قابل حل است. قطعا اگر تعداد 
تخت های مراقبت ویژه در وضعیت استانداردی 
قرار داشت، آمار مرگ و میر بیماران مبتال به کرونا 
که در بخش های مراقبت های ویژه بستری شده 
بودند، کمتر می شد. به همین دالیل امیدواریم که 
برنامه ریزی اصولی انجام بگیرد تا این کمبودهای 

جدی در نظام سالمت، مرتفع شود.«
همچنین همایون بیگلری، متخصص مدیریت 
با  گفتگو  در  نیز  درمانی  و  بهداشتی  خدمات 
سپید به اهمیت افزایش تخت های مراقبت ویژه 
اشاره می کند و می گوید: »اگر قرار باشد همه 
ظرفیت تخت های مراقبت ویژه در همه مراکز 
بدهیم،  اختصاص  بیماران کرونا  به  را  درمانی 
اقتصاد مراکز درمانی نیز شکننده تر خواهد شد. 
در نظر بگیرید که هنوز در بسیاری از بیمارستان ها 
پذیرش بیماران مبتال به کرونا وجود ندارد و مردم 
با خیال راحت تری برای درمان بیماری هایی غیر 
از کرونا به این مراکز درمانی مراجعه می کنند. 
کمبود شدید  دلیل  به  که  باشد  قرار  اگر  حال 
تخت های مراقبت ویژه، همه مراکز درمانی پذیرای 
بیماران مبتال به کرونا باشند، در آن صورت میزان 
مراکز درمانی  از  بسیاری  به  مراجعات مردمی 
کاهش خواهد یافت و اقتصاد بیمارستان ها نیز 

دچار مشکل خواهد شد.«
بیگلری تاکید می کند: »تامین تخت های مراقبت 
ویژه باید به صورت اولویتی ضروری در دستور 
کار قرار بگیرد. احتمال اینکه در ماه های آینده نیز 
موج های بعدی کرونا در راه باشد، اصال دور از 
انتظار نیست و باید برای شرایط سخت تر آماده 
باشیم. البته معتقدم همزمان با تامین تخت های 
اولویت  در  پیشگیری  اصل  باید  ویژه  مراقبت 
باشد. درواقع هرچقدر سختگیری برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی مردم و دولت، 
نیاز  هم  نسبت  همان  به  شود،  گرفته  جدی تر 

به تخت های مراقبت ویژه، کمتر خواهد شد.«
در  درمان  کادر  کاری  فشار  اینکه  به  توجه  با 
بخش های مراقبت ویژه تغییر محسوسی نداشته 
است، افزایش نیروی انسانی متخصص در این 
این  در  کاری  فشار  قدری  می تواند  بخش ها 
انسانی  نیروی  جذب  دهد.  کاهش  را  بخش 
جدید، بخصوص پرستاران متخصص در بخش 
مراقبت های ویژه می تواند اندکی از فشار کاری 

سنگین در بخش مراقبت های ویژه را بکاهد.

بیگلری: تامین تخت های 
مراقبت ویژه باید به صورت 
اولویتی ضروری در دستور 

کار قرار بگیرد. احتمال اینکه 
در ماه های آینده نیز موج های 

بعدی کرونا در راه باشد، اصال 
دور از انتظار نیست و باید برای 

شرایط سخت تر آماده باشیم. 
البته معتقدم همزمان با تامین 

تخت های مراقبت ویژه باید اصل 
پیشگیری در اولویت باشد

سوادکوهی: اگر با اغماض 
نگاه کنیم و برخی تخت های 

غیراستاندارد را هم در محاسبه 
بیاوریم، هم اکنون حدود هفت 
هزار و 200 تخت مراقبت های 
ویژه در کشور داریم، در حالی 

که حداقل به حدود 15 تا 
20 هزار تخت مراقبت ویژه 

بیمارستانی نیاز داریم. درواقع 
االن در شرایطی هستیم که 
فقط حدود یک سوم از تخت 

مراقبت های ویژه مورد نیاز در 
کشور، تامین شده است

با توجه به اینکه فشار کاری 
کادر درمان در بخش های 

مراقبت ویژه تغییر محسوسی 
نداشته است، افزایش نیروی 

انسانی متخصص در این بخش ها 
می تواند قدری فشار کاری در 

این بخش را کاهش دهد. جذب 
نیروی انسانی جدید، بخصوص 

پرستاران متخصص در بخش 
مراقبت های ویژه می تواند اندکی 

از فشار کاری سنگین در بخش 
مراقبت های ویژه را بکاهد
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نگاهی به برنامه کشورها برای دستیابی به ایمنی جمعی در برابر کرونا

 علی ابراهیمی
این روزها مسابقه ای در جهان برای دسترسی 
بیشتر به واکسن کرونا شکل گرفته و دولت ها 
در رقابت هستند تا از بین واکسن های تولیدشده، 
محصول مورد نیاز را به وفور و رایگان به شهروندان 

خود عرضه کنند.
به گزارش سپید، با اعالم خبر رسمی صدور مجوز 
استفاده از واکسن کووید ۱۹ شرکت های فایزر 
و بیوان تک از سوی دولت انگلیس، این کشور 
به عنوان نخستین محل برای آغاز تزریق واکسن 
واکسیناسیون  به این ترتیب  و  گرفت  نام  کرونا 
عمومی برای مقابله با کرونا از هفته پیش  رو در 

این کشور آغاز خواهد شد.

