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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد خبـر

روند صعودی کرونا در ۵  استان
جریمه 2۰۰هزار تومانی برای ناقضان قرنطینه

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن تشریح 
آخرین مصوبات این ستاد، توضیحاتی درباره 
دستیابی به واکسن کرونا، طرح محله محور شهید 
سلیمانی و روند بیماری در کشور ارائه کرد.

گفت:  رئیسی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
»نتیجه ای که شاهد آن هستیم نتیجه تالش های 
مردم و مسئوالن است. در این چند هفته مردم 
خیلی خوب عمل کردند و رعایت پروتکل ها 
این نوید بخش  به باالی 85 درصد رسید و 
را  بیماری  انتقال  زنجیره  بتوانیم  که  بود  آن 
قطع کنیم. اما این محدودیت ها هم می توانند 
بازگردند و تشدید شوند و هم می توانند کاهش 
یابند؛ با رعایت پروتکل ها شاخص هایمان بهبود 
خواهد یافت. مصوبات اخیر ستاد ملی کرونا 
معنای کامل مصوبات و محدودیت هوشمند 
است. مثال اکنون تهران وضعیت نارنجی دارد 
اوضاع  بگوید  ما  به  آمار  هفته  آخر  اگر  اما 
بازمی گردد.  محدودیت ها  مجدداً  شده  قرمز 
و  نارنجی  شهرهای  تمام  برای  موضوع  این 

زرد صادق است.«
وی افزود: »با اجرای دقیق پروتکل ها بعد از دو 
هفته شاهد کاهش مراجعات به مراکز درمانی 
موارد  کاهش  هفته   5 از  پس  و  بود  خواهیم 
مرگ و میر را خواهیم داشت. محدودیت های 
این  در  شهر   ۴3 و  شده  آغاز  آبان   5 از  ما 
تاریخ محدودیت داشتند و ۴۶ شهر هم در 1۴ 
آبان محدودیت هایی را تجربه کردند. تست ها 
افزایش یافت و سختگیری های ما افزایش یافت.«

رییسی با مروری بر وضعیت کرونا در جهان، 
اظهار کرد: »در آمریکا موج تازه ای اتفاق افتاد و 
از ۲8۰۰ مرگ در روز عبور کردند. در انگلیس 
خیز جدیدی مشاهده می شود و مرگ و میرها 
اوج می گیرد. سایت معتبری در مورد مرگ و 
میر کرونا در کشورها پیش بینی هایی می کند و 
در مورد ما هم پیش بینی کرده بوند که در نیمه 
آذر مرگ های ما از روزی 1۰۰۰ نفر گذر می کند 
شد  شکسته  پیش بینی  این  مردم  کمک  با  اما 
در حالی که این پیش بینی برای سایر کشورها 

درست از آب درآمد.«
وی افزود: »ما سه موج از بیماری را در کشور 
و  پروتکل ها  رعایت  از  بعد  و  کردیم  تجربه 
محدودیت ها موج سوم در حال نزولی شدن 
است. مداخالتی که بر اساس تصمیمات ستاد 
ملی کرونا انجام شد در 5 آبان، 1۴ آبان و اول آذر 
مداخالت صورت گرفت و مجموع آنها باعث 
شد خیز بلند بیماری شکانده شود. استان های 
اردبیل، قزوین، گلستان، گیالن، مازندارن روند 
را تجربه  بیماری  یا در حال صعود  صعودی 
شهر   ۶۴ اکنون  قرمز  شهر   1۶۰ از  می کنند. 
قرمز است و ۲79 شهر نارنجی و 1۰5 شهر 

زرد هستند.«
وی درباره روند صعودی کرونا در استان های 
این روند  شمالی کشور، تصریح کرد: »علت 
صعودی به ۴ هفته قبل و سفرهایی که اتفاق 
شهر   11 فارس  استان  در  بازمی گردد.  افتاد 
 ۶ مازندارن  9 شهر،  گلستان  استان  در  قرمز، 

شهر، قزوین 5شهر، گیالن و اصفهان ۴ شهر؛ 
در استان های اذربایجان غربی، خراسان رضوی 
و شمالی، اردبیل، کرمان و ایالم 3شهر قرمز 
داریم. این نشان می دهد برای کنترل بیماری 

به شهرهای قرمز این استان ها رجوع کنیم.«
سناریو  سه  »ما  افزود:  بهداشت  وزیر  معاون 
برای بیماری پیش بینی کرده بودیم. در سناریو 
ادامه می یافت، در سناریو  سه روند صعودی 
را  محدودیت ها  و  می زدیم  ماسک  فقط  دو 
دنبال می کردیم و سناریو اول در قله بیماری 
متوقف می شدیم. در صورت ماندن در سناریو 
اول 3۰ هزار بیمار بیشتر بستری می شدند و 
۴۶۰۰ نفر بیشتر از دنیا می رفتند و این نشان 

دهنده تاثیرات پروتکل ها است.«
وی در ادامه تاکید کرد: »هنوز 7 شهر داریم که 
باید به آنها به طور ویژه توجه کنیم که روند 
پارس  و  اردبیل  در  دارند.  بیماری  صعودی 
اصفهان،  در  نطنز  غربی،  آذربایجان  در  آباد 
کرمان،  راور  رضوی،  خراسان  در  خلیل آباد 
گیالن  در  رودبار  و  گلستان  در  بندرترکمن 
حتی روند بیماری متوقف هم نشده است و 
همچنان صعودی است. در 11 شهر هم بیماری 
متوقف شده اما نزولی نشده است؛ شهرهای 
سنقر،  فاروج،  آق قال،  بهشهر،  آمل،  ساری، 
حرصین، نایین گرکان، رشت، فارسان شامل 
این موضوع هستند. میزان رعایت پروتکل ها 
در این شهرها کم بوده است و یا دورهمی های 

داشتند.« خانوادگی 

رییسی تاکید کرد: »ویروس از بین نرفته است 
و مردم باید این نکته را به یاد داشته باشند. 
پروتکل ها  و  شود  برداشته  محدودیت ها  اگر 
رعایت نشود تمام رنگ بندی ها به هم می ریزد. 
در ستاد ملی مصوبه خوبی داشتیم که محدودیت 
تردد 9 شب تا ۴ صبح به جز شهرهای قرمز 
در شهرهای نارنجی هم اجرا شود که با توجه 
به مهمانی های شبانه و شب یلدا که در پیش 

است، اتفاق خوبی خواهد بود.«
وی درباره آخرین آمار تخلفات کرونایی در 
شهرهای قرمز، گفت: »در ورودی شهرها 3۰ 
هزارخودرو از طریق دوربین جریمه شدند و 1۴ 
هزار خودرو هم به شکل دستی جریمه شدند. 
در تردد درون شهری در شهرهای قرمز حدود 
از ساعت وضع محدودیت  تردد پس   8۴۰۰
این 1۴ روز تصادف  داشتیم. خوشبختانه در 
به  منجر  تصادف  و  درصد   ۴5 فوت  منجربه 

خسارت 5۰ درصد کاهش یافته است.«
وی درباره رهگیری مبتالیان با کد ملی، بیان 
کرد: »بر اساس آخرین آمار 31 میلیون استعالم 
از بانک اطالعاتی ما در ارتباط افراد مثبت گرفته 
که  مبتال  نفر   ۴۶37 نگذاشتیم  و  است  شده 
می خواستند سوار وسایل نقلیه مانند هواپیما و 
... شوند. این متخلفان خدمت دریافت نمی کنند 
و جریمه ۲۰۰ هزارتومانی دارند و به قرنطینه 
منتقل می شوند. تاکنون حدود ۲5 هزار پیامک 
هم برای افرادی که نقض قرنطینه کرده اند ارسال 
شده است. طرح محله محور مقابله با کرونا 

بسیار موثر خواهد بود.«
رییسی ادامه داد: »کشورما سابقه بیش از ۴۰ 
این  دارد.  درمان  و  بهداشت  زمینه  در  سال 
حمایت  و  نظارت  مراقبت،  حیطه  در  طرح 
در جغرافیای محله فعالیت می کند. برای قطع 
زنجیره ویروس، ایجاد محدودیت راهکار اصلی 
نیست بلکه یک پنجره فرصت برای شماسایی 
بیمار، ایزوله کردن او و حمایت از او است.«
صحبت  تلویزیونی  برنامه  یک  در  که  وی 
به  کرونا  واکسن  که  زمانی  درباره  می کرد، 
مسیر تالش  دو  »در  می رسد، گفت:  دستمان 
می کنیم، دو شرکت دانش بنیان در حال تالش 
هستند و از طریق دیگر و عضویت در صندوق 
کوواکس هم 1۶ میلیون و 8۰۰ هزار دوز در یک 
مرحله و حدود ۲۰ میلیون دوز در مرحله بعد 
رزرو کردیم. از آمریکا هیچ چیز بعید نیست 
اما کوواکس متعهد شده است تا واکسن رزرو 
و  تولید  در مسیر  اما  برسد  ما  به دست  شده 
واردات همزمان در حال تالش هستیم. البته حتی 
کشورهایی هم که واکسیناسیون را آغاز کردند 
نباید از رعایت نکات بهداشتی غافل شوند.«

کرد:  بیان  نیز،  آنفلوآنزا  واکسن  درباره  وی 
»این واکسن به دستمان رسیده است و چون 
فصل سرما در پیش است هنوز می توان از آن 

استفاده کرد.«
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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران:  خبـر

کرونا در تهران هنوز در حال قربانی گرفتن است
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با اشاره به وضعیت شکننده و نگران کننده 
تهران از نظر شیوع کرونا و تاکید بر اینکه نباید 
و  مطلوب  عنوان شرایط  به  را  فعلی  وضعیت 
ثبات یافته در تهران تلقی کرد، درخصوص پدیده 
رجعت یا بازگشت سنگین تر بیماری در اپیدمی ها 

هشدار داد.
به گزارش سپید، علیرضا زالی در  نشست آنالین 
نقش گروه های داوطلب در کنترل بیماری کرونا 
که همزمان با روز جهانی داوطلب برگزار شد، 
ضمن تقدیر از تالش تمامی افرادی که در زیر 
چتری مزین به نام داوطلب فعالیت می کنند، فلسفه 
نامگذاری این روز را التفات عمومی و توجه جهانی 
به نقش و وجاهت اجتماعی این قشر ذکر کرد.
وی با اشاره به ماهیت پیچیده بیماری کرونا، 
ریشه کن سازی و حذف این بیماری در عرصه 
مشارکت  بدون  را  جهانی  و  فراملی  ملی، 
جمعی و استفاده بهینه از ظرفیت های مردمی 
غیرممکن دانست و گفت: »از داالن مشارکت 
از جغرافیای  را  بیماری  این  مردمی می توان 

هر کشوری حذف کرد.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با بیان این که شاهد یک بازآفرینی مجدد 
در عرصه عواطف انسانی در پاندمی کرونا بودیم، 
افزود: »بشر امروز در کنار تلخی های ناشی از 
شیوع کرونا بیش از هر زمان دیگری نیاز به الفت 
و انس با دیگران را لمس کرده و شاهد اقتران، 
همگرایی و رسیدن به یک نقطه عاطفی مشترک 

در بین مردم هستیم.«
وی به عوارض ناشی از بیماری کرونا در ابعاد 
مختلف بیماری زایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و روانی اشاره کرد و با توجه به نتایج مطالعات 
اضطراب،  افسردگی،  تهران  در  گرفته  صورت 
دلزدگی های اجتماعی، اختالل در امنیت شغلی، 
شهروندی،  آحاد  اقتصادی  وضعیت  تزلزل 
سیکل  فرودست،  اقشار  اقتصادی  آسیب های 
معیوب بیماری و فقر را برخی از این عوارض 

برشمرد.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با بیان این که در این شرایط سخت مردم 
نیاز به کمک های التیام آفرین و ترمیمی دارند، 
بهترین مدل را استفاده از کمک های داوطلبانه عنوان 
کرد و مفهوم شعار امسال روز جهانی داوطلب را 
ایجاد یک انگیزش و امیدآفرینی برای آینده ای 

بهتر در عرصه جهانی بیان کرد.
وی شکل گیری فعالیت های داوطلبانه در ایران 
را عمدتاً در قالب تکانه های هیجانی دانست که 
سازمان یافته و سیستمیک نیستند و به آسیب شناسی 

در این زمینه پرداخت.
به گفته زالی، حرکت سازمان یافته، ثبات و استمرار 
کارهای داوطلبانه بر اساس نیازهای اجتماعی و 
اقتصادی مردم، استفاده بهینه از بازتوزیع نیروهای 
داوطلبی و استمرار خدمات داوطلبانه به عنوان 
یک حرکت سیستماتیک از نیازهای امروز در 

عرصه کارهای داوطلبانه است.
گسترش و ترویج فرهنگ داوطلبانه در نهادهای 

حقوقی و حقیقی، همپوشانی در کارهای خیریه و 
در نتیجه استفاده غیر بهینه از ظرفیت های موجود 
از دیگر موضوعات مطرح شده توسط زالی در 

این خصوص بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
وضعیت شکننده و نگران کننده تهران از نظر 
شیوع بیماری یادآور شد که نباید وضعیت فعلی 
را به عنوان شرایط مطلوب و ثبات یافته در تهران 
تلقی کرد و درخصوص پدیده رجعت یا بازگشت 

سنگین تر بیماری در اپیدمی ها هشدار داد.
زالی خاطر نشان کرد: »در این پدیده هنگام افول 
بیماری ممکن است شاهد بازگشت سنگینتر آن 
باشیم، به همین دلیل باید مردم و مسئوالن مراقب 
باشند. زیرا هنوز کرونا در تهران در حال قربانی 
گرفتن است، کالبد شهر به ویروسی آلوده است 
که در حال تسخیر سنگرهای جدید بیولوژیک 
است. بنابراین از دیدگاه کارشناسی از نقطه افول 

نسبی بیماری در تهران دور هستیم.«
وی استفاده بهینه از ظرفیت های مردمی برای 
افزود:  و  برشمرد  مهم  را  کووید19  کنترل 
»کارهای داوطلبانه اگر به صورت سیستماتیک 
و سازماندهی شده طراحی و بازمهندسی مناسبی 
پیدا کند، حتما شرایط بهتری در کنترل بیماری 
خواهیم داشت. بین نیازها و خواسته های محیطی 
نیازمند مشارکت کار داوطلبانه و میزان گسیل 
داشتن انرژی های نهفته داوطلبان باید یک لینک 
و اتصال برقرار شود. زیرا جدایی این دو مورد 

ما را از اهداف دور می کند.«
وی تاکید کرد: »تا زمانی که به این مشارکت های 
داوطلبانه نیاز است باید با پمپاژ منطقی و هوشمندانه 
هیجانات ایجابی مثبت در داخل جامعه به استمرار 
این طراوت کمک کنیم. جریان داوطلبانه در کشور 
ما باید زنده باشد و تجلی پویایی و حیات مستمر 
آن را در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی ببینیم.«

