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در خواست رییس جمهور از مردم برای مراعات فاصله  اجتماعی و پرهیز از تجمعات خانوادگی در بلندترین شب سال خبـر

یک شب یلدا می تواند شرایط را برعکس کند
رییس جمهور گفت: رییس جمهور با بیان اینکه 
آمار ما خوشحال کننده است و همه نمودارهایی 
که داشت به سمت آسمان می رفت، سر به زیر و 
متواضع شدند، تصریح کرد: »این به خاطر تالش های 
همه متخصصین و ناظران و همراهی مردم بود که 
امروز ما شاهد هستیم. خدای ناکرده یک شب 
یلدایی می تواند این شرایط خوب را برعکس کند 
و به هم بریزد خانواده ها دور هم جمع شوند یک 
نفر آلوده باشد و همه را مبتال کند و ما دو هفته 
بعد از شب یلدا ممکن است شاهد موج جدید و 
موج مرگ و میر باشیم؛ لذا از همه مردم می خواهم 

مراعات کنند.«
به گزارش سپید، حسن روحانی در جلسه روز شنبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد کرد: »امروز شاهد 
این هستیم که در روند بیماری کرونا در کل کشور 
شرایط رو به بهبود است و فقط در 12 شهرستان 
در کل کشور شرایط قرمز است و مابقی نارنجی یا 
زرد هستند.« وی افزود: »همه این موفقیت ها مرهون 
تالش مردم و اعتماد آنان به تصمیم گیری های ستاد 
ملی کرونا و نیز تالش مسئوالن در کنترل و نظارت 

این بیماری بوده است.«
روحانی با بیان اینکه در کنار مردم، اقدامات به 
موقع قرارگاه عملیاتی و نیروهای ناجا، هالل احمر، 
موسسات مردم نهاد و بسیج هم تاثیر فراوانی داشته 
است، یادآور شد: »امیدواریم با تالش مردم و مسئوالن 

رقم فعلی مرگ و میر بازهم کاهشی باشد.«
رییس جمهور با تاکید بر اینکه هر زمان ما حس کنیم 
که دیگر مساله کرونا حل شده است و عادی انگاری 
شود مشکالت بیشتر می شود، گفت: »این بیماری 
یک بیماری است که تنها بحث پزشکی درباره آن 
مطرح نیست. بحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
را هم در بر می گیرد و در سطح جهان هم به همین 

شکل صدماتی را وارد کرده است.«
وی افزود: »البته که سالمت اول است اما فقط این 
نیست، اقتصاد و زندگی مردم هم هست و باید همه 
این موارد را رعایت کنیم و در نظر داشته باشیم.«

رییس جمهور با بیان اینکه آزموده را آزمودن خطا 
است،   گفت: »در این مدت هم مشاهده کردیم هر 
موقع ازدحام زیاد شد و اجتماعات بدون رعایت 
پروتکل های بهداشتی افزایش یافت،   بالفاصله با 
پیک بیماری در بخش های مختلف مواجه شدیم.«

وی با اشاره به ابعاد مختلف کرونا گفت: »این بیماری 
سبب شده رشد اقتصادی دنیا منفی 3 شود و ضربه 
بسیار شدیدی نیز به اشتغال وارد شود.«روحانی ادامه 
داد:   »کرونا در بعضی از امور مانند گردشگری،  ورزش، 
مسائل فرهنگی، آموزشی به شدت اثر گذاشته و 
حادثه عجیب و بی نظیر در یک قرن اخیر است.«

رییس جمهور با بیان اینکه ما از آغاز این بیماری 
یعنی روز آخر بهمن 98 در این باره نه تعلل کردیم 
و نه در پذیرش حادثه دچار تردید شدیم، تصریح 
کرد: »هرچند که برخی این موضوع را انکارکردند اما 
به محض اینکه چهارشنبه 30 بهمن وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در دولت اعالم کرد که 
ما متوجه شدیم دو نفر کووید19 مثبت اعالم شده 
است،   بالفاصله همان موقع اعالم کردم که به مردم 
اطالع بدهید. با اینکه شب انتخابات بود و تقریبًا 

کار برای ما سخت بود و شرایط آسانی نبود،  اعالم 
کردیم که مردم باید این مساله را بدانند.«

وی یادآور شد: »ما حادثه را پذیرفتیم و این خیلی 
مهم است که اسم آن را بحران یا هر نامی که برای 
آن بگذارید را قبول کرده بودیم. برخی از کشورها 
منکر کرونا بودند و می گفتند خبری نیست برخی 
از کشورها مانند آمریکا و آقایی که رییس جمهور 
بود و چند هفته دیگر هم رییس جمهور هست، ادعا 
می کرد که اصاًل خبری نیست و فقط یک عطسه 
و سرماخوردگی است و نیاز به انجام کار خاصی 
نیست. یعنی انکار کردن باالترین سنگ اندازی در 

روز اول و در مسیر حرکت است.«
روحانی با بیان اینکه هیچگاه از سوی ایران انکاری 
در مورد کرونا صورت نگرفت، تصریح کرد: »رویکرد 
ما پذیرش مساله بود و بالفاصله پاسخ به هنگام انجام 
شد. اگر مساله را ما متوجه شدیم ولی در اجرای 
آن تاخیر روا بداریم و بگویم فردا یا 10 روز دیگر 
آن را انجام می دهیم که اینگونه نبوده است. البته 
در همان روزهای اولیه که برای مقابله کار را آغار 
کردیم، در بعضی از استان ها و شهرها کمی به هم 
ریختگی ایجاد شد و هر استانی کاری انجام می داد 

که نگرانی عمومی ایجاد شده بود.«
رییس جمهور با یادآوری اینکه ما در ۶ اسفندماه 98 
به صراحت اعالم کردیم که باید به جز مواردی که 
ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم می کند سایر کارها 
طبق روال معمول انجام شود، اظهار کرد: »در آن 
زمان در یک تا دو استان همه چیز به هم ریخته 
بود و اعالم کردیم فقط یک جا است که می تواند 
اعالم تعطیلی کند یا مواردی اعالم کند و آن ستاد 
ملی مقابله با کرونا است. غیر از ستاد ملی مقابله با 
کرونا،   فرد، مقام یا اشخاص دیگری حق مداخله 
نداشتند و این بر مبنای  مصوبه شورای عالی امنیت 
ملی بود که رهبری نیز آن را تایید کردند و همان 

هم مبنای کار ما بود.«
وی تأکید کرد: »استراتژی ما نیز از ابتدا مشخص 
بود. بعضی از کشورها دچار استراتژی سردرگمی 
شدند و نمی دانستد چه کاری باید انجام دهند ولی 

اقدامات ما از اول کامال روشن بود و آمادگی بسیار 
بزرگی در روزهای اولیه، هم بهداشت درمان و هم 

نیروهای مسلح داشت و همه به میدان آمدند.«
روحانی با تاکید بر اینکه مبنای ما برای مقابله با 
کرونا از ابتدا مبتنی بر علم گرایی بود، گفت: »هیچ 
زمان دنبال پندارگرایی و خرافات نبودیم. دولت 
و وزارت بهداشت همیشه بر مبنای اصول علمی 
حرکت کرد و متخصصان ما به خوبی و روشنی 
اعالم کردند که حرف آنان با متخصصان دنیا و با 
آنچه که وزارت بهداشت جهانی می گفت، همسان 
بود بنابراین ما پندارگرایی نکردیم و با عمل گرایی 
حرکت کردیم.« رییس جمهور افزود: »خوشبختانه 
اعتماد سیاسی و اجتماعی در کشور به خوبی حفظ 
شد و ما با بحران اعتماد روبرو نشدیم. مردم نسبت به 
دستورالعمل های ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت 
تردید نکردند و واقعا مردم همکاری کردند. در ایام 
فروردین همه مغازه ها در کشور بسته شد و به تدریج 
ابتدا استان ها را باز کردیم و در مرحله بعد تهران را 
باز کردیم. مردم از روز اول با ستاد بودند و  اعتماد 
برای همیشه حفظ شد البته عده ای از رسانه های 
بیگانه ضد ایرانی کارهایی کردند که همیشه ناموفق 

بودند و در این داستان هم ناموفق بودند.«
وی با اشاره به توانمندی نیروی متخصص درمانی و 
امکانات و شرکت های دانش بنیان و تولیدی، گفت: 
»ما در زمینه ماسک خیلی سریع توانستیم تهیه و 
تولید داشته باشیم و محصوالت را به وفور و با 
قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهیم. در موارد 
شست و شو و بهداشتی، اکسیژن، ونتیالتور، سی تی 
اسکن کار فوری شروع شد و همه امکانات تجهیز 

شد و اکنون هم در شرایط نسبتا خوبی هستیم.«
روحانی با اشاره به کنترل مناسب محیط های اجتماع 
برخی از افراد، گفت: »برای مراکزی مانند سالمندان، 
معلولین، سربازخانه ها و زندان ها رعایت پروتکل ها 
بیش از حد معمول باشد به گونه ای که مطمئن شویم 

که همه مراکز عاری از ویروس است.«
رییس جمهور با بیان اینکه صرفاً رعایت ماسک 
زدن و شستن دست و فاصله اجتماعی برای مقابله 

با کرونا کافی نیست، گفت: »تمام دستور العمل ها 
باید رعایت شود تا ما را از این ویروس نجات 
بدهد. مخصوصا االن که فصل زمستان و سرما 
است و مردم در خانه های دربسته هستند که منافذ 
و پنجره ها را برای جلوگیری از ورود سرما می بندند، 
ممکن است تهویه هوا مناسب نباشد و همه در مکان 
کوچک تری جمع می شوند و در این شرایط ممکن 

است مشکل پیش بیاید.«
رییس جمهور افزود: »وقتی فردی که ناقل بدون 
عالمت است داخل خانواده می آید و کنار هم هستند، 
در خانه ماسک نمی گذارند و فاصله های اجتماعی 
هم معموالً رعایت نمی شود. اگر این این قضیه به 
دورهمی خانوادگی بدل و یک خانواده تبدیل به 
چند خانواده شود  و 20 نفر در یک فضای کوچک 
در بسته اجتماع کرده باشند، از آنجا که این اجتماع 
۵ دقیقه ای نیست، احتمال آلوده و مبتال شدن بسیار 
باال است.« روحانی گفت: »یک نفر مبتالی بی عالمت 
ممکن است 20 تا 30 نفر را آلوده و مبتال کند و 
اگر آنان بیماری زمینه ای داشته باشند و سن آنان 
هم باال باشد، خطر جانی وجود دارد. بنابراین بسیار 
مهم است که مردم در این شرایط و در این فصل 

پیش از همیشه مراعات کنند.«
رییس جمهور با بیان اینکه آمار ما خوشحال کننده 
است و همه نمودارهایی که داشت به سمت آسمان 
می رفت، سر به زیر و متواضع شدند، تصریح کرد: 
»این به خاطر تالش های همه متخصصین و ناظران و 
همراهی مردم بود که امروز ما شاهد هستیم. خدای 
ناکرده یک شب یلدایی می تواند این شرایط خوب 
را برعکس کند و به هم بریزد خانواده ها دور هم 
جمع شوند یک نفر آلوده باشد و همه را مبتال کند 
و ما دو هفته بعد از شب یلدا ممکن است شاهد 
موج جدید و موج مرگ و میر باشیم؛ لذا از همه 

مردم می خواهم مراعات کنند.«
روحانی یادآور شد: »قرار شد هم قرارگاه عملیاتی 
ما هم برای این شب فکر کنند و هم صدا و سیما 
برای شب یلدا برنامه های خوبی را آماده کند این 
موضوع مراقبت می کنند. از مردم خواهش می کنم 
این شب یلدا مجازی و الکترونیکی برقرار شود و از 
طریق مجازی به یاد هم باشیم و حال هم را بپرسیم.«
رییس جمهور با اشاره به پیش رو بودن ایام فاطمیه 
و همچنین جشن های رجب و شعبان، گفت: »همه 
جا باید دستورالعمل را رعایت کنیم تا به واکسن و 

شرایط مطمئن برسیم.«
وی با بیان اینکه همه اقدامات الزم برای ساخت 
واکسن در داخل و واردات خارجی صورت گرفته 
و انجام خواهد شد، گفت: »دولت آماده است هر 
اقدام و کمکی که الزم باشد به شرکت های دانش بنیان 
کمک کند و برای خرید واکسن با توجه به اینکه هنوز 
سازمان جهانی بهداشت واکسنی را تایید نکرده است 
اما دستور دادیم هر واکسنی که وزارت بهداشت موثر 
بداند، خریداری شود و بانک مرکزی هم هماهنگ 

است و مشکلی در این زمینه نداریم.«
روحانی اظهار کرد: »این واکسن ها را وارد می کنیم 
تا کادر درمان که پرریسک هستند، از این واکسن ها 
استفاده کنند تا شرایط بهتری فراهم شود و واکسن های 

بیشتری در اختیار قرار بگیرد.«ایسنا



سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد خبـر

۱۲ شهر قرمز و ۲۳۱ شهر نارنجی کرونا  در کشور
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا آخرین وضعیت کووید-19 در 
شهرهای کشور را تشریح کرد و گفت: »اکنون در سطح کشور 1۲ 
شهر در وضعیت قرمز، ۲۳1 شهر در وضعیت نارنجی و ۲۰۵ شهر 

در وضعیت زرد این بیماری قرار دارند.«
به گزارش سپید، علیرضا رییسی با اشاره به جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، گفت: »خوشبختانه 
گزارش های خوبی در ستاد داده شد. ما از پنجم آبان ماه اقداماتی را 
آغاز کرده بودیم و از یکم آذرماه محدودیت ها تشدید شد و بر همین 
اساس خوشبختانه امروز میزان رعایت پروتکل ها به باالی 9۰ درصد 
در سطح کشور رسیده که پیامد آن باعث شد که شاهد روند نزولی 

بیماری هم در حوزه ابتال و هم در فوت در سطح کشور هستیم.«
وی با بیان این هفته گذشته ۳۴ شهر در کشور قرمز بودند و چهار 
استان اردبیل، گلستان، گیالن و مازندران نیز قرمز بودند، افزود: د»ر 
این هفته بر اساس آخرین اطالعات تنها استان گیالن و مازندران در 
وضعیت قرمز قرار دارند. در همین راستا از ۳۴ شهر قرمز، در حال 
حاضر فقط 1۲ شهر قرمز هستند.« رییسی درباره این 1۲ شهر قرمز 
گفت: »از یک شنبه شهرهایی که جزو این لیست 1۲ تایی نیستند، از 
وضعیت قرمز خارج خواهند شد. در گیالن چهار شهر آستارا، بندر 
انزلی، رودسر و تالش قرمز هستند. در مازندران پنج شهر آمل، بهشهر، 
رامسر، گلوگاه و نکا نیز قرمز هستند. در عین حال شهر زرین دشت 
در فارس، بافت در کرمان و گمیشان در گلستان نیز در وضعیت قرمز 
به سر می برند که هنوز روند نزولی نداشتند و مردم و مسئوالن این 

شهرها باید بیشترین دقت را داشته باشند.«
وی همچنین گفت: »در عین حال در بین این 1۲ شهر، پنج شهر است 
که وضعیت بحرانی دارند؛ این شهرها در گیالن شامل دو شهر آستارا 

و تالش و در مازندران آمل، گلوگاه و نور هستند.«

رییسی ادامه داد: »به دنبال اقدامات انجام شده در هفته های اخیر، 
آخرین وضعیت کشور به این صورت است که در سطح کشور 1۲ 
شهر در وضعیت قرمز، ۲۳1 شهر نارنجی و ۲۰۵ شهر در وضعیت 
زرد بیماری کرونا قرار دارند.« وی افزود: »این خبر خوبی است و 
نشان دهنده روند رو به کاهش بیماری در کشور است. اما الزم است 
هشدار و تذکر بسیار جدی نیز داشته باشم؛ ویروس نشان داده که 
غفلت از آن باعث می شود بیماری سریعا بازگردد، شعله ور شود و 
به تدریج شهرها، استان ها و نهایتا سطح کشور را قرمز کند و کشور 
را در معرض میزان باالی ابتال و مرگ و میر باال قرار دهد. بنابراین 