انگلیس نخستین کشور آغازکننده لقب گرفت
دولت بریتانیا روز سه شنبه اعالم کرد که توصیه 
محصوالت  و  دارو  بر  نظارت  مستقل  آژانس 
از  استفاده  تأیید  بر  مبنی  کشور  این  بهداشتی 
واکسن ضد کرونای تولید شده توسط دو شرکت 
آمریکایی و آلمانی بیوان تک و فایزر را پذیرفته 
است. در بیانیه دولت بریتانیا تأکید شده است 
که این واکسن از هفته آینده در این کشور در 

دسترس قرار خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت بهداشت و امور اجتماعی دولت 
بریتانیا روز چهارشنبه با اعالم این خبر یادآور شد: 
»سرویس سالمت همگانی )NHS( دهه ها تجربه 
در ارائه برنامه های واکسیناسیون در مقیاس بزرگ 
دارد و به زودی خود را برای مقدمات الزم جهت 
خدمات درمانی و حمایت الزم از افراد واجد 
شرایط برای دریافت واکسن مهیا خواهد کرد.«

اعالم  با  بریتانیا  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
اینکه به زودی جزئیات بیشتری از نحوه توزیع 
و برنامه ریزی واکسیناسیون اعالم خواهد شد،  
برنامه  موفقیت  به  کمک  »برای  کرد:  تصریح 

واکسیناسیون، بسیار مهم است که همه همچنان 
به رعایت  به وظیفه خود خوب عمل کنند و 
محدودیت های وضع شده در مناطق خود ادامه 
دهند تا بتوانیم در مقابله با ویروس توفیق بیشتری 
 NHS داشته باشیم و به سرویس سالمت همگانی
اجازه دهیم بدون اینکه تحت فشار بیشتر قرار 

گیرد کار خود را انجام دهد.«
مت هانکوك، وزیر بهداشت بریتانیا نیز با انتشار 
توییتی در این خصوص اعالم کرد: »کمک درراه 
از  پیام  این  در  بریتانیا  بهداشت  وزیر  است.« 
توسط  فایزر/بیوان تک  واکسن  رسمی  تأیید 
محصوالت  و  دارو  بر  نظارت  مستقل  آژانس 
بهداشتی خبر داده و تصریح کرده که کشورش 
اوایل  از  را  واکسیناسیون کرونا  تا  است  آماده 

هفته آینده آغاز کند.«
راستا آلبرت بورال، رئیس شرکت داروسازی فایزر 
نیز با انتشار بیانیه ای خبر تأیید استفاده از واکسن 
تولیدی مشترك این شرکت با شرکت بیوان تک 
آلمان را »لحظه ای تاریخی در مبارزه با بیماری 

کووید ۱۹« توصیف کرد.
بدین ترتیب با صدور نخستین مجوز رسمی استفاده 
از واکسن کرونا در بریتانیا، دوزهای سفارش داده 
شده طی روزهای آینده برای واکسیناسیون عمومی 
به این کشور ارسال خواهد شد. گفته می شود که 
بریتانیا ۴۰ میلیون دوز واکسن فایزر-بیوان تک را 
برای استفاده در ماه های پایانی سال جاری و نیز 

سال ۲۰۲۱ میالدی سفارش داده است.
با آغاز این ماراتن در جهان، بالفاصله کشورهای 
دیگر نیز به این رقابت پیوستند و اعالم کردند که 
واکسیناسیون عمومی  در آنها هم طی هفته های 
آتی آغاز خواهد شد و تالش خواهند کرد تا 
واکسن را به صورت رایگان بین شهروندان خود 
توزیع کنند. در ادامه گزارش سعی می کنیم مروری 

کوچک بر این روند داشته باشیم.

واکسن کرونا برای همه رایگان خواهد بود
ژان کاستکس، نخست وزیر فرانسه یکی از مقامات 
بلندپایه کشورهای اروپایی بود که بعد از اعالم 
دولت انگلیس، به این جرگه پیوست و اعالم کرد: 
»این کشور واکسن کرونا را برای تمام کسانی 
که در سیستم تأمین اجتماعی این کشور هستند، 
به صورت رایگان تأمین می کند.« به گفته آقای 
پانصد  و  میلیارد  و  یک  است  قرار  کاستکس، 
میلیون یورو از بودجه سال آینده تأمین اجتماعی 

این کشور برای این امر تخصیص داده شود.
این اظهارات را روز پنجشنبه ۳  کاستکس که 
دسامبر )۱۳ آذر( مطرح می کرد، افزود: »کمپین 
واکسیناسیون در فرانسه طی چند هفته آینده آغاز 
می شود و این روند پس از کسب مجوزهای الزم 
از آژانس دارویی اروپا در دستور کار قرار می گیرد.«
طرح  این  طبق  فرانسه،  نخست وزیر  گفته  به 
قرار است در ماه ژانویه ابتدا یک میلیون نفر از 
آسیب پذیرترین افراد واکسن دریافت کنند. در 
این طرح افرادی که در خانه های سالمندان هستند 
در اولویت قرار دارند. در مرحله بعدی و از ماه 
فوریه نوبت به افرادی می رسد که نسبت به سایرین 
بیشتر در معرض خطر ابتال فرار دارند. این گروه 

از افراد حدودا چهارده میلیون نفر هستند.
مقامات فرانسه اعالم کردند که ۲۰۰ میلیون دوز از 
واکسن کرونا را به شرکت های مختلف سفارش 
داده اند و واکسیناسیون برای همه در این کشور 
رایگان خواهد بود. البته طبق نظرسنجی های تنها ۵۹ 
درصد فرانسوی ها اعالم کردند حاضر خواهند بود 
واکسن کووید ۱۹ را دریافت کنند که این عدد در 
ایاالت متحده ۶۷ و در بریتانیا ۸۵ درصد بوده است.

واکسن از دسامبر در دسترس است
از  خبر  هم  آلمان  بهداشت  وزیر  اشپان،  ینس 
این کشور داد.  توزیع سریع واکسن کرونا در 

اشپان همچنین خبر از سفارش ۳۰۰ میلیون دوز 
واکسن کرونا داده و گفته است که با احتساب 
این موضوع که هر شهروند آلمانی دو دوز واکسن 
دریافت کند، میزان واکسن سفارش داده شده 
بیش از نیاز این کشور بوده و می تواند در اختیار 

دیگران نیز قرار گیرد.
به باور او مردم آلمان می توانند تا پایان ماه دسامبر 
سال جاری بر روی دریافت واکسن کرونا حساب 
کنند و نیاز نیست برای دریافت واکسن کرونا تا 

پایان سال ۲۰۲۱ به انتظار بنشینند.
وزیر بهداشت آلمان گفته است: »می توانیم نسبت 
به صدور مجوز برای یک واکسن کرونا در اروپا 
خوش بین باشیم و پس از آن توزیع این واکسن 
می تواند خیلی سریع روی دهد.« او گفته است: 
»تزریق واکسن کرونا می تواند خیلی سریع صورت 
گیرد. نباید فراموش کنیم که در آلمان همه ساله 
ظرف چند هفته ۲۰ میلیون نفر واکسن آنفلوانزا 

دریافت می کنند.«
وزارت بهداشت آلمان هم از همه ایالت های این 
کشور درخواست کرد تا اواسط ماه دسامبر اقدام 

به برپا کردن مراکز تزریق واکسن کرونا کنند.

