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رییس جمهور خبر داد خبـر

افزایش 14 هزار تخت بیمارستانی تا پایان دولت
زمینه  در  ما  »برنامه  گفت:  جمهور  رییس 
 11 بین  که  است  این  بیمارستانی  تخت های 
پایان دولت  تا  بیمارستانی  تا 1۴ هزار تخت 

کنیم.« اضافه 
به گزارش سپید، حسن روحانی طی سخنانی 
نمایندگان  با  خود  خبری  نشست  ابتدای  در 
رسانه های داخلی و خارجی با یادآوری اینکه 
هفت ماه و چند روز از فرصت دولت باقیمانده 
است، اظهار کرد: »خدا را شاکرم که بار مسئولیت 
دولت را در سخت ترین شرایط قرن اخیر به 
عهده ما گذاشت و شرایط شیوع ویروس کرونا 
و تحریم های اقتصادی علیه ملت، سخت ترین 
اوضاع را برای ملت ما به وجود آورده است.«
رئیس دولت تدبیر و امید، دستاوردهای دولت 
در زمینه مسائل اجتماعی و انجام طرح تحول 
سالمت را یادآور شد و گفت: »اجرای طرح 

تحول سالمت کار بزرگی بود و کاری که در 
تخت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی کردیم 
با نوسازی هایی  تقریبا  هم کار بزرگی بود و 
که انجام دادیم تخت بیمارستانی را نسبت به 
پیش از دولت یازدهم به دو برابر رساندیم.«
وی ادامه داد: »همگانی کردن بیمه سالمت مردم 

برای اولین بار در این دولت انجام گرفت.«
روحانی با بیان اینکه برنامه ما در زمینه تخت های 
بیمارستانی این است که بین 11 تا 1۴ هزار 
تخت بیمارستانی تا پایان دولت اضافه کنیم، 
شرکت های  زمینه های  »در  داشت:  اظهار 
خواهیم  تقویت  را  شرکت ها  این  دانش بنیان 
کرد و کارخانه های نوآوری را در بسیاری از 

افتتاح می رسانیم.« استان ها به 
کرونا  واکسن  به  اشاره  با  جمهور  رییس 
گفت: »منابع ارزی ما در کشورهای دیگر با 

حتی  و  است  مواجه  برداشت  در  مشکالتی 
همانطور که رئیس بانک مرکزی گفت برای 

واکسن  تامین  و  کرونا  برای  پول  برداشت 
هستیم.« مشکالتی  دچار 

اقتصادی  مصوبات  جمهور،  ربیس  دفتر  رییس  سوی  از 
چهل وهشتمن جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که به تایید 
به  پیگیری  و  اجرا  برای  است،  رسیده  جمهوری  ریاست 

وزیر کشور ابالغ شد.
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی و پایش آثار 
اقتصادی کرونا، ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه چهل و 
هشتم در روز شنبه 22 آذرماه 1399، چهار مصوبه اقتصادی 
مهم را در مورد »تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی«، »مشاغل 
فرهنگی آسیب دیده از کرونا«، »حمایت های بانکی از مشاغل 
غیردولتی« و »تمدید امهال پرداخت قبوض گاز مصرفی مشاغل 
غیر دولتی« تصویب کرد که از سوی محمود واعظی، رییس 

دفتر رییس جمهوری برای اجرا، ابالغ شد.«

تقویت ناوگان اتوبوس شهری از محل فروش نفت 
خام و میعانات گازی

ستاد ملی مقابله با کرونا درجلسه چهل و هشتم خود مصوب کرد: 
به منظور کنترل شیوع بیماری کرونا و توسعه امکان فاصله گذاری 
اجتماعی در اتوبوسرانی شهری، با فروش »نفت خام و میعانات 
گازی«)به غیر از ظرفیت بودجه( تا سقف5۰۰ میلیون یورو در 
سال 1399 برای واردات قطعات منفصله اتوبوس )CKD( و 
اتوبوس ساخته شده )CBU( جهت تامین و تولید تا 5۰۰۰ 
دستگاه اتوبوس بارعایت اولویت ساخت داخل موافقت می شود.

