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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:  خبـر

تست های سریع کرونا درسراسر کشور توزیع شد 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از توزیع تست 

سریع کرونا در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، درباره توزیع تست های 
سریع کرونا در کشور گفت: »توزیع تست های سریع 
کرونا از چند روز قبل در کشور آغاز و مقرر شده 
بود این تست های سریع کرونا تا روز دوشنبه در 
تمام استان های کشور توزیع شود و برای تشخیص 
کووید19 مورد استفاده قرار گیرد.« رئیسی ادامه داد: 
»۵3۷ هزار تست سریع کرونا توزیع کرده ایم که 
نتیجه این تست های سریع تولیدداخل در ۲۵ دقیقه 
مشخص می شود و این تست ها در بیمارستان ها 

و آزمایشگاه های خصوصی توزیع نخواهد شد.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در پاسخ به 
سوالی درباره اینکه گفته شده بود آزمایشگاه های 
خصوصی کرونا به سامانه وزارت بهداشت متصل 
شده اند اما برخی افراد کرونامثبت مجوز سفر دارند 
و به نظر می رسد اطالعات آنها در سامانه وزارت 
بهداشت ثبت نشده است، بیان کرد: »متاسفانه برخی 
آزمایشگاه های خصوصی از ثبت اطالعات بیماران 
کرونامثبت به طور کامل خودداری می کنند و ما 
در حال رصد و پایش اطالعات آزمایشگاه ها و 
نحوه عملکرد آنها هستیم و با این آزمایشگاه های 

متخلف برخورد می شود.«  معاون بهداشت وزارت 
بهداشت درباره اینکه با آزمایشگاه های متخلف در  
بخش خصوصی در ثبت ناقص اطالعات بیماران 
کرونایی چه برخوردی صورت می گیرد، گفت: 
»در هفته گذشته ما یک آزمایشگاه ها متخلف در 
 بخش خصوصی را تعطیل کردیم، همچنین به سه 
آزمایشگاه تذکر کتبی دادیم چراکه اطالعات بیماران 
کرونامثبت را به طور کامل در سامانه ثبت نمی کردند.«
رئیسی درباره اینکه روزانه چند هزار تست کرونا 
در  بخش خصوصی انجام می شود، گفت: »بر اساس 
اطالعات جمع آوری شده حدود ۷ تا 1۲ هزار تست 
مولکولی یا PCR در آزمایشگاه های خصوصی 
انجام می شود و این احتمال وجود دارد که با افزایش 
تست های سریع در مراکز سرپایی 16 ساعته  بخش 
دولتی حوزه بهداشت، تعداد تست های تشخیص 

کرونا در  بخش خصوصی کاهش پیدا کند.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی درباره تعطیلی مشاغل در ساعت ۲۰ و 
شلوغی خیابان های تهران با کاهش محدودیت ها 
و احتمال تغییر ساعت کاری مشاغل و واحدهای 
صنفی اظهار کرد: »در بسیاری از کشور های دنیا 
ساعت 6 یا ۷ بعدازظهر مشاغل تعطیل می شوند 
و ما هم به تدریج به این موضوع خواهیم رسید.«

وی بیان کرد: »اگر واحد های صنفی و مغازه ها تا 
ساعت ۲۰ باز باشند به تدریج مردم عادت می کنند 
از صبح تا 8 شب خرید های خود را انجام دهند و 

ما باید سبک زندگی خود را تغییر دهیم.«
رئیسی ادامه داد: »باید توجه داشت که ما نمی توانیم 
تا ابد محدودیت ایجاد کنیم چراکه از طرفی ما از نظر 
اقتصادی تحت فشار و تحریم هستیم و از طرفی 
نمی توانیم از افراد آسیب پذیر به خوبی حمایت کنیم 
و در دو هفته محدودیت کرونایی که مشاغل در 
شهرهای قرمز تعطیل بودند، تمام هم وغم  ما این 

بود که به مشاغل آسیب دیده وام بدهیم و پرداخت 
اقساط وام ها را به تعویق بیندازیم.«

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بیان کرد: »من 
معتقد هستم که فروشگاه ها با رعایت دستورالعمل ها 
رعایت  بیمار  افراد  اگر  اما  باشند،  باز  می توانند 
نکنند دچار چالش می شویم و متاسفانه در هفته 
گذشته ۴6۰۰ بیمار کرونایی قصد سفر با هواپیما 
و قطار را داشتند و این ها باعث دردسر می شوند 
و اگر تعهد اجتماعی وجود داشته باشد بسیاری 

از مشکالت حل می شود.«

رئیس قرارگاه پشتیباتی طرح شهید قاسم سلیمانی از اختصاص 98 
هزار تخت در سراسر کشور برای این طرح خبر داد.

به گزارش سپید، پیرحسین کولیوند اظهار کرد: »در این گام به همت 
وزارت بهداشت و بسیج و همکاری سایر دستگاه ها بحث بیماریابی، 
جداسازی و آموزش مبتالیان به کرونا را در پیش گرفته ایم که در 
واقع هدف ما کاهش شیوع، کاهش بیماران و کاهش تلفات ناشی 
از از ابتال به کووید19 است.« وی ادامه داد: »در این طرح قرار است 
که به صورت محله محور و اینکه هر خانه یک پایگاه سالمت باشد 
اقدامات را انجام دهیم. این اقدامات در سراسر کشور آغاز شده است.«
رئیس قرارگاه پشتیبانی طرح آموزش، بیماریابی و جداسازی مدیریت، 
گفت: »در این مرحله برای افرادی که به کرونا مبتال شدند و امکان 
جداسازی آنها از سایر اعضای خانواده در خانه خودشان وجود 
ندارد امکاناتی را برای جداسازی آنها در نظر گرفته ایم، در فاز اول 
برای جداسازی از هتل ها وسایر مراکز اقامتی استفاده خواهیم کرد 
و ظرفیت قابل توجهی از سوی همه دستگاه ها به ما اختصاص داده 
شده است. این افراد در مراکر مراقبت و سالمت ما تحت کنترل و 
پایش قرار می گیرند.« وی گفت: »طیف دیگر افرادی هستند که با 

افراد مبتال مواجه شدند و امکان جداسازی به لحاظ فضای فیزیکی 
را ندارند، این افراد نیز همانند گروه اول در جامعه گروه هدف ما قرار 
دارند و از آن ها نیز در نقاهتگاه ها و مراکز خود مراقبت خواهیم کرد.«

کولیوند اظهار کرد: »گروه دیگر بیمارانی هستند که به ویروس کرونا 
مبتال و درمان شده اند و حاال نیازی به بستری ندارند اما همچنان حامل 
این بیماری هستند که این افراد هم جزو جامعه هدف ما هستند. این 
عزیزان هم اگر در منزل امکان جدا سازی نداشته باشند اقدامات الزم 

را برای آن ها انجام خواهیم داد.«
وی گفت: »در مراکز مراقبتی و سالمتی 98 هزار تخت را در اختیار قرار 
داده ایم و روسای دانشگاه های علوم پزشکی نیز پیگیر و مجری اصلی 
این کار هستند تا از این افراد مراقبت کنند. تیم های بهداشتی و درمانی 
در محل حضور دارند و این عزیزان مرتب کنترل و مراقبت می شوند 
و اگر مشکلی داشته باشند به سرعت به بیمارستان ها منتقل می شوند.«
وی افزود: »در این اقدامات دستگاه های جمعیت هالل احمر، قوه 
قضاییه، بنیاد مستضعفان و بسیاری دستگاه های دیگر همت و همدلی 
خوبی داشتند و مردم عزیز هم باید ما را یاری کنند. ما عزم و اراده 
محکمی را در اجرای این طرح با کمک بسیح به خصوص بسیج 
جامعه پزشکی داریم و مطمئنیم به حرمت خون شهیدان عزیزمان موفق 
و موثر خواهیم بود.« وی ادامه داد: »برای بحث مراکز اقامتی سالمت 
چند فاز داریم، فاز اول هتل ها و مهمانسراهای دولتی است که تا به 
اآلن در اختیار گرفته ایم. فاز دوم هتل ها و مهمانسراهای گردشگری، 
فاز سوم هتل ها و مهمانسراهای خصوصی و پس از آن خوابگاه ها 
و بعد مساجد، زائرسراها و سالن های ورزشی را در نظر گرفته ایم.«
رئیس اورژانس کشور تصریح کرد: »تا جایی که امکان داشته باشد ما 
افراد را به هتل ها و مهمانسراها منتقل می کنیم و برای اینکه بخواهیم 
فردی را از روستاها به بیمارستان ها منتقل کنیم به محض تماس گرفتن 

این افراد، آمبوالنس های مخصوص بیماران کرونایی به سمت آن ها 
اعزام می شود.« کولیوند افزود: »این طرح در سراسر کشور به همت 
بسیج در حال انجام شدن است اما در برخی از شهرها که دچار سیل 
شده اند کمی کار سخت شده است، البته طرح تعطیل نمی شود فقط 
بار کاری اضافه تر می شود.« وی در پاسخ به یک سوال درباره امکان 
ابتال بیماری های واگیردار و گوارشی در مناطقی که سیل در آن ها رخ 
داده است، گفت: »در سال 98 که سیل گسترده داشتیم آنقدر سیستم 
بهداشت و درمان خوب عمل کرد که ما بیماری گوارشی و واگیردار 
نداشتیم و االن هم همین طور است در کنار فعالیت های مربوط به 
کرونا به دیگر بیماری ها هم می پردازیم، البته در حال حاضر پیشگیری 
از برخی از بیماری های گوارشی که شاید بر اثر وارد شدن فاضالب 
به خانه ها ایجاد شود را در برنامه داریم.« کولیوند در پاسخ به یک 
سوال دیگر درخصوص هزینه این طرح گفت: »اجرای این طرح 
هیچ هزینه ای برای مردم ندارد و هزینه آن از سوی دولت پرداخت 
می شود، 98 هزار تخت قرنطینه در هتل ها و خوابگاه ها برای مبتالیان 
در نظر گرفته شده است و ۴۰ هزار تخت دیگر نیز برای این کار 
در نظر گرفته خواهد شد. این کار محله محور است و با شعار هر 

خانه یک پایگاه سالمت در حال انجام است.«
وی با اشاره به اینکه چند نیرو در این طرح به کار گرفته شده است، 
گفت: »یک بسیج ملی برای انجام این طرح پای کار آمده است و 
نمی شود آمار دقیق داد اما تیم های ما 1۵ نفره است که مسئولیت هر تیم 
با یک پزشک است و سایر افراد تیم متشکل از ۴ نفر نیروی متخصص 

بهداشت و مدیریت بیماری های واگیردار و 1۰ پرستار هستند.«
به گزارش ایسنا، وی در پایان گفت: »8 نفر از پرسنل اورژانس بر 
اثر ابتال به بیماری کرونا شهید شده اند و بالغ بر ۴۰۰۰ نفر هم به 

ویروس کرونا مبتال شدند که بهبود پیدا کرده اند.«

رئیس قرارگاه پشتیبانی طرح شهید سلیمانی خبر داد

اختصاص۹۸ هزارتخت در سطح کشور برای طرح قاسم سلیمانی



مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:  خبـر

پاندمیکروناتایکسالآیندهمهارمیشود
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »با توجه به تولید انواع واکسن 
کرونا در دنیا که به تدریج تأییدیه های سازمان های معتبر را اخذ می کنند 
و تالش سازمان جهانی بهداشت برای دسترسی ارزان کشورها به این 

واکسن، پاندمی کرونا تا یکسال آینده در دنیا مهار می شود.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایرنا افزود: »خوشبختانه 
تالش برای تولید واکسن معتبر کرونا در دنیا به نتایج خوبی رسیده و 
حدود دو سوم کشورهای دنیا از جمله ایران در کمیته واکسن سازمان 
جهانی بهداشت موسوم به کوواکس عضو هستند و مقرر شده که نیم 
میلیارد واکسن تایید شده کرونا در سه ماه اول سال ۲۰۲۱ بین کشورها 
توزیع شود.« وی ادامه داد: »واکسن های تایید شده با قیمت های مختلفی 
تولید می شوند. قیمت برخی از این واکسن ها که در شرکت های خصوصی 
تولید می شود گران است اما بر اساس سیاست سازمان جهانی بهداشت 
قرار است این واکسن برای کشورهای کم درآمد و فقیر به قیمت ۱۰ تا 
۱۵ درصد قیمت تمام شده توزیع شود و حتی سازمان جهانی بهداشت 
کشورهای ثروتمند را ملزم کرده که هزینه این واکسن را برای کشورهای 
فقیر بپردازند و در برخی کشورها به صورت رایگان توزیع و اهدا شود، 
زیرا همه مردم دنیا حتی در کشورهای فقیر آفریقا حق دارند زنده بمانند.«
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: »این طور نیست که کشورهای 
تولید کننده واکسن فقط به فکر خود باشند، تحریم ها نیز هیچ تاثیری 
در توزیع واکسن کرونا نخواهد داشت. البته ما کشور فقیری نیستیم 
و حتماً دولت جمهوری اسالمی به موقع واکسن مورد نیاز را برای 

گروهای پر خطر خریداری می کند تا بعد از آن تولید واکسن بومی در 
ایران نیز به نتیجه برسد.«

مردانی افزود: »بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت واکسن کرونا 
در گام اول در اختیار گروه های پر خطر شامل سالمندان، بیماران مزمن 
قلبی، ریوی، مبتالیان به دیابت، افراد دچار ضعف ایمنی مانند مبتالیان 
به سرطان و کادر بهداشت و درمان قرار می گیرد که در جمعیت ۸۰ 
میلیونی ایران حدود ۲۰ میلیون نفر است. قرار است حدود همین میزان 
واکسن از کشورهای معتبر و از طریق کوواکسن خریداری و توزیع 
شود و بعد از آن با تایید واکسن ایرانی بقیه مردم نیز واکسینه می شوند.«
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »تا زمانی که واکسن معتبر وارد 
کشور شود و واکسن ایرانی تایید شود، مردم باید صبر داشته باشند 

و اصول بهداشتی، زدن ماسک، رعایت فاصله فیزیکی و قرنطینه را 
رعایت کنند تا حدود یکسال آینده با توزیع فراوان واکسن، پاندمی 
کرونا در دنیا و ایران مهار و کنترل شود.« وی افزود: »اکنون دست 
کارخانه های تولید واکسن خیلی باز است. سازمان جهانی بهداشت 
کارخانه هایی که توان تولید واکسن داشته باشند را حمایت می کند 
که روی دست  تولید می شود  واکسن  قدر  آن  آینده  یکسال  تا  و 
کارخانه های تولید کننده می ماند. سازمان جهانی بهداشت هم خوش 
بین است و به احتمال زیاد تا یکسال آینده این بیماری مهلک کنترل 

و خیال همه راحت می شود.«
مردانی گفت: »این طور نیست که هر واکسنی در ایران وارد شود و مورد 
استفاده قرار گیرد. کمیته کشوری واکسن برای این است که دقت کند 
واکسن های معتبر و مورد تایید سازمان های بین المللی در ایران مورد 
استفاده قرار گیرد و بطور قطع واکسنی در ایران استفاده می شود که 

مورد تایید سازمان جهانی بهداشت یا FDA یا هر دوی آنها باشد.«
وی درباره تولید واکسن کرونا در ایران نیز توضیح داد: »قطعاً واکسنی 
در ایران استفاده می شود که کارآزمایی بالینی موفق داشته و عارضه ای 
نداشته باشد و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. تولید واکسن 
بومی نیز با همکاری شرکت های کشورهای پیشرفته در ایران انجام 
می شود، فقط هم چین و روسیه نیست. کشورهای اروپایی هم هیچ 
لجاجتی ندارند که در انتقال تکنولوژی و دانش تولید واکسن به 

ایران مشکل ایجاد کنند.«

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت روند غربالگری و قرنطینه 
بیماران کرونایی در طرح شهید سلیمانی را تشریح کرد.

به گزارش سپید، جعفر صادق تبریزی در گفت وگو با مهر به اجرای 
طرح شهید سلیمانی برای غربالگری و قرنطینه بیماران کرونایی در 
محله ها و مناطق محروم کشور اشاره کرد و گفت: »هدف ما از 
اجرای این طرح، شناسایی زودهنگام بیماران و پیگیری وضعیت 

افرادی است که در تماس نزدیک با بیمار بوده اند.«
وی جداسازی بیماران و قرنطینه خانگی و غیرخانگی را مورد تأکید 

قرار داد و افزود: »درمان های سرپایی و مراقبت از بیماران کرونایی در 
ادامه بسیج ملی طرح شهید سلیمانی دنبال می شود.«

صادق تبریزی با عنوان این مطلب که تالش می کنیم با اجرای این 
طرح، زنجیره انتقال ویروس قطع و سرعت انتقال بیماری از اجرای 
اقدامات ما کندتر شود، ادامه داد: »هدف اصلی از اجرای طرح شهید 
سلیمانی، کنترل بیماری است.« وی هدف دوم طرح شهید سلیمانی 
را کاهش میزان بستری بیماران کرونایی در بیمارستان ها و هدف 
سوم را کاهش آمار مرگ های کرونایی اعالم کرد و گفت: »هدف 

چهارم طرح شهید سلیمانی، به حمایت از گروه های آسیب پذیر و 
در معرض خطر اختصاص دارد.« صادق تبریزی ادامه داد: »در گام 
چهارم طرح که به صورت رسمی از ابتدای آذر شروع شده است، 
یک ویژگی دیگر به سه گام قبلی اضافه شده و آن محله محور و 
خانواده محور کردن این طرح است.« وی تاکید کرد: »این اقدام به 
قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا کمک شایانی خواهد کرد.« صادق 
تبریزی افزود: »این طرح در تمامی استان های کشور کلید خورده و به 

زودی نتایج درخشان آن را اطالع رسانی خواهیم کرد.«

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت تشریح کرد

روند غربالگری و قرنطینه بیماران کرونایی در طرح شهید سلیمانی

مورد جدید   ۱۰۸۲۷ شناسایی  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
کووید۱۹ در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز یک شنبه تا دوشنبه 
۱۷ آذر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰ هزار و 
۸۲۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و ۶۹۱ نفر از آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران 

کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۵۱ هزار و ۳۷۴ نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه ۲۸۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۰ هزار و ۵۹۴ نفر رسید.«
وی گفت: »خوشبختانه تا کنون ۷۴۲ هزار و ۹۵۵ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.« به گفته الری، ۵۷۹۶ نفر 
از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند. وی همچنین گفت: »تا کنون ۶ میلیون و ۴۳۲ 
هزار و ۲۲۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.«
بنابر اعالم سخنگوی وزارت بهداشت، در حال حاضر ۶۴ شهرستان 

در وضعیت قرمز، ۲۷۸ شهرستان نارنجی و ۱۰۶ شهرستان در وضعیت 
زرد قرار دارند. الری که برای بررسی شرایط کرونا به استان گیالن 
و شهر رشت سفر کرده است، گفت: »نمودار موارد ابتال و بستری 
روزانه کرونا در استان گیالن، دارای روند صعودی است و این روند 
افزایشی به شکل نگران کننده ای در حال امتداد است.« وی افزود: 
»طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید-۱۹ به شکل محله و خانواده 
محور با عنوان طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در استان گیالن 
در حال اجرا است و در حال حاضر کمیته های عملیاتی طرح مذکور 
در قالب تیم های مراقبت، حمایت و نظارت در مناطق مختلف استان 
تشکیل و در چارچوب وظایف تعریف شده، مشغول فعالیت هستند.«
الری ادامه داد: »در حال حاضر حدود شش هزار و ۸۰۰ نیروی بسیجی 
در قالب ۲۸۸۰ تیم با هماهنگی مراکز بهداشتی شهرستان ها، سازمان 
جمعیت هالل احمر، نیروی مقاومت بسیج و سایر سازمان های مردم 
نهاد، در زمینه غربالگری بیماران در حال ارائه خدمت هستند. از زمان 
شروع اجرای طرح در استان گیالن حدود ۲۲۶ هزار خانوار دیده شده 

با جمعیت بالغ بر ۶۸۰ هزار و ۹۹۱ نفر غربالگری شده اند. همچنین 
در این بازه زمانی ۵۳۶ نفر تست رپید از افراد دارای عالئم بیماری 

اخذ شده است که نتیجه تست ۹۸ نفر از آنها مثبت بوده است.«
وی با بیان اینکه ۵۸۶ نفر نیازمند قرنطینه خانگی و ۹۸ نفر نیازمند 
ایزوالسیون بوده اند، گفت: »همچنین ۲۰۵ نفر موارد مشکوک سالمند 
و ۱۶۵ نفر مشکوک دارای بیماری های زمینه ای بوده اند. همچنین دو 
نفر نیازمند ارجاع به بیمارستان بوده است. با هماهنگی های انجام 
شده، نقاهتگاه هایی در نقاط مختلف استان به منظور پذیرش بیماران 

