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وزیر بهداشت:  خبـر

واکسنکروناتابهار۱۴۰۰دراختیارایرانیهاقرارمیگیرد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »واکسن 
کرونا را تولید می کنیم و تا بهار سال آینده این واکسن 

را در ایران خواهیم داشت.«
به گزارش سپید، سعید نمکی، روز یکشنبه 23 آذر 
در ستاد مدیریت بیماری کرونای خراسان جنوبی 
اظهار کرد: »رعایت پروتکل های باالی 9۰ درصد 

نشان از غنای فرهنگی مردم است.«
وی با بیان اینکه باید با تالش هر چه بیشتر از آمار 
ورودی بیمارستان ها و مرگ و میر ناشی از کرونا 
بکاهیم، افزود: »باید همدلی و اتحاد را برای تمام 

روزهای سخت کرونا حفظ کنیم.«
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 
واکسن کرونا را تولید می کنیم و تا بهار سال آینده 
آن را خواهیم داشت، تصریح کرد: »بنده به عنوان 
وزیر بهداشت اجازه نمی دهم هم وطنم گروه هدف 
تست واکسن شود.« وی با بیان اینکه کرونا با تپش 
قلب مردم دخیل شده و بسیار نیازمند تحلیل و تفسیر 
نیست بلکه باید از ابتال بیماری بکاهیم، تصریح کرد: 

»اگر از مرگ و میر یک نفر بکاهیم، بزرگترین خدمت 
را به مردم منطقه داشته ایم.« وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با بیان اینکه خراسان جنوبی در خیز 
وحشتناک پاییزه قرار گرفت و با توجه به التهاب پیش 
آمده در استان برای ما از اهمیت باالیی برخوردار بود، 
اظهار کرد: »جنوب کرمان و خراسان جنوبی گرفتار 
این آتش بیماری شدند و دیدیم به طوری که طبس 

رتبه اول مرگ و میر کرونا را دارد.«
نمکی با بیان اینکه با توجه به شرایط جغرافیایی 
منطقه، تحلیل یک مرگ در خراسان جنوبی با یک 
مرگ در شهرهای پر جمعیت بسیار متفاوت است، 
تصریح کرد: »پیک سوم تمام جهان را گرفتار کرد؛ 
علی رغم اینکه می گویند ایران در رتبه 12 است، در 

واقع رتبه 31 جهان را از نظر مرگ و میر داریم.«
وی با بیان اینکه 88 کشور جهان آماری دقیق از کرونا 
ارائه نمی دهند، تصریح کرد: »ایران همواره در ارائه 
آمار و اطالعات، صحیح ترین، دقیق ترین و مقرون 

به صحت ترین آمار را ارئه داده است.«

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 
انسانی سیاسی نیستم و هرگز سوار بر قطار سیاست 
نشده ام، تصریح کرد: »برخی کشورهای همسایه آمار 

درستی از کرونا ارائه نمی دهند.«
نمکی با بیان اینکه من به مردم هرگز دروغ نخواهم گفت 
و چیزی از آنها پنهان نخواهم کرد، اظهار کرد: »اعتبار 
ما به واسطه مردم است و اگر ما را به راست گویی و 
امانت داری نپذیرند باید به حال خودمان گریه کنیم.«
وی با بیان اینکه آماری که ایران ارائه می دهد مقرون 
به صحت ترین آمار جهانی است، تصریح کرد: »در 
شرایط پیش رو فرصتی برای ورود به حاشیه و تله های 
ژورنالیستی نداریم و آرامش مردم و کاهش تب کرونا 
مهم است.« وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
بیان کرد: »ابتالی سه هزار نفر در روز در آمریکا و 
8۷8 مرگ در ایتالیا آمار تاسف باری بوده که برای 
سالمتی مردمانش دعا می کنیم.« نمکی با بیان اینکه 
کشورهایی مانند انگلیس و آلمان زیرساخت های 
آماده برای خدمت رسانی دارند، اما آمار مرگ باالی 
۵۰۰ نفر را تجربه داشته اند، تصریح کرد: »متوسط 

تخت ما 1.۶ به ازای هر هزار نفر جمعیت است.«
وی با بیان اینکه ما با دست های بسته در اقیانوس بال 
شنا می کنیم چراکه با خباثت های آمریکا برای تامین دارو 
در حصر هستیم، اظهار کرد: »آمارها در برابر همت، 
غیرت و شجاعت مردم سر تعظیم فرود آورده اند.«

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: 
»بر اساس پیس بینی ها، ایران در این ماه باید روزی 
12۰۰ مرگ ناشی از کرونا داشت، اما نه تنها این 
اتفاق نیفتاد بلکه با همکاری مردم و مسئوالن کمر 

منحنی در پیک سوم شکست.«
نمکی با بیان اینکه تمام اقشار و گروه های مردمی 
به میدان مبارزه با کرونا آمده و مرگ را به 2۰۰ نفر 
نزدیک کردند که این امر حماسه ای بسیار ارزشی بوده 
و در تاریخ ایران ثبت خواهد شد، افزود: »در اوج 

تحریم ها در پیش بینی برخی موسسات مدال افتخار 
گرفتیم.« وی با بیان اینکه 1۶۰ شهر قرمز داشتیم اما 
اکنون با همدلی و وفاق 23 شهر قرمز داریم، تصریح 
کرد: »در مهار کرونا در اردیبهشت، در اوج تحریم و 
بدترین شرایط کشور، میزان آمار مرگ و میر کرونا را 
به 3۰ تا 4۰ نفر رساندیم، اما دو مرتبه عنان از دستمان 
خارج شد و شاهد پیک دوم و سوم بودیم.« وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ما 
راهی جز اینکه خالف رویه های گذشته عمل کنیم، 
نداریم، خاطرنشان کرد: »موثرترین واکسن دنیا را 
برای این کشور تامین می کنیم؛ روزهای آینده این 
خبر خوش را خواهیم داد که این واکسن از معتبر ترین 

منابع وارد می شود.«
نمکی با بیان اینکه واکسن پدیده ای نیست که بشریت 
را از کرونا نجات دهد؛ هرچند تاثیرگذار است، اما تمام 
داستان نیست، تصریح کرد: »از مردم می خواهیم امسال 
یلدا را به شیوه ای متفاوت برگزار کنیم، نمی دانیم در 
پیک جدید چه هجمه جدیدی را خواهیم داشت.«

وی افزود: »هر گونه ساده انگاری و عادی انگاری، 
شرایط زمستانه را سخت می کند و باید شب یلدای 
سال جاری را به گونه ای متفاوت با دیگر سال ها ببینیم.«
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 
تمام تالش ما بر این است که مردم این سرزمین حسرت 
نداشتن امکاناتی را که دیگران دارند نخورند، تصریح 
کرد: »به دنبال این هستیم که با نگاه اعتقادی، ملی و 
مردم ساالری دینی، ملت شریف ایران به آنچه که 

درخور شان آنها است، دست یابند.«
به گزارش ایسنا، نمکی با بیان اینکه واکسن کرونا 
را تولید می کنیم و تا بهار سال آینده این واکسن را 
در ایران خواهیم داشت، یادآور شد: »نمی گذاریم 
ملت ایران موش آزمایشگاهی هیچ جریانی شود و 
نمی گذاریم غیرت ملی این سرزمین پایمال برخی 

از فزون خواهی های دیگران شود.«

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه واکسن ایرانی کرونا از 
اول دی ماه تزریق می شود، اظهار داشت: »خط تولید این واکسن ها 
همزمان با آزمایش بر روی نمونه انسانی و اثبات اثر بخشی کامل 
در حال راه اندازی است و با تایید معیارهای بالینی و علمی به تولید 

انبوه می رسند.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در گفت وگو با فارس در خصوص 
ورود یکی از واکسن های کرونای ایرانی به مرحله کارآزمایی انسانی 
گفت: »با تالش مضاعف دانشمندان ایرانی در تولید واکسن کرونا، 
یکی از این واکسن ها مجوز کمیته ملی اخالق و پژوهش را برای 
ورود به فاز تست انسانی دریافت کرده و دو یا سه واکسن دیگر هم 

تا اواخر دی ماه این مجوز را دریافت خواهند کرد.«
وی با بیان اینکه واکسن ایرانی کرونا از اول دی ماه تزریق می شود، 
اظهار داشت: »خط تولید این واکسن ها همزمان با آزمایش بر روی 
نمونه انسانی و اثبات اثر بخشی کامل در حال راه اندازی است و با 

تایید معیارهای بالینی و علمی به تولید انبوه می رسند.«
وی درباره خرید 2۰ میلیون دوز واکسن کرونا از شرکت های خارجی 

تا نیمه دوم اسفند 99 اظهار داشت: »خرید از کشورهای خارجی از 
طریق کوواکس قطعی شده و با شرکت های مختلف تولید واکسن 
از دو راه خرید مستقیم یا تولید مشترک واکسن در ایران در حال 
رایزنی هستیم اگرچه با آپارتاید تحریمی از سوی کشورهای غربی 
مواجه هستیم. به ظاهر ما تحریم دارویی نیستیم ولی در کوچک ترین 
انتقال ارز مانع ایجاد می شود.« حریرچی درباره کیفیت واکسن داخلی 
در رقابت با نوع خارجی اظهار داشت: »ما برای تولید واکسن داخلی 
از تکنولوژی های متفاوت مبتنی برMRNA، ویروس ضعیف شده و 
ویروس منتقل شده ژنتیکی بر روی یک ویروس دیگر استفاده می کنیم. 
هر کدام از واکسن های ما مشابه نوع خارجی است و اثربخشی آن 

هم قابل مقایسه با نوع خارجی خواهد بود.«
وی همچنین گفت: »در نیمکره جنوبی زمین با استفاده از ماسک و 
رعایت پروتکل های بهداشتی ابتال به بیماری آنفلوآنزا، 9۵ درصد 
کاهش پیدا کرد. چون این بیماری از طریق تنفس منتقل می شود به 
واسطه استفاده مردم از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی، شست وشوی 
دست و کاهش ترددها ابتال به آن کاهش می یابد بنابراین ما نگرانی 

چندانی بابت شیوع این بیماری در کشورمان نداریم. این واکسن پیش 
از این و در مهرماه به کسانی مثل بیماران صعب العالج و زنان باردار 
به صورت رایگان تزریق شده است.« معاون وزیر بهداشت با اشاره 
به فرا رسیدن شب یلدا گفت: »تا جای ممکن مردم از برگزاری این 
مراسم و دورهمی ها پرهیز کنند و بدانند دور همی های خانوادگی 
یکی از دالیل اصلی شیوع این بیماری است و با برگزاری دورهمی ها 

زحمات کادر بهداشت و درمان هدر می رود.«

معاون کل وزارت بهداشت خبر داد

تزریق نخستین واکسن ایرانی از اول دی
۳ واکسن ایرانی کرونا در انتظار دریافت کد اخالق



سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد خبـر

پیشنهاد منع تردد و تعطیلی مشاغل در شب یلدا  از ساعت ۱۸
افزایش قدرت انتقال کرونا

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا به تشریح مصوبات جدید 
ما  دقیق  »پیشنهاد  و گفت:  پرداخت  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد 
برقراری ممنوعیت تردد از ساعت ۱۸ و همچنین تعطیلی اصناف 
از ساعت ۱۸ است در ۲۹ و ۳۰ آذر است. این محدودیت ها 
پس از تصمیم گیری های بیشتر در تمام شهرهای قرمز، نارنجی 

و زرد اجرای خواهد شد.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی گفت: »هفته گذشته مصوبه ای 
در ارتباط با منع تردد در شهرهای قرمز و نارنجی از ۹ شب تا ۴ 
صبح داشتیم که در آن قید شده بود این محدودیت در شهرهای 
این  مجدد  بررسی  با  شود،  اجرا  هزارنفر جمعیت   ۲۰۰ باالی 
محدودیت به شهرهایی با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر هم 
تعمیم پیدا کرد. بحث اقدام و عملیاتی کردن محدودیت ها فشار 
زیادی به ناجا وارد می کند و اآلن در هر شهر نارنجی فارغ از 

جمعیت محدودیت تردد ۹ شب تا ۴ صبح اعمال می شود.«
وی افزود: »پیشنهاد دیگری که در ستاد مطرح شد بحث منع تردد 
و کاهش فعالیت کسب و کار از ساعت ۱۸ به بعد در روزهای 
شنبه و یک شنبه هفته آینده )۲۹ و۳۰ آذر( بود، چرا که نگرانی های 
بسیار جدی در رابطه با برگزاری دورهمی و شب نشینی در این 
ارتباطات  این بود که وزارت  شب  وجود دارد. موضوع دیگر 
در صورت امکان برای شب یلدا تسهیالتی ارائه دهد. همچنین 
افزایش برنامه های سرگرم کننده صدا و سیما برای شب یلدا از 
تاکیدات ما بود. امیدواریم موضوع برگزاری مجازی دورهمی های 
شب یلدا و پرهیز از تجمعات جدی گرفته شود. پیشنهاد دقیق ما 
برقراری ممنوعیت تردد از ساعت ۱۸ و همچنین تعطیلی اصناف 
از ساعت ۱۸ است. این محدودیت ها پس از تصمیم گیری های 
بیشتر در تمام شهرهای قرمز، نارنجی و زرد اجرای خواهد شد 

و اطالع رسانی درمورد آن انجام خواهد شد.«
»این  کرد:  اظهار  نقل عمومی  و  به معضل حمل  اشاره  با  وی 
موضوع یکی از مشکالت و معضالت ما در کالنشهرها بویژه 
در پایتخت است. برای اضافه کردن وسیله به ناوگان حمل و نقل 
عمومی مصوبه پیشنهادی داشتیم که تاپایان سال ۴۰۰۰ اتوبوس 

به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه شود.«
رییسی ادامه داد: »اکنون بعد از محدودیت هایی که ایجاد شد 
شاهد یک آرامش نسبی هستیم، ورودی به بیمارستان ها و موارد 
مرگ و میر کاهش یافته است. از هفته قبل تا اآلن هزار مرگ  
داغدار شدن  از  خانواده  یعنی ۱۰۰۰  است،  کم شده  کرونایی 
آمار  قطع  طور  به  نشود  رعایت  پروتکل ها  اگر  یافتند.  نجات 
افزایشی خواهد شد چون رفتار ویروس به ما نشان داده است 
به محض عدم کنترل، آمار باال می رود. سرد شدن هوا، دورهمی 
خانوادگی که بیش از ۵۰ درصد بستری های فعلی بیمارستان ها 
مربوط به این افراد است اگر ادامه دار باشد، سبب می شود در 
اواخر دی و اوایل بهمن ماه پیک مجدد داشته باشیم. گاهی در 
اوج بحران هستیم  می گوییم  ای کاش زودتر کاری کرده بودیم 
اما اکنون در شرایط نسبتا مساعدی هستیم که اگر رعایت نکنیم 

در دی ماه و بهمن ماه خیز مجدد خواهیم داشت.«
وی با اشاره به آثار هوای سرد بر بیماری کرونا، گفت: »سازمان 
جهانی بهداشت اعالم کرده است طی ۶ هفته گذشته در جهان، 
موارد مرگ و میر کرونا ۶۰ درصد افزایش یافته است. این نشان 
اثر  البته  بیماری است.  با  ارتباط آن  تاثیر هوای سرد و  دهنده 
سرما به این شکل است که در این ایام افراد در محیط های بسته 
و با تهویه نامطلوب کنار یکدیگر قرار می گیرند و این موضوع 

شیوع بیماری را افزایش می دهد.«
رییسی تاکید کرد: »نباید فراموش کنیم اصناف و کسبه در این 
تا سالمتی  تعطیل کردند  را  اقتصادی کسب و کار خود  فشار 
برگردد و حیف است با دورهمی و شب نشینی این دستاورد را 
از دست دهیم. از اسفندماه سال قبل با بیماری کلنجار می رویم. 
در سیزده بدر و عید رعایت کردیم و در اردیبهشت ماه اوضاع 
بسیار خوبی داشتیم. پس از آن با ساده انگاری بیماری خیز شدید 
داشتیم و اکنون تازه کادر درمان زمان پیدا کردند نفسی بکشند. 
البته هنوز موفقیت کامل حاصل نشده است و باید تا زمانی که 

هوا سرد است دورهمی ها را به حداقل برسانیم.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، اظهار کرد: »البته همین االن 

هم بیش از ۲۰۰ نفر در روز جان خود را از دست می دهند که 
تنها یک عدد نیست بلکه عزیزان یک خانواده هستند که می توان 
با رعایت پروتکل ها جلوی این اتفاق را گرفت. می دانیم ماسک 
زدن کار ساده ای نیست اما خوشحالیم که امروز دیگر در میان 

مردم جا افتاده است.«
وی با اشاره با آمار جهانی کرونا، تصریح کرد: »اروپا و آمریکا 
در حوزه سالمت و اقتصاد کشورهای پیشرفته ای هستند ولی 
از طرف دیگر میزان رعایت پروتکل ها در این کشورها سبب 
تجربه شرایط سخت برایشان شده است. اکنون آلمان مرگ باالتر 
از ۵۲۵ نفر در روز را تجربه می کند و یا آمریکا مرگ روزانه 
بیش از ۳۰۰۰ هزارنفر را تجربه کرده است. این در حالی است 
که کشورهای ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، تایلند و... در 
کنترل بیماری موفق بودند و علت آن هم قانون پذیری باالی مردم 
است. کره جنوبی با ابزار مسئولیت اجتماعی و قانون پذیری و 
سیستم دیجیتال به موفقیت کنترل بیماری رسیده است. ما هم پا 
به پای دنیا به فکر دولت الکترونیک بودیم اما اجرایی نکردیم. 
همچنین این کشورها تجربه مدیریت sars و mers را داشتند 
و این موضوع هم عاملی برای موفقیت در کنترل بیماری است. 
ادامه دار  با  اما  نداریم  گاهی چاره ای جز محدودیت و جریمه 