اعالم اولویت های دریافت واکسن در آمریکا
کمیته مشورتی مرکز پیشگیری از بیماری های 
نیز روز سه شنبه توصیه کرد:  آمریکا  واگیردار 
»اولویت در تزریق نخستین واکسن های کرونا 
با سالمندان در خانه های سالمندان  می بایست 
دو  )این  کشور  درمان  و  بهداشت  کارکنان  و 
گروه ۲۴ میلیون نفر از جمعیت ۳۳۰ میلیونی 
آمریکا را تشکیل می دهند( باشد.« به گزارش 
آسوشیتدپرس، در رأی گیری در این کمیته ۱۳ نفر 
به اولویت سالمندان و کارکنان کادر درمانی رأی 
دادند و تنها یک نفر به این طرح رأی مخالف داد. 
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 ادامه از صفحه 14
ماه جاری  انتظار می رود در  این گزارش  طبق 
میالدی در حدود ۲۰ میلیون واکسن کرونا توزیع 
شود و در نخستین مرحله تزریق واکسن، نوعی 

سهمیه بندی اجرا خواهد شد.
بر اساس این گزارش، معلمان، پلیس، کارکنان 
آتش نشانی و دیگر کارکنان بخش های ضروری، 
کارگران بخش های تولید و توزیع مواد غذایی در 
مراحل بعدی واکسینه خواهند شد. البته این کمیته 
منتظر خواهد ماند تا سازمان غذا و داروی ایاالت 
متحد ایمنی و مؤثر بودن واکسن ها را تأیید کند.
انستیتوی ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا 
هم اعالم کرد: »با گروه بندی افراد متقاضی واکسن 
واکسیناسیون  فرآیند  اولویت،  ترتیب  به  کرونا 
انجام  دسامبر  آخر  تا  کشور  این  در  سراسری 
می شود.« البته کارشناسان امور بهداشت آمریکا 
نیز گفته اند که به احتمال زیاد تا آغاز بهار واکسن 
برای عموم در امریکا در دسترس نخواهد بود.

توزیع رایگان واکسن بین 25 میلیون استرالیایی
اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا هم از 
قرارداد برای دستیابی به واکسن کرونا در کشور 
و ارائه آن به صورت رایگان به همه ۲۵ میلیون 
استرالیایی خبر داد. موریسون افزود: »طبق توافق 
با شرکت آسترازنکا، ما دسترسی زودهنگام به 
واکسن را برای هر استرالیایی فراهم کرده ایم.«
استرالیا همچنین قرارداد 1۵.۲ میلیون یورویی 
و  تهیه سرنگ  برای  آمریکایی  با یک شرکت 
سوزن که هنگام تزریق واکسن استفاده خواهد 

شد امضا کرده است.
البته نخست وزیر استرالیا روز سه شنبه گفت که 
کشورش با همه طرف هایی که در حال ساخت 
واکسن هستند گفت وگو کرده است. او همچنین 
تأکید کرد که استرالیا از پژوهشگران محلی برای 
تولید و ساخت واکسن ضد کرونا حمایت می کند.
شرکت  با  استرالیا  قرارداد  در  قابل توجه  نکته 
قیمت  موضوع  به  که  است  این  آسترازنکا 
پرداخته نشده است. همچنین تاکنون نامی از 
به  واکسن  تهیه  برای  محلی  تولیدکننده  هیچ 

میان نیامده است.

دستور پوتین برای تولید انبوه واکسن
هم  روسیه  رئیس جمهوری  پوتین،  والدیمیر 
اعالم کرد که کشورش ظرف چند روز آینده 
دو میلیون دوز واکسن کرونا آماده خواهد کرد. 
است  داده  دستور  کشور  این  مقامات  به  وی 
به  واکسن  گسترده  تزریق  آینده  هفته  از  که 
داوطلبان را آغاز کنند و معلمان و پزشکان را 

در اولویت قرار دهند.
کشور  »این  گفت:  نیز  روسیه  بهداشت  وزیر 
 19 کووید  واکسن  نفر  هزار   1۰۰ به  تاکنون 
ماه  روسیه  است  گفتنی  است.«  کرده  تزریق 
پیش اعالم کرده بود که طبق نتایج مقدماتی، 
این واکسن در محافظت کردن از مردم در برابر 
کووید 19 به میزان 9۲ درصد اثربخش است.

به گزارش الجزیره، اسپوتنیک وی، یکی از دو 
هنوز  آنکه  با  و  است  روسیه  واکسن ساخت 
آزمایش های بالینی آن به اتمام نرسیده، به تأیید 
نهاد نظارتی خود این کشور رسیده و باید در 

دو نوبت بین داوطلبان تزریق شود.
بین کشورهای  تب توزیع رایگان واکسن در 
به  آنها  از  بسیاری  و  گرفته  باال  هم  آسیایی 

رسمی  خبر  هنوز  البته  پیوسته اند.  روند  این 
از توزیع رایگان واکسن در ایران منتشر نشده 
است، اما شنیده ها حاکی از تصمیم دولت برای 

این منظور است.

توزیع رایگان و اختیاری واکسن در کویت
کویت نخستین کشور عرب منطقه بود که به این 
جرگه پیوست و شیخ صباح الخالد، نخست وزیر 
کویت از اختیاری و رایگان بودن واکسن کرونا 
برای شهروندان و اتباع خارجی مقیم این کشور 
خبر داد. به گزارش روزنامه القبس، الخالد با اعالم 
این خبر گفت: »کویت سهم بسزایی در تأمین 
واکسن کرونا برای همه جهانیان داشته  است.«

کرد:  اعالم  نیز  کشور  این  بهداشت  وزارت 
»محموله اول واکسن کرونا ۵ درصد از ساکنان 
این کشور را پوشش خواهد داد و اولویت با 
افراد مسن و دارای بیماری های زمینه ای خواهد 
که  کردند  اعالم  نیز  کویتی  رسانه های  بود.« 
فایزر  شرکت  با  کشور  این  بهداشت  وزارت 
بیوان تک درباره واردات یک میلیون دوز از  و 
واکسن ضدکرونا به ارزش حدودی ۷.6 میلیون 

دینار به توافق رسیده اند.