زالی به سهم داوطلبان در توسعه اقتصادی جهانی 
و بومی اشاره کرد و گفت: »در ایران سال های 
اخیر سرمایه گذاری و شالوده ریزی خوبی در زمینه 
رابطان سالمت صورت گرفته است و امروز در 
گام چهارم پایشی مدیریت بیماری کرونا و محله 
محوری شاهد تبلور واقعی تالش داوطلبان سالمت 
در محله ها هستیم. سرمایه گذاری در این روزهای 
سخت مورد بهره برداری قرار گرفته و در تهران 
شاهد افزایش چشمگیر داوطلبان سالمت هستیم.«
وی با تاکید بر لزوم انتقال پیام های بهداشتی به 
درون خانواده ها گفت: »امروز بیش از هر زمان 
دیگری نیاز به انتقال مفاهیم سالمت به درون 
با  تا  است  مناسبی  داریم و فرصت  خانواده ها 
طرح هر خانه یک پایگاه سالمت و تحقق طرح 
محله محوری بتوانیم  در این زمینه حرکت کنیم.«
زالی استفاده از دانش آموزان را یکی از بهترین 
مدل های طراحی داوطلبان سالمت برای تغییر 
فضای فرهنگی، بهداشتی و دانشی درون خانواده ها 
عنوان کرد و گفت: »امروز این آینده سازان به 
حدی از بالندگی رسیده اند که به عنوان یک عنصر 
مسئولیت پذیر می توانند سفیر سالمت خانواده 

خود باشند.«
وی در بخش دیگری از سخنان خود آسیب های 
اجتماعی را بحثی جدی ذکر کرد که بدون کمک 
مردم کاهش یافتنی نیست و نیازمند مشارکت همه 

دستگاه ها و نهادهای مختلف است.
زالی با ذکر این نکته که بین میزان توسعه اقتصادی و 
اجتماعی هر کشور و همراهی داوطلبان آن ارتباطی 
مستقیم وجود دارد، نقش داوطلبان سالمت در 
افزایش سرمایه های اجتماعی و اعتماد عمومی 
را بسیار مهم دانست و گفت: »کارهای داوطلبانه 
می تواند به عنوان یک میانبر به این موضوع کمک 
کند و داشتن اعتماد عمومی به عنوان بن مایه 
اداره هر جامعه ای می تواند  اداری و مدنی در 

نقش آفرین باشد.«

وی طرح محله محور را یک طرح اجتماعی و 
راهبردی جدید در کنترل بیماری کرونا دانست 
و اظهار کرد: »نقطه هدف گیری این طرح صرفا 
کرونا نیست بلکه یک زیرساخت اجتماعی مردمی 
ترویج می دهد که  تهران  را در سطح محالت 
می تواند بعنوان یک زیرساخت با دوام و با ثبات 
در مقابل تمامی تکانه های اجتماعی و روانی و 
بیماری زایی و حوادث غیر مترقبه آماده باشد.«

به گفته زالی، اگر چنین ساختار مردمی منظمی 
شکل گیرد دیگر نگران وقوع بحران ها در کالنشهر 
تهران نخواهیم بود؛ چون این زیرساخت منظم 
می تواند به عنوان یک جریان مستمر اجتماعی 

در زمان الزم به ایفای نقش بپردازد.
وی مهم ترین موضوع در طرح محله محور را 
استفاده بهینه از نیروهای داوطلب مردمی برشمرد 
و گفت: »در گذشته محالت تهران کانون های 
اجتماعی و همگرایی بودند و امروز بیش از هر 
زمان دیگری نیاز به هویت بخشی محالت تهران 
داریم. متاسفانه شهرنشینی باعث کم رنگ شدن 
این همگرایی شد اما این طرح محله محور باعث 

بازیابی هویتی محالت می شود.«
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی در ادامه نمایندگان سازمان های غیر 
داوطلبان  و  رابطان  جهادی،  گروه های  دولتی، 
سالمت، سازمان های مردم نهاد، موسسات خیریه 
حاضر در نشست ضمن بیان سخنانی به ارایه 

نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
رعایت  با  که  نمادین  مراسم  این  انتهای  در 
شد،  برگزار  حفاظتی  و  بهداشتی  پروتکل های 
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهر تهران با اهدای لوح تقدیر و هدایایی 
از نمایندگان سازمان های غیر دولتی، گروه های 
جهادی، رابطان و داوطلبان سالمت، سازمان های 
مردم نهاد، موسسات خیریه که داوطلبانه در بحران 

کرونا کمک کردند، قدردانی کرد.
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سخنگوی سازمان غذا و دارو:  خبـر

هیچ داروی شیمیایی و گیاهی برای درمان کرونا وجود ندارد
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »چیزی به اسم داروی گیاهی 
ضد کرونا وجود ندارد اما داروهایی با منشا گیاهی هستند که می توانند 
کمکی به عالئم بیمار مبتال به کرونا باشند و برخی از آن عالئم را 

کاهش دهند.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور افزود: »آزمایش هایی که پیش  از 
این بر روی داروهایی با منشأ گیاهی انجام شده، نشان داده که این 
داروها می توانند تأثیر نسبی داشته باشند و برخی از آن ها بر همین 
اساس هم مجوز تولید گرفتند.« وی افزود: »ضمناً این مجوزها ۶ ماهه 
است و تنها چهار دارو مجوز موقت دریافت کرده اند و تعدادی هم 
در دست بررسی هستند. اما هیچ داروی شیمیایی و گیاهی قطعی 
برای کرونا وجود ندارد و همچنان مهم ترین راه مقابله با آن همان 

پیشگیری و رعایت توصیه های بهداشتی است.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین درباره واکسن ایرانی کرونا 
گفت: »به  موازات گسترش ویروس کووید19 در دنیا، بیش از 17 

شرکت دانش بنیان و پژوهشی در ایران نیز شروع به مطالعه بر روی 
واکسن این بیماری کردند که حتی برخی توانستند بعد از تولید 
آزمایشگاهی، بر روی حیوانات نیز مطالعه کنند و البته این محققین 
بعد از مطالعه پیش بالینی، در آستانه ورود به مطالعات انسانی قرار 
می گیرند. چنانچه یکی از آن ها در هفته گذشته مجوز اخالق را نیز 

دریافت کرد.« 
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، افزود: »البته کد 
اخالق مجوزی است که اجازه می دهد واکسن یا هر داروی دیگر 
که دو مرحله آزمایشگاهی و حیوانی را طی کرده بتواند در جمعیت 
محدود بر روی انسان آزمایش شود و ضوابط آن را کمیته اخالق 
بررسی می کند و اگر مستندات کفایت کند کد اخالق صادر می شود.«

جهانپور ادامه داد: »همچنین آزمایش بالینی نیز مراحل مختلفی دارد که 
همه آن ها باید انجام و بررسی کارشناسی شوند. در مرحله انسانی بحث 
بی خطری و ایمنی زایی و اثربخشی هم هم زمان باید مورد بررسی قرار 

بگیرند و پس از بررسی چند باره نتایج وقتی که اثربخشی آن محرز 
شود، واکسن مجوز تولید و تجویز را دریافت می کند.«

مدیر نظارت بر آزمایشگاه های تشخیص طبی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی در مورد کاربرد تست های تشخیص سریع، نکاتی را 

متذکر شد. به گزارش سپید،  سید محمدرضا یثربی گفت: »استفاده 
از تست تشخیص سریع کرونا در بیمارستان ها و آزمایشگاه های 
تشخیص طبی ممنوع است و در این مراکز باید حتماً 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.«

رئیس اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با اشاره به اینکه 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 تأییدی تشخیص مولکولی خصوصاً برای 

افراد عالمت دار توصیه می شود.«
به گزارش مهر، یثربی با بیان این مطلب که برای انجام این تست 
از نمونه نازوفانکس استفاده می شود، تشخیص سریع در بیماران 
عالمت دار مشکوک به ابتال به کووید19، تشخیص عفونت در افراد 
بی عالمت که سابقه تماس با بیمار مبتال به کووید19 را داشته باشد 
و بررسی همه گیری مشکوک در اجتماعات کوچک را از مهم ترین 

کاربردهای این تست برشمرد.

مدیر نظارت بر آزمایشگاه های تشخیص طبی عنوان کرد

مهم ترین کاربردهای تست تشخیص سریع کووید۱۹

جدید  مورد   115۶1 شناسایی  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
کووید19 در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز شنبه تا یک شنبه 
1۶ آذر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 11 هزار و 
5۶1 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و 333 نفر از آنها بستری شدند.« وی گفت: »مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به یک میلیون و ۴۰ هزار و 5۴7 نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه ۲9۴ بیمار کووید19 جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 5۰ هزار و 31۰ نفر رسید.«
به گفته الری، خوشبختانه تا کنون 73۰ هزار و 798 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »58۰9 نفر از بیماران مبتال به 
کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«

الری افزود: »تا کنون ۶ میلیون و 387 هزار و 19 آزمایش تشخیص 
کووید19 در کشور انجام شده است.«

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

استکبار ستیزی، عدالتخواهی و  یادآور  آذرماه  الری گفت: »1۶ 
ایستادگی نسلی فرهیخته، اندیشمند و متفکر کشورمان در مقابل 
استبداد و خودکامگی است. دانشجویان گرانقدر به مانند وجدان 
بیدار، خرمند و حق طلبی به شمار می روند که جامعه را در مسیر 
پیشرفت و تعالی رهنمون ساخته و گام های استوار در مسیر توسعه 

همه جانبه ایران اسالمی برمی دارد.«
وی افزود: »همه گیری کرونا همزمان با فشارهای ظالمانه تحریم های 
اقتصادی کشور در حال گذار از روزهای سخت و نفس گیر تاریخی 
است، نقش تاثیرگذار دانشجویان در مسیر برون رفت از این ایام پر 
التهاب بسیار چشمگیر است. حضور جهادگرانه این عزیزان در 
عرصه های مختلف مبارزه با ویروس از جمله مشارکت در پویش های 
دانشجویی در جهت کاستن از عوارض اجتماعی بیماری و حضور 
دانشجویان علوم پزشکی در خط مقدم مبارزه با ویروس و همچنین 

تالش های دانشجویان متعهد کشور در ساخت واکسن ایرانی کرونا 
همگی نشان از نهادینه شدن حس وطن دوستی، از خودگذشتگی 

و خود باوری در عموم مردم بویژه دانشجویان فرهیخته است.«
الری ادامه داد: »بدون شک تاریخ وزین ایران اسالمی به از خودگذشتگی 
این عزیزان در این برهه حساس تاریخی افتخار می کند. با عنایت 
به طرح ملی مدیریت و کنترل همه گیری کرونا به شیوه محله محور 
و مبتنی بر طرح هر خانه یک پایگاه سالمت با عنوان طرح شهید 
قاسم سلیمانی امید است با مشارکت فعال دانشجویان در این طرح 
ارزشمند در راهبردهای تشدید نظارت بر پروتکل های بهداشتی و 
حفاظت از گروه های آسیب پذیر و آموزش و فرهنگسازی گامی 
موثر در جهت توقف شیوع گسترده بیماری در کشور برداشته شود.«
وی افزود: »عزت و سربلندی همه دانشجویان کشور را از خداوند 
می خواهیم و امیدواریم با رخت بربستن این مهمان ناخوانده، 
مجدد شاهد حضور گرمابخش دانشجویان در مراکز کسب علم 

و معرفت کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۲۹۴  فوتی جدید کرونا  در کشور



محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد خبـر

احتمال دسترسی به واکسن تا  اواخر تیرماه
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره 
به جزییات روند تولید واکسن کرونای ایرانی که به 
تازگی مجوز سازمان غذا و دارو و کمیته اخالق 
را برای ورود به فاز مطالعات انسانی دریافت کرده 
است، گفت: »اگر نتایج مطالعات انسانی این واکسن 
هم مانند فاز حیوانی آن خوب و موفقیت آمیز باشد، 

امیدواریم تا اواخر تیر ماه به تولید برسد.«
به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو با ایسنا 
درباره جزییات روند تولید اولین واکسن کرونای 
ایرانی گفت: »واکسن کرونایی که تولید شده، درواقع 
ویروس ضعیف شده است که مانند واکسن هایی 
است که در کشورهایی مانند چین و روسیه ساخته 

شده است.«
وی با بیان اینکه مطالعات حیوانی این واکسن کرونا، 
نتیجه بخش بوده است، افزود: »این واکسن بر روی 
سه حیوان موش، خرگوش و میمون آزمایش شده 
است و در هر سه مورد موفقیت آمیز بوده است. 
بعد از پایان مطالعات حیوانی و نتایج موفق آن، 
مستندات به سازمان غذا و دارو ارائه شد که مورد 
تایید این سازمان قرار گرفت و کمیته اخالق هم 

مجوز آغاز مطالعات انسانی آن را ارائه داده است 
و باید کلینیکال ترایال انسانی این واکسن را که سه 

مرحله دارد، آغاز کنیم.«
محرز درباره تعداد داوطلبان برای آزمایش انسانی 
واکسن کرونا، ادامه داد: »این موارد به تدریج اعالم 
می شود. افراد داوطلب باید واکسن را در دو دوز 
تزریق کنند و مطالعه انسانی آن باید در سه مرحله 

انجام شود تا اگر در این آزمایشات هم، واکسن هم 
مصون بود و هم موثر بود، بتواند به تولید برسد.«

وی گفت: »ایمنی این واکسن در  بخش حیوانی خوب 
بوده است و باالی ۷۰ درصد ایمنی داشته است.«

محرز درباره شرایط داوطلبان تزریق واکسن در فاز 
مطالعاتی، گفت: »داوطلبان باید بین ۱۸ تا ۵۰ سال 
بوده، سالم باشند، بیماری خاصی نداشته باشند، 

قبال به کرونا مبتال نشده باشند و تست کووید-۱۹ 
آنها هم منفی باشد.«

وی درباره زمان احتمالی تولید انبوه و دسترسی به 
این واکسن، گفت: »اگر خیلی خوشبینانه فکر کنیم، 
در سال جدید و اواخر بهار می توانیم این واکسن 
را داشته باشیم. واکسن های کرونایی هم که در دنیا 
آماده شده تا بخواهد به دست ما برسد، زودتر از 
تیر ماه نخواهد بود. ان شاهلل واکسن خودمان هم 

تا همان زمان یعنی تا تیر ماه نتیجه خواهد داد.«
محرز با بیان اینکه اگر نتایج مطالعات انسانی این 
واکسن هم مانند فاز حیوانی آن خوب و موفقیت آمیز 
باشد، امیدواریم تا تیر ماه به تولید برسد، گفت: »اگر 
واکسن ایمن و موثر باشد، باید مجددا از سازمان 
غذا و دارو مجوز دریافت کند و بعد از آن می تواند 

وارد فاز تولید شود.«
وی تاکید کرد: »واکسن هایی که در دنیا موجود است 
تا بخواهد تولید انبوه شود و به دست ما برسد نیز 
همین قدر طول می کشد. امیدواریم ما هم بتوانیم 
مطالعات را انجام داده، نتیجه بگیریم و واکسن در 