نیازمند به قرنطینه غیرخانگی تعیین شده است.«
استان گیالن  ارزشمند خیرین  اقدامات  »از جمله  الری گفت: 
در راستای اجرای این طرح می توان به خرید اقالم و ملزومات 
مورد نیاز نقاهتگاه ها، خرید تب سنج، ماسک و تحویل بسته های 
حمایتی اشاره کرد. امیدواریم با همکاری خوب مردم در اجرای 
این طرح، گامی موثر در جهت توقف روند رو به رشد بیماری 

در استان گیالن برداشته شود.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
۲۸۴ فوتی و ۱۰۸۲۷ ابتالی جدید کرونا  در کشور
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معاون سازمان بیمه سالمت اعالم کرد
اعتبار ۳۸۳۰ میلیاردی برای اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت از 
اختصاص ۳ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان اعتبار اجرای 
برنامه پزشک خانواده روستایی در سال جاری خبر داد.
اینکه  به  اشاره  با  رضایی  مهدی  سپید،  گزارش  به 
در  نفر  میلیون   ۲۸ بر  بالغ  حال حاضر جمعیتی  در 
کشور تحت پوشش پزشک خانواده شهری و روستایی 
هستند، گفت: »۱۲ خدمت در روستاها شامل ویزیت پزشک، خدمات دارویی، پاراکلینیک، 
آزمایشگاه، رادیولوژی، مکمل های دارویی، ده گردشی، مدیریت برنامه های فنی، ساخت و 

ساز در روستاها ارائه می شود.« وی تصریح کرد: »خوشبختانه در سال های اخیر با مشارکت 
۵۰ درصدی وزارت بهداشت در اعتبارات ساالنه بعد از اجرای طرح تحول سالمت، برنامه 
پزشک خانواده روستایی به همراه مشارکت ۵۰ درصدی بیمه سالمت اجرا شده است، البته 
این اعتبار در سال جاری با توجه به نگاه مثبت مدیرعامل سازمان افزایش مناسبی داشته 
است؛ لذا هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان سهم وزارت بهداشت و  هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان 

سهم سازمان در برنامه پزشک خانواده است.«
بیمه سالمت اظهار داشت: »در  بیمه و خدمات سالمت سازمان  ایسنا، معاون  به گزارش 
سال جاری ۳ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان برای اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی اعتبار 
تخصیص داده شده است، البته اعتبارات خدمات سطح ۲ و ۳ مجزا است، ضمن اینکه هم 
اکنون در روستاها ۷ هزار پزشک، ۵ هزار و ۶۰۰ ماما و بیش از ۲ هزار دندان پزشک در ۴ 

هزار و ۱۱۲ مرکز خدمات ارایه می دهند.«

بیمه سالمت

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور:

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به معاون 
اول رئیس جمهور، تخصیص بودجه برای سالمت مردم ایران و اولویت 
تامین اعتبار برای خرید واکسن را از سرمایه گذاری های اساسی برای 

تقویت زیرساخت های توسعه کشور عنوان نمود. 
به گزارش سپید، در متن نامه عباس آقازاده آمده است: 

جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم ریاست جمهوری اسالمی ایران 

با سالم
احتراماً، با توجه به تحوالت اخیر در جریان پاندمی ویروس کرونا و 
نیز از روی احساس وظیفه در قبال سالمت مردم شریف کشورمان، 

اجازه می خواهم موارد مهمی را خدمتتان عرض نمایم:
۱.خبر تولید و عرضه واکسن کرونا، با مبادی مختلف و از شرکت ها و 
کشورهای گوناگون، طلیعه امیدی است برای امکان کنترل و محدود 
کردن دامنه سرایت ویروس کرونا و در نهایت خارج شدن از پاندمی 
موجود که تا این لحظه مسئول مرگ صدها هزار انسان در ممالک 
مختلف، از جمله در کشور عزیزمان ایران بوده است. تدوین سیاست 
راهبردی صحیح و درایت در برنامه ریزی برای برخورداری ملت شریف 
ایران از واکسیناسیون ضد کرونا، در حال حاضر مهم ترین مسئله برای 
برون رفت از این بحران است. ضمن پذیرش این نکته که تالش های 
دانشمندان و فن آوران ایرانی برای تولید واکسن ضد کرونا، از اهمیت 
ویژه و باالیی برخوردار است؛ الزم می داند یادآوری کند که به نتیجه 
رسیدن تالش های شرکت ها و مؤسسات ایرانی برای تولید واکسن 
فوق، به مدت زمانی نیاز دارد که صرف این مدت، باز هم ما را در 
مقابله با اپیدمی و پاندمی ویروس کرونا بیشتر عقب نگاه خواهد داشت.
در زمینه استفاده از دستاوردهای علمی دانش بشری و نیز جایی که 
مسئله حیات و زندگی میلیون ها ایرانی مطرح است، طبیعتاً نمی توان بر 
مسائل رقابت های فرهنگی و سیاسی و ایدئولوژیک پای فشرد، همچنان 

که تاکنون نیز برای برخورداری از کمک های سازمان جهانی بهداشت 
دولت ایران انعطاف داشته است. لذا، به طور روشن خواهشمند است 
دستور بفرمائید تا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر 
وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط، مسئله ثبت سفارش و خرید واکسن 
ضد کرونا با لحاظ شرایط کشورمان و درایت در انتخاب مبدأ خرید 
را در اولویت برنامه های بهداشتی آینده نگر کشورمان قرار دهند. برای 
تحقق این امر مهم اوالً الزم است امروز، از تمامی منابع مالی ممکن در 
چارچوب این کشور استفاده شود؛ و ثانیاً در بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، 
پیش بینی الزم و قاطع در این زمینه به عمل آید. اینک فرصت هنوز با 
قیست تا در بحث های مجلس شورای اسالمی در الیحه بودجه ۱۴۰۰، 
سهم سالمت در حدی افزایش یافته و پیش بینی شود که پاسخگوی 
چنین فرآیندهایی باشد. تخصیص بودجه برای سالمت مردم ایران و 
اولویت تأمین اعتبار برای خرید واکسن، از سرمایه گذاری های اساسی 

برای تقویت زیرساخت های توسعه کشور است. 
در عین حال بنده طرفدار ادامه تالش ها و به سرانجام رسیدن زحمات 
دانشمندان ایرانی برای تولید واکسن هستم و اطمینان دارم که نتیجه 

زحمات ایشان نیز در آینده در ادامه واکسیناسیون ضد کرونا، به شدت 
به کار سالمت مردم کمک خواهد کرد. ولی مسئله مهم از دست ندادن 

زمان، و از اپیدمی عقب نماندن است.
۲.همانطوری که مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، اظهار کرده اند: »نتایج 
مثبت آزمایش های واکسن کرونا در شرکت ها و کشورهای مختلف، 
نباید به این نتیجه منجر شود که حقوق فقیران و حاشیه نشینان توسط 

ثروتمندان و قدرتمندان در لشکرکشی واکسن ها لگدمال شود.«
بنابراین، الزم است درایت و روشن بینی ویژه ای در مسئله ثبت سفارش 
و خرید واکسن از سوی مسئولین امر انجام پذیرد و مالحظات صرفًا 
سیاسی، مبنای این اقدام اساسی نباشد. ضمن خرید واکسن، باید از 

حقوق یکایک مردم ایران، به درستی و قاطعانه دفاع کرد.
۳.از حضرتعالی اکیداً استدعا داریم که دستورات الزم را صادر بفرمائید 
تا لشکر دروغ پردازان و حیله گران و شیادان،  از تریبون های رسمی مانند 
صداوسیما، محروم شوند و بیش از این با تبلیغ اراجیف ضد علمی بر 
روح و روان ملت ایران خدشه و ضربه وارد نکنند. تبلیغات شرم آور 
ضد واکسن، و اشاعه تئوری های ضد علمی و بی شرمانه متضاد با 
منافع واقعی مردم در امر سالمت و بهداشت، باید متوقف شود تا راه 
موفقیت برنامه های بهداشتی جامع نگر و آینده محور باز و هموار شود.
۴.ضمن تشکر از برنامه های فاصله گذاری اجتماعی که اخیراً با جدیت 
بیشتری در دستور قرار گرفته است، به عرض می رساند که بسیار حیاتی 
است که در مجموعه تصمیم گیرندگان اداره کشور، سیاست ایمنی 
جمعی یا ایمنی گله ای مورد نقد قرار گرفته و به طور کلی کنار گذاشته 
شود. این سیاست در هیچ کجای دنیا نتیجه مثبت در برنداشته و غلبه 
بر اپیدمی کرونا، تنها از راه سیاست های بهداشتی روشن و مبتنی بر 

فاصله گذاری اجتماعی و واکسیناسیون مقدور می باشد.
دکتر عباس آقازاده- رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

خرید واکسن ضد کرونا در اولویت برنامه های بهداشتی کشور باشد
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عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی گفت: »اگر این 
شلوغی ها ادامه داشته باشد و مردم رعایت نکنند، بدون شک شاهد 

مرگ و میر بیشتری در پیک زمستانی کرونا خواهیم بود.«
به گزارش سپید، سید جلیل میرمحمدی میبدی در گفت وگو با خانه 
ملت در مورد کاهش محدودیت های کرونایی در چند روز اخیر گفت: 
»بازگشایی شتابزده بیشتر مشاغل منجر به شلوغی اماکن عمومی از 
جمله مترو و اتوبوس شده و مسیری که قبال طی کرده بودیم باز از 
اول تجربه می کنیم، تصمیم دولت مبنی بر کاهش محدودیت ها بدون 
برنامه ریزی و پیش بینی منجر به بازگشت هفته های ناخوشایند گذشته 
می شود.« نماینده مردم تفت و میبد در مجلس افزود: »تصمیماتی 
که با شدت و ضعف از طرف ستاد ملی کرونا در راستای کنترل 
بیماری می گیرند، بدون توجه به زیر ساخت ها و پیش بینی ها برای 

کنترل بیماری است و همه دست به دست هم داده اند تا شاهد شیوع 
دوباره بیماری کرونا در کشور باشیم.« وی ادامه داد: »بهترین اقدام 
و موثرین راه از طرف وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی 
کشور غربالگری و افزایش تست های کرونایی است  تا افراد مبتال 
شناسایی و تحت درمان قرار بگیرند، تدابیر سختگیرانه که قابلیت 
اعمال همگانی دارند عمومی عملیاتی شود به فرض مثال استفاده 
اجباری همه افراد از ماسک، ممانعت از حضور در تجمعات و افزایش 
وسایل حمل و نقل عمومی و… همگی محیا کردن زیرساخت های 
حداقلی توسط دولت است که می تواند نتایج مثبتی در کنترل بیماری 

کرونا را به همراه داشته باشد.«
بتوانیم  تا  وی تاکید کرد: »باید دغدغه معیشت مردم رفع شود 
معیشت  تازگی طرح  به  کنیم، مجلس  اجرایی  را  محدودیت ها 

خانوار را در شرایط کرونایی تصویب کرد و با اجرایی شدن آن تا 
حدودی مشکالت مردم برطرف می شود، اگر این طرح به مرحله 
عملیاتی شدن برسد؛ نزدیک به ۶۰ میلیون نفر تحت حمایت قرار 
می گیرند علی الخصوص اقشار ضعیف جامعه، نکته بعد تدابیر مربوط 
به بانک ها است، در حال حاضر در شرایطی نیستیم که چک های 
مردم برگشت بخورد و اقساط بانکی آنها در ردیف اعمال قانون 
قرار بگیرد، بانک ها باید به صورت جامع و کامل رعایت حال مردم 
را بکنند، علی الخصوص اقشار ضعیف و اصناف خرد که آسیب 

پذیرترین گروه هستند.« 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  در پایان خاطر نشان کرد: »در 
مورد حضور کارکنان و کارمندان دولت باید حضور حداقلی رعایت 

شود و تا جایی که شاهد آثار و نتایج اعمال محدودیت ها باشیم.«

میر محمدی، عضو کمیسیون بهداشت:

کاهش محدودیت ها بدون شک خبر از رشد مرگ و میرها می دهد



مدیر کل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت اعالم کرد
برگزاری مسابقه بین المللی نقاشی با موضوع کووید-19 به صورت مجازی

مدیر کل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: »دفتر نمایندگی سازمان جهانی 
بهداشت در جمهوری اسالمی ایران برای برگزاری مسابقه 
نقاشی با موضوع »محافظت از خود و مردم در برابر بیماری 
همه گیر کووید-19« به صورت مجازی اقدام کرده است.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، محمد اسدی الری با اعالم 
این خبر افزود: »با توجه به اینکه کووید-19 یک بیماری با شیوع سریع می باشد، دفترمنطقه مدیترانه 
شرقی سازمان جهانی بهداشت در نظر دارد، مسابقه نقاشی را با هدف ارتقای آگاهی مردم از این 
بیماری نوظهور و تولید آثار هنری برای به تصویر کشاندن ایفای نقش هر یک از افراد جامعه در 

محافظت از خود، خانواده و دوستان در برابر ابتال به کروناویروس و همچنین انجام اقدامات الزم 
در صورت ابتال به این بیماری، برگزار نماید.« مدیر کل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت 
افزود: »دانش آموزان در رده های سنی 8  و 9 سال، 10 و 11 سال، 12 و 13 سال، 1۴ و 15 سال، 
16  تا 18 سال می توانند در این مسابقه شرکت کرده و آثار نقاشی خود را حداکثر تا تاریخ 10 دیماه 
سال جاری )30 دسامبر 2020( به آدرس ایمیل: whoartcovid@gmail. com  ارسال کنند.«
اسدی الری در ادامه افزود: »این مسابقه، در رده های سنی: 8  و 9 سال، 10 و 11 سال، 12 و 13 
سال، 1۴ و 15 سال، 16 الی 18 سال برگزار و برندگان توسط هیأت داوران دفتر منطقه ای سازمان 
جهانی بهداشت در شهر قاهره کشور مصر انتخاب و جوایزی به ترتیب به مبالغ 200- 175- 150- 
125- 100 دالر آمریکا به همراه لوح یادبود دریافت خواهند نمود.« گفتنی است اطالع رسانی 
جهت شرکت دانش آموزان در مسابقه نقاشی با موضوع محافظت از خود و مردم در برابر بیماری 
همه گیر کووید-19 به مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش و 

اداره کل دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش اعالم شده است.

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت: 

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »سیستم سالمت در بحران کرونا 
سختی های بسیار زیادی را متحمل شده و در تولید واکسن نیز به خوبی 

پیش رفته و امیدواریم نتیجه  بخش باشد.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در نشست اجرایی طرح شهید 
سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به تالش های وزارت 
بهداشت در جهت مقابله با ویروس کرونا، اظهار کرد: »سیستم سالمت 
در بحران کرونا سختی های بسیار زیادی را متحمل شده و در تولید 

واکسن نیز به خوبی پیش رفته و امیدواریم نتیجه  بخش باشد.«
معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت با بیان اینکه اوج و بلوغ 
مدیریت بیماری کرونا با اجرای طرح شهید سلیمانی در حال شکل 
گرفتن است، افزود: »روحیه شهید سلیمانی خالصانه خدمت کردن و 
عاشق مردم بودن بود و اکنون مزین شدن این طرح به نام شهید سلیمانی 
موجب شده تا همه بیشتر کمک کنند.« سخنگوی وزارت بهداشت از 
پیشرفت های حاصل شده در گیالن به جهت اجرای طرح شهید سلیمانی 
ابراز خرسندی کرد و گفت: »رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن و 
معاون بهداشتی آن نقشه راه خوبی برای پیشبرد طرح دارند و اکنون 

نتیجه آن ملموس و پیشرفت ها مشخص است.«
الری با بیان اینکه وزیر بهداشت و سپاه شبانه روزی در حال فعالیت 
هستند و هیچ مأموریتی جز کنترل و قطع ویروس ندارند، خاطرنشان کرد: 
»هم دلی پیش آمده و نقشه راه تبیین شده قابل تقدیر و امیدوارکننده است.«

وی تصریح کرد: »همه کشور و نظام تالش می کنند تا طرح شهید 
سلیمانی به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.« ناظر عالی وزیر بهداشت 

در اجرای طرح شهید سلیمانی در استان های شمال کشور از صعودی 
بودن شمار مبتالیان به کرونا در استان های شمالی خبر داد و گفت: »با 
توجه به سرد شدن هوا و احتماالً بستن درب و پنجره ها تهویه کافی 
در منازل صورت نگرفته و انتشار و اشاعه ویروس بیش ازپیش است.«

شناسایی بیماران کرونایی از بین جمیعت گیالن بسیار 
راحت است               

این  در  نیز  گیالن  قدس  سپاه  فرمانده  عبداهلل پور،  محمد  سردار 
نشست با بیان اینکه در کرونا پیشگیری مقدم بر درمان است، اظهار 
استان وجود دارد که شناسایی،  پایگاه مقاومت در  کرد: »2076 

آموزش و بیماریابی کرونایی برای بسیجیان بسیار راحت است.«
وی با بیان اینکه در هر خانه یک نفر به  عنوان مسئول کرونا انتخاب و 
آموزش داده  شده، افزود: »عالوه بر آموزش مسئول کرونا در هر خانه، 
چند شماره تماس از ۴030 و مراقبین بسیج به آن ها داده می شود تا در 
بروز مشکل سریعاً تماس بگیرند.« فرمانده سپاه قدس گیالن مراقبت 
از بیماران و حمایت از آسیب پذیران را در طرح شهید سلیمانی مورد 
تأکید قرارداد و گفت: »سپاه عالوه بر تأمین غذای بیماران نیازمند در این 
طرح، توجه نسبتاً مطلوبی به آسیب پذیران بیمار در این طرح دارد و گاهًا 
حداقل حقوق موردنیاز خانوار را در مدت زمان معین پرداخت می کند.« 
عبداهلل پور با بیان اینکه سپاه عالوه بر بیماریابی و حمایت از اقشار 
آسیب پذیر، ملزومات بهداشتی و حفاظت فردی خانوارها را نیز تأمین 
می کند، گفت: »تاکنون 2525 تب سنج نیز به جهت اعتمادسازی و 
تب سنجی مردم استان توسط گروه های عملیاتی خریداری شده و در 
اختیارشان قرارگرفته است.« وی با بیان اینکه طرح شهید سلیمانی با 
وحدت، همدلی و به دوراز حاشیه نگاری موفق خواهد بود، گفت: 
»بیش ازآنچه در توان کادر سالمت است، مردم و بسیجیان در میدان 
پای کار هستند و هیچ خانواری در سطح استان وجود ندارد که از 

غربالگری پنهان بماند.«
به گزارش ایسنا، فرمانده سپاه قدس گیالن از تعطیل شدن تمامی 
 بخش ها و حوزه های خدمات رسانی این نهاد انقالبی خبر داد و گفت: 
»سپاه هیچ کاری مهم تر از کنترل شیوع کرونا ندارد و در این زمینه 

هیچ کمبود نیرویی نداریم و باقدرت این طرح را اجرا خواهیم کرد.«

درتولیدواکسنکرونابهخوبیپیشرفتهایم
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رییس بیمارستان سینا تهران با اشاره به کاهش آمار کرونا و کاهش 
ورودی به این بیمارستان، این وضعیت را شکننده خواند و در عین 
حال نسبت به افزایش مجدد بیماری در پی برگزاری دورهمی ها و 

مراسمی همچون شب یلدا، هشدار داد.
به گزارش سپید، محمدطالب پور در گفت وگو با ایسنا گفت: »یک 
هفته مانده به آغاز محدودیت های جدی در اول آذرماه، به تدریج سیر 
ورودی به بیمارستان کاهش یافت یعنی در روزهای اول و دوم پس 
از آغاز محدودیت ها تعداد ورودی به بیمارستان های مان حدودا نصف 
شد.« وی افزود: »پیش از این ۴ بخش به بیماران کرونایی اختصاص 
داشت که یک  بخش بسته شد و یک بخش دیگر هم در شرف بسته 
شدن است و تقریبا 50 درصد تخت های عادی پذیرش کننده بیماران 
کرونا در حال کاهش است. با کم شدن ورودی به بیمارستان تعداد 
مریض های بستری هم کم شدند.« رییس بیمارستان سینا تاکید کرد: 
»البته وضعیت فعلی کامال شکننده است و متناسب با افزایش مواجهه 

مردم با هم و عدم رعایت پروتکل ها این توفیقات هم تحت تاثیر قرار 
می گیرد و آمار مجدداً افزایشی می شود. با افزایش ضریب همکاری 
مردم در رعایت نکات بهداشتی، ورود به بیمارستان و بیماری زایی 
کاهش می یابد. تنها گزینه موثر فعلی اجبارهایی است که به واسطه 

محدودیت ها عملی شده است.« 
وی افزود: »نمی توانیم بگوییم بیماران فعلی که به بیمارستان مراجعه 
می کنند بدحال تر هستند، چون آمار مراجعات کاهش یافته است. 
حتی تعداد مرگ و میر ما در این هفته نسبت به هفته قبل کمتر شده 