همچنین ستاد ملی مقرر کرد: سهم صندوق توسعه ملی و شرکت 
ملی نفت ایران به نحو تعیین شده در بند الف تبصره یک قانون 
بودجه سال 1399 به صورت ارزی پرداخت و مابقی به  عنوان 
سهم دولت به نرخ ارز نیمایی، صرف واردات موضوع این 
مصوبه با لحاظ معافیت حقوق وعوارض گمرکی خواهد شد. 
همچنین 1۷,5 درصد ارزش اتوبوس نیز توسط شهرداری ها 

تامین و برای هزینه تامین اتوبوس پرداخت می شود.
ساز وکار اجرای این مصوبه ظرف مدت یک هفته توسط کارگروه 
متشکل از وزارت نفت، وزارت کشور، وزات صمت، بانک 
مرکزی وزارت اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه 

کشور تعیین می شود.

پرداخت تسهیالت مرحله دوم ویژه مشاغل فرهنگی و 
هنری آسیب دیده از کرونا

مشاغل  و  فعالیت ها  از  حمایت  منظور  به  کرونا  ملی  ستاد 
غیردولتی به شدت آسیب دیده از شیوع کرونا در حوزه های 
فرهنگ، هنر و رسانه، با پرداخت تسهیالت بانکی به کسب و 
کارهای غیردولتی در این حوزه ها، مطابق دستورالعمل ابالغی 
کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا و بر اساس مفاد 
بند )۷( مصوبه جلسه دوازدهم )نهم فروردین 1399( ستاد 

ملی مقابله با کرونا موافقت کرد.
متقاضیان واجد شرایط مجازند برای اخذ این تسهیالت مرحله 
دوم تا پایان دی ماه جاری در سامانه کارا ثبت نام کنند و 
بانک های عامل موظفند تا پایان اسفندماه جاری این تسهیالت 
را پرداخت نمایند. بازپرداخت اقساط تسهیالت مزبور از اول 

خرداد ماه سال 1۴۰۰ خواهد بود.
 

حمایت های بانکی از مشاغل غیردولتی آسیب دیده از کرونا
در جلسه چهل و هشتم، ستاد ملی کرونا موافقت کرد: حمایت های 
بانکی مندرج در اجزای  بخش های الف، ب، ج بند13 مصوبه 
جلسه چهل و پنجم ستاد ملی کرونا، در ماه های آذر و دی 
سال 1399 اعمال می شود و به کسب وکارها و مشاغل به 
شدت آسیب دیده یا محدود و تعطیل شده  بخش غیر دولتی، 

مطابق فهرستی که توسط کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی 
کرونا ابالغ می شود، تعلق می گیرد.

 قبل از این در یکم آذرماه، ستاد ملی کرونا در بند 13 مصوبات 
جلسه چهل و پنجم خود با حمایت های بانکی بدین صورت 
موافقت کرده بود: بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتی )اعم از 
قرض الحسنه و سایر تسهیالت( افرادی که موعد پرداخت آن 
در آذرماه سال 1399 است، به پایان دوره بازپرداخت اقساط 
این تسهیالت منتقل می شود. در مورد تسهیالت با بازپرداخت 
به صورت دفعی که بازپرداخت آن در آذرماه سال 1399 باشد 
نیز موعد پرداخت به یک ماه بعد از آن منتقل می شود )البته 
به شرطی که بدهی آنها به شبکه بانکی کشور تا تاریخ یکم 
اسفندماه 1398 در طبقه جاری قرار داشته باشد(. این امهال، 
موجب جریمه و محدودیت ها و ممنوعیت ها نخواهد شد. 
همچنین اگر سررسید چک های صادره اشخاص مشمول این 
بند، در دوره زمانی آذرماه سال 1399 باشد و منجر به برگشت 
چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت شود، در صورت تسلیم 
تقاضای خود به بانک مربوط، تا یک ماه پس از تاریخ برگشت 
چک صادره، مشمول ممنوعیت ها و محدودیت های مقرر در 

ماده )5( مکرر الحاقی به قانون چک نمی شود.
 