حدود خرداد یا تیر ماه آماده شود.«

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: »در چهار قلم کاالی مهم 
مربوط به تجهیزات مبارزه با کرونا که وزارت صمت مسئول بوده، 

به تولیدات خوبی رسیده ایم.«
به گزارش سپید، علیرضا رزم حسینی با بیان این مطلب افزود: »در 
تولید ماسک مازاد داریم و تولیدکنندگان تقاضای صادرات دارند 
و مجوز صادرات با تقاضای وزارت بهداشت در صورت مازاد 
نیاز داخلی داده می شود.« وی ادامه داد: »در زمینه تولید ونتیالتور 
نیز دو کارخانه بزرگ در حال تولید و تامین نیاز وزارت بهداشت 

بوده و همزمان متقاضی صادرات نیز هستند.«
وی اضافه کرد: »در زمینه تولید دستگاه های اکسیژن ساز نیز واحدهای 

تولیدی آمادگی تولید و تامین نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی را دارند.« رزم حسینی در خصوص تامین اکسیژن بیمارستان ها 
نیز بیان کرد: »فوالد کشور )اصفهان، کرمان، یزد و برخی استان های 
دیگر( به صورت رایگان اکسیژن به بیمارستان ها تحویل می دهند.«
وی اعالم کرد: »با همکاری و تعامل همه تولیدکنندگان و دست 
اندرکاران در تجهیزات مرتبط با کرونا در کشور به خودکفایی 

رسیدیم و این روند همچنان ادامه دارد.«
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص صادرات اقالم مرتبط 
با کرونا گفت: »بنابر تقاضای وزارت بهداشت، اگر در کاالیی مازاد 

نیاز داخلی داشته باشیم، مجوز صادرات هم خواهیم داد.«ایرنا

وزیر صمت خبر داد

خودکفایی ۴ قلم کاالی اصلی مرتبط با کرونا

عضو کمیته ملی واکسن کووید-۱۹ گفت: »همه مسیرهای تهیه 
واکسن کرونا از جمله تولید داخلی و خرید آن از خارج از کشور 

با جدیت در حال دنبال شدن است.«
به گزارش سپید، مسعود سلیمانی اظهار داشت: »در شرایط فعلی هم 
باید به دنبال تولید واکسن کرونا در داخل باشیم و هم به خرید آن 
از خارج کشور فکر می کنیم تا واکسن مورد نیاز کشور تامین شود.«
وی ادامه داد: »کمیته ملی واکسن کووید-۱۹ از ابتدای سال جاری 
هر دو مسیر تامین واکسن اعم از خرید از مجموعه کوواکس وابسته 
به سازمان جهانی بهداشت و سایر فروشندگان معتبر بین المللی و 

تولید داخل را به صورت همزمان دنبال می کند.«
سلیمانی ادامه داد: »بررسی برای مجموعه هایی که امکان خرید از 
آنها وجود دارد و حمایت از تیم های تحقیقاتی که روی واکسن کار 

می کنند از جمله موارد دستور کار این کمیته است.«
سلیمانی در پاسخ به این سوال که آیا از توان، امکانات و تجهیزات 
الزم برای ساخت واکسن کرونا در کشور برخوردار هستیم، گفت: 
»محققان ما توان تولید واکسن کرونا را دارند و تا به حال هم چند 
مورد آزمایشی آن را در کشور ساخته اند.« عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران بیان داشت: »موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی و انستیتو پاستور از مجموعه هایی هستند که  بخش عمده ای از 
واکسن های مورد نیاز کشور را تولید می کنند، به عبارتی دانش تولید 
واکسن در مقیاس صنعتی در کشور وجود دارد. تاکنون واکسن های 
متعددی در داخل کشور ساخته شده و در حال استفاده آنها هستیم.«
سلیمانی با اشاره به اینکه محققان ما از توان علمی کافی برای ساخت 
واکسن کرونا بر اساس پلتفرم های موجود برخوردار هستند، گفت: 
»محققان ما حتی توانایی ساخت واکسنی مانند مدرنا و بایون تک را به 
صورت آزمایشگاهی دارند اما تولید در مقیاس صنعتی مقوله دیگری 
است و الزامات و دانشی فراتر از فقط ساخت واکسن را می طلبد.«
عضو کمیته ملی واکسن کووید-۱۹ بیان داشت: »در شرف ورود به 
مرحله انسانی واکسن کرونا هستیم. در یکی دو هفته آینده یکی از 
تیم های تحقیقاتی که موفق به اخذ مجوز کمیته کشوری اخالق در 
پژوهش شده است، مرحله انسانی واکسن کرونا را آغاز می کند و 
تیم دوم هم با کمی تاخیر وارد این مرحله خواهد شد. به عبارتی به 
زودی ۲ تیم مطالعات انسانی خود را آغاز می کنند. تعدادی از تیم های 
تحقیقاتی ما تقریبا به انتهای مرحله حیوانی واکسن کرونا رسیدند و در 

شرایطی هستیم که می توانند فعالیت خود را در مرحله انسانی ادامه 
دهند.« سلیمانی انتقال از مرحله آزمایشات حیوانی به انسانی را یک 
پله بزرگ در تولید واکسن کرونا اعالم کرد و بیان داشت: »محققان 

ایرانی ما موفق به گذراندن این مرحله بزرگ شده اند.«
به گزارش ایرنا، چندی پیش کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت از دریافت کد اخالق در 
پژوهش توسط اولین واکسن ایرانی کرونا خبر داد و در حساب 
توییتر خود نوشت: »اولین واکسن ایرانی کووید۱۹ موفق به اخذ 

کد اخالق از کمیته ملی اخالق در پژوهش شد.«
وی اعالم کرد که این طرح پژوهشی با عنوان کارآزمایی بالینی بررسی 
بی خطری و ایمونوژنیسیتی واکسن غیرفعال کووید۱۹ در جمعیت 

سالم برای مطالعه فاز یک، کد اخالق گرفته است.
سعید نمکی وزیر بهداشت نیز در همین رابطه گفته است: »یکی از 
شرکت های تولید واکسن کرونا در کشور مجوز مطالعه فاز انسانی 
را گرفته و اگر این مسیر را با موفقیت دنبال کنیم در بهار آینده به 
عنوان یکی از تولیدکنندگان واکسن کرونا در منطقه معرفی می شویم 

و نیازهای مردم را برآورده می کنیم.«

تولید و خرید واکسن کرونا با جدیت دنبال می شود

شماره ۱۸۱۵ ۱۷5 آذر ۱3۹۹



شماره 61815 17 آذر 1399

خبـر

مشاغل گروه های یک و دو در محدودیت های کرونایی
با توجه به وضعیت نارنجی شهر تهران، مشاغل گروه های 1 و ۲ از شنبه )15 آذر 99( مجاز به فعالیت 

شده اند و ساعت پایان کار این صنوف تا ساعت ۲٠:٠٠ )8 شب( اعالم شده است.
به گزارش سپید، در این اینفوگرافیک به اسامی مشاغل و دسته های شغلی که در گروه های یک و 

دو قرار دارند اشاره شده است. در مناطق قرمز، تنها گروه های شغلی یک می توانند فعالیت کنند.



شماره 1815 177 آذر 1399

خبـر

روند کرونا در ایران، از ۱۶ آبان تا ۱۶ آذر
طبق اعالم وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر یکشنبه )1۶ آذر 99( یک میلیون ۴۰ هزار و 
5۴7 نفر را در ایران به طور قطعی مبتال کرده و در مجموع تا این روز 5۰ هزار و 31۰ نفر را 

به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، 73۰ هزار و 798 نفر در ایران تاکنون بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بررسی آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد که طی 1۰ روز اخیر )7 آبان 

تا 1۶ آذر( به طور متوسط در هر ساعت 551 نفر در ایران مبتال و بین 15 تا 1۶ نفر قربانی این 
ویروس شده اند. البته در هر ساعت ۴۰۶ نفر نیز بهبود یافته اند. 

تا 1۶ آذر( را  آبان  ایران طی یک ماه اخیر )از 1۶  اینفوگرافیک روند شیوع کرونا در  این  در 
مشاهده می کنید.



نایب رییس انجمن داروسازان ایران: 

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا:
امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شرایط زرد 

کرونایی وجود دارد
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت: »اگر در زمان برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شرایط کرونایی زرد باشد 

می توانیم انتخابات را با تمهیداتی برگزار کنیم.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان درباره احتمال برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری ۱۴۰۰ و پیشنهاد وزارت کشور برای برگزاری 
انتخابات در دو روز  اظهار کرد: »اهمیت برگزاری انتخابات و سالمت مردم را باید در کنار یکدیگر 

قرار دهیم و طبق فرمایش مقام معظم رهبری سالمت بر همه موضوعات اولویت دارد.« وی بیان کرد: 
»باید توجه داشت که در زمان برگزاری انتخابات وضعیت بیماری کرونا چگونه است چرا که ما بر 
حسب شرایط، وضعیت بیماری کرونا در کشور را تعیین می کنیم و اکنون وضعیت بیماری کرونا 
با یکم آذرماه بسیار متفاوت است و اصال قابل مقایسه نیست.« معاون بهداشت وزارت بهداشت 
اظهار کرد: »امیدواریم شرایط بیماری کرونا در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 
به گونه ای در سطح هشدار یک باشد؛ در واقع اگر در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴۰۰ شرایط کرونایی کشور زرد باشد می توانیم انتخابات را با تمهیداتی برگزار کنیم و تمهیداتی 
اندیشیده و به عنوان مثال انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در شرایط باز برگزار شود و تا آن زمان 
امکان برگزاری انتخابات الکترونیک را بررسی کنند البته اکنون من از امکان برگزاری انتخابات به 
صورت الکترونیکی اطالعی ندارم.« رئیسی تاکید کرد: »اکنون پیش بینی شرایط بیماری کرونا در 

زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بسیار دشوار و برای قضاوت زودهنگام است.«

ستاد کرونا

غذا و  دارو

نایب رییس انجمن داروسازان ایران گفت: »شرایط 
کرونا و مسائلی که به دنبال داشته موجب کاهش 
فروش داروخانه ها شده است، خیلی از مشاغل 
که گردش کار و مالی ندارند تعطیل شده و مجبور 
به تعدیل نیروهایشان شده اند، ولی داروخانه ها 
براساس قوانین نمی توانند کار را تعطیل کنند و 

باید فعالیتشان را ادامه دهند.«
به گزارش سپید، علی فاطمی درباره کم شدن در آمد 
داروخانه ها در ایام کرونا گفت: »امروزه داروخانه ها 
در شرایط کرونایی فروششان بسیارکم شده و اوضاع 
در آمدی خوبی ندارند؛ زیرا  بسیاری از داروهایی 
که برای کنترل بیماری کرونا موثر بوده اند، کمیاب 

شده یا اصال وجود ندارند.«
وی افزود: »البته داروخانه ها هم تنها داروهایی را 
که نسخه دارند، توزیع می کنند و اصال بدون تایید 
پزشک نسخه نمی پذیرند. تعطیلی و کم کار شدن 
مطب ها موجب شده ورودی داروخانه ها بسیار 
کم و محدود شود. فروش داروخانه ها بیشتر به 
توزیع داروهای پیش پا افتاده یا اقالم نظافتی مانند 
محلول های ضد عفونی کننده، ماسک ها اختصاص 
داده شده است، خیلی از مشاغل که گردش کار و مالی 
ندارند تعطیل شده و مجبور به تعدیل نیروهایشان 
شده اند، ولی داروخانه ها براساس قوانین نمی توانند 
کار را تعطیل کنند و باید فعالیتشان را ادامه دهند. 

داروخانه ها مجبورند باز بمانند، در حالی که درآمدشان 
بسیار کم شده است، این موضوع شرایط را برای 

متصدیان داروخانه سخت خواهد کرد.«
نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به این 
که در حال حاضر ۲۰۰ قلم دارو بدون تجویز پزشک 
در کشور وجود دارد اظهار کرد: »افراد برخی داروها 
را می توانند بدون تجویز پزشک خریداری کرده 
و مصرف کنند اما نباید تقاضای آنتی بیوتیک را از 
داروساز بدون نسخه داشته باشند. البته متصدیان 
داروخانه هم نباید این موارد را قبول کرده و دارو را 
تحویل دهند. زیرا مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک 
می تواند مقاومت میکروبی بدن را باال برده و در مواجهه 

با بیماری میکروبی هیچ دارویی نمی تواند جوابگوی 
درمان ما باشد و موجب مرگمان خواهد شد.«

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی در پایان 
اضافه کرد: »اگر فردی از ابتالی خود به ویروس 
کرونا مطلع نباشد و آنتی بیوتیک مصرف کند خطر 
خاصی او را تهدید نمی کند. البته فرد باید با تجویز 
پزشک فقط آنتی بیوتیک مصرف کند تا بیماری او 
وارد مرحله حاد نشود؛ هرچند پزشکانی هم هستند 
که به اشتباه اصرار دارند بیمارانشان تنها آنتی بیوتیک 
مصرف کنند. برخی مراجع هم اعتقاد دارند بعضی 
آنتی بیوتیک ها روی ویروس کرونا اثر می گذارند، 

اما هیچ کدام از این ها ثابت نشده است.«

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل شرایط کرونا موجب کاهش فروش داروخانه ها شده است
سازمان غذا و دارو خبر داد
افزایش ۱۰ برابری تولید 

داروهای درمان کرونا در کشور

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
افزایش ۱۰ برابری تولید  از  غذا و دارو 
داروهای درمان کرونا در کشور خبر داد 
و گفت: »در حال حاضر مشکلی از لحاظ 
تأمین داروی درمان کرونا نداریم، از طرفی 
آمادگی صادرات برخی از داروهای درمان 

کرونا به کشورهای دیگر وجود دارد.«
به گزارش سپید، سید حیدر محمدی درمورد 
تأمین داروی بیماران مبتال به کرونا، اظهار 
ویال  هزار   ۵۰۰ از  بیش  »ماهیانه  کرد: 
رمدسیویر در کشور مصرف می شود که 
 بخش زیاد آن تولید داخل بوده و با توجه 
به افزایش تعداد بستری ها طی هفته های 
اخیر، بخشی نیز از خارج تامین شده است 
و در حال حاضر مشکلی از لحاظ تامین 

این دارو وجود ندارد.«
وی افزود: »با صدور مجوز تولید برای سه 
شرکت داروسازی دیگر تعداد تولیدکنندگان 
بزودی به ۶ شرکت قابل افزایش خواهد بود.«
محمدی درمورد تولید داروی فاویپیراویر 
اظهار کرد: »ماهیانه بالغ بر ۱۵ میلیون عدد 
از این دارو را در کشور تولید می کنیم که 
به طور کامل نیاز داخل را پوشش می دهد 
و نیازی به واردات نداریم. البته این رقم 
در صورت نیاز تا ۵۰ میلیون عدد در ماه 

قابلیت افزایش دارد.«
مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو تصریح 
داروی  عدد  هزار   ۱۵ »ماهانه  کرد: 
توسیلیزومب )اکتمرا( نیز در داخل تولید 
می شود و مشکلی برای تامین آن نداریم، 
این دارو در دارخانه های بیمارستانی با قیمت 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قابل تهیه 
است. همچنین امکان صادرات این دارو به 