توزیع رایگان واکسن در عربستان
همان طور که انتظار می رفت عربستان هم خبر 
از توزیع رایگان واکسن کرونا داد و وزارت 
بهداشت این کشور اعالم کرد: »واکسن کرونا 
به صورت رایگان در اختیار شهروندان داوطلب 
و افراد مقیم این کشور قرار داده خواهد شد.« بر 
اساس اعالم این نهاد، هدف وزارت بهداشت 
عربستان این است که تا پایان سال آینده میالدی 
۷۰ درصد از جمعیت این کشور واکسن کرونا 

را دریافت کرده باشند.
به گفته مسئوالن وزارت بهداشت عربستان، آن 
دسته از شهروندانی که تاکنون به ویروس کرونا 
آلوده نشده اند در اولویت دریافت واکسن در 
ماه های آینده قرار دارند. همچنین شهروندان 
مگر  نمی کنند،  دریافت  واکسن  سال   16 زیر 

ضرورت  بین المللی  تحقیقات  نتیجه  اینکه 
واکسیناسیون این گروه سنی را تأیید کند.

توزیع رایگان واکسن در عراق
برهم صالح، رئیس جمهوری عراق هم خبر از 
رایگان  توزیع  برای  این کشور  تصمیم دولت 
روسیاالیوم،  گزارش  به  داد.  کرونا  واکسن 
در  خود  سخنرانی  در  عراق  رئیس جمهوری 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل با محوریت 
مقابله با کووید 19، عنوان کرد: »عراق با وجود 
شرایط مالی و اقتصادی بسیار دشوار خود ازجمله 
کشورهایی است که در آن واکسن کرونا به صورت 

رایگان میان شهروندان توزیع می شود.«
رئیس جمهوری عراق با هشدار نسبت به اینکه 
ادامه همه گیری کرونا در هر شهر و روستایی 
معنا است که تمامی جوامع  این  به  در جهان 
بشری در معرض تهدید این ویروس قرار دارد، 
بر اهمیت در نظر گرفتن تفاوت شدید در امکانات 
اقتصادی و مالی کشورها و اتخاذ تدابیر الزم برای 
تسریع در ارائه واکسن به بسیاری از کشورهای 

دارای توانایی محدود نیز تأکید کرد.

آغاز واکسیناسیون در ترکیه از 24 آذر
دولت ترکیه نیز اعالم کرد واکسیناسیون کووید 
19 در این کشور رایگان خواهد بود. فخرالدین 
کوجا، وزیر بهداشت ترکیه با اعالم این مطلب، 
از آغاز واکسیناسیون کرونا در کشورش از هفته 
آناتولی  خبرگزاری  گزارش  به  داد.  خبر  بعد 
ترکیه، وی اعالم کرد: »فاز نخست واکسیناسیون 
سراسری ترکیه از تاریخ 14 دسامبر )۲4 آذر( 
آغاز  کشور  این  درمان  کادر  واکسیناسیون  با 

خواهد شد.«
کوجا با اشاره به اینکه طی 3 ماه آینده )دسامبر، 
ژانویه و فوریه( ۵۰ میلیون دوز واکسن خریداری 
شده از شرکت سینوواک چین وارد ترکیه خواهد 
شد، افزود: »در ماه دسامبر نیز 1 میلیون دوز 
قرار  شده  خریداری  آلمانی  بیوان تک  واکسن 
است وارد ترکیه شود و مذاکرات برای خرید 

۲۵ میلیون دوز دیگر از این واکسن با شرکت 
آلمانی در جریان است.«

وزیر بهداشت ترکیه  با بیان اینکه قرار است 
واکسیناسیون کادر درمانی ترکیه با واکسن آلمانی 
آغاز شود، گفت: »درمجموع قرار است در سال 
آتی میالدی ۷۵ میلیون دوز واکسن چینی و آلمانی 
وارد ترکیه شود و برای واکسیناسیون عمومی و 
بر اساس اولویت بندی افراد دارای ریسک باال 

و دیگر شهروندان مورد استفاده قرار گیرد.«
وی اضافه کرد: »طبق برنامه ریزی های وزارت 
بهداشت، تولید انبوه واکسن تولید داخل ترکیه 
نیز از ماه آوریل سال ۲۰۲1 آغاز خواهد شد و 
این واکسن نیز در روند واکسیناسیون عمومی 

شهروندان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.«
ترکیه  بهداشت  وزیر  اعالم  بنابر  همچنین 
وزارت  پشتیبانی  با  واکسن  تولید  پروژه   16
طی  و  مطالعه  دست  در  کشور  این  بهداشت 
از  بالینی است که برخی  مراحل آزمایش های 

این واکسن ها پیشرفت های خوبی داشته اند.

تالش پاکستان برای تأمین واکسن رایگان
منابع رسمی پاکستان هم گزارش دادند که دولت 
اسالم آباد 1۵۰ میلیون دالر بودجه اختصاصی 
برای سفارش واکسن کرونا و دریافت به موقع 
اعالم  کرده و در گامی جدید قرار است این 
و  بیماران  برای  رایگان  به صورت  واکسن ها 

سایر شهروندان تأمین شود.
نوشین حامد، دبیر پارلمانی وزارت بهداشت 
»دولت  گفت:  خصوص  این  در  پاکستان 
برای  بیشتر  بودجه  تأمین  حال  در  اسالم آباد 
خرید به موقع واکسن کرونا است و پیش بینی 
می شود ظرف چهار تا پنج ماه آینده ارائه آن 

برای شهروندان آغاز شود.«
وی با اعالم شروع مرحله سوم و نهایی آزمایش 
واکسن چینی کرونا در پاکستان افزود: »این  کشور 
با طرف های آمریکایی و شرکت های چندملیتی نیز 
در تماس است و از این طریق آسان ترین مسیر 