به هیچ وجه نباید از این بیماری غفلت کرد.«
رییسی تاکید کرد: »اگر اکنون تغییر رنگی در وضعیت شهرها صورت 
گرفته به دلیل رعایت پروتکل ها، زحمات مردم و مسئوالن و تعطیلی 
مشاغلی است که البته فشار زیادی هم به لحاظ اقتصادی به آنها وارد 

شد. این روند کاهشی نتیجه این همه زحمات است.«
موارد  ابتال در  اینکه ۵1 درصد  بر  تاکید  با  بهداشت  معاون وزیر 
بیمارستانی و بستری ناشی از دورهمی های خانوادگی است، گفت: 
»خواهشم آن است که مردم خیلی این موضوع را جدی بگیرند بویژه 
در شب های منتهی به شب یلدا الزم است به این موضوع بسیار توجه 

شود. اگر غفلتی صورت گیرد تمام دستاوردها را از بین می برد.«
وی تاکید کرد: »دورهمی ها به هیچ وجه نباید انجام شوند و مردم 
می توانند به شکل های دیگر آن را انجام داده و با اقوام به صورت 

مجازی در ارتباط باشند.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ادامه صحبت هایش در زمینه 
محدودیت ها گفت: »در این مدت تردد خودروها در جاده های بین 
شهری به میزان ۳1 درصد کاهش پیدا کرده است که بسیار قابل توجه 
است و بر همین اساس هم تصادفات خسارتی ۴۶ درصد، تصادفات 
جرحی ۳۰ درصد و تصادفات فوتی ۴۲ درصد کاهش یافته است.«

رییسی درباره جریمه هایی که به دلیل نقض ممنوعیت تردد از 9 شب 
تا ۴ صبح انجام شده است، گفت: »تاکنون ۶۰۰ هزار جریمه در این 
زمینه انجام شده است. در بحث تردد خودروها در شهرهای قرمز 
۶۰ هزار جریمه، شهرهای نارنجی ۵۲ هزار جریمه انجام شده است. 
در زمینه خودروها و مسافرت های بین جاده ای ۷۷۲ هزار خودرو 
برگشت داده شده اند. این خودروها می خواستند وارد شهر دیگری شوند 
که برگردانده شده اند. دو میلیون تذکر به خودروها داده شده است.«
وی افزود: »در زمینه تخلفات اصناف نیز تاکنون ۲۳ هزار پلمب انجام 
شده است. در نهایت روند کلی کشور خوب است، اما یادمان باشد 
که کوچک ترین غفلت از کرونا می تواند بیماری را برگرداند و همه 
را گرفتار کند. امیدواریم که در آینده بتوانیم این روند کاهشی را ادامه 

دهیم تا به کمترین میزان ابتال و مرگ در سطح کشور برسیم.«ایسنا

آغاز  از  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس 
تست انسانی واکسن کرونا در هفته نخست 

داد. خبر  دی ماه 
بیان  با  مخبر  محمد  سپید،  گزارش  به 
الزم  مقدمات  و  امکانات  تمامی  اینکه 
این واکسن فراهم شده است، اظهار کرد: 

فاز  سه  در  واکسن  این  انسانی  »تست 
خواهد  شروع  ماه  دی  نخست  هفته  از 
شده  تولید  مسیری  از  واکسن  این  شد. 
است که کم ترین تبعات را دارد و امتحان 

است.« شده 
از  واکسن  این  تولید  در  وی،  گفته  به 

ویروس کشته شده و ضعیف شده استفاده 
شده است که در گذشته نیز از این روش 

بود. شده  استفاده  کشور  در 
مخبر گفت: »با یاری خداوند ملت عزیزمان 
تزریق  و  تولید  و  تهیه  در  مشکلی  هیچ 

داشت.«ایسنا نخواهند  واکسن 

آغازتستانسانیواکسنایرانیکروناازهفتهاولدیماه

رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا گفت:  »شرکت آسترازنکا در 
خصوص فروش واکسن کرونا به ایران اعالم آمادگی کرده است.«
به گزارش سپید، مصطفی قانعی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان با اشاره به اعالم آمادگی یکی از شرکت های سازنده واکسن 
کرونا در زمینه فروش واکسن به ایران اظهار کرد: »در حال 
حاضر سازمان غذا و دارو در سایت خودش فراخوان واردات 
واکسن کرونا اعالم کرده است و بر این اساس شرکت هایی 
که تمایل دارند به ایران واکسن بفروشند باید در سایت این 
سازمان ثبت نام کنند و تاکنون شرکت آسترازنکا در خصوص 
فروش واکسن کرونا به ایران اعالم آمادگی کرده است البته 

باید توجه داشت در حال حاضر هیچ واکسن کرونایی مجوز 
سازمان جهانی بهداشت را نگرفته است.«

وی با اشاره به صحبت هایی در خصوص کاهش 1۵ درصدی 
جمعیت به دنبال تزریق واکسن ها و مخالفت برخی ها با تزریق 
واکسن کرونا گفت: »افراد اگر مستنداتی در این خصوص دارند 
باید در محافل علمی و دانشگاهی و به صورت سخنرانی و 

انتشار مقاالت علمی ارائه بدهند.«
قانعی گفت: »به طور کلی عده ای در دنیا و ایران از قدیم مخالف 
واکسن بوده اند و این مسئله مربوط به تمام واکسن هاست و 

مختص واکسن کرونا نیست.«

رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا مطرح کرد

اعالمآمادگیشرکتآسترازنکابرایفروشواکسنکرونابهایران

شماره 18۲۰ ۲۳3 آذر 1۳99
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محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله کرونا: خبـر

تزریق واکسن کرونا هیچ خطر مرگی ندارد
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله کرونا به بیان 
تزریق واکسن  بودن  مرگبار  درباره  توضیحاتی 

کرونا پرداخت.
با  در گفت وگو  محرز  مینو  سپید،   گزارش  به 
باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تحت پوشش 
بیمه قرار گرفتن داوطلبان واکسن کرونا اظهار 
کرد: »بر اساس قوانین تدوین شده در کمیته 
اخالق افراد داوطلب دریافت هر نوع واکسن 
از جمله واکسن کرونا باید عالوه بر دریافت 
جایزه تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و اگر در 
موارد خیلی نادر در این مرحله فوت شدند دیه 

به آن ها تعلق می گیرد.«
وی ادامه داد: »داوطلبان واکسن ایرانی کرونا با خیالی 
آسوده این واکسن را تزریق کنند، زیرا هیچ گونه 
خطر مرگی برای افراد و داوطلبان به دنبال ندارد.«
عضو کمیته علمی کرونا با اشاره به ویروس استفاده 
شده در تمام واکسن ها بیان کرد: »تمام واکسن ها 
از جمله واکسن کرونا از ویروس ضعیف شده 

تهیه شده  اندو هیچ خطری برای دریافت کنندگان 
آن وجود ندارد. قوانین کمیته اخالقی بدین منظور 
تدوین شده است تا مردم و داوطلبان با آگاهی 

کافی به دریافت هر واکسنی از جمله واکسن 
ایرانی کرونا اقدام کنند.« محرز گفت: »تزریق هر 
واکسنی مانند کرونا احتمال دارد که از عوارض 

خفیفی برخوردار باشد که موضوع مهمی نیست و 
در برخی از حاالت ممکن است اعضای بدن مانند 
قلب، ریه یا کبد تحت تاثیر واکسن قرار بگیرد که 

متخصصان همه این موارد را بررسی می کنند.«
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله کرونا در خصوص 
واکسن ایرانی کرونا اضافه کرد: »واکسن ایرانی 
کرونا مجوز تست انسانی کمیته اخالق را اخذ 
کرده و به زودی این مرحله شروع خواهد شد و 
اگر کار ها به خوبی پیش برود اواخر خرداد سال 

آینده به تولید انبوه می رسد.«
محرز تاکید کرد: »فوت داوطلبان واکسن فایزر 
دونفر  تنها  داوطلبان  میان  از  و  نیست  درست 
انگلیس که بیماری  بیمارستانی در  از کارکنان 
زمینه ای آلرژی داشتند نسبت به تزریق آن بدن شان 

حساسیت نشان داده است.«
وی افزود: »تهیه هر واکسنی اول باید تاییدیه 
سازمان جهانی بهداشت، FDA آمریکا، موسسه 

اتحادیه اروپا را اخذ کند.«

طبق اعالم وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر شنبه )22 آذر 99( 
یک میلیون 92 هزار و ۶1۷ نفر را در ایران به طور قطعی مبتال کرده و 
در مجموع تا این روز ۵1 هزار و ۷28 نفر را به کام مرگ کشانده است. 

از سوی دیگر، ۷8۷ هزار و 8۵3 نفر در ایران تاکنون بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بررسی آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد که طی 
10 روز اخیر )13 آبان تا 22 آذر( به طور متوسط در هر ساعت ۵۵1 نفر 
در ایران مبتال و بین 1۵ تا 1۶ نفر قربانی این ویروس شده اند. البته در هر 
ساعت ۴0۶ نفر نیز بهبود یافته اند. در این اینفوگرافیک روند شیوع کرونا 

در ایران طی یک ماه اخیر )از 22 آبان تا 22 آذر( را مشاهده می کنید.

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 8201 مورد جدید 
کووید19 در کشور خبر داد و گفت: »از این میان، یک هزار 
و 28۶ نفر در مراکز درمانی و بیمارستانها بستری شدند.«

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از جمعه تا شنبه 
22 آذر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 8 هزار 
و 201 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 
شد که یک هزار و 28۶ نفر از آنها بستری شدند.« وی 
افزود: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به یک میلیون 

و 100 هزار و 818 نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه 221 بیمار کووید19 جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
۵1 هزار و 9۴9 نفر رسید.« به گفته وی، خوشبختانه تا 
کنون 800 هزار و 8۵3 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 
بیمارستانها ترخیص شده اند. سخنگوی وزارت بهداشت 
افزود: »۵۷39 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
وی ادامه داد: »تا کنون ۶ میلیون و ۶۵۷ هزار و 9۷۴ آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
به گفته الری، در حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیل 
ها، 12 شهرستان در وضعیت قرمز، 231 شهرستان نارنجی 

و 20۵ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.
وی همچنین درباره شهرهای در وضعیت قرمز کرونا گفت: 
»شهرستان های زرین دشت در استان فارس، بافت در استان 
کرمان، گمیشان در استان گلستان، آستارا، بندرانزلی، رودسر 
و تالش در استان گیالن و آمل، بهشهر، رامسر، گلوگاه و نکا 

در استان مازندران در وضعیت قرمز قرار دارند.«
الری با اشاره به کاهش شهرهای با وضعیت قرمز کرونا در 
کشور گفت: »خوشبختانه شاهد کاهش تعداد شهرستان های 
دارای وضعیت قرمز در کشور هستیم. به طوری که در حال 
حاضر فقط 12 شهر قرمز هستند. در گیالن چهار شهر آستارا، 
بندر انزلی، رودسر و تالش قرمز هستند. در مازندران پنج شهر 

آمل، بهشهر، رامسر، گلوگاه و نکا نیز قرمز هستند. در عین 
حال شهر زرین دشت در فارس، بافت در کرمان و گمیشان 
در گلستان نیز در وضعیت قرمز به سر می برند که هنوز روند 
نزولی نداشتند و مردم و مسئوالن این شهرها باید بیشترین 
دقت را داشته باشند.« وی افزود: »مابقی شهرستان های کشور 
یعنی 231 شهرستان در وضعیت نارنجی و 20۵ شهرستان 

در وضعیت زرد بیماری قرار دارند.«
 الری ادامه داد: »میانگین بروز هفتگی موارد مثبت بستری 
در هفته سوم آذر ماه در کشور حدود 13.۵ نفر به ازای 
هر 100 هزار نفر جمعیت گزارش شده است که بیشترین 
میزان بروز به ترتیب در استان های ایالم، اردبیل، تهران 
و گلستان بوده است. میزان بروز در استان های یاد شده 
با اختالف قابل توجهی باالتر از میانگین کشوری است. 
همچنین میانگین بروز هفتگی موارد مرگ و میر ناشی از 
بیماری در کشور در هفته سوم آذر ماه حدود 30.۵ نفر به 
ازای هر یک میلیون نفر جمعیت گزارش شده است که 
بیشترین میزان بروز در این شاخص، به ترتیب در استان های 
اربیل، یزد، زنجان و آذربایجان غربی و ایالم بوده است.« 
وی تاکید کرد: »علی رغم کاهش در تعداد شهرستان های 
دارای وضعیت قرمز و همچنین کاهش در موارد بستری 
و مرگ و میر ناشی از بیماری در کشورمان که مرهون 
همکاری مسئوالنه مردم در عمل به توصیه های بهداشتی، 
توسعه همکاری های بین بخشی و همچنین تالش های 
شبانه روزی پرسنل نظام سالمت بوده است، نمودار وضعیت 
بستری بیماری کووید-19 در برخی استان های شمالی رو 
به صعود است. بنابراین شرایط کنونی بیماری در کشور به 
رغم بهبود نسبت به هفته های گذشته، همچنان ناپایدار، 
حساس و شکننده بوده و نباید تحت هیچ شرایطی وضعیت 

را مطلوب فرض کنیم.«
الری گفت: »مطمئناً در صورت هرگونه عادی انگاری شرایط، 

زمستانی به مراتب سخت تر از پاییز در پیش خواهیم داشت.«

روند کرونا در ایران 
از ۲۲ آبان تا ۲۲ آذر

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۸۲۰۱  ابتال و ۲۲۱ فوتی جدید کرونا در کشور



باابالغمعاوندرمانوزارتبهداشتانجاممیشود

مدیرکلنظارتبرغذاوموادآشامیدنیسازمانغذاودارو:
شایعهآلودگیکلوچهایرانیصادراتیبررسیمیشود

مدیرکل نظارت بر غذا و مواد آشامیدنی سازمان غذا و دارو 
گفت: »شایعات مربوط به وجود آالیندگی در یک کلوچه 
ایرانی معروف که به اروپا هم صادر شده را بررسی می کنیم.«
به گزارش سپید، محمد حسین عزیزی درباره اخبار منتشر 
شده درباره سرطان زا بودن یک برند کلوچه ایرانی و 
برگرداندن آن از یک کشور اروپایی گفت: »این مطالب 
را که در فضای مجازی منتشر شده، دیده ایم اما هنوز موضوع به طور روشن مشخص نیست و در 
حال بررسی موضوع هستیم چون خبری که اعالم شده مبهم است و یک مطلب کلی گفته شده 
که باید بررسی شود.« وی افزود: »هنوز مشخص نیست که چه نوع آالینده یا موادی در کلوچه 
ایرانی بوده که این خبر اعالم شده، مثال گفته شده در این کلوچه بادام زمینی بوده که روی آن 

نوشته نشده است. هنوز صحت و سقم این مطلب روشن نیست و جزییات آن مشخص نشده 
است، در خبر منتشر شده، اعالم شده کشور اروپایی که کلوچه ایرانی صادراتی را برگردانده، گفته 
این کلوچه آالیندگی داشته اما نوع آالینده اعالم نشده و این یک کلمه کلی است چون هزاران 
نوع آالینده ممکن است در مواد غذایی باشد که باید مشخص شود چه ماده ای در کلوچه بوده 
تا امکان بررسی داشته باشد.« مدیرکل نظارت بر غذا و مواد آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: 
»از مدیرعامل کارخانه تولید این کلوچه خواسته ایم در این مورد توزیع دهد چون از نظر سازمان 
غذا و دارو بهترین کسی که می تواند در این زمینه پاسخ دهد، مسئول و مدیرعامل کارخانه است.« 
عزیزی در پایان درباره شایعات آالیندگی مرغ ها به علت نوع غذایی که در مرغداری ها به آنها داده 
می شود گفت: »در این مورد هیچ گزارشی به سازمان غذا و دارو ارجاع نشده و اگر چنین چیزی 

باشد شاید سازمان دامپزشکی در این مورد اطالع داشته باشد.«
به گزارش ایرنا طی روزهای گذشته خبری در فضای مجازی منتشر شد که بر اساس آن، یک شرکت 
صادرات و واردات که در شهر کلن آلمان فعالیت می کند، فروش یک نوع برند کلوچه ایرانی را به 

علت شائبه سرطان زا بودن یکسری از این کلوچه ها با شماره سریال مشخص متوقف کرده است.