کشورهای دیگر نیز وجود دارد.«
بنابر اعالم پایگاه خبری سازمان غذا و دارو، 
وی با اشاره به اینکه مصرف داروی کلترا پس 
از خروج از پروتکل درمانی کرونا به شدت 
کم شده است، گفت: »آمادگی صادرات 

این دارو را به کشورهای دیگر داریم.«

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت گفت: 
»نیازمند توزیع هدفمند و عالمانه کارپول در کشور هستیم و معتقدم که 
این ماده باید به ترتیب اولویت در مراکز دندانپزشکی کشور توزیع شود.«

به گزارش سپید، بهزاد هوشمند با اشاره به لزوم مدیریت بهتر توزیع کارپول 
در کشور گفت: »در حال حاضر کارپول یا همان ماده بی حسی یکی از 
خدمات مورد نیاز و ضروری در ارائه خدمات دندانپزشکی محسوب 
می شود، بطوری که ۸۰ درصد از خدمات سالمت دهان و دندان نیازمند 
کارپول است.« وی ادامه داد: »ماده بی حسی دندانپزشکی در داخل کشور 
تولید می شود، در حال حاضر ما دچار کمبود کارپول در کشور نیستیم و 
خوشبختانه با تالش دانشمندان ایرانی کارپول در داخل ایران تولید می شود، 
اگر در مقطعی از زمان دچار کمبود کارپول در کشور می شویم علت اصلی 

آن عدم توزیع هدفمند در بازار و در بین همکاران دندانپزشک است. نیازمند 
توزیع هدفمند و عالمانه کارپول در کشور هستیم و معتقدم که این ماده باید 

به ترتیب اولویت در مراکز دندانپزشکی کشور توزیع شود.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی در پایان افزود: »در حال حاضر ۴۳ 
دانشکده دندانپزشکی آموزشی و درمانی در سراسر کشور داریم که خدمات 
خوبی به مراجعه کنندگان ارائه می کنند. با شیوع بیماری کرونا خدمات اورژانسی 
دندانپزشکی در مراکز دانشگاهی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی انجام 
می شود، باید فرآیند توزیع کارپول مورد بازنگری قرار بگیرد تا از ایجاد 
رانت توسط افراد سودجود در این زمینه جلوگیری شود، اگر توزیع کارپول 
به درستی و هدفمند در کشور انجام نشود این احتمال وجود دارد که این 

ماده حیاتی سر از بازار سیاه در آورد و شاهد افزایش قیمت آن باشیم.«

هوشمند، دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت: 

نیازمند توزیع هدفمند و عالمانه کارپول در کشور هستیم
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رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت:
افزایش هزینه ها و رشد تورم مراکز درمانی را با مشکل 

جدی مواجه کرده است
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به 
وزیر بهداشت ضمن اشاره به مصوبه شورای عالی 
بیمه مبنی بر افزایش گلوبال تعرفه خدمات تشخیصی 
و درمانی گفت: »یقینا واقعیت افزایش هزینه های مراکز 
مدنظر  جاری  سال  ابتدای  از  تورم  رشد  و  درمانی 
جنابعالی بوده و اشراف دارید که ادامه روند درمانی 

در شرایط موجود با مشکالت فراوان و جدی مواجه است.«
به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی در نامه ای به سعید نمکی خواستار طرح مصوبه شورای عالی بیمه 

در هیئت دولت و اجرایی شدن آن در اسرع وقت گردید.در متن نامه محمدرضا ظفرقندی آمده است:
برادر گرامی جناب آقای دکتر سعید نمکی

وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی
با سالم و احترام، 

همانطور که استحضار دارید بیش از یک ماه از مصوبه شورای عالی بیمه مورخ 99/8/11 
در مورد افزایش گلوبال تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی که عنایت ویژه و نظر مثبت 

جنابعالی را همراه داشت می گذرد. 
یقینًا واقعیت افزایش هزینه های مراکز درمانی و رشد تورم از ابتدای سال جاری مدنظر و 
توجه جنابعالی بوده و اشراف دارید که ادامه روند درمانی در شرایط موجود با مشکالت 
فراوان و جدی مواجه است، لذا کادر خدوم و فداکار پزشکی کشور مؤکداً انتظار دارند این 

مصوبه در اسرع وقت در دولت محترم مطرح و اقدام الزم را مبذول فرمایند.
دکتر محمدرضا ظفرقندی- رئیس کل

نظام پزشکی

رییس بسیج جامعه پزشکی کشور اعالم کرد

رییس بسیج جامعه پزشکی کشور با اشاره به اهداف 
طرح محله محور مقابله با کرونا تحت عنوان طرح 
»شهید حاج قاسم سلیمانی« و تاکید بر رایگان بودن 
ارائه خدمات در این طرح، گفت: »در این طرح 
بیماری که شناسایی می شود نباید خودش راه بیفتد 
و به خانه برود باید آمبوالنس او را به خانه برساند 

و یا برعکس به مراکز درمانی بیاورد.«
به گزارش سپید، شاهین محمد صادقی گفت: »طرح 
شهید سلیمانی تکمیل شده ی تمام زحماتی است که 
دوستان در وزارت بهداشت داشتند ولی چون پروژه 
بزرگ و ملی می شود حتما نقاط ضعف و قوتی هم 
خواهد داشت. این طرح نقاط ضعف عملکرد ما در 
کنترل بیماری را مورد بررسی قرار داده است و نقاط 
قوت را تقویت کرده است. ما در چند ماه گذشته 
به دالیل سیاسی، اجتماعی و فشار افکار عمومی 
بر بحث درمان متمرکز شدیم، در طرح محله محور 
شهید سلیمانی سعی می کنیم سطح تماس بیماران 
و افراد مشکوک را با بقیه افراد کاهش دهیم. تمام 
بیماران، کسانی که با بیماران تماس داشتند، عالمت 
دارند و... باید شناسایی شده و از جامعه جدا شوند 
و مورد حمایت اجتماعی و معیشتی قرار گیرند.«

وی افزود: »در این طرح از ظرفیت بسیج برای 
مردم، نیروها، مساجد و ... استفاده می کنیم. بسیج 
یک گروه خاص نیست، ما بر اساس فرمایشات 
مقام معظم رهبری همه مردم را بسیجی می دانیم. 
در این طرح بسیجی ها، مردم محل، سامانه ۴۰۳۰ 
و... که بیمار را شناسایی و به ما معرفی کنند با ما 
همکاری کرده است. از افراد شناسایی شده با حفظ 
کرامت می خواهیم در منزل بمانند و یا اگر امکانات 

قرنطینه خانگی ندارند به مراکز ما بیایند که با کمک 
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تعبیه شده 
است. بر اساس آمار ۳۰ درصد افراد در مراجعاتی 
که به مراکز درمانی داشتند بیمار شدند اما در این 
طرح رابطان بهداشت ما به سراغ بیماران می روند. 
بیمارانی که در خانه مانده اند هم نیاز به حمایت 
معیشتی دارند که از سوی افراد ما اجرا می شود؛ 
آب، غذا و... درب منازل به این افراد تحویل داده 

می شود.« وی افزود: »طرح محله محور شهید سلیمانی 
کار مشترک بسیج و وزارت بهداشت است و بنا 
است از تمام ظرفیت های موجود استفاده شود و 
بسیج به کمک وزارت بهداشت بیاید. طرح سهید 
سلیمانی به شکل پایلوت از ۴ هفته قبل در برخی 

استان ها اجرا شد که نتایج خوبی داشته است.«
محمدصادقی، گفت: »در بررسی های ما مشخص 
شد پس از غربالگری بیمار به حال خود رها می شد 
و کسی نبود تا او را کنترل کند در اینجا بسیج و 
وزارت بهداشت افراد شناسایی شده را رهگیری و 
حمایت می کند و سطح تماس افراد آلوده به حداقل 
می رسد. بیماری که شناسایی می شود نباید خودش 
راه بیفتد و به خانه برود باید آمبوالنس او را به خانه 
برساند و یا برعکس. هزینه ای برای آزمایش، تست، 
وسایل درمانی و داروها از افراد گرفته نمی شود و 

حفظ کرامت بیمار اولویت اول ما است.«
به گزارش ایسنا، وی افزود: »۴۰ تا ۵۰ هزار پایگاه 
مقاومت با ظرفیت حدود ۵ تا 1۵ نفر فعال هستند 
و مجموع تیم های حمایتی اکنون نزدیک ۲۰ هزار 
تیم حمایتی هستند. البته در تهران اندکی با مشکل 

مواجه هستیم.«

خدمت دهی رایگان به مبتالیان کرونا در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

عضو کمیته کشوری بیماری ایدز با اشاره به درمان های مشترک 
کرونا و اچ آی وی، گفت: »در مراحل اولیه همه گیری کرونا، بیمار 
اچ آی وی مثبتی که دچار انواع شدید ویروس کرونا شود نداشتیم؛ 
چون عمدتا داروهای درمان ایدز پوشش محافظتی برای آنان در 

مقابل کرونا ایجاد کرده بود.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
راه های انتقال ویروس اچ آی وی، گفت: »کسانی که سابقه اعتیاد 
تزریقی دارند، رفتارهای پرخطر جنسی، افرادی که سابقه تزریق خون 
و فرآورده های خونی دارند، کلیه پرسنل پزشکی که در معرض خطر 
هستند و ... باید به شکل سالیانه مورد غربالگری HIV قرار گیرند.«
وی درباره چالش های شناسایی مبتالیان اچ آی وی در همه گیری کرونا 
افزود: »کرونا کلیه امکانات تشخیصی، درمانی و خدماتی را به خود 
اختصاص داده است، از طرفی ممکن است خود بیماران از ترس 

ابتال به مراکز درمانی مراجعه نکنند و به همین دلیل حتی در اوایل 
دوره همه گیری دریافت داروها با تاخیر مواجه شد، ولی با گذشت 
زمان این مشکل حل شده است.« مردانی تاکید کرد: »داروهای ضد 
اچ آی وی اثرات ضدکرونا هم دارند؛ به عنوان مثال داروی »کلترا« یا 
»آتازاناویر« که درمان های اصلی بیماران اچ آی وی است در درمان 
و بهبود حال بیماران مبتال به کرونا نیز موثر هستند. بنابراین شاید 
مبتالیان اچ آی وی در معرض خطر کمتری برای ابتال به ویروس 
کووید19 باشند. در مراحل اولیه همه گیری کرونا، بیمار اچ آی وی 
مثبتی که دچار انواع شدید ویروس کرونا شود نداشتیم چون عمدتا 

داروهای یاد شده پوشش محافظتی برای آنان ایجاد کرده بود.«
وی در ادامه تاکید کرد: »از آنجایی که مبتالیان اچ آی وی از نقص 
ایمنی رنج می برند، اصول رعایت بهداشت فردی را بیش از سایرین 
انجام می دهند. بنابراین مبتالیان اچ ای وی نسبت به سایر افراد جامعه 

در معرض آسیب کمتری در برابر کرونا هستند.« مردانی تصریح کرد: 
»این کمیته بیماران را تحت مراقبت قرار داده است. بیماران مبتال به 
اچ آی وی تحت درمان هستند و داروی رایگان دریافت می کنند، اما 
مطمئناً به دلیل بیماری کرونا ممکن است از نظر توجهات پزشکی 
دچار مشکالتی شوند اما با پوشش و همت وزارت بهداشت، حمایت 

از بیماران همانند قبل از دوره همه گیری خواهد شد.«
وی اظهار کرد: »قطعا در زمینه اطالع رسانی پیرامون بیماری با اشکاالتی 
مواجه بودیم که باید با استفاده از فضای مجازی، صدا و سیما، اصحاب 

رسانه و... آموزش های بیشتری در این مورد به مردم بدهیم.«

مردانی، عضو کمیته کشوری بیماری ایدز مطرح کرد

خطر کمتر کرونا برای مبتالیان اچ آی وی
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آمار جهانی همه گیری کرونا

بیماری  به  ابتال  جدید  موارد  رکوردشکنی 
کووید-۱۹ در ایاالت متحده همچنان ادامه 
دارد و بیمارستان های این کشور تحت فشار 

باالیی قرار دارند.
سراسر  بیمارستان های  سپید،  گزارش  به 
ایاالت متحده با فشار بسیاری مواجه هستند 
و رکوردشکنی موارد جدید ابتال به کووید-۱۹ 
همچنان ادامه دارد به گونه ای که در پنج روز 
نخست ماه جاری بیش از یک میلیون مورد 

جدید ابتال شناسایی شده است.
آمریکایی روزانه تعداد  به گفته کارشناسان 
بیماران مبتال به کووید-۱۹ که به نوع خفیف 
بیماری یا نوع شدید آن مبتال شده اند رو به افزایش 

است و در نتیجه این شرایط، بیمارستان ها از 
ظرفیت الزم برای پاسخگویی به مراجعه کنندگان 
برخوردار نیستند. روز جمعه بیش از ۱۰۱ هزار و 
۲۰۰ بیمار مبتال به کووید-۱۹ در بیمارستان های 
ایاالت متحده بستری بوده اند که رکورد باالیی 
بوده است. بنابر گزارش رسانه های داخلی، نظام 
بیمارستانی و کادر درماِن این کشور در حال 

نزدیک شدن به نقطه شکست هستند.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، کارشناسان از 
افزایش احتمالی موارد ابتال به این بیماری ناشی 
از حضور در دورهمی های روز شکرگزاری 
نگران هستند که باعث وارد شدن فشار بیشتر 

به بیمارستان ها و کادر درمان خواهد شد.ایسنا

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در ایاالت 
متحده اعالم کرد: »استفاده از ماسک برای 
متوقف کردن شیوع کروناویروس حتی در 

خانه نیز ضروری است.«
به گزارش سپید، بنابر اعالم مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری ها در ایاالت متحده استفاده 
کنترل شیوع کروناویروس  برای  ماسک  از 
ضروری است و ممکن است گاهی اوقات 
نیاز باشد که افراد در خانه نیز ماسک به صورت 
داشته باشند. این مرکز با بازبینی اقدامات موثر 
در مهار ویروس کرونا تاکید کرد: »استفاده 
از ماسک، حفظ فاصله فیزیکی، اجتناب از 
حضور در میان جمعیت و شست وشوی مرتب 

دست ها به کنترل کروناویروس کمک می کند و 
شرایط را برای فعالیت مدارس و مراکز تجاری 

فراهم می سازد.«
در دستورالعمل جدید مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری ها آمده است: »استفاده مرتب و صحیح 
از ماسک راهکار حیاتی برای کاهش انتقال 
کروناویروس است چرا که موارد قابل توجهی 
از عفونت های جدید از طریق افرادی منتقل 

شده که عالئمی از بیماری نداشته اند.«
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، شواهدی 
وجود دارد که حاکی از اثربخشی استفاده از 
ماسک برای حفظ سالمت فرد مصرف کننده 

و اطرافیان او در برابر این ویروس است.ایسنا

ادامه رکوردشکنی موارد جدید ابتال به 
کووید-۱۹ در ایاالت متحده

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا اعالم کرد

دستورالعمل جدید استفاده از ماسک حتی در خانه

خبـر

آمریکا در آستانه ۱۵ میلیون مبتال
آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به ۶۶ 
میلیون و ۸۵۷ هزار و ۹۶۹ نفر رسیده و مرگ یک 
میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۷۰ نفر نیز بر اثر ابتال به این 

بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۴۶ میلیون 
و ۲۴۴ هزار و ۱۹۷ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ 

نیز بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون 
در ۲۱۸ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه 
دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.