شدن روند بیماری نمی توان این شیوه را ادامه داد.«
وی افزود: »اطالع رسانی و فرهنگسازی مناسبی تاکنون صورت 
گرفته است و مردم می دانند باید در خانه بمانند. ماسک، فاصله گذاری 
اجتماعی، کاهش تردد و... تاکنون بارها اطالع رسانی شده است. 
بودن در یک فضای بسته با تعداد افراد زیاد احتمال ابتال به بیماری 
را افزایش می دهد. در دورهمی های خانوادگی کسی ماسک نمی زند 
و تصور می کنند کسی از عمه یا خاله اش بیماری را نمی گیرد. در 
دورهمی ها بیشتر صحبت می کنیم و احتمال انتقال ویروس افزایش 
می یابد. این در حالی است که دورهمی ها عمومًا بیش از یک 
ساعت طول می کشد و در تمام مدت در فضای بسته نشسته ایم.«
رییسی ادامه داد: »جهش های ژنی مختلفی در ویروس کووید۱۹ 
رخ داده و قدرت سرایت و انتقال آن افزایش یافته است و به 
همین دلیل سنین پایین تر هم درگیر بیماری می شوند چون حجم 
بیشتری از ویروس آزاد می شود و میزان چسبندگی آن بیشتر است. 
این تصور که به محض تزریق واکسن ایمنی ایجاد می شود اصال 
درست نیست. کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس واکسیناسیون را 
آغاز کردند ولی با آغاز تزریق واکسن زنجیره بیماری بالفاصله 
قطع نمی شود، مدتی زمان می برد تا ایمنی در بدن ایجاد شود و 
از طرفی واکسن هم به میزان مشخصی اثربخشی دارد. ما هنوز 
تجربه و مطالعه ای نداریم که مثال یک سال بعد از تزریق واکسن 
چه اتفاقی می افتد چون واکسیناسیون تازه آغاز شده است. ضمن 
امیدواری نسبت به قطع زنجیره بیماری و واکسیناسیون همچنان 

باید رعایت پروتکل ها را جدی بگیریم.«
رییسی ادامه داد: »ستاد ملی مقابله با کرونا از حدود ۴ هفته قبل 
تصمیم بسیار خوبی گرفت که آن هم هوشمندسازی محدودیت ها 
بود، یعنی اگر بر اساس شاخص ها و معیارها در سطح یک شهر 
ببینیم بیماری می تواند به سایر نقاط هم منتقل شود، سریعًا به 
سراغ این شهرها خواهیم رفت. حدود دو هفته قبل ۳۴ شهر 
قرمز داشتیم و مستقیما به سراغ آنها رفتیم، از این تعداد، ۷ شهر 
از اعمال محدودیت  وضعیت بسیار بحرانی تری داشتند، پس 
ویژه و اجرای ۱۰۰ درصدی محدودیت ها موفق شدیم اوضاع 
مقامات  و  استانداران  فرمانداران،  بین  این  در  کنیم.  کنترل  را 

استانی بسیار به ما کمک کرده اند.«
ادامه در صفحه 4 
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استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت وگو با سپید: خبـر

گاهی سالمت آدم ها فدای ژورنالیستی کردن 
یک خبر غیرواقعی می شود

در روزهای گذشته خبری در رسانه ها منتشر 
در  که  کسانی  از  نفر   6 اینکه  بر  مبنی  شد 
کرده  شرکت  فایزر  واکسن  بالینی  کارآزمایی 
بودند، فوت کرده اند. پس از انتشار این خبر، 
اظهارنظرهای مختلفی در این باره منتشر شد 
که برخی همین مسئله را دلیلی بر قابل اعتماد 
نبودن واکسن های ساخته شده در جهان دانستند 
و در مقابل برخی هم اعالم کردند که اوال 4 نفر 
از این تعداد، در گروه دارونما بوده و واکسن 
دریافت نکرده بودند و همچنین استدالل کردند 
که فوت این تعداد، نمی تواند ارتباطی با تزریق 

واکسن داشته باشد.
مسعود یونسیان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران در گفت وگو با سپید درباره همین 
موضوع اظهار داشت: »اگر ما میزان مرگ که در 
کشورهای مختلف بین 7 تا 10 نفر در هر 1000 
نفر است را همان 7 یا حتی با اغماض 5 در 
هزار نفر درنظر بگیریم، برای یک جمعیت 40 
هزار نفری انتظار می رود که 200 نفر از آنها در 
طی یک سال فوت کنند. از طرفی این نکته را 
هم درنظر بگیریم که اینها )شرکت کنندگان در 
کارآزمایی واکسن( چون حدود 3 ماه پیگیری 
داشته اند، )3 هفته پس از تزریق واکسن اول، 
واکسن دوم زده شود و 2 ماه هم تحت نظر قرار 
می گیرند( قاعدتا حدود یک چهارم از این تعداد، 
فوت می کنند؛ یعنی 50 فوت از این تعداد 200 
نفر فوت ساالنه، حداقل تعداد »مرگ منتظره« 
است. بنابراین در یک جمعیت 40 هزار نفری 

آن هم در یک بازه زمانی 3 ماهه، فوت 6 نفر، 
است.  کمتر  هم  منتظره  مرگ  میزان  از  حتی 
حاال اینکه چرا انقدر کمتر از حد انتظار بوده، 
سوالی است که دالیل مختلفی می تواند داشته 
باشد. یکی از این دالیل می تواند این باشد که 
آدم های نسبتا سالم تری کاندیدا شده اند؛ دلیل 
از  بیشتر  مدت  این  در  شاید  اینکه  هم  دیگر 

خودشان مراقبت کرده اند.«

یونسیان ادامه داد: »ولی وقتی در خبرگزاری ها 
اینطور عنوان شود که 6 نفر فوت کرده اند، شاید 
عموم مردم، برداشت صحیحی از این خبر نکنند 
نفر   5 نفر  از هر 1000  است  قرار  اصوال  که 
)به هر دلیلی غیر از شرکت د رمطالعه( فوت 
کنند. این مسئله مثل این است که ما ادعا کنیم 
براساس تحقیقات، روزانه در تهران 160 نفر 
از کسانی که صبحانه می خورند، می میرند. در 

صورتی که فوت روزانه 160 نفر، مرگ طبیعی 
مورد انتظار ماست یعنی مرگ به سایر علل و 

عوامل طبیعی و غیرمرتبط.«
استاد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه 
این  »بیان  کرد:  تصریح  تهران  پزشکی  علوم 
خبر، به صورت ژورنالیستی بوده و این واقعا 
خوب نیست. بخاطر اینکه فضای خوبی که به 
نفع واکسن در کشورمان ایجاد شده، با پخش 
شدن چند خبر غیرعلمی و غیرواقعی شبیه این 

در میان مردم، به کلی خراب می شود.«
وی افزود: »اگر قرار باشد همین خبر به درستی 
نقل شود باید به این صورت گفته شود که نه 
افرادی که واکسن دریافت کرده اند، بلکه افرادی 
که در مطالعه شرکت کرده اند، 6 نفرشان فوت 
کرده اند. البته این تعداد به مراتب کمتر از تعداد 
مرگ مورد انتظار است بنابراین هیچ ارتباطی 

به شرکت در مطالعه و فوت مشاهده نشد.«
توجه  باید  اینکه  کرد: »ضمن  اضافه  یونسیان 
داشته باشیم که دو سوم از این تعدادی که فوت 
کرده اند، در بازوی دارونما قرار داشته اند یعنی 
همان آب و نمک یا همان محلول سالینی که 
برای سرم تزریقی استفاده می شود و بسیاری 
اگر  بنابراین  می شوند.  رقیق  آن  با  داروها  از 
باید  باشد،  داشته  اثر سوئی  واکسن  بود  قرار 

برعکس می بود.«
وی خاطرنشان کرد: »عرض من این است که 
گاهی سالمت آدم ها فدای ژورنالیستی کردن 

یک خبر غیرواقعی می شود.«

 ادامه از صفحه 3
وی افزود: »اکنون 12 شهر قرمز داریم که عمده این شهرها در دو 
استان است. هفته گذشته فقط 4 استان اردبیل، گیالن، مازندارن 
و گلستان هنوز در وضعیت قرمز باقی مانده بودند که خوشبختانه 
اردبیل و گلستان از وضعیت قرمز خارج شدند و دو استان گیالن 
و مازندران هنوز در وضعیت قرمز هستند. در بین همین دو استان 
هم مازندارن 5 شهر قرمز و گیالن 4 شهر قرمز دارد بنابراین برای 
خارج کردن این استان ها از وضعیت قرمز اولویت ما کم کردن 
بیماری در شهرهای قرمز است. در استان مازندارن، آمل، بهشهر، 
رامسر، گلوگاه و نکا و در استان گیالن، آستارا، بندر انزلی، رودسر 
و توالش است. همچنین زرین دشت در استان فارس، بافق در 
استان کرمان و گمیشان در استان گلستان هم وضعیت قرمز دارند. 
در میان این 12 شهر قرمز، 5 شهر آستارا، توالش، گلوگاه، آمل و 

نکا وضعیت صعودی بیماری را تجربه می کنند.«
رئیسی تاکید کرد: »اکنون روند بیماری در گیالن صعودی است. 
در مازندارن هم روند صعودی متوقف شده است اما هنوز شاهد 
آغاز روند نزولی نیستیم.« وی درباره رعایت پروتکل های بهداشتی، 
گفت: »میانگین رعایت پروتکل ها 87 درصد است و فوق العاده 
خوب رعایت شده است. همکاری مردم در محدودیت هایی که 
اعمال شد باالتر از 90 درصد است. اکنون در سطح کشور 12 

شهر در وضعیت قرمز، 231 شهر در وضعیت نارنجی و 205 
شهر در وضعیت زرد بیماری کرونا قرار دارند.«

وی درخصوص تردد خودروها، بیان کرد: »تردد خودروهای 
بین شهری 31 درصد کاهش یافته است. تصادفات خسارتی 
46 درصد و فوتی 42 درصد کاهش یافته است. نیروی انتظامی 
بسیار به ما کمک می کند و روزانه حدود 11 هزار نفر در نیروی 
انتظامی فعالیت می کنند و تا االن بیش از 200 هزار نیرو برای 
کنترل ترددها مشارکت داشته اند. بر اساس جریمه ای که نیروی 
انتظامی گزارش داده است تاکنون 600 هزار جریمه برای تردد 
9 شب تا 4 صبح صورت گرفته است. همچنین به دو میلیون 
خودرو که در حال خروج از شهرها بودند تذکر دادند که سفر 
نروند و 772 هزار نقض محدودیت را شناسایی کردند که عالوه 
بر جریمه مجبور به بازگشت کردند. در عین حال 52 هزار جریمه 
در شهرهای نارنجی و 60 هزار جریمه تردد هم در شهر قرمز 

صورت گرفته است.«
وی درباره طرح شهید سلیمانی، گفت: »روزانه زیر 70 هزار تست 
انجام می شود ولی پیشرفت بسیار خوبی داشته ایم. مشکلی در تامین 
کیت نداریم ولی مشکل در انجام تست  است چون بار مراجعه به 
مراکز کمتر شده است، قسمت بزرگ فعالیت ما سنجش اطرافیان 
فرد کرونا مثبت است. در سازماندهی و اجرا تا هفته قبل در مرحله 

استقرار بودیم و تاکنون 723 هزار خانواده آسیب پذیر کرونا تحت 
پوشش گروه های حمایتی ما قرار گرفتند. حدود 500 هزار مراقبت 

تاکنون انجام شده است.«
وی درباره وضعیت قرنطینه بیماران گفت: »8300 تخت قرنطینه 
شامل مهمانسرا و هتل ها آماده داریم، تقریبا سه روز است که این 
اقدام آغاز شده است و اکنون 357 نفر االن در این قرنطینه ها هستند. 
درمورد سالمندان هم برنامه مفصل و علمی داریم. حدود 8 میلیون 
نفر سالمند داریم  و بررسی کردیم سالمندانی که 4 فاکتور دارند 
بیشتر مورد توجه قرار گیرند: کسانی که باالی 75 سال هستند، 
کسانی که تنها زندگی می کنند، افراد دارای معلولیت هستند و 
سالمندی که یکی از اطرافیانش کرونا مثبت است را شناسایی 
کردیم و تسهیالت ویژه برایشان قائل شدیم. کسانی که این 4 
فاکتور را داشته باشند در میان کل سالمندان حدود یک میلیون و 
200 هزارنفر هستند. در هر محله شاید 40 نفر از این سالمندان 
سکونت داشته باشند که مراقب سالمت شناسایی کرده و به تیم های 
حمایتی معرفی می کند تا سالمند نگران خروج از منزل و... نباشد.«
وی که در یک برنامه تلوزیونی صحبت می کرد با تاکید بر لزوم 
ترک دورهمی ها بویژه در شب یلدا، گفت: »خواهش می کنیم 
مردم نکات بهداشتی را رعایت کنند. برای یک ساعت گفت وگو 

کردن می توانند از تلفن همراه استفاده کنند.«



معاون درمان ستاد کرونای استان تهران خبر داد خبـر

کاهش ۴۰ درصدی بستری های کرونا در تهران
معاون درمان ستاد کرونای استان تهران از کاهش ۴۰ درصدی میزان 

بستری بیماران کرونایی در بیمارستان های تهران خبر داد.
به گزارش سپید، نادر توکلی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: »خوشبختانه 
نسبت به یک ماه گذشته آمار بیماران بستری در بیمارستان های تهران 
۴۰ درصد کاهش یافته است، به گونه ای که آمار بستری ها از باالی ۶ 

هزار نفر به حدود ۳ هزار و ۴۰۰ نفر رسیده است.«
وی در این باره توضیح داد: »همچنین باید در نظر گرفت که برخی از 
بیماران بستری کرونایی نیز به صورت تصادفی شناسایی شده اند، به 
عبارت دیگر افراد به عنوان بیمار قلبی و یا تصادفی به بیمارستان مراجعه 
کرده و تستشان مثبت شده، به عبارت دیگر افراد به عنوان بیمار قلبی 
و یا تصادفی در بیمارستان بستری شده و تست PCR آنها مثبت شده 
ولی لزوماً عالئم مرتبط با کرونا را نداشته اند. به طور مثال در مراکز 
قلب تهران و شهید رجایی بین ۳۰ تا ۴۰ بیمار کرونایی بدون عالمت 
که به صورت تصادفی شناسایی شده اند به علت بیماری زمینه ای بستری 

شده و در آمار بستری کرونای تهران لحاظ شده اند.«
توکلی همچنین با اشاره به وضعیت و درصد مرگ و میر بیماران کرونایی 
در تهران نیز، عنوان کرد: »میزان مرگ ومیر بیماران کرونایی به نسبت 
کل مراجعات به  بخش های مختلف سرپایی و اورژانس و درمانگاه ها 
و کلینیک های بیمارستانی در بدترین وضعیت بین ۲ تا ۳ درصد است، 
به عبارت دیگر آمار مرگ و میر از هر ۱۰۰ بیمار مبتال حدود ۳ درصد 
است.« وی با بیان اینکه عمده مرگ و میرها در سنین باالی ۶۵ سال 

رخ می دهد، تاکید کرد: »این مسئله نشان دهنده اهمیت مراقبت و توجه 
بیشتر از گروه های پرخطر و به خصوص سالمندان است.«

معاون درمان ستاد کرونای تهران با تاکید بر اینکه با تمام این تفاسیر شرایط 
تهران همچنان بسیار شکننده و ناپایدار است، گفت: »آمار بستری ها طی 
چند روز اخیر ثابت مانده و خیلی نزولی نیست، یعنی به مرز حدود 
۳۴۰۰ نفر رسیده و پایین آمدن آن به سختی صورت می گیرد، ضمن 
اینکه میزان مرگ و میرها در تهران نیز هنوز باالی ۵۰ نفر در روز است 

که مساله بسیار مهم و قابل توجهی است.«

وی با اشاره به شرایط ناپایدار موجود، بر پرهیز از دورهمی های خانگی 
تاکید کرد و گفت: »در این شرایط برگزاری میهمانی و دورهمی های 
هرچند کوچک خانگی ریسک بسیار باالیی دارد، بنابراین از شهروندان 
تقاضا داریم که از برگزاری دورهمی هایی همچون شب یلدا که اغلب با 

حضور افراد سالمند خانواده برگزار می شود پرهیز کنند.«
توکلی با بیان اینکه به موازات فروکش کردن حدودی بیماری و میزان 
بستری ها، طرح محله محور مقابله با کرونا نیز در تهران در حال اجراست، 
گفت: »اجرای این طرح با مشارکت فرماندهان پایگاه های بسیج مناطق 
۲۲ گانه تهران به همراه رابطین بهداشت در برخی مناطق تهران به خوبی 
در حال اجراست و در شناسایی مبتالیان بدون عالمت و ردیابی بیماران 

و افراد در تماس با آنان بسیار موفق عمل کرده است.«
معاون درمان ستاد کرونای تهران با بیان اینکه پروتکل ها و محدودیت های 
مربوط به شهرهای نارنجی همچنان در تهران اجرا می شود، گفت: 
»متاسفانه هنوز شرایط خیلی خوب نیست و  همچنان شاهد حجم 
ترافیکی بسیار باالیی در سطح شهر تهران هستیم، البته مسائل اقتصادی 
نیز وجود دارد و شاید تصمیمات در سطح ملی با حفظ برخی مالحظات 
کلی اتخاذ می شود.« توکلی در پایان با تاکید بر اینکه بازگشایی ها و رفع 
محدودیت ها باید به تدریج و مرحله به مرحله انجام شود، گفت: »البته 
به نظر می رسد که شاخص مرزبندی شهرهای قرمز و نارنجی و غیره 
باید بر اساس شاخص ابتال باشد نه تعداد بستری؛ چراکه این مسأله به 

تسهیل و تسریع مدیریت و کنترل اپیدمی کمک می کند.«

عضو کمیته علمی ستاد کرونا با تاکید بر اینکه حتی با وجود واکسن، 
کرونا ریشه کن نمی شود و باز هم باید نکات بهداشتی را رعایت کنیم، 

نسبت به برگزاری مهمانی ها و دورهمی ها هشدار داد.
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا گفت: »در 
همه گیری کرونا، مردم تجارب ارزشمندی به دست آوردند. پس 
از محدودیت های اسفند، فروردین و ماه مبارک رمضان که مردم به 
خوبی از دستورالعمل ها تبعیت کردند، در خانه ماندند و مسافرت 
نرفتند، در اردیبهشت ماه به سمت کنترل بیماری رفتیم و مزد آن 
زحمات را گرفتیم و بسیاری از  بخش های کرونا در بیمارستان ها 
تعطیل شدند، اما همان زمان هم خیال خام بود که فکر کنیم کرونا را 
شکست دادیم و دیگر خطری ندارد.« وی افزود: »متاسفانه علی رغم 
توفیقات به دست آمده، ساده انگاری برخی باعث شد پس از خردادماه 
آمار بیماری روند افزایشی داشته باشد و حتی این فرضیه که اعالم 