تمدید مهلت پرداخت قبوض گاز مصرفی مشاغل 
غیردولتی آسیب دیده از کرونا

ستاد ملی کرونا همچنین در جلسه چهل و هشتم موافقت کرد: 
تمدید مهلت پرداخت هزینه گاز مصرفی مصوبه جلسه چهل 
و پنجم مورخ 1399.9.1 ستاد ملی مقابله با کرونا، به کسب 
وکارها و مشاغل به شدت آسیب دیده یا تعطیل و محدود شده  
بخش غیردولتی مطابق فهرستی که توسط کارگروه مقابله با 

پیامدهای اقتصادی کرونا ابالغ می شود، تعلق می گیرد.
قبل از این بر اساس مصوبه جلسه چهل و پنجم ستاد ملی 
کرونا)یکم آذرماه(، مهلت پرداخت قبوض گاز مصرفی مشاغل 
غیردولتی آسیب دیده از کرونا که زمان پرداخت آنها در دوره 
زمانی یکم آذرماه 1399 تا یکم بهمن ماه 1399 باشد، به مدت 

دو ماه امهال شده بود.

از سوی رییس دفتر رییس جمهور ابالغ شد

چهار مصوبه اقتصادی در جلسه ۴۸ ستاد ملی کرونا



وزیر بهداشت:  خبـر

هیچ بیماری نباید بدون تست مثبت PCR بستری شود
وزیر بهداشت گفت: »مراکز سرپایی 16 ساعته بهترین 
فیلتر برای کاهش ورودی و مراجعه دیر هنگام بیماران 
به بیمارستانها است. در این مراکز حتما باید تست های 
آزمایشگاهی سریع انجام شود اما اگر تست سریع 
یک بیمار مثبت شد و با تشخیص پزشک نیاز به 
پذیرش و بستری در بیمارستان داشت، حتما باید از 
او تست PCR گرفته شود و هیچ بیمار کووید19 
در بیمارستان نباید بدون تست مثبت PCR بستری 
شود چون مالک ما بر اساس استانداردهای سازمان 

جهانی بهداشت، تست PCR است.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سعید نمکی در 
جلسه ستاد دانشگاهی مدیریت کرونا در دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند اظهار داشت:  »در آموزش باید 
گروه های هدف مشخص و مکانیزم انتقال پیام نیز 
متفاوت با گذشته و در سطح ملی باشد و  باید با زبان 

و گفتمان مورد قبول مردم، وارد این عرصه شد.«
وی افزود: »صدا و سیمای استان خراسان جنوبی 
که از ابتدای کرونا تا کنون در کنار حوزه سالمت 
بوده، می تواند برای ارائه آموزش به مردم این استان 
با گویش های بومی کمک زیادی کند البته باید در 

آموزش، ابداع و ابتکار هم داشت.«
نمکی ادامه داد: »از برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت 
می توان برای تقویت ارائه آموزش های حوزه سالمت 
به جامعه و خانواده ها استفاده کرد. هر خانه یک پایگاه 
سالمت، جامعه محور ترین طرح در حوزه بهداشت 

است و در قالب آن، قبل از بهورز، یک مرحله از 
خدمات حوزه سالمت به صورت جامعه محور و 
خانواده محور ارائه می شود و از این ظرفیت باید به 

شکل مطلوب استفاده کرد.«
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: »در طرح محله محور 
مدیریت کرونا می توان سفیران سالمت را تکمیل کرد و 
اگر این اتفاق رخ داد، نظام سالمت در منطقه، تضمین 
می شود. آموزش به خانواده ها را می توان در قالب 
برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت ارائه کرد. اگر از 
زن در خانه به عنوان محور انتقال دانش، مهارت های 
زندگی، پیشگیری، درمان های اولیه و بازتوانی استفاده 
کنید، بازی را برده اید.« نمکی یادآور شد: »حتما باید 

تعداد مراکز سرپایی 16 ساعته در استان خراسان جنوبی، 
تقویت شده و گسترش پیدا کند. این استان پراکندگی 
جمعیت دارد. باید در تقویت دسترسی مردم به این 
مراکز، تالش بیشتری در خراسان جنوبی انجام شود. 
البته گسترش مراکز سرپایی به معنی ساخت پایگاه یا 
مرکز جامع سالمت نیست بلکه می توان از مساجد و 
مدارس استفاده کرد که در غیر این صورت با طوفانی 

از بیماران بستری روبرو خواهید بود.«
وی افزود: »مراکز سرپایی 16 ساعته بهترین فیلتر 
برای کاهش ورودی و مراجعه دیر هنگام بیماران به 
بیمارستانها است. در این مراکز حتما باید تست های 
آزمایشگاهی سریع انجام شود اما اگر تست سریع 