آمریکا هم اکنون با بیش از ۱۴.۹ میلیون مبتال و بیش از 
۲۸۷ هزار قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای 

درگیر با بیماری کووید-۱۹ قرار دارد.
هند و برزیل نیز با آمار میلیونِی مبتالیان پس از آمریکا 
به ترتیب با بیش از ۹.۶ و ۶.۵ 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 ۶۱ هزار 
نفر عبور کرده و این کشور تاکنون بیشترین قربانیان 

کرونا را در قاره سبز داشته است. به عالوه هم اکنون 
ایتالیا، فرانسه بیش از ۵۵ هزار و ایران نیز بیش از ۵۰ 
هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ را گزارش 
داده اند. پس از این کشورها نیز اسپانیا با بیش از ۴۶ 
هزار و روسیه با بیش از ۴۲ هزار جان باخته، آمار 
باالی مرگ ومیر ناشی از کووید ۱۹ را ثبت کرده اند.
شمار  ورلداُمتر،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری که 

طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 
داشته اند تا صبح روز یکشنبه به ترتیب به شرح زیر است:

۱. آمریکا: ۱۴ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۴۲۵ مبتال، ۲۸۷ 
هزار و ۸۲۵ قربانی

۲. هند: ۹ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۵۲۹ مبتال، ۱۴۰ 
هزار و ۲۱۶ قربانی

۳. برزیل: شش میلیون و ۵۷۷ هزار و ۱۷۷ مبتال، 
۱۷۶ هزار و ۶۴۱ قربانی

۴. روسیه: دو میلیون و ۴۳۱ هزار و ۷۳۱ مبتال، ۴۲ 
هزار و ۶۸۴ قربانی

۵. فرانسه: دو میلیون و ۲۸۱ هزار و ۴۷۵ مبتال، ۵۴ 
هزار و ۹۸۱ قربانی

۶.ایتالیا: یک میلیون و ۷۰۹ هزار و ۹۹۱ مبتال، ۵۹ 
هزار و ۵۱۴ قربانی

۷. انگلیس: یک میلیون و ۷۰۵ هزار و ۹۷۱ مبتال، 
۶۱ هزار و ۱۴ قربانی

۸. اسپانیا: یک میلیون و ۶۹۹ هزار و ۱۴۵ مبتال، ۴۶ 
هزار و ۲۵۲ قربانی

۹. آرژانتین: یک میلیون و ۴۵۹ هزار و ۸۳۲ مبتال، 
۳۹ هزار و ۶۳۲ قربانی

۱۰. کلمبیا: یک میلیون و ۳۶۲ هزار و ۲۴۹ مبتال، ۳۷ 
هزار و ۶۳۳ قربانی

براساس آمار فوق در حال حاضر ۱۴ کشور اول این 
جدول، همگی از رقم یک میلیون ابتال عبور کرده  
و پس از ایاالت متحده، هند و برزیل که سه کشور 
رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند، همچنین 
کشورهای روسیه، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، اسپانیا 
، آرژانتین، کلمبیا، آلمان، مکزیک، لهستان و ایران 

نیز بیش از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

شرکت داروسازی فایزر به دنبال دریافت مجوز استفاده اضطراری 
از واکسن کووید-۱۹ در هند است.

به گزارش سپید، رسانه ها روز یکشنبه اعالم کردند: »شرکت 
داروسازی فایزر به دنبال آن است که برای استفاده اضطراری 
از واکسن کووید-۱۹ در هند که دومین کشور با بیشترین تعداد 
مبتالیان به این بیماری است، مجوزهای الزم را دریافت کند.«
این شرکت داروسازی آمریکایی که به تازگی واکسن کووید-۱۹ 
تولیدی خود را به تایید دولت انگلیس رسانده به مقامات بهداشت 
و درمان هند نیز درخواست داده است. هرچند یکی از مقامات 
ارشد دولت هند در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعالم کرده که 

این کشور تا شب گذشته درخواستی از طرف شرکت فایزر 
دریافت نکرده است. مقامات هند اظهار داشته اند که آنان بیشتر 
نه واکسن های  انجام آزمایش واکسن های بومی و  به  نسبت 

تولیدی دو شرکت فایزر و مدرنا امیدوار هستند.
واکسن های کروناویروس تولیدی شرکت فایزر باید در دمای 
منفی ۷۰ درجه سانتیگراد یا کمتر نگهداری شود، دمایی که در 

بیشتر محفظه های نگهدارنده هند قابل دستیابی نیست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تاکنون بیش از ۹.۶ میلیون نفر 
در هند به بیماری کووید-۱۹ مبتال شده و بیش از ۱۴۰ هزار 

بیمار نیز جان خود را از دست داده اند.ایسنا

شرکت فایزر به دنبال دریافت مجوز استفاده اضطراری واکسن کرونا در هند

شماره 10۱۸۱۵ ۱۷ آذر ۱۳۹۹



یک متخصص طب اورژانس با اشاره به اینکه بهترین 
زمان برای انجام تست pcr روز دوم و سوم آشکار 
شدن عالئم است، گفت: »در فاز التهابی از روز 
پنجم تا ششم به بعد سی تی اسکن می تواند برای 
تشخیص بیماری کمک کند و حتی با تست منفی 

نیز می شود بیماری را تشخیص داد.«
در  عسکرزاده  محمدحسین  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایسنا در خصوص نقش اورژانس در 
تشخیص و درمان بیماری کرونا اظهار کرد: »از 
آنجایی که در کشور ما نظام ارجاع شکل نگرفته 
است و از پزشک خانواده محروم هستیم. بنابراین 
اورژانس نقش کلیدی و اساسی را برای ورود بیماران 
به سیستم درمان دارد و اورژانس خط اول مقابله 
با بیماری کرونا در اکثر مراکز کشور به حساب 
می آید. اقدامات الزم در مورد بیماری کرونا و روند 
تشخیص و درمان بیماری در اکثر مراکز کشور بر 

اساس پروتکل های کشوری انجام می شود.«
وی در مورد خدمات داده شده به افراد مبتال به 
کرونا و کسانی که با عالئم به اورژانس مراجعه 
می کنند، افزود: »بیماری کرونا بیماری خیلی شناخته 
شده ای نیست و هر چه توضیح داده می شود بر 
اساس اطالعاتی است که در اختیار داریم. این 
بیماری دارای سه فاز است؛ فاز اول مرحله تکثیر 
التهابی  یا فاز رشد ویروس است. فاز دوم فاز 
بیماری است که حداکثر از هفته دوم تا حدود 
فاز  فاز سوم  و  الی 14 روز طول می کشد   10
سیتوکینی است که ممکن است تا مدت ها طول 
بکشد. بنابریان خدماتی که برای بیماران در نظر 
گرفته می شود بستگی به این دارد که بیمار در چه 

فازی به اورژانس مراجعه کنند.«
این متخصص طب اورژانس عنوان کرد: »در فاز 
اول معموالً بیماران با عالئمی مانند سرماخوردگی 
مراجعه می کنند و عالئم غیر اختصاصی دارند. در 
این فاز بیمار به صورت سرپایی قابل درمان است. 
در فاز دوم درصد باالیی از بیماران در اورژانس قابل 
درمان هستند، اما در این فاز ممکن است بسیاری از 
بیماران نیز نیاز به بستری داشته باشند. در فاز دوم 
درصدی از بیماران در هفته دوم عالئم التهابی مانند 
سردرد، تهوع، استفراغ، سرفه و ضعف و بی حالی 
از خود نشان می دهند. بنابراین روند برخورد ما با 
بیماری بر اساس مرحله بیماری است. بیماران در 
فاز اول نیازی به اقدامات پایدار کننده حیات ندارند 
و درمان ها، درمان های عالمتی است. همانطور که 
می دانید داروی خاصی که درمان قطعی کرونا باشد 
وجود ندارد اما درمان هایی که عالئم بیمار را کمتر کند 
یا از پیشرفت بیماری جلوگیری کنند وجود دارد.«
عسکرزاده خاطرنشان کرد: »ممکن است در فاز 
اول و در موارد معدودی مانند اینکه بیمار ضعف 
ایمنی و یا شرایط خاصی داشته باشد تصمیم به 
بستری بیمار گرفته شود، ولی در مجموع عمده 
کارهایی که بر اساس اطالعات موجود می شود 
برای بیماران انجام داد در فاز یک و دو و قبل از 

اینکه بیمار به فاز سوم برسد، انجام می شود.« وی 
در مورد تفاوت ارائه خدمات و اهمیت به بیماری 
کرونا در اورژانس کشور با سایر کشورهای دنیا 
تصریح کرد: »کشورهای مختلف نظام های بهداشتی 
متفاوتی دارند و اکثر کشورها سعی می کنند از نظام 
ارجاع استفاده کنند. درکشورهای دیگر بیماری 
در سطح اولیه توسط پزشک خانواده شناسایی 
و درمان می شود و نیازی به خدمات اورژانس 
مانند کشور  از کشورها  نیست ولی در بعضی 
ایران به دلیل نبودن نظام ارجاع مردم مجبورند تا 

به اورژانس مراجعه کنند.«
این متخصص طب اورژانس گفت: »بیماری کرونا 
به معنای واقعی بیماری هزارچهره است و اطالعات 
کاملی در مورد این بیماری وجود ندارد. گاهی عالئم 
غیر اختصاصی به وجود آمده و پروسه طوالنی در 
زمینه تشخیص بیماری ایجاد می شود. ولی این 
مورد بستگی به مراحل بیماری دارد. در مورد اکثر 
بیماران که با عالئم سرماخوردگی به اورژانس مراجعه 
می کنند فرض بر این گذاشته می شود که بیمار به 
کرونا مبتال شده است تا موارد تشخیصی انجام 
شود. همانطور که می دانید تشخیص قطعی از نظر 
وزارت بهداشت مثبت شدن تست pcr   است. 
این تست ظرافت های خودش را دارد و ظاهرا از 
24 ساعت دوم بعد از ایجاد عالئم، احتمال منفی 
کاذب بودن تست کم است و بهترین زمان نیز برای 
انجام این تست روز دوم و سوم آشکار شدن عالئم 
است. دریافت نتیجه تست نیز24 الی 48 ساعت 
طول می کشد. در فاز التهابی از روز پنجم تا ششم 
به بعد سی تی اسکن می تواند برای تشخیص بیماری 

کمک کند و حتی با تست منفی نیز می شود بیماری 
را تشخیص داد، زیرا در این مرحله بیماری نمای 
خاصی دارد. بنابراین هر کدام از این تست ها و 

روش ها در زمان خودش کارایی الزم را دارد.«
وی در مورد مدت زمان خدمات رسانی برای بیماران 
کرونایی یا افرادی که دارای عالئم هستند در اورژانس 
بیان کرد: »در اغلب اورژانس های کشور سیستمی به 
نام تریاژ وجود دارد. در این سیستم بیماران بسته به 
شدت بیماری ویزیت می شوند، برای مثال بیماری 
که عالئم شدیدتر و شرایط حادتری دارد نسبت به 
بیماری که عالئم سرماخوردگی دارد زودتر تریاژ 
می شود. بیماری که نیاز به اقدامات حمایت کننده 
حیات دارد بالفاصله ویزیت می شود؛ بنابراین میانگین 
خاصی از زمان پذیرش تا خروج بیمار از اورژانس 

برای بیماران نباید در نظر گرفت.«
عسکرزاده در مورد خدمات در نظر گرفته شده 
برای همراهان بیماران مبتال یا دارای عالئم کرونا 
گفت: »همانطور که گفته شد بیمارانی که با عالئم 
مراجعه می کنند فرض بر این گرفته می شود که بیماری 
کرونا دارند و برای تشخیص بیماری هم باید تست 
انجام شود یا ممکن است بیمار در فاز دوم باشد و 
سی تی اسکن انجام شود. اما در مورد همراهان بیمار 
اتفاق نظری خاصی وجود ندارد. اگر درمان قطعی 
بیماری کرونا وجود داشت شاید می توانستیم برای 
این افراد درمان پیشگیری را در نظربگیریم ولی به 
دلیل عدم درمان قطعی این مساله غیر ممکن است. 
در مجموع توصیه ما بر اساس پروتکل های کشوری 
به تمام افرادی که با این بیمار در هفته گذشته قبل 
از شروع عالئم و یا در دوره انتقال پذیری بیماری 

تماس داشته اند این است که این افراد 10 الی 15 
روز قرنطینه باشند و اگر در این مدت عالئمی ظاهر 

شد به درمان بپردازند.«
وی در مورد داروهایی که به افراد مبتال به کرونا 
در اورژانس داده می شود و اینکه آیا این داروها 
تحت پوشش بیمه هستند، بیان کرد: »اوالً که درمان 
اختصاصی برای این بیماری وجود ندارد؛ بنابراین 
نمی توانیم داروی خاصی را برای درمان بیماران در 
اورژانس عنوان نماییم. داروهایی که در اورژانس داده 
می شود داروهای عالمتی هستند و این داروها عمومی 
بوده و تحت پوشش بیمه هستند، ولی بعضی داروهای 
خاص که در سیر بستری برای بیماران تجویز خواهد 
شد در مراکز دولتی به بیماران داده می شود. در واقع 
تجویز داروها بسته به فاز بیماری و شرایط مرکزی 

که شخص به آنجا مراجه می کند است.«
این متخصص طب اورژانس در مورد اقدامات 
مربوط به جداسازی افراد مبتال و کاهش سطح 
انتقال بیماری به افراد سالم در اورژانس افزود: 
»برای کاهش انتقال بیماری اولین و موثرترین قدم 
فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک است. 
باید بدانید که در مورد انتقال بیماری چه از طریق 
قطرات تنفسی یا از طریق هوا اتفاق نظری خاصی 
وجود ندارد، بنابراین باید بدترین حالت در نظر گرفته 
شود؛ بنابراین در قدم اول فاصله گذاری اجتماعی 
بسیار موثر است. بر اساس دستورالعمل وزارت 
بهداشت موظف شده است که در تریاژ اورژانس 
تنفسی از اورژانس جنرال جدا شود، یعنی افرادی 
که عالئم دارند از سایرین جدا شوند و افراد به 

این طریق غربال شوند.«

بهترین زمان برای انجام تست پی سی آر و سی تی اسکن 
چند روز بعد از ایجاد عالئم است؟ 
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آمادگی فرودگاه های جهان برای انتقال واکسن کرونا

 علی ابراهیمی
در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان در حال تدارک 
امکاناتی هستند که بتوانند بعد از خرید واکسن آنها 
را سالم به مشتری ها تحویل دهند و فرودگاه های 
جهان اکنون درگیر ساخت موقت انبارهایی می شوند 

که بتوانند واکسن ها را نگهداری کنند.
به گزارش سپید، بر اساس برآوردها برای ارسال 
واکسن کرونا به سراسر جهان ۸ هزار هواپیمای 
جامبوجت )بوئینگ ۷۴۷( نیاز است و این میزان 
حمل ونقل، با فرض یک دوز برای یک نفر برآورد 
شده است. انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی »یاتا« 
در حال کار بر روی یک طرح بین المللی است 
تا هماهنگی الزم را میان فرودگاه ها، ارگان های 
بهداشتی جهان و شرکت های دارویی ایجاد کند. 
به گفته این نهاد بین المللی حمل ونقل هوایی ارسال 
و جابه جایی میزان مورد نیاز واکسن کرونا به سراسر 
جهان بزرگ ترین چالشی است که صنعت حمل ونقل 

هوایی در تاریخ خود با آن مواجه بوده است.