را برای خرید واکسن انتخاب خواهد کرد.«



رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور: 

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور از تعویق 
پنجاه و نهمین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت 

بهداشت خبر داد.
به گزارش سپید، سعید هاشمی نظری از تعویق 
آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت خبر داد و 
گفت: »با توجه به رصد وضعیت ابتال و انتقال کرونا 
ویروس در کشور، پنجاه و نهمین دوره آزمون زبان 
انگلیس MHLEوزارت بهداشت که قرار بود روز 
پنجشنبه ۲۰ آذر ۹۹ برگزار شود به تعویق افتاد و 
آزمون در روز دوشنبه اول دی ماه برگزار می شود.«
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور ادامه 
داد: »ثبت نام و ویرایش پنجاه و نهمین دوره آزمون 
زبان انگلیسی MHLE وزارت بهداشت از ساعت 
۱۵ روز یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹ آغاز شد و ساعت ۱۵ 
روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۹۹ پایان یافت، آزمون زبان 
انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLEدارای 
۱۰۰ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل ۳۰ 
پرسش درک مطلب شنیداری، ۴۰ پرسش واژگان، 
ساختار و دستور زبان و ۳۰ پرسش درک مطلب 

نوشتاری و ۱۰۰ نمره بدون نمره منفی است.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی در پایان 
نام  به  ویژه  ُکد  یک  دارای  کارنامه  افزود:  »هر 
آن  باالی  در  که  بوده   Certification Code
درج می شود و درستی آن از طریق سایت مرکز 
سنجش آموزش پزشکی در پیوند تأیید کارنامه یا 
Check Certificate Validityقابل استعالم 
است؛ بنابراین، کارنامه چاپ شده یا گواهی دیگری 
برای شرکت کنندگان جهت ارائه به مراجع گوناگون، 

صادر نخواهد شد.«
همچنین رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی 
از تمدید ثبت نام آزمون ملی دانش آموختگان 
دندانپزشکی خارج از کشوراظهار کرد: »متقاضیان 
شرکت در آزمون که در بازه زمانی قبلی موفق به 
ثبت نام نشده اند، می توانند از ساعت ۱۰ صبح روز 
یکشنبه ۳۰ آذر ماه ۹۹ تا ساعت ۱۰ صبح روز 

دوشنبه یکم دی ماه ۹۹ با مراجعه به سایت مرکز 
سنجش و اموزش پزشکی نسبت به ثبت نام و یا 

ویرایش اطالعات خود اقدام کنند.«
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی ادامه داد: 
»چهاردهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان 
خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی طبق 
قوانین و مقررات )به ویژه مفاد دستورالعمل اجرایی 
آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته 
دندانپزشکی عمومی( پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۹۹ به 
روش الکترونیک برگزار می شود. آزمون دروس 
اختصاصی رأس ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح روز 
پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۹۹  و آزمون دروس علوم 
پایه رأس ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه روز پنجشنبه ۱۱ 

دی ماه ۹۹ برگزار خواهد شد.«
هاشمی نظری گفت: »بر این اساس ثبت نام این 
آزمون در روزهای ۹ تا ۱۲ آذر انجام شد و با 
توجه به درخواست داوطلبان مرکز سنجش آموزش 
پزشکی مهلت ثبت نام در این آزمون را تمدید کرد 
و متقاضیان مجاز می توانند در بازه زمانی یکشنبه 
۳۰ آذر تا دوشنبه اول دی ماه ۹۹ به سایت اینترنتی 
www.sanjeshp. مرکز سنجش آموزش پزشکی

ir مراجعه کنند و در بخش آزمون ملی دندانپزشکی 
نسبت به ارسال مدارک ثبت نام اقدام کنند. این 

مهلت دیگر تمدید نخواهد شد.«
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی بیان کرد: 
»داوطلبان پیش از ثبت نام اینترنتی، باید در »مرکز 
خدمات آموزشی« وزارت بهداشت تشکیل پرونده 
داده یا آن را تکمیل کنند. فقط افرادی که توسط 
مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه شورای آموزش 
دندانپزشکی و تخصصی معرفی شده باشند، مجاز 
به شرکت در آزمون ملی هستند و هزینه ثبت نام 

۲ میلیون ریال )۲۰۰ هزار تومان( است.«
هاشمی نظری با اشاره به مکان برگزاری آزمون 
ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته 
دندانپزشکی عمومی گفت: »آزمون در یکی از 

دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران برگزار 
خواهد شد و نشانی دقیق آن روی کارت ورود به 
جلسه درج می شود. پس از آزمون مرحله نظری 
اسامی قبول شدگان در سایت اینترنتی مرکز سنجش 
آموزش پزشکی اعالم خواهد شد و قبول شدگان 
در مرحله نظری آزمون، جهت شرکت در مرحله 
عملی آزمون به پردیس بین الملل دانشگاه علوم 

پزشکی تهران معرفی خواهند شد.«
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار کرد: 
»کارت شرکت در آزمون از ساعت ۱۵ روز سه شنبه 
۹ دی ماه ۹۹ از طریق سایت مرکز سنجش و 
آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار خواهد 
گرفت. )داوطلبان باید پرینت کارت ورود به جلسه 
و اصل کارت ملی خود را در روز آزمون همراه 
داشته باشند، در غیر این صورت از ورود آنان به 

سالن برگزاری آزمون جلوگیری خواهد شد.(«
آزمون  در  نام  ثبت  نحوه  درباره  نظری  هاشمی 
ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته 
دندانپزشکی عمومی اظهار کرد: »مراجعه به سایت 
اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی، مراجعه به 
ترتیب به پیوندهای »دندانپزشکی«، »آزمون ملی«، 
»ارسال مدارک و ثبت نام«، پرداخت الکترونیکی 
هزینه ثبت نام ۲ میلیون ریال، ارسال مدارک، تکمیل 
فرم ثبت نام و دریافت کد رهگیری برای ثبت نام 
اینترنتی ضروری است.« رئیس مرکز سنجش آموزش 
پزشکی بیان کرد: »کارت شرکت در آزمون از ساعت 
۱۵ روز سه شنبه نهم دی ماه از طریق سایت مرکز 
سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار 
خواهد گرفت و داوطلبان باید پرینت کارت ورود 
به جلسه و اصل کارت ملی خود را در روز آزمون 
همراه داشته باشند. در غیر این صورت از ورود آنان 