است، البته این کاهش آمار چندان فاحش نیست.«
طالب پور درباره در دسترس بودن دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: 
»خوشبختانه ما در مرکزمان مشکلی نداریم و حتی از نظر دسترسی 
به اکسیژن که یکی از حیاطی ترین مسائل درمانی است وضعیت 
مناسبی داریم و مخازن و اکسیژن ساز هم برایمان فراهم شده است.«

وی در پاسخ به این سوال که آیا روند مراجعه مبتالیان به آنفلوآنزا 

با توجه به سردتر شدن هوا آغاز شده است یا خیر؟ گفت: »گزارش 
واقعی داده نشده است. با توجه به عالئم مشترک همه مراجعه کنندگان 

را با فرض کرونا بررسی می کنیم مگر خالف آن ثابت شود.«
رییس بیمارستان سینا درباره ارائه خدمات به بیماران غیرکرونایی، 
تصریح کرد: »در این دو هفته که محدودیت اعمال شد اعمال الکتیو 
را به حداقل رساندیم ولی از شنبه )15 آذر( اعمال الکتیو هم افزایش 
یافته است. ما یک سوم ظرفیت تخت ها را به مبتالیان کرونا اختصاص 
داده ایم. دوسوم مابقی مملو از مریض غیرکرونایی است و تمام رشته های 
تخصصی دیگر فعال هستند. در قسمت کرونا هم اساتید غیر مرتبط 
را به کار نگرفتیم که آنها بتوانند به کارهای تخصصی خود بپردازند 
و سایر درمانگاه های ما باز هستند.« وی افزود: »دیگر درخواست 
رعایت نکات بهداشتی و عدم مراجعه به اماکن شلوغ و مهمانی ها 
از مردم از سمت ما به نوعی التماس شبیه است. باید از شب یلدا، 

عید و... چشم پوشی کرد تا زنده بمانیم و شرایط مانند قبل شود.« 

رییس بیمارستان سینا تهران مطرح کرد

کاهش ورودی مبتالیان کرونا به بیمارستان ها



سخنگوی بودجه ۱۴۰۰: 

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
با  جلسه ای  برگزاری  از  اسالمی  شورای 
شرکت های داخلی فعال برای تولید واکسن 

کرونا در مجلس خبر داد.
در  یح  سامه  همایون  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: »روز یک شنبه 
جلسه ای در مجلس با حضور نایب رئیس 
اول مجلس و رئیس و تعدادی از اعضای 
کمیسیون بهداشت و همچنین معاونت علمی 
رئیس جمهور، رئیس سازمان غذا و دارو 
و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و 
تعدادی از شرکت های فعال برای ساخت 
واکسن تشکیل شد.« وی توضیح داد: »در 
این جلسه شرکت های داخلی که در حال 
تحقیق درباره تولید واکسن کرونا هستند به 
ارائه توضیحاتی درباره آخرین اقداماتشان 
پرداختند که طبق این توضیحات به نتایج 

خوبی نیز دست پیدا کرده اند.« به گفته وی 
در این جلسه تاکید شد که تمامی تالش 
صورت می گیرد تا هر چه سریعتر واکسن 

در اختیار همه مردم قرار گیرد.«
واکسن  تولید  روند  درباره  همچنین  وی 
کرونا نیز گفت: »استارت تولید واکسن کرونا 
حداقل توسط دو شرکت در داخل کشور زده 
شده است که آنها نزدیک به تولید هستند، 
ولی باز هم این کار زمان بر بوده و باید 
تحقیقات و آزمایش های بالینی و آزمایش 
بر روی انسان انجام شود. امیدواریم که این 

تحقیقات به نتیجه برسد.« 
تاکید کرد که وزارت  پایان  سامه یح در 
بهداشت و مجلس برای دسترسی همه مردم 
به واکسن کرونا حساس است و در این 
هر  امیدواریم  دارد.  زیادی  تاکیدات  باره 

چه سریعتر واکسن کرونا به ایران برسد.

رئیس کل بانک مرکزی تالش های صورت گرفته 
برای خرید واکسن کرونا و مانع تراشی های آمریکا 

در این زمینه را تشریح کرد.
پستی  در  همتی  عبدالناصر  سپید،  گزارش  به 
اینستاگرامی درباره واکسن کرونا، گفت: »برخی 
نادانسته یا مغرضانه، سعی در تطهیر اقدامات غیر 
انسانی آمریکا در تحریم ایران را دارند و تنها به ادعای 
دروغین آمریکا بر عدم محدودیت بر معامالت دارو 
تاکید می کنند.« وی تصریح کرد: »برای ثبت در حافظه 
تاریخی باید بگویم که اعالم خبر مربوط به توزیع 
واکسن کرونا توسط برخی کشورهای همسایه بین 
مردمشان تلخ ترین پاسخ به این عده است. از آنجا 
که خرید واکسن کرونا )covax( بایستی از مسیر 
رسمی سازمان جهانی بهداشت انجام گیرد، تا کنون 
هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز، به 
خاطر تحریم غیر انسانی دولت آمریکا و ضرورت 

اخذ مجوز اوفک، با مانع مواجه شده است.« به گفته 
 U-turn همتی، کره جنوبی بابت انتقال پول از مسیر
دالر برای خریدهای بشر دوستانه، نتوانست تضمینی 
برای عدم مصادره پول بانک مرکزی ایران توسط 
دولت آمریکا در هنگام انتقال  بدهد.« وی افزود: 
»صندوق بین المللی پول با فشار و تهدید آمریکا و 
علی رغم اذعان به حق ایران و عدم وجود هیچ گونه 
مانع اقتصادی یا حقوقی، حتی جرأت مطرح کردن 
وام بشر دوستانه ایران در هیئت مدیره صندوق را 
پیدا نکرد.« همتی گفت: »البته انتقال پول از مسیرهای 
دیگر تحت پیگیری است که ان شاءاهلل با همکاری 
و اقدام به موقع دستگاه های ذیربط به نتیجه خواهد 
رسید. خرید واکسن از دیگر کشورها نیز در دستور 
کار همکاران وزارت بهداشت قرار دارد و اخبار 
واصله در خصوص تولید داخلی واکسن کرونا نیز 

امیدوار کننده است.«

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کردبررسی آخرین وضعیت تولید واکسن کرونا  در مجلس
آخرین خبرها از خرید واکسن کرونا

خبـر

یک هزارمیلیارد تومان برای خرید واکسن کرونا   اختصاص یافت
سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به ویژگی های  بخش 
سالمت در بودجه سال آینده، از رشد ۱۳۸ درصدی 
اعتبارات وزارت بهداشت و پیش بینی یک هزار میلیارد 

تومان اعتبار برای خرید واکسن کرونا خبر داد.
به گزارش سپید، مژگان خانلو در گفت وگو با ایرنا 
درباره ویژگی های  بخش سالمت در الیحه بودجه 
سال آینده اظهارداشت: »هدف اصلی نظام سالمت، 
تأمین، حفظ و ارتقای سالمت، ایجاد هماهنگی 
برای تأمین مالی ارائه خدمات و سرمایه گذاری در 
تولید منابع انسانی، فیزیکی، تجهیزات و دارو است.« 
سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ افزود: »ایجاد این هماهنگی 
مستلزم وجود ساختاری منسجم، پویا، ارتباط گرا و 
مؤثر است که بتواند بر هر چهار نقش تسلط داشته 
و با تغییرات محیطی سازگار باشد. این نقش بر 
عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گذاشته شده تا ضمن تأمین سالمت برای جمعیت 
کشور، پاسخگوی آنها باشد.« وی با بیان اینکه وزارت 
بهداشت به نمایندگی از دولت، مسئولیت سالمت را 
بر عهده دارد و تأمین منابع مالی و اعتبارات موردنیاز 
جهت تحقق اهداف موردنظر به خصوص در دوران 

شیوع ویروس کرونا از اهمیت مضاعفی در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برخوردار است، افزود: 
»برای جبران خدمات کادر درمان و اعمال افزایش های 
قانونی حقوق و مزایا، اعتبارات موردنیاز برای تولید یا 
واردات واکسن کرونا و تجهیز مراکز درمانی و افزایش 
تعداد تخت های بیمارستانی، اعتبارات و تمهیداتی در 

بودجه سال آینده پیش بینی شده است.«
خانلو با مقایسه برنامه مالی یک ساله  بخش سالمت 
در سال ۱۴۰۰ نسبت به بودجه امسال، گفت: »دولت 
در بخش اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، رشد ۱۳۸ درصدی را در بودجه سال آینده 
نسبت به امسال پیشنهاد کرده و براین اساس اعتبار 
این وزارتخانه از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۷۷ هزار 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.«
وی درباره حقوق کادر بهداشت و درمان در سال 
آینده نیز گفت: »با احتساب افزایش اعمال شده در 
اسفندماه سال گذشته )افزایش امتیازات فصل دهم 
قانون مدیریت خدمات کشور( و پیش بینی بار مالی 
استخدام های جدید مورد نیاز و تقویت کادر درمان 
وزارتخانه، پیش بینی شده حقوق کادر درمان ۱۵۰ 

درصد رشد داشته باشد.« سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ 
اظهارداشت: »همچنین در الیحه پیشنهادی دولت سهم 
 بخش سالمت از اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش 
افزوده نیز ۲۲ افزایش یافته و از هفت هزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان به ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.«
وی با اشاره به اهمیت تامین دارو و واکسن در این 
دوران گفت: »اعتبارات مورد نیاز برای تامین دارو، 
واکسن و شیرخشک از ۲ هزار و ۲۸۲ میلیارد تومان به 
سه هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان افزایش یافته است )رشد 
۶۱ درصدی(. همچنین به دلیل اهمیت و ضرورت 
تامین واکسن کرونا، مبلغ یک هزار میلیارد تومان 

برای این موضوع پیش بینی شده است.«
خانلو با اشاره به اهمیت و ضرورت تامین یارانه وزارت 
بهداشت گفت: »دولت در الیحه بودجه سال آینده 
رشد ۴۶ درصدی برای تامین یارانه وزارت بهداشت 
پیش بینی کرده و رقم پیشنهادی از سه هزار و ۷۹۲ 
میلیارد تومان در قانون امسال به پنج هزار و۵۴۰ میلیارد 
تومان افزایش یافته است.« به گفته سخنگوی بودجه 
۱۴۰۰، اعتبارات طرح تحول سالمت در بودجه سال 
آینده نیز ادامه داشته و بدون تغییر نسبت به امسال 

معادل پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مانده است.
وی با اشاره به اینکه رشد اعتبارات دانشگاه های علوم 
پزشکی ناشی از افزایش حقوق و مزایای کارکنان به 
میزان ۱۵۲ درصد اعمال شده است، توضیح داد: »در 
سال های قبل، بخشی از کارکنان دانشگاه های علوم 
پزشکی از محل درآمد اختصاصی حقوق دریافت 
می کردند که با کاهش درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها 
با شرایط فعلی اعتبار موردنیاز پرداخت حقوق حدود 
۴۵ هزار نفر از افراد مزبور به بودجه عمومی منتقل شد 
که به همراه اعتبارات موردنیاز جهت جبران کمبود 
کادر پرستاری در سال جاری )حدود ۲۲ هزار نفر( 
و تکمیل مابقی کسری کادر درمان موردنیاز در سال 
۱۴۰۰، در مجموع اعمال افزایش یادشده اجتناب ناپذیر 
بود.« خانلو مهم ترین ویژگی  بخش سالمت بودجه سال 
آینده را تقویت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 
 بخش سالمت دانست و گفت: »به دلیل ضرورت 
افزایش۱۰ هزار تخت بیمارستانی و تکمیل واحدهای 
بیمارستانی جدید، اعتبارات این  بخش از حدود چهار 
هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد 

تومان با ۲۰ درصد رشد منظور شده است.«

نشست حمایت از تولید داخلی واکسن کرونا با حضور نایب رئیس 
مجلس، رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت، مسئوالن دولتی و 
وزارت بهداشت برگزار و برخرید تضمینی واکسن های وارد شده 
به فاز انسانی توسط وزارت بهداشت و تامین بودجه شرکت های 

تولیدکننده تاکید شد.
به گزارش سپید، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خانه ملت در ارزیابی این 
نشست گفت: »موضوع جلسه حمایت از تولیدکنندگان واکسن 
کرونا در داخل کشور بود که فرآیند رسیدگی و تامین مالی آن ها با 
تاخیر همراه بوده است، بنابراین مسئوالن مختلف با حضور در این 
جلسه مشکالتشان را در خصوص تامین منابع مالی جهت تولید 

انبوه واکسن کرونا مطرح کردند که البته این جلسه ادامه دار بوده و 
هفته آینده پس از بررسی کامل وزارت بهداشت و معاونت علمی 
ریاست جمهوری از زمان دقیق تولید واکسن کرونا توسط شرکت های 

تولیدکننده، مجدداً تشکیل خواهد شد.«
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: »طبق گفته معاون 
وزارت بهداشت، این وزارتخانه تمامی واکسن های تولید داخلی که 
وارد فاز انسانی شوند را خرید تضمینی کرده و منابع مالی برای تولید 
صنعتی و تجهیز مجموعه تولید کننده در اختیارشان قرار می دهد.«

وی اولویت کشور را حمایت از تولید داخلی واکسن کرونا دانست 
و اظهار کرد: »ما تاکید داریم از تولید داخلی واکسن کرونا استفاده 
کنیم، چرا که هم دانش فنی کشور افرایش پیدا کرده و هم ارزان تر 

خواهد بود، ضمن اینکه سالمت واکسن هم برای ما تضمین شده 
است. اما اگر ببینیم فاصله زمانی خیلی زیادی میان تولید داخلی و 
خارجی واکسن وجود دارد به دلیل جلوگیری از افزایش مرگ و 
میرها ناچاریم واکسن کرونا را وارد کنیم. اما در این جلسه برخی از 
تولید کنندگان معتقد بودند اگر مورد حمایت قرار بگیرند، با سرعت 
خودشان را به شرکت های خارجی رسانده و واکسن را در زمان 

بهتری تحویل می دهند.« 
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس تاکید کرد: »این جلسه با 
هدف تأمین منابع مالی تولیدکنندگان واکسن کرونا برگزار شد، از 
این رو بخشی از منابع مالی باید هم اکنون پیش بینی شود و بخش 

دیگر هم در بودجه ۱۴۰۰دیده خواهد شد.«

در نشست حمایت از تولید داخلی واکسن کرونا مطرح شد

خرید تضمینی واکسن های وارد شده به فاز انسانی توسط وزارت بهداشت
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حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس در گفت وگو با سپید، درخصوص 
پیش بینی ردیف بودجه هزار میلیارد تومانی از 
سوی دولت برای تامین واکسن کرونا در الیحه 
بودجه 1400، اظهار داشت: »  اوال توجه داشته 
باشد که الیحه بودجه تازه تقدیم مجلس شده 
و هیچ کدام از این اعداد، قطعی نبوده و ممکن 
است تغییر کنند. ولی من باید این نکته را تاکید 
کنم که اگر ما تصور می کنیم که با هزار میلیارد 
واکسن  هم  داخل  در  حتی  می توانیم  تومان 
تولید کنیم، چنین چیزی شدنی نیست. حتی 
برای همین شرکت های تولید داخل، حداقل 
دویست، سیصد میلیون دالر پول الزم است 
که به آنها کمک شود که اگر محاسبه کنید، 
چندین هزار میلیارد تومان می شود. بعد اگر ما 
فکر کنیم که با هزار میلیارد تومان می توانیم 
مشکل تامین واکسن کشور را برطرف کنیم، 

قطعا این شدنی نیست.«

نظرتان  از  ادامه  در  گفت وگو  این  مشروح 
خواهد گذشت.

سپید: مسئله واکسن، این روزها به عنوان یکی 
از مهمترین موضوعات جهانی مطرح است. 
بفرمایید خود  لطفا  این گفت وگو  ابتدای  در 
شما درباره شکل و راه و روش تامین واکسن 
برای مردم کشورمان چگونه می اندیشید و فکر 

می کنید چه کارهایی الزم است انجام شود؟
شهریاری: مسئله واکسن کرونا، مسئله جدیدی 
است که االن در دنیا مطرح شده است.  اما خیلی 
از کشورها از هفته آینده و حتی بعضی گفته اند از 
امروز کار تزریق واکسن خود را شروع می کنند. از 
طرفی قرار براین است که هرکدام از کشورهایی که 
می خواهند از طریق برنامه جهانی کوواکس واکسن 
خریداری کنند، باید پول واکسن را پیش پرداخت 
کرده باشند تا بتوانند به ترتیب از واکسن هایی که 
تولید می شوند، بهره مند شوند. وزارت بهداشت و 

درمان کشور ما هم با موافقت ستاد ملی مبارزه با 
کرونا درخواست 18 میلیون و 800 هزار واکسن 
این  به  اعالم کرده و  به مجموعه کوواکس  را 
به  میلیون دالر  مبلغ 52  که  است  منظور الزم 
پرداخت  این مجموعه  به  پیش پرداخت  عنوان 
شود ولی متاسفانه تا االن که من با شما صحبت 
می کنم هنوز بانک مرکزی پولی برای این منظور 
پرداخت نکرده است و معلوم نیست همان اتفاقی 
که برای واکسن آنفلوانزا افتاد، این بار برای واکسن 

کرونا هم نیفتد. 
ما روز یکشنبه جلسه ای برای بررسی وضعیت 
تامین واکسن برگزار کردیم که آقای دکتر قاضی زاده 
ستاری  دکتر  آقای  مجلس،  محترم  نایب رئیس 
معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
آقای دکتر شانه ساز رئیس محترم سازمان غذا و 
دارو و تعدادی از همکارانشان، تعداد دیگری 
از معاونین وزارت بهداشت و وزارت جهاد و 
همچنین نمایندگان سازمان برنامه و بودجه در 

این جلسه حضور داشتند. هدف از برگزاری این 
جلسه، ارزیابی و حمایت از توان داخلی برای 

تولید واکسن در دخل کشور بود. 
درحال حاضر 4 پلتفرم برای ساخت واکسن وجود 
دارد که در همه دنیا هم از این همین پلتفرم ها 
برای ساخت واکسن استفاده می شود. در کشور 
ما هم 7 شرکت داخلی ازجمله انستیتو رازی و 
بنیاد برکت براساس همین پلتفرم ها مشغول کار 
ساخت واکسن شدند که خوشبختانه بنیاد برکت 

موفق به دریافت کد اخالق هم شد. 
انستیتو رازی هم مشغول تالش است و امیدواریم 
هرچه زودتر این کار را انجام بدهد. با این وجود 
نگرانی هایی وجود دارد که از طرف کارشناسان 
مطرح می شود. به هرحال در وهله اول این واکسن ها 
باید به نتیجه مناسب برسند و بعد از آن باید خط 
تولیدی به این منظور راه اندازی کنند که بتوانند تولید 
انبوه انجام بدهند که این خودش یک مسئله مهم 
است. باالخره کشور ما 80 میلیون نفر جمعیت دارد 
و اگر قرار باشد 70 درصد جمعیت هم واکسن 
بزنند، با توجه به اینکه این واکسن ها 2 دوزی 
هم هستند، بنابراین چیزی حدود 120 میلیون دوز 
واکسن مورد نیاز است. چون برای شکستن زنجیره 
انتقال، به هرحال باید یک واکسیناسیون عمومی 
انجام شود. به هرحال من هم فکر نمی کنم ما زودتر 
از خرداد یا تیر سال آینده بتوانیم به واکسن تولید 
داخل دست پیدا کنیم. از طرفی نوع واکسن هایی 
که در دنیا ساخته شده هم متفاوت است. مثال 
واکسنی که آن دانشمند مسلمان ترک تبار که ما 
سال گذشته جایزه مصطفی)ص( را هم به او 
داده بودیم )اوگور شاهین( در شرکت آمریکایی 
فایزر ساخته است، باید در دمای منهای 70 درجه 

سانتیگراد نگهداری شود. 
از همین  استفاده  بدانیم که  باید  این جهت  از 
واکسن در بسیاری از کشورها ازجمله کشور 
خود ما قطعا شدنی نیست. ما اگر در تهران هم 
موفق بشویم زنجیره سرمای منهای 70 درجه 
ایجاد کنیم، بدون شک در شهرستان ها با مشکل 
مواجه خواهیم شد و عمال استفاده از این واکسن 
در بسیاری از نقاط کشور مقدور نیست و ما 
باید به دنبال خرید یا تولید واکسنی باشیم که 
حداکثر با دمای منهای 20 درجه سانتیگراد قابل 

نگهداری باشد. 
در همه دنیا هم اوضاع اینگونه است که کارها 
را با حجم زیادی از تبلیغات جلو می برند. در 
همین زمینه هم اگر پولی برای واکسنی هزینه 
شد، معنایش این نیست که حتما آن واکسن به 

نتیجه خواهد رسید. 
ادامه در صفحه 8 

با  هزار میلیارد تومان
تامین واکسن کشور شدنی نیست

بانک مرکزی هنوز 52 میلیون دالر کوواکس را پرداخت نکرده است
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 ادامه از صفحه 7
از این رو ما فکر می کنیم این شرکت هایی که در 
کشورمان کار ساخت واکسن را شروع کرده اند و 
پلتفرم هایشان هم براساس پلتفرم های جهانی است 
و جای امیدواری زیادی هست که تالش هایشان به 
نتیجه برسد، باید مورد حمایت قرار گیرند. یعنی 
حداقل از این منابعی که مربوط به کرونا هست 
به این 7 شرکت هم کمک کنیم. اگر به هرکدام از 
این 7 شرکت، صد میلیارد تومان هم کمک کنیم 
که بتوانند هرچه زودتر کار را راه  بیندازند و شروع 

کنند، قدم بزرگی برداشته می شود.