چالشی بزرگ برای حمل ونقل هوایی
الکساندر دو جونیاک، مدیر اجرایی انجمن بین المللی 
حمل ونقل هوایی تحویل این واکسن ها را »رسالت 
قرن« صنعت حمل ونقل هوایی می داند. او می گوید: 
»انجام این عملیات هوایی، بدون برنامه ریزی از قبل 
ممکن نیست و اکنون زمان این برنامه ریزی فرارسیده 
است.« با وجود اینکه شرکت های هواپیمایی به سبب 
رکود شدید پروازهای مسافری، تمرکز خود را بر 
روی تحویل بار معطوف کرده اند، حمل واکسن، 

جابه جایی بسیار پیچیده تری می طلبد.
البته همه هواپیماها برای انتقال واکسن مناسب نیستند 
زیرا برای انتقال داروها معموال به هواپیماهایی نیاز 
است که محفظه داخلی در دمایی بین ۲ تا ۸ درجه 
سانتی گراد قابل تنظیم باشد. عالوه بر این برخی از 
واکسن ها ممکن است برای نگهداری به دمای زیر 
صفر نیاز داشته باشند که در این صورت تعداد کمتری 

هواپیماها برای جابه جایی وجود خواهد داشت.
گلین هیوز، مسئول بخش کارگو و محموله های 
انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی هم می گوید: 
»پروازها به مناطق خاصی از جهان ازجمله برخی 
مناطق جنوب شرق آسیا حیاتی است، زیرا این 

کشورها توانایی تولید واکسن را ندارند.«

نیاز به استفاده از امکانات نظامی
رئیس انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی هم 
در  واکسن  توزیع  حاضر  حال  »در  می گوید: 
آفریقای جنوبی به علت کمبود محدودیت جا برای 
محموله ها، وسعت منطقه و همچنین پیچیدگی ها 
در گذرگاه های مرزی غیرممکن به نظر می رسد؛ 
بنابراین در این شرایط برای حمل ونقل نیاز است 

از امکانات نظامی بهره  گرفته شود.«
انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی از دولت ها 
خواسته تا با دقت شروع به برنامه ریزی کنند تا 
اطمینان یابند به محض تأیید واکسن ، برای توزیع 
هم آمادگی دارند. این سازمان تأکید کرده که در 
کنار حمل ونقل و دمای الزم برای جابه جایی 

واکسن، باید به مسئله امنیت نیز توجه شود.

آمادگی فرودگاه فرانکفورت برای 
ارسال واکسن 

در این بین فرودگاه بین المللی بزرگ جهان نقشی 
انکارناپذیر در انتقال واکسن خواهند داشت. فرودگاه 
بین المللی فرانکفورت آلمان یکی از این مکان  ها 
است که با وجود افت قابل توجه شمار پروازها 
به دلیل محدودیت های مسافرتی و قرنطینه، برای 
ارسال واکسن کووید ۱۹ به سراسر جهان آماده شده 
است. به گفته کارشناسان بخش صادرات دارویی این 
فرودگاه از همین حاال به مصاف این چالش بی سابقه 
رفته است. کارکنان انبار داروی فرودگاه بین المللی 
فرانکفورت، جایی که همین حاال هر روز صدها 
تن دارو را در دمای پایین نگهداری و آماده پرواز 
می کند، می گویند نگرانی از اجرای درست و دقیق 
مأموریت جدید پیشاپیش آنها را درگیر کرده است. 
با این حال، کارین کرستان، مدیر حمل ونقل )کارگو( 
شرکت لوفت هانزا معتقد است: »روند و برنامه ریزی 
اجرای این عملیات برای آینده نزدیک، تاکنون دقیق 
بوده است.« با توجه به اینکه واکسن های تولید شده 
برای مبارزه با ویروس کرونا به نگهداری در دمای 
بسیار پایین )منفی ۶۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد( نیاز 
دارند، مقام های هوانوردی آلمان می گویند: »صادرات 
واکسن کووید ۱۹ دست کم تا پایان سال ۲۰۲۱، 

فرودگاه فرانکفورت را درگیر خواهد کرد.«
مکس فیلیپ کنرادی، مسئول زیرساخت های شرکت 
فراپورت فرودگاه فرانکفورت معتقد است: »همین 
حاال کارشناسان درباره ضرورت واکسن های یادآور 
صحبت می کنند. در این صورت باید مشابه همین 
عملیات را هرسال یا هر دو سال یک بار، تکرار کنیم.«
انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی )یاتا( به تازگی 
با صدور بیانیه ای اعالم کرده است که انتقال واکسن 
کووید ۱۹ از کشورهای تولیدکننده به اقصی نقاط 
جهان چالش تاریخی برای صنعت حمل ونقل هوایی 
خواهد بود. نتایج یک پژوهش علمی هم نشان 
می دهد که برای صادرات ۱۰ میلیارد دوز واکسن 
کووید ۱۹ در دو سال آینده دست کم به ۱۵ هزار 
پرواز نیاز است. در این بین هر یک از کشورها 

نیز برای خود برنامه ریزی مشخصی دارند و در 
حال آماده کردن زیرساخت های الزم برای انتقال 
واکسن ها هستند. در کشور ما نیز وزارت راه و 
شهرسازی به عنوان متولی اصلی این امر در حال 
تدارک برای حمل ونقل واکسن به کشور است 
و وزیر راه و شهرسازی از آمادگی شرکت های 

هواپیمایی خبر داده است.

آمادگی صنعت هوایی برای انتقال 
واکسن از کشورهای مبدأ

محمد اسالمی با بیان اینکه صنعت هوایی آماده 
است تا واکسن های کرونای تأمین شده را از نقاط 
مبدأ وارد کشور کرده و در همه نقاط کشور توزیع 
کند، می گوید: »صنعت هوایی نه تنها پرچم دار ایمنی 
بوده است، بلکه توانسته با انتقال کاال و تجهیزات 
پزشکی به داخل کشور و تحویل به وزارت بهداشت 

پرچم دار سالمتی مردم نیز باشد.«
او می افزاید: »ده ها پرواز فری فالیت برای انتقال دارو 
و تجهیزات پزشکی از زمان شروع پاندمی کرونا 
انجام شده است و عالوه بر آن اکنون آماده انتقال 

واکسن های تأمین شده به داخل کشور هستیم.«
 اسالمی اضافه می کند: »در مبارزه با کرونا وزارت 
راه و شهرسازی و بخش حمل ونقل به ویژه صنعت 
هوایی کشور پیشتاز اجرای پروتکل های بهداشتی 
بوده است. البته در روزهای ابتدایی شیوع ویروس 
کرونا همواره از سوی دشمنان اعالم می شد که 
صنعت هوانوردی و حمل ونقل هوایی عامل انتقال 
و ورود ویروس کرونا بوده و این اتهام زنی ها را 
به صورت مرتب و پرتکرار در روزهای ابتدایی 
انتشار این ویروس شاهد بودیم، اما تالش کردیم 
تا با عملکرد مناسب این اتهام را از اذهان پاک کنیم.«

جزییات انتقال واکسن کرونا به ایران
و  راه  وزیر  حمل ونقل  معاون  آدم نژاد،  شهرام 
اینکه اقدامات مربوط به  بیان  با  شهرسازی هم 
تجهیز انبارها برای نگهداری واکسن کووید ۱۹ 
در یکی از فرودگاه ها آغاز شده است، می گوید: »به 
کمک دو ایرالین، آماده تحویل و انتقال واکسن ها به 
کشور می شویم.« وی می افزاید: »آن طور که اعالم 

شده است واکسن های کرونای ساخت ۲ شرکت 
تأیید شده باید در دمای نزدیک به یخ زدگی نگهداری 
شوند و برای همین حمل درست آنها به کار سخت 
دولت ها تبدیل شده است. البته بر اساس بررسی تازه 
انجمن باربری هوایی تنها ۱۵ درصد اعضای صنعت 
هوایی برای انتقال واکسن ها در دمای نزدیک به 

منفی ۷۰ درجه سانتی گراد آمادگی دارند.«
آدم نژاد درباره نحوه انتقال واکسن کووید ۱۹ به 
کشور و چگونگی آمادگی ایران برای تحویل این 
واکسن ها، می گوید: »در صورت تصمیم کشور برای 
خرید و واردات واکسن، قسمت عمده کار، انتقال 
آن به داخل کشور خواهد بود که عملیات لجستیک 
آن به معنای حمل، نگهداری و تحویل به گیرنده 
یعنی وزارت بهداشت، مهم ترین قسمت کار است.«

وی ادامه می دهد: »برای مثال نحوه نگهداری این 
واکسن تا انتقال آن به بیمارستان اهمیت بسیار زیادی 
دارد. واکسن ها وقتی به فرودگاه می رسد باید در 

دمای پایین نگهداری و منتقل شود.«
معاون وزیر راه می افزاید: »در حال هماهنگی با وزارت 
بهداشت هستیم و روز گذشته جلسه ای بدین منظور 
برگزار شد تا در صورتی که ستاد، تصمیمی برای 
واردات واکسن کووید ۱۹ به کشور گرفت سرعت 
انتقال واکسن به کشور توسط کمیته حمل ونقل با 

پیش بینی های صورت گرفته افزایش یابد.«
وی با بیان اینکه مراحل آماده سازی حداقل ۲۰ 
روز طول می کشد، عنوان می کند: »هواپیمای کارگو 
می توانند محموله واکسن کرونا را جابه جا کنند، 
البته هنوز زمان اولین پرواز مشخص نیست، اما 
اکنون به کمک دو ایرالین، آماده تحویل و انتقال 
واکسن ها به کشور می شویم.« معاون وزیر راه و 
شهرسازی تأکید می کند: »راه حل بسیاری وجود 
دارد که با کمترین هزینه و با همین ناوگان کهنه 
بتوانیم موفق به ورود درست و صحیح واکسن ها به 
کشور شویم که زمان نهایی آن را وزارت بهداشت 

و درمان تعیین می کند.«
همچنین وزارت راه در اطالعیه ای اعالم کرده است 
که در حال آماده سازی و تجهیز پنج فروند هواپیما 
برای حمل و انتقال واکسن کووید ۱۹ بوده و در حال 
بررسی است که در هر هواپیما با ایجاد مکانیزمی مانند 
به کارگیری چندین تن یخ خشک، امکان نگهداری 

از واکسن در طول پرواز را مهیا کند.
به گفته این وزارتخانه یک مشکل حمل واکسن 
توسط هواپیما، محدودیت مقدار دی اکسید کربن 
منجمد یا یخ خشک است، زیرا این ماده با گذشت 
زمان تبدیل به گاز شده و موجب کاهش هوای 

قابل تنفس در کابین هواپیما می شود.
بر اساس این اطالعیه، در گزارش شرکت دی ا 
چ ال درباره حمل ونقل واکسن آمده است که همه 
هواپیماهای پهن پیکر می توانند حداکثر حدود یک تن 
یخ خشک در کانتینرهای منجمد عایق بندی شده، 
حمل کنند. شرکت پست آلمان به جای یخ خشک 
از کانتینرهای دارای کسپول کایروپورت برای حفظ 
نمونه های آزمایشی واکسن ها استفاده کرده که با 
نیتروژن مایع، کاالها را تا دمای منهای ۱۵۰ درجه 

سانتی گراد تا ۱۰ روز سرد نگاه می دارد.

رسالت قرن صنعت حمل ونقل هوایی

شماره 12۱۸۱۵ ۱۷ آذر ۱3۹۹



انتقادنمایندگانجامعهپزشکیازتاخیرطوالنیدرفرآینداصالحتعرفهها

  امین جاللوند
امسال بود که اعالم تعرفه های جدید  بهار  در 
خدمات بهداشتی و درمانی در سال 99 با موج 
شد.  همراه  پزشکی  جامعه  انتقادات  گسترده 
نمایندگان جامعه پزشکی انتقاد داشتند که میزان 
افزایش تعرفه ها به هیچ وجه با تورم واقعی در 
جامعه همخوانی ندارد. پس از کش و قوس های 
نمایندگان جامعه  باالخره قرار شد که  فراوان، 
پزشکی با نمایندگان دولت به توافقی جدید برسند 
تا تعرفه خدمات پزشکی با واقعیت های اقتصادی 

جامعه تناسب داشته باشد. 
معاون اول رئیس جمهوری هم از بررسی مجدد 
تعرفه های پزشکی خبر داد و قرار شد که هزینه 
تمام شده خدمات پزشکی احصا شود. با وجود 
پیگیری های مکرر جامعه پزشکی برای افزایش 
تعرفه سال 99، همچنان خروجی این جلسات 
در حد حرف باقی مانده و خروجی مشخصی 

از این جلسات، دیده نمی شود.
روز گذشته نیز محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل 
سازمان نظام پزشکی کشور در نامه ای خطاب به 
سعید نمکی، وزیر بهداشت نسبت به اجرایی نشدن 
مصوبات افزایش تعرفه های پزشکی در سال 99 
انتقاد کرد. در این نامه خطاب به وزیر بهداشت 
آمده است: »همانطور که استحضار دارید بیش 
از یک ماه از مصوبه شورای عالی بیمه مورخ 
99/8/11 در مورد افزایش گلوبال تعرفه خدمات 
تشخیصی و درمانی که عنایت ویژه و نظر مثبت 
جنابعالی را همراه داشت می گذرد. یقینا واقعیت 
افزایش هزینه های مراکز درمانی و رشد تورم از 
ابتدای سال جاری مدنظر و توجه جنابعالی بوده 
و اشراف دارید که ادامه روند درمانی در شرایط 
موجود با مشکالت فراوان و جدی مواجه است. 
لذا کادر خدوم و فداکار پزشکی کشور موکدا 
انتظار دارند این مصوبه در اسرع وقت در دولت 