به سالن برگزاری آزمون جلوگیری خواهد شد.«
هاشمی نظری درباره منابع آزمون دانش آموختگان 
رشته دندانپزشکی خارج از کشور سال ۹۹ اظهار کرد: 
»فهرست منابع بخش اختصاصی آزمون ملی دانش 

آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور سال ۹۹ 
در سایت سنجش پزشکی پیوند »منابع آزمون ها«، 
بخش »منابع آزمون ملی دانش آموختگان خارج از 
کشور رشته دندانپزشکی سال ۱۳۹۹« قابل دسترسی 
است. فهرست منابع بخش علوم پایه آزمون ملی 
دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور 
سال ۹۹ در سایت سنجش سنجش پزشکی پیوند 
»منابع آزمون ها«، بخش »منابع آزمون جامع علوم 
پایه پزشکی و دندانپزشکی« قابل دسترسی است.«
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به 
نحوه برگزاری آزمون عملی دانش آموختگان رشته 
دندانپزشکی خارج از کشور سال ۹۹ بیان کرد: »پس 
از آزمون مرحله نظری اسامی قبول شدگان در سایت 
اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم خواهد 
شد و قبول شدگان در مرحله نظری آزمون، جهت 
شرکت در مرحله عملی آزمون به پردیس بین الملل 
دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی خواهند شد.«
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی به نحوه ثبت 
نام اینترنتی و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام 
اشاره کرد و گفت: »مدارک مورد نیاز جهت ثبت 
نام اینترنتی شامل تصویر اسکن شده یک قطعه 
عکس که در سال جاری گرفته شده باشد، تصویر 
اسکن شده صفحه اول شناسنامه و تصویر اسکن 

شده کارت ملی است.«
هاشمی نظری بیان کرد: »داوطلبانی که پیش از این 
در آزمون جامع علوم پایه شرکت کرده و قبول 
شده اند، می توانند از نمره قبولی قبلی خود استفاده 
کنند و در بخش علوم پایه آزمون شرکت نکنند.«

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآوری کرد: 
»پس از آزمون مرحله نظری اسامی قبول شدگان 
در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی 
اعالم خواهد شد. قبول شدگان در مرحله نظری 
آزمون، جهت شرکت در مرحله عملی آزمون به 
پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران 

معرفی خواهند شد.«

آزمون زبان انگلیسی 
وزارت بهداشت 
به تعویق افتاد
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نبود مسئولیت اجتماعی جامعه در برابر ایدز؛

  یاسر مختاری
روزهای پایانی هفته اطالع رسانی در مورد بیماری 
ایدز به نام مسئولیت اجتماعی رقم خورده است. 
مسئولیت اجتماعی از این باب مهم است که 
نخست از ابتالی افراد بیشتر و شیوع آن جلوگیری 
می کند و دوم اینکه موجب شناسایی افراد مبتال 

بیماریابی و درمان آنها می شود.
  HIV در حال حاضر ایران سه موج از شیوع
را پشت سر گذاشته است، موج نخست که با 
خون های آلوده و یکی دو نفر که رابطه پرخطر 
داشتند وارد ایران شد، در این مرحله تک گیری 
HIV در جامعه رخ داد. در موج دوم، بیماری 
سوم  موج  در  شد،  مشاهده  پرخطر  افراد  در 
افزایش  افراد پرخطر  بیماری در میان  این  نیز 
پیدا کرده و در جامعه نیز درصد کمی وجود 
داشت. به گفته تهمینه بی آزار متخصص عفونی 
و فلوشیپ ایدز  اگرچه هنوز موج چهارم این 
بیماری وجود ندارد اما باید از آن ترسید چرا که 
شیوع آن در جامعه افزایش پیدا می کند و میزان 
مبتالیان به صورت تصاعدی رشد می کند. به 
همین دلیل مسئولیت اجتماعی افراد و بیماریابی 
در این مرحله بی عالمتی و زمانی که فرد هنوز 
به مرحله بیماری ایدز نرسیده بسیار مهم است.

انگ زنی و تبعیض و افزایش میزان ابتال 
در جامعه

بسیاری از متخصصان عفونی و افراد درمانگری 
که به بیماران مبتال به HIV مثبت می پردازند 
همیشه بر عدم انگ زنی به ناقالن و مبتالیان تأکید 
دارند و آن را یکی از مصادیق اصلی مسئولیت 

اجتماعی در رابطه با این بیماری می دانند.
»باید  می گوید:  سپید  به  رابطه  این  در  بی آزار 
فضا را برای افراد مبتال فراهم کرد تا در مورد 

بیماری خود صحبت کنند. از سوی دیگر باید 
آموخت که بیماری از چه طریق منتقل نمی شود. 
اگر این موضوع را بدانیم بسیاری از مشکالت 
این  نبود  می شود.  حوزه حل  این  در  موجود 
فضا موجب می شود تا هم اطالعات نادرست 
به افراد منتقل شود و هم اینکه افراد در معرض 
بیماری های  به مراکز مشاوره  خطر ترسیده و 
رفتاری برای تشخیص بیماری مراجعه نکرده و 
در صورت مثبت بودن درمان دریافت نمی کنند 
و بدون شناسایی در حالیکه همچنان ناقل هستند 

آن را در جامعه شیوع می دهند.«
 این متخصص با بیان اینکه وقتی سطح ویروس
HIV قابل شناسایی باشد دیگر غیر قابل انتقال 
می شود، اظهار می کند: »این بدان معناست که 