سپید: پس شما بر روی حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی تاکید دارید.

شهریاری: بله شما ببینید پیش قسطی که ما قرار 
است برای خرید واکسن خارجی پرداخت کنیم 
که 52 میلیون دالر است، اگر با دالر 20 هزار 
تومن هم محاسبه بکنید، مبلغی بالغ بر هزار میلیارد 
تومان می شود. بنابراین اگر ما به هرکدام از همین 7 
شرکت داخلی 100 میلیارد تومان به عنوان کمک 
پرداخت کنیم، مطمئنا با همین شرکت های خودمان 
به نتیجه خواهیم رسید. مثال شرکت رازی امروز 
اعالم می کرد که اگر واکسن ما به نتیجه برسد، 
ما امکان تولید 30 میلیون دوز واکسن را داریم؛ 
شرکت دیگری گفته من می توانم 10 میلیون دوز 
تولید کنم؛ شرکت دیگری 5 یا 2 میلیون دوز. 
به هرحال اگر ما از تولیدکنندگان داخلی حمایت 
کنیم، مطمئنا در آینده ضرر نمی کنیم. چون واقعا 
ما باید در زمینه واکسن قوی شویم؛ به دلیل اینکه 
االن درگیر کرونا هستیم ولی هیچ تضمینی وجود 
ندارد که در آینده با بیماری دیگری دست به گریبان 
تازه ای در دنیا پخش نشود.  نشویم و ویروس 

حتی بحث های بیوتروریسم را هم نمی توان از 
نظر دور داشت. باالخره ما یک کشوری هستیم 
که استکبار جهانی مقابلمان  ایستاده است. بنابراین 
ما باید توان تولید داخلی مان را انقدر باال ببریم که 
هر زمان اتفاقی افتاد، مثل کشورهای دیگر بتوانیم 
به موقع پاسخگوی مردممان باشیم. یادمان باشد ما 
اگر نتوانیم واکسن مورد نیاز مردم کشور را تامین 
کنیم و مردم ما نتوانند از واکسن استفاده کنند، بعدا 
اگر خدای ناکرده اتفاقی افتاد، مطمئن باشید که 
مردم مطالبه گر خواهند بود و از دولت و مجلس 
توضیح می خواهند که چطور می شود که مردم همه 
کشورهای دنیا از واکسن استفاده  کنند ولی مردم ما 
دسترسی به واکسن نداشته باشند؟ مگر خون مردم 
آن کشورها از خون مردم ما رنگین تر است؟ چرا 
ما باید نظاره گر باشیم که هر روز چندصد نفر از 

هموطنانمان جان خود را از دست بدهند؟ 
به هرحال این یکی از دغدغه هایی است که در این 
روزها نمایندگان مردم در مجلس دارند ولی واقعا 
معلوم نیست که ما تالش هم بکنیم، واکسن مناسبی 
در اختیار ما قرار گیرد یا واکسنی که به ما می دهند، 
هیچ عارضه ای نداشته باشد یا گرفتاری برای مردم 
ما به وجود نیاورد. باالخره اینها دغدغه هایی است 
که وجود دارد و باید به آنها جواب منطقی داده 
شود و هم نگرانی مردم را کاهش دهیم و هم به 
سمت و سویی برویم که انشاله واکسنی در داخل 

تولید کنیم که نگرانی های ما را مرتفع کند.

سپید: چند روز پیش الیحه بودجه سال 1400 
تقدیم مجلس محترم شد و گویا برای بحث 
واکسن، تنها مبلغ هزار میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده است. نظر شما در این خصوص 

چیست؟

شهریاری: اوال توجه داشته باشید که الیحه بودجه 
تازه تقدیم مجلس شده و هیچ کدام از این اعداد، 
قطعی نبوده و ممکن است تغییر کنند. ولی من 
تصور  ما  اگر  که  کنم  تاکید  را  نکته  این  باید 
می کنیم که با هزار میلیارد تومان می توانیم حتی 
در داخل هم واکسن تولید کنیم، چنین چیزی 
شدنی نیست. حتی برای همین شرکت های تولید 
داخل، حداقل دویست، سیصد میلیون دالر پول 
الزم است که به آنها کمک شود که اگر محاسبه 
کنید، چندین هزار میلیارد تومان می شود. بعد اگر 
ما فکر کنیم که با هزار میلیارد تومان می توانیم 
کنیم،  برطرف  را  کشور  واکسن  تامین  مشکل 

قطعا این شدنی نیست.
البته من باز هم تاکید می کنم که این اعداد، مربوط 
به نسخه اولیه الیحه بودجه است که خیلی از آنها 
تغییر خواهد کرد. از طرفی براساس صحبتی که 
من با معاونت محترم وزارت بهداشت داشتم، این 
دوستان می گفتند70 درصد رشد بودجه هست 
ولی اینها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرند. 
ولی واقعیت این است که با توجه به افزایش نرخ 
دالر و افزایش قیمت ها، واقعا این اعداد جوابگو 
نخواهد بود. از طرفی معلوم نیست ما تا کی گرفتار 
این ویروس و بیماری خواهیم بود و اگر الزم 
باشد از خارج هم واکسن بخریم که قطعا منابع 
مالی زیادی شاید بیش از 10 هزار میلیارد تومان 
نیاز به منابع مالی داشته باشیم. اینها هنوز خیلی 
مشخص نیست و ما هم باید به طور دقیق بررسی 
کنیم. بودجه هم تصویبش یک بخش ماجرا است 
ولی بعد باید منابعش تامین شود. تازه وقتی منابع 
الزم تامین و تخصیص داده شد، باید دید خزانه 
چقدر از آن را پرداخت کند. همه اینها مسائلی 
است که باید درنظر گرفته باشد چون ما همیشه در 

تخصیص ها و برگشت از خزانه مشکل داشته ایم. 
می خواهم بگویم که همه این مشکالت و مسائل 
را باید در کنار هم دید. بنابراین الزم است اینها در 
مجلس به دقت بررسی شوند و جمع بندی شوند 

تا بتوانیم با اطالعات دقیق تری صحبت کنیم.

سپید: بسیاری از کارشناسان با استدالل هایی 
که انجام می دهند و مقایسه رفتار کشورهای 
دیگر، تاکید دارند که واکسیناسیون عمومی، باید 
رایگان و فراگیر باشد. هرچند با در نظر گرفتن 
این مواردی که شما اشاره کردید، ظاهرا اصل 
تامین واکسن مورد نیاز کشور هم در هاله ای 
از ابهام قرار دارد چه برسد به اینکه درمورد 
نحوه توزیع آن که رایگان باشد یا نه بخواهیم 
بحث کنیم. با این وجود لطفا در این مورد هم 

نظر خود را بفرمایید.
این است که همه مردم  ما  شهریاری: آرزوی 
واکسن را به صورت رایگان دریافت کنند. این 
یک آرزوست و آرزو هم که ایراد ندارد! ولی 
حداقل آن چیزی که ما تقاضا می کنیم این است 
که برای برخی افراد ازجمله افراد تحت پوشش 
کمیته امداد امام، افراد تحت پوشش بهزیستی، افراد 
سه چهار دهک پایین جامعه، افراد های ریسک 
رایگان باشد. یک درصدی از دهک های باال هم 
خودشان حاضرند واکسن را بخرند ولی صحیحش 
این است که مثل واکسیناسیون های عمومی که 
به همان  اینجا هم  انجام شود،  معموال رایگان 
شکل و به صورت رایگان انجام شود. آنجایی 
هم که دولت دیگر واقعا توان ندارد، بخشی از 
مردم حاضرند که واکسن را بخرند. البته فقط 
بعضی از دهک های باال چون به نظر من حتی 
کارمندان دولت هم توان خرید واکسن را ندارند 
چون پایین ترین قیمت واکسن حداقل 12 تا 13 
دالر است. با این قیمت ها اگر محاسبه کنید، هر 
واکسنی حدود 250 هزار تومان قیمت داشته باشد 
و یک خانواده 4 نفره باید یک میلیون تومان برای 
یک دوز از این واکسن پرداخت کند و همین 
مبلغ را برای نوبت دوم واکسن هم پرداخت کند. 
قطعا خیلی از افراد جامعه ما توان پرداخت این 

واکسن را نخواهند داشت. 
اولویت این است که این واکسن به طور رایگان 
که  افرادی  به جز  گیرد  قرار  اختیار جامعه  در 
خودشان واقعا توان دارند و می توانند به صورت 

آزاد خریداری و استفاده کنند.

سپید: برای بحث خرید واکسن از خارج کشور 
توصیه ای به دولت دارید؟

شهریاری: حقیقتش این است که تا این لحظه 
که هیچ پولی بابت این مسئله پرداخت نشده و 
ممکن است همان اتفاقی که برای واکسن آنفلوانزا 
افتاد، این بار هم رخ دهد. باید دید باالخره دولت 
چه تصمیمی می گیرد و آیا می خواهد از جاهای 
منتظر  فقط  فعال  ما  نه؟  یا  بگیرد  دیگر کمکی 
هستیم چون حتی در جلساتی که ما با مسئولین 
سازمان برنامه و بانک مرکزی داشته ایم، در برابر 
سواالت و نگرانی هایی که همکاران ما مطرح 
می کردند، هیچ جوابی داده نشد. بنابراین ما فعال 
منتظر مانده ایم تا ببینیم دولت می خواهد چه کند. 
هم برای تولید داخل و هم اینکه اگر قرار باشد 
از خارج واکسن بخریم، چه اقداماتی می خواهد 
انجام بدهد ولی ما تا این لحظه یک پاسخ شفاف 

و منطقی دریافت نکرده ایم.



مسعود یونسیان، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت وگو با سپید:
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»راه حل فائق آمدن بر بحران کرونا چیست؟ آیا 
پاسخ ما برای مقابله با این اپیدمی، واکسن است؟ 
آیا باید برای خرید واکسن های خارجی اقدام کنیم 
یا منتظر ساخت واکسن تولید داخل بمانیم؟ با 
واکسیناسیون چند درصد افراد جامعه به ایمنی 

جمعی خواهیم رسید؟«
که  هستند  موضوعاتی  از  برخی  عناوین  اینها 
مسعود یونسیان متخصص اپیدمیولوژی و استاد 
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران 
در گفت وگوی اختصاصی با سپید به آنها پاسخ 

گفت. مشروح این مصاحبه در پی خواهد آمد.

سپید: این روزها تولید یا خرید واکسن کووید19، 
به نوعی به مهمترین موضوع حوزه سالمت  و 
است.  شده  تبدیل  جهان  عمومی  حوزه  حتی 
طبیعتا در کشور ما هم بحث های زیادی درباره 
این موضوع مهم انجام می شود. رئیس جمهور هم 
روز شنبه در سخنانی بعضی از سیاست های دولت 
در قبال واکسن را تشریح کرد از جمله اینکه 
میزان اثرگذاری و عوارض واکسن هایی که در 
دنیا در حال تولید است هنوز مشخص نیست و 
لذا حتی اگر واکسن به دست ما برسد، همیشه 
باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم. نظر 
جنابعالی درخصوص مواضع اخیر رئیس جمهور 
چیست و خود شما درباره سیاستی که کشور باید 
در حوزه واکسن دنبال کند، چگونه می اندیشید؟

یونسیان:  واکسن اصوال با دو هدف تزریق می شود. 
اول اینکه یک شخص واکسن تزریق می کند با این 
هدف که از خود، اعضای خانواده  و کسانی که 
دوستشان دارد محافظت کند تا به بیماری مبتال 
نشوند. از این جهت، با هزینه شخصی مبادرت به 
خرید واکسن می کند. اما گاهی ما واکسن را تجویز 
می کنیم با هدف اینکه جامعه ای را از ابتال به بیماری 
مصون نگه داریم و در واقع به همان عبارت معروف 
»ایمنی جمعی« دست پیدا کنیم. اینجا در واقع هدف 
اصلی دولت ها از واکسیناسیون جوامع این است که 
کل جامعه را مصون کنند و در واقع اثر هم افزایی 
و ایمنی جمعی را ایجاد کنند. می دانیم که برای هر 
بیماری، اگر درصد خاصی از افراد جامعه ایمن شده 
باشند، می توان تا حدودی خاطر جمع بود که حتی 
در صورتی که عفونت وارد جامعه بشود، باز هم 
معضلی را به وجود نیاورد. البته نمی گوییم هیچ کس 
مبتال به آن بیماری نمی شود چون اصال چنین چیزی 
غیرممکن است و اصال هدف نظام های بهداشت 
هم این نیست که هیچ کس بیماری را نگیرد، بلکه 
هدف این است که تا حد امکان جامعه را محافظت 
نماید و معضلی به وجود نیاید. به این وضعیت 
»کنترل« می گویند و وقتی یک بیماری دیگر برای 
جامعه مشکل حاد و معضلی به وجود نمی آورد، 
گفته می شود که این بیماری کنترل شده است. یعنی 
تعداد کمی مبتال می شوند که توانایی های درمان و 

بستری و سرویس دهی به آنها وجود دارد.
بنابراین من با این ایده که تا زمانی که هنوز واکسنی 
نیست ما چه چیزی را باید تزریق کنیم؟ کامال موافق 
هستم. باالخره باید واکسنی باشد که مجوز های الزم را 

دریافت کرده باشد تا ما بتوانیم در مورد آن تصمیم گیری 
کنیم. اما اوال امروز تعدادی از واکسن ها هستند که 
تاییدیه الزم را دریافت کرده و یا در شرف دریافت 
هستند و لذا من با این ایده که هنوز واکسنی موجود 
نیست هم خیلی موافق نیستم. کشورهای موفق، حتی 
خیلی پیش از این که واکسن ها به این مراحل برسند، 
آن را پیش خرید کرده اند. یک پدیده ای در صنعت و 
 Venture شرکت های دانش بنیان وجود دارد که به آن
Capital  یا »سرمایه گذاری خطرپذیر« گفته می شود. 
سرمایه گذاری خطرپذیر می گوید وقتی یک کسب و 
کار در مواجهه با »احتمال موفقیت« قرار گرفته است، 
مقرون به صرفه است از شرکت هایی که این ریسک 
را می پپذیرند حمایت شود و در اینجا )واکسن( 
دولت ها باید نقش سرمایه گذار خطر پذیر را بازی 
کنند. به عنوان مثال، اگر شانس موفقیت حدود 30 
درصد برآورد شود، سرمایه گذار خطر پذیر هزینه این 
سرمایه گذاری را می پذیرد. اگر فناور مربوطه موفق 
نشد که هیچ اشکالی ندارد )و هیچ جریمه ای هم 
متوجه فناور نمی شود( ولی اگر موفق شد، سرمایه گذار 
درصدی را )به عنوان مثال 5 تا10 درصد از فروش( 
به عنوان رویالتی از فناور دریافت می کند و در واقع 
چندین برابر پولی که جمعا سرمایه گذاری کرده را از 
تعداد معدودی فناوری موفق به دست می آورد. به این 
»سرمایه گذاری خطرپذیر« می گویند. همه کشورهای 
پیشرفته دنیا در موضوع واکسن با نگاه سرمایه گذاری 
خطرپذیر شروع کرده اند. اگر این کار را نمی کردند 
که نمی توانستند تا قبل از تایید واکسن، اقدام به تولید 
آن کنند و به محض اخذ تاییدیه، میلیون ها دوز از 
واکسن را آماده توزیع داشته باشند. در حال حاضر، 
دیگر موضوع از سرمایه گذاری خطر پذیر گذشته 

و اصوال این سرمایه گذاری دیگر خطری ندارد، چرا 
که نتایج مثبت آن نشان داده شده است، لذا به نظر من 
ما هم می بایست خیلی زودتر از اینها سرمایه گذاری 
می کردیم و از امروز هم هر روزی که تاخیر در 
خرید واکسن داشته باشیم، آسیب بیشتری د ر آینده 
خواهیم دید. حاال اگر ما می خواهیم منتظر بمانیم 
که واکسن ها در همه کشورها تاییدیه بگیرند و بعد 
اقدام به خرید کنیم و انتظار داشته باشیم شرکت های 
سازنده به ما بفروشند، طبیعتا شرکت های سازنده هم آن 
زمان خواهند گفت که ما فعال به اندازه تولید چندین 
ماه آینده پیش فروش کرده ایم و منطقی هم می گویند 
بخاطر اینکه طبیعتا هرکس زودتر سرمایه گذاری کرده 
و اصطالحا زودتر زنبیلش را در صف گذاشته است، 
زودتر به محصول خواهد رسید. بنابراین من با این 
جمله که »تا زمانی که واکسن به بازار نیامده، ما نباید 
اقدامی برای خرید آن انجام دهیم« موافق نیستم و 
فکر می کنم با قواعد بهداشت عمومی سازگار نیست. 
این مطلب که »هیچ واکسنی به طور صددرصد 
تاثیر ندارد« پس ما نباید روی آن حساب باز کنیم 
هم قابل پذیرش نیست، به دلیل اینکه محاسبات و 
تمام قواعدی که »ایمنی جمعی« بر اساس آن استوار 
است می گوید اگر حدود 70 درصد جامعه برای این 
بیماری مصون شده باشند، این اپیدمی محدود خواهد 
شد و برای ما مشکل ساز نمی شود. لذا اصاًل الزم 
نیست واکسن اثربخشی صددرصدی داشته باشد 
تا مطلوب باشد و واکسن های با اثربخشی خیلی 
پایین تر هم مشروط بر اینکه نسبت کافی در جامعه 
واکسن را دریافت کرده باشند، قادر به تامین هدف 
ایمنی جمعی خواهند بود. لذا اگر واکسنی 90 درصد 
ایمنی  بخشی داشته باشد و 80 درصد از افراد جامعه 

این واکسن را دریافت کنند، با ضرب 80 درصد 
در 90 درصد به این نتیجه می رسیم که 72 درصد 
جامعه ایمن شده و ما دیگر مشکلی از باب اپیدمی 
نخواهیم داشت و به این منظور الزم نیست همه 
مصون شوند، هرچند برای چنین بیماری که شدت 
باالیی دارد، کشندگی قابل مالحظه ای دارد، قابلیت 
سرایت باالیی دارد و واکسن نسبتاً ارزان و موفقی 
نیز برای آن موجود هست، تاخیر در واکسیناسیون 
کل جامعه اصال به صالح نیست و هدف دولت باید 
واکسیسناسیون کل جامعه باشد. پس این استدالل 
که هیچ واکسنی صددرصد مصونیت ایجاد نمی کند 
حرف درستی است ولی از آن طرف اگر چنین 
نتیجه گیری شود که به این دلیل ما نباید به سراغ 

این واکسن ها برویم، درست نیست.
اما اینکه »اگر ما واکسن هم تهیه کرده و بزنیم، باز 
هم صددرصد باید مراقبت ها و پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کنیم« هم باید عرض کنم که با این ایده 
برای زمانی که ما تازه شروع به واکسیناسیون کردیم، 
موافقم ولی زمانی که ایمنی ناشی از واکسن به تدریج 
شروع به باال رفتن می کند، ما »می توانیم و باید« به 
طور همزمان محدودیت ها را به تدریج برداریم. همه 
جای دنیا هم همین کار را می کنند. به تدریج که 
پوشش واکسیناسیون باال می رود، می توان به تدریج 
محدودیت ها را از فعالیت هایی که اهمیت کمتری 
در انتشار بیماری دارد ولی تاثیر اقتصادی چشمگیری 
دارد برداریم و هر زمان که اصطالحاً ایمنی جمعی 
ایجاد شد، انسان ها می توانند به زندگی عادی قبل از 
دوران کرونا برگردند، در عین حال که تالش برای 

واکسیناسیون کل جامعه باد ادامه یابد. 
ادامه در صفحه 10 

حداقل هفتاد درصد مردم باید واکسن بزنند
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 ادامه از صفحه 9
البته طبیعتا بعضی از مشاغل و اصناف مثل پزشکان 
و کسانی که خیلی با افراد دیگر تماس دارند مثال 
رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی، تحویلدار بانک 
ها، کارمندان پذیرش، صندوق دارهای فروشگاه ها 
و ... باالخره باید مراقبت بیشتری داشته باشند چون 
همانطوری که عرض کردم هیچ تضمینی وجود ندارد 
که پس از واکسیناسیون هم صددرصد بیماری منتقل 
نشود اما این انتقال محدود، برای کل جامعه معضلی 
به وجود نخواهد آورد و طبیعی است که افراد و 
مشاغل فوق باید در اولویت دریافت واکسن باشند.