یک بیمار مثبت شد و با تشخیص پزشک نیاز به 
پذیرش و بستری در بیمارستان داشت، حتما باید از 
او تست PCR گرفته شود و هیچ بیمار کووید19 
در بیمارستان نباید بدون تست مثبت PCR بستری 
شود چون مالک ما بر اساس استانداردهای سازمان 

جهانی بهداشت، تست PCR است.«
وزیر بهداشت گفت: »یکی از بحث های جدی ما، ارائه 
خدمات مراقبتی در منزل و ایزوالسیون و جداسازی 
آنها از سایر افراد است. با اقامتگاه هایی که برای بیماران 
از سوی دکتر کولیوند رییس کمیته پشتیبانی طرح شهید 
سلیمانی در نظر گرفته شده، حتما قرارداد امضا کنید.«
نمکی خاطرنشان کرد: »یکی از مشکالت ما در ماه های 
گذشته، تامین اکسیژن مورد نیاز بیماران کووید19 
بود که خوشبختانه این مشکل در اکثر مناطق کشور 
حل شده و برای تعدادی از شهرستان های خراسان 
جنوبی، منابعی پیش پرداخت کرده ایم و دستگاه های 
اکسیژن ساز در حال ساخت است که به زودی خواهد 
رسید. اکسیژن، یکی از موثرترین نیازهای بیماران 
کووید19 است که باید به گونه ای برنامه ریزی شود 
تا اگر با پیک زمستانی بیماری روبرو بودیم، دیگر 

مشکل تامین اکسیژن در این استان نداشته باشیم.«
وی ادامه داد: »خراسان جنوبی یک استان مرزی است 
و بحث بیماری های واگیردار و غیرواگیر و همچنین 
بیماری های مشترک بین انسان و دام، واکسیناسیون و 

دیگر بیماری ها نباید در این شرایط مغفول بماند.«

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به ایجاد 
۲۰۰ پست سازمانی جدید برای انستیتو پاستور ایران ابالغ شد. 
پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات  از  به گزارش سپید به نقل 
دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ 19 آذر 1۳99، با افزایش 
۲۰۰ پست سازمانی جدید به این مؤسسه برای رفع مشکالت 
ساختاری و نیروی انسانی انستیتو و صرفًا جهت اختصاص 

به مجتمع تولیدی تحقیقاتی محصوالت بیوتکنولوژیک ایران 
موافقت کرد.

این تصمیم با توجه به اهمیت اعمال حاکمیت دولت در تولید 
فرآورده ها و تولید واکسن برای تأمین سالمت عمومی مردم 
و نیز وظایف مؤسسه انستیتو پاستور ایران در بعد تحقیق و 

توسعه و تولید محصوالت نهایی مرتبط، اتخاذ شد.

ابالغ مصوبه ایجاد پست های سازمانی جدید برای انستیتو پاستور ایران

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد که قرار 
نیست روزهای ۲9 و ۳۰ آذر تعطیل شود و فقط 
کاهش ساعت تردد از ۲1 به 1۸ برای جلوگیری 
از برگزاری دورهمی های شب یلدا، در ستاد ملی 

مقابله با کرونا مطرح و بررسی می شود.

به گزارش سپید، علیرضا رییسی درباره احتمال 
کاهش ساعت تردد به 1۸ در شب یلدا بیان کرد: 
»احتماال روز سه شنبه در ستاد ملی مقابله با کرونا 
درباره محدودیت ها برای شب یلدا تصمیم گیری 
می شود.« وی ادامه داد: »قرار نیست روزهای شنبه 
یا یکشنبه تعطیل باشند و فقط احتمال دارد که منع 
تردد از ساعت ۲1 به ساعت 1۸ کاهش پیدا کند تا 
از برگزاری دورهمی های شب یلدا جلوگیری شود.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: »برخی 
گفته اند که کل شهرها در شب یلدا تعطیل می شوند 
که به هیچ عنوان این موضوع مطرح نیست. به دنبال 
تعطیلی نیستیم، زیرا این تعطیلی هیچ اثری ندارد و 
محدودیت تردد از ساعت 1۸ برای کاهش تردد 