فرد با درمان هایی که دریافت می کند ویروس 
را به همسر خود یا فرزندی که به دنیا می آورند 
بزرگی  بسیار  دستاورد  این  و  نمی دهد  انتقال 
برای افرادی است که خدمات درمانی دریافت 
می کنند و می توانند زندگی طبیعی داشته باشند. 
فردی که HIV او شناسایی شده است، کمترین 
خطر را برای انتقال دارد و باید از افرادی ترسید 
که شناسایی نشده اند. به همین دلیل با کسی که 
اعالم می کند که HIV مثبت است باید بهترین 
برخورد و رفتار را داشت. این افراد سال هاست 
که رفتار پرخطر نداشته یا کودکانی هستند که از 
پدر و مادر خود مبتال شده یا خانم هایی هستند 
باید  گرفته اند.  را  ویروس  خود  همسر  از  که 
این انگ و تبعیض را کنار گذاشت. این افراد 
می توانند درمان های الزم را دریافت و ازدواج 

کنند و بچه دار شوند.«
وی می افزاید: »فردی که رابطه پرخطر دارد یا 
پرستاری که در بیمارستان به  اشتباه یک سوزن 
آلوده در دستش فرومی رود، چنانچه در ۷۲ ساعت 
اول به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری مراجعه 
کند، دارو دریافت می کند و پس از یک ماه سطح 

ویروس را در بدن خود به صفر می رساند. 
ادامه در صفحه 18 

خطرانگ زنی به مبتالیان به ایدز
 و افزایش شیوع بیماری

بی آزار: باید فضا را برای افراد 
مبتال فراهم کرد تا در مورد 

بیماری خود صحبت کنند در غیر 
این صورت افراد در معرض 

خطر ترسیده و به مراکز مشاوره 
بیماری های رفتاری برای 

تشخیص بیماری مراجعه نکرده 
و در صورت مثبت بودن درمان 

دریافت نکنند و بدون شناسایی 
در حالیکه همچنان ناقل هستند 

آن را در جامعه شیوع دهند

سهرابی: اضطراب و استرس 
موجب می شود سی دی فور و 

سیستم ایمنی بدن این افراد 
کاهش یابد و انواع عفونت های 

فرصت طلب بستر رشد در بدن 
مبتالیان را داشته باشند
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 ادامه از صفحه 17
بسیاری از افراد و حتی پزشکان نیز این مورد 
را نمی دانند. لذا دوره طالیی ۷۲ ساعته بسیار 

مهم است.«
جهانی  عهدنامه  اهداف  به  اشاره  با  بی آزار 
عهدنامه  این  »براساس  می گوید:   9۰/9۰/9۰
به  مبتال  افراد  درصد   9۰ باید   ۲۰3۰ سال  تا 
HIV در جهان شناسایی شوند و از میان این 
افراد 9۰ درصد به مراکز درمانی مراجعه کنند 
و درمان شوند و از بین افراد درمان گیرنده نیز 
9۰ درصد میزان ویروس در بدن آن ها به صفر 
بهداشت فراهم  امکاناتی که وزارت  با  برسد. 
کرده است به 9۰ سوم دسترسی داریم و شرایط 
تحقق 9۰ دوم نیز فراهم است. با 9۰ نخست 
هنوز فاصله داریم. HIV  مانند کوه یخ است 
و درصد بسیاری ممکن است هنوز شناسایی 
نشده و ویروس در بدن آن ها نهفته باشد باید 

برای آگاه سازی تالش زیادی کرد.«
 بر اساس برنامه 9۰/9۰/9۰ می بایست 54 هزار 
مبتال به این بیماری شناسایی می شدند. اما علیرضا 
رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی می گوید: »شناسایی ما کمتر 
از این عدد و در واقع 41 هزار و 8۷6 نفر فرد 
بیمار مبتال به HIV در کشور شناسایی شده اند. 
در همین راستا اقدامات و برنامه های مبارزه با 
ایدز در ماه های گذشته بازنگری شده است.« 

شاید بتوان گفت یکی از دالیل عدم رسیدن به 
اهداف برنامه 9۰/9۰/9۰ در مورد شناسایی افراد 
مبتال همین موضوع انگ زنی به افرادی است که به 
 ،HIV هر دلیلی در معرض آلوده شدن به ویروس
بوده اند و آنها را از مراجعه برای تشخیص ابتال 
بازداشته است. اگرچه تمامی مراحل تشخیص و 
درمان در ایران عالوه بر اینکه رایگان است بلکه 
بر اساس اصول محرمانگی پیش می رود و در 
واقع جز فرد مبتال و درمانگران هیچ فرد سومی 

نمی تواند در این رابطه اطالعاتی داشته باشد.
اهمیت منع تبعیض و انگ زنی در مبارزه با بیماری 
به همراه  بهداشت  تا وزات  ایدز موجب شد 
وزارت دادگستری آیین نامه پیشگیری، منع انگ 
و تبعیض را تدوین کنند. و با امضای دو وزیر به 
مجلس شورای اسالمی ارائه کنند و به گفته وزیر 
بهداشت » دسترسی به همه خدمات پیشگیری و 
درمان ایدز از جمله تست های تشخیصی دارو، 
آسیب،  کاهش  خدمات  و  پیشگیری  خدمات 
مراقبت از سالمت روان و توسعه آزمایشگاه های 
سراسر  بیماران  اختیار  در  پیشرفته  تشخیصی 

کشور قرار می گیرد.«

تأثیر انگ زنی در طرد شدن اجتماعی و 
رها کردن درمان

مسأله دیگر پرهیز از انگ زنی تنها در مورد عدم 
تشخیص یا درمان نیست که اهمیت دارد بلکه 
موضوع دیگر مشکالت روحی و روانی بیماران 
و احساس طرد شدگی این افراد در جامعه و 
که  است  استرس هایی  و  اضطراب  نهایت  در 
آنها را به وخیم تر شدن وضعیت سالمت خود 
سوق می دهد. به گفته عاطفه سهرابی روانشناس 
انجمن احیای ارزش ها)انجمن حامیان بیماران 
مبتال به HIV( این اتفاق مانند سم برای این 
بیماران است. چراکه اضطراب و استرس موجب 
می شود سی دی فور و سیستم ایمنی بدن این 
افراد کاهش یابد و انواع عفونت های فرصت 

طلب بستر رشد در بدن مبتالیان را داشته باشند. 
به مرور بدن این افراد ضعیف می شود و حتی 
بدنشان  به  عفونتی  ورود  اثر  در  است  ممکن 