نکته دیگر این است که گفته می شود »ما درباره 
عوارض این واکسن چیزی نمی دانیم«. باید توجه 
داشت طبق تجربیات چندین دهه دانشمندان در 
خصوص عوارض واکسن ها، عوارض اصلی و جدی 
واکسن ها طی دو ماه اول یا به قول خود دانشمندان 
در 45 روز اول رخ می دهد بنابراین زمانی که ده ها 
هزار نفر واکسن گرفته اند و وقتی ما در طول دو ماه 
اول، هیچکدام از عوارض اصلی و جدی را در این 
جمعیت چندده هزار نفری ندیده ایم، انتظار نمی رود 
این عوارض شیوع چندانی داشته باشند که نگرانی 
ایجاد کنند. باید دقت کنیم که ما در دنیای صفر و 
یک زندگی نمی کنیم. ما می گوییم در یک کفه ترازو 
به شکل رسمی مرگ روزانه سیصد چهارصد نفر 
را داریم، که بر اساس اظهارات معاون محترم کل 
وزارت بهداشت که این عدد باید به شکل تخمینی 
 در 2 هم ضرب شود، پس ما در حال حاضر روزانه 
هفتصد هشتصد نفر را به علت بیماری کووید19 از 
دست می دهیم. از طرف دیگر، در کفه دیگر این ترازو 
در ده ها هزار نفری هم که تاکنون واکسن دریافت 
کرده اند، کسی به عارضه  جدی که اختالف معناداری 
با گروه دارونما داشته باشد، مبتال نشده است. پس 
گرچه اعتقاد نداریم که احتمال عارضه صفر باشد، 
ولی می گوییم منطق و عقل حکم می کنند که مرگ 
روزانه چند صدنفر از هموطنانمان را با یک احتمال 
عوارض احتمالی بسیار ناچیز )که هنوز هم گزارش 
نشده( معامله کنیم. اگر واقع بینانه نگاه کنیم، باید بین 
بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم. البته، همانگونه که 
پیش تر گفتم، به نظر من انتخاب بین ابتالی روزانه 
هزاران نفر به بیماری و مرگ چندصدنفر از آنها، 
در برابر  چند عارضه احتمالی که علی رغم مطالعات 
گسترده، هنوز هم گزارش نشده، انتخاب بین »بدترین 
حالت« و خوب است، زیرا علی رغم مشاهدات قابل 
توجه، هنوز »بدی« مشاهده نشده است. لذا به نظر 
من زمانی که در چند ده هزار نفر )من این تعداد 
چند ده هزار نفر را چندین بار تکرار و تاکید می کنم 
چون بحث یک نفر و دو نفر و ده نفر نیست( عارضه 
جدی دیده نشد، ما اگر باز هم با تاکید بر عوارض 
احتمالی واکسن، در کارمان تردید کنیم، این تردید 

در دنیای علوم تجربی پذیرفتنی نیست. 
این نکته را هم نباید از نظر دور داشته باشیم که 
اتفاقا تجربه همه کشورها )چه کشورهای پیشرفته 
و چه کشورهای درحال توسعه( در چند ماه اول 
برخورد با اپیدمی کووید19 نشان داد که اصطالحا 
استراتژی Containment یا محدودسازی برای 
طوالنی مدت جواب نمی دهد. بله، به طور موقت 
جواب می دهد ولی ما نمی توانیم تا همیشه از این 
استراتژی استفاده کنیم. یکی از جمالت خود آقای 
رئیس جمهور به نظر من جمله بسیار متینی است 
که »تا ابد نمی توانیم همه چیز را تعطیل کنیم«. پس 
تنها راهی که ما بتوانیم به شرایط زندگی طبیعی مان 
برگردیم، در حال حاضر واکسن است. حتی اگر 

داروی موثری هم وجود داشت، باز هم نه تخت های 
بیمارستانی و پرسنل کادر درمان می توانند جوابگوی 
حجم عظیم بیماران باشند و نه اینکه می توان خطراتی 
که این نیروها را تهدید می کند را با دارو کاهش داد.
بنابراین جمع بندی این بخش از سخنان من این است:
آیا پاسخ ما برای مقابله با این اپیدمی »واکسن« است؟ 

بله واکسن پاسخ ماست.
آیا واکسن در اختیار داریم؟ امروز نداریم اما باید 
از امروز سرمایه گذاری کنیم، زنبیلمان را در صف 
بگذاریم، پیش خرید کنیم و حتی اگر پیش خرید 
ما برای واکسنی باشد که کارایی آن ممکن است 
در آینده ثابت نشود، باز هم این سرمایه گذاری 
مقرون به صرفه است و الزم است که از امروز به 
فکر خرید باشیم. البته بر اساس یافته های گزارش 
شده از برخی واکسن ها، به نظر می رسد نباید تا 
این حد بدبینانه به موضوع نگاه کنیم و خوشبختانه 
تا امروز حداقل اثربخشی دو واکسن در فاز سوم 

در شرف تایید نهایی است.
آیا ما باید برای خرید واکسن از خارج کشور اقدام 
کنیم یا باید صبر کنیم که تا واکسن داخلی ساخت 
خودمان به بازار بیاید؟ این هم بحث بسیار ظریفی 
است اگر واکسنی در بازار وجود داشته باشد )که بر 
اساس اطالعات موجود چنین گزینه یا گزینه هایی 
وجود دارد( آیا هزینه کنیم و آن را بخریم یا اینکه 
صبر کنیم تا مثال 6 ماه دیگر واکسنی که خودمان در 
حال ساخت آن هستیم، نتیجه داده و در اختیارمان 
قرار داده خواهد شد، ما باید به دو نکته توجه 
داشته باشیم. یکی اینکه ما باالخره اگر بخواهیم یا 
نخواهیم چند ماه از آن شرکت هایی که امروز در 
حال گرفتن مجوز هستند، عقبیم. چرا که ما تازه 
داریم وارد فاز اول انسانی می شویم که می خواهیم 
واکسن را بر روی 20 تا 100 نفر تست کنیم. تازه 
اگر این فاز درست جواب بدهد، وارد فاز دوم 
می شویم که روی چند صدنفر آزمایش می کنیم تا 
ببینیم آیا احتمال اثربخشی وجود دارد یا نه؟ و در این 
مرحله هم هنوز نمی توانیم وارد بحث میزان اثربخشی 
شویم. بعد از آن در فاز بعدی باید بر روی چند 
ده هزار نفر مطالعه کنیم تا اثربخشی واکسن مورد 
تایید قرار بگیرد. بنابراین اوال ما چندین ماه عقب 
هستیم، ثانیا هیچ کس نمی تواند آینده را پیشگویی 
کند. اگر قرار بود آینده را از االن پیشگویی کنیم 
و بگوییم این واکسن حتما و قطعا موفق و موثر 

خواهد بود یا نه، در این صورت دیگر نیازی به 
تحقیقات و فازهای مختلف کارآزمایی نبود. تحقیق 
و کارآزمایی بالینی یعنی اینکه »ما نمی دانیم« و واقعا 
هم نه ما، بلکه هیچ کس نمی داند. بنابراین نباید از 
االن به صرف اینکه مطالعات حیوانی ما موثر بوده، 
بیش از حد ذوق زده شویم، زیرا واکسن های بسیاری 
در خط تحقیق هستند که ممکن است برخی از آنها 
هرگز به سرانجام نرسند گرچه همه ما دعا می کنیم 
واکسن هایی که در داخل کشور در فاز مطالعاتی 
هستند موفقیت آمیز باشند و اگر واکسن ایرانی موفق 
شده و به بازار بیاید، خیلی هم ذوق می کنیم، اما به 
این دلیل صالح نیست شروع واکسیناسیون را به 
تاخیر بیندازیم و باید با هر واکسن تایید شده ای که 
در دسترس مان قرار گرفت، کار واکسیناسیون را از 
افراد پر خطر و در اولویت شروع کنیم و چنانچه در 
این بین واکسنی داخلی مشخص شد که اثربخشی 

دارد، در ادامه از آنها استفاده کنیم.

سپید: چند درصد از جامعه باید واکسن دریافت 
کنند؟ آیا با واکسیناسیون چیزی بین 10 تا 20 
درصد جمعیت یعنی گروه های در معرض خطر و 
کادر درمان و ... ما به ایمنی جمعی خواهیم رسید؟

حقیقتش را بخواهید، پاسخ به این سوال »خیر« است. 
چون من هم شنیده ام که صحبت از 20 میلیون دوز 
)که می شود 10 میلیون نفر( می کنند که ده دوازده 
درصد جامعه را احتماال پوشش می دهد، ما با این 
میزان واکسن نمی توانیم ایمنی جمعی ایجاد کنیم. 
البته یک مسئله دیگری هم هست؛ اینکه درصدی 
تقریبا به همین مقدار یا شاید کمی بیشتر یا کمی 
کمتر از این هم چون مبتال شده اند و همان »ابتال« 
هم یک ایمنی موقتی را حاصل می کند، ممکن 
است این مسئله در ابتدای کار به کمک ما بیاید ولی 
باید حواسمان باشد که امکان دارد ایمنی حاصل 
از ابتال، نسبت به ایمنی ناشی از واکسن، دوام و 
پوشش کمتری داشته باشد. بنابراین »خیر« اگر ما 
بخواهیم با واکسیناسیون 10 درصد یا 15 درصد 
افراد جامعه به پوشش مطلوب برسیم، اوال شدنی 
نیست و ثانیا باید به فکر مکانیزم توزیع آن هم 
باشیم. ما چطور می خواهیم این 10 تا 15 درصد 
جامعه را انتخاب کرده و این واکسن را به آنها بدهیم 
آن هم در شرایطی که همه طالب واکسن هستند. 
حاال بماند یک گروهی که باالخره همه جای دنیا 

هم هستند و با واکسن مخالفت می کنند. اگر چه 
می شود اینها را سر یک میز نشاند و منطقا با آنها 
صحبت کرد و از تاریخ و علم کمک گرفت و 
گفت که شما ببینید ما چطور با فلج اطفال، آبله، 
سرخک و ... مقابله کردیم. ولی به هرحال درصدی 
از این افراد که مخالف واکسن هستند اصوال توجیه 
نمی شوند. بنابراین، گرچه ممکن است مقدور نباشد 
که صددرصد افراد جامعه واکسن بگیرند، هدف 
دولت و وزارت بهداشت باید تامین واکسن برای 
صد درصد جامعه باشد. همچنین باید توجه داشت 
وقتی که ما می گوییم حداقل دو سوم جامعه باید 
مصون شده باشند تا اپیدمی مهار شود، نمی گوییم دو 
سوم جمعیت واکسن گرفته باشد چون ممکن است 
واکسنی که در آزمایشگاه حول و حوش 90 درصد 
کارایی دارد، در عمل و وقتی از عرصه مطالعاتی و 
آزمایشگاه به عرصه میدان و واقعی وارد می شود، 
بخشی از کارایی خود را از دست بدهد به دلیل 
اینکه همه آن شرایط و عواملی که به شکل دقیق در 
آزمایشگاه رعایت می شود را نمی شود انتظار داشت 
که بیرون آزمایشگاه هم به همان صورت رعایت 
شود. یا ممکن است برای زنجیره سرد مشکلی 
پیش بیاید، یا ممکن است به کسی که سوء تغذیه 
دارد واکسن تزریق شود و بدنش پاسخ الزم را به 
واکسن ندهد و یا هر دلیل دیگری که ممکن است 
بنابر آن دالیل، اثرگذاری به دست آمده با نتایجی که 
در آزمایشگاه دیده شده بود، متفاوت شود. بنابراین 
چون اثربخشی همه واکسن ها پایین تر از صددرصد 
است، حتما الزم است که حداقل بیش از دو سوم 
افراد جامعه واکسن بزنند تا ما به زندگی عادی 
برگردیم. البته بدیهی است هر چند درصدی که 
واکسن بزنند، باز هم از زمانی که هیچ کس واکسن 
نزند، بهتر است. به خاطر اینکه اوال همه آنهایی که 
واکسن زده اند، خودشان مصون شده اند و ثانیا هر 
درصدی از جامعه هم که مصون شوند، به اندازه همان 
درصد انتقال ویروس را کاهش می دهند. بنابراین 
اگر بخشی از جامعه ما واکسن بزنند، خیلی بهتر از 
این است که هیچ کس واکسن نزند. منتها به شرط 
اینکه اوال ما یک استراتژی روشن داشته باشیم که 
سراغ پرخطرترین ها برویم که در درجه اول کادر 
درمان و سالمندان و افرادی که بیماری های مزمن 
دارند، کسانی که چاق هستند  و بعد هم به مرور 
زمان با دسترسی به تعداد بیشتر واکسن و یا اینکه 
زمانی که انشاهلل واکسن تولید داخل به بازار آمد، 
بقیه را هم واکسینه کنیم. بنابراین اینکه ما به طور 
فازبندی شده واکسن را بین مردم توزیع کنیم، قابل 
پذیرش است ولی اینکه بگوییم بودجه ما نمی رسد و 
فقط می خواهیم واکسن را برای گروه های خاص تهیه 
کنیم، مشخصا هم از نظر اخالق پزشکی پذیرفتنی 
نیست و هم از نظر اقتصاد، نه تنها اقتصاد سالمت 
بلکه اقتصاد کل جامعه. وقتی محدودیت ها ادامه 
داشته باشد و آنطور که اشاره کردم، جامعه مجبور 
به رعایت همه محدودیت ها باشد و مشاغل نتوانند 
فعالیت های خود را از سر بگیرند، مشخص است 
که چرخ اقتصاد هم نخواهد چرخید. بنابراین هر 
سرمایه گذاری برای خرید واکسن منطقی و درست 
خواهد بود. چه واکسن داخلی، چه خارجی. اصال 
هر واکسنی که موجود باشد و از مراجع ملی و یا بین 
المللی ذیصالح تاییدیه گرفته باشد. در اینجا تعصب 
را هم باید کنار گذاشت. هر زمانی هر واکسنی که 
در دسترس باشد، هر سرمایه گذاری برای خرید این 
واکسن، مطمئن باشید که بازگشتش به مراتب بیش از 

این هزینه ای است که برای واکسن انجام می شود.



مسئول بهبود تغذیه جامعه معاونت امور بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی داشتن یک 
برنامه غذایی مناسب، فعالیت بدنی و مدیریت 
استرس را بهترین راه برای تقویت سیستم ایمنی 
بدن و پیشگیری از کرونا و حفظ سالمت بدن 

عنوان کرد.
در گفت وگو  فزونی  فرشته  سپید،  گزارش  به 
پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  با 
شهیدبهشتی، تقویت سیستم ایمنی بدن را یکی 
از راه های مهم محافظت در مقابل کرونا برشمرد 
و با اشاره به تاثیر تغذیه سالم در تقویت سیستم 
ایمنی به تشریح اصول تغذیه مناسب در دوران 

قرنطینه خانگی پرداخت.
مواد  افزایش مصرف  احتمال  به  اشاره  با  وی 
دردوران  نامناسب  تنقالت  و  پرکالری  غذایی 
قرنطینه  گفت: »افزایش دریافت غذاهای چرب، 
نوشیدنی های شیرین و پر کالری، کم تحرکی، 
افزایش زمان تماشای تلویزیون و استفاده بیشتر 
از کامپیوتر، تبلت و موبایل از علل اصلی اضافه 
وزن و چاقی در این دوران به شمار می رود که 

متاسفانه سالمت را به خطر می اندازد.«
فرشته فزونی این دوران را زمان مناسبی برای 
انتخاب و تهیه غذاهای سالم و با ارزش تغذیه ای  
مناسب برشمرد و یادآور شد: »هر خانواده می تواند 
با مدیریت مطلوب از یک رژیم غذایی متعادل 

و سالم برخوردار شود.«
وی داشتن یک برنامه غذایی مناسب، فعالیت 
بدنی و مدیریت استرس را  بهترین راه برای حفظ 
سالمت، تقویت سیستم ایمنی بدن، پیشگیری 

از کرونا و کنترل وزن عنوان کرد.
معنای  به  مناسب  غذایی  برنامه  وی  گفته  به 

مصرف متعادل و متنوع همه گروه های غذایی یا 
جایگزین آنها شامل انواع میوه ها، سبزی ها، غالت 
کامل، لبنیات کم چرب، انواع گوشت ها )قرمز، 
مرغ، ماهی و طیور( حبوبات و تخم مرغ است.
مسئول بهبود تغذیه جامعه معاونت امور بهداشتی 
با توجه به کاهش فعالیت بدنی در دوران قرنطینه 
بر دریافت انرژی روزانه در حد متعادل تاکید کرد 
و حضورکودکان و نوجوانان در منزل  را فرصتی 
برای مشارکت در مراحل تهیه غذا وآشنایی با 

غذاهای سالم برشمرد.
فرشته فزونی تقویت سیستم ایمنی بدن را یکی از 
راه های مهم محافظت از بدن در مقابل بیماری ها 
ذکر کرد و افزود: »با مصرف غذاهای غنی از 
مواد مغذی و رفتارهای سالم غذایی  می توانیم 

سیستم ایمنی قوی تری داشته باشیم.«

مهمترینتوصیههایتغذیهای
وعده های  صرف  برای  منظم  برنامه ریزی   
اصلی غذایی و میان وعده در طی روز به ویژه 

صبحانه کامل اهمیت دارد. 
 استفاده از تخم مرغ، شیرکم چرب، پنیرکم 
چرب و کم نمک، نان و غالت سبوس دار و 

میوه و سبزی در وعده صبحانه مفید است.
 از انواع میوه ها و سبزی های تازه استفاده 
شود. مصرف انار، سیب، مرکبات، توت فرنگی، 
زردآلو، طالبی، موز، انبه، هندوانه، کیوی و یا هر 

نوع میوه دیگری که در دسترس است.
 مصرف سبزی هایی نظیر هویج، کدو حلوایی، 
انواع فلفل، سبزی های دارای برگ سبز )اسفناج 
و کاهو(، گوجه فرنگی، خیار، انواع کلم و سایر 

میوه ها و سبزی ها.

وعده های  در  سبزی ها  انواع  از  استفاده   
غذایی اصلی) انواع ساالدها، آش ها، خورشت ها، 

سوپ ها، خوراک، انواع پلو(
 مصرف انواع مرکبات )پرتقال و نارنگی و 
لیمو ترش و نارنج( به صورت منظم و روزانه 
حداقل دو عدد در روز توصیه می شود. مرکبات 
در  مهمی  نقش  که  هستند   C ویتامین  حاوی 

تقویت سیستم ایمنی دارند. 
قبیل  از  شده  توصیه  مکمل های  دریافت   
ویتامین D براساس پروتکل های ابالغی برای 

گروه های سنی مختلف صورت گیرد.
 مصرف منابع غذایی حاوی آهن) انواع گوشت 
و حبوبات( همراه منابع غذایی ویتامین C )مانند 
نارنج و آبلیموی تازه( به منظور جذب بهتر آهن. 
 استفاده از منابع غذایی حاوی ویتامین  ۶ 
B مانند تخم مرغ، مرغ، ماهی، قارچ، حبوبات 

و آجیل ها
 مصرف مایعات گرم فراوان، آب آشامیدنی 
سالم به عنوان بهترین نوشیدنی برای رفع تشنگی، 
آب میوه های تازه، دوغ کم نمک و بدون گاز، 

شربت های خانگی خیلی کم شیرین.
 مصرف غالت کامل سبوس دار مانند نان های 
سبوس دار، غالت کامل حاوی ویتامین های گروه 
B و سلنیوم هستند که می تواند به تقویت سیستم 

ایمنی کمک کنند. 
 مصرف شیر و لبنیات )کم چرب( و ترجیحًا 

پروبیوتیک به مقدار حداقل دو لیوان در روز
 مصرف انواع ماهی حداقل دو بار در هفته 
به دلیل داشتن امگا ۳ و سلنیوم  نقش مهمی 

در تقویت سیستم ایمنی دارد.  
 انواع آجیل و مغز های بی نمک منبع خوبی 

از ویتامین E و روی و سلنیوم هستند. البته نباید 
درمصرف آنها زیاده روی کرد.