می کرد بیماری در تابستان و گرما از بین می رود نیز شکست خورد. ما 
حتی در برخی نقاط مانند استان خوزستان که گرمسیر هم هستند در 
این فصل با فجایعی روبرو شدیم.« مردانی تاکید کرد: »موارد ورودی 
به بیمارستان کاهش یافته و حتی در برخی بیمارستان ها تعداد موارد 
جدید بیماری به نصف رسیده است، ولی این موضوع نباید باعث 
ساده انگاری و غفلت از نکاتی مانند فاصله گذاری اجتماعی، عدم 
حضور در تجمعات و... شود. ما فکر می کنیم باید این تجربه تاریخی 
دستیابی موقت به مدیریت بیماری در اردیبهشت ماه، الگوی ما باشد.«
وی افزود: »اگر واکسن کرونا در اختیار جامعه قرار گیرد با رعایت 
نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی می توانیم به کنترل بسیار 

خوب بیماری تا سال آینده امید داسته باشیم.«
وی تصریح کرد: »بیماری کنترل خواهد شد و سپس به شکل یک 

بیماری بومی مانند سینه پهلو و... درمی آید اما ریشه کن نمی شود.«

وی  اظهار کرد: »براساس بررسی ها ۵۰ درصد افراردی که اخیرا به 
کرونا مبتال شدند شرح حالی از شرکت در دورهمی را ذکر کرده اند. 
البته سنت شب یلدا برای ما ایرانیان بسیار مهم است بنابراین هر 
خانواده باید در منزل خودش مراسم را با حضور اعضای خانواده 
برگزار کند. از طرفی اپلیکیشن های ارتباطی مختلف این امکان را 
به ما می دهند که با عزیزان و بزرگ ترهایمان تماس تصویری برقرار 
کرده و دورادور این سنت حسنه را انجام دهیم. شب یلدای امسال 
مانند ۱۳ بدر، عید نوروز و سایر مراسمات و آیین ها باید متفاوت 
باشد و امیدواریم مردم حداکثر همکاری را برای حفظ جان خودشان 
با ما داشته باشند.« عضو کمیته علمی کرونا گفت: »اکنون پس از 
محدودیت های جدید و کاهش بار بیماری، بارقه هایی از امید و لبخند 
در میان کادر درمان شکل گرفته است که از مردم می خواهیم با کمک 

به ما، این لبخندها را تبدیل به اشک و یأس نکنند.«

مردانی، عضو کمیته علمی ستاد کرونا: 

کـرونـاریشـهکـننمیشـود

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۷۴۵۱ مورد جدید کووید۱۹ 
در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: از روز شنبه تا یک شنبه 
۲۳ آذر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷ هزار و 
۴۵۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۸۳۳ 
نفر از آنها بستری شدند.« وی ادامه داد: »مجموع بیماران کووید۱۹ 

در کشور به یک میلیون و ۱۰۸ هزار و ۲۶۹ نفر رسید.«
الری گفت: »متاسفانه ۲۴۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۲ هزار و ۱۹۶ نفر رسید.«

به گفته وی، خوشبختانه تا کنون ۸۱۲ هزار و ۲۷۰ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. الری ادامه داد: »۵۷۲۳ 
نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند.« وی افزود: »تا کنون ۶ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۲۴۷ 

آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.«
الری گفت: »در حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیل ها، ۱۲ 
شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۸۸ شهرستان نارنجی و ۱۴۸ شهرستان 
در وضعیت زرد قرار دارند.« به گفته وی، 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 گفت: »نمودار موارد ابتال و بستری روزانه در شهرستان بابل 
پس از یک افزایش نسبی در هفته های گذشته در حال حاضر به یک 

ثبات نسبی رسیده است اما هنوز نزولی نشده است.
وی افزود: »طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید۱۹ به شکل محله 
و خانواده محور شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان بابل در حال 
اجرا است و کمیته های عملیانی در قالب تیم های مراقبت، حمایت و 

نظارت در مناطق تشکیل شده اند. ۷۳۵ تیم حمایتی، نظارتی و مراقبتی 
در قالب نیروهای مقاومت بسیج و سازمان هالل احمر در کنار دانشگاه 

علوم پزشکی بابل در حال ارائه خدمت هستند.«
الری ادامه داد: »از زمان اجرای طرح در این شهرستان ۱۲ هزار ۵۰۰ 
نفر غربالگری شدند و انجام تست رپید از افراد دارای عالئم بیماری 
آغاز شده است. از زمان اجرای طرح حدود ۳۱۰۰ بازدید نظارتی 
رعایت پروتکل های بهداشتی از اماکن توسط تیم سالمت مرکز 
بهداشت، نیروهای بسیج و اعضای هالل احمر صورت گرفته است.«
وی افزود: »فراموش نکنیم که هم اکنون ۱۲ شهرستان کشور در 
وضعیت قرمز قرار دارند. امیدواریم با همکاری مردم در تمام نقاط 
کشور در اجرای طرح شهید سلیمانی که نمونه بارزی از جلب 
مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی است، گامی موثر در جهت 

کنترل بیماری برداریم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۲۴۷فوتیجدیدکرونادرکشور

شماره ۱۸۲۱ ۲۴5 آذر ۱۳۹۹



رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران:

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد
استخدام ۵۳ هزار نفر کادر  درمان در دستور کار دولت

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: »عالوه بر ترمیم حقوق 
و مزایای کادر بهداشت و درمان، برای امسال و سال آینده 
۵۳ هزار نفر از کارکنان غیر هیات علمی در دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور استخدام می شوند.«
به گزارش روز سپید، براساس برنامه حمایت از کادر درمان 
و پزشکی در قالب الیحه بودجه سال آینده نیز اقدام های 
ویژه ای پیش بینی شده است. امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت توجه به کادر بهداشتی 
و درمانی، مقرر شد با استفاده از ظرفیت های قانونی و حقوقی مندرج در آیین نامه اداری و استخدامی 

کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به ترمیم حقوق و مزایا و جبران تالش ها و خدمات کادر 
بهداشت و درمان در چارچوب قوانین و مقررات موجود اقدام شود. بنابراین طبق قانون مدیریت 
خدمات کشوری حقوق و مزایای کارکنان ۵۰ درصد افزایش می یابد. همچنین فوق العاده ویژه کارکنان 
غیرهیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیز ۵۰ درصد بیشتر می شود.

براساس این گزارش سال آینده حق سنوات کادر بهداشت درمان ۲۵ درصد و حق جذب اعضای هیأت 
علمی ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. عالوه براین با توجه به برنامه استخدام ۵۳ هزار نفر کارکنان 
غیر هیأت علمی برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بخش دیگری از 
افزایش اعتبارات دانشگاه ها به این موضوع ارتباط دارد. به گزارش ایرنا، مقایسه برنامه مالی یک ساله 
 بخش سالمت در سال ۱۴۰۰ نسبت به بودجه امسال، نشان می دهد دولت در بخش اعتبارات وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رشد ۱۳۸ درصدی را در بودجه سال آینده نسبت به امسال پیشنهاد 

کرده و بر این اساس اعتبار این وزارتخانه از ۳۲ به ۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت.

دولـت

خبـر

رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران اظهار داشت: 
»پیش بینی ها نشان می دهد که ایران تا سال ۱۴۰۰ 
امکان تولید واکسن را در داخل کشور خواهد داشت 
اما برای تامین نیاز فعلی، خرید واکسن از برخی 

مجموعه ها در دستورکار قرار گرفته است.«
به گزارش سپید، سید محمد جزایری در گفت وگو 
با ایرنا با اشاره به اینکه تا زمان تولید واکسن داخلی 
مجبور به واردات این محصول هستیم، افزود: »وزارت 
بهداشت با الزامات سختگیرانه به دنبال خرید واکسن 
است تا محصولی مؤثر و ایمن در اختیار مردم 

قرار گیرد.«
وی ادامه داد: »واردات واکسن حداقل تا مدتی برای 
گروه های پرخطر مانند مادران باردار، افراد مسن، 
بیمارانی که به دلیل بیماری خود داروهای سرکوب 
کننده ایمنی دریافت کرده یا اساساً دچار سندرم های 
نقص ایمنی یا بیماری های صعب العالج هستند، در 
اولویت خواهد بود.« جزایری اظهار داشت: »وقتی 
واکسن ایرانی مراحل مختلف خود را با موفقیت 
پشت سر گذاشت و به تولید انبوه رسید، در اختیار 

مردم قرار خواهد گرفت.«
رئیس شبکه بیماری های ویروسی ایران اظهار داشت: 
»در حال حاضر سه شرکت ایرانی در کار ساخت 
واکسن پیشقدم هستند و طبق آخرین اطالعات 
حداقل یکی از آنها در حال ورود به مرحله انسانی 
است.« این ویروس شناس افزود: »محققان ایرانی 
با تمام توان در تالش هستند تا به این دستاورد 
بزرگ برسند و زمینه کنترل و مهار بیماری کرونا 

را فراهم کنند.«
وی بیان داشت: »گزارشات اولیه حداقل سه شرکت 
ایرانی به سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و 
دارو ارسال شده است که پس از تأیید و اخذ مجوز 

وارد مرحله بعدی ساخت واکسن خواهند شد.«
اظهار  ایران  ویروسی  بیماری های  شبکه  رئیس 
داشت: »برخی از مجموعه ها مانند مدرنا و فایزر 
از آمریکا و آکسفورد از انگلیس پس از طی مراحل 
ساخت واکسن کرونا، محصول خود را وارد بازار 
کرده و کشورهای اروپای غربی در زمینه تزریق 

آن پیشقدم شده اند.«
جزایری بیان داشت: »چین، هند و ژاپن از دیگر 

کشورهای پیشرو در تولید واکسن کرونا هستند و 
اقدامات خوبی در طراحی و تولید واکسن انجام 
دادند.« وی ادامه داد: »این کشورها در مراحل مختلف 
ساخت واکسن قرار دارند و در تالش هستند تا این 

واکسن را تولید و در دسترس مردم قرار دهند.«
رئیس شبکه بیماری های ویروسی ایران به مردم 
توصیه کرد که به امید تولید و در دسترس قرار 
گرفتن واکسن کرونا، رعایت موارد بهداشتی را 
کاهش ندهند و به عبارتی آنها را به امید واکسن، 

رها نکنند.
باید توصیه های  افزود: »مردم همچنان  جزایری 
بهداشتی از جمله فاصله  گذاری اجتماعی را رعایت 
کنند تا شاهد روند افزایش بیماری به خصوص 
میزان بیماری و مرگ ناشی آن در کشور نباشیم.«

وی به مراحل مختلف ساخت واکسن اشاره کرد 
و گفت: »واکسن بعد از طراحی توسط دانشمندان 
وارد مرحله اولیه اصلی ساخت خود می شود که 
نیاز به  نیاز به کشت در سلول دارد و این کار 
آزمایشگاه های بسیار مجهز دارد که هر کشوری 
آنها را در دسترس ندارد. بعد از آن واکسن وارد 
فاز حیوانی خود می شود که عمدتاً در موش و 

میمون این کار انجام می شود.«
افزود:  ایران  بیماری های ویروسی  رئیس شبکه 
»وقتی نگرانی اولیه در مورد اثرات سو و ایجاد 
ایمنی مطلوب، در مرحله حیوانی رفع شود، کار با 

اطمینان می تواند وارد مرحله بالینی شود.« جزایری 
ادامه داد: »سه فاز بالینی برای ساخت واکسن وجود 
دارد در مرحله اول این موضوع را بررسی می کنیم 
که آیا سطح ایمنی قابل قبول ایجاد می کند یا نه. به 
عبارتی آنتی بادی که در بدن ایجاد می کند، در حد 
قابل قبولی است یا خیر. اگر واکسن نمره قبولی 
در این مرحله را کسب کرد، وارد فاز دوم می شود 
که با تعداد بیشتر بیمار و قدری زمان طوالنی تر 
عالوه بر سنجش اثربخشی، از نظر عوارض سو 

جانبی نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.«
از  واکسن  ساخت  بالینی  سوم  »فاز  افزود:  وی 
مفصل ترین و پرهزینه ترین مراحل مختلف تولید 
این محصول است و در این مرحله هزاران بیمار 
مورد ارزیابی قرار می گیرند تا اثر سو و عوارض 
جانبی و تعداد دوز مناسب مشخص شود. اگر این 
مرحله با موفقیت پشت سر گذاشته شود، واکسن 
وارد مرحله تولید انبوه می شود. البته قبل از شروع به 
تولید باید گواهی های بین المللی را نیز کسب کند.«
رقابت  حاضر  حال  »در  داشت:  اظهار  جزایری 
بسیار تنگاتنگی بین دانشگاه ها و مؤسسات علمی 
و شرکت های دولتی یا خصوصی در دنیا برای ساخت 
واکس کووید۱۹ در جریان است. هم اکنون حداقل 
۱۶۶ شرکت در فازهای مختلفی که در باال توضیح 
داده شد، واکسن ساخته شده مراحل ارزیابی ها و 

کسب مجوزهای ملی یا بین المللی را طی می کنند.«

خرید واکسن کرونا در کنار تالش برای تولید 
باجدیت دنبال می شود

فروش و واگذاری 
واکسن کرونا ترفند 

کالهبرداران مجازی
معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: »ثبت نام در 
تورهای توریستی برای تزریق واکسن کرونا 
کالهبرداران  ترفند  خارجی  کشورهای  در 

مجازی است.«
به گزارش سپید، رامین پاشایی ضمن تاکید بر 
اینکه هرگونه تبلیغ، فروش و تزریق واکسن 
کرونا در فضای  مجازی ممنوع است، هشدار 
داد: »این موارد، ترفند مجرمان سایبری برای 

کالهبرداری از شهروندان است.«
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا اظهار داشت: 
»در پی انتشار اخبار تولید واکسن کرونا، شاهد 
انجام تبلیغات گسترده با مضمون فروش و 
به  و  مجازی  در فضای  دارو  این  واگذاری 

خصوص شبکه های اجتماعی هستیم.«
وی ادامه داد: »مجرمان سایبری با شگردهای 
مختلف نظیر اعطای واکسن کرونا در قبال ثبت 
نام در تورهای مسافرتی با تبلیغات فریبنده، ثبت 
نام آزمایشی انسانی تزریق واکسن کرونا در 
کشورهای خارجی به همراه تور توریستی و 
تفریحی در صدد کالهبرداری از متقاضیان هستند 
که در این راستا تمامی تحرکات و جریان های 
مشابه در کارگروه ویژه پلیس فتا در حال رصد 
است.« پاشایی با بیان اینکه تنها مسیر واقعی 
دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی صرفا 
مجاری قانونی اعالم شده از وزارت بهداشت و 
درمان وآموزش پزشکی است، افزود: »هرگونه 
تبلیغ و فروش دارو و واکسن از طریق فضای 
مجازی جرم تلقی می شود و با متخلفین این 

حوزه برخورد قانونی خواهد شد.«

به گزارش فارس، معاون اجتماعی پلیس فتا 
ناجا هشدار داد: »هموطنان در صورت مشاهده 
موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به 
آدرس www.cyberpolice.ir   لینک مرکز 

فوریت های سایبری با ما درمیان بگذارند.«
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مدیرعامل بانک سلول های بنیادی خون بندناف رویان: 

وزیر بهداشت اعالم کرد
افزوده شدن بیش از 10 هزار تخت بیمارستانی به مراکز درمانی طی امسال

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »امسال 
و در اوج تحریم و با وجود کرونا بیش از 10 هزار تخت 

بیمارستانی به مجموعه تخت ها افزوده می شود.«
به گزارش سپید، سعید نمکی روز یکشنبه ۲۳ آذر در 
مراسم یازدهمین آیین پویش ره سالمت و افتتاح پروژه های 
درمانی در خراسان جنوبی اظهار کرد: »اکنون عالوه بر 
جنگ و تحریم اقتصادی با جنگ رسانه ای همه جانبه  دشمن مواجه هستیم.« وی با بیان اینکه 
متاسفانه برخی از نفوذی های داخلی نیز آتش بیار معرکه دشمن بر علیه جمهوری اسالمی ایران 
هستند، افزود: »اکنون دشمنان در اوج ظالمانه ترین تحریم ها از ضعیف ترین و محتاج ترین بیماران 
ایران، حتی دارو را نیز مضایقه می کنند.« به گزارش ایسنا، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

با بیان اینکه ادعای آمریکا که در دوران تحریم، منع دارو برای بیماران نداریم کذب محض است، 
بیان کرد: »مردم نمی دانند در این مدت چه بر ما در مدیریت بیماری کرونا گذشت، اما باور کنید 
 بعد از آنچه که بر امام حسین)ع( و یاران ایشان در کربال گذشت،  بر ملتی نگذشته بود که ایران 
این دشمنی ها را تجربه کرد.« نمکی ادامه داد: »امسال در اوج تحریم و با وجود کرونا بیش از 10 
هزار تخت بیمارستانی به مجموعه تخت ها افزوده می شود.« وی با بیان اینکه در سال جاری صدها 
مرکز درمانی و خانه بهداشت افتتاح خواهد شد، افزود: »وجود بیماری کرونا باعث شد تا ما با 
کمبود دستگاه اکسیژن ساز در سطح کشور مواجه شویم، اما امروز با تالشی که انجام شده حدود 
۲00 اکسیژن ساز به استان های مختلف ارسال شده است.« وزیر بهداشت با بیان اینکه با تالش های 
صورت گرفته تا یک ماه آینده کمبود دستگاه اکسیژن ساز نخواهیم داشت، تصریح کرد: »چند 
دستگاه اکسیژن ساز نیز به خراسان جنوبی ارسال خواهد شد.« نمکی با اشاره به ارائه مشکالت و 
کمبودهای مطرح شده شهرستان ها در این جلسه، بیان کرد: »طی روزهای آینده دستگاه سی تی 
اسکن به شهرستان بشرویه نیز اختصاص می یابد.« وی یادآور شد: »سه دستگاه سی تی اسکن در 

اوج تحریم ها به خراسان جنوبی تخصیص یافت که این نشان از تالش همکاران دارد.«

درمـان

بنیادی  سلول های  بانک  مدیرعامل 
خون بندناف رویان گفت: »در صورت 
ذخیره سازی خون بندناف همواره منبع 
غنی از سلول های بنیادی در اختیار داریم 
که می توانند در درمان بیش از ۸0 نوع 

بیماری مورد استفاده قرار گیرند.«
ضرابی  مرتضی  سپید،  گزارش  به 
بنیادی  سلول های  بانک  مدیرعامل 
خون بندناف رویان درباره دالیل علمی 
ذخیره سازی خون بندناف نوزادان گفت: 
»خون بندناف حدود ۸0 تا ۲00 میلی لیتر و 
غنی از سلول های بنیادی است که در زمان 
زایمان کمتر از ۵ دقیقه برای جمع آوری 