در سطح شهر است.«

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: 
»توصیه این است که دورهمی های خانوادگی در 
شب یلدا کم شود، زیرا برگزاری این دورهمی ها 
می تواند تمام دستاوردهای ما در هفته های اخیر 
را از بین ببرد.«به گزارش ایرنا، حسن روحانی 
رییس جمهوری روز شنبه در ستاد ملی مقابله با 
کرونا گفت: »همه باید توجه کنیم که یک عامل 
یا دستورالعمل کافی نیست. یک ماسک به تنهایی 
یا شستن دست به تنهایی یا فاصله اجتماعی به 
تنهایی کافی نیست. تمام این دستورالعمل ها هر 
کدام یک تاثیری دارند و باید کنار هم جمع شوند 
تا ما را از این ویروس نجات بدهند. به خصوص 
اآلن فصل زمستان است و مردم در اتاق دربسته 

هستند و تهویه هوا ممکن است مناسب نباشد.«

وی بیان کرد: »همه مردم در این چند هفته تالش 
کردند. آمار ما در حال حاضر خوشحال کننده است. 
همه نمودارهایی که به سمت آسمان می رفت، سر 
به زیر و متواضع شدند و به سمت پایین می آیند. 
این به دلیل تالش همه متخصصان است. شاهد 
این شرایط خوب هستیم، خدای نکرده این شرایط 
خوب می تواند با شب یلدا به هم بریزد. ممکن 
است خانواده ها در شب یلدا دور هم جمع شوند 
و دو هفته بعد شاهد موج بیماری و مرگ و میر 
باشیم. برای شب یلدا مردم مراقبت کنند. این شب 
یلدا را در فضای مجازی و الکترونیکی برقرار 
کنند، بدون این که یکدیگر را از نزدیک ببینند. 
مراسم امسال را باید به این صورت انجام بدهیم 

و غیرحضوری باشد.«

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد

احتمال کاهش ساعت تردد به ۱۸ در شب یلدا

شماره 1۸۲۲ ۲53 آذر 1۳99



شماره 41822 25 آذر 1399

محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:  خبـر

فرصتی برای تست کردن واکسن وارداتی کرونا وجود ندارد
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره 
به اعالم فراخوان داوطلبان تست انسانی واکسن 
کرونای ایرانی در آینده گفت: »در صورت واردات 
واکسن خارجی، فرصتی برای تست کردن آن روی 
تعداد محدود، قبل از تزریق همگانی وجود ندارد از 
سوی دیگر برای واردات این واکسن، پول پرداخت 
می  شود بنابراین واکسنی که وارد کشور می  شود 
باید حداقل تایید سازمان جهانی بهداشت را داشته 
باشد تا پس از وارد کردن و تایید سازمان غذا و 

دارو به افراد تزریق شود.«
به گزارش سپید، مینو محرز درباره آخرین وضعیت 
واکسن کرونای ایرانی گفت: »فراخوان داوطلبان 
تست انسانی واکسن کرونای ایرانی به زودی داده 
می  شود و امیدواریم در دی   ماه تزریق برای تست 
فراخوانی صادر  شود،  آغاز  واکسن  این  انسانی 
می  شود که داوطلبان تزریق واکسن کرونای ایرانی 
مراجعه کنند. از بین داوطلبان تعدادی که برای تست 
الزم داریم انتخاب می  شوند و آزمایش  های الزم از 
آن  ها گرفته می  شود تا تزریق واکسن کرونا برای 

آن  ها شروع شود.«
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه 

داد: »داوطلبان تست انسانی واکسن کرونا نباید 
سابقه ابتال به بیماری کرونا داشته باشند، علت این 
امر این است که در افراد با سابقه ابتال به کرونا 
آنتی  بادی وجود دارد ما برای تزریق واکسن، افرادی 
را می  خواهیم که میزان آنتی  بادی را پس از تزریق 
بررسی کنیم؛ وقتی فردی از قبل آنتی  بادی داشته 

باشد نمی  توان میزان تأثیر واکسن را بررسی کرد.«
وی در خصوص عوارض تزریق این واکسن اظهار 
کرد: »واکسن ایرانی کرونا، ویروس ضعیف شده 
است و خطر مرگ در پی ندارد و اگر عوارضی 

نیز داشته باشد خفیف خواهد بود.«
محرز در خصوص اینکه در صورت وارد کردن 

واکسن کرونای خارجی چگونه از بی  عارضه و 
سالم بودن این واکسن اطمینان حاصل خواهیم 
کرد؟، گفت: »در صورت واردات واکسن خارجی، 
فرصتی برای تست کردن آن روی تعداد محدود، 
قبل از تزریق همگانی وجود ندارد از سوی دیگر 
برای واردات این واکسن، پول پرداخت می  شود 
بنابراین واکسنی که وارد کشور می  شود باید حداقل 
تأیید سازمان جهانی بهداشت را داشته باشد تا 
پس از وارد کردن و تأیید سازمان غذا و دارو به 