محترم مطرح و اقدام الزم را مبذول فرمایند.«

روند طوالنی و ناکام اصالح تعرفه های پزشکی
تاکنون جلسات متعددی بین نمایندگان جامعه 
پزشکی و نمایندگان دولت برای اصالح تعرفه های 
پزشکی سال 99 تشکیل شده است. یک کارشناس 
نظام سالمت که در جریان جزئیات مصوبه افزایش 
تعرفه های پزشکی سال 99 قرار دارد، به سپید 
توضیح می دهد: »مستند قانونی تعیین تعرفه های 
خدمات پزشکی، قیمت تمام شده این خدمات 
است. به همین دلیل، گروهی از سوی معاون اول 
رئیس جمهوری، مامور شدند تا قیمت تمام شده 
خدمات پزشکی را با توجه به تورم، تبعات کرونا 
و سایر مولفه ها محاسبه کنند. یعنی قرار شد که 
هزینه تمام شده خدمات پزشکی در سال 99 احصا 
شود و بر این اساس، افزایش تعرفه داشته باشیم. 
نمایندگان جامعه پزشکی خواستار افزایش تعرفه ها 

متناسب با نرخ تورم واقعی بودند، اما در نهایت 
با افزایش 25 درصدی تعرفه ها موافقت شد.«

او یادآور می شود: »این حداقل میزان افزایش نرخ 
تعرفه ها بود تا مراکز درمانی از ورشکستگی خارج 
شوند. این مصوبه افزایش 25 درصدی تعرفه ها 
که موافقت شورای عالی بیمه را هم دارد، باید 
در هیات دولت هم مطرح می شد و به تصویب 
می رسید، اما بعد از گذشت یک ماه، هنوز هیچ 
خبری از پیگیری این مصوبه نیست. به نظر می رسد 
که برخی مسئوالن در نظر دارند که افزایش 25 

درصدی تعرفه های پزشکی در سال 99 مشمول 
زمان شود تا با همین نرخ تعرفه های فعلی به سال 
1400 برسیم. نمایندگان جامعه پزشکی نسبت به 
این وقت کشی انتقاد دارند و معتقدند که تداوم 
وضعیت فعلی، آسیب جبران ناپذیری به اقتصاد 
سالمت در بخش خصوصی خواهد زد که درنهایت 

تبعات آن گریبانگیر مردم خواهد شد.«
درواقع با افزایش اعتراض ها نسبت به افزایش 
حداقلی تعرفه های پزشکی در سال 99، دولت 
نمایندگان  با  که جلسه ای  پذیرفت  نهایت  در 
جامعه پزشکی داشته باشد. در جلسه مسئوالن 
جامعه پزشکی با معاون اول رئیس جمهوری، 
قرار شد که اصالح تعرفه ها در دستور کار قرار 
بگیرد، اما تاکنون اتفاقی در عمل محقق نشده 
است. برخی از نمایندگان جامعه پزشکی، این 
تاخیر را نوعی وقت کشی می دانند و عده دیگری 
هم معتقدند که هیچ عزم جدی برای اصالح 

تعرفه های سال 99 وجود ندارد.
حتی در جلسه خردادماه بین معاون اول رئیس 
جمهوری و نمایندگان جامعه پزشکی، دستور 
تشکیل کمیته جدید برای بررسی و تعیین تعرفه های 
جدید، صادر شد. دولت نیز اعالم کرد که آمادگی 
دارد در یک الیحه جدید به موضوع واگذاری 
اختیار تعرفه گذاری به سازمان نظام پزشکی ورود 
کند. با این وجود به نظر می رسد که این قول 

و قرارها شکل اجرایی به خود نگرفته است. 
در همین راستا عباس آقازاده، رئیس مجمع عمومی 
سازمان نظام پزشکی نیز در نامه هایی جداگانه به 
مسئوالن، نسبت به این وقت کشی اعتراض کرد. 
او خواستار توجه جدی به پیگیری امور و وظایف 
مشخص شده از سوی معاون اول ریاست جمهوری 
به دبیر کارگروه و عدم اتالف وقت از سوی او شد.

تبعات رکود تعرفه ها بر اقتصاد بخش خصوصی
بسیاری از نمایندگان جامعه پزشکی نسبت به 
اصالح نشدن تعرفه های پزشکی گالیه دارند و 
معتقدند که تاخیر در اصالح تعرفه ها، ضربه زدن 
به اقتصاد سالمت است که در بلندمدت، مردم 

نیز آسیب خواهند دید.
علیرضا اسپید، نایب رئیس شورای عالی نظام 
پزشکی کشور نیز در گفتگو با سپید به تبعات اصالح 
نشدن تعرفه ها در سال 99 اشاره می کند و یادآور 
می شود: »اگر تغییر تعرفه ها اعمال نشود، بخش 
زیادی از مردم را از خدمات بهداشتی و درمانی، 
محروم نگه داشته ایم. در بحث ضرورت واقعی 
دیدن تعرفه های پزشکی، اصال بحث سودآوری 
مطرح نیست. االن بحث این است که آیا می توان 
وجود  با  را  درمانی  و  تشخیصی  یک خدمت 

تعرفه های فعلی انجام داد یا خیر؟ 
ادامه در صفحه 14 

مصوبه افزایش تعرفه های پزشکی 99رها شده است
نمایندگانجامعهپزشکیمیگویندبرخالفخروجیمثبتجلساتبانمایندگاندولت،افزایش

تعرفههایپزشکیسال99درحدحرفباقیماندهاست

 ظفرقندی: بیش از یک ماه از 
مصوبه شورای عالی بیمه در مورد 

افزایش گلوبال تعرفه خدمات 
تشخیصی و درمانی می گذرد. 

با توجه به واقعیت افزایش 
هزینه های مراکز درمانی و رشد 

تورم از ابتدای سال جاری، ادامه 
روند درمانی در شرایط موجود با 
مشکالت فراوان و جدی مواجه 

است. کادر خدوم و فداکار 
پزشکی کشور موکدا انتظار دارند 

این مصوبه در اسرع وقت در 
دولت مطرح شود 
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 ادامه از صفحه 13
همچنین سوال بعدی این است که با وجود این 
باکیفیت  را  خدمات  این  می توان  آیا  تعرفه ها 
استاندارد انجام داد یا خیر. واقعیت این است که 
اگر هزینه های یک بخش مهم از ارائه خدمات 
به مردم دیده نشود، پس نباید انتظار داشت که 

از خدمات آن بخش بهره مند شد.«
تعرفه گذاری  اختیار  اگر  که  دارد  تاکید  اسپید 
این  شاهد  دیگر  بازگردد،  پزشکی  جامعه  به 
تعرفه ها  اصالح  برای  فرسایشی  فرآیندهای 
داشتن  اختیار  در  اهمیت  به  او  بود.  نخواهیم 
تعرفه گذاری خدمات پزشکی، اشاره و اظهار 
حق  سیاسی،  معامالت  در  »متاسفانه  می کند: 
این  شد.  گرفته  پزشکی  نظام  از  تعرفه گذاری 
اتفاق بر اساس کار کارشناسی و فنی هم نبود. 
با شعارهای عامه پسند، این حق را از جامعه 
پزشکی و البته بیشتر از مردم، سلب کردند، زیرا 
جامعه از یک مجموعه تصمیمات کارشناسی، 
محروم شد. حال در این شرایط، بازگشت اختیار 
تعرفه گذاری به نظام پزشکی، یک فرآیند طوالنی 
مدت است که تالش برای تحقق آن باید تداوم 
یابد. در این مسیر نباید ناامید شد و باید تالش کرد 
که صدای جامعه پزشکی به گوش تصمیم گیران 

و تصمیم سازان کشور، رسانده شود.«

همچنین محمدرضا خردمند، عضو شورای عالی 
نظام پزشکی و رئیس سازمان نظام پزشکی استان 
فعلی  از وضع  سپید  با  گفتگو  در  هم  قزوین 
تعرفه های پزشکی انتقاد می کند و می گوید: »از 
نظر منطقی و کارشناسی، سازمان نظام پزشکی 
بهترین مرجع برای تعیین تعرفه های خدمات 
پزشکی است. سازمان نظام پزشکی با توجه به 
بدنه کارشناسی قوی که در اختیار دارد، قطعا 
به عنوان ذیصالح ترین مرجع برای تعیین تعرفه 
به  با توجه  خدمات پزشکی شناخته می شود. 
وجود گروه های مختلف در جامعه پزشکی و 

پراکندگی جغرافیایی آنان، هیچ نهادی بهتر از 
سازمان نظام پزشکی نمی تواند برآورد دقیقی از 
تعرفه های منطقی در گروه های مختلف جامعه 

پزشکی داشته باشد.«
تعرفه گذاری  نظام  مشکالت  به  اشاره  با  او 
خاطرنشان  دولت،  سوی  از  پزشکی  خدمات 
به  اینجاست که وقتی دولت  »مشکل  می کند: 
عهده  بر  را  تعرفه گذاری  اختیار  موقت،  طور 
گرفته است، مسیر تعیین همین تعرفه ها نیز از 
مسیر کارشناسی نمی گذرد. در حقیقت حرف ما 
این است که تعیین تعرفه ها چه از سوی دولت 
از  باید  پزشکی  نظام  سازمان  سوی  از  چه  و 
مسیر کارشناسی دقیق عبور کند. یعنی مسیری 

که هزینه ها و درآمدهای جامعه پزشکی را به 
درستی برآورد کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد، 
اما در مسیر تعیین تعرفه ها از سوی دولت، چنین 
نگاه کارشناسی به چشم نمی خورد. نمونه بارز 
این کار غیرکارشناسی هم این است که با توجه 
به تعرفه های فعلی، بسیاری از مراکز خصوصی 
ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی شامل 
مطب ها، بیمارستان های خصوصی، آزمایشگاه ها 
و مراکز تصویربرداری به سختی می توانند از 

پس هزینه ها بربیایند و سرپا بمانند.«
خردمند هشدار می دهد: »تعیین تعرفه خدمات 
پزشکی از سوی دولت باعث به محاق رفتن 
بخش خصوصی خواهد شد. این شیوه از نظام 
تعرفه گذاری موجب تعطیلی بسیاری از مراکز 
خصوصی ارائه دهنده خدمت می شود که در 
نهایت نیز دود آن به چشم مردم خواهد رفت.«
همچنین مهران قهرمانی، دبیر انجمن علمی آسیب 
شناسی )پاتولوژی( نیز در گفتگو با سپید به انتقاد 
از اصالح نشدن تعرفه های پزشکی در سال 99 
می پردازد و می گوید:» نرخ تعرفه ها در سال 99، 
بسیار پایین است و این تعرفه ها به هیچ وجه 
نمی تواند افزایش هزینه آزمایشگاه ها را پوشش 
دهد. ما نسبت به تعرفه های ابالغ شده خدمات 
آزمایشگاهی، معترض هستیم و نسبت به این 

موضوع، رضایت نداریم.«

او یادآور می شود: »امسال تعرفه جزء حرفه ای 
حدود پنج درصد و تعرفه جزء فنی در بخش 
تشخیصی حدود 25 درصد رشد داشته است. 
یا  بالینی  در مجموع در حوزه آسیب شناسی 
تشخیص طبی، حدود 20 درصد افزایش تعرفه 
را شاهد بوده ایم. در حوزه پاتولوژی و سیتولوژی 
با اهمیت فوق العاده ای که در زمینه تشخیص 
بافتی دارد، تعرفه ها حدود 11 درصد افزایش 

داشته است.«
با  که  جلساتی  »در  می کند:  خاطرنشان  او 
شورای عالی بیمه داشتیم، به آنها اعالم کردیم 
که درخصوص تعرفه جزء حرفه ای که به بخش 
کاری و حرفه ای ما مرتبط است، همان میزان 
افزایش دستمزد ساالنه که برای همه کارکنان 
شاغل در حوزه تامین اجتماعی اعمال می شود، 
همان نرخ هم برای شاغالن در آزمایشگاه های 
تشخیصی اعمال شود که متاسفانه این خواسته 
نیز  فنی  تعرفه جزء  ما محقق نشد. در حوزه 
گفتیم که باید در نرخ این تعرفه ها، بازنگری 
جدی صورت گیرد. اعالم کردیم که بر اساس 
کارشناسی انجمن آسیب شناسی و کارشناسی 
سازمان نظام پزشکی که متشکل از متخصصان 
اقتصاد سالمت بودند، اگر در جزء فنی تعرفه های 
آزمایشگاهی، رشد حداقل 45 درصدی وجود 
مرحله  به  آزمایشگاه ها  اقتصاد  باشد،  نداشته 
بحرانی می رسد و فرآیند عادی ادامه کار، میسر 
نخواهد بود که این خواسته ما هم محقق نشد. 
این اعداد و ارقام نیز بر اساس محاسبات کامال 
کارشناسی و علمی اعالم شد و حاضریم درباره 
جزئیات این موضوع با مسئوالن نیز جلسات 

تبادل نظر داشته باشیم.«
قهرمانی انتقاد می کند: »با توجه به افزایش چشمگیر 
هزینه های تامین کیت های آزمایشگاهی، تامین 
دستمزد  و  انرژی  هزینه  تعمیرات،  تجهیزات، 
کارکنان، می بایست یک افزایش منطقی در تعرفه 
جزء فنی اعمال می شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. 
فکر می کردیم با توجه به جلسات متعددی که 
داشته ایم، امسال تعرفه ها به شکل منطقی افزایش 
بر  منطبق  تعرفه های سال 99،  اما  پیدا می کند، 
واقعیت ها نیست. اعتراض خودمان را هم از طریق 
مجمع انجمن های آزمایشگاهی اعالم کردیم و هم 
در نامه ای به ریاست جمهوری درخواست کردیم 

که شخصا به این موضوع ورود کنند.«
او هشدار می دهد: »وقتی متخصص پاتولوژی 
یکدیگر  با  آزمایشگاه  و خرج  دخل  که  ببیند 
به  که  است  طبیعی  بنابراین  ندارد،  همخوانی 
فکر تعطیل کردن آزمایشگاه بیفتد و دوباره به 
شهرهای بزرگ مهاجرت کند تا حداقل بتواند 
به عنوان مسئول فنی یک آزمایشگاه بزرگ در 
کالن شهرها خدمت کند. بنابراین احتمال تعطیلی 
آزمایشگاه ها در مناطق محروم، یک خطر کامال 
جدی است. با وجود تعرفه های بسیار پایینی 
هم که وضع شده است، بسیار نگران ادامه کار 
مناطق  آزمایشگاه های  آزمایشگاه ها بخصوص 

محروم و شهرهای کوچک هستم.«
به  نظام سالمت نسبت  از کارشناسان  بسیاری 
اصالح نشدن تعرفه ها و رها شدن قول و قرارها 
برای اصالح این تعرفه ها گالیه دارند. با توجه 
به اینکه در دوران بحران کرونا، بسیاری از مراکز 
درمانی در بخش خصوصی با چالش های مالی 
عمده ای مواجه هستند، اصالح نشدن تعرفه ها 

می تواند این چالش های مالی را عمیق تر کند.

قهرمانی: تعرفه های سال 99، 
منطبق بر واقعیت ها نیست.  