غذا و دارو

خبـر

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در نامه ای به معاونان درمان دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور، مواردی را برای 
اجرایی شدن استفاده از ظرفیت های طب ایرانی و 
مکمل در کنار طب رایج برای مقابله با ویروس 

کرونا ابالغ کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، در این نامه با اشاره 
به شرایط بحرانی کشور در مقابله با همه گیری 
کرونا، بر استفاده از تمام ظرفیت ها برای تقویت 
قوای نظام سالمت تاکید و بهره گیری از حضور 
پزشکان عمومی دوره دیده و یا متخصص طب 
ایرانی در کلینیک های تنفسی بیمارستان و استفاده 

از سالمتکده های طب ایرانی برای خدمات سرپایی 
بیماران کرونایی با رعایت پروتکل های علمی ابالغی 

کمیته کشوری، تاکید شده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است: 

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی...

احتراما، با توجه به شرایط بحرانی کشور در مقابله با 

همه گیری کرونا، بی شک استفاده از تمام ظرفیت ها 
برای تقویت قوای نظام سالمت می بایست مد نظر 
قرار گیرد؛ لذا با عنایت به تاکید مقام محترم وزارت 
مبنی بر استفاده از ظرفیت های طب ایرانی و مکمل 
در کنار طب رایج برای مقابله با ویروس کرونا و 
ورود متخصصان طب ایرانی و پزشکان عمومی 
دوره دیده این حوزه به مراکز درمانی و حسب 

درخواست مدیر کل محترم دفتر طب ایرانی و 
مکمل وزارت بهداشت مبنی بر مشارکت این 
گروه از متخصصان برای درمان بیماران کرونایی 
و استفاده از آموزه های طب ایرانی برای کمک 
به کاهش تعداد بستری ها و ورودی بیماران به 
بیمارستان ها، خواهشمند است دستور فرمایید 

موارد زیر اجرایی شود:
1.در کلینیک های تنفسی بیمارستان از پزشکان 
عمومی دوره دیده و یا متخصص طب ایرانی 

می توان استفاده کرد.
2.در صورت لزوم می توان از سالمتکده های 
طب ایرانی به  شرط رعایت پروتکل های علمی 
ابالغی کمیته کشوری، برای خدمات سرپایی بیماران 

کرونایی استفاده کرد.
بدیهی است، در نظر داشتن ابالغیه ها و بخشنامه های 
مرتبط با اموردرمان، به ویژه پروتکل های علمی 
مربوطه برای تمامی متخصصان و ارائه دهندگان 
خدمات درمان، از جمله این گروه، مورد تاکید است.

دکتر قاسم جان بابایی- معاون درمان

بهره گیری دانشگاه های علوم پزشکی 
از ظرفیت های طب ایرانی در مقابله با کرونا

معاونکلوزارتبهداشت:
تجمعدرمحیطهای
خانگیودورهمی
بسیارخطرناکاست

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »با توجه 
به نزدیک شدن شب یلدا از مردم می خواهیم 
تا این مراسم را برای سال بعد بگذارند و به 
صورت تصویری و مجازی در آن شب با 
هم ارتباط برقرار کنند تا از هرگونه تجمعی 
خودداری شود، تجمع در محیط های خانگی 

و دورهمی بسیار خطرناک است.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی با اشاره 
احتمال  و  یلدا  شب  شدن  نزدیک  به 
شیوع  خطر  و  خانوادگی  دورهمی های 
کرونا گفت: »هرگونه تجمع به خصوص 
تجمع هایی که در فضاهای بسته و بدون تهویه 
مناسب انجام می شود، خطر ابتال را افزایش 
می دهد.« معاون کل وزارت بهداشت ادامه 
داد: »خانه  ها دارای فضاهای بسته و بدون 
تهویه ی مناسب در شرایط سرد سال هستند 
که تجمع در محیط های خانگی و دورهمی 
بسیار خطرناک است. هر تجمعی در فضای 
بسته و با تهویه نامناسب به هر دلیلی که 
رخ دهد فرق نمی کند، یعنی اگر برای دید 
و بازدید شب یلدا، عروسی و عزا باشد نیز 
خطرناک خواهد بود.«وی افزود: »با توجه به 
شیوع گسترده ای که در این دید و بازدیدها 
و دورهمی های طوالنی وجود دارد، یکی از 
نگرانی های اصلی ما که در این ایام وجود 
دارد و نگرانیم خدایی نکرده کرونا را دوباره 
حمله ور کند، شب یلدا است، ما از همه ی 
ملت عزیز درخواست داریم همانطور که 
در روز 1۳ فروردین و در دهه ی اول محرم 
همکاری های مناسبی را داشتند، در این مورد 
هم همکاری کنند و این مراسم را در سال 

آینده برگزار کنند.«
به گزارش ایلنا حریرچی در پایان اضافه 
کرد: »مردم می توانند از طریق فضای مجازی 
و تصویری با هم ارتباط برقرار کنند و از 
هرگونه تجمعی به خصوص با حضور افراد 

مسن جلوگیری کنند.«

کارگروه تدوین استانداردها در گیاهان دارویی و فرآورده هایی با منشاء گیاهی 
در ستاد توسعه علوم وفناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد.
به گزارش سپید به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،  با 
توجه به اهمیت تدوین استانداردها در گیاهان دارویی و فرآورده هایی با منشاء 
گیاهی کمیته های مختلف تدوین استاندارد تشکیل شد. براساس راهبردهای 
سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، تهیه و تدوین استانداردهای ملی 
برای محصوالت حوزه گیاهان دارویی به نهادهای مرتبط واگذار شده است.
در این راستا در ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، 
کارگروه تدوین استانداردها در گیاهان دارویی و فرآورده هایی با منشاء گیاهی 
تشکیل شده است. این کارگروه با هدف بهبود صادرات، ارتقای کیفیت مصرف 
داخلی و سایر موارد ضروری فعالیت می کند. اعضای این کارگروه از میان 
اساتید و خبرگان برجسته این حوزه در سطح ملی انتخاب شده اند.عالوه بر 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اساتیدی از پژوهشکده گیاهان و مواد 

اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه استاندارد، دانشکده داروسازی 
شهید بهشتی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع و دیگر نهادهای مرتبط با 
این حوزه در این کارگروه فراگیر حضور دارند.همچنین در این کارگروه، 
کمیته های مختلفی مانند، کمیته عرقیات گیاهی و عصاره ها، کمیته گیاه، کمیته 
اسانس و کمیته کشت گیاه فعالیت می کنند که هر بخش وظیفه تدوین یکی از 
استانداردها را بر عهده دارد. ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب 
سنتی تالش دارد با توسعه استانداردها در این حوزه، از ایجاد زنجیره ارزش 
تولید محصوالت با کیفیت گیاهی حمایت الزم را به عمل آورد. ستاد توسعه 
علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی به عنوان محل تالقی، همگرایی 
و حلقه وصل تمامی نقش آفرینان حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی کشور از 
سال ۸۷ در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شروع به کار کرد. این 
ستاد که هماهنگ کننده دستگاه های مرتبط دولتی، سازمان ها و نهادهای مردمی 
و تشکل های خصوصی است، به عنوان یک نهاد فراسازمانی ملی تعامالت بین 

دستگاهی را برای رسیدن به هدف های مشخص پیگیری و اجرایی می کند.

کارگروهتدویناستانداردهایگیاهانداروییتشکیلشد
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رئیسقرارگاهپشتیبانیطرحآموزش،بیماریابیوجداسازیمدیریتکروناخبرداد
آمادگی۱۲۰هزارتختمراکزمراقبتسالمتدرسراسرکشور

رئیس قرارگاه پشتیبانی طرح آموزش، بیماریابی و جداسازی 
مدیریت کرونا )طرح شهید قاسم سلیمانی( از آمادگی 120هزار 

تخت در مراکز مراقبت سالمت در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش سپید، پیرحسین کولیوند در مورد جزئیات این 
خبر گفت: »در بحث ایجاد مراکز مراقبتی سالمت اولویت 
اول استفاده از هتل ها و مهمانسراهای دولتی است که تا به اآلن 
در اختیار گرفته ایم و در فازهای بعدی هتل ها و مهمانسراهای گردشگری خصوصی و پس از آن 
خوابگاه ها و بعد مساجد، زائرسراها و سالن های ورزشی را در نظر گرفته ایم که ظرفیت قابل توجهی 
از سوی همه دستگاه ها به ما اختصاص داده شده است.« کولیوند گفت: »با همکاری و همراهی همه 

دستگاه ها، تاکنون 120هزار تخت در 1۸00 مرکز مراقبت سالمت در سراسر کشور شامل هتل ها، 
مهمانسرا ها و زائرسرا ها به بیماران مبتال به کرونا اختصاص و توسط دانشگاه های علوم پزشکی راه 
اندازی شده است.« وی افزود: »اجرای این طرح هیچ هزینه ای برای مردم ندارد، از سوی دولت 
پرداخت می شود و تمامی هزینه های این طرح از قبیل هتلینگ، مراقبت های درمانی و دارو تحت 
پوشش سازمان های بیمه گر قرار خواهد گرفت.« وی اضافه کرد: »لوازم حفاظت فردی، تب سنج، 
فشارسنج، گوشی پزشکی و دستگاه پالس اکسی متری تأمین و در اختیار تیم های مراقبتی در مراکز 

اقامتگاهی سالمت و تیم های بیماریابی قرارگرفت.«
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، این طرح در سراسر کشور آغاز شده 
است و قرار است به صورت محله محور و اینکه هر خانه یک پایگاه سالمت باشد، فعالیت  کند. 
در مراکز مراقبت سالمت، جامعه هدف افرادی هستند که به کرونا مبتال شدند و امکان جداسازی 
آن ها از سایر اعضای خانواده در خانه خودشان وجود ندارد و یا افرادی هستند که با افراد مبتال 

مواجه شده و در تماس بوده اند و آن ها نیز امکان جداسازی به لحاظ فضای فیزیکی را ندارند.

خبـر

محسنیبندپی،عضوکمیسیونبهداشت:

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
»اگر چه تمرکز اصلی مان حمایت از تولید داخلی 
واکسن کرونا است، اما برای حفظ سالمت و جان 
مردم از واردات واکسن نیز حمایت کرده و برای 

تحقق آن تالش می کنیم.«
به گزارش سپید، محمدعلی محسنی بندپی در 
گفت وگو با خانه ملت به ضرورت تالش برای 
واردات واکسن کرونا اشاره کرد و گفت: »در برخی 
از اقالم؛ مانند پوشاک می توانیم تا زمان تولید داخلی 
آن محصول صبر کنیم اما دارو به سالمت مردم مربوط 
است بنابراین عالوه بر اینکه باید تمامی تالشمان 
را برای تقویت تولید داخلی واکسن کرونا به کار 
بگیریم، وزارت بهداشت هم باید برای واردات 
واکسن اقدام کند، کما اینکه وزیر بهداشت در جلسه 
با کمیسیون بهداشت هم اعالم کرد هر کشوری که 
به تکنولوژی تولید واکسن کرونا دست پیدا کند 
به آن سفارش خواهیم داد و البته طبق توضیحات 

ایشان سفارش هایی نیز داده شده است.«
نماینده مردم چالوس، نوشهر و کالردشت در مجلس 

شورای اسالمی افزود: »اگر چه تمرکز اصلی مان 
حمایت از تولید داخلی واکسن کرونا است، اما 
برای حفظ سالمت و جان مردم از واردات واکسن 
نیز حمایت کرده و برای تحقق آن تالش می کنیم؛ 
هرچند معتقدیم واردات واکسن به دلیل وجود 

تحریم ها کار ساده های نخواهد بود اما با رایزنی هایی 
که وزارت بهداشت از طریق نهادهای بین المللی 

انجام می دهد، موفق خواهیم شد.«
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی درباره 
این که آیا سازمان جهانی بهداشت و کشورهای تولید 

کننده واکسن کرونا به دنبال کنترل جمعیت هستند؟ 
افزود: »بنده این موضوع را قبول ندارم، اگر قرار باشد 
چنین اتفاقی رخ دهد از طریق داروهای دیگر هم 
امکان پذیر بوده خصوصا داروهای بیماران خاص که 
سه درصد از آن ها سال هاست از خارج کشور وارد 
می شود.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه تولید واکسن کرونا 
با هدف کاهش جمعیت منطقی و علمی نیست خاطر 
نشان کرد: »این موضوعات شایعه است و ما نباید 
با بیان چنین صحبت هایی افکار عمومی را نگران 
کرده و آرامش جامعه را برهم بزنیم، چرا که برای 
کنترل جمعیت روش های دیگری هم وجود داشته 
و بعید می دانم سازمان ها و نهادهای بین المللی اجازه 
چنین کاری را بدهند و یا کسی به فکرش خطور 
کرده باشد که برای کنترل جمعیت بیماری ایجاد 
کرده و با تولید واکسن آن اقدام به چنین کاری 
کند؛ باید از صحبت هایی که در فضای مجازی 
موجب بر هم زدن آرامش افکار عمومی می شود 

به شدت پرهیز کنیم.«

برای حفظ جان مردم برای واردات واکسن کرونا تالش می کنیم

مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: »صادرات کیت های تشخیصی کرونا 
مازاد بر نیاز داخل، در دستور کار شرکت های دانش بنیان قرار 

گرفته است.«
به گزارش سپید، حسین وطن پور اظهار داشت: »اولویت اصلی 
وزارت بهداشت تأمین نیاز داخل است اما شرکت های دانش 
بنیان پس از اخذ مجوز از دستگاه های مربوطه، آمادگی الزم 

برای صادرات محصوالت خود را دارند.«
وی به تولید کیت های تشخیص سریع در کشور اشاره کرد و 
گفت: »ظرفیت تست کرونا با ورود کیت های تشخیص سریع 

به حدود 100 هزار در هفته می رسد.«
وطن پور ادامه داد: »اینگونه کیت ها به سایر کیت های تشخیصی 
کرونا موجود در کشور اضافه شده است تا ظرفیت تست شناسایی 

به خصوص در عرصه غربالگری کشور افزایش پیدا کند.«
مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت ادامه داد: 
»این کیت ها توسط شرکت های دانش بنیان یا مراکز تحقیقاتی تولید 

شده و مجوز تولید را از سازمان غذا و دارو دریافت کرده اند.«
وی به دستاوردهای خوب محققان ایرانی در حوزه واکسن 
کرونا اشاره کرد و گفت: »یکی از واکسن های ایرانی به زودی 

وارد مرحله انسانی می شود.«
وطن پور ادامه داد: »پیش بینی می شود تا اواسط فصل بهار پیش 

رو، مرحله انسانی واکسن کرونا به اتمام برسد.«
وی افزود: »اگر این محصول فناورانه با موفقیت مرحله انسانی 
را پشت سربگذارد، وارد مرحله تولید انبوه می شود و عماًل 

اواسط سال آینده واکسن ایرانی را خواهیم داشت.«
وطن پور به روند بررسی کیفی تولید محصول و آزمایشات 
حیوانی برای اخذ کد اخالق اشاره کرد و تأکید داشت که برای 
ورود به تست انسانی، این واکسن یکی از سخت ترین روندها 

برای اخذ کد اخالق را طی کرده است.
اسماعیل قادری فر رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز پیش از این 
به ایرنا گفته بود: »به همت و توان شرکت های دانش بنیان 

در حوزه هایی مانند ساخت ونتیالتور و کیت های تشخیصی 
کرونا به دستاوردهای بزرگی دست یافتیم و با استفاده از آنها 

خدمات خوبی به بیماران ارائه می شود.«
قادری فر در پاسخ به این سوال که آیا امکان صادرات کیت های 
است:  داشته  اظهار  داریم،  را  ایرانی  ونتیالتور  و  تشخیصی 
وزارت  که  وقت  هر  اما  دارد  آنها وجود  »آمادگی صادرات 
بهداشت تشخیص و اجازه دهد، این کار می تواند صورت گیرد.«
وی افزوده است: »کمتر از 2 هفته پس از شیوع ویروس کرونا 
همه گروه های فناور و نوآور به کمک بخش سالمت کشور 
آمدند و اگر در هفته های اول شیوع ویروس کمبود ماسک 
و مواد ضدعفونی کننده ملموس بود، در کمتر از یک ماه به 