آن زمان وجود دارد، خون بندناف غنی از سلول های 
بنیادی خون ساز است که در موقع تولد به عنوان یک 
زباله بیولوژیک دور ریخته می شوند، اما ذخیره آن 
در بانک خون بندناف می تواند برای درمان بیش از 
۸0 نوع بیماری العالج یا صعب العالج مفید باشد.«
مدیرعامل بانک سلول های بنیادی خون بندناف رویان 
ادامه داد: »سلول های بنیادی خون بندناف نسبت به 
سلول های بنیادی بزرگساالن مناسب تر است، زیرا 
جوان تر هستند و کمتر در معرض بیماری ها یا عوامل 
محیطی قرار گرفته اند. سلول های بنیادی موجود در 

خون بندناف را می توان بدون هیچ گونه خطری 
برای کودک یا مادر جمع آوری کرد. سلول های 
بنیادی قادر به ساخت انواع سلول های دیگر هستند 
و در صورت ذخیره سازی خون بندناف همواره 
منبع غنی از سلول های بنیادی در اختیار داریم که 
می توانند در درمان بیش از ۸0 نوع بیماری مورد 

استفاده قرار گیرند.«
وی تصریح کرد: »خون بندناف در حال حاضر 
برای درمان بیماری هایی با منشأ خون از قبیل انواع 
سرطان های خون، تاالسمی و بیماری های نقص 
سیستم ایمنی کاربرد دارد و تحقیقات در زمینه 

کاربرد آن  در درمان بیماری هایی با منشا 
عصبی مثل فلج مغزی، اوتیسم، پارکینسون 
و سایر بیماری ها مانند دیابت نوع 1 و 
۲، آرتروز و کرونا در حال انجام است. 
براساس اطالعات منابع معتبر بین المللی 
ساالنه بیش از ۶00 هزار نمونه خون 

بندناف در جهان جمع آوری می شود.«
جوان  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
ضرابی در پایان گفت: »از زمان اولین 
خون  بنیادی  سلول های  موفق  پیوند 
بندناف در سال 1۹۸۸ تاکنون بیش از 
۴0 هزار پیوند سلول بنیادی خون بندناف 
تنها در درمان بیماری های صعب العالج با 
منشا خونی در سراسر جهان صورت گرفته است. 
در دسترس بودن، کاهش احتمال رد پیوند نسبت 
به سایر منابع سلول های بنیادی خون ساز، کاهش 
خطر آلودگی و عدم تطابق ژنتیکی کامل در پیوند 
از مهم ترین مزایای خون بندناف نسبت به سایر 
منابع سلولی است، سلول های بنیادی خون بندناف 
در درون تانک های مخصوص در دمای منفی 1۹۶ 
درجه نگهداری می شوند. در حال حاضر با توجه به 
تجربه های جهانی حداقل زمان نگهداری سلول های 

بنیادی حدود ۳0 سال است.«

سلول های بنیادی می توانند در درمان 
بیش از ۸۰ نوع بیماری مورد استفاده قرار گیرند

خبـر

روز شمار هفته پرستار اعالم شد
معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی روز شمار هفته پرستار را 

اعالم کرد.
به گزارش سپید بنابر اعالم روابط عمومی 
وزارت بهداشت، مریم حضرتی روزشمار 
هفته گرامیداشت پرستار که از ۲۶ آذرتا ۲ 
دی ماه در سراسر کشور برگزار می شود را 

به شرح زیر اعالم کرد: 
چهارشنبه - ۲۶ آذر 1۳۹۹ - پرستاری؛ بصیرت 

حرفه ای )تجدید میثاق با امام و رهبری(
پنج شنبه - ۲۷ آذر 1۳۹۹- پرستاری؛ ایثار 

و شهدای خدمت
جمعه -  ۲۸ آذر1۳۹۹- پرستاری؛ تندرستی 

و معنویت
شنبه - ۲۹ آذر1۳۹۹ - پرستاری؛ تکریم 

حرفه ای
یکشنبه - ۳0 آذر1۳۹۹ - پرستاری؛ مسئولین 

و تجلیل از صبوری و فداکاری های زینبی
دوشنبه - 1  دی 1۳۹۹ - پرستاری حرفه ای؛ 

یک قرن خدمات آکادمیک
سه شنبه - ۲  دی 1۳۹۹ - پرستاری جامعه نگر
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با شیوع ویروس کرونا، برخی از افراد مواد ضدعفونی کننده 
حاوی الکل را در خودرو های خود نگهداری می کنند که خطرات 

جبران ناپذیری به همراه دارد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، به منظور جلوگیری از بروز مشکالت 
ناشی از نگهداری الکل در خودرو، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی توصیه های بهداشتی و پیشگیرانهای را ارائه داد.

این توصیه ها و پیام های بهداشتی به شرح زیر است: 
از آنجایی که الکل قابل اشتعال است بهتر است از نگه داری و 
استفاده غیراصولی مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل در مکان های 

سربسته مثل خودرو خودداری کنیم، همچنین در صورت پخش 
مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل در خودرو با کوچک ترین جرقه 
فندک، گرم شدن خودرو در آفتاب و روشن کردن خودرو، امکان 

آتش سوزی وجود دارد، باید بسیار دقت کرد. 
برای استفاده از مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل در خودرو 
به جای  که  معنا  این  به  رعایت شود  باید  ایمنی  نکات  باید 
استفاده از مواد ضدعفونی کننده الکلی در خودرو از پد الکلی 
استفاده کنیم و یا مواد را در ظروف کوچک همراه خودمان 
داشته باشیم و یا اگر مواد ضدعفونی کننده الکلی در خودرو 

داریم، خودرو را زیر نور مستقیم خورشید قرار ندهیم.
اگر مواد ضدعفونی کننده الکلی در خودرو داریم، در صورت امکان 
شیشه ها را مقداری پایین بکشیم تا دمای داخل خودرو باال نرود 
و هنگام ضدعفونی کردن خودرو، در و پنجره ها را باز بگذاریم و 

پس از گذشت چند دقیقه خودرو را روشن کنیم.
برای ضدعفونی کردن خودرو در فضای سرپوشیده بهتر است از 
پد الکلی به جای اسپری مستقیم استفاده کرد و برای ضدعفونی 
کردن، محلول الکل و سفیدکننده )وایتکس( و یا هر ماده شیمیایی 

دیگر را با هم ترکیب نکنیم.

نگهداری مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل در خودرو خطرناک است



دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت 
درباره تبلیغات برخی تورهای مسافرتی به قصد 
واکسیناسیون کرونا و امکان این واکسیناسیون برای 
مهاجرین در شرایط دسترسی محدود کشورها به 
این واکسن و همچنین مراحل مطالعه انسانی واکسن 

ایرانی کرونا توضیح داد.
به گزارش سپید، احسان شمسی کوشکی در گفت وگو 
با ایسنا درباره برخی تبلیغات تورهای مسافرتی 
برای تزریق واکسن کرونا و سفر به کشورهایی که 
واکسیناسیون را آغاز کرده اند، گفت: »باید توجه کرد 
که در حال حاضر واکسن کرونا در دنیا توزیع بسیار 
محدودی دارد و حتی کشورهایی که واکسیناسیون 
کرونا را آغاز کردند، نمی توانند همه جمعیت شان را 
باهم تحت واکسیناسیون قرار دهند، بلکه اولویت بندی 
کردند تا واکسن را بر اساس اولویت بندی تزریق  کنند.«

وی افزود: »بنابراین مجموعاً در حال حاضر قطعا 
می توانم بگویم که در یک کشور، اتباع سایر کشورها، 
در اولویت اول واکسیناسیون کرونا نیستند. زیرا مردم 
عادی آن کشورها هم در اولویت اول نیستند؛ چراکه 
اکنون تعداد واکسن در دنیا بسیار محدود است. بنابراین 
ضمن اینکه افراد حق دارند مسافرت کنند و کسی 
نمی تواند از نظر قانونی جلوی مسافرت افراد را 
بگیرد، اما در حال حاضر امکان تزریق واکسن کرونا 
در یک کشور برای مهاجرین یا اتباع کشورهای دیگر، 

به سادگی وجود ندارد.«
شمسی کوشکی ادامه داد: »ضمن اینکه این موضوع 
ممکن است باعث سوءاستفاده برخی افراد شود؛ به 
طوری که حتی ممکن است به کشوری با قول تزریق 
واکسن کرونا سفر کنند، اما چیزی را دریافت کنند که 
استاندارد الزم را نداشته باشد. زیرا در حال حاضر 
واکسن های کرونا در درون سیستم های بهداشتی توزیع 
می شود که البته سیستم های دولتی هستند و به شدت 
هم بر روی هر یک عدد واکسن سختگیری وجود 
دارد. بنابراین سفر به کشوری برای دریافت واکسن 

کرونا، مردم را در معرض سوءاستفاده قرار می دهد 
تا افراد سودجو به بهانه تزریق واکسن کرونا، آنها 
را به کشورهای دیگر ببرند و پول های گزافی از 
آنها دریافت کنند و بعد ممکن است حتی مواد غیر 
استاندارد به افراد تزریق کنند. زیرا قاعدتا در حال 
حاضر سیستم های بهداشتی کشورها اعالم تزریق 

واکسیناسیون را در سطح جهانی انجام ندادند.«
وی با بیان اینکه تاکنون بسیار بعید می دانم که وضعیت 
دسترسی یک کشور به واکسن کرونا به جایی رسیده 
باشد که بخواهد برای اتباع سایر کشورها، واکسن 
کرونا تزریق کند، گفت: »در عین حال باید توجه 
کرد که واکسیناسیون اقدامی کامال فنی و علمی است. 
ممکن است یک واکسنی که وارد بازار می شود، 
برای همه افراد مناسب نباشد. بنابراین یک شرکت 
توریستی نمی تواند اعالم کند که من افراد را به فالن 
کشور برده و برای شان واکسن کرونا تزریق می کنم. 
این اقدام کاری کامال علمی است و اگر قرار باشد 
کسی این اقدام را انجام دهد، باید از طریق سیستم 

پزشکی کشورها باشد.«
شمسی کوشکی تاکید کرد: »من این نوع تبلیغات 

را فاقد وجاهت علمی، فنی و قانونی می دانم و به 
احتمال بسیار زیاد این اقدامات، راه هایی هستند که 
ممکن است منجر به سوءاستفاده از مردم شوند. البته 
ممکن است در برخی کشورهای ثروتمند در آینده 
به حدی به واکسن کرونا دسترسی داشته باشند تا 
با دریافت پول از اتباع سایر کشورها به آنها واکسن 
تزریق کنند، اما این اقدام فعال وجود ندارد و مردم 

هم نباید به این تبلیغات توجه کنند.«
وی درباره تبلیغات تور استانبول برای تزریق واکسن 
کرونا که اخیراً در فضای مجازی مطرح شده، گفت: 
»اطالعی از اینکه واکسن کرونا در اختیار ترکیه قرار 
گرفته یا خیر، ندارم، اما به طور کلی اگر هم واکسن 
کرونایی در اختیار ترکیه قرار گرفته باشد، تعداد 
محدودی است که آن ها را اولویت بندی می کنند و بر 
اساس اولویت به افراد کشور خودشان تزریق خواهند 
کرد. بنابراین در حال حاضر وضعیت واکسن کرونا 
در دنیا به صورتی نیست که کسی بخواهد به عنوان 
توریست واکسیناسیون به کشور دیگری برود. در عین 
حال با توجه به جنبه های فنی که واکسیناسیون دارد، 
عوارض و مشکالتی که ممکن است ایجاد شود، اصال 

توصیه نمی شود که مردم این اقدام را انجام دهند.«
دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت 
در ادامه صحبت هایش درباره وضعیت مطالعه انسانی 
واکسن کرونای ایرانی نیز گفت: »در مجموع در ایران 
تاکنون یک واکسن کرونا مجوز کمیته اخالق در 
پژوهش را دریافت کرده است. البته باید توجه کرد 
که مجوز کمیته اخالق به معنی مجوز آغاز مطالعه 
انسانی نیست، بلکه این مجوز یکی از مستندانی است 
که سازمان غذا و دارو به عنوان یکی از نهادهای 
رگوالتوری کشور الزم دارد. بعد از صدور این 
مجوز سازمان غذا و دارو مالحظات فنی دیگری 
را بررسی می کند و سپس مجوزی به نام CTA یا 
clinical trial authorization یا مجوز آزمایش 
 CTA انسانی را صادر می کند. حال زمانیکه مجوز
صادر شود، آن زمان شرکت می تواند مطالعه انسانی 
خود را آغاز کند، اما مجوز کمیته اخالق مهم ترین 
مقدمه صدور این مجوز است. بنابراین تاکنون کمیته 
اخالق در پژوهش بعد از بررسی های مفصل و 
برگزاری دو جلسه اضطراری فقط به یک واکسن 

کرونا مجوز داده است.«
شمسی کوشکی تاکید کرد: »البته فعال به فاز اول 
مطالعه انسانی این واکسن کرونا مجوز داده شده 
است. به طوری که در فاز یک مطالعه واکسن در 
مجموع بر روی حدود 50 نفر آزمایش می شود. اگر 
فاز یک مشکلی نداشت و افراد به سالمتی از فاز 
یک عبور کردند، فازم دوم بر اساس داده های فاز 
یک بررسی می شود و اگر مشکلی نبود، مجوز فاز 
دو صادر می شود تا اینکه به همین صورت وارد فاز 
سوم شویم و بعد هم مجوز ورود به بازار داده شود. 
بنابراین باید منتظر باشیم تا نتایج فاز اول را ببینیم.«

وی تاکید کرد: »در فاز یک هم افراد به صورت 
تدریجی وارد پژوهش می شوند. در حال حاضر 
منتظریم سازمان غذا و دارو CTA را صادر کند تا 

کار پژوهش آغاز شود.«

ماجرای تورهای مسافرتی واکسیناسیون کرونا

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره نحوه اطالع از قیمت 
واقعی داروها توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو با فارس در 
پاسخ به این پرسش که چرا قیمت برخی داروها در داروخانه های 
مختلف متفاوت است، اظهار داشت: »برای اطالع از آخرین 
را  مصوب  نرخ  آخرین  می توان  روش  سه  به  دارو  قیمت 
استعالم کرد. اول اینکه با مراجعه به سایت ttac.ir می توان 
به استعالم آخرین قیمت مصوب دارو و تهیه آن پرداخت. 
دوم با استفاده از کد اصالت درج شده روی بسته بندی دارو و 
ارسال آن به سامانه پیامکی ۲000۸۸۲۲ است که پس از ارسال 
پیامک دریافت  از طریق  از مرکز سامانه  پیامک پاسخی که 
می شود می توان از تاریخ تولید و انقضای دارو، اصالت آن و 

آخرین قیمت مصوب دارو مطلع شد.«
وی خاطر نشان کرد: »عالوه بر این دو روش می توان با نصب 
اپلیکیشن ttac بر روی گوشی های همراه اندروید و تبلت 
و درج و جستجوی کد اصالت دارو و یا اسکن کدهای دو 
بعدی درج شده روی بسته دارو در برنامه به اطالعات فوق 

دسترسی پیدا کرد.« جهانپور در ادامه اظهار داشت: »در صورت 
دارو هموطنان  قیمت مصوب  در  مغایرت  مشاهده هرگونه 
عزیز می توانند تخلفات را به سامانه تلفنی ۱۹0 بخش شکایت 
دارویی اطالع دهند. همکاران ما در معاونت های غذا و داروی 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور موضوع را پیگیری می کنند 

و با داروخانه های متخلف برخورد خواهد شد.«
وی با اشاره به مغایرت زمانی تولید بسته بندی و تولید دارو 

گفت: »در بعضی از مواقع ممکن است تغییر قیمت دارو به 
بسته بندی  تولید  تاریخ  بین  زیاد  فاصله زمانی  علت وجود 
دارو و تاریخ تولید آن دارو باشد و در این بین چون تولید 
تا  است  نیاز  گرفته  صورت  بسته بندی  تولید  از  پس  دارو 
هموطنان از راه های سه گانه استعالم از آخرین نرخ مصوب 

آن مطلع شوند.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو با تاکید بر این موضوع که با 
توجه به دسترسی فراگیر به گوشی های تلفن همراه استعالم 
آخرین نرخ دارو زمان زیادی نمی خواهد، گفت: »به هر ترتیب 
هموطنان ما می توانند در صورتیکه در قیمت دارو شک دارند 
از راه های استعالم سه گانه آخرین قیمت مصوب فروش را 
دریافت کنند چون قیمت روی جلد دارو به دالیل ذکر شده 

کامال نمی تواند صحیح باشد.«
جهانپور تاکید کرد که هموطنان در صورت مراجعه به داروخانه 
اقدام به دریافت فاکتورمهمور به مهر داروخانه نمایند و سپس 
قیمت دارو را در سایت ttac.ir مشاهده کرده و اگر تخلفی 

در نرخ فروش دارو دیدند با سامانه ۱۹0 تماس بگیرند.