وقتی متخصص پاتولوژی ببیند 
که دخل و خرج آزمایشگاه 

با یکدیگر همخوانی ندارد، 
بنابراین طبیعی است که به فکر 

تعطیل کردن آزمایشگاه بیفتد. با 
وجود تعرفه های بسیار پایینی که 

وضع شده است، بسیار نگران 
ادامه کار آزمایشگاه ها بخصوص 

آزمایشگاه های مناطق محروم و 
شهرهای کوچک هستیم
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مصوبه افزایش 25 درصدی 
تعرفه ها که موافقت شورای 

عالی بیمه را هم دارد، باید در 
هیات دولت هم مطرح می شد و 
به تصویب می رسید، اما بعد از 

گذشت یک ماه، هنوز هیچ خبری 
از پیگیری این مصوبه نیست. به 

نظر می رسد که برخی مسئوالن 
در نظر دارند که افزایش 25 

درصدی تعرفه های پزشکی در 
سال 99 مشمول زمان شود تا 

با همین نرخ تعرفه های فعلی به 
سال 1400 برسیم

بسیاری از کارشناسان نظام 
سالمت نسبت به اصالح نشدن 

تعرفه ها و رها شدن قول و 
قرارها برای اصالح این تعرفه ها 

گالیه دارند. با توجه به اینکه 
در دوران بحران کرونا، بسیاری 

از مراکز درمانی در بخش 
خصوصی با چالش های مالی 

عمده ای مواجه هستند، اصالح 
نشدن تعرفه ها می تواند این 

چالش های مالی را عمیق تر کند 
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بالتکلیفی بیش از 14 میلیون نفر در پاندمی

  یاسر مختاری
و  فاصله می گیرد  نیمه خود  از  آذرماه  هرچه 
به روزهای آخرش  می رسد، روزهای پایانی 
نیم سال اول تحصیلی که امسال 15 روز زودتر 
آغاز شد به پایان نزدیک تر می شود. تقریبا تمامی 
این نیم سال را  دانش آموزان به دلیل شیوع کرونا 
نه در کالس ها و پشت نیم کت های چوبی که 
خود  الکترونیکی  وسایل  پشت  و  منازل  در 
آموزش های خود  ترتیب  این  به  و  گذراندند 
را پیش بردند. این نیم سال در حال تمام شدن 
است اما بیماری کووید19 همچنان در جریان 
است و هنوز روزانه بیش جان بیش 250 نفر 
را می گیرد و بیش از 11 هزار نفر را به خود 
در  تعطیلی  هفته  دو  از  پس  و  می کند  مبتال 
بیشتر شهرهای کشور و تبدیل وضعیت آنها از 
قرمز به نارنجی هنوز شرایط مطمئنی را برای 
بازگشایی ها به ویژه مدارس فراهم نکرده است.
در وضعیت  نیز  کرونا  ستاد  اطالعیه های  در 
از  آموزشگاه ها  و  مدارس  همچنان  نارنجی 
جمله اماکنی هستند که مشمول تعطیلی بوده 
و فعالیت های آموزشی نیز به فراخور آن در 

است. تعلیق  حالت 

بازگشتسنگیناپیدمیدرصورتبیتوجهی
به گزارش خبرنگار سپید، هفته گذشته وزیر 
حضوری  برگزاری  از  پرورش  و  آموزش 
بازگشت  لزوم  بر  و  داد  خبر  امتحانات 
دانش آموزان کالس اولی به مدارس پس از 
پایان تعطیالت دو  هفته ای تأکید کرد. این در 

فرماندهان  گفته های  اساس  بر  که  حالیست 
اگرچه  کرونا  با  مبارزه  عملیات  ستادهای 
وضعیت از قرمز به نارنجی تبدیل شده است 
اما این وضعیت شکننده بوده و ممکن است 
ماه های  از  سنگین تر  بسیار  اپیدمی  بازگشت 
اخیر باشد. علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات 
مقابله با بیماری کرونا در تهران روز گذشته 
در نشست آنالین  نقش گروه های داوطلب 
در مبارزه با بیماری کرونا اظهار کرد: »نباید 
مطلوب  شرایط  عنوان  به  را  فعلی  وضعیت 
که  چرا  کرد،  تلقی  تهران  در  یافته  ثبات  و 
ممکن است با  رجعت یا بازگشت سنگین تر 

مواجه شویم.« اپیدمی ها  در  بیماری 
وی افزود: » در این پدیده هنگام افول بیماری 
ممکن است شاهد بازگشت سنگینتر آن باشیم 
مراقب  مردم و مسئوالن  باید  دلیل  به همین 
حال  در  تهران  در  کرونا  هنوز  زیرا  باشند. 

به ویروسی  کالبد شهر  قربانی گرفتن است، 
سنگرهای  تسخیر  حال  در  که  است  آلوده 
دیدگاه  از  بنابراین  است.  بیولوژیک  جدید 
در  بیماری  نسبی  افول  نقطه  از  کارشناسی 

هستیم.« دور  تهران 
پیش از هشدارهای زالی، سعید نمکی وزیر 
بهداشت نیز روزهای گذشته نسبت به عادی 
شیب  شدن  نزولی  پی  در  وضعیت  پنداری 
مرگ و میر و مبتالیان کرونا هشدار داده بود و 
گفت: » این نشانه ها را به حساب عادی انگاری 
نگذاریم و به روز هایی بازنگردیم که به 30 مرگ 
روزانه رسیدیم و هر روز التماس می کردیم 

است.« مشکل  بزرگترین  عادی پنداری  که 

درخواستازستادکرونابرای
آموزشحضوری

برخی  که  است  حالی   در  هشدارها  این 
بخش های دولتی به دنبال فراهم کردن شرایط 

روزانه  و  عادی  فعالیت های  سرگیری  از 
از  هستند.  کرونایی  غیر  روزهای  همچون 
جمله این بخش ها آموزش و پروش است 
که اگر چه زمینه های فعالیت غیر حضوری 
را دارد اما همچنان بر فعالیت های حضوری 
می کند. تأکید  دانش آموزان   برای  ویژه  به 

حاجی میرزایی،  محسن  یکشنبه  روز 
در  پرورش  و  آموزش  آموزش  وزیر 
با  هفته  گفت وگوی  برنامه های  سلسله 
کرد:  اظهار  کشور،  کل  بازرسی  سازمان 
خواستار  گفته ایم  کرونا  ستاد  به  »همواره 
آموزش های حضوری هستیم چراکه برای 
یا  و  دبستان  اول  پایه  مانند  پایه ها  برخی 
واحدهای عملی رشته های فنی و حرفه ای 
و کاردانش، آموزش مجازی مشکل است. 
جایگزین  آموزشی  نوع  هیچ   طرفی  از 
نیست  مدرسه  و  حضوری  آموزش های 
تنها  مدرسه  محیط  در  دانش آموز  زیرا 
او  تربیت  یند  فرا بلکه  نمی بیند  آموزش 

می شود.« محقق  مدرسه  در 
وی افزود: » با شیوع کرونا همه بخش های 
پیش ازاین  تا  چراکه  شدند  غافلگیر  جامعه 
فعالیت ها  انجام  برای  روش هایی  و  راه 
روش ها  آن  با  همه چیز  و  داشت  وجود 
به یک باره همه روش ها  اما  بود  تنظیم  شده 
و مأموریت های ما با مخاطره روبه رو شد و 
باید در شرایط جدید هم راهی می ساختیم 

می کردیم.« طی  را  راهی  هم  و 
ادامه در صفحه 16 

درخواست آموزش حضوری دانش آموزان 
از ستاد کرونا

حاجی میرزایی: همواره به 
ستاد کرونا گفته ایم خواستار 
آموزش های حضوری هستیم 

چراکه برای برخی پایه ها 
مانند پایه اول دبستان و یا 
واحدهای عملی رشته های 

فنی و حرفه ای و کاردانش، 
آموزش مجازی مشکل است

زالی: نباید وضعیت فعلی 
را به عنوان شرایط مطلوب 

و ثبات یافته در تهران 
تلقی کرد، چرا که ممکن 

است با  رجعت یا بازگشت 
سنگین تر بیماری در 

اپیدمی ها مواجه شویم
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 ادامه از صفحه 15
کرونا،  »باوجود  کرد:  بیان  حاجی مبیرزایی 
را  بود  شده  طی  که  صدساله ای  مسیر  همه 
باید تغییر می دادیم، بنابراین از اسفند گذشته 
مرخصی  به  ما  همکاران  از  عظیمی  بخش 
جامعه   به  تا  کارکردند  شبانه روز  و  نرفتند 
بدون  فرزندانشان  که  بدهند  را  اعتماد  این 

ماند.« نخواهند  آموزش 
 70 از  بیش  بهره مندی  به  اشاره  با  وی 
درصدی دانش آموزان از آموزش های شبکه 
اپلیکشن های  میان  »در  کرد:  اظهار  شاد، 
شاد  به اندازه  ابزاری  هیچ  مجازی،  فضای 
به طوری که  نیست  کاربردی تر  و  گسترده 
داخل  اینترنتی  شبکه  بزرگ ترین  شاد 

است.« کشور 
انقالب  معظم  رهبر  تمجید  به  اشاره  با  وی 
با  مواجه  در  آموزش وپرورش  عملکرد  از 
تصریح  شاد،  شبکه  راه اندازی  و  کرونا 
که  نیست  به گونه ای  شرایط  »البته  کرد: 
کنند  استفاده  شاد  از  آموزان  دانش  همه 
همکاری  با  را  تلویزیونی  مدرسه  بنابراین 
خوشبختانه  کردیم.  راه اندازی  صداوسیما 
دسترسی به تلویزیون گسترده است و پوشش 
97 درصد است.« شبکه ای تلویزیون باالی 

کرد:  تصریح  آموزش وپرورش  وزیر 
مدرسه  و  شاد  آموزش های  بر  »عالوه 
دانش آموزانی  دسته  آن  برای  تلویزیونی 
مجازی  آموزش های  از  هیچ یک  به  که 
دسترسی ندارند، توسط راهبران آموزشی، 
حتی  و  می شود  ئه  ارا آموزشی  بسته های 

در برخی روستاهای کم جمعیت آموزش ها 
می شود.« انجام  حضوری  به صورت 

وی یادآور شد: » جامعه، ساختن هویت و 
شخصیت دانش آموزان و ساختن آینده را به 
و خانواده ها  است  آموزش وپرورش سپرده 
سپرده اند  ما  به  را  سرمایه شان  بهترین  نیز 
بنابراین سرمایه اصلی ما اعتمادی است که 
امری  جامعه  عتماد  دارند.  ما  به  خانواده ها 
و  تعلیم  نظام  اهداف  تحقق  برای  ضروری 
جامعه  اعتماد  مراقب  باید   . است  تربیت 
و  انجام  باکیفیت  را  کارمان  باید  و  باشیم 

سازیم.« محقق  را  اهدافمان 
متعدد  جلسات  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی 
برگزاری  خصوص  در  اخیر  هفته های 
امتحانات دی ماه، اظهار کرد: »با یک وضعیت 
متفاوت  شرایط  بلکه  نیستیم  روبه رو  ثابت 
صالحدیدهای  به  توجه  با  بنابراین  است 

و  بررسی  مشغول  ما  همکاران  کرونا  ستاد 
با  تعامل  این زمینه و همچنین  مطالعات در 
آموزشی هستند  معاونان  ستاد ملی کرونا و 
و تا قبل از شروع امتحانات روش برگزاری 

شد.« خواهد  اعالم 

برگزاری  چگونگی  در  بالتکلیفی 
کرونایی روزهای  در  امتحانات 

وی افزود: »آزمون های حضوری و مجازی 
این  در  بود  خواهد  کار  دستور  در  دو  هر 
زمینه کیفیت ها و روش های مختلف آزمون 
را بررسی و شناسایی کردیم آنچه برای ما 
مهم است استفاده از روش های اطمینان بخش 
در برگزاری امتحانات است تا از فراگیری 
آموزان  دانش  توسط  درسی  محتواهای 
در  ما  تالش  همه  بنابراین  شویم  مطمئن 
از  ما  ارزیابی  اساس  بر  است.  راستا  این 
تعداد   ،99 سال  نهایی  امتحانات  برگزاری 
شرکت کنندگان و هم نمرات دانش آموزان در 
مقایسه با سال قبل افزایش یافته است بنابراین 
قبل  تحصیلی  سال  از  بخشی  اینکه  علیرغم 
کار  نتیجه  اما  داشتیم  مجازی  به صورت  را 

بود.« قابل قبول 
امتحانات در دی ماه  برگزاری  با  وی رابطه 
گفت: »پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده 
این  است.«   نشده  قطعی  هیچ یک  هنوز  که 
در حالیست که وی در روزهای قبل گفت: 
اصل  است.  حضوری  آموزش  ما  »ترجیح 
به صورت حضوری  امتحانات  برگزاری  بر 
است زیرا از وقتی که ارتباط ما با دانش آموز 

مجازی شده باید میزان فراگیری او از درس 
برای ما مشخص باشد، لذا امتحان حضوری 
است مگر اینکه در زمان امتحانات با وضعیتی 
بهداشت  امر  متخصصان  که  شویم  مواجه 

ندهند.« را  موضوع  این  اجازه 
و  آموزش  وزارت  سخنان  این  بر  عالوه 
پرورش در اطالعیه ای درباره روند و چگونی 
ادامه سال تحصیلی اطالعیه ای صادر و اعالم 
کرد: »وزارت آموزش و پرورش با در نظر 
آموزان  دانش  سالمت  که  مهم  این  گرفتن 
ادامه  درخصوص  است،  اولویت  معلمان  و 
حضوری  آموزش  روند  و  مدارس  کار  به 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  تصمیمات  تابع 
است و معلمان، دانش آموزان واولیای آنان 
از  فقط  را  ستاد  مصوبات  به  مربوط  اخبار 
رسانه ملی و پورتال اطالع رسانی وزارت 

کنند.« پیگیری  پرورش  و  آموزش 
رابطه  این  در  نیز  پرورش  و  آموزش  وزیر 
اظهار کرد: »دوهفته گذشته و در پی تصمیم 
ستاد ملی مدیریت کرونا، مدارس در مناطق 
طور  به  آموزش  امر  و  بودند  تعطیل  قرمز 
شد.  دنبال  مجازی  فضای  بستر  در  کامل 
از  شهرها  برخی  شدن  خارج  به  توجه  با 
وضعیت قرمز ستاد ملی مبارزه با کرونا در 
این زمینه تعیین تکلیف کرده است، بنابراین 
در مناطق نارنجی فعالیت آموزشی به صورت 
»غیرحضوری« خواهد بود. مدارس با حضور 
بر  و  فعال  اجرایی  کادر  حداقل  و  مدیر 
نظارت  غیرحضوری  های  آموزش  فرآیند 

کرد.« خواهند 

وزارت آموزش و پرورش: 
وزارت آموزش و پرورش 
با در نظر گرفتن این مهم 
که سالمت دانش آموزان 

و معلمان اولویت است، 
درخصوص ادامه به کار 
مدارس و روند آموزش 

حضوری تابع تصمیمات ستاد 
ملی مقابله با کرونا است
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