اشباع این محصوالت رسیدیم.«
قادری فر می گوید: »در گام بعدی در حوزه تشخیص به همت 
فناوران حوزه سالمت کشور و با راهبری وزارت بهداشت اقدام 
به تولید انواع کیت های تشخیصی، ونتیالتور و برخی داروها 

شد تا این محصول فناورانه در اختیار بیماران قرار گیرد.«

صادراتکیتهایایرانیتشخیصکرونادردستورکاردانشبنیانها
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مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی در آمریکا: خبـر

برای ایمنی جمعی دست کم ۷۵ درصد افراد کشور باید واکسینه شوند

آمریکا  در  عفونی  بیماری های  و  آلرژی  ملی  موسسه  مدیر 
گفت: »داشتن واکسنی با سطح ۹۵ و ۹۴ درصد اثربخشی واقعا 
چشمگیر است و از نتایج به دست آمده بسیار دلگرم هستیم.«

به گزارش سپید، آنتونی فائوچی درباره واکسن فایزر-بیون تک 
و اثربخشی آن گفت: »داشتن واکسنی با سطح ۹۵ و ۹۴ درصد 
اثربخشی واقعا چشمگیر است و از آن بسیار دلگرم هستیم.«

وی همچنین بر این باور است که رسیدن به وضعیت ایمنی 
سال  پایان  تا  عادی«  »حالت  به  رسیدن  و  پاییز  تا  جمعی 

امکان پذیر است.  ۲۰۲۱
ایمنی جمعی زمانی اتفاق می افتد که بخش بزرگی از جمعیت 
یک کشور پس از ابتال به بیماری عفونی یا پس از واکسینه 

کنند. پیدا  به یک عامل عفونی مصونیت  شدن 
فائوچی در همین حال در توضیح رسیدن به وضعیت ایمنی 
است  الزم  احتماالً  که  باوریم  این  »بر  گفت:  چنین  جمعی 
۷۵ درصد از مردم کشور یا بیشتر از این را واکسینه کرد تا 
به سطحی از ایمنی گله ای دست یابیم که بتواند برای تمامی 

باشد.« جامعه چتر حمایتی  افراد 
جو  دولت  سیاست های  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  فائوچی 
بسیار  »بایدن  گفت:  نیز  کرونا  ویروس  مدیریت  در  بایدن 
بنابراین  پیگیر علم و داده های علمی و شواهد علمی است، 
تصور می کنم که این طرح در همراهی دولت جدید بر مدار 

برود.« پیش  علمی 
کرد:  تاکید  همچنین  عفونی  بیماری های  امور  متخصص  این 
یکسال  از  کمتر  در  آن هم  توزیع  آماده  واکسن  به  »دستیابی 
از زمان شناسایی ویروس واقعا یک شاهکار بی سابقه است. 
سوی  از  واکسن(  تولید  )برای  تصمیم گیری ها  این  تمامی 
سیاسی  دخالت  هرگونه  بدون  شده،  اتخاذ  مستقل  نهاد های 

یا هر دخالت دیگری.«باشگاه خبرنگاران جوان و 

سازمان غذا و داروی آمریکا اولین واکسن 
کووید۱۹ را برای استفاده اضطراری در ایاالت 
میلیون ها  است.  کرده  مجاز  آمریکا  متحده 
بیونتک  و  فایزر  کروناویروس  واکسن  دوز 
که مشخص شده است ۹۵ درصد موثر است 
به زودی در سراسر این کشور حمل خواهد 
شد تا واکسیناسیون طی چند روز آغاز شود.
به گزارش سپید، مجوز استفاده اضطراری به 
معنای همان چیزی است که نشان می دهد 
سازمان  ویژه  مجوز  پزشکی  محصول  یک 
غذا و دارو را می گیرد تا در مواقع اضطراری 
استفاده شود اما هنوز به مرحله تایید کامل 

نرسیده است.
استفان هان کمیساریای سازمان غذا و داروی 
»مجوز  گفت:  بیانیه ای  در   )FDA( آمریکا 
FDA برای استفاده اضطراری از اولین واکسن 
کووید۱۹ یک نقطه عطف مهم در مبارزه با 
این همه گیری ویرانگر است که خانواده های 
زیادی را در ایاالت متحده و سراسر جهان 

تحت تاثیر قرار داده است.«
وی گفت: »این اقدام به دنبال بازنگری شفاف 
و باز است که شامل نظرات متخصصان مستقل 
دقیق  ارزیابی  و  عمومی  بهداشت  و  علمی 
دانشمندان حرفه ای آژانس برای اطمینان از 
دقیق  استانداردهای  با  این واکسن  مطابقت 
FDA علمی برای ایمنی، اثربخشی و کیفیت 
منظور  به  پشتیبانی  برای  نیاز  مورد  ساخت 

استفاده اضطراری بوده است.«

برای  ناپذیری  »کار خستگی  هان می گوید: 
تولید واکسن جدید برای جلوگیری از این 
زندگی  تهدیدکننده  و  بدیع، جدی  بیماری 
و  ظهور  از  پس  سریع  زمانی  بازه  یک  در 
شیوع، گواهی واقعی برای نوآوری علمی و 
همکاری خصوصی در سراسر جهان است.«
قبل از شروع واکسیناسیون، کمیته مشاوره 
از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  ایمن سازی 
بیماری ایاالت متحده آمریکا )CDC( باید 
برای توصیه واکسن رای دهد و CDC باید 
کمیته  بود  قرار  که  بپذیرد  را  توصیه  این 
ایمن سازی  روش های  زمینه  در  مشورتی 

برگزار شود. صبح شنبه 
در طی چند هفته آینده حدود ۲۰ میلیون نفر 
می توانند واکسینه شوند که این اقدام یک گام 
مهم در جهت پایان دادن به بیماری گیری 
کووید۱۹ است که باعث کشته شدن نزدیک 
به ۳۰۰ هزار نفر در ایاالت متحده شده است.
اما تا زمانی که بسیاری از مردم در برابر این 
بیماری واکسینه نشوند، برای جلوگیری از 
شیوع ویروس و کاهش انتقال آن، باید استفاده 
از ماسک و حفظ فاصله ایمن رعایت شود.
واکسن کروناویروس فایزر و بیونتک که به 
واکسنBNT ۲b۱6۲ معروف بوده، واکسن 
mRNA است که به صورت دو دوزی با 
دوز  یک  می شود.  تزریق  روزه   ۲۱ فاصله 
برای تقویت بدن است و سپس چند هفته 
بعد دوز دوم برای افزایش پاسخ خواهد بود.

پیام رسان های RNA یا mRNA استفاده 
شده در این واکسن کدهایی برای ساختاری به 
نام گلیکوپروتئین های سنبله ویروس دارد. این 
بخشی از ویروس است که از آن برای اتصال 
واکسن  این  که  می کند  استفاده  سلول ها  به 
از  کپی هایی  تولید  به  مجبور  را  انسان  بدن 
این پروتئین ها کرده که واکنش ایمنی را به 
دنبال خواهد داشت که منجر به محافظت بدن 
انسان در برابر عفونت ویروس کرونا می شود.

جدیدترین   mRNA واکسن های  چنین 
رویکرد به فناوری واکسن هستند که اطالعات 
ایمنی و کارآیی در مورد واکسن کووید۱۹ 
فایزر صبح پنجشنبه در مجله پزشکی نیوانگلند 

منتشر شده است.
داده ها از بیش از ۴۳ هزار شرکت کننده در 

آزمایش گرفته شده است به طوری که ۲۱۷۲۰ 
نفر که به طور تصادفی واکسن به آنها تزریق 
شده است و ۲۱۷۲۸ نیز به صورت تصادفی 

دارونما دریافت کرده اند.
داده ها نشان می دهد که تنها ۸ مورد کووید۱۹ 
در میان افرادی که واکسن دریافت کرده اند 
وجود دارد در حالی که ۱6۲ مود مبتال در 
کسانی که دارونما استفاده کرده اند گزارش 

شده است.
این مقاله خاطر نشان می کند که یک رژیم 
باال  به  سال   ۱6 افراد  در  واکسن  دوزه  دو 
۹۵ درصد اثربخشی دارد. در یادداشت های 
 ۲b۱6۲انتزاعی این مقاله آمده است واکسن
BNTدر جلوگیری از کووید۱۹، ۹۵ درصد 

موثر بوده است.ایسنا

سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز استفاده اضطراری از واکسن فایزر را صادر کرد
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آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

مرگ بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار مبتال درجهان
آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به ۷۱ 
میلیون و ۴۳۸ هزار و ۸۸۴ نفر رسیده و مرگ یک 
میلیون و ۶۰۱ هزار و ۲۰۹ نفر نیز بر اثر ابتال به 

این بیماری تأیید شده است.
تاکنون  آمارها  تازه ترین  بنابر  سپید،  گزارش  به 
۴۹ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۳۹۱ نفر از مبتالیان به 
کووید-۱۹ نیز بهبود یافته اند. روند افزایش آمار ابتال 
به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۱۸ کشور و 
منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری 
همچنان در دنیا قربانی می گیرد. آمریکا هم اکنون 
با بیش از ۱۶.۲ میلیون مبتال و بیش از ۳۰۲ هزار 
قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر 

با بیماری کووید-۱۹ قرار دارد.
هند و برزیل نیز با آمار میلیونِی مبتالیان پس از آمریکا 
به ترتیب با بیش از ۹.۸ و ۶.۸ میلیون مبتال، جایگاه  
دوم و سوم را در جهان به خود اختصاص داده اند.
همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاالت متحده، 
برزیل، هند و مکزیک به ترتیب رکورددارِ قربانیان 
این بیماری در دنیا هستند. تعداد جان باختگان این 
بیماری در انگلیس از ۶۳ هزار نفر عبور کرده و این 
کشور تاکنون بیشترین قربانیان کرونا را در قاره سبز 
داشته است. به عالوه هم اکنون تعداد قربانیان کرونا 

در ایتالیا نیز از ۶۳ هزار نفر عبور کرده و با اختالف 
نزدیک از انگلیس در میان کشورهای اروپایی در 
رتبه دوم این جدول قرار دارد. همچنین فرانسه بیش 
از ۵۷ هزار و ایران نیز بیش از ۵۱ هزار فوتی بر اثر 
ابتال به بیماری کووید-۱۹ را گزارش داده اند. پس از 
این کشورها نیز اسپانیا با بیش از ۴۷ هزار، روسیه 
با بیش از ۴۵ هزار و آرژانتین با بیش از ۴۰ هزار 
جان باخته، دیگر کشورهایی هستند که تاکنون آمار 
باالی مرگ ومیر ناشی از کووید ۱۹ را ثبت کرده اند.

شمار  ورلداُمتر،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری که 
طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 
داشته اند تا صبح روز شنبه به ترتیب به شرح زیر است:
۱. آمریکا: ۱۶ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۷۱۴ مبتال، 

۳۰۲ هزار و ۷۶۲ قربانی
۲. هند: ۹ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۲۶ مبتال، ۱۴۲ 

هزار و ۶۶۲ قربانی
۳. برزیل: شش میلیون و ۸۳۶ هزار و ۳۱۳ مبتال، 

۱۸۰ هزار و ۴۵۳ قربانی
۴. روسیه: دو میلیون و ۵۹۷ هزار و ۷۱۱ مبتال، ۴۵ 

هزار و ۸۹۳ قربانی
۵. فرانسه: دو میلیون و ۳۵۱ هزار و ۳۷۲ مبتال، ۵۷ 

هزار و ۵۶۷ قربانی
۶.انگلیس: یک میلیون و ۸۰۹ هزار و ۴۵۵ مبتال، 

۶۳ هزار و ۵۰۶ قربانی
۷. ایتالیا: یک میلیون و ۸۰۵ هزار و ۸۷۳ مبتال، ۶۳ 

هزار و ۳۸۷ قربانی
۸.ترکیه: یک میلیون و ۷۸۰ هزار و ۶۷۳ مبتال، ۱۵ 

هزار و ۹۷۷ قربانی
۹. اسپانیا: یک میلیون و ۷۴۱ هزار و ۴۳۹ مبتال، 

۴۷ هزار و ۶۲۴ قربانی
۱۰. آرژانتین: یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۳۲۸ مبتال، 

۴۰ هزار و ۶۰۶ قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر ۱۵ کشور اول این 
جدول، همگی از رقم یک میلیون ابتال عبور کرده  و 
پس از ایاالت متحده، هند و برزیل که سه کشور 
رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند، همچنین 
کشورهای روسیه، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، ترکیه، 
اسپانیا، آرژانتین، کلمبیا، آلمان، مکزیک، لهستان و 

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

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد: »درصورتیکه مردم در تعطیالت 
کریسمس پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند ممکن است 

جشن های کریسمس به سوگواری تبدیل شود.«
به گزارش سپید، تدروس آدهانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت 
گفت: »تعداد فوتی های کروناویروس رو به افزایش است و به 
همین دلیل ضرورت دارد افراد با دقت و احتیاط بیشتری نسبت 

به برنامه ریزی در مورد تعطیالت کریسمس اقدام کنند.«
وی تاکید کرد: »تعطیالت کریسمس فرصتی برای استراحت و 
برگزاری جشن است اما اگر نتوانیم اقدامات احتیاطی درست را در 
نظر بگیریم مراسم جشن به سرعت به سوگواری تبدیل می شود.« 
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت با اشاره به اینکه بسیاری از مردم 

دنیا طی هفته های آینده برای برگزاری جشن آماده می شوند، اظهار 
کرد: »الزم است با دقت بیشتری برنامه ریزی شود. درصورتیکه در 
منطقه ای با میزان باالی انتقال ویروس زندگی می کنید ضرورت 
دارد برای حفظ امنیت خود و دیگران اقدامات احتیاطی الزم را در 

نظر بگیرید. این کار بهترین هدیه برای دیگران است.« 
وی تاکید کرد: »طی شش هفته گذشته با افزایش ۶۰ درصدی مرگ 
و میر ناشی از این بیماری تنفسی در سراسر جهان مواجه بوده ایم.«
هرچند به گفته ماریا وان کرخوف کارشناس سازمان جهانی بهداشت 
در برخی از قاره ها شاهد افزایش قابل توجهی از موارد فوتی های 

کرونا نسبت به نقاط دیگر هستیم.
به گزارش مدیکال اکسپرس، وی گفت: »طی شش هفته گذشته 

موارد مرگ و میرها ناشی از بیماری کووید-۱۹ در منطقه اروپا به 
صورت هفتگی تقریبا ۱۰۰ درصد، در قاره آمریکا ۵۴ درصد و 

در آفریقا ۵۰ درصد افزایش یافته است.«ایسنا

هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره برگزاری مراسم کریسمس

سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( مجوز اضطراری برای تزریق 
واکسن تولیدی شرکت فایزر-بیون تک را تایید کرد تا زمینه قانونی 
برای استفاده از آن در واکسیناسیون عمومی این کشور فراهم شود. 
به گزارش سپید، آلکس آزار در همین رابطه اعالم کرد که به محض 
صدور مجوز از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا، مرکز کنترل 
بیماری های آمریکا زمینه توزیع واکسن فایزر را تا روز دوشنبه یا 
سه شنبه آینده فراهم خواهد کرد. نهادهای مرتبط با توزیع این واکسن 
اعالم کرده اند که ظرف ۴۸ ساعت آماده توزیع سراسری حدود 
شش و نیم میلیون دوز از این واکسن در سراسر آمریکا هستند که 
قرار است به حدود سه میلیون سالمند در معرض خطر تزریق شود.