چگونه از قیمت واقعی داروها مطلع شویم؟
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آمار جهانی همه گیری کووید۱۹ خبـر

بیش از ۷۲ میلیون و  ۱۰۰هزار بیمار کرونایی در جهان
ایتالیا، رکوردداِر قربانیان در قاره سبز

آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به ۷۲ میلیون و ۱۰۹ 
هزار و ۸۸۴ نفر رسیده و مرگ یک میلیون و ۶۱۱ هزار و ۶۳۷ 

نفر نیز بر اثر ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۵۰ میلیون و ۴۹۲ 

هزار و ۸۷۱ 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 ۱۶.۵ میلیون مبتال و بیش از ۳۰۵ هزار 
با بیماری  قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر 

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 ایتالیا از ۶۴ هزار نفر عبور 
قاره  در  را  کرونا  قربانیان  بیشترین  تاکنون  این کشور  و  کرده 

سبز داشته است. 
به عالوه هم اکنون تعداد قربانیان کرونا در انگلیس نیز از ۶۴ 
میان  در  ایتالیا  از  نزدیک  اختالف  با  و  کرده  عبور  نفر  هزار 

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 
دیگر  جان باخته،  هزار   ۴۰ از  بیش  با  آرژانتین  و  هزار   ۴۶ از 
از  ناشی  مرگ ومیر  باالی  آمار  تاکنون  که  هستند  کشورهایی 

کووید ۱۹ را ثبت کرده اند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان 
این بیماری در ۱۰ کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین 
به  ترتیب  به  یکشنبه  روز  صبح  تا  داشته اند  تاکنون  را  آمارها 

شرح زیر است:
۱. آمریکا: ۱۶ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۳۶۶ مبتال، ۳۰۵ هزار و ۸۲ قربانی
۲. هند: ۹ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۳۸۰ مبتال، ۱۴۳ هزار و ۵۵ قربانی
۳. برزیل: شش میلیون و ۸۸۰ هزار و ۵۹۵ مبتال، ۱۸۱ هزار و 

۱۴۳ قربانی
۴. روسیه: دو میلیون و ۶۲۵ هزار و ۸۴۸ مبتال، ۴۶ هزار و ۴۵۳ قربانی
۵. فرانسه: دو میلیون و ۳۶۵ هزار و ۳۱۹ مبتال، ۵۷ هزار و ۷۶۱ قربانی
۶.انگلیس: یک میلیون و ۸۳۰ هزار و ۹۵۶ مبتال، ۶۴ هزار و ۲۶ قربانی
۷. ایتالیا: یک میلیون و ۸۲۵ هزار و ۷۷۵ مبتال، ۶۴ هزار و ۳۶ قربانی
۸.ترکیه: یک میلیون و ۸۰۹ هزار و ۸۰۹ مبتال، ۱۶ هزار و ۱۹۹ قربانی
و  هزار  مبتال، ۴۷  و ۴۳۹  هزار  و ۷۴۱  میلیون  یک  اسپانیا:   .۹

۶۲۴ قربانی
۱۰. آرژانتین: یک میلیون و ۴۹۴ هزار و ۶۰۲ مبتال، ۴۰ هزار 

و ۶۶۸ قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر ۱۵ کشور اول این جدول، 
ایاالت  از  پس  و  کرده   عبور  ابتال  میلیون  یک  رقم  از  همگی 
مبتالیان  رکورددار شمار  که سه کشور  برزیل  و  هند  متحده، 
انگلیس،  فرانسه،  دنیا هستند، همچنین کشورهای روسیه،  در 
ایتالیا، ترکیه، اسپانیا، آرژانتین، کلمبیا، آلمان، مکزیک، لهستان 

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

مطالعات بین المللی نشان می دهد که بیماری قلبی، عامل اصلی 
مرگ و میر در جهان است و یک سوم از موارد فوتی ها در 

سال ۲۰۱۹ میالدی را شامل می شود.
به گزارش سپید، در این بررسی ها آشکار شد بیماری قلبی، 
عامل اصلی مرگ و میرها در جهان است و شمار فوتی های 

ناشی از این بیماری همچنان رو به افزایش است.
براساس این مطالعات، سال گذشته چین بیشترین میزان مرگ و 
میر ناشی از بیماری های قلبی را به خود اختصاص داده و پس از 
آن هند، روسیه، ایاالت متحده و اندونزی قرار گرفته اند. همچنین 
نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی در سه کشور فرانسه، 
پرو و ژاپن کمترین میزان بوده و در این کشورها نرخ مرگ و میر 

شش برابر کمتر از سال ۱۹۹۰ برآورد شده است.
در این گزارش که اطالعات مربوط به ۳۰ سال مورد بررسی 
قرار گرفته، آمده است که کشورها باید برنامه های بهداشت 
عمومی مقرون به صرفه ای ارائه دهند تا از طریق تغییراتی در 
رفتارهای خطرزا، آمار ابتال به بیماری قلبی را کاهش دهند.

موارد ابتال به بیماری های قلبی در فاصله سال های ۱۹۹۰ تا 
۲۰۱۹ حدود دو برابر افزایش یافته و از ۲۷۱ میلیون نفر در 
سال ۱۹۹۰ به ۵۲۳ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ رسیده و تعداد 
مرگ های ناشی از بیماری های قلبی نیز از ۱۲.۱ میلیون نفر 
بیشترین  در سال ۲۰۱۹،  است.  نفر رسیده  میلیون   ۱۸.۶ به 
میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی مربوط به بیماری 
ایسکمیک قلب و همچنین سکته مغزی بوده که نسبت به سال 

۱۹۹۰ پیوسته افزایش داشته است.
سال گذشته بیماری قلبی دلیل اصلی ۹.۶ میلیون مورد مرگ 
در میان مردان و ۸.۹ میلیون مرگ در میان زنان در سراسر 
جهان بوده است. همچنین بنابر این یافته ها بیش از شش میلیون 

مورد از این فوتی ها در افراد ۳۰ تا ۷۰ ساله رخ داده است.
بیماری های قلبی-عروقی عالوه بر آنکه عامل اصلی مرگ و 
میر در جهان بوده بیشترین دلیل معلولیت و افزایش هزینه های 

خدمات درمانی نیز بوده است.
به گزارش سایت تخصصی مدیسن نت، گریگوری روت، 

دانشیار قلب و عروق در دانشگاه واشنگتن و نویسنده ارشد 
این مطالعه گفت: »افزایش موارد ابتال به بیماری های قلبی در 
نتیجه رشد و باال رفتن میانگین سنی جمعیت به ویژه در شمال 
آفریقا، غرب آسیا، آسیای مرکزی، جنوب آسیا، آمریکای التین، 
منطقه کارائیب و شرق و جنوب شرق آسیاست که پیش بینی 
می شود جمعیت افراد سن باال بین سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۵۰ 

در این مناطق دو برابر شود.«ایسنا

عامل اصلی مرگ ومیر در جهان

شماره ۱۸۲۱ ۲۴۹ آذر ۱۳۹۹



رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا: 
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رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
»به طور قطع یقین اگر تست سریع و همگانی همراه 
واکسن کرونا نباشد زنجیره انتقال بیماری تا سال 

بعد ادامه خواهد داشت.«
به گزارش سپید، آخرین اخبار کنترل، درمان و واکسن 
کرونا با حضور مصطفی قانعی و پیر حسین کولیوند 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله 
با کرونا گفت: »واکسیناسیون اطفال اجباری است 
و برخی کشور ها اعالم کرده اند که واکسن کرونا 
را اجباری نمی کنند، اما اگر واکسن همگانی نشود 
زنجیره انتقال بیماری قطع نخواهد شد و برای 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها باید همه واکسن 
زده باشند. به طور قطع یقین اگر تست سریع و 
همگانی همراه واکسن کرونا نباشد زنجیره انتقال 

بیماری تا سال بعد ادامه خواهد داشت.«
رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ادامه گفت: 
»سه واکسن ایرانی کرونای شرکت های دانش بنیان 
قرار است تا پایان دی ماه مجوز ورود به فاز آزمایش 
انسانی را دریافت کنند، شرکت های دانش بنیان در 
حال تحقیق و تولید هفت واکسن تحت حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
کشور هستند، یک واکسن کرونا به تازگی مجوز 
آزمایش انسانی گرفته و امید است تا پایان دی ماه 
سه شرکت دیگر مجوز ورود به فاز انسانی تولید 
واکسن کرونا را دریافت کنند، این واکسن ها بعد 
از طی فاز انسانی، وارد فاز تولید صنعتی شده و 

در حجم انبوه برای کل کشور تولید می شوند.«
وی افزود: »واکسنی که مجوز آزمایش انسانی دریافت 
کرده، از ویروس کشته شده کرونا برای تولید واکسن 
استفاده شده است، به طوری که برای ساخت یک 
واکسن دریافتی از کشورهای دیگر ۵ سال زمان نیاز 
است، ایران در اتحادیه جهانی واکسن اعالم کرد که 
واکسن فایزر را نمی خواهد، زیرا این نوع از واکسن 
زنجیره سرد منفی ۷۰ می خواهد و ما نه هواپیما و 
نه حمل و نقل آن را داریم و اعالم کرده ایم که از 
سایرین به ما بدهند، دو شرکت در حال ساخت 
این نوع از واکسن هستند، ژن درمانی و یا یک کد 
ژنتیکی تحویل بدن داده و فرمان صادر می شود که 

علیه ویروس پادتن ساخته  شود.«
رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ادامه داد: 
»هر آنچه که جزو ده واکسن برتر دنیا است در 
کشور ما هم بر روی آن کار ادامه پیدا می کند، ولی 
نسبت به وضعیت تولیداتی که در دنیا وجود دارد، 
فاصله زمانی چهار ماهه داریم، در فاز اورژانس 
و اضطرار نیاز است تا پرسنل بهداشت و درمان 
بتوانند به خدمت خود ادامه دهند و مشکلی پیدا 
نکنند، این درصد باید به شکل خریداری و فوری 
وارد کشور شود، در اتحادیه جهانی واکسن این 

درخواست داده شده است.«
قانعی گفت: »یک قرارداد دیگری با یکی از کشور ها 
داریم تا با ایران تولید مشترک داشته باشند لذا تولید 
مشترک، خرید و تولید داخل را پیش رو داریم، ما 
در طرح اضطرار قرار داریم، هیچ شرکتی زیر بار 

عوارض و پرداخت جریمه نمی رود، هر کشوری 
که درخواست واکسن دارد؛ اول باید خودش مردم 
کشورش را بیمه کند، در شرایط معمول وقتی واکسن 
می آمد اول در آزمایشگاه تست می شد، اما االن فرصت 
تست نیست، ایران از هر کشوری که می خواست 
واکسنی را خریداری کند اول زیرساخت های تولید 
آن کشور را مورد بازرسی و بازدید قرار می داد، 
لذا در شرایط اضطرار این زیرساخت مورد بازدید 

قرار نمی گیرد.«
وی اظهار کرد: »سازمان جهانی بهداشت می گوید 
به کسی تاییدیه نمی دهد، زیرا شرایط اضطرار 
است، هر کشوری که تاییدیه می خواهد باید با 
قبول مسئولیت شرایط اضطرار واکسن را مورد 
خریداری قرار دهد، برخی در ابتدا شرط گذاشتند 
تا ۵۰ درصد پول پرداخت شود و اگر نتیجه نداد، 
پول پرداخت شده را هم پس نمی دهند، خرید با 
همه الزامات مانند واکسن های قبلی فراهم نیست.«
رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره 
در  دنیا  در  که  را  واکسنی  عین  ایران  اینکه  به 
حال ساخت است را می سازد و اقدامات پیش 
بالینی را انجام داده است، گفت: »سازمان غذا و 
دارو می گوید که دقیقاً واکسن ایرانی را مانند 
ارزیابی  ارزیابی شده،  دنیا  در  که  واکسن هایی 
می کند و بعد مجوز می دهد، یعنی دانش مربوط 
به ساخت و دانش مربوط به ارزیابی نزد ایرانیان 
است، لذا ما هردو دانش را دارا هستیم و کشوری 
نیستیم که یک کشور چیزی را به ما صادر کند و 

ما ندانیم که ترکیب آن چیست، تا ۷، 8 سال آینده 
دیگر خبری از دارو های شیمیایی نخواهد بود 
و خیلی از سرطان ها با واکسن های ضد سرطان 

مهار خواهد شد.«
قانعی ادامه داد: »اگر واکسن را به میمون و یا 
موش تزریق کنیم، می دانیم که چه عوارضی ایجاد 
می کند، یکی از مدارکی که واکسن ساز باید به 
سازمان جهانی بهداشت بدهد تا اجازه برای ورود 
به فاز انسانی را پیدا کند، این است که باید بر روی 
موش و میمون کار شده باشد و بعد  بخش هایی از 
بدن در زیر المپ دیده شده باشد که چه آسیبی 
وارد شده و لذا بر اساس این داده ها اجازه داده 
می شود که تست بر روی انسان صورت بگیرد، 
اگر امروز واکسنی را به ما بدهند ما می توانیم این 
تست ها را در داخل کشور انجام دهیم، واکسنی 
که در داخل تولید می شود بسیار امن تر و دقیق تر 
از آن چیزی است که از خارج گرفته می شود، ما 
در داخل کشور دانش و توانایی های زیادی داریم.«
وی اظهار کرد: »واکسن ایرانی که اجازه تجویز 
در کل کشور را بگیرد در خردادماه خواهد بود، ما 
ذخیره انبار نداریم، هر واکسنی که تولید می شود 
تست پایداری را باید پاس کند یعنی باید یک 
مدتی در انبار بماند تا اجازه برای انجام تزریق 
داده شود لذا پیش بینی ما این است که این هفت 
شرکت چیزی در حدود 1۰ میلیون دوز هرکدام 
تولید کنند، ما آخر سال بعد در خوشبینانه ترین 
حالت ۷۰ میلیون دوز واکسن داریم، واکسیناسیون 
اطفال اجباری شد، اگر واکسن همگانی نشود، 
زنجیره قطع نخواهد شد و نمی توان دانشگاه ها، 
مدارس و سایر اماکنی که بسته هستند را باز کنیم، 
به نظر می رسد ایمنی زایی ناشی از تزریق واکسن 

تا حدود شش ماه قابل حفظ باشد.«
پرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور 
نیز با اشاره به اینکه پایگاه هایی مشخص شده 
است تا مردم به این پایگاه ها مراجعه کنند گفت: 
»برای افرادی که در خانه ها امکان جداسازی دارند 
فقط پایش و رصد داریم و برای افرادی که امکان 
جداسازی ندارند هتل ها و مسافرخانه ها را در نظر 
گرفتیم تا آنها از سایر اعضا خانواده تا زمانی که 
جواب تست کووید آنها منفی شود جدا کنیم.«

وی افزود: »تمامی نهادها و دستگاه ها پای کار 
آمدند و لیست هتل ها، مسافرخانه ها، مهمانسراها، 
سالن های ورزشی، خوابگاه ها در اختیار قرار گرفته 
شده و به نوبت از هرکدام از این محل ها استفاده 
می کنیم، برای مراکز مراقبت سالمت عالوه بر 
اسکان و خدمات رفاهی که به طور روتین هتل ها 
ارائه می دهند عالئم سالمت مانند ویزیت هم 
متخصصان  مانند  متخصصانی  می شود،  انجام 

بیماری های واگیردار در مراکز حضور دارند . 
ادامه در صفحه 11 

اگر واکسن کرونا همگانی نشود 
زنجیره قطع نخواهد شد



معاون کل وزارت بهداشت: 
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معاون کل وزارت بهداشت گفت: »باید توجه داشت 
که واکسن باید عادالنه توزیع شود و ژن خوب و 
نورچشمی در تزریق واکسن کرونا نداریم و طبق 
دستورالعمل اولویت بندی صورت می گیرد و کادر 
بهداشت و درمان و افراد آسیب پذیر در اولویت 

قرار دارند.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی گفت: »در دو هفته 
گذشته دستورالعمل ها به خوبی اجرا شد و برنامه 
بسیار وسیعی شامل طرح شهید سلیمانی با همکاری 
نهاد های مختلف مانند بسیج، سپاه، وزارت ارتباطات 
و وزارت کشور اجرایی شد و طرح ممنوعیت تردد 
نتایج بسیار خوبی داشته است و میزان مرگ و میر 
روزانه به حدود 2۰۰ نفر رسیده است و امیدواریم 
وضعیت ادامه پیدا کند، همکاری جمعی خوبی شکل 
گرفته است و همه در حوزه سالمت پای کار آمده اند 
و همبستگی اجتماعی خوبی ایجاد شده است و 
صنوف و نیروی انتظامی همکاری خوبی دارند.«

معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: »رنگ بندی های 
ستاد ملی مقابله با کرونا در سه رنگ زرد، نارنجی 
و قرمز خالصه شده است و توصیه های بهداشتی 
مانند توصیه های اخالقی کهنه نمی شود و تأثیرش 
از واکسن های مدعی در دنیا بیشتر است و علی رغم 
ما  توصیه  دنیا همچنان  در  آمدن واکسن کرونا 
استفاده از ماسک، شست و شوی دست ها، رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و تجمع کمتر است و اگر 
واکسن هم بیایید این توصیه ها کمرنگ نمی شود و از 
بین نخواهد رفت.« وی افزود: »برخی توصیه ها پس 
از شیوع کرونا مانند استفاده از دستکش غلط بود و 
تغییر کرد یا دیگر توصیه به ضدعفونی خیابان ها توصیه 
نمی شود و مردم باید تا اطالع ثانوی نکات بهداشتی 
تاکید شده را رعایت کنند، برای دورهمی های شب 
یلدا بسیار هراس داریم، شب یلدا می تواند زحمات 
یکی و دو ماهه گذشته ما را خدشه دار کند و رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی در دورهمی خانوادگی 
و رستوران شوخی و مسخره است؛ در شب یلدا 
مردم می خواهند تخمه بشکنند حرف بزنند و حافظ 
بخوانند و همه این ها شانس ابتال را افزایش می دهد.«
حریرچی گفت: »در کشوری مانند انگلیس بیشترین 
سن ابتال در نوجوانان 11 تا 1۵ سال است و از این 
گروه سنی 2 بار تست کرونا می گیرند تا این گروه 
سنی در کریسمس پدربزرگ ها و مادربزرگ ها را 
مبتال نکنند و در فرانسه و انگلیس در شب کریسمس 
قرار است منع آمد و شد اعالم کنند؛ پیشنهاد ما منع 
آمد و شد دو روز 29 و 3۰ آذر ماه است البته به 
شرطی که مردم به پیشواز شب یلدا نروند و مردم 
پنج شنبه و جمعه شب یلدا نگیرند و پیشنهاد اصلی 
منع آمد و شد از روز پنج شنبه تا شب یلداست و 
این پیشنهاد به کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد مقابله 

با کرونا داده شده است.«
معاون کل وزارت بهداشت اظهار کرد: »مردم شب 
یلدا را مجازی کنند چرا که دورهمی ها در شب 
یلدا می تواند بیماری را شعله ور کند و شب خاطره 

انگیز را به شبی سیاه تبدیل کند و از فرمانداران و 
دهیاران درخواست می کنیم که بیشتر مراقبت کنند 
چرا که سنت شب یلدا در شهرهای کوچک بیشتر 
مورد توجه است. به کافی شاپ ها، رستوران ها، قهوه 
خانه ها و تاالرهای پذیرایی درباره برگزاری زیر زمینی 
شب یلدا هشدار می دهیم که با آنها برخورد قاطع 
خواهیم کرد.« وی درباره تامین واکسن کرونا افزود: 
»برای تولید داخل واکسن کرونا دانشمندان ایرانی 
با ایثار کار می کنند و سرمایه گذاری های بسیاری 
صورت گرفته است، باید توجه داشت ما درگیر 
انتقال واکسن آنفلوانزا شدیم و واکسن های ما را 
در فرودگاه بلوکه کردند و بدترین نوع آپارتاید و 
تحریم از طرف ترامپ بر ایران اعمال شده است و 
ما برای خرید هم اقدام کرده ایم و تولید مشترک هم 
در دستور کار داریم، آمریکا برای کمتر از یک ششم 
جمعیت کشورش واکسن خریداری کرده است، 
ترکیه، مصر و امارات واکسن چینی را تزریق می کنند 
و ما باید ببینیم کدام واکسن موثر و کم عارضه تر 
است و قول می دهیم واکسن مورد تایید سازمان 