ازمصرفچهنوعموادغذاییباید
اجتنابکرد

مسئول بهبود تغذیه جامعه معاونت امور بهداشتی 
فودها،  فست  مصرف  از  اجتناب  بر  تاکید  با 
گوشت های فرآوری شده و غذاهای سرخ شده 
گفت: »این مواد حاوی نمک زیاد، اسید های چرب 
ترانس و اشباع بوده و برای سالمتی و عملکرد 

سیستم ایمنی نامطلوب هستند.«
ارزش  با  غذایی  وعده های  میان  وی  گفته  به 
تغذیه ای کم مانند غالت حجیم شده، شکالت، 
چیپس، پاستیل، چوب شور، آب نبات و امثال 

آنها نیز نباید مصرف شود. 
انواع  که  کرد  تاکید  ادامه  در  فزونی  فرشته 
گازدار،  )نوشیدنی های  شیرین  نوشیدنی های 
و  شیرینی  بیسکوئیت،  میوه های صنعتی(  آب 
کیک های خامه ای و شکالتی، انواع شکالت ها، 

و بستنی ها نیز نباید مصرف شود.

توصیههایتغذیهایبرایگروههای
پرخطر)سالمندان(

وی با بیان این مطلب که پروتئین مورد نیاز بدن 
سالمندان باید از گوشت هاي کم چربي، مرغ، 
ماهي، سفیده تخم مرغ، فرآورده هاي لبني بدون 
چربي یا کم چربي تامین شود افزود: »حبوبات 
نیز از منابع گیاهي پروتئینی هستند که اگر با 
غالت مصرف شوند تمامي نیاز بدن به پروتئین 

را تامین مي کنند.«
ادامه در صفحه 12 

صفرتا صد تغذیه گروه های پرخطر در روزهای کرونایی
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 ادامه از صفحه 11
وی توصیه کرد که  مکمل ها و داروهای مورد 
نیاز سالمندان برای مدت یك تا سه ماه تامین 
شود تا مجبور به خروج مکرر از منزل نباشند.
انجام هماهنگی های الزم برای ارسال مواد غذایی 
ضروری، لبنیات، نان، میوه و سبزی مورد نیاز 
سالمندانی که به تنهایی زندگی می کنند از سوی 
نزدیکان، نگهداری مواد غذایی به روش مناسب 
و بهداشتی، توجه به ضدعفونی کردن سبزی ها و 
میوه ها، قدم زدن روزانه در محیط منزل برای حفظ 
عملکرد ماهیچه ها و جلوگیری از تحلیل عضالنی 
ناشی از کم تحرکی برخی از توصیه های فرشته 
فزونی برای سالمندان در این دوران قرنطینه بود.
سالمندان  گوارشی  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
تاکید کرد: »بهتر است از مواد با ارزش غذایی 
باال مانند مغزهای آسیاب شده در داخل غذاها 
و یا به صورت مجزا استفاده شود که  هم هضم 
و جذب بهتری دارد و هم منبع خوبی از امگا 

۳ به عنوان ضد التهاب است.«
فرشته فزونی با اشاره به کاهش جذب کلسیم 
و ویتامین D  در سالمندان و پوکی استخوان بر 
ضرورت مصرف روزانه مکمل کلسیم یا کلسیم 
دی و مصرف ماهانه مکمل ۵۰ هزار واحدی 
ویتامین دی تاکید کرد و افزود: »سالمندان باید 
روزانه عالوه بر مکمل ها حداقل ۲ واحد شیر 
و لبنیات کم چرب مصرف کنند و در صورت 
عدم تحمل گوارشي، ماست و پنیر یا شیر بدون 

الکتوز مصرف کنند.«
به گفته وی هر واحد لبنیات برابراست با یك 
لیوان شیر یا یك لیوان ماست یا ۶۰-۴۵ گرم 

پنیر کم نمك )به اندازه دو قوطي کبریت(.
 مسئول بهبود تغذیه جامعه معاونت امور بهداشتی 
۱۲B  در  به  کاهش جذب ویتامین  اشاره  با 
سالمندان مصرف روزانه مقدار مناسب گوشت ها 
ترجیحًا مرغ و ماهي، شیر و تخم مرغ را توصیه 
کرد و افزود: »کمبود ویتامین B ۶ به علل مختلف 
در این سنین شایع است. مصرف روزانه منابع 

غني این ویتامین از جمله انواع گوشت، شیر، 
تخم مرغ، حبوبات و غالت کامل )سبوس دار( 
به تامین این ویتامین و تقویت سیستم ایمنی 

بدن سالمندان کمك می کند.«
فزونی آهن را از دیگر ریزمغذی های موثر در 
تقویت سیستم ایمنی برشمرد و گفت: »سالمندانی 
که به دلیل دریافت کم منابع غذایی آهن دچار 
کمبود آهن و کم خونی می شوند، مقاومت کمتری 
به ویژه ویروس کرونا  مقابل عفونت ها و  در 
دارند. گوشت قرمز، مرغ، ماهی از منابع غنی آهن 
هستند. حبوبات و زرده تخم مرغ، سبزی های 
سبز تیره مثل جعفری، برگ چغندر، برگه های 
تیره کاهو، انواع خشکبار و مغزها نیز به تامین 

آهن مورد نیاز بدن کمك می کنند.«
وی مصرف چاي را مانع جذب آهن غذا به 
خصوص بالفاصله بعد از غذاهاي گیاهي حاوي 
آهن مانند حبوبات و غالت ذکر کرد و افزود: 
»سالمندان باید از مصرف چاي یك ساعت قبل 
و دو ساعت بعد از غذا خودداري کنند. برای 
جذب بهتر آهن وعده غذایی توصیه می شود 
از ساالد و سبزی تازه و خام، آب لیموی تازه، 

آب نارنج همراه با غذا استفاده شود.«
مسئول بهبود تغذیه جامعه معاونت امور بهداشتی 
در ادامه خاطرنشان کرد: »در صورت تشخیص  
کمبود آهن و کم خونی توسط پزشك دوز درمانی 
مکمل آهن تجویزی روزانه باید مصرف شود.«
بیمار الزم  افراد  و  »سالمندان  کرد:  تاکید  وی 
است از رژیم های غذایی خاص و متناسب با 
بیماری که توسط کارشناسان تغذیه تنظیم می شود 

استفاده کنند.«

توصیه های تغذیه ای برای کودکان در 
دوران قرنطینه

مسئول بهبود تغذیه جامعه معاونت امور بهداشتی 
با بیان این که تنظیم برنامه غذایی مناسب و منظم 
می تواند به مدیریت برخی از استرس های ناشی 
»بهتر  از شیوع کرونا کمك کند، توصیه کرد: 

است به جای سه وعده اصلی، حجم کمتری 
از غذا در وعده های بیشتری مثال ۶ - ۵ بار در 

روز مصرف شود.«
وی با اشاره به افزایش چاقی کودکان و نوجوانان 
در دوران قرنطینه خانگی در اثر خوردن تنقالت 
کم ارزش و چاق کننده گفت: »در برنامه غذایی 
آنتی  پروتئین،  منابع  کافی  میزان  باید  کودکان 
 ،E و   A , C ویتامین های  شامل  اکسیدان ها 
با  سلنیوم  و  روی  آهن،  مانند  ریزمغذی هایی 
جایگزین های  و  غذایی  گروه های  از  استفاده 
مناسب آنها گنجانده شود که نقش مهمی در 

تقویت سیستم ایمنی آنان دارد.«
فرشته فزونی در ادامه موارد زیر را برای تنظیم 

برنامه غذایی مناسب کودکان توصیه کرد:
 رعایت تنوع در برنامه غذایی کودک و استفاده 
از گروه هاي اصلی غذایی )نان و غالت، گوشت و 
تخم مرغ، حبوبات و مغزدانه ها، سبزی ها، میوه ها 

و لبنیات پاستوریزه ماست و پنیر کم نمك(. 
پوره  مانند  غذایی  وعده  میان  از  استفاده   
سبزي ها )هویج یا سیب زمیني( یا پوره میوه های 
رسیده نرم شده )موز، گالبی، انبه، طالبی، هلو، 
زردآلو، سیب، آلو( برای کودکان زیر یك سال. 
مناسب  غذایی  میان وعده های  از  استفاده   
پاستوریزه،  شیر  سبزي ها،  میوه ها،  انواع  مانند 
ماست، نان، پنیر کم نمك، خرما برای کودکان 
یك تا پنج سال و خودداری از مصرف میان 
شده،  نظیر غالت حجیم  بی ارزش  وعده های 
شکالت، چیپس، آب میوه های تجاری و نظایر 

آن ها. 
نوشیدني هاي  انواع  مصرف  از  خودداری   
و  وزن  اضافه  خطر  افزایش  دلیل  به  شیرین 
چاقي، پوسیدگي دندان و کاهش دریافت مواد 
مغذي و تضعیف سیستم ایمنی بدن در برنامه 

غذایی کودک.
 استفاده از لقمه های سالم نظیر نان سبوس دار، 
پنیر و گردو، خرما، تخم مرغ، گوجه فرنگی، 

خیار در میان وعده ها

 خوردن غذا یا میان وعده در ساعت معین و 
پرهیز از ریزه خواری و هله هوله خوردن کودک 

و نوجوان در بین این ساعات
 پرهیز از غذا خوردن با عجله و تند تند. 

میز  یا  سفره  سر  باید  نوجوان  یا  کودک   
را  وعده  میان  یا  غذا  و  بنشیند  ناهارخوری 
مصرف کند. در هنگام راه رفتن و یا ایستادن 
غذا نخورد زیرا متوجه میزان و مقدار غذایی 

که خورده نمی شود.
 پرهیز از تماشای تلویزیون، استفاده از موبایل 
یا هر چیزی که باعث حواس پرتی در هنگام 

غذا خوردن می شود.
 وقتی کودک یا نوجوان بهانه گیر و ناراحت 
است، به منظور دلداری به او غذا یا نوشیدنی 

داده نشود. 
)کم  مفید  و  سالم  غذاهای  وعده،  هر  در   
چرب، کم نمك، کم شیرین، حاوی سبزیجات 
نوجوان  یا  کودک  دسترس  در  پخته(  و  خام 

قرار داده شود. 
 کودک یا نوجوان در برنامه ریزی وعده های 
غذایی خانواده و در تهیه غذا مشارکت داشته باشد. 
 با توجه به نقش فعالیت بدنی در سالمت 
کودک، در شرایط قرنطینه در منزل باید روزانه یك 
ساعت فعالیت بدنی داشته باشند. فعالیت هایی 
نظیر راه رفتن در خانه، دویدن در حیاط خانه، 
بازی،  پریدن، توپ  پایین  باال و  بازی،  طناب 
استفاده از دوچرخه و اسباب بازی های چرخدار. 
 ضرورت برنامه ریزی منظم و روزانه بر حسب 
سن و جنس برای انجام فعالیت بدنی کودکان 
کاهش  به  تشویق  نوجوانان،  و  مدرسه  سنین 
زمان تماشای تلویزیون، بازی های کامپیوتری، 
استفاده از تبلت و موبایل به روزی ۳۰ دقیقه، 
تشویق کودک یا نوجوان به راه رفتن بعد از یك 
مدت نشستن، انجام حرکات کششی دست و پا، 
کاراته، دراز نشست در خانه، ثبت نام کودکان 
سنین مدرسه و نوجوانان در یك کالس ورزش 

آنالین یا استفاده از اپلیکیشن های ورزشی.
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کارشناسان و صاحبنظران نظام سالمت بررسی کردند

  امین جاللوند

است  مسیری  پزشکی،  دانش  و  اخالق  تلفیق 
که می تواند سطح سالمت جامعه را ارتقا دهد. 
تجربه جوامع مختلف نشان داده است که دانش 
پزشکی بدون رعایت اخالق پزشکی نمی تواند 
ضامن سالمت مردم باشد. برخی کارشناسان نظام 
سالمت تاکید دارند که در طی سال های گذشته، 
گام های بزرگی برای ارتقای پژوهش های اخالق 
پزشکی برداشته شده است، اما در عین حال برخی 
دیگر از صاحبنظران معتقدند که هنوز چالش های 
متعددی در مسیر توسعه اخالق پزشکی به صورت 

حل نشده باقی مانده است.
باقر الریجانی، نایب رییس شورای عالی اخالق 
پزشکی کشور نیز به افزایش پژوهش های اخالق 
پزشکی در کشور اشاره کرد و یادآور شد: »روند 
پژوهش های اخالق پزشکی در کشور متناسب با 
چالش های زمانه و نیازهای جامعه رو به رشد است. 
مباحث اخالق پزشکی به سبک امروزی، دانشی 
جوان در کشور ما است، اگرچه مسایل اخالقی 
پیشینه ای طوالنی در فرهنگ ما دارند. آموزش، 
پرورش و ارائه خدمات از بحث های مطرح در 
حوزه اخالق پزشکی است. تحقیقات متناسب با 
این بسترها صورت می گیرد و چالش های جدید 

نوعی موضوع آفرینی در این بحث ها هستند.«
الریجانی در جلسه علمی مجازی با عنوان بررسی 
وضعیت پژوهش های اخالق پزشکی تاکید کرد: 
»امروزه در حوزه اخالق پزشکی متناسب با شرایط 
دنیا و کشور، تحقیقات در مورد ویروس کووید 19 
و چگونگی ارائه خدمات در این بیماران مطابق با 
موازین اخالقی، همچنین بحث های مرتبط با توزیع 
واکسن در حال پیگیری است. کدهای مرتبط با 
کووید 19 و مباحث مربوطه در شورای عالی اخالق 
پزشکی کشور آماده تصویب و نهایی سازی است.«
به  اشاره  با  استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 
شباهت چالش های اخالقی منطقه، یادآور شد: 
»تجربیات مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی 
به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت، 
و  بوده  منطقه  کشورهای  برای  مناسبی  الگوی 
و  بین المللی  همکاری های  افزایش  زمینه ساز 

گسترش تحقیقات است.«
مردانی،  امیرحسین  وبینار،  این  در  همچنین 
پژوهشگر ارشد علم اطالعات و دانش شناسی 
نیز نتایج مطالعه علم سنجی پژوهش های اخالق 
زیست پزشکي ایران در پایگاه های استنادی را 
تبیین کرد. او با بیان این که پژوهش های اخالق 
زیست پزشکی در ایران به موضوعات پژوهشی 
متنوعی می پردازند و جهت های پژوهشی مختلفی 
را نشان می دهند، یادآور شد: »نویسندگان ایرانی 
بر مفاهیم اخالق در پژوهش، حقوق بیماران و 
پیوند اعضا تمرکز بیشتری داشته اند. اولویت های 
برتر پژوهش های زیست پزشکی ایران نشان داد 

پژوهشگران  نظری،  موضوعات  با  مقایسه  در 
کاربردی  و  عملی  موضوعات  بر  اغلب  ایرانی 

تاکید بیشتری دارند.«
این پژوهشگر علم اطالعات و دانش شناسی تصریح 
کرد: »شرکای اصلی و قدرتمند در پژوهش های 
اخالق زیست پزشکی ایران، پژوهشگران فعال از 
چند کشور مشخص هستند که شبکه همکاری ها را 
منسجم تر نگه می دارند. در همین رابطه نیاز است 
پژوهشگران ایرانی به توسعه پایدار همکاری  علمی 

برای جذب موسسات حاشیه ای و کم ارتباط تر 
با  مشترک  پژوهشی  موضوعات  شناسایی  و 

پژوهشگران کشورهای منطقه توجه کنند.«

فقر آموزش اخالق پزشکی در مراکز 
آموزش عالی

اگرچه برخی کارشناسان از رشد پژوهش های 
اخالق پزشکی سخن گفته اند، اما برخی کارشناسان 
معتقدند که هنوز آموزش اخالق پزشکی در مراکز 

آموزش عالی، جایگاه مشخصی ندارد.
اخالق  تحقیقات  مرکز  رئیس  عباسی،  محمود 
اشاره  به همین موضوع  نیز  پزشکی  و حقوق 
اخالق  »آموزش  می گوید:  سپید  به  و  می کند 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور،  پزشکی در 
جدی گرفته نشده است که نتیجه عملی همین 
کم کاری را هم می بینیم. البته اینکه می گویم ما 
در زمینه آموزش اخالق پزشکی، توفیق چندانی 
نداشته ایم، اصال به این معنی نیست که اخالق 
در جامعه پزشکی کمرنگ است. مردم به خوبی 
دیدند که در دوران مقابله با کرونا، جامعه پزشکی 
کشور از جان و دل مایه گذاشت و با ایثار و 
فداکاری به درمان بیماران مبتال به کرونا پرداختند. 
بحث ما این است که در حوزه آموزش اخالق 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور،  پزشکی در 

برنامه استانداردی اجرا نشده است.«

دبیر شورای اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی یادآور می شود: »رشته اخالق پزشکی 
در مقطع PHD از سال 89 در سه دانشگاه علوم 
پزشکی شهیدبهشتی، تهران و شیراز، راه اندازی 
شد. قرار بود با تربیت متخصصان اخالق پزشکی، 
تحول جدی در دانشگاه های علوم پزشکی ایجاد 
شود، ولی متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد. البته فلسفه 
راه اندازی این رشته، اقدام موثری بود، اما جامعه 
پزشکی حضور متخصصان اخالق پزشکی را در 
دورن خودش هضم نکرد. همین اتفاق باعث شده 
است که برخی از فارغ التحصیالن رشته اخالق 
پزشکی به جای آنکه در رشته تخصصی خود فعال 
باشند، به طبابت روی بیاورند. برخی از آنها هم در 
امور پژوهشی و سایر فعالیت های دیگر، مشغول به 
کار شده اند. درحقیقت به دلیل مدیریت نادرست 
در این حوزه نتوانسته ایم از همه ظرفیت های بسیار 

مهم این رشته تحصیلی بهره مند شویم.«
جذب  و  هضم  »عدم  می کند:  تصریح  عباسی 
علوم  دانشگاه های  در  رشته  این  متخصصان 
پزشکی و استفاده نکردن از توانمندی آنها، فقط 
یک گوشه از این مشکل است. مشکل بعدی این 
است که در همان زمان راه اندازی رشته اخالق 
پزشکی، فقط افرادی می توانستند وارد این رشته 

شوند که فعالیت های بالینی انجام داده باشند. 
ادامه در صفحه 14 

موانع آموزش »اخالق پزشکی« در کشور
اگرچه برخی کارشناسان از رشد پژوهش های اخالق پزشکی در کشور خبر می دهند، اما برخی 

صاحبنظران معتقدند همچنان موانع زیادی در مسیر آموزش اخالق پزشکی وجود دارد

الریجانی: روند پژوهش های 
اخالق پزشکی در کشور متناسب 

با چالش های زمانه و نیازهای 
جامعه، رو به رشد است. 