قرار است در فاز نخست حدود شش میلیون ۴۰۰ هزار دوز از 
واکسن فایزر برای تزریق به حدود سه میلیون سالمند آمریکایی 
توزیع شود - هر نفر دو دوز به فاصله سه هفته دریافت خواهد کرد.
به گزارش بی بی سی، در فاز دوم هم ۲۱ میلیون نفر از کارکنان 
 بخش بهداشتی آمریکا واکسینه خواهند شد و فاز سوم هم شامل 
حال ۸۷ میلیون نفر از کسانی خواهد شد که همچون افسران پلیس 

یا معلم ها مشاغل آنها »ضروری« طبقه بندی شده است.
بریتانیا، کانادا، عربستان و بحرین پیش از آمریکا مجوز تزریق واکسن 
فایزر را صادر کرده بودند. ایاالت متحده در حال حاضر باالترین 

آمار ابتال و تلفات ناشی از همه گیری کرونا در جهان را دارد.ایسنا 

رئیس مرکز کنترل بیماری های آمریکا: 

با تایید واکسن فایزر از سوی FDA زمینه توزیع آن فراهم خواهد شد

شماره 8۱۸۲۰ ۲۳ آذر ۱۳۹۹
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بهداشت  وزارت  شبکه  مدیریت  مرکز  رییس 
گام چهارم بسیج ملی مقابله با کووید-19 را 

تشریح کرد.
به گزارش سپید، جعفر صادق تبریزی گفت: »در 
گام چهارم بسیج ملی مقابله با کووید19 وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی را با عنوان »مدیریت 
و کنترل اپیدمی کرونا به شیوه محله و خانواده 
محور« با مشارکت بسیج مستضعفین از ابتدای 

آذر 99 شروع کرده است.«
وی افزود: »این طرح با مشارکت سازمان بسیح 
سازمان ها،  تمام  و  احمر  هالل  مستضعفین، 
ارگان ها، دستگاه های اجرایی، نهادهای دولتی 
و غیردولتی و با استفاده از ظرفیت های برنامه 
»هر خانه یک پایگاه سالمت« که در آن سفیران 
سالمت خانوار و رابطین سالمت محله جذب و 
آموزش داده شده اند، برای کنترل و پیشگیری از 
شیوع کووید19 به مرحله اجرا درآمده است.«

تبریزی افزود: »هدف کلی از این طرح مدیریت 
و کنترل کووید19 با استفاده از مشارکت های 
مردمی و همکاری های بین بخشی است که از 
اصول اولیه و اساسی مراقبت های اولیه بهداشتی 
است. اهداف اختصاصی نیز شامل قطع زنجیره 
انتقال ویروس با افزایش رعایت پروتکل های 

بهداشتی؛ کاهش میزان بستری در بیمارستان ها 
و کاهش میزان مرگ و میرها است.«

وی تالش برای پوشش حمایتی از گروه های 
آسیب پذیر و در معرض خطر را یکی دیگر 
از اهداف اختصاصی این طرح دانست و ابراز 
داشت: »برای رسیدن به اهداف طرح باید یکسری 
اصول در اجرا مورد توجه جدی مجریان طرح 
باشد تا این طرح ملی به شکل مناسبی به مرحله 
اجرا درآید. اولین اصل این است که از توان 
بسیج کنندگی مردم و توان نیروی مقاومت بسیج 
کشور برای مقابله با کووید19 به نحو احسن 

بتوانیم استفاده کنیم.«
بهداشت  معاونت  عمومی  روابط  بنابراعالم 
وزارت بهداشت، وی ادامه داد: »دومین اصل 
اجرای برنامه به شکل محله محور و مبتنی بر 
جامعه و خانوار است. اصل سوم تکیه بر نظام 
شبکه بهداشتی درمانی گسترده و بسیار قوی 
است که در ایران وجود دارد و زبانزد منطقه و 
جهان است. باید بتوانیم از این ظرفیت به نحو 

مطلوب استفاده کنیم.«
رئیس مرکز مدیریت شبکه بیان داشت: »اصل 
چهارم جلب مشارکت مردمی است. اگر این 
طرح تکیه بر توان مردمی و همراهی آنها داشته 
باشد قطعًا می تواند موفق تر عمل کند. اصل بعدی 

رعایت موازین کنترل عفونت و حفاظت فردی 
است. تمام کسانی که در این طرح مشارکت 
می کنند باید در حد بسیار باالیی این موازین 
را رعایت کنند تا کسی در این طرح مبتال نشود 
و یا اینکه ویروس را از یک خانوار به خانوار 

دیگر منتقل نکند.«
تبریزی افزود: »ارائه خدمات فعال در درب منزل 
برای کسانی است که به دلیل بیماری های مزمن 
و زمینه ای نباید از منزل خارج شوند، به همین 
منظور در این طرح باید قرنطینه معکوس برای 
این افراد رعایت شود. به این گونه افراد خدمات 

به شکل فعال ارائه خواهد شد.«
وی جلب همکاری همه  بخش ها، سازمان ها و 
نهادهایی که دل در گرو سربلندی ایران اسالمی 
دارند را یکی از اصول اساسی این طرح اعالم کرد 
و گفت: »اصل هشتم بهره مندی از ظرفیت های 
برنامه »هر خانه یک پایگاه سالمت« است که 
از خردادماه سال 99 در کشور اجرا شده و تا 
یک  دارای  خانوارها  درصد   ۴0 حدود  کنون 

سفیر سالمت در خانواده شده اند.«
رئیس مرکز مدیریت شبکه گفت: »سفیران انتخاب 
شده برخی آموزش های عمومی پیشگیری را 
دیده اند ولی باید آموزش های تکمیلی را درباره 
راهنمای  و  مشاور  بتوانند  تا  ببینند  کووید19 

سالمت خانواده های خود بوده و پیشگیری و 
مراقبت الزم را در ارتباط با کووید19 به عمل 

آورند.«
تبریزی عنوان کرد: »اصل نهم اجرای طرح مبتنی 
بر فناوری های نوین است که در طرح سردار 
شهید سلیمانی جایگاه خاصی دارد. باید بتوانیم از 
فناوری های جدید برای شناسایی سریع ویروس 
در بیماران، ایزوله کردن و جداسازی آنان، قرنطینه 
بیماران  خانگی و غیرخانگی و محدودسازی 

مبتال بهره ببریم.«
وی ادامه داد: »وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی سیاست هایی را وضع کرده است که در 
این طرح به مورد اجرا در می آورد. اصلی ترین 
سیاست ما با وجود آنکه در اوج اپیدمی کووید19 
هستیم، استمرار ارائه مراقبت ها و خدمات سالمتی 

ضروری به مردم است.«
وی خاطرنشان کرد: »تمام تالش ما این است که 
مردم عزیز از خدمات اساسی سالمت محروم 
نباشند، هیچ کودکی نباشد که واکسن خود را 
دریافت نکند، هیچ مادر بارداری از خدمات دوران 
بارداری محروم نشود، هیچ یک از گروه های سنی 
اعم از نوجوانان، جوانان، میانساالن و سالمندان 

محروم از خدمات جاری خود نباشند.«
ادامه در صفحه 10 

رهگیری هوشمند مبتالیان کرونا
تشدید نظارت بر اصناف، صنایع و مردم عادی
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 ادامه از صفحه 9
وی اظهار داشت: »در کنار این سیاست اصلی، 
شناسایی زودهنگام بیماران و افراد در معرض 
تماس نزدیک با بیمار کووید19 و پاسخ سریع 
سیاست  ماست.  دوم  سیاست  افراد  این  به 
مراقبت  و  غیرخانگی  و  قرنطینه خانگی  سوم 
از گروه های در معرض آسیب است. سیاست 

چهارم نیز توسعه درمان سرپایی است.«
وی با بیان اینکه برای اجرای این سیاست ها هفت 
استراتژی پیش بینی شده است، افزود: »تشدید 
نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی که برای 
اصناف، صنایع و مردم عادی در نظر گرفته شده 
است اولین استراتژی است. استراتژی دوم انجام 
تست گسترده، هدفمند و هوشمند برای شناسایی 
زودرس بیماران است.« تبریزی گفت: »در اواخر 
مهرماه و اوایل آبان ماه 99 روزانه حدود 18 
این  که  می دادیم  انجام  کووید19  تست  هزار 
آمار در اواخر آبان ماه به حدود ۴2 هزار تست 
در روز رسید که امیدواریم در روزهای آینده 
بتوانیم به باالی 80 هزار تست در روز برسیم.«

رئیس مرکز مدیریت شبکه بیان کرد: »رهگیری 
و  خانگی  قرنطینه  فعال،  بیماریابی  هوشمند، 
رهگیری  با  ماست.  سوم  راهبرد  غیرخانگی 
سریع افراد در معرض تماس با یک فرد کرونا 
مثبت، باید بتوانیم زنجیره انتقال را قطع کنیم.«
وی یادآور شد: »شناسایی و جداسازی این افراد 
در منزل و محل کار مانع از تماس آنها با افراد 
اطالع  آموزش،  چهارم  راهبرد  می شود.  دیگر 
نیازمند  امر  این  است.  فرهنگسازی  و  رسانی 
مشارکت همه سازمان های درگیر به ویژه صدا 
و سیما، شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد 
است که تاکنون کمک های بسیار ارزشمندی در 
انتقال اطالعات صحیح مرتبط با کووید 19 به 

مردم و جامعه کرده اند.«
از  حفاطت  پنجم  »راهبرد  کرد:  تصریح  وی 
گروه های آسیب پذیر است. در دنیا بیشترین 
مرگ بر اثر کووید19 در سالمندان و افراد باالی 
۷۵ سال و افراد با بیماری مزمن رخ می دهد. 
حفاطت  میزان  بیشترین  بتوانیم  باید  بنابراین 

بیان  تبریزی  آوریم.«  عمل  به  افراد  این  از  را 
داشت: »باید بتواینم برای بیماران مبتال به دیابت، 
فشار خون، بیماری های تنفسی و قلبی عروقی 
قرنطینه معکوس را به اجرا درآوریم. باید با انجام 
حمایت های الزم از این افراد و ارایه خدمات 
و مراقبت های مورد نیاز آنها اجازه ندهیم برای 
انجام کارهای جاری خود از منزل خارج شوند.«
»استراتژی  مدیریت شبکه گفت:  مرکز  رئیس 
ششم ایجاد محدودیت های هوشمند و هدفمند 
است. مردم عزیز شاهدند که دولت و وزارت 
بهداشت مایل به ایجاد محدودیت برای مردم 
عزیزمان نیستند ولی به دلیل شیوع گسترده بیماری 
لزوم مرافبت از سالمتی مردم ناچار از انجام این 

محدودیت ها هستیم.«
وی ادامه داد: »یکسری محدودیت ها در پنجم 
آبان ماه 99 در ۴3 شهر اعمال شد. به فاصله 
آبان ماه محدودیت های  در چهاردهم  روز   10
دیگری را در ۴۶ شهر دیگر اعمال کردیم که 
نزدیک به 90 شهر شامل این محدودیت ها شد. 
سپس محدودیت های گسترده تری برای 1۶0 

شهر در کل کشور از اول آذرماه ایجاد شد.«
وی تصریح کرد: »نتایج این محدودیت ها را در 
روزهای جاری شاهد هستیم. این محدودیت ها 
در کنار رعایت خوب پروتکل ها توسط مردم 
فهیم ایران عزیز و همچنین در کنار برنامه هایی 
پیشگیری، بیماریابی و مراقبت از افراد مبتال به 
بهداشتی  مراقبت های  شبکه  در  که  کووید19 
درمانی اجرا می شود و اقدامات جدیدی که در 
طرح شهید سلیمانی از اول آذر شروع شده و 
در حال انجام است انشااهلل شاهد کاهش بیش 
هفته های  و  روز ها  در  میرها  و  پیش مرگ  از 

آینده خواهیم شد.«
وی گفت: »برای اجرای طرح شهید سلیمانی 
استانی،  ملی،  سطوح  در  سازماندهی هایی 
شهرستانی و در سطح محالت اتفاق افتاده است. 
کمیته های اجرایی و عملیاتی شکل گرفته که 
بتوانیم کارها را با نظم و انسجام بیشتری هدایت 

کرده و اجرایی کنیم.«
تبریزی افزود: »در سطح محالت، کمیته عملیاتی 

و  پشتیبانی  کارهای  که  گرفته  شکل  محالت 
اجرایی را این عزیزان در حوزه های مقاومت بسیج 
انجام می دهند. کارهای فنی نیز در حوزه مراکز 
خدمات جامع سالمت وابسته به دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور انجام می شود.«
رئیس مرکز مدیریت شبکه گفت: »در مقام اجرا 
نیز سه نوع تیم داریم. دسته اول تیم های حمایتی 
هستند که محل استقرار آنها پایگاه های بسیج 
است. وظیفه این تیم ها شناسایی خانواده های 
نیازمند به کمک و شناسایی افرادی که به دلیل 
کووید19 دچار مشکالتی اعم از بیکاری و بیماری 
شدند، خواهد بود.« وی ادامه داد: »امیدواریم با 
شناسایی این افراد بتوان کمک های مناسبی با 
مشارکت مردم و خیرین برای آنها تدارک دید. 
معکوس  قرنطینه  نیازمند  که  افرادی  شناسایی 
معیشتی  نظر  از  که  افرادی  شناسایی  هستند، 
دچار مشکل شده اند و نیز افرادی که نیازمند 
بسته های حفاظت فردی و بهداشتی هستند از 

جمله اقدامات تیم های حمایتی است.«
تیم ها  این  »همچنین  کرد:  خاطرنشان  تبریزی 
نهادها،  خیرین،  کمک های  تا  می کنند  تالش 
سازمان ها، وزارتخانه ها را جذب کرده و بین 
نیازمندان شناسایی شده، توزیع کنند. دسته دوم 
که در سطح محالت  مراقبتی هستند  تیم های 

شکل می گیرند.«
وی افزود: »تیم های مراقبتی بر اساس وظایفی که 
برایشان تدوین شده به دو گروه تقسیم می شوند. 
گروه اول تیم های رهگیری هستند. این تیم ها 
با مشارکت بسیج و همکاران حوزه بهداشت، 
داوطلبین سالمت و داوطلبین هالل احمر، در 
خانه های بهداشت یا پایگاه های سالمت شکل 
می گیرند. این تیم ها به محض اطالع از وجود 
یک بیمار کووید مثبت در هر محله، افراد در 
معرض تماس نزدیک با او را شناسایی و غربالگری 
کرده و در صورت نیاز تست تشخیصی سریع 

کووید را برایشان انجام می دهند.«
رئیس مرکز مدیریت شبکه گفت: »این امر به 
شناسایی افراد دارای عالئم یا مبتال به کووید19 
و جداسازی آنها از دیگران و محافظت از آنان 

در قرنطینه خانگی یا غیرخانگی، کمک شایانی 
خواهد کرد. گروه دوم تیم هاِی مراقبتی، تیم های 
مراقبت در منزل هستند که در مراکز منتخب 

کووید19 شکل می گیرند.«
تبریزی ادامه داد: »در تیم های مراقبت در منزل 
که  افرادی  سراغ  به  و  دارد  حضور  پزشک 
نباید از منزل خارج شوند می روند و به ارائه 
خدمات بهداشتی و درمانی از جمله انجام تست 
تشخیص سریع کووید19 در منزل )در صورت 

نیاز( می پردازند.«
وی ابراز داشت: »دسته سوم تیم های اجرایی ما 
در محالت تیم های نظارتی هستند. این تیم ها در 
مراکز خدمات جامع سالمت مستقر می شوند. 
مسئول این تیم ها همکاران بهداشت محیط و 
با  تیم ها  این  بود.  خواهند  حرفه ای  بهداشت 
مشارکت داوطلبین هالل احمر و بسیج شکل 
می گیرند. کار این تیم ها نظارت بر اماکن تهیه 
و توزیع مواد غذایی، واحدهای صنفی، صنعتی، 
مدارس، ادرات، بانک ها و هر جایی که به مردم 

خدمت ارائه می دهند، خواهد بود.«
تبریزی افزود: »وظیفه تیم های نظارتی مطابقت 
دادن فعالیت های اماکن، مراکز و... با پروتکل های 
این  رعایت حداکثری  از  اطمینان  و  بهداشتی 
پروتکل هاست. در این طرح از ظرفیت برنامه 
»هر خانه یک پایگاه سالمت« استفاده می کنیم. 
عزیزان سفیر سالمت و رابطین سالمت در تیم های 

حمایتی و مراقبتی مشارکت خواهند داشت.«
وی گفت: »این افراد می توانند در کنار خدماتی که 
ارائه می دهند، آموزش های علمِی خودمراقبتی و 
محافظت فردی و مراقبت از بیمار را به خانواده ها 
و مردم برای پیشگیری از ابتال به کووید19 ارائه 
کنند.« وی در خصوص نتایج اجرای طرح شهید 
سلیمانی از ابتدای آذر تاکنون گفت: »سازماندهی 
خوبی در دانشگاه های علوم پزشکی و استان ها 
هم  منسجمی  برنامه ریزی  است.  شده  ایجاد 
انجام  شهرستان ها  برای  هم  و  استان ها  برای 
شده است. هماهنگی های بسیار خوبی با بسیج، 
هالل احمر و سایر سازمان ها و ادارات انجام 