جهانی بهداشت را تامین کنیم.«
حریرچی ادامه داد: »باید توجه داشت که واکسن 
باید عادالنه توزیع شود و ژن خوب و نورچشمی 
در تزریق واکسن کرونا نداریم و طبق دستورالعمل 
اولویت بندی صورت می گیرد و کادر بهداشت و 
درمان و افراد آسیب پذیر در اولویت قرار دارند و 
در حوزه سالمت مبانی عدالت در دسترسی باید 
عملی شود، خودمان جلوی دوربین واکسن کرونا 
را می زنیم، مسئوالن و رئیس ستاد فرمان اجرایی 
امام خمینی )ره( اعالم کردند ما برای تزریق واکسن 
کرونای ایرانی پیش قدم خواهیم شد و باید توجه 
داشت اگر اعتماد نباشد هیچ کدام از این اقدامات 
موثر نخواهد بود و 4 هزار منافق در آلبانی داریم 
که مطلب علیه مردم ایران می زنند و با وجود همه 
این ها برخی ادعا خواهند کرد که این مسئوالن 

واکسن خارجی یا آب تزریق کرده اند.«
معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد: »درباره آینده 
ویروس کرونا این اشتباه است که با تزریق واکسن 
ویروس از بین خواهد رفت ما هنوز نمی دانیم بعد از 
ابتال چقدر ایمنی ایجاد می شود و باید ایمنی واکسن 
و عوارض آن را ببینیم و برخی کشور های اطراف 

ما واکسن رایگان تزریق نخواهند کرد.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی در پایان 
اضافه کرد: »بسته به نوع واکسن تزریقی شرایط 
واکسیناسیون فرق می کند، از طرفی در آمریکا 2۵ 
درصد و در روسیه 4۵ درصد مردم اعالم کرده اند 
که واکسن تزریق نخواهند کرد، از طرفی برخی 
واکسن ها مانند فایزر برای انتقال نیاز به دمای منفی 
۷۰ درجه دارند و یخچال های ما تا منفی 2۰ درجه 
سرد نگه می دارند و ما شرایط نقل و انتقال این واکسن 
را در کشور ایران با این پهنه جغرافیایی نداریم، اما 
از نظر تامین نیرو نگرانی وجود ندارد و نیرو به 

اندازه کافی برای واکسیناسیون علیه کرونا داریم.«

ژن خوب و نورچشمی درتزریق واکسن کرونا  نداریم

 ادامه از صفحه 10
هم اکنون بالغ بر 12۰ هزار تخت در مراکز مختلف برای اجرای 
طرح جداسازی بیماران مبتال به کرونا آماده شده است، اولویت 

اول ما هتل ها هستند.«
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: »پذیرش افراد در مراکز 
مراقبت سالمت هیچ هزینه ای برای مردم ندارند، مراکز مراقبت 
سالمت سه ورودی دارد، اولین روش از طرف بیمارستان ها است 
افرادی که دیگر نیاز به درمان های بیمارستانی ندارند از بیمارستان ها 
به این مراکز انتقال داده می شود، دومین روش زمانی است که فرد 
مبتال به کرونا شده است اما نیاز به حضور در بیمارستان ها ندارد و 
سومین روش افرادی هستند که از طریق ردگیری متوجه می شویم 
در دوره کمون بیماری هستند، تمامی این افراد در مراکز ما مورد 
پذیرش و پذیرایی قرار می گیرند و هزینه ای برای مدت زمان حضور 

در مراکز مراقب سالمت پرداخت نمی کنند.«
کولیوند با اشاره به اقداماتی که در طرح شهید سلیمانی در هر 
محله به صورت یک پایگاه سالمت اجرا می شود، گفت: »تشدید 
شیوه نامه های بهداشتی، تست گسترده هوشمند در سطح کشور، 
بیماریابی و قرنطینه هوشمند، آموزش و فرهنگ سازی مقابله با 
بیماری کرونا و حفاظت از گروه های آسیب پذیر را دنبال می کنیم.«
وی با اشاره به طرح شهید قاسم سلیمانی افزود: »یک بسیج ملی 
برای انجام این طرح پای کار آمده است، اما تیم های ما 1۵ نفره 

است که مسئولیت هر تیم با یک پزشک است و سایر افراد تیم 
متشکل از 4 نفر نیروی متخصص و 1۰ پرستار است، تا کنون 
8 نفر از پرسنل اورژانس بر اثر ابتال به بیماری کرونا شهید شدند 
و بالغ بر 4 هزار نفر هم به ویروس کرونا مبتال شدند که بهبود 
پیدا کردند، پنج هزار پزشک آموزش دیده هر سال با ما به حج 
می آمدند اآلن آن ها به ما کمک می کنند، همچنین همکارانمان در 
شبکه های بهداشت به صورت شبانه روز فعال هستند، 1۷ هزار 
نفر کادر فوریت های پزشکی و تقریبا 2۰هزار نفر از جمعیت 
هالل احمر به ما کمک می کنند، تیم های تخصصی ما شامل 
2۵۰۰ تیم است که به ما کمک می کنند، سپاه و بسیج در بحث 
کمک های مؤمنانه پای کار هستند، در بحث بیماریابی و جداسازی 
بیماران نیز بسیج سازمان پزشکی به ما کمک می کند تا چرخه 

بیماری اصالح شود.«
در ادامه محمد رضا صالحی فوق تخصص بیماری های عفونی با 
اشاره به اینکه به علت مرگ و میر باالی ناشی از بیماری کووید19 
با شرایط اضطراری مواجه هستیم، گفت: »این موضوع موجب 
شده است همه کشور ها از جمله کشور ما، گروه ها و شرکت های 
مختلف علمی و دارویی تالش کنند تا برای کنترل این مرگ و میر، 
به واکسن دست یابند، در کشورمان از چندین ماه پیش، گروه های 
مختلفی بر روی ساخت واکسن کار کردند و از حدود ۶ ماه پیش، 

کار های اولیه این واکسن آغاز شده است.«

وی افزود: »واکسن کرونای ساخت داخل بر مبنای واکسن کشته 
شده است، این روش تهیه واکسن، سال ها و دهه ها امتحان خود را از 
جهت علمی و عارضه ها پس داده است، این واکسن کارآزمایی های 
بالینی مرتبط با مراحل حیوانی را پشت سر گذاشته است و حدود 
1۰ روز پیش موفق شد کد اخالق شروع کارآزمایی بالینی را بگیرد، 
قرار است لینکی در فضای مجازی قرار داده شود و داوطلبان 18 تا 
۵۰ ساله در این لینک نام نویسی کنند و بر اساس شرایط، تعدادی 

را مشمول دریافت واکسن قرار می دهیم.«
فوق تخصص بیماری های عفونی ادامه داد: »داوطلبان نباید سابقه 
ابتال به کووید19 را داشته باشند، آن ها تحت معاینات دقیق بالینی 
و بررسی های آزمایشگاهی قرار می گیرند، اگر فرد، قباًل به ویروس 
کووید19 مبتال شده باشد نمی توانیم ارزیابی های دقیقی در مورد 
پیگیری عملکرد واکسن داشته باشیم، تیمی که بر روی این واکسن 
در حال کار است بسیار قوی و از بهترین دانشگاه های کشور هستند 

و موفق شدند واکسن را با کیفیت بسیار باال تولید کنند.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، صالحی در پایان تاکید کرد: 
»به شرایط علمی، قوانین و مقررات و اصول کارآزمایی بالینی مقید 
هستیم و اگر شرایط آماده باشد و با ایمنی قابل توجهی بتوانیم این 
دوره را سپری کنیم وارد مراحل بعدی خواهیم شد. همه واکسن ها 
ممکن است یک در هر چند هزار، عوارضی را داشته باشند که در 

مقایسه با مزایای استفاده از آن ناچیز است.«



سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

  امین جاللوند

بسیاری از مراکز درمانی با کمبود شدید نیروی 
انسانی مواجه هستند. برخی منابع آماری می گویند 
گاهی مسئولیت 10 بیمار مبتال به کرونا را به یک 
پرستار می سپارند. همین کمبود نیروی انسانی 
موجب افزایش فرسودگی کادر درمان شده است. 
کارشناسان نظام سالمت می گویند اگر قرار باشد 
در ماه های آینده شاهد جذب نیروهای تازه نفس 
در مراکز درمانی نباشیم، در آن صورت سیستم 

درمانی کشور، فلج خواهد شد.
 سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده است که 
برای حل این مشکالت، جذب نیروی انسانی 
در سال جاری و سال آینده مورد تصویب قرار 
گرفته است.  این سازمان اعالم کرده است که 
عالوه بر ترمیم حقوق و مزایای کادر بهداشت 
و درمان، برای امسال و سال آینده نیز ۵۳ هزار 
نفر کارکنان غیر هیات علمی در دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور استخدام می شود. به گفته 
این سازمان، این اقدام براساس برنامه حمایت 
از کادر درمان انجام می شود و اقدامات ویژه ای 
نیز برای تامین اعتبار این طرح در قالب الیحه 

بودجه سال آینده، پیش بینی شده است.
با توجه  امسال  اعالم کرده است  این سازمان 
به  توجه  کرونا و ضرورت  به شیوع ویروس 
کادر بهداشتی و درمانی، مقرر شد با استفاده از 
ظرفیت های قانونی و حقوقی مندرج در آئین نامه 
اداری و استخدامی کارکنان دانشگاه های علوم 
پزشکی نسبت به ترمیم حقوق و مزایا و جبران 
تالش ها و خدمات کادر بهداشت و درمان در 
چارچوب قوانین و مقررات موجود اقدام شود.
بنابراین طبق قانون مدیریت خدمات کشوری 
حقوق و مزایای کارکنان ۵0 درصد افزایش می یابد. 
همچنین فوق العاده ویژه کارکنان غیرهیات علمی 
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی نیز ۵0 درصد بیشتر می شود. براساس این 
گزارش، سال آینده حق سنوات کادر بهداشت 
درمان ۲۵ درصد و حق جذب اعضای هیات علمی 

نیز ۲0 درصد افزایش خواهد یافت.
عالوه بر این با توجه به برنامه استخدام ۵۳ هزار 
نفر کارکنان غیر هیات علمی برای دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور در سال های 1۳۹۹ و 1۴00 
دانشگاه ها  اعتبارات  افزایش  از  بخش دیگری 
به این موضوع ارتباط دارد. مقایسه برنامه مالی 
یک ساله بخش سالمت در سال 1۴00 نسبت 
به بودجه امسال، نشان می دهد دولت در بخش 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اعتبارات 
پزشکی، رشد 1۳۸ درصدی را در بودجه سال 
آینده نسبت به امسال پیشنهاد کرده است. بر این 
اساس، اعتبار این وزارتخانه از ۳۲ به ۷۷ هزار 

میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

جذب نیروهای درمانی نباید درگیر 
بروکراسی شود

در شرایطی که سازمان برنامه و بودجه از جذب 
۵۳ هزار نیروی درمانی برای امسال و سال آینده 
خبر داده است، اما بسیاری از کارشناسان می گویند 
جذب این نیروها نباید درگیر فرآیندهای اداری 

وقت گیر شود. 
احمدرضا درویشی، متخصص مدیریت خدمات 

بهداشتی و درمانی نیز در گفتگو با سپید به تبعات 
تاخیر در جذب کادر درمان می پردازد و می گوید: 
»االن بحث این نیست که چه تعداد نیروی درمانی 
جدید به مراکز درمان کرونا اضافه می شود. بحث 
اصلی اینجاست که چه زمانی این نیروهای جدید 
به مراکز درمانی اضافه می شود. تاخیر در جذب 
این نیروها به فرسایش بیشتر کادر درمان منجر 
می شود. نباید جذب این نیروها آنقدر دیر و کند 
انجام شود که مصداق نوشداروی پس از مرگ 
بحران کرونا  به سرعت شیوع  با توجه  باشد. 
و سرعت انتشار بیماری، مجموعه تصمیمات 
کارشناسی ما نیز باید خیلی سریع اجرایی شود 

تا بتوانیم کنترل بیماری را در دست بگیریم.«
او خاطرنشان می کند: »تاخیر در جذب نیروهای 
مراکز  برخی  که  حرفه ای موجب خواهد شد 
درمانی به ناچار به جذب نیروهای غیرحرفه ای 
روی بیاورند تا بتوانند نیازهای درمانی را هرطور 
که شده مرتفع کنند و بتوانند پاسخگوی سیل 
چنین  گسترش  صورت  در  باشند.  مراجعان 
رویه ای، کیفیت خدمات درمانی ارائه شده به 
بیماران مبتال به کرونا نیز افت محسوسی خواهد 
داشت. یعنی تاخیر در جذب نیروهای حرفه ای، 
در نهایت به ضرر بیماران نیز تمام خواهد شد.«
نیز  اپیدمیولوژیست  همچنین سهیل سرحدی، 

تبعات تاخیر در جذب  به  با سپید  در گفتگو 
کادر درمان اشاره می کند و می گوید: »در همه 
کشورهای موفق در مهار کرونا، دو موضوع مهم 
را خیلی جدی گرفتند. موضوع اول، بحث تقدم 
بخشیدن به پیشگیری است. در صورتی که رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی مردم و دولت، 
محدودیت های  و  شود  گرفته  جدی تر  کامال 
کرونایی نیز با قدرت بیشتری اعمال شود، در 
آن صورت میزان ورودی بیمارستان ها کاهش 
با همین  پیدا می کند. در چنین شرایطی حتی 
تعداد نیروی درمانی نیز شاید بتوان کنترل کرونا 

را در دست گرفت.«
او یادآور می شود: »اقدام دوم کشورهای موفق در 
حوزه کنترل کرونا که باید از آن درس بگیریم، 
تقویت نظام سالمت است. افزایش نیروی انسانی 
در مراکز درمان کرونا و افزایش حقوق و مزایا 
برای درمانگرانی که جان خودشان را به خطر 
به  اقدام حیاتی است که می تواند  می اندازند، 
کاهش چشمگیر آمار فوتی های کرونا منجر شود. 
درواقع، تقدم بخشیدن بر پیشگیری و توسعه 
افزاری  سخت  و  افزاری  نرم  زیرساخت های 
نظام سالمت، دو اقدام کلیدی در مهار کرونا 
است که باید در کشور ما جدی گرفته شود. 

ادامه در صفحه 13 

جذب ۵۳ هزار نیرو در مراکز درمانی
قرار است عالوه بر جذب نیرو، حق سنوات کادر بهداشت و درمان 

در سال آینده نیز ۲۵درصد افزایش یابد

سازمان برنامه و بودجه اعالم 
کرده است که عالوه بر ترمیم 

حقوق و مزایای کادر بهداشت و 
درمان، برای امسال و سال آینده 

نیز ۵۳ هزار نفر کارکنان غیر 
هیات علمی در دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور استخدام می شود. 
به گفته این سازمان، این اقدام 
براساس برنامه حمایت از کادر 

درمان انجام می شود و اقدامات 
ویژه ای نیز برای تامین اعتبار این 

طرح در قالب الیحه بودجه سال 
آینده، پیش بینی شده است

شماره 1۲1۸۲1 ۲۴ آذر 1۳۹۹



 ادامه از صفحه 12
اگر قرار باشد با همین سیاست های فعلی جلو 
برویم و جذب نیروهای جدید همچنان به تاخیر 
بیفتد، در آن صورت زیرساخت های فعلی نظام 
سالمت نمی تواند پاسخگوی افزایش بیماران 

بستری باشد.«
دبیرکل  مقدم،  شریفی  محمد  دیگر،  سوی  از 
خانه پرستار هم در گفتگو با سپید به ضرورت 
حیاتی جذب پرستاران جدید در بحران کرونا 
سخن می گوید و یادآور می شود: »به دلیل اینکه 
بیماری کرونا، درمان دارویی و جراحی ندارد، 
بنابراین کادر پزشک هم کمترین مداخله را در 
درمان این بیماران دارد. بیشتر بحث مقابله با 
کرونا، بحث مراقبت از بیمار است که بیشترین 
بار بر عهده پرستاران است. تا قبل از کرونا هم 
بودیم؛ طوری  مواجه  پرستار  کمبود شدید  با 
که نسبت پرستار به جمعیت در ایران، نصف 
بحران  با  است.  استانداردهای جهانی  حداقل 
کرونا، نیاز به خدمات پرستاری تشدید شد.«

او یادآور می شود: »یک بیمار مبتال به کرونا، نیاز 
به خدمات 24 ساعته مراقبت پرستاری دارد، در 
حالی که یک بیمار که جراحی انجام داده است، 
نیاز به چهار ساعت مراقبت پرستاری دارد. در 
کشورهای توسعه یافته برای مهار بحران کرونا، 
بیشترین تمرکز را روی جذب کادر پرستار قرار 

کاهش  به شدت  فوتی هایشان  آمار  و  داده اند 
پیدا کرده است، اما چنین حساسیتی در کشور 
ما وجود ندارد و آمار مرگ ها بر اثر کرونا باال 
می رود. در نظر بگیرید اگر حتی ساالنه 10 هزار 
پرستار جدید جذب شود، فقط وضعیت موجود 
حفظ می شود که این کار را هم انجام ندادند.«
او تاکید می کند: »با وجود آنکه حدود 50 هزار 
نیاز  کرونا،  بحران  در  و  داریم  بیکار  پرستار 
برنامه ریزی علمی و  اما  داریم،  آنها  به  جدی 
بلندمدتی برای جذب آنها وجود ندارد. با توجه 
به طوالنی شدن بحران کرونا، کادر پرستاری ما 
خسته و فرسوده شده اند. االن هر پرستار نیز به 

جای چند نیرو کار می کند. محصول این فشار 
کاری، این خواهد بود که خطای پزشکی باال 
می رود. پرستار تا حدی توان دارد. اگر فشار 
به جامعه پرستاری افزایش پیدا کند و نیروهای 
تازه نفس جذب نشوند، آمار مرگ و میر بر اثر 

کرونا هم باال می رود.«

ضرورت تدوین قانونی جامع برای 
جذب نیروهای درمانی

جذب نیروهای درمانی در ایران از قاعده منظمی 
برخوردار نیست. مثال اینطور نیست که هر سال 

پرستاری  نیروهای  قانون مشخص،  یک  طبق 
به مراکز درمانی کشور اضافه شود. در اغلب 
موارد، نیروهای درمانی فقط زمانی در مراکز 
درمانی جذب می شوند که کمبود نیروی انسانی 
در آن مراکز به وضعیت بحرانی رسیده باشد.