مباحث اخالق پزشکی به سبک 
امروزی، دانشی جوان در کشور 
ما است، اگرچه مسایل اخالقی 
پیشینه ای طوالنی در فرهنگ 
ما دارند. آموزش، پرورش و 

ارائه خدمات از بحث های مطرح 
در حوزه اخالق پزشکی است 

و تحقیقات نیز متناسب با این 
بسترها صورت می گیرد
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 ادامه از صفحه 13
ما از همان زمان با این موضوع مخالف بودیم. 
بارها مطرح کردیم که بحث اخالق پزشکی در 
حیطه علوم انسانی است و نباید دانش آموختگان 
رشته های علوم انسانی را از تحصیل در رشته 
اخالق پزشکی محروم کنند. متاسفانه تالش های 
ما نتیجه نداد و در آن برهه زمانی، اصرار بر این 
حرفه ای  دکترای  دانش آموختگان  فقط  که  بود 
شامل پزشکان عمومی، دندانپزشکان عمومی و 

داروسازان عمومی به این رشته جذب شوند.«
او هشدار می دهد: »این روزها در وضعیتی هستیم 
که وقتی هیات بورد اخالق پزشکی در وزارت 
بهداشت می خواهد 14 دانشجوی رشته اخالق 
این است که 200  انتظار  کند،  پزشکی جذب 
متقاضی داشته باشیم، اما متاسفانه االن فقط حدود 
هشت متقاضی برای تحصیل در رشته اخالق 
پزشکی وجود دارد. این نشان می دهد که مسیر 
درستی برای تحصیل در رشته اخالق پزشکی، 

تبیین نشده است.«
رئیس مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی 
تاکید می کند: »باوجود آنکه بعدها در هیات بورد 
اخالق پزشکی، مصوب شد که سایر رشته ها 
تحصیل  پزشکی  اخالق  رشته  در  بتوانند  نیز 
کنند، اما از نظر عملی تاکنون این اتفاق محقق 

نشده است. اخالق پزشکی را باید یک رشته 
تحصیلی میان رشته ای به حساب آورد که قاعدتا 
دانش آموختگان رشته های علوم انسانی نیز باید 
هم اکنون  کنند.  تحصیل  رشته  این  در  بتوانند 
حدود 100 دانش آموخته رشته اخالق پزشکی 
از دانشگاه های کشور، فارغ التحصیل شده اند، اما 
متاسفانه تعداد متقاضیان این رشته به طور مدام 
در حال کاهش است. بخصوص در سه سال 
رشته  در  شده  دانشجویان جذب  تعداد  اخیر، 
اخالق پزشکی، بسیار کم شده است. به همین 
دلیل باید در سیاست ها و برنامه ریزی هایمان در 

این حوزه، بازنگری جدی انجام دهیم.«

ضرورت بازنگری در سرفصل های 
آموزش اخالق پزشکی

برخی کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند که نه 
تنها تعداد واحدهای آموزش اخالق پزشکی در 
دانشگاه ها بسیار ناامید کننده است، بلکه کیفیت 
این آموزش ها و سرفصل های این دروس نیز 

نیازمند بازنگری است. 
رئیس مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی 
به  پزشکی  اخالق  واحد درسی  »دو  می گوید: 
و  دندانپزشکی  پزشکی،  رشته های  دانشجویان 
داروسازی، آموزش داده می شود. این دو واحد 

درسی به هیچ وجه کافی نیست. اگرچه مشکالت 
این چنینی بسیار زیادی وجود دارد، اما در کل 
نباید منکر دستاوردهای رشته اخالق پزشکی بود. 
مثال در بحث اخالق پزشکی در پژوهش ها و 
تحقیقات پزشکی، دستاوردهای خوبی داشته ایم. 
به طور مثال، در هیچ کدام از مراکز تحقیقاتی 
یا دانشگاه های علوم پزشکی کشور، طرح های 
تحقیقاتی یا حتی پایان نامه ها به تصویب نمی رسد، 
مگر آنکه به تایید کمیته اخالق در پژوهش های 
پزشکی رسیده باشد. این کار را می توان یک گام 
بلند دانست. ما می توانیم همین دستاورد را به حوزه 
آموزش، درمان، غذا و دارو نیز تعمیم بدهیم، اما 
در این زمینه متاسفانه توفیق چندانی نداشته ایم.«
در سرفصل  بازنگری  به ضرورت  اشاره  با  او 
های دروس آموزش اخالق پزشکی، خاطرنشان 
واحد  دو  همین  درسی  »سرفصل های  می کند: 
اخالق پزشکی در دانشگاه ها نیز چندان جذابیتی 
برای دانشجویان ندارد. البته این موضوع را نمی توان 
به همه دانشگاه ها تعمیم داد. در برخی دانشگاه ها، 
همین دو واحد درسی با کیفیت مطلوبی آموزش 
داده می شود. در نظر بگیرید در همان سال 1385 که 
گروه اخالق پزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی راه اندازی کردیم، تالش بر این بود 

که بهترین اساتید اخالق پزشکی به تدریس این 
رشته اقدام کنند. از بهترین اساتید حوزه، دانشگاه، 
فلسفه، فقه و حقوق در کنار متخصصان پزشکی 
که  کردیم  دعوت  رشته  این  در  تدریس  برای 
این دوره ها برای دانشجویان هم بسیار جذابیت 
داشت، اما در برخی دانشگاه های علوم پزشکی 
مناطق محروم، چنین امکانی وجود ندارد. در این 
دانشگاه ها، گاهی برخی طالب، پزشکان عمومی 
یا افرادی که خودشان دوره اخالق پزشکی را 
نگذرانده اند، به تدریس اخالق پزشکی می پردازند 
که در نتیجه نمی تواند نتایج چندان مطلوبی به 
همراه داشته باشد. در عین حال نیاز داریم که 
منابع و سرفصل های آموزش اخالق پزشکی در 
دانشگاه ها نیز بازنگری شود تا شاهد نتایج بهتری 

در این حوزه باشیم.«
او یادآور می شود: »خوشبختانه طبق پیشنهادهایی 
که به وزارت بهداشت ارائه کردیم، یک یا دو 
واحد اخالق پزشکی در دوره های دستیاری هم 
به دانشجویان آموزش داده می شود که این اتفاق 
نیز در بسیاری از رشته های تخصصی محقق شده 
است. البته معتقدم بازخورد تدریس این دو واحد 
اخالق پزشکی در دوره های دستیاری، بیشتر از 
بازخورد آموزش اخالق پزشکی در دوره های 
پزشکی عمومی است. به طور کلی اعتقاد دارم 
که سیاست های کلی وزارت بهداشت در حوزه 
آموزش اخالق پزشکی باید متحول شود تا بتوانیم 

به توسعه اخالق پزشکی، شتاب ببخشیم.«

آموزش اخالق پزشکی، جدی گرفته 
نشده است

اخالق پزشکی و تدریس سرفصل های آن در 
واالیی  جایگاه  از  جهان  مطرح  دانشگاه های 
برخوردار است، اما این آموزش ها در کشور ما 
به دید یک آموزش تئوری و بی کاربرد  بیشتر 

مطرح شده است.
محمدعلی حیدرنیا، متخصص پزشکی اجتماعی 
و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم 
با اشاره به مشکالت تدریس اخالق پزشکی در 
دانشگاه های کشور به سپید می گوید: »در اغلب 
کشورهای توسعه یافته، تاکید شدیدی بر اخالق 
به  پزشکی  اخالق  آموزش  و  پزشکی می شود 
صورت تئوری و عملی در تمام طول دوران تحصیل 
به دانشجویان ارائه می شود. در این کشورها اگر 
حتی یک دانشجوی پزشکی سال هفتم، کاری 
غیراخالقی انجام دهد، اجازه فارغ التحصیل شدن 
به او نمی دهند، اما در کشور ما آموزش اخالق 
پزشکی را نادیده گرفته اند. در گزینش دانشجوی 
پزشکی هم اخالق پزشکی را نادیده می گیرند.«
حیدرنیا تاکید دارد: »دو واحد آموزش اخالق 
پزشکی در دانشگاه ها تدریس می شود که واقعا 
بود و نبودش فرقی ندارد. حتی آموزش همین 
دو واحد اخالق پزشکی هم خیلی اوقات، جدی 
گرفته نمی شود. باید به این نکته اهمیت داد که 
آموزش اصولی اخالق پزشکی و بی اهمیت تلقی 
نکردن آن می تواند تاثیر زیادی در ارتقای کیفیت 

خدمات بهداشتی و درمانی داشته باشد.«
پزشکی،  اخالق  پژوهش های  رشد  باوجود 
کارشناسان نظام سالمت معتقدند که فقط زمانی 
این پژوهش ها می تواند به بار بنشیند که موانع 
توسعه اخالق پزشکی نیز برداشته شود تا آموزش 
اخالق پزشکی فقط در حد تئوری و گذراندن 

چند واحد درسی خالصه نشود.

حیدرنیا: در اغلب کشورهای 
توسعه یافته، تاکید شدیدی 

بر اخالق پزشکی می شود. 
در این کشورها اگر حتی یک 

دانشجوی پزشکی سال هفتم، 
کاری غیراخالقی انجام دهد، 

اجازه فارغ التحصیل شدن به او 
نمی دهند، اما در کشور ما آموزش 
اخالق پزشکی را نادیده گرفته اند. 
در گزینش دانشجوی پزشکی هم 
اخالق پزشکی را نادیده می گیرند
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عباسی: آموزش اخالق پزشکی 
در دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور، جدی گرفته نشده است. 
البته اینکه می گویم ما در زمینه 

آموزش اخالق پزشکی، توفیق 
چندانی نداشته ایم، اصال به این 
معنی نیست که اخالق در جامعه 

پزشکی کمرنگ است. بحث ما 
این است که در حوزه آموزش 
اخالق پزشکی در دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور، برنامه 
استانداردی اجرا نشده است

در سال های گذشته، گام های 
متعددی برای ارتقای پژوهش های 

اخالق پزشکی برداشته شده 
است، اما  برخی صاحبنظران 
معتقدند که هنوز چالش های 

متعددی در مسیر توسعه اخالق 
پزشکی به صورت حل نشده باقی 
مانده است. کارشناسان معتقدند 

که فقط زمانی این پژوهش ها 
می تواند به بار بنشیند که 

آموزش اخالق پزشکی فقط در 
حد تئوری و گذراندن چند واحد 

درسی خالصه نشود



احمدیانی، رئیس اسبق سازمان غذا و دارو در گفت و گو با سپید

ابراهیمی  علی 
رئیس اسبق سازمان غذا و دارو در پاسخ به 
انتقاد و اظهارنظرها درباره واکسن کرونای 
تولید داخل به دلیل تشابه آن با واکسن های 
روسی و چینی و تردید در خصوص اثربخشی 
آن، اظهار داشت: »به نظر می رسد این قبیل 
اظهارنظرها از سوی افرادی عنوان می شود 
که در حوزه تولید واکسن تخصصی ندارند 
به آنها گفت که در حوزه ای  بهتر است  و 
که شناخت کافی ندارند، اظهارنظر نکنند.«

هیئت علمی  عضو  احمدیانی،  ابوالحسن 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس 
با  اسبق سازمان غذا و دارو در گفت وگو 
سپید به پرسش هایی درباره توان علمی تولید 
واکسن کرونا در کشور، ظرفیت تولید آن 
در داخل و برخی انتقادها پیرامون اثربخشی 
واکسن ایرانی کووید 19 پاسخ داد که در 

ادامه متن این مصاحبه را می خوانید.

سپید: آیا توان تولید واکسن کرونا در ایران 
و به میزان نیاز کشور، وجود دارد؟

این  علمی  نظر  از  که  است  این  بنده  حدس 
می توانیم  ما  و  است  موجود  کشور  در  توان 
بخشی از نیاز خود را از محل تولید داخلی 

کنیم. تأمین 
خصوص  این  در  دقیق  اظهارنظر  ازاین رو 
و  »می گویند«  با  زیرا  می خواهد  اطالعات 
»گفته  شده است« ما حق نداریم نظر بدهیم؛ 
بنابراین هر زمان منابع اطالعات و خبرها دقیق 
و درست بود می توانیم اظهارنظر کنیم، اما اگر 
نظر  بخواهیم  کامل  و  دقیق  اطالعات  بدون 
دهیم مانند حرف هایی خواهد شد که متأسفانه 
از صبح تا شب در کشور زده می شود و هیچ 

فایده ای هم ندارد.
در  کرده اند  عادت  عده ای  متأسفانه  البته 
حال آنکه  اظهارنظر  کنند،  همه چیز  خصوص 
خصوص  در  درستی  اطالعات  نه تنها  امروز 
واکسن به دست ما نرسیده، بلکه بخش زیادی 

از اطالعات موجود هم مبهم است.

سپید: آیا امکان تولید در کوتاه مدت قابل 
است؟ تحقق 

باید توجه داشت که پروسه تولید واکسن با 
داور متفاوت است؛ در حال حاضر داروهایی که 
برای بیماری کرونا استفاده می شوند داروهای 
کمکی هستند که از قبل تولید شده  بودند، اما 
اگر امروز فردی ادعا کند که در حال ساخت 
داروی اختصاصی کرونا است و به زودی آن 
بیماری  این  یا داروی  را عرضه خواهد کرد 
را ساخته است، باید در علم و ادعای او شک 
کرد چراکه داروی اختصاصی این بیماری باید 

نوع جدیدی از داروی ضدویروس باشد.
در  مجموعه ای  اگر  امروز  دیگر  طرف  از 
مهم  و  بزرگ  داروسازی  شرکت های  سطح 
را  بیماری  این  جدید  داروی  بخواهد  دنیا 
برای رسیدن  را  زیادی  زمان  باید  کند  تولید 
زمان  از  زیرا  کند  صرف  نهایی  محصول  به 
محصول  به  رسیدن  تا  تولید  تحقیقات  آغاز 
مانند  نهادهایی  از  الزم  مجوزهای  گرفتن  و 
FDA، EMEA، MHRA و ... حداقل 5 

تا 7 سال زمان نیاز است.
پس بایستی چندین سال برای تولید محصول 
مولکول،  کشف  از  بعد  و  شود  زمان صرف 
مشاهده و ثبت اثرات دارو و اثرات جانبی آن 
در کنار سایر موضوعات مرتبط با تست های 
کلینیکال و نیز پس از انجام موفقیت آمیز همه 
مراحل که خود پنج شش سال زمان خواهد 
برد، تازه نوبت به این خواهید رسید که دارو 
برای کسب مجوز مصرف به تأیید FDA یا 
دارو  نیز  نهادها  این  اگر  و  برسد   ...  EMA
سریع  پاسخ  لیست  در  سریع  تأیید  برای  را 
قرار دهند و محصول در کوتاه ترین زمان و با 

سرعت بررسی شود، حداقل یک سال و نیم تا 
دو سال دیگر نیز بررسی ها زمان خواهد برد؛ 
بنابراین اگر بخواهیم داروی اختصاصی کووید 
19 را تولید کنیم باید بین 5 تا 8 سال زمان 
بگذرد تا محصول اصلی بیماری تولید شود.
و  نیست  اینگونه  واکسن  تولید  ساختار  اما 
با  می توانیم  کنیم  پیدا  ویروس دست  به  اگر 
استفاده از پوسته یا الشه آن و حتی ضعیف 
با  و  کرده  تولید  را  آنتی بادی  ویروس،  شده 
آن واکسن بسازیم؛ بنابراین گفته می شود که 
متخصصان  و  نیست  پیچیده  زیاد  روند  این 
رشته های مربوطه در برهه های مختلف نشان 

داده اند که توانایی تولید را خواهند داشت.
متخصصان  خوشبختانه  امروز  اینکه  ضمن 
کشور در انستیتو پاستور، انستیتو رازی و حتی 
دانشمندان بخش خصوصی که تحصیالت و 
مدارج علمی باال را در دانشگاه های طراز اول 
دنیا و یا مراکز علمی داخلی سپری کرده اند، این 
توانایی را دارند که محصول نهایی را تولید کنند.
عالوه بر این امکانات تولید هم در کشور فراهم 
است و صنایع کشور زیرساخت مورد نیاز را دارند. 

ضمن اینکه برخی مجموعه ها همچون صنایع 
دفاعی، وظیفه تولید محصوالتی از این قبیل را 
بر عهده دارند و می توانند در تولید محصوالت 
بیولوژیک کمک کننده باشند. پس می توان گفت 
که مجموعه هایی ازاین دست توانایی علمی و 

امکاناتی تولید واکسن را در داخل دارند.
از سوی دیگر ممکن است توان تولید چنین 
همان  در  یا  و  باشد  کم  داخل  در  محصولی 
روزهای نخست نتوان محصول مورد نیاز را 
که  گفت  باید  اما  کرد،  تولید  زیاد  مقدار  به 
باید  و  دارد  وجود  کشور  در  تولید  پتانسیل 

از این بابت به محققان کشور افتخار کرد.

سپید: برخی معتقدند حتی در صورت خرید 
واکسن کرونا از خارج، توان تولید سرنگ 
کشور  در  واکسن  این  تزریق  نیاز  مورد 
وجود ندارد، آیا این ایراد را وارد می دانید؟
می توان  باشد  هم  درست  فرض  این  اگر 
به راحتی سرنگ مورد نیاز را از خارج خریداری 

کرد و از این لحاظ نگرانی وجود ندارد. 
ادامه در صفحه 16 

آنها که شناختی از تولید واکسن ندارند 
اظهارنظر نکنند
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 ادامه از صفحه 15
تحریم  که  بگویند  برخی  است  ممکن  البته 
نیاز  تأمین  و  خرید  مانع  ارزی  مشکالت  و 
درست  هم  نظر  این  که  شد  خواهد  کشور 
سرنگ  و  سوزن  به  که  افرادی  زیرا  نیست 
هستند  آنهایی  می گیرند  ایراد  واکسن  تزریق 
که به دنبال بهانه تراشی اند درحالی که واقعیت ها 

چیز دیگری است.
بنابراین باید در وهله نخست دید که امکانات 
در  دانش  نظر  از  تولیدی  چنین  پتانسیل  و 
کشور وجود دارد یا نه که بنده به جرات به 
از این بابت وجود  شما می گویم که نگرانی 
ندارد. حال یک محصول ممکن است در زمان 
کوتاهی به نتیجه برسد و محصول دیگری در 
زمان طوالنی تری به هدف نهایی نائل شود که 
محدودیت ها در این بخش بی تأثیر نخواهد بود.
البته هنر نیست ما خود را با شرکت ها و کشورهای 
بزرگ واکسن سازی مانند فایزر یا کشورهایی 
مانند هند، روسیه و چین مقایسه کنیم زیرا آنها 
امکانات، پتانسیل و نیروی انسانی باالیی دارند 
و طبیعی است در کوتاه مدت به نتیجه برسند 
کمتری  امکانات  ما  است  ممکن  مقابل  در  و 
داشته باشیم، اما باید به این نکته توجه کنیم 
که این کار در کشور شدنی است و فقط ممکن 
بیشتری  مدت  زمان  در  کمتر  محصول  است 

امکان تهیه و تولید داشته باشد.

سریع  و  مناسب  توزیع  سیستم  آیا  سپید: 
واکسن کرونا در کشور وجود دارد؟

خوشبختانه بیش از دو دهه است که سیستم 
توزیع مناسبی در بخش دارویی کشور شکل 
وجود  نقیصه ای  نظر  این  از  و  است  گرفته 
البته بعضی از دوستان عنوان می کنند  ندارد. 
برخی  دقیق  و  سریع  توزیع  امکان  وقتی  که 
واکسن ها همچون واکسن آنفلوانزا حتی در بین 
جامعه پزشکی وجود ندارد، چگونه می توان 
امیدوار بود که توزیع واکسن کووید 19 در 
کشور به خوبی امکان پذیر باشد که در پاسخ 
آن  در  واکسن  تعداد  که  گفت  باید  آنها  به 
موضوع بخصوص کم بود درحالی که متقاضیان 
دریافت واکسن همچون سالمندان و مبتالیان به 
بیماری های خاص و نیز کادر درمان تعدادشان 
امر  بود و همین  از موجودی ها  بیشتر  بسیار 

کار را سخت کرده بود.

واکسن های  برخی  نیاز  به  توجه  با  سپید: 
منفی  دمای  و  سرد  زنجیره  به  شده  تولید 
70 درجه، آیا امکان تأمین این زنجیره در 
کشور وجود دارد و آیا خرید این واکسن ها 

نیست؟ منابع  اتالف 
با این نظر مخالفم که خرید این محصوالت 
بزرگ ترین  از  یکی  زیرا  است،  منابع  اتالف 
مشکالت شرکت فایزر که عنوان شده واکسن 
آن باید در دمای منفی 70 درجه منتقل شود، 
همین موضوع است و حتی در پیشرفته ترین 
آنها  و  است  مطرح  مشکل  این  هم  کشورها 
هم عنوان کرده اند که نمی توانند این زنجیره 

تأمین کنند. را 

و  امریکا  همچون  کشورهایی  مثال  برای 
این توان را ندارند و اگر کسی  انگلیس هم 
در  که  گفت  باید  باشد  داشته  ادعایی  چنین 
این خصوص بی خبر است؛ مگر آنکه شرکت 
فایزر سیستم بسته بندی و زنجیره سرد واکسن 
را تغییر دهد تا مراکز هدفي که فریزر منفی 
به اتفاق  قریب  اغلب  -که  ندارند  درجه   70
این مراکز حتي در امریکا هم پاسخگوي نیاز 
نخواهد بود - بتوانند واکسن را تحویل بگیرند.
لذا امروز نقطه  ضعف اصلی واکسنی هایی که 
از Rna گرفته شده است زنجیره سرد منفی 
70 درجه برای جابجایی آنها است؛ حال این 
این  می توان  چگونه  که  است  مطرح  سؤال 
واکسن را در نقاط مختلف جهان با دمای مورد 
داروخانه ها  نیاز جابجا کرد درحالی که حتی 
تا  ندارند  را  توان  این  هم  درمانی  مراکز  و 
واکسن را در دمای مورد نیاز نگهداری کنند.
البته ممکن است درمانگاه یا بیمارستانی را پیدا 
کرد که بتواند زنجیره سرد واکسن را تأمین کند، 
اما حداکثر تعداد واکسنی که می توان در این مرکز 
ذخیره کرد عددی بین 50 تا 200 دوز است که 
برای جمعیت چندین میلیونی کشورها این تعداد 
بسیار ناچیز است؛ لذا این نوع اظهارات سخنانی 

بدون منطق و شانتاژی غیرعلمی است.
کشورها  که  است  این  اصلی  چالش  امروز 
توانایی تأمین زنجیره سرد را ندارند و شوخی 
نیست که بتوان واکسنی را در دمای منفی 70 
درجه سانتی گراد در امریکا یا انگلیس توزیع 
کرد و به جرات می توان گفت که هیچ کشوری 
چنین امکاناتی را در اختیار نخواهد داشت.