گرفته است.«
تبریزی گفت: »این برنامه ها و هماهنگی ها ذیل 
انجام شده و در  استانداری ها  فرمانداری ها و 
شده  باعث  مشارکت ها  است.  پیشرفت  حال 
با  و  بیشتر  انسانی  نیروی  و  افزون تر  توان  با 
تری  قوی  پشتیبانی  و  لجستیک  حمایت های 
ماه های  و  روزها  در  انشااهلل  برود.  جلو  طرح 
طرح  این  اجرای  درخشان  نتایج  شاهد  آینده 

در سطح کشور خواهیم بود.«
رئیس مرکز مدیریت شبکه گفت: »گزارش های 
اولیه دریافتی از دانشگاه ها حاکی از اینست که 
شهرها  برخی  در  اجرایی  کمیته های  و  تیم ها 
کامل و در برخی شهرها به صورت نسبی شکل 
گرفته اند. آموزش های عمومی و اختصاصی الزم 
برای تیم ها ارائه شده است. آموزش های الزم 
برای انجام تست سریع تشخیصی در درب منزل 

به تیم های مراقبتی ارائه شده است.«
تبریزی افزود: »در بسیاری از شهرها تیم های 
حمایتی با محوریت بسیج کار خود را شروع 
همدلی  از  بسیار خوبی  گزارش های  کرده اند. 
کرده ایم.  دریافت  سازمان ها  همه  همراهی  و 
سایر  و  طرح  این  اجرای  سایه  در  امیدواریم 
برنامه ها روزی را شاهد باشیم که این ویروس 

منحوس در کشور ریشه کن شده باشد.«



کارشناسان نظام سالمت بررسی کردند

  امین جاللوند
بسیاری از بیماران مبتال به کرونا با خودمراقبتی و 
قرنطینه در منزل، بهبود یافته اند و حتی برخی از 
آنها بدون هیچ عالیم خاصی از بیماری، کرونا را 
پشت سر گذاشته اند. در این بین برخی از بیماران 
نیز با وضعیت حاد در بیمارستان ها بستری شدند 
و گروهی از آنها هم کارشان به بخش مراقبت های 

ویژه کشیده شده است.  
یک گروه از بیماران هم بجای بستری در بیمارستان، 
ترجیح داده اند که خدمات مراقبت و پرستاری را 
در منزل دریافت کنند. آنطور که وزارت بهداشت 
اعالم کرده است، تاکنون حدود 45 هزار بیمار 
مبتال به کرونا از خدمات پرستاری در منزل، بهره 
برده اند. البته این 45 هزار نفر، افرادی هستند که 
خدمات پرستاری در منزل را از مراکز مجوزدار 
دریافت کرده اند، اما چندین برابر این تعداد از 
بیماران نیز از خدمات مراکزی استفاده کرده اند 

که مجوز قانونی ندارد. 
با توجه به ابتالی حدود یک میلیون و 100 هزار 
ایرانی به کرونا، انتظار می رفت که افراد بیشتری 
از خدمات پرستاری در منزل، بهره ببرند. برخی 
کارشناسان می گویند همچنان موانع و چالش های 
متعددی بر سر راه توسعه خدمات پرستاری در 
منزل وجود دارد که در صورت رفع این موانع، 
خدمات پرستاری در منزل می توانست در سطح 

گسترده تری مورد استفاده قرار بگیرد.
مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت 
هم از ارائه خدمات مراقبت پرستاری به بیش از 
45 هزار بیمار مبتال به کووید 1۹ توسط 5۶1 
مرکز خدمات مراقبت و مشاروه پرستاری در 
منزل خبر می دهد و می گوید: »خدمات مراقبت 
پرستاری در منزل موجب کاهش مراجعات و 
موارد بستری بیمارستانی، کاهش هزینه ها، ارتقای 
خودمراقبتی بیماران مبتال و خانواده آنها و افزایش 
رضایتمندی گیرندگان خدمت می شود. مراکز 
مشاوره و ارائه خدمات مراقبت های پرستاری 
در منزل، باوجود مواجهه با چالش های بسیار 
در پاندمی کووید 1۹ توانستند با ارائه خدمات 
به  تجهیزاتی  و  توانبخشی  پرستاری،  پزشکی، 

نیاز جامعه پاسخ دهند که جای تقدیر دارد.«
او با بیان اینکه حدود هزار مرکز مراقبت پرستاری 
در منزل نیز مجوز فعالیت دارند که از این تعداد 
5۶1 مرکز فعال هستند، یادآور می شود: »با توجه 
به ظرفیت مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های 
پرستاری در منزل و در راستای توانمندسازی، 
سازماندهی و ارتقای کیفیت خدمات این مراکز، 
دستورالعمل نحوه مراقبت از بیماران مبتال به 
کووید 1۹ در منزل، تدوین و ابالغ شده است. 
و  پزشکی  استاندارد خدمات  بسته  همچنین، 
پرستاری در منزل در مبتالیان به کووید 1۹ 
خفیف نیز با مشارکت واحدهای مختلف صف 

و ستاد تدوین و ابالغ شده است.«
تاکید  بهداشت،  وزارت  پرستاری  معاون 
خانواده،  و  بیمار  آسایش  و  »راحتی  می کند: 
کاهش سردرگمی بیماران و همراهان در مراکز 
درمانی، آگاهی همراهان و خانواده بیمار از روند 
بهبودی بیمار، کاهش مراجعات به مراکز درمانی، 
صرفه جویی اقتصادی برای بیماران، استفاده بهینه 
از تخت های بیمارستان جهت بیماران نیازمند، 
کاهش انتشار عفونت های بیمارستانی و قرنطینه 
انتشار عفونت،  از  برای جلوگیری  مبتال  افراد 

بخشی از مهم ترین مزایای این طرح است.«

حضرتی در ادامه به برخی مشکالت پیش روی 
ارائه خدمات پرستاری در منزل اشاره می کند 
خدمات  بیمه ای  پوشش  »فقدان  می گوید:  و 
پرستاری در منزل، قرارداد نبستن سازمان های 
بیمه گر با مراکز مراقبت در منزل، واقعی نبودن 
هزینه  منزل،  در  پرستاری  تعرفه های خدمات 
باال و مشکالت تامین وسایل و اقالم حفاظت 
شخصی، عدم پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای 
عدم  و  مراکز  این  در  شاغل  پرستاران  جهت 
آگاهی کافی جامعه از این خدمات از مهم ترین 
چالش های پیش روی مراکز مراقبت پرستاری 
در منزل است که نیاز به مداخله عاجل دارد.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت، تصریح می کند: 
»از آنجا که بسیاری از مردم تمایل دارند خدمات 
سالمت را در منزل دریافت کنند، رفع موانع 
به ویژه واقعی شدن تعرفه ها و پوشش بیمه ای 
خدمات پرستاری در منزل می تواند گامی موثر 
در توسعه و ارائه خدمات مورد نیاز جامعه در 
منزل، چه در طی پاندمی کووید 1۹ و چه بعد 
از آن باشد که پیامد آن، کاهش بخشی از بار 

نظام سالمت خواهد بود.«

خدمات پرستاری در منزل؛ همچنان در 
ابتدای راه

بسیاری از شرکت های قانونی فعال در حوزه 
فعالیت  به  نسبت  منزل  در  پرستاری  خدمات 

غیرقانونی برخی شرکت ها معترض هستند. آنها 
از اینکه اقدام جدی برای برخورد با این متخلفان 

صورت نمی گیرد، گالیه دارند.
سعید همیانی، پرستار و مدیر یکی از شرکت های 
ارائه خدمات درمانی در منزل که در تهران فعال 
است، به چالش های پیش روی این گروه از کادر 
درمان اشاره می کند و به سپید می گوید: »قطعا 
یکی از عمده مشکالت این گروه از کادر درمان، 
جوالن شرکت های غیرقانونی است که هر روز 
هم تعدادشان بیشتر می شود. خیلی از آنها حتی 
یک دفتر کار هم ندارند و صرفا با یک شماره 
تلفن، افراد غیرمتخصص را به خانه مردم اعزام 
می کنند. تعدادشان هم مثل قارچ، هر روز بیشتر 
می شود. آنها عالوه بر اینکه بازار کار را به شکل 
شرکت های  وجهه  کرده اند،  اشغال  غیرقانونی 

قانونی را هم تخریب می کنند.«
از همین شرکت های  انتقاد می کند: »خیلی  او 
غیرقانونی، نرخ هایی را از مردم طلب می کنند که با 
عقل و منطق همخوانی ندارد. حتی مواردی دیده 
شده است که برخی از فعاالن این شرکت های 
غیرقانونی، اعمال غیرقانونی در خانه مردم انجام 
داده اند. به همین دالیل انتظار داریم که برخورد 
خیلی قاطعی با این شرکت های متخلف شود. 
افزایش مجازات در این حوزه می تواند حجم 

این تخلف ها را کمتر کند.«
ادامه در صفحه 12 

موانع توسعه خدمات پرستاری در منزل
با وجود ارائه خدمات پرستاری در منزل به 45 هزار بیمار مبتال به کرونا، کارشناسان می گویند 

چالش های متعددی در مسیر توسعه این خدمات وجود دارد

آنطور که وزارت بهداشت 
اعالم کرده است، تاکنون 

حدود 45 هزار بیمار مبتال به 
کرونا از خدمات پرستاری در 

منزل، بهره برده اند. البته این 
45 هزار نفر، افرادی هستند 
که خدمات پرستاری در منزل 
را از مراکز مجوزدار دریافت 

کرده اند، اما چندین برابر این 
تعداد از بیماران نیز از خدمات 

مراکزی استفاده کرده اند که 
مجوز قانونی ندارد

11 شماره 1820 23 آذر 13۹۹



 ادامه از صفحه 11
است  مدتی  »اگرچه  می شود:  یادآور  همیانی 
پرستاری  و  درمانی  خدمات  برخی  برای  که 
در منزل، تعرفه ای تعیین شده است، اما شاهد 
هستیم که گاهی این تعرفه ها رعایت نمی شود. 
بنابراین باید نظارت جدی تری اعمال شود تا 
تعرفه اضافی از بیماران گرفته نشود. همچنین 
بیمه های درمانی نیز بسیاری از خدمات درمانی 
به  نمی دهند.  قرار  پوشش  تحت  را  منزل  در 
دلیل عدم پوشش بیمه ای این خدمات، هزینه 
مردم هم افزایش یافته است. قطعا اگر بیمه ها 
حمایت می کردند، شاهد گسترش بیشتر خدمات 

پرستاری در منزل بودیم.«
خانه  دبیرکل  شریفی مقدم،  محمد  همچنین 
پرستار هم ضمن هشدار به مردم برای استفاده 
از خدمات پرستاری در منزل، تاکید می کند: »مراکز 
پرستاری در منزل، پروانه فعالیت قانونی خود را 
از دانشگاه های علوم پزشکی اخذ می کنند. در این 
راستا، دانشگاه های علوم پزشکی مرتبط، منطقه 
جغرافیایی مرکز، نیروی انسانی آن، سوابق کاری 
... را مورد بررسی قرار می دهند.  پرستاران و 
به طوری که کلیه نظارت بر این مراکز برعهده 
دانشگاه های علوم پزشکی است. در عین حال، 

توصیه ما به مردم این است به هیچ عنوان به 
آگهی هایی که در سایت ها درج می شود اعتماد 
نکنند و از این طریق برای فرزند یا پدر و مادر 
سالمندشان اقدام به استخدام پرستار، کمک بهیار، 

مراقب و ... نکنند.«
او یادآور می شود: »ممکن است برخی از مراکز 
پرستاری در سایت ها یا روزنامه ها آگهی منتشر 
کنند که در این صورت مردم باید مجوزها را از 
این مراکز مطالبه کنند، چراکه کلیه مراکز پرستاری 
موظف هستند مجوز علوم پزشکی خود را روی 
سایت قرار دهند. در این سایت ها، دو نوع افراد 

ممکن است آگهی درج کنند. دسته اول کسانی 
نیت های سوء،  با  نیستند و  هستند که پرستار 
آگهی منتشر می کنند که تبعات ناشی از آن قطعا 
در مراجع قانونی قابل پیگیری است. دسته دوم 
کسانی هستند که پرستار هستند، اما از این جهت 
که به صورت شخصی نمی توانند آگهی بدهند، 

اقدام آنها تخلف محسوب می شود.«
پرستاری  »هیچ  می کند:  تاکید  مقدم  شریفی 
حق ندارد خارج از نظارت مرکز و به صورت 
شخصی به ارائه خدمات در منزل بپردازد، چون 
این کار تخلف است و مجازات در پی دارد. 

باید  می شود،  ارائه  منازل  در  که  خدمتی  هر 
پرستاری صورت گیرد، در  مراکز  نظر  تحت 
پرستاران  با  و  است  این صورت تخلف  غیر 
برخورد می شود. کسانی هستند که تحت عنوان 
پرستار وارد منازل می شوند و اقدام به فسادهای 
اخالقی، کودک آزاری، سالمند آزاری، سرقت 
و... می کنند. در صورت وقوع چنین مسائلی 
مردم می توانند به دادگاه و دادسراها مراجعه 

کرده و شکایت کنند.«
دبیرکل خانه پرستار اظهار می کند: »اگر افراد از 
طریق مراکز پرستاری اقدام به استخدام پرستار 
پرستار  جانب  از  مختلف  دالیل  بنابر  و  کنند 
تخلف صورت گیرد، می توانند به دانشگاه های 
کنند،  مراجعه  پزشکی  نظام  یا  پزشکی  علوم 
موارد تخلف را گزارش دهند و شکایت خود 

را ثبت کنند.«

فرصت ها و تهدیدهای درمان خانگی کرونا
برخی بیماران ترجیح می دهند که وارد محیط 
خانه  در  را  کرونا  درمان  و  نشوند  بیمارستان 
پی بگیرند. این روش اگر با استخدام پرستار 
و تهیه تجهیزات در منزل همراه باشد، معموال 
بسیار پرهزینه خواهد بود. در عین حال، برخی 

کارشناسان تاکید دارند که ارائه خدمات پرستاری 
در منزل برای بیماران مبتال به کرونا، تبعات مثبت 
و منفی متعددی دارد که هر دو جنبه آن باید 

برای بیمار تشریح شود.
مرضیه لنگرودی، پرستار فعال در حوزه درمان 
کرونا درباره اثرات درمان های خانگی کرونا به 
سپید می گوید: »پرستار بیمار مبتال به کرونا، همان 
خدماتی را به بیمارش در منزل ارائه می دهد که 
در بیمارستان ارائه می شود. یعنی جنس خدمات 
کامال یکسان است، اما مراقبت در منزل از سوی 
پرستار آموزش دیده، سطح کیفی باالتری دارد، 
زیرا پرستار فقط به یک بیمار خدمات می دهد، اما 
در مراکز درمان کرونا گاهی یک پرستار همزمان 
به 10 بیمار مبتال به کرونا خدمت می کند. در 
این شرایط معلوم است که سطح کیفی خدمات، 

افت می کند.«
او نسبت به حضور افراد غیرحرفه ای بر بالین 
بیمار تحت عنوان پرستار خانگی، هشدار می دهد 
و می گوید: »در دوران کرونا شاهد هستیم که 
عده ای از عنوان پرستار سوء استفاده می کنند 
و بدون آنکه دانشی در حوزه پرستاری داشته 
بیماران  منازل  به  مراقب  عنوان  تحت  باشند، 
مراجعه می کنند. برخی از این افراد غیرحرفه ای، 
مبالغ کمتری از خانواده ها می گیرند و به همین 
دلیل، برخی خانواده ها ترغیب می شوند که آنها 
را استخدام کنند، در حالی که حضور این افراد 
غیرحرفه ای بر بالین بیماران مبتال به کرونا، نه 
تنها سودمند نیست، بلکه حتی ممکن است جان 

بیمار را هم به خطر بیندازد.«
بیماری های  متخصص  علوی،  ایالد  همچنین 
عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی نیز مدت قرنطینه خانگی بیماران را 
بسته به شدت بیماری بین 10 تا 21 روز می داند 
و می گوید: »در موارد خفیف تا متوسط، بیمار 
اولین عالمت در  از شروع  باید 10 روز پس 
منزل قرنطینه باشد. در موارد شدیدی که فرد 
در بخش ویژه بستری بوده یا دچار بیماری های 
نقص ایمنی مشخصی است باید تا سه هفته در 
قرنطینه بماند و با استراحت، مصرف مایعات و 
تغذیه مناسب این دوران را طی کند. مبتالیان 
در صورت امکان باید در جای دیگری جدا از 
خانواده قرنطینه شوند، در غیر این صورت باید 
در یک اتاق جداگانه با تهویه مناسب، درهای 

بسته و استفاده از ماسک، قرنطینه شوند.«
او فرستادن فرزند کوچک خود به منزل سایر 
بستگان در بین مبتالیان به کرونا را یک باور 
اشتباه می داند و می گوید: »این کار باعث گسترش 
و انتقال بیماری در بین خانواده ها می شود، زیرا 
کودک نیز ممکن است مبتال یا ناقل باشد و بیماری 
را انتقال دهد. رعایت نکردن این مسائل جزئی و 
بسیاری از این اقدامات که از سر خیرخواهی انجام 
می شود، متاسفانه صدمه زیادی به جامعه می زند.«
باید در نظر داشت که بسیاری از بیماران مبتال به 
کرونا برای دریافت خدمات پرستاری در منزل، 
بسیار مشتاق هستند، اما هزینه باالی ارائه این 
خدمات، خیلی از این بیماران را برای پیگیری 
فرآیند درمان در منزل منصرف می کند. حمایت 
منزل، کاهش  پرستاری در  از خدمات  بیمه ها 
مراکز  با  برخورد  بیماران،  جیب  از  پرداختی 
غیرقانونی و تعیین تعرفه های عادالنه می تواند 
خدمات پرستاری در منزل را در سطح گسترده تری 

توسعه دهد.