رئیس  نایب  هاشمی،  قاضی زاده  امیرحسین 
مجلس شورای اسالمی هم با اشاره به ضرورت 
تدوین قانونی جامع برای جذب نیرو، خاطرنشان 
می کند: »در حوزه سالمت هم در طبابت و هم 
پرستاری هیچ قانون جامعی برای نحوه جذب و 
بکارگیری نیرو نداریم. باید قانونی برای نحوه 
خدمت رسانی، نحوه جذب نیرو، تربیت نیرو، 
مسئولیت ها و نظام کنترلی و منابع مالی حوزه 
سالمت تعریف شود. البته در مواردی هم که 
جسته و گریخته قانون هایی داریم، اما به روال 
اداری سایر موضوعات با آن برخورد می کنیم.«

ضرورت  به  اشاره  با  هاشمی  زاده  قاضی 
کرونا،  دوران  در  درمان  کادر  جذب  فوری 
تاکید می کند: »پرستارانی که در بحران کرونا 
به فراخوان بیمارستان ها جواب دادند، باید در 
اولویت استخدام و جذب نیروی دانشگاه های 

علوم پزشکی قرار گیرند.« 
او یادآور می شود: »جامعه پرستاری یک جامعه 
علمی و پرتالش است. این جامعه پر تالش در 

زمان بحران کرونا به خوبی در کنار مردم بودند. 
تا زمانی که بحرانی پیش نیاید، شاید خدمات 
برخی گروه ها مشخص نشود. به عنوان مثال 
جامعه  و  مردم  برای  کرونا  قبل  پرستار  نقش 
به  جامعه  کرونا  دوران  در  ولی  نبود،  پررنگ 
نیاز پرستار پی برد. پرستاری و پزشکی مشاغل 
روزهای مبادای مردم هستند و به همین دلیل 
نیز مقدس هستند. برخی از پرستاران نیز برای 
خدمت به مردم به فیض شهادت رسیدند. آنان 
جانشان  مقدس  مسیری  در  که  بودند  کسانی 
بتوانیم  فرصتی  در  امیدوارم  و  کردند  فدا  را 
به صورت یادمان یا تمبر، یاد این عزیزان را 

گرامی بداریم.«
او با اشاره به ضرورت جذب کادر درمان در 
دوران مقابله با کرونا، تصریح می کند: »به دلیل 
کمبود نیرو، بار کاری زیادی به دوش پرستاران 
وعده  با  که  افرادی  بین  این  در  است.  افتاده 
استخدام در بحران کرونا به میدان آمدند، باید 
به نحوی بکارگیری و استخدام شوند. وزارت 
استخدامی  ظرفیت های  در  می تواند  بهداشت 
برای  و سهمی  اولویت  نفری،  هزار   10 تا   8
میان  تعداد در  این  افراد اختصاص دهد.  این 
430 هزار پرسنل وزارت بهداشت ناچیز است.«

نظام  سازمان  کل  رئیس  میرزابیگی،  محمد 
پرستاری هم با اشاره به تبعات کمبود پرستار در 
مراکز درمان کرونا، تاکید می کند: »در حال حاضر 
اولویت ما در کنترل بحران کرونا و جلوگیری 
از مرگ و میر، جذب پرستاران جدید است.«

او هشدار می دهد: »در حال حاضر با سه بحران 
از طرف نظام سالمت مواجه هستیم که بخصوص 
در این دوران بحران کرونا، مردم را تهدید می کند. 
اولین بحران، کمبود نیروی انسانی است که تاثیر 
مستقیم بر روند این بیماری دارد. بنابراین از 
با سرعت  این بحران  به  تا  دولت می خواهیم 
رسیدگی کند و نیروی تازه نفس استخدام کنند 
تا از مرگ و میر و تلفات بیشتر، هرچه سریع تر 

جلوگیری شود.«
برای  پرستار  به آسیب های کمبود  میرزابیگی 
مقابله با بحران کرونا اشاره می کند و می گوید: 
به  پرستار  نسبت  کشور  استان های  اکثر  »در 
تخت 0.4 الی 0.5 در 24 ساعت است. واضح 
و مبرهن است که رسیدگی الزم و کافی که 
به طور مستقیم  باشد نیست و ضرر آن  باید 
به مردم وارد می شود. دومین بحران نیز خود 
دامنگیر  سریع،  بسیار  که  است  کرونا  شیوع 
زیرساخت ها  نبودن  آماده  به  توجه  با  و  شد 
به خصوص در زمینه نیروی انسانی با مشکل 

مواجه شدیم.«
او ادامه می دهد: »سومین بحران، برخی قول های 
بی عمل مسئوالن در رابطه با پرداخت معوقه های 
پرستاران و وعده های داده شده است. در حال 
اسپانیا که  ایتالیا و  حاضر در کشورهایی مثل 
همزمان با ما با ویروس کرونا مواجه شده اند، 
عدد مرگ و میر تک رقمی است. علت این اتفاق 
وجود نیروی انسانی کافی است، اما در کشور ما 
پرستاران با وجود کرونا بسیار خسته هستند.«
در شرایطی که دولت وعده داده است بزودی 
مشکل کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی 
را برطرف خواهد کرد، کارشناسان نظام سالمت 
انتظار دارند که این اقدام حیاتی، هرچه سریع تر 
از این دچار  تا کادر درمان، بیش  انجام شود 

فرسودگی مفرط نشود.

سرحدی: افزایش نیروی انسانی 
در مراکز درمان کرونا و افزایش 

حقوق و مزایا برای درمانگرانی که 
جان خودشان را به خطر می اندازند، 

اقدام حیاتی است که می تواند 
به کاهش چشمگیر آمار فوتی های 

کرونا منجر شود. درواقع، تقدم 
بخشیدن بر پیشگیری و توسعه 

زیرساخت های نرم افزاری و سخت 
افزاری نظام سالمت، دو اقدام 

کلیدی در مهار کرونا است که باید 
در کشور ما جدی گرفته شود
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درویشی: االن بحث این نیست 
که چه تعداد نیروی درمانی جدید 

به مراکز درمان کرونا اضافه 
می شود. بحث اصلی اینجاست که 

چه زمانی این نیروهای جدید به 
مراکز درمانی اضافه می شود. تاخیر 

در جذب این نیروها به فرسایش 
بیشتر کادر درمان منجر می شود. 

نباید جذب این نیروها آنقدر 
دیر و کند انجام شود که مصداق 

نوشداروی پس از مرگ باشد

شریفی مقدم: با وجود آنکه 
حدود 50 هزار پرستار بیکار 

داریم و در بحران کرونا، نیاز جدی 
به آنها داریم، اما برنامه ریزی 

علمی و بلندمدتی برای جذب آنها 
وجود ندارد. با توجه به طوالنی 

شدن بحران کرونا، کادر پرستاری 
ما خسته و فرسوده شده اند. االن 

هر پرستار نیز به جای چند نیرو 
کار می کند. محصول این فشار 
کاری، این خواهد بود که خطای 

پزشکی باال می رود



اعضای کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کردند

 علی ابراهیمی
بسیاری  که  است  کرده  ثابت  جهانی  تجربه 
کاندید  تاریخ  مختلف  برهه های  در  افراد  از 
دریافت واکسن نشده اند و امروز هم که تزریق 
عمومی واکسن کرونا در حال انجام است برخی 
خود  از  واکسن  دریافت  به  تمایلی  همچنان 

نشان نمی دهند.
اما آنچه امروز مهم است این است که خطرات 
عدم  از  کمتر  به مراتب  کرونا  واکسن  تزریق 
آزادی  مدافع  نهادهای  آن است، ولی  تزریق 
حق انتخاب و حتی مجامع علمی دنیا همچون 
واکسن  تزریق  هم  بهداشت  جهانی  سازمان 
اجبار  به  نسبت  و  نکرده  اعالم  اجباری  را 
کشورها به واکسیناسیون شهروندان خود ابراز 

کرده اند. نگرانی 
به گزارش سپید، به باور متخصصان بیماری های 
عفونی واکسیناسیون اقدامی بسیار مهم و باارزش 
است که به وسیله آن می توان با هزینه کم از ابتال 
به بیماری های عفوني جلوگیري کرد. ازاین رو 
با اجراي برنامه های واکسیناسیون همگاني در 
جهان شیوع بسیاري از بیماری های خطرناك 
بالغین  حتی  و  کودکان  شیرخواران،  بین  در 
به طوری که  است  کرده  پیدا  بارزي  کاهش 
اکنون شیوع بیماری های خطیري چون دیفتري، 
با  کودکان  فلج  و  سرخك  سیاه سرفه،  کزاز، 
کنترل  موفقیت  با  همگاني  واکسیناسیون های 
و در بسیاري از کشورها عمال به حداقل میزان 

خود رسیده است.
در حال حاضر براي بیش از 20 بیماري انسانی 
واکسن تهیه شده است که تعدادي از آنها به طور 
همگاني و مابقی در شرایط خاص مورد استفاده 
قرار می گیرند. البته تصمیم براي تهیه و استفاده 
نتیجه  بر اساس  بیماري  برای یك  از واکسن 

و  واکسن  به  احتیاج  میزان  مؤلفه  دو  موازنه 
خطرات و عوارض ناشي از آن گرفته می شود. 
همچنین میزان اثر پیشگیري کننده یك واکسن 
برای هر نوع بیماري از مقایسه تعداد مبتالیان 
دو گروه افراد واکسینه شده و نشده  که به طور 
تصادفي در معرض بیماري قرار می گیرند به 
آنهایي  واکسن ها  مؤثرترین  و  می آید  دست 
هستند که مکانیسم پیشگیري حاصل از مرحله 
بهبودي در شکل طبیعي بیماري را تقلید کنند.
با این مقدمه به سراغ بزرگ ترین پاندمی حال 
حاضر جهان و آغاز واکسیناسیون عمومی کووید 
19 در بسیاری از کشورها می رویم؛ امروز بیماری 
کرونا می رود تا یك سالگی خود را جشن بگیرد 
و تا به اآلن بیش از 60 میلیون نفر را در جهان 
به خود مبتال کرده و بیش از یك و نیم میلیون 

نفر را به کام مرگ کشانده است.
بیماری  این  شیوع  نخست  روزهای  همان  از 
تالش ها برای رسیدن به دارویی برای درمان 
تنها  ظاهرا  اما  شد،  آغاز  هم  بیماری  قطعی 
راه  مقابله با این بیماری هم مانند بسیاری از 
بیماری های ویروسی دیگر رسیدن به واکسنی 
برای پیشگیری از آن است؛ لذا در کنار تالش ها 
برای درمان مبتالیان به بیماری، اقدامات علمی 
برای تولید واکسن از همان روزهای نخست 
شروع شد و امروز شرکت بزرگ تولیدکننده 
دارو و واکسن موفق به تولید محصولی برای 

ایمنی بخشی در برابر این ویروس شده اند.
اما آنچه امروز بیش از همه اذهان عمومی مردم 
سریع  روند  کرده  مشغول  خود  به  را  جهان 
آن  احتمال خطرآفرینی  و  واکسن  به  رسیدن 
برای تزریق کنندگان است که تردیدها را برای 

تزریق دوچندان کرده است.
حال بسیاری از کشورها همپای سازمان جهانی 

غیراجباری  را  کرونا  واکسن  تزریق  بهداشت 
تزریق  در  را  خود  شهروندان  و  کرده  اعالم 
واکسن مختار گذاشته اند. کشور ما هم به دلیل 
درگیری با این بیماری از قاعده جهانی مستثنا 
نبوده و تزریق اجباری واکسن در آن موافقان 
دو  نظرات  برای شنیدن  که  دارد  مخالفانی  و 
تن از این افراد به گفت وگو با آنها نشسته ایم.
ملی  ستاد  علمی  کمیته  رئیس  نظر  ابتدا  البته 
نظر  از  را  خصوص  این  در  کرونا  با  مقابله 
می گذرانیم و سپس به  مرور گفته های این دو 
کمیته  عضو  و  عفونی  بیماری های  متخصص 

علمی ستاد ملی کرونا می پردازیم.

واکسن همگانی نشود زنجیره قطع 
نخواهد شد

مصطفی قانعی، رئیس کمیته علمی ستاد ملی 
مقابله با کرونا که در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری روز شنبه 22 آذرماه سخن می گفت، در 
این خصوص اظهار داشت: »امروز در برخی 
افراد داده اند تا اگر  کشورها این اختیار را به 
تمایل به تزریق واکسن داشتند اقدام به دریافت 
این خصوص  در  ثابتی  رویه  و  کنند  واکسن 

وجود ندارد.«
وی در پاسخ به این پرسش که آیا زدن واکسن 
»تصمیم گیری  گفت:  نه  یا  باشد  اجباری  باید 
مقامات کشورها  به  مربوط  این خصوص  در 
است. برای مثال واکسیناسیون اطفال در کشورها 
برخی  است  ممکن  امروز  اما  است،  اجباری 
کشورها اعالم کنند که اجباری در این خصوص 

وجود ندارد.«
همگانی  واکسن  اگر  اینکه  بر  تأکید  با  قانعی 
نشود زنجیره قطع نخواهد شد، تصریح کرد: 
»امروز نمی توان بدون محابا همه جا را باز کرد 

و اگر برای نمونه بخواهیم مدارس و دانشگاه ها 
را باز کنیم باید همه دانش آموزان و دانشجویان 

واکسن را دریافت کرده باشند.«
 رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا 
افزود: »به طورقطع اگر تست سریع و همگانی 
همراه واکسن کرونا نباشد زنجیره انتقال بیماری 
تا سال بعد ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه به 
نظر می رسد ایمنی زایی ناشی از تزریق واکسن 

تا حدود شش ماه قابل حفظ خواهد بود.«

نمی توانیم تزریق واکسن را اجباری کنیم
مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی 
و عضو کمیته علمی ستاد کرونا در گفت وگو 
با خبرنگار سپید در خصوص اینکه آیا تزریق 
واکسن باید اجباری باشد یا نه؟ گفت: »با توجه 
به اینکه امروز مردم برخی کشورها در حال تزریق 
واکسن هستند، این موضوع به عنوان یك چالش 
مطرح است، اما آنچه بنده معتقدم این است که 
به هیچ وجه نباید این اتفاق بیفتد و خوشبختانه 
تا به امروز در هیچ کدام از کشورها این  هم 
تصمیم گرفته نشده است و ما هم نمی توانیم 

تزریق واکسن را اجباری کنیم.«
وی افزود: »نکته دیگری که حائز اهمیت است 
این است که با توجه به در دسترس نبودن نتایج 
مطالعات اولیه واکسن های موجود و نیز ممنوعیت 
تزریق این واکسن ها بر روی کودکان، افراد زیر 
16 سال و زنان باردار نمی توانیم تزریق واکسن 
را اجباری کنیم. عالوه بر این نباید فراموش کنیم 
که تا به امروز اطالعات ما درباره کارایی واکسن 
در گروه های مختلف از لحاظ سنی و جنسی 
کامل نیست و با این وضعیت نمی توان افراد را 

مجبور به تزریق واکسن کرد.«
ادامه در صفحه 15 

واکسن کرونا؛ اجباری یا اختیاری؟
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 ادامه از صفحه 14
اخالق  نظر  از  اقدام  این  اینکه  بیان  با  مردانی 
پزشکی نیز مذموم است، اضافه کرد: »به هیچ وجه 
نمی توان افراد را مجبور به دریافت واکسن کرد 
و این اتفاق تا به امروز هم در هیچ کجای دنیا 
نیفتاده است زیرا مفهومی ندارد که واکسنی اجباری 
شود و اگر عارضه ای برای افراد در نتیجه تزریق 
به وجود آید آنها می توانند با مراجعه به مراجع 
حقوقی اعالم جرم کنند و در این صورت کار 

پیچیده و مشکل خواهد شد.«
عضو کمیته علمی ستاد کرونا در واکنش به این 
نظریه که گفته می شود راهی برای ریشه کن کردن 
ویروس جز واکسیناسیون عمومی وجود ندارد و 
افراد باید به هر طریق ممکن واکسن را دریافت کنند، 
گفت: »تزریق واکسن به هر نحوی درست نیست 
و باید آگاهی عمومی افراد در خصوص راه های 
پیشگیری از انتقال ویروس به قدری باال برود که 
خود آنها داوطلب تزریق واکسن شوند که ما هم 
مطمئن هستیم این اتفاق خواهد افتاد و نگرانی از 
این بابت وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه وقتی 
افراد زیادی مورد واکسیناسیون قرار گیرند و در 
نتیجه آن ایمن شوند سایر مردم نیز به سمت تزریق 
واکسن خواهند رفت و در این صورت خودبه خود 

واکسیناسیون عمومی تحقق خواهد یافت.«
مردانی در پاسخ به این پرسش که زدن واکسن 
چقدر می تواند میزان بیماری را کاهش دهد؟ 
اظهار داشت: »پاسخ این پرسش بسیار سخت 
است زیرا اطالعات کشورهایی که اقدام به زدن 
واکسن کرده اند و نیز ارزیابی تأثیر واکسن در 
کم کردن قدرت انتقال و دامنه انتشار ویروس 
در آنها هنوز مشخص نیست، اما آنچه در تجربه 
اپیدمی ها قبلی می توان دید این است که کاربردی 
کردن روش های شست و شوی دست و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک همراه 
با تزریق واکسن می تواند ما را به انتهای راه مبارزه 

با ریشه کنی کرونا نزدیک تر کند.«

واکسیناسیون باید اجباری باشد
مینو محرز، متخصص بیماری های عفونی و دیگر 
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هم در 

مصاحبه با سپید در پاسخ به این پرسش که برخی 
معتقدند تزریق واکسن کرونا باید در همه جای 
جهان اجباری شود، اظهار داشت: »ازآنجاکه تنها 
راه پیشگیری از ابتال و حتی انتقال ویروس این 
است که افراد جامعه واکسینه شوند؛ بنابراین باید 
این اقدام اجباری باشد زیرا اگر عده ای واکسن 
را تزریق نکنند می توانند عامل انتقال ویروس 