جان خود را از دست بدهند.
سهرابی در این رابطه می گوید: »باورش سخت 
ابتال  خاطر  به  افراد  از  خیلی  اما  نه،  یا  باشد 
خواسته یا ناخواسته به این بیماری مورد قضاوت 
قرار می گیرند. از کار، مدرسه یا دانشگاه اخراج 
می شوند و حتی در مواردی فرصت حضور در 
مطب پزشکان برای معالجه بیماری های دیگرشان 
را نیز از دست می دهند. متاسفانه برخی از پزشکان 
که حتی در این زمینه ها تحصیل کرده اند، این 
بیماران را پذیرش نمی کنند. برای مثال ما همیشه 
ارزش ها  احیاء  انجمن  به  کنندگان  مراجعه  از 
می خواهیم زمان مراجعه به پزشک اعالم کنند 
که ایدز دارند اما در مواردی شاهد این بودیم 
وقتی فرد به مطب دندانپزشکی رفته، پزشک از 
پذیرش وی صرف نظر کرده است.  این اتفاق 
خوبی نیست و به مرور باعث می شود فرد از 
اعالم بیماری اش در جامعه خودداری یا حتی 

درمان و مصرف دارو را رها کند.«

اهمیت آموزش و اطالع رسانی
وجه مهم دیگر مسئولیت اجتماعی در برابر این 
بیماری آموزش های پیشگیری و اطالع رسانی 
در این مورد است، بی آزار در این رابطه اظهار 

می کند: » زمانی اعتیاد تزریقی در جامعه از شیوع 
بسیار باالیی برخوردار بود، اگرچه میزان اعتیاد 
تزریقی در جامعه کاهش پیدا کرده است، اما هنوز 
اعتیاد تزریقی در ایران مهمترین راه انتقال ویروس 
HIV است. البته انتقال از طریق رابطه پرخطر 
جنسی نیز طی سال های اخیر افزایش یافته است. 
بنابراین باید هرچه زودتر آموزش های پیشگیری 
را ارائه دهیم. اولین راه پیشگیری از بیماری های 
آمیزشی در تمامی جهان که با موازین قانونی و 
شرعی کشور نیز منطبق است اجتناب از رابطه 
جنسی پیش از ازدواج است. اصل دوم وفاداری 
به شریک زندگی خود و سوم اجتناب از رابطه 
پرخطر است در صورتی که فرد چنین رابطه ای 

دارد حتما باید از کاندوم استفاده کند. همچنین 
فرد نباید از دارو های روان گردان استفاده کند 
و اعتیاد تزریقی داشته باشد و اگر اعتیاد دارد 
حتمًا به مراکز ترک مراجعه کند، در غیر این 
صورت از سرنگ مشترک استفاده نکند. تمامی 
این اصول پیشگیری با آموزش محقق می شود.«
در  نیز  ایدز  تحقیات  مرکز  رئیس  محرز  مینو 
اختالف   « می گوید:  آموزش  اهمیت  با  رابطه 
از  به طور قطع  ایران و جهان  بین  ابتال  روند 
کمبود آگاهی ناشی می شود. در حالی که در 

کشور ما صحبت از مسایل جنسی در محافل 
رسمی به دالیل مختلف تابو محسوب می شود، 
کمبود اطالعات و آگاهی جوانان در این زمینه 
موجب ابتالی بسیاری را فراهم آورده است.«

رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران با اشاره به این 
که آگاهی درباره این بیماری باید بیشتر شود، 
نمی دانند  هنوز  از جوانان  »بسیاری  می افزاید: 
ایدز چیست و رفتار پرخطر جنسی به چه نوع 

رفتاری گفته می شود.«
کنندگان  مراجعه  بیشتر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به کلینیک و مطب، جوانان تحصیل کرده و از 
نظر اقتصادی و اجتماعی در سطح خوب جامعه 
هستند، تصریح می کند: »متاسفانه این افراد هیچ 
آگاهی ندارند و مبتال می شوند، زیرا نمی دانند 
برخی از رفتارهایی را که انجام می دهند، یک 
رفتار پر خطر است و در معرض خیلی از آسیب ها 

از جمله ایدز و اعتیاد قرار دارند.«
وی علت ناآگاهی را نبود مهارت  آموزی از طریق 
تلویزیون و مدارس می داند و می گوید: »چرا نباید 
جوانان که وارد جامعه  ای با آسیب های مختلف 
می شوند، نتوانند »نه« بگویند. مهارت یعنی این 
که وقتی نوجوان وارد جامعه شد، بتواند »نه« 
بگوید. باید به کودکان مهارت زندگی کردن و 
سالم بودن آموزش داده شود. این بیماری االن 
دیگر کشنده نیست به شرط اینکه افراد بیایند 
فقط  مهارت  آموزش  کنند.  مراجعه  مراکز  به 

آموزش مسواک زدن نیست.«
محرز با تاکید بر اهمیت اطالع رسانی در این زمینه، 
نقش خانواده و سازمان های ذی ربط را در کاهش 
بیماری بسیار مهم می داند و می گوید: » اطالع 
رسانی عمومی با تاکید بر جوانان، نوجوانان و 
خانواده است. در نتیجه رسانه ها می توانند بهترین 
نقش را در افزایش آگاهی عمومی در پیشگیری 
داشته باشند. همچنین سازمان هایی که با نوجوانان 
و والدین آنها در ارتباط هستند مانند آموزش و 
پرورش و دانشگاه ها می توانند مهم ترین نقش را 

در پرورش نوجوانان و جوانان داشته باشند.«

بی آزار: . فردی که HIV او 
شناسایی شده است، کمترین 

خطر را برای انتقال دارد و باید 
از افرادی ترسید که شناسایی 

نشده اند. به همین دلیل 
با کسی که اعالم می کند که 

HIV مثبت است باید بهترین 
برخورد و رفتار را داشت

محرز: بسیاری از جوانان هنوز 
نمی دانند ایدز چیست و رفتار 

پرخطر جنسی به چه نوع رفتاری 
گفته می شود. در حالی که در 

کشور ما صحبت از مسایل جنسی 
در محافل رسمی به دالیل مختلف 

تابو محسوب می شود، کمبود 
اطالعات و آگاهی جوانان در این 
زمینه موجب ابتالی بسیاری را 

فراهم آورده است


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