همیانی: یکی از عمده مشکالت 
مراکز پرستاری در منزل، جوالن 
شرکت های غیرقانونی است که 

هر روز هم تعدادشان بیشتر 
می شود. خیلی از آنها حتی یک 

دفتر کار هم ندارند و صرفا با یک 
شماره تلفن، افراد غیرمتخصص 
را به خانه مردم اعزام می کنند. 

تعدادشان هم مثل قارچ، هر روز 
بیشتر می شود. آنها عالوه بر اینکه 

بازار کار را به شکل غیرقانونی 
اشغال کرده اند، وجهه شرکت های 

قانونی را هم تخریب می کنند
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حضرتی: فقدان پوشش بیمه ای 
خدمات پرستاری در منزل، قرارداد 
نبستن سازمان های بیمه گر با مراکز 

مراقبت در منزل، واقعی نبودن 
تعرفه های خدمات پرستاری در 

منزل، هزینه باال و مشکالت تامین 
وسایل و اقالم حفاظت شخصی، 

عدم پوشش بیمه مسئولیت 
حرفه ای جهت پرستاران شاغل 

در این مراکز و عدم آگاهی کافی 
جامعه از این خدمات از مهم ترین 

چالش های پیش روی مراکز مراقبت 
پرستاری در منزل است

بسیاری از بیماران مبتال به کرونا 
برای دریافت خدمات پرستاری 

در منزل، بسیار مشتاق هستند، 
اما هزینه باالی ارائه این خدمات، 

خیلی از این بیماران را برای 
پیگیری فرآیند درمان در منزل 
منصرف می کند. حمایت بیمه ها 

از خدمات پرستاری در منزل، 
کاهش پرداختی از جیب بیماران، 

برخورد با مراکز غیرقانونی و 
تعیین تعرفه های عادالنه می تواند 

خدمات پرستاری در منزل را در 
سطح گسترده تری توسعه دهد



حاشیه های پررنگ تر از متن تزریق واکسن فایزر- بیوان تک در انگلیس

 علی ابراهیمی
 به گفته سازندگانش ۹۵ درصد کارایی دارد و باید 
در دو مرحله و به فاصله سه هفته تزریق شود. حتی 
اطالعات جدید نشان می دهد که یک بار تزریق آن 
هم مؤثر بوده و کارایی آن در مقابله با ویروس کرونا 

به بیش از ۵۰ درصد می رسد.
قرار است در سال جاری میالدی بیش از ۵۰ میلیون 
دوز و در سال آینده حدود ۱.۳ میلیارد واحد از آن 
تولید و عرضه شود. انگلیس اولین کشوری است 
که مجوز واکسیناسیون عمومی با استفاده از آن را 
صادر کرد و صبح روز سه شنبه ۱8 آذرماه مصادف 
با 8 دسامبر یک پیرزن ۹۰ ساله در لندن اولین واحد 

از واکسن این شرکت را دریافت کرد.
آری صحبت از واکسن مشترک فایزر-بیوان تک است 
که این روزها و در آستانه سال نو میالدی موجی از 
امیدها را به راه انداخته است، اما مشکلی پیش آمده و 
دو نفر از کارکنان نظام درمانی انگلیس پس از تزریق، 
به واکسن حساسیت پیدا کرده اند و بروز این مشکل 
فرصتی را برای مخالفان واکسن فراهم کرده تا بار 
دیگر به این ساخته دست بشر که این روزها تنها 
صالح مقابله با ویروسی نامرئی و خطرناک کووید 

۱۹ است، حمله کنند.
به گزارش سپید، تزریق دوز اول واکسن فایزر-
بیوان تک روز سه شنبه در انگلیس در حالی شروع شد 
که درست همان روز مشخص شده که دو کارمند نظام 
درمانی انگلستان )NHS( به این واکسن حساسیت 
نشان داده اند. به گفته متخصصان تصور می شود این 
واکنش از نوع »آنافیالکتوئید« باشد که معموال با 
تحریک پوستی، تنگی نفس و گاهی افت فشارخون 
همراه است. البته این حساسیت با واکنش آنافیالکسی 

که می تواند مرگبار باشد، متفاوت است.

تأیید بروز نخستین واکنش آلرژیک
استفان پوویس، مدیر سرویس سالمت همگانی 
انگلستان )NHS( با تأیید خبر حساسیت دو نفر 
از کادر درمان این کشور به واکسن فایزر-بیوان تک 
اعالم کرد که این افراد تحت مداوا قرار گرفته و در 

سالمت کامل هستند.
وی با هشدار به افراد دارای حساسیت در خصوص 
احتیاط در تزریق واکسن، افزود: »با توجه به عادی 
بودن این مسئله در واکسن های جدید، این توصیه 
به عنوان اقدامی احتیاطی برای کسانی داده می شود که 
سابقه حساسیت های گسترده دارند تا در حال حاضر 
از دریافت واکسن خودداری کنند، اما آنچه مهم بوده 
این است که هر دو کارمند سابقه آلرژی شدید داشته و 
با خود قلم های آدرنالین حمل می کردند.« پوویس بار 
دیگر تأکید کرد: »همانطور که در تزریق واکسن های 
جدید معمول است، سازمان تنظیم مقررات دارویی 
پس از واکنش منفی این دو نفر، با سابقه واکنش های 
آلرژیک قابل توجه، از روی احتیاط توصیه کرده است 
که افرادی که حساسیت قابل توجه آلرژیک در سابقه 
پزشکی خود دارند، این واکسن را دریافت نکنند.«

سازمان نظارت بر محصوالت دارویی و مراقبت های 
بهداشتی بریتانیا )MHRA( هم با صدور اعالمیه ای 
گفت که این توصیه شامل حال کسانی می شود که در 
گذشته به دارو، مواد غذایی یا واکسن آلرژی داشته اند. 
در اعالمیه این سازمان آمده بود: »کسانی که سابقه 
حساسیت و آلرژی دارویی و غذایی آنافیالکسی دارند 

نباید از واکسن کرونای فایزر-بیوان تک استفاده کنند.«
ادامه این اعالمیه تأکید داشت: »تاکنون دو گزارش 
از حساسیت و آلرژی آنافیالکسی وجود داشته و 
یک گزارش نیز درباره واکنش احتمالی آلرژیک به 
این واکسن به دست ما رسیده است. ازاین رو هر 
کسی که سابقه آنافیالکسی به واکسن، دارو یا مواد 
غذایی دارد نباید این واکسن را دریافت کند.« این 
سازمان همچنین تصریح کرد: »طبق روال معمول 
برای واکسن های جدید، افراد با سابقه حساسیت 
شدید نسبت به غذا و دارو باید از دریافت واکسن 

کرونای فایزر خودداری کنند.«

شباهت واکنش آلرژیکی واکسن کرونا با 
واکسن آنفلوانزا

جون رین، مدیر اجرایی اداره نظارت بر محصوالت 
دارویی و مراقبت های بهداشتی انگلیس هم با تأیید 
این اتفاق، گفت: »ارائه این توصیه با توجه به این 
تجربه اقدامی درست است زیرا واکنش های آلرژیک 
معموال نادر است، اما با تزریق برخی واکسن ها مثل 

واکسن ساالنه آنفلوانزا اتفاق می افتد.«
وی تصریح کرد: »البته توصیه جدید پیشگیرانه و 
احتیاطی است زیرا در آزمایش های بالینی واکسن 
فایزر  - بیوان تک این اثر جانبی مشاهده نشده بود.« 
مدیر اجرایی اداره نظارت بر محصوالت دارویی 
و مراقبت های بهداشتی انگلیس در جلسه کمیته 
پارلمانی این کشور هم گفت: »ما از آزمایش های 
بالینی بسیار گسترده به این نتیجه رسیدیم که واکنش 
آلرژیک جزو عوارض این واکسن نبوده است، اما 
حاال که به نظر می رسد باید توصیه های خود را 
در جمعیت آسیب پذیر، یعنی گروه هایی که به عنوان 
اولویت دریافت واکسن انتخاب شده اند، مطرح کنیم 
و این تجربه را بالفاصله به واحدهای اجرای برنامه 
واکسیناسیون اطالع داده ایم.« شرکت های فایزر و 
بیوان تک، اما هنوز در این مورد اظهارنظر رسمی 
نکرده اند، هرچند فایزر گفته است که افراد با سابقه 
گسترده آلرژی در آخرین مرحله از آزمایش واکسن، 
از دور خارج شده اند که همین مسئله بر پروتکل تأیید 
آژانس دارویی اروپا تأثیر گذاشته است؛ لذا این شرکت 
از همه مراکز واکسیناسیون خواسته تا امکانات احیا را 
برای مقابله با وضعیتی که ممکن است فرد دریافت کننده 

واکسن دچار شود، در دسترس داشته باشند.
پزشکان هم اطالعاتی دقیقی در مورد اینکه کدام عنصر 

واکسن سبب بروز حساسیت شده ارائه نکرده اند، اما 
دولت انگلیس با توجه به شرایط به وجود آمده، عالوه 
بر هشدار جدی در مورد عدم دریافت واکسن توسط 
افراد با حساسیت شدید، اعالم کرد که واکسیناسیون 
فقط در مراکزی که مجهز به تجهیزات احیا هستند، 
انجام خواهد شد. البته سخنگوی فایزر پس از بروز 
حساسیت در دو نفر از افراد واکسینه شده، گفت: 
»تاکنون بیش از 44 هزار داوطلب در انجام آزمایش های 
بالینی شرکت کرده اند و جای هیچ گونه نگرانی جدی 

در مورد ایمنی واکسن وجود ندارد.«

نظر رئیس پیشین انجمن ایمنی شناسی بریتانیا
پیتر اوپنشاو، رئیس پیشین انجمن ایمنی شناسی بریتانیا 
و استاد پزشکی تجربی در کالج امپریال لندن، در 
گفت وگو با ایندیپندنت در این خصوص اظهار داشت: 
»احتمال واکنش آلرژیک به هر واکسنی بسیار اندک 
است، اما بااین حال مهم است که ما این خطر را مدنظر 
داشته باشیم.« وی به داده های آزمایشی منتشر شده از 
سوی سازمان غذا و داروی ایاالت متحده در اوایل هفته 
قبل اشاره کرد که نشان می دهد تعداد بسیار اندکی 
واکنش  آلرژیک، در هر دو گروه واکسن و دارونما 
گزارش شده است )به ترتیب ۰.۶۳ و ۰.۵۱ درصد(.

اوپنشاو افزود: »سازمان تنظیم مقررات دارویی در حال 
بررسی دو مورد سه شنبه است تا بفهمد آیا واکنش های 
آلرژیک به واکسن مرتبط بودند یا اتفاقی بوده  است. 
البته ما به زودی درباره نتیجه این دو واکنش آلرژیک 
خبردار خواهیم شد و اینکه مقام ناظر دارویی در 
واکنش به این حادثه، توصیه های پیشگیرانه ای را 
صادر کرده، نشان از این دارد که سیستم نظارتی 

به خوبی کار می کند.«

مردم نگران تزریق واکسن نباشند
استیون ایوانز، استاد دانشکده بهداشت و طب گرمسیری 
لندن هم گفت: »مردم نباید نگران تزریق واکسن 
باشند.« وی افزود: »باید به خاطر داشته باشید که حتی 
مصرف موادی مانند عصاره مالت نیز می تواند باعث 
بروز واکنش های شدید حساسیتی غیرمنتظره شود.«

توضیحات فائوچی درباره واکنش آلرژیک
آنتونی فائوچی، رئیس انستیتوی ملی بیماری های 
عفونی و آلرژی آمریکا و عضو ارشد گروه ویژه 
کاخ سفید در مقابله با کووید ۱۹ هم در پاسخ به 

نگرانی ها پس از بروز واکنش آلرژیک در دو تن از 
کسانی که در انگلستان واکسینه شدند، گفت: »انتظار 
می رود در افرادی که زمینه واکنش های حساسیتی 
یا آلرژی دارند، عوارض جانبی بیشتری نسبت به 

دیگران پدیدار شود.«
وی افزود: »روشن است که نگرانی درباره واکنش 
آلرژیک در کسانی که زمینه حساسیت های شدید 
دارند، وجود خواهد داشت و من تصور می کنم 
که دو نفری که دچار عارضه شدند، این زمینه را 
از پیش داشته اند. البته عوارض جانبی معموال زمانی 
بهتر شناخته می شود که مثل همین االن، ایمن سازی 
عمومی آغاز شده باشد و من به کسانی که آلرژی های 
شدید دارند توصیه می کنم که با مراقبت بسیار زیاد 
و در حضور تیم پزشکی واکسن را دریافت کنند.«

به مهار فوری  قادر  تأکید کرد: »واکسن  فائوچی 
همه گیری نیست و بسیار مهم است که همزمان با 
واکسیناسیون رده بندی شده مردم علیه کووید ۱۹، کلیه 
مراقبت های الزم برای پیشگیری از سرایت ویروس 
نوظهور کرونا یعنی استفاده از ماسک، دوری گزیدن 
از جمعیت و ضدعفونی مکرر دست ها، دستکم تا 
یک سال دیگر ادامه یابد.« البته آنتونی فائوچی، هنگام 
تأیید واکسن فایزر-بیوان  تک از سوی انگلیس در 
اظهارنظری تأیید سریع این محلول  دارویی توسط 
انگلستان را به باد انتقاد گرفته و عنوان کرده بود که 
این کشور دقت الزم را در این زمینه نداشته است، 
اما او پس از انتقاد مقام های انگلیس عذرخواهی کرد.

دست آویز مخالفان واکسن به ماجرای 
فوت ۶ نفر

با بروز این مشکل برخی گروه های مخالف واکسن با 
راه اندازی هشتگ واکسن نزنید در شبکه های اجتماعی، 
مردم را از مشارکت در این طرح منع کردند. آنها 
کرونا را ویروسی ساختگی خوانده و ادعا کردند که 
برخی در حال ساخت میکروچیپ هایی هستند که 
از طریق واکسن کرونا به بدن افراد تزریق می شود.