به سایرین باشند.«
وی افزود: »بسیاری در جهان مخالف اجباری 
بودن واکسیناسیون هستند، اما مهم این است که 
اگر تعداد زیادی از افراد واکسن را تزریق کنند 
تعداد محدود باقی مانده هم محدود خواهند شد 
و نگرانی زیادی بابت آنها وجود نخواهد داشت 
چراکه بسیاری از افراد در برابر بیماری مصون 
خواهند بود و این خود آنها هستند که در برابر 
ویروس مصونیت نخواهند داشت. البته ممکن 
ویروس  حمل کننده  افراد  این  از  برخی  است 

باشند و افراد بیماری را از آنها بگیرند که در 
این خصوص باید چاره اندیشی شود.«

محرز تأکید کرد: »عدم تزریق واکسن به ضرر 
خود آنها نیز خواهد بود چون ممکن است بیمار 
شوند و این کار را برای آنها سخت خواهد کرد. 
البته متأسفانه امروز عده ای هستند که بسیاری 
آنفلوانزا را قبول  از واکسن ها ازجمله واکسن 
ندارند و ضرورتی برای تزریق آن نمی بینند و 
نمی توان کاری برای این گروه ها کرد. برای مثال 
در کشور آمریکا گروه های مذهبی افراطی وجود 
دارند که مخالف هر نوع واکسیناسیون حتی برای 

کودکان هستند.«
استاد بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران با اشاره به اینکه برخی معتقدند چون واکسن  
کرونا را نمی توان برای گروه های مختلف سنی 
و زنان باردار تزریق کرد پس نمی توان اجباری 
برای واکسیناسیون عمومی داشت، عنوان کرد: 

»امروز هیچ واکسنی برای زنان باردار به غیراز 
واکسن آنفلوانزا که ایمن بودن و بی خطری آن 
به اثبات رسیده تزریق نمی شود. عالوه بر این 
مبتالیان باردار بسیاری بودند که بعد از مدتی 
یافتند درحالی که خطر مرگ برای زنان  بهبود 
باردار در صورت ابتال به آنفلوانزا بسیار باال است 
و ازاین رو عدم تزریق واکسن کووید 19 برای 
زنان باردار یک امر ضروری است، اما اینکه گفته 
شود تا زمانی که این گروه ها واکسن را تزریق 
نکنند صحبت از ریشه کنی ویروس و بیماری 
کرونا خوش بینانه است حرف درستی است و 
امروز ما به دنبال ریشه کنی این بیماری نیستیم.«
وی افزود: »اما همه حرف ما این است که اگر 
30 میلیون نفر از جمعیت کشوری در خطر ابتال 
به کووید 19 باشند و در نتیجه واکسیناسیون از 
ابتالی آنها به بیماری جلوگیری شود اتفاق های 
بسیار خوبی رخ خواهد داد و ضرورت تزریق 
در حال حاضر  البته  است.  همین  هم  واکسن 
هم اطالع دقیقی از زمان مصونیت واکسن ها در 
دسترس نیست، اما حتی اگر واکسن ها 3 تا 6 
بود  فرصتی خواهد  کنند  ایجاد  ایمنی  هم  ماه 
تا تجدیدقوا کنیم و برنامه ریزی مجددی برای 
بعدی  نوبت های  در  است  ممکن  که  بیمارانی 
مراجعه کنند، داشته باشیم و به قول معروف یک 

نفس راحت بکشیم.«
مجدد  تزریق  اینکه  »ضمن  کرد:  اضافه  محرز 
واکسن در نوبت های دیگر را هم می توان انجام 
داد و حداقل نکته مثبتی که واکسن ها خواهند 
داشت این خواهد بود که فرصت برنامه ریزی و 

تجدیدقوا را به دنیا خواهند داد.«
عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا در ادامه تصریح 
کرد: »منتها باید این سؤال را از آنها که می گویند 
زنان باردار نمی توانند واکسن را دریافت کنند پس 
واکسیناسیون عمومی مفهومی ندارد باید پرسید که 
چند درصد جمعیت جهان در این گروه هستند.«
وی افزود: »امروز اکثر مبتالیان به کرونا در گروه های 
سنی 20 تا 50 سال و اغلب جوانان هستند و 
برنامه ریزی اصلی برای تزریق واکسن هم باید 
برای این گروه  سنی انجام شود که خوشبختانه 

در حال انجام هم هست.«
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در دو نشست جداگانه شورای شهر و سازمان شهرداری ها ابراز شد

  یاسر مختاری
تولید واکسن کرونا امیدها به بازگشت زندگی عادی 
در کره خاکی طی یک تا دو سال آینده زنده کرده است. 
این موضوع موجب شده تا از هم اکنون بسیاری از 
کارشناسان، نظریه پردزان و سیاست گذاران اجتماعی 
به فکر آسیب شناسی بحران کرونا در یک سال اخیر 
افتاده و بر لزوم برنامه ریزی برای دوران پسا کرونا 
تأکید داشته باشند. این قابل کتمان نیست که بحران 
به وجود آمده تا چه حد بر زندگی شهری سایه 
افکنده و دست آوردهای مدنی و مدرن را به عقب 
رانده باشد. امروزه کمتر کسی است که به زیان های 
شیوع این بیماری و تأثیر آن بر زندگی اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و زیست روزمره  به ویژه در 
محیط های شهری و پر جمعیت واقف نباشد. در 
واقع هر آنچه الزمه زندگی در محیط شهری مدرن 
است مانند حضور در اجتماعات، خرید در پالزاها 
و مال ها، وقت گذرانی  در پارک ها و مناطق تفریحی، 
سینماها، تئاتر، موزه، کافه ها و شادی و سوگ های 
دسته جمعی از زمانی که کرونا پدیدار شده است 
رنگ باخته و نوعی فردیت اجباری و محصور در 
فضای خانه را رواج داده است. این امر به نوبه خود 
عالوه بر آسیب هایی که بر پیکره سالمت روان افراد 
وارد می کند موجب تزلزل اقتصادی شده که تبعات 

آن امکان دارد در پسا کرونا خود را نشان دهد.

لزوم توجه به تبعات کرونا در 
برنامه ریزی های شهری

به گزارش خبرنگار سپید، بیم و امیدها در رابطه 

با آینده دوران پسا کرونا از هم اکنون برخی از 
کارشناسان و مدیران شهری را به جنب و جوش 
انداخته است. در همین راستا ناهید خداکرمی، رئیس 
کمیته سالمت شورای شهر تهران در جلسه صحن 
علنی روز یکشنبه 23 آذرماه سخنان خود را به این 
موضوع اختصاص داد و با بیان اینکه شهرداری یکی 
از نهادهای موفق در مدیریت در شرایط اپیدمی بوده  
که خدمات مورد نیاز سالمت در دوران اپیدمی را 
به بهترین نحو ارائه کرده است، گفت: » علی رغم 
اینها باید فردای پسا کرونا را دریابیم. در پی پاندمی 
کووید 19، ازاسفند 98 تا کنون و به خصوص در پی 
تعطیلی ها و اجرای محدودیت های اجتناب ناپذیر، 
شرکت های خصوصی و کسب و کارهای کوچک 
زیان های بسیاری دیدند و بسیاری از کارگران فصلی 
شغل خود را از دست داده اند. تنها در تهران بیش از 
22 هزار نفرجان خود را از دست داده اند و اغلب 
خانواده های تهرانی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، 

تحت تاثیر این همه گیری قرار دارند.«
خداکرمی اظهار کرد: »شرایط خانواده هایی که عزیزان 
خود را از دست داده اند و  مشکالت ناشی از وضعیت 
اقتصادی، در معرض فقر و انواع آسیب های روانی 
می تواند سال 14۰۰ را حتی اگر پاندمی پایان پذیرد، 
به سالی مصیبت بار تبدیل کرده و یا موجب از هم 
گسیختگی خانواده ها شود.« وی ادامه داد: »اگرچه 
دولت و نهادهای فرهنگی که از بودجه عمومی 
استفاده می کنند، به این مهم توجه ندارند و اصال 
فکر نمی کنند که این 22 هزار خانواده داغدار و آن 
۵2 هزار خانواده ایرانی که عزیزان و سرپرستانشان از 

دست رفته چه شرایطی دارند، اما شهرداری می تواند 
برای کاهش آالم شهروندان تالش مضاعفی انجام 
دهد. شهرداری می تواند تالش کند تا دولت و 
مجلس بودجه کافی برای بهبود شرایط پساکرونا 
به شهرداری ها اختصاص دهند.« خداکرمی تاکید 
کرد:  »شهرداری باید میزان ضرر و زیان شهروندان را 
محاسبه کرده و در مجمع نمایندگان تهران در زمان 
رسیدگی به بودجه 14۰۰ طلب کند تا شهرداری 
پایتخت را که آبرو و پیشانی کشوراست را دریابند و 
بودجه کافی برای مدیریت بحران شهرداری تهران و 
کاهش عوارض اپیدمی در 14۰۰ اختصاص دهند.«
وی با بیان اینکه وقتی ما به دنیا نگاه می کنیم، می بینیم 
بیشترین بودجه مربوط به پاندمی را به شهرداری ها 
اختصاص داده اند، گفت: »این بودجه ها در حد 22 
میلیارد و حتی باالتر است. بنابراین نمی شود با دست 
خالی، پایتختی را که آبروی کشور است اداره کرد 
و من خواهش می کنم نهادهایی که بودجه های 
فرهنگی از دولت می گیرند، به شهرداری اختصاص 
دهند، تا ما بتوانیم از بحران 14۰۰ جلوگیری کنیم 

تا خانواده های تهرانی بیش از این آسیب نبینند.«

فاصله با مدیریت علمی چالش های کرونا
از سوی دیگر مهدی جمالی نژاد رئیس سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور در در نشست 
با مدیران و کارشناسان دفاتر امور  اندیشی  هم 
شهری و شوراهای استانداری ها و رؤسای مراکز 
پژوهشی شهرداری ها و شوراهای اسالمی شهرها 
با بیان اینکه توجه به تحقیق و پژوهش و نقش 

آن در سیاست گذاری¬ها و تصمیم سازی¬ها و 
اداره مطلوب شهرها و روستاهای کشور ضرورت 
داشته و توجه به مسایل و چالش های نوظهور در 
مدیریت شهری و روستایی و مقابله با این چالش ها به 
شیوه های علمی الزم است، گفت: »به رغم اقدامات 
مناسب شهرداری ها و دهیاری ها در مواجهه با این 
همه گیری، هنوز تا مدیریت و کنترل علمی آسیب های 
ناشی از این چالش فاصله داریم و الزم است مراکز 
پژوهشی شهرداری ها، راهبردهای مناسب به ویژه 
در حوزه های خدمات شهری و محیط زیست را 

در اختیار مدیران شهری قرار دهند.«

آسیب زایی مدیریت شهری در پسا کرونا
در ادامه این نشست محمد حسین بوچانی، رئیس 
مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران نیز گفت: 
»با توجه به مسائل و چالش های ناشی از شیوع 
همه¬گیری ویروس کرونا، این موضوع فرصتی 
برای بازگشت شهرداری¬ها به ماموریت اصلی خود 
در حوزه سالمت شهری و بهداشت عمومی است.«
در  پژوهش  انجام  به  توجه  »عدم  افزود:  وی 
تصمیم¬گیری برای شهرها باعث بروز آسیب¬های 

متعدد برای شهر و شهروندان می شود.«
در  تهران  شهرداری  تجربه  به  اشاره  با  بوچانی 
»مرکز  داد:  ادامه  کرونا،  همه¬گیری  با  مواجهه 
تعداد 1۵۰  تهران،  برنامه¬ریزی شهر  مطالعات 
تجربه جهانی درباره بازگشایی شهر تهیه و در 

اختیار مدیران شهری قرار داده است.«
ادامه در صفحه 17 

نگرانی سیاست گذاران شهری از پسا کرونا 
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 ادامه از صفحه 16
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بیان 
کرد: »مهم ترین اقدامات مرکز مطالعات در دوره 
شیوع بیماری کرونا تألیف کتاب و گزارش های 
تخصصی و بازنشر تجارب جهانی و ملی مربوط 
به اداره شهر در دوره کرونا و تدوین شیوه نامه ها 
و دستورالعمل ها درخصوص دورکاری کارکنان، 
نگهداری فضای سبز و مدیریت  اموات،  دفن 

پسماندها بوده است.«

اتخاذ رفتار منطقی در دوران شیوع کرونا 
و برای مدیریت پسا بیماری

نگرانی کارشناسان و سیاست گذاران شهری در رابطه 
با دوران پس از کرونا در حالی مطرح شده است که 
جامعه شناسان نیز  بر لزوم اتخاذ رفتارهای منطقی 
در دوران شیوع کرونا برای مدیریت دوران پس از 
این بیماری تأکید دارند. مریم یارمحمدی توسکی 
عضو انجمن جامعه شناسی ایران، در این رابطه 
اظهار کرد: »ساختار مطلوب در مناسبات اجتماعی 
و وزن کارکردی حوزه های مختلف جامعه پس 

منطقی در  رفتارهای  با  ارتباط مستقیم  از کرونا 
جریان شیوع این بیماری دارد و باید هدفگذاری 
محتوایی در امور همگام با مدیریت بحران برای 

آن اندیشیده شود.«
وی افزود: »شیوع کرونا در واقع تشکیل کالس 
درس جهانی برای بازاندیشی شیوه زندگی مدرن 

بود و در این راستا هر جامعه برای حفظ و تداوم 
زیست اجتماعی خود ملزم به تغییراتی گسترده 
شده است و می طلبد با دقت آثار بحران آفرین و 
آسیب های به جای مانده از این تهدید بیولوژیکی 
را ارزیابی کرده و از دریچه بازنگری و شناخت 
رفتارهای ریسکی و خطا را با بازاندیشی، اصالح در 
همه سطوح کالن، میانی و خرد مناسبات اجتماعی 
در قالبی درازمدت و کارآمد مسیر زندگی آتی 

خود را امن تر کند.«  
بیان کرد: »سرمایه اجتماعی  یارمحمدی توسکی 
به عنوان یکی از داشته های پایه هر جامعه تعیین 
کننده توفیق برنامه و سیاست گذاری های اقتصادی 
و اجتماعی یک کشور است که تاکنون به این مهم 
با وجود مطالعات متعدد ملی و دانشگاهی توجه 
در خور نشده است. سرمایه اجتماعی ضامن تحقق 
رشد و توسعه دیگر انواع سرمایه از جمله سرمایه 
اقتصادی، انسانی و فرهنگی است و خوشبختانه در 

بحران کرونا سرمایه اجتماعی در سطح خرد و بین 
فردی و تاحدی گروهی احیا شد و فرصت خوبی 
است که تالش شود شعاع این سرمایه مجدد متولد 

شده افزون شود.«
قدرت  و  اقتصادی  سرمایه های  »تنها  گفت:  وی 
سیاسی در خط مقدم تعیین کننده نیستند بلکه این 
سرمایه اجتماعی است که بر کیفیت ساختار جامعه 
اثر می گذارد و می طلبد که برای پسا کرونا در سایه 
رویه های  در  بازنگری  و  اعتمادسازی  شفافیت، 
مشکل دار کوشش شود، درس های آموخته از کرونا 
عملیاتی شود و اصالحات الزم به موقع و اصولی 

صورت بگیرد.«
رئیس انجمن جامعه شناسی استان مرکزی تصریح 
کرد: »انسان جزئی از چرخه جهان هستی و طبیعت 
است بنابراین تفکر در زمینه سبک زندگی فردگرا، 
مدرن و مصرفی و تالش برای حذف نواقص آن 
شاید از موضوعاتی است که کرونا با جدیت آن را 
زیر سئوال برد و لزوم پیش آمادگی در برابر هر بحرانی 

از این دست را گوشزد کرد.«
 یارمحمدی توسکی با تاکید بر اینکه راهبردها در 
حوزه زیست پساکرونا نباید در حد شعار و حرف 
باشد، گفت: »باید به موضوعات نیازمند تحول و 
اصالح، برای پساکرونا خردمندانه، عمیق و با برنامه 
نگریست و از پرسشگری و تفکر نقادانه در این 

سامان موضوعات هراسی نداشت.«
وی یادآور شد: »لزوم بازنگری در نظام سالمت و 
توجه ویژه به بهداشت روان، بهبود نظام اطالع رسانی 
بحران، ضرورت باال بردن استانه تحمل مردم در 
مصائب و نگاه علمی به کنترل مخاطرات خشونت، 
فقر و آسیب در همه دوران ها از جمله در شرایط 
سخت کرونا، از موضوعاتی است که پس از کرونا 
باید تصمیم سازان اجرایی و حوزه تفکر و اندیشه 

کشور به صورت جدی به آن بپردازند.«
یارمحمدی افزود: »هر کنشگر اجتماعی نیاز دارد که 
چتر حمایتی موثر و کارآمد را برای شرایط احتمالی 
بحران داشته باشد و این تکلیف ساختار کالن نظام 
اجتماعی است که مداخالت الزم را داشته باشد و 
با تدابیر درست و تغییرات عظیم در کارویژه های 
عملی بتواند شرایطی ایجاد کند که در صورت تکرار 
بحران، جامعه آگاهانه توان عبور از معضالت را با 

کمترین خسارت جانی، مادی و معنوی داشته باشد.«

خداکرمی: تنها در تهران بیش از 
۲۲ هزار نفرجان خود را از دست 

داده اند.شرایط خانواده هایی که 
عزیزان خود را از دست داده اند 

و  مشکالت ناشی از وضعیت 
اقتصادی، در معرض فقر و 

انواع آسیب های روانی می تواند 
سال ۱۴۰۰ را حتی اگر پاندمی 

پایان پذیرد، به سالی مصیبت بار 
تبدیل کرده و یا موجب از هم 

گسیختگی خانواده ها شود

بوچانی: توجه به مسائل و 
چالش های ناشی از شیوع 

همه¬گیری ویروس کرونا، این 
موضوع فرصتی برای بازگشت 

شهرداری¬ها به ماموریت اصلی 
خود در حوزه سالمت شهری و 

بهداشت عمومی است

جمالی نژاد: به رغم اقدامات 
مناسب شهرداری ها و دهیاری ها 

در مواجهه با این همه گیری، 
هنوز تا مدیریت و کنترل علمی 
آسیب های ناشی از این چالش 

فاصله داریم و الزم است 
مراکز پژوهشی شهرداری ها، 

راهبردهای مناسب به ویژه در 
حوزه های خدمات شهری و محیط 

زیست را در اختیار مدیران 
شهری قرار دهند
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