سپید: یکی از انتقاداتی که به واکسن کرونای 
مانند  که  است  این  می شود  داخل  تولید 
آن  تولید  در  چینی،  و  روسی  واکسن های 
از روش قدیمی تولید واکسن استفاده شده 
و اثربخشی الزم را نخواهد داشت. آیا این 

انتقاد را وارد می دانید؟
به نظر می رسد این قبیل اظهارنظرها از سوی 
تولید  حوزه  در  که  می شود  عنوان  افرادی 
واکسن تخصص و اطالعات کافي ندارند و 
بهتر است به آنها گفت که در حوزه هایی که 

نکنند. اظهارنظر  ندارند  کافی  شناخت 
واکسن   6 تا   5 بین  از  امروز  دیگر  از سوی 
یک  تنها  غربی  کشورهای  در  شده  ساخته 
مورد با تکنولوژی Rna ساخته شده و آن هم 
واکسن تولیدی شرکت فایزر است؛ بنابراین 
باقی واکسن ها با روش های قبلی تولید واکسن 

شده اند. ساخته 
البته اینکه واکسن تولید شده در ایران اثربخشی 
دیگری  بحث  نه  یا  داشت  خواهد  را  الزم 
واکسنی  به سمت  همه  امروز  اگر  اما  است، 
که با تکنولوژی Rna ساخته شده غش کنیم 
کار غلطی است زیرا این واکسن اولین باری 
نتایج آن  باید منتظر  است که ساخته شده و 
بود؛ لذا در حال حاضر از نظر علمی نه در 
طریقه  با  شده  ساخته  واکسن های  خصوص 
 Rna سنتی و نه واکسن تولید شده با روش

نمی توان به این زودی قضاوت کرد.

سپید: با توجه به قیمت واکسن های خارجی 
این  خرید  توان  کشور  آیا   ،19 کووید 

واکسن ها را دارد؟

این سؤال اقتصادي و مالي است؛ لذا باید از 
پرسیده شود. مسئولین ذی ربط 

سپید: به نظر شما کدام یک از واکسن  های 
کرونا نسبت به دیگری برتری دارد؟

این خصوص نظر قطعی  کسی نمی تواند در 
در  به تدریج  واکسن ها  امروز  زیرا  بدهد 
علمی  نهادهای  از  مجوز  اخذ  و  تولید  حال 
در  باید  و  هستند  اروپا  و  انگلیس  امریکا، 
صحنه عمل خود را نشان دهند. عالوه بر این 
در ارزیابی های دارویی فاکتوری تحت عنوان 
در  که  دارد  وجود  کلینیکال ترایال  چهار  فاز 
آن مرحله نهادهایی مانند FDA مجوز تولید 
انبوه و عرضه محصول به بازار را می دهند و 
اگر  را هم رصد می کنند. پس  روند مصرف 
بعد از تولید انبوه معلوم شود که عوارض و 
بوده  هزار  دویست  در  یک  محصول  تلفات 
است، در این شرایط FDA و سایر نهادهای 
که  کرد  خواهند  عنوان  تحقیقاتی  و  علمی 
عدم  از  ناشی  تلفات  برابر  در  دارو  مصرف 
مصرف آن ارزش مصرفی دارد چون تا قبل از 
مصرف تعداد تلفات بسیار باال بود، اما امروز 
اگر اعالم شود که در هر دویست هزار مورد 
تزریق یک نفر از بین می رود ارزش مصرف 

خواهد داشت.
اما برای مثال اگر عنوان شود که درنتیجه مصرف 
پنج  هر  از  استامینوفن  مانند  ساده ای  داروی 
میلیون نفر مصرف کننده یک نفر دچار مرگ 
که  گفت  خواهیم  می شود،  مصرف  از  ناشی 
ارزش مصرف ندارد چون این دارو تنها قرار 
است یک درد مقطعی را تسکین دهد که حتی 
درنتیجه عدم مصرف آن هم درد خودبه خود 
بهبود خواهد یافت و ارزش مصرف دارو در 
برابر از بین رفتن بیمار بسیار باال خواهد بود، 
اما در بحث کرونا و واکسن پیشگیری از آن 

موضوع بسیار متفاوت و حساس تر است.

سپید: آیا با این نظر موافق هستید که تنها 
باید محصولی را که FDA تأیید کرده در 

کشور مجوز مصرف دریافت کند؟
بله البته این موضوع تنها در خصوص ایران 
نیست بلکه بسیاری از کشورها در این خصوص 
از نظر نهادهای علمی همچون FDA تبعیت 
می کنند؛ پس اگر فردی در کشور پیشرفته ای 
یک  کند،  تولید  را  محصولی  آلمان  همچون 
استفاده  محصول  این  از  اروپا  در  هم  نفر 
فرد  به  هم  اجازه ای  چنین  و  کرد  نخواهد 
خود  محصول  تا  شد  نخواهد  داده  مدعی 
یا   FDA اینکه  مگر  کند  عرضه  بازار  به  را 
آن  از  محدودتر  اما  هم ردیف  سازمان هاي 
مانند EMA اروپا یا MHRA انگلستان و 

... آن را تأیید کرده باشد.

پایانی؟ نکته  سپید: 
امروز و تا انجام واکسیناسیون، تنها با فاصله 
رعایت  و  ماسک  زدن  یکدیگر،  از  گرفتن 
می توان  زیادي  موفقیت های  فردي  بهداشت 
به دست آورد. عالوه بر این در حال حاضر 
واکسن ها  نتایج  در خصوص  کردن  صحبت 
جهان  و  کشور  شرایط  و  است  زود  قدری 
به گونه ای نیست که وضعیت آشکار و روشنی 

پیش رو باشد.
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  یاسر مختاری
ده ماه است که کرونا مهمان ناخوانده ایران شده است، 
مهمانی که پا قدمی شوم داشته و به هر خانه ای که 
پا می گذارد جز مرگ و بیماری ارمغانی به میزبان 
نمی دهد، این مهمان ناخوانده تا امروز بیش از یک 
میلیون و 51 هزار نفر ایرانی را به خود مبتال کرده و 

جان بیش از 50 هزار نفر را ستانده است.
با این میزان مبتال و قربانی بیش از هر بیماری دیگری 
تبعات روانی و اجتماعی باالیی دربر دارد. اگرچه هنوز 
مطالعات جدی در رابطه با این تبعات در دانشگاه ها 
یا مؤسسات انجام نشده است اما مراجعه به افکار 

عمومی نتایج قابل توجهی در بر دارد. 

نگرش شهروندان تهرانی به بیماری کرونا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران)ایسپا( با همکاری 
دفتر مطالعات اجتماعی شهرداری تهران در موج 
هفتم نظر سنجی خود در خصوص ابعاد شیوع 
ویروس کرونا در تهران نشان داده است شهروندان 
تهرانی چگونه به بیماری کرونا نگاه کرده  دیدگاه 

آنان طی زمان چه تغییری کرده است.
موج هفتم این نظرسنجی به صورت مصاحبه تلفنی، 
با جامعه آماری شهروندان باالی 18 سال شهر تهران 
و اندازه نمونه 10۷۷، در آبان ماه سال جاری اجرا شده 
است. از شهروندان باالی 18 سال تهرانی پرسیده 
شد: »در حال حاضر بیشتر مشکالت اقتصادی شما 

را نگران می کند یا بیماری کرونا؟«
نتایج این نظرسنجی نشان می دهد، 5۲ درصد از 

شهروندان مشکالت اقتصادی و معیشتی و در مقابل 
۴8 درصد بیماری کرونا را باعث نگرانی می دانند.
 زنان در دوگانه معیشت و سالمت، بیشتر نگران 
بیماری کرونا )56 درصد در مقابل ۴۴ درصد( 
هستند. در مقابل مردان بیشتر نگران معیشت و 
مشکالت اقتصادی هستند )60.۴ درصد در مقابل 
39.6 درصد(.  با افزایش سن، بیشتر نگرانی به سمت 
بیماری کرونا میل پیدا می کند و از شدت نگرانی از 
مشکالت اقتصادی کاسته می شود. 36.3 درصد از 
جوانان )18 تا ۲9 سال( نگران بیماری کرونا هستند. 
این رقم در بین افراد )30 تا ۴9 سال( ۴۴.۲ درصد 
و در بین افراد باالی 50 سال 6۲.8 درصد است.

این در حالیست که موج ششم نظر سنجی ایسپا که 
به صورت مصاحبه تلفنی، با جامعه آماری شهروندان 
باالی 18 سال ساکن شهر تهران و با اندازه نمونه 
1055 در تاریخ 11 تا 13 خرداد 1399 اجرا شده 
است، نشان می دهد که ۴1 درصد از پاسخگویان 

به مقدار »زیاد«، ۲۲ درصد به مقدار «متوسط« و 3۷ 
درصد به مقدار »کم« نگران ابتالی خود و خانواده 

به ویروس کرونا هستند.
نتایج موج ششم پیمایش به تفکیک گروه های مختلف 
نشان می دهد، زنان بیشتر از مردان نگران ابتالی 
خود و خانواده به ویروس کرونا هستند. جوانان 
زیر 30 سال نسبت به سایر گروه های سنی نگرانی 
کمتری دارند. بین افراد با تحصیالت دانشگاهی و 
غیردانشگاهی نیز تفاوت معناداری مشاهده نمی شود.
تا پیش از انجام موج هفتم نظرسنجی، نگرانی ها 
از کرونا طی شش موج نظرسنجی انجام شده 
کمتر شده بود و تنها زمانی این نگرانی افزایش 
پیدا کرد که قرار بود پس از تعطیالت طوالنی 
مدت بازگشایی ها انجام شود. اما نتایج موج هفتم 
نشان می دهد که اگرچه مشکالت اقتصادی نگرانی 
اما درصد  دارد  مردم  از  بسیاری  برای  بیشتری 
نگرانی از بیماری هم افزایش پیدا کرده است که 
می توان دلیل آن را وضعیت دو ماه اخیر بیماری 

در کشور و به ویژه تهران دانست.
نگرانی و هراس نسبت به یک تهدید گام نخست 
مواجهه با آن خطر است و هر چقدر این نگرانی 
بیشتر باشد، می تواند نشان دهنده میزان اهمیت آن 
منبع خطر در ذهن افراد باشد. از این رو میزان 
نگرانی افراد نسبت به شیوع ویروس کرونا  و 
روند آن در ماه های قبل از تابستان می تواند نشان 
دهد تا چه اندازه این بیماری فراگیر در سراشیبی 
عادی شدن در زندگی شهروندان بوده است. با کنار 

هم گذاشتن نتایج نظرسنجی ها مشخص می شود 
نگرانی مردم به تدریج با آغاز شیوع بیماری کرونا 
افزایش می یابد و در نیمه نخست اردیبهشت به 
اوج می رسد. اما از نیمه دوم اردیبهشت میزان 
نگرانی مردم سیر نزولی پیدا می کند و در نیمه 
موج ششم  انجام  زمان  که  بعد  به  دوم خرداد 
نظرسنجی است به پایین ترین حد خود رسیده 

و فرایند عادی پنداری بیماری آغاز شد.

وضعیت روانی ایرانیان در برابر کرونا
از سوی دیگر روز دوشنبه محمد سلگی رئیس 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، در نشست 
کرونا و وضعیت روانی اجتماعی ایرانیان یافته های 
سومین نظر نسجی انجام شده توسط این پژوهشگاه 
را که به صورت تلفنی بر روی حدود ۲0۲۴ نفر در 
مهرماه سال جاری انجام شده است را تشریح کرد.
سلگی در این رابطه اظهار کرد: »در بین برخی مردم 
باوری وجود دارد که دولت در تالش بوده  تا از 
پیچیدگی ویروس کرونا بکاهد و سیستم اطالع 
رسانی به ویژه در ماه های اول شیوع کرونا در کشور 
سعی در بی اهمیت نشان دادن این ویروس داشته 
است.« وی با اشاره به برخی رفتارهای نامتعارف در 
ابتدای شیوع پاندمی کووید 19 نظیر لیسیدن ضریح 
و قبای متبرک، گفت: »با گذشت زمان مردم عالوه 
بر نهی چنین رفتارهایی، به توسل جویی معصومین 

و دعا و نیایش پناه بردند. 
ادامه در صفحه 18 

جایگاه کرونا در افکار و احساسات ایرانیان
بازگشت نگرانی به جای عادی پنداری

موج هفتم نظر سنجی ایسپا: 
۵۲ درصد از شهروندان 

مشکالت اقتصادی و 
معیشتی و در مقابل ۴۸ 

درصد بیماری کرونا را باعث 
نگرانی می دانند
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 ادامه از صفحه 17
به طوری که رفتار پناه بردن به معصومین و دعا و 
نیایش دو برابر بیشتر از گوش دادن موسیقی و کتاب 
خواندن بوده است که معرف سبک زندگی ایرانیان 

در پناه بردن به معصومین هنگام سختی است.«
سلگی ادامه داد: »۵3 درصد از افراد نسبت به 
ویروس کرونا نگاه بدبینانه دارند و تصور می کنند این 
ویروس طبیعی نیست و ساخته دست بشر است.«
این روانشناس ادامه داد: »کرونا امنیت فردی و 
خانوادگی افراد را بهم زد به طوری که در این 
نظرسنجی حدود ۴۰ درصد از مردم اذعان به احساس 
عدم امنیت کرده اند. از سوی دیگر بیشترین نگرانی 
مردم در ابتدای پاندمی امکان ابتال به بیماری بوده 
است. همچنین در خصوص تبعات روانشناختی، 
ترس و اضطراب ناشی از عدم بهبودی و مرگ 

بیشترین عامل نگرانی مردم بوده است.«
وی تأکید کرد: »افسردگی و اضطراب در رتبه 
نخست تبعات و نشانه های روانشناختی کووید 
19 در کشور هستند. همچنین در سه موج ایجاد 
شده بیماری، این نشانه ها تشدید شده اند. برای 
مثال در خرداد ماه ۵۰ درصد از افراد نسبت به ابتال 
نگرانی داشتند اما در نطرسنجی سوم مهر ماه حدود 
۷1 درصد از افراد نگران بودند، بنابراین اهمیت 
کرونا در زندگی افراد بیشتر شده است به طوری 
که حدود 6۰ درصد از افراد در آخرین نظرسنجی 
اذعان به تاثیر زیاد کرونا بر زندگی خود کرده اند.«

برای افراد غیر نگران باید فکری کرد
حسین اسکندری عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی در تحلیل این نتایج این نظر سنجی نیز گفت: 
»هرچند یافته های سومین نظرسنجی پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات دارای محدودیت هایی 
بوده و در برخی موارد نیازمند بازنگری است اما 
مطابق با این نظرسنجی حدود ۵9 درصد از افراد 
در زمان پاندمی کرونا احساس امنیت می کنند و 
کرونا نتوانسته به احساس امنیت آن ها خدشه ای 
وارد کند. این آمار می تواند بیانگر بروز رفتارهایی 
نظیر عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به دلیل عدم 

احساس خطر از سوی این افراد باشد.«
وی بیان کرد: »در دوران پاندمی کووید 19 وضعیت 
درون خانواده ها شکننده تر شده است چراکه افراد 
ساعت های بیشتری را در کنار هم سپری می کنند و 
بعضا محل کار و درس و... در همان خانه برایشان 
خالصه می شود و این درحالی است که نسبت به 
چنین شرایطی تدابیری به کار برده نشده است و 
نهادی برای خانواده برنامه ریزی انجام نداده است.«
اسکندری یادآور شد: »بر اساس آمار نظرسنجی 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات حدود 3۰ 
درصد از افراد فعال شرکت کننده در نظرسنجی 
نبوده و همچنین نگران خود و  از کرونا  متاثر 
خانواده خود نیز نیستند و باید به حالشان فکری 
کرد چراکه همین افراد می توانند نرخ ابتال به بیماری 

را افزایش دهند.«
وی ادامه داد:  »بر اساس یافته های این نظر سنجی 
حدود 6۴ درصد از افراد نسبت به وضعیت اجتماعی 
کرونا در کشور نگران نیستند، اما از سوی دیگر 
۷۰ درصد از افراد نگران وضعیت خود، خانواده 
و کودک خود در پاندمی کووید 19 هستند که 
این عدم توجه افراد نسبت به وضعیت اجتماعی، 

خودمحوری و فردگرایی قابل تامل است.«
وی با بیان اینکه عامل پایه و خط پایه در این 
نظر برای نشان دادن وضعیت سالمت روان جامعه 
مشخص نیست، گفت: »باید تعداد نمونه ها و 
نوع  دهیم، همچنین  افزایش  را  تعداد سواالت 
چینش سواالت را باال ببریم و مسائل اجتماعی، 

خانوادگی و روانی را به طور جداگانه و اختصاصی 
نظر سنجی کنیم. همچنین اگر سواالت کلیدی را 
در اختیار داشته باشیم می توانیم نظر سنجی را با 

دقت بیشتری پیگیری کنیم.«

تأثیر کرونا بر باورها
این  در  هم  شناس  جامعه  نبوی  سید حسین   
نشست اظهار کرد: »ابتال به کرونا مانند کاتالیزوری 
گرایشات افراد را تقویت کرده است به طوری که 
اگر افراد دارای گرایشات قوی دینی بودند در دوران 
کرونا این گرایشات تقویت و اگر دچار گرایشات 
ضعیف دینی بودند این گرایشات ضعیف تر شدند، 

همچنین افرادی که در وضعیت بینابینی قرار داشتند 
در این ایام تغییری نکردند.«

و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  نظرسنجی  نتایج 
ارتباطات اگر در یک بستر، حجم نمونه و گستره 
جغرافیایی بیشتری از نظر سنجی ایسپا انجام شده 

است اما تقریبا نتایج مشابهی دارد.

دیدگاه شهروندان 27 کشور خارجی در 
خصوص کرونا

نتایج یک نظر سنجی بین المللی مشابه نیز، آمار 
درخور توجهی دارد. این نظرسنجی که توسط 
مرکز تحقیقات بازار و افکار عمومی ایپسوس 
با استفاده از گروه پانل در جوالی 2۰2۰ از 2۷ 
کشور فرانسه، مالزی، کره جنوبی، هند، افریقای 
جنوبی، لهستان، روسیه، مجارستان، کره جنوبی، 

ترکیه، هلند، اسپانیا، انگلستان، عربستان سعودی، 
استرالیا، برزیل، آلمان، امریکا، شیلی، آرژانتین و 
با جامعه آماری افراد 16 تا ۷۴ سال و اندازه نمونه 
19 هزار و ۴8 نفر انجام شده است. نشان می دهد، 
»شیوع بیماری کرونا« با ۴3 درصد مهمترین نگرانی 
مردم در 2۷ کشور مورد بررسی محسوب می شود. 
نتایج ۴ موج پیمایش »مهمترین نگرانی مردم جهان« 
ایپسوس نشان می دهد، در آوریل 2۰2۰ نگرانی از 
شیوع ویروس کرونا در 2۷ کشور، 63 درصد، در 
مه 2۰2۰ برابر ۵۵ درصد، در ماه ژوئن ۴۷ درصد 
و در پیمایش اخیر یعنی جوالی 2۰2۰ برابر با 

۴3 درصد می باشد. 
نتایج پیمایش جوالی 2۰2۰ ایپسوس به تفکیک 
کشورها نشان می دهد، پاسخگویان در کشورهای 
شیلی و هندوستان با 61 درصد و کشور مجارستان 
با 1۵ درصد، بیشترین و کمترین نگرانی را نسبت 

به »شیوع ویروس کرونا« در کشور خود دارند.
مقایسه این نظر سنجی با نظرسنجی های انجام 
شده در ایران به ویژه موج ششم نظر سنجی ایسپا 
که به لحاظ زمانی در یک مقطع انجام شده اند 
مشابه است و تقریبا مردم در آن کشورها نیز به 
عادی پنداری کرونا در ماه جوالی گرایش پیدا 
پیمایش  از نگرانی های خود کاسته اند.  کرده و 
جدید ایپسوس در رابطه با نظر مردم در مورد 
استفاده از واکسن کرونا است و نتایج موج پنجم 
نظر سنجی در خصوص نگرانی درباره کرونا را 
هنوز منتشر نکرده است تا بتوان مقایسه جدیدی 

با نظرسنجی های ایران انجام داد.

سلگی موج سوم نظر سنجی 
پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات: 
کرونا امنیت فردی و خانوادگی 

افراد را بهم زد به طوری که در 
این نظرسنجی حدود ۴۰ درصد 

از مردم اذعان به احساس 
عدم امنیت کرده اند. از سوی 
دیگر بیشترین نگرانی مردم 
در ابتدای پاندمی امکان ابتال 

به بیماری بوده است. همچنین 
در خصوص تبعات روانشناختی، 
ترس و اضطراب ناشی از عدم 
بهبودی و مرگ بیشترین عامل 

نگرانی مردم بوده است

سلگی: در خرداد ماه ۵۰ 
درصد از افراد نسبت به 

ابتال نگرانی داشتند اما در 
نطرسنجی سوم مهر ماه حدود 

۷۱ درصد از افراد نگران 
بودند، بنابراین اهمیت کرونا در 
زندگی افراد بیشتر شده است 

به طوری که حدود ۶۰ درصد 
از افراد در آخرین نظرسنجی 
اذعان به تاثیر زیاد کرونا بر 

زندگی خود کرده اند
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