این افراد با انتشار خبر فوت ۶ نفر در کارآزمایی بالینی 
واکسن کرونای ساخت فایزر-بیوان تک سعی در شبه 
افکنی براثرگذاری واکسن کردند، اما بررسی های نشان 
داد که مرگ این افراد ارتباطی به تزریق واکسن نداشته 
و بر اساس گزارش ها از ۶ مورد فوت، 4 نفر اصال 
واکسن دریافت نکرده بودند و مرگ دو نفر دیگر نیز 

به دلیل بیماری های زمینه ای بوده است.
نشریه بلومبرگ در گزارشی در این رابطه نوشت: »دو 
نفری که در گروه واکسن قرار داشتند و جان خود را 
از دست داده اند بیش از ۵۵ سال سن داشتند. یکی از 
آنها در اثر ایست قلبی ۶۲ روز پس از واکسیناسیون 
و دیگری براثر رسوب در دیواره رگ ها، سه روز 
پس از واکسیناسیون درگذشته است.« در این گزارش 
به نقل از سازمان غذا و داروی آمریکا آمده است: 
»تمام مرگ ها نمایانگر حوادثی هستند که در جمعیت 
عمومی این گروه های سنی در محل وقوع آنها، به 

میزان مشابه رخ می دهد.«
به گفته این نهاد، یافته های آزمایش های فایزر که روز 
سه شنبه منتشر شد، بازتاب اطالعاتی است که پیش تر 
توسط شرکت فایزر اعالم شده بود و نشان می داد 
این واکسن تا ۹۵ درصد از بروز بیماری کووید ۱۹ 
دارای عالمت جلوگیری می کند و بنابراین از اثربخشی 

مطلوبی برخوردار است.

پس لرزه های یک واکنش آلرژیک

13 شماره ۱8۲۰ ۲۳ آذر ۱۳۹۹
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رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران اعالم کرد

  یاسر مختاری
با شیوع بیماری کرونا در ایران و قربانی شدن مردم 
در برابر آن همزمان کادر درمانی نیز در مبارزه با 
این بیماری جان های بسیاری را تقدیم کرد و بر 
تعداد آنها نیز تا امروز افزوده شده است. شمار 
این افراد که از سوی رهبر معظم انقالب شهدای 
مدافع سالمت لقب گرفته اند بر اساس آمار های 

غیر رسمی به 400 تن رسیده است.

آخرین وضعیت پرونده شهدای مدافع سالمت
به گزارش خبرنگار سپید، بیستم اسفندماه سال 
گذشته بود که رهبر معظم انقالب در پاسخ به نامه 
وزیر بهداشت بر شهید خدمت خواندن مدافعان 
نیوری  از کادر پزشکی، پرستار،   اعم  سالمت 
بهداشت و خدمات که جان خود را برای مبارزه 
با این بیماری فدا کرده اند موافقت فرمودند. از آن 
روز دستورات متعددی نیز از سوی رئیس جمهور 
صادر شد. پس از آن جلسات مختلفی بین وزیر 
بهداشت و مقامات سازمان بنیاد شهید برگزار و بر 

تسریع روند تکمیل این پرونده این شهدا تأکید شد.
سعید اوحدی، رئیس سازمان بنیاد شهید و امور 
ایثارگران 27 آبان ماه سال جاری طی اظهار نظری 

در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهدای مدافع 
سالمت گفت: »امروز شاهدیم با شیوع بیماری 
کرونا فشار سنگینی بر دوش کادر درمان و بخش 
بهداشت است و تا به امروز در جامعه پزشکان و 

کادر درمان حماسه ای را شاهد بودیم.«
وی افزود: » با دستور مقام معظم رهبری قرار شد 
کمیته ای براساس مصوبات شورای امنیت ملی در 
کشور تشکیل شود تا به امروز جلسات کمیته ملی 
با مسئولیت وزارت بهداشت و حضور بنیاد شهید، 
سازمان بودجه و برخی سازمان ها به صورت منظم 
تشکیل شده است.« رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اظهار کرد: » 130پرونده مدافع سالمت در کشور 
وجود دارد که 40 پرونده این عزیزان بررسی و به 
بنیاد شهید واصل شده است. امیدواریم در یک بازه 
زمانی کوتاه بتوانیم این حق بزرگ را برای خانواده 
آنان برآورده کنیم.« وی در اظهار نظر دیگری در 
هفدهم آذرماه نیز اظهار نیز کرد: »در حال حاضر 
جلسات کمیته ملی و کمیته های استانی به منظور 
بررسی پرونده این شهدا به صورت مستمر برگزار 

می شود و تاکنون ۶0 پرونده از 130 پرونده بررسی 
شده از سوی کمیته های استانی در اختیار کمیته 
ملی قرار گرفته است که مصادیق شهادت مربوط 

به 40 پرونده تأیید شده است. «

وضعیت نامناسب خانواده شهدای 
مدافع سالمت

روند تکمیل پرونده شهدای مدافع و تصدیق شهادت 
40 نفر در حالی انجام شده است که وضعیت خانواده 

این افراد انتقادات بسیاری را بر انگیخته است.
محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی 
چندی قبل درباره وضعیت خانواده های شهدای 
سالمت، به ایسنا، گفت: »باید توجه کرد که کادر 
درمان اعم از پرستار یا پزشک اگر به هر دلیلی بیمار 
شد یا فوت کرد، خانواده اش ساقط می شود. کسی که 
شغل آزاد دارد، اگر فوت کند، فرزندش کارش را ادامه 
می دهد، اما حرفه پزشکی و پرستاری حرفه ای علمی 
و خاص است و خانواده کاری نمی تواند انجام دهد.«

ادامه در صفحه 15 

 ۴۰  مدافع سالمت 
به عنوان شهید شناخته شدند

برخی منابع، مجموع جان باختگان جامعه پزشکی را بیش از 4۰۰ تن عنوان کرده اند

اوحدی: در حال حاضر جلسات 
کمیته ملی و کمیته های استانی 

به منظور بررسی پرونده این 
شهدا به صورت مستمر برگزار 
می شود و تاکنون ۶۰ پرونده از 

۱۳۰ پرونده بررسی شده از 
سوی کمیته های استانی در اختیار 

کمیته ملی قرار گرفته است که 
مصادیق شهادت مربوط به ۴۰ 

پرونده تأیید شده است
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وی افزود: »هنوز هیچ اقدام حمایتی برای خانواده های 
شهدای سالمت انجام نشده است، با همسر یکی از 
همکاران ما که پزشک عمومی بود و فروردین ماه 
فوت کرده بود، تماس گرفتیم که می گفتند هزینه 
زندگی مان را پدرم می دهد. این یک انتقاد بسیار 
جدی سازمان نظام پزشکی است. اعالم شد که 
مدافعان سالمتی که به دلیل کرونا از بین می روند، 
»شهید خدمت« محسوب می شوند. باالخره شهید 
یعنی اینکه از خانواده هایشان حمایت شود، اما هنوز 
که هنوز است ساماندهی شهدای کادر درمان به نتیجه 
نرسیده است و این خیلی بد است. وقتی حمایت 

نباشد هم دست و دل به کار نمی رود.«
ظفرقندی بیان کرد: »اما باید تاکید کنم که نمی توان 
مطب را تعطیل کرد. پزشکان عمومی، عفونی و 
ریه در مطب ها، سطح اول مراجعه اند. اگر این  
پزشکان مطب را تعطیل کنند و بیمار نبینند، بار 
بیماران بر روی بیمارستان ها می ریزد. بنابراین 
نمی توان گفت اگر پزشکی که در مطب بیمار 
مبتال به کرونا را می بیند، اگر شهید شد، جزو 
مدافعان سالمت محاسبه نمی شوند. ما این موارد 

را احصا و مکاتبه کردیم.
ظفرقندی تاکید کرد: »منتها مهم این است که این 
موضوع اجرایی شود. اکنون 9 ماه از بیماری می 
گذرد و هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. 
دارند.  قرار  واقعا در مضیقه  افراد  این  خانواده 
یک نفر جانش را گذاشته و واقعا ایثارگرانه کار 
می کند. یک متخصص عفونی از صبح تا شب 
کارش دیدن بیماران کروناست و در دل خطر 
است. حال اگر یکی از این افراد که شهید می 
شود، مورد حمایت قرار نگیرد، بر روی بقیه هم 

اثر منفی دارد.«

آیین نامه تبعیض آمیز
و  عمومی  روابط  مدیرکل  کرمانپور،  حسین 
تأیید  در  نیز  پزشکی  نظام  سازمان  بین الملل 
سخنان ظفرقندی در رابطه با وضعیت خانواده 
شهدای مدافع سالمت به جنبه دیگری از آیین 
نامه شهدای سالمت پرداخت و به خبرنگار سپید، 
گفت: »از زمانی که کرونا وارد کشور شده است، 

کادر درمان کشور در هر دو بخش خصوصی و 
دولتی وارد کارزار شده اند و شهدای زیادی را در 
راه مبارزه با کرونا تقدیم کردند متأسفانه در همان 
روزهای نخست بخشنامه ای به تعجیل تدوین 
شد و که بین بخش خصوصی و دولتی فاصله 
انداخت. به عنوان مثال که اگر فرد در بیمارستان 
خصوصی و یا مطب فوت شده بود، مشمول شهید 
نمی شد، حال آنکه تعداد زیادی از این افراد در 
مطب های خود مبتال شده و فوت کرده اند. حال 
آنکه دستورالعمل ها در ابتدا افرادی را مشمول 
شهید خدمت می کرد که در بیمارستان ها و مراکز 

دولتی فوت کرده بودند.«
کرمانپور بیان کرد: »دوستان ما در وزارت بهداشت 
و بنیاد شهید وقتی این فاصله گذاری را دیدند 
تمامی  قرار شد  و  داده  تغییر  را  رویکرد خود 
با کرونا جان  مبارزه  افرادی که در خط مقدم 
فشانی می کنند مصداق شهید خدمت باشند. اما 
خروجی از این تغییر رویکرد دیده نشده است و 
بسیاری از نگرانی هایی که از سوی جامعه پزشکی 

به سمت ما می آید ناشی این تبعیض است.«
وی یادآور شد: »بسیاری از خانواده این افراد که تا قبل 
از شهادت عزیر خود در سطح متوسط مالی بودند. 

اما پس از شهادت عزیز خود تمامی حساب های 
مالی فرد بر اساس قانون بسته می شود و هیچ مبلغی 
نیز برای آنها واریز نمی شود. همین موضوع سبب 
شده است تا بسیاری از این خانواده ها از وضعیت 
نامناسب مالی برخوردار شوند چنانکه حتی ماشین 
یا وسایل خانه خود را بفروشند و یا اینکه پدر و 
مادر همسر یا والدین شهید هزینه زندگی آنان را 
بپردازد. در حالیکه تأمین این خانواده ها باید از سوی 
بخشی مانند وزارت بهداشت یا بنیاد شهید باشد.«
کرمانپور در مورد روند تکمیل پرونده شهدای 
مدافع سالمت نیز گفت: »سرعت عمل در این 
کار علی رغم بسیار کند است. علی رغم اینکه 
دستورات مؤکد رهبری، رئیس جمهور و وزیر 
بهداشت مبنی بر این است که هرچه زودتر پرونده 

این شهدای عزیز به سرانجام برسد.« 
پس از  9 ماه شهادت، هنوز پرونده شهید ناقص است

شیرین نیرومنش،  عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران  و همسر شهید مدافع سالمت 
دکتر  حبیب اهلل پیروی متخصص قلب و عروق 
است، وی در رابطه با روند پرونده شهادت همسر 
خود به سپید، گفت: »دکتر پیروی اسفندماه فوت 
کرده و جزو اولین شهدای مدافع سالمت بودند و 

زمانی ایشان به شهادت رسید که نه تستی بود و نه 
روش های پیشگیری مانند امروز عنوان می شد، هیچ 
چیزی درمورد بیماری مشخص نبوده و وضعیت 
کامال مبهم بود. در آن شرایط دکتر پیروی مبتال 

شدند و به شهادت رسیدند.«
وی در رابطه با وضعیت پرونده شهادت همسر 
خود، اظهار کرد: » االن بیش از 9 ماه از شهادت 
به هر کجا رجوع  تا مدت ها  و  ایشان گذشته 
می کردیم می گفتند باید آیین نامه این کار نوشته 
شود و پرونده ها و مدارک جمع آوری شود. ظاهرا 
در حال حاضر آیین نامه تدوین شده است. اما 
آخرین خبری که ما داریم این است که ایرداتی 

به پرونده وارد کرده اند.«
نیرومنش ادامه داد: »این آیین نامه افرادی را مشمول 
شهدای سالمت محسوب می کند که به عنوان 
درمانگر مبتالیان کرونا و در بخش کرونا کار 
می کردند. این بیشتر شامل پرسنل پرستاری و 
تعدادی محدود از پزشکان آی.سی.یو و بیهوشی 
شود که در این بخش ها کار می کنند. و تعداد 
افرادی که در بخش های  از پزشکان و  زیادی 
مختلف مشغول به کار بودند در این آیین نامه 
لحاظ نشده اند و وضعیت آنان مشخص نیست.«
وی ادامه داد: »یکی از سواالتی که در مورد دکتر 
پیروی میکنند این است که شیفت کاری ایشان 
کاری  در حالیکه شیفت  است،  بوده  چه طور 
مربوط به پرستار، کارمند و .. است شیفت کاری 
پزشک مشخص است  و شش روز در هفته 
ایشان در بیمارستان بودند و مشغول کار بودند. 
استعالمی که از بیمارستان خواسته اند این است 
شیفت کاری و اسامی بیماران کرونایی ایشان را 
اعالم کنند که این مسأله امکان پذیر نیست. چرا 
که بسیاری از بیماران علی رغم اینکه کرونا داشتند 
تست آنها منفی بود. تازه زمانی ایشان فوت کردند 
که تست های کرونا مانند امروز وجود نداشت.«
وی یادآور شد: »این آیین نامه تفاوت بین پرستاران 
و پزشکان بخش کرونا و دیگرپزشکانی که در 
اثر کرونا فوت کرده اند قائل شده است. در حال 
حاضر پرونده دکتر پیروی بلوکه شده است و 
تمامی حساب های مالی ایشان نیز بسته شده است 
و حقوقی به خانواده ایشان تعلق نگرفته است.«

کم توجهی به خانواده شهدای سالمت
سمیه رضوی همسر پرستار شهید مدافع سالمت 
سامان قادر که در سردشت به شهادت رسید نیز به 
سپید گفت: »هنوز پرونده شهادت همسرم تکمیل 
نشده است و تمامی حقوق ایشان نیز به دلیل 
قراردادی بودن متوقف شده است. و حتی حکم 
ایشان را کامال لغو کرده اند.« رضوی افزود: » با 
وجود اینکه مدارک را تحویل داده ایم اما هنوز 
جلسه ای برای پرونده ایشان تشکیل نشده است.«
یا وزارت  دانشگاه  »از جانب  یادآور شد:  وی 
و  نزده  سر  ما  به  کسی  امروز  تا  نیز  بهداشت 

جویای احوال ما نشده است.« 
در همین حال همسر یکی دیگر از شهدای مدافع 
سالمتی که نخواست نامش ذکر شود اظهار کرد:  
»همسرم پزشک بوده و در یکی از بیمارستان های 
تأمین اجتماعی به خدمت مشغول بوده است. 
برای ایشان با سابقه ای 22 ساله تنها 17.5 سال 
سنوات کاری محسوب شده است و فرصتی برای 
پرداخت اقساط و امهال وامهایمان داده نشده است 
و هیچ نهادی نیز  به پیگیری وضعیت خانواده 

نپرداخته است.«

کرمانپور: تمام حساب های مالی 
فرد  پس از  فوت، بر اساس 

قانون بسته می شود و هیچ 
مبلغی نیز برای خانواده آنها واریز 

نمی شود. همین موضوع سبب 
شده است تا بسیاری از خانواده 

شهدای سالمت از وضعیت 
نامناسب مالی برخوردار شوند 

چنانکه حتی ماشین یا وسایل خانه 
خود را بفروشند و یا اینکه پدر 
و مادر همسر یا والدین شهید 
هزینه زندگی آنان را بپردازد

نیرومنش همسر شهید پیروی: 
االن بیش از 9 ماه از شهادت 
ایشان گذشته و تا مدت ها به 

هر کجا رجوع می کردیم می گفتند 
باید آیین نامه این کار نوشته 

شود و پرونده ها و مدارک 
جمع آوری شود. ظاهرا در حال 

حاضر آیین نامه تدوین شده 
است. اما آخرین خبری که ما 

داریم این است که ایرداتی به 
پرونده وارد کرده اند
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