افراد تزریق شود.«
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، 
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در پایان 
اضافه کرد: »در حال حاضر در جهان سه سازمان 
شامل سازمان جهانی بهداشت، سازمان غذا و داروی 
ایاالت متحده آمریکا و آژانس دارویی در اتحادیه 
اروپا  برای تأیید فرآورده  های بیولوژیک وجود دارد 
که واکسن  ها باید تأییدیه آن  ها را داشته باشد، روند 
واکسن کرونای ایرانی در سازمان جهانی بهداشت 
به ثبت رسیده است و پس از این  که تست و تأیید 
شد باید مورد تأیید سازمان غذا و داروی کشور 

خودمان نیز قرار بگیرد.«

مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشت با اشاره به بازدیدهایی که از 
مناطق جنوب شهر تهران داشته است، گفت: »آنچه در این بازدیدها 
مورد تاکید قرار گرفت، انجام تست تشخیص سریع برای اطرافیان 
درجه اول بیمار کرونایی است، با این اقدام، ما خواهیم توانست 

بیماران بیشتری را شناسایی و مراقبت کنیم.«
به گزارش سپید، محمد آسایی به ارزیابی طرح شهید سلیمانی در 
مناطق محروم و حاشیه کالنشهرها اشاره کرد و گفت: »اجرای این 
طرح در گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کرونا، می تواند به کنترل و 
مدیریت بیماری در کشور کمک کند.« وی با اشاره به بازدیدهایی 

که از مناطق جنوب شهر تهران داشته است، افزود: »آنچه در این 
بازدیدها مورد تأکید قرار گرفت، انجام تست تشخیص سریع برای 
اطرافیان درجه اول بیمار کرونایی است، با این اقدام، ما خواهیم 

توانست بیماران بیشتری را شناسایی و مراقبت کنیم.«
به گزارش مهر، مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشت در پایان 
بر کنترل و مدیریت بیماری کرونا با اجرای طرح شهید سلیمانی 
تاکید کرد و گفت: »موضوع قرنطینه خانگی این قبیل افراد که 
با مشکالت عدیده معیشتی مواجه شده اند، در دستور کار طرح 

شهید سلیمانی قرار دارد.«

مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشت تاکید کرد

ضرورت انجام تست تشخیص سریع برای خانواده بیماران کرونایی

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۷5۰1 بیمار جدید کووید19 
در کشور خبر داد و گفت: »متاسفانه 251 تن نیز به دلیل این بیماری 

جان خود را از دست دادند.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از یک شنبه تا دوشنبه 2۴ 
آذر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷ هزار و 5۰1 
بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که 1322 نفر 
از آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در کشور 

به یک میلیون و 115 هزار و ۷۷۰ نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه 251 بیمار کووید19 جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 52 هزار و ۴۴۷ نفر رسید.«
به گفته وی، خوشبختانه تا کنون 823 هزار و 231 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. الری افزود: »5۷11 
نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری 

تحت مراقبت قرار دارند.«
وی گفت: »تا کنون ۶ میلیون و ۷5۰ هزار و 359 آزمایش تشخیص 
کووید19 در کشور انجام شده است.« به گفته وی، در حال حاضر 
و بر اساس آخرین تحلیل ها، 12 شهرستان در وضعیت قرمز، 288 

شهرستان نارنجی و 1۴8 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »شهرستان های زرین دشت در 
استان فارس، بافت در استان کرمان، گمیشان در استان گلستان، 
آستارا، بندرانزلی، رودسر و تالش در استان گیالن و آمل، بهشهر، 
رامسر، گلوگاه و نکا در استان مازندران در وضعیت قرمز قرار دارند.«

الری گفت: »باید توجه کرد که همه ماسک ها در برابر رطوبت آسیب 
پذیرند و در صورت مرطوب شدن ماسک، حتی به دلیل صحبت 

کردن متمادی باید آن را تعویض کنیم.«
وی افزود: »بنابراین درخواست ما از مردم این است که در ایام 
بارانی و برفی سال به منظور پیشگیری از مرطوب شدن ماسک 
مورد استفاده، بدون چتر در سطح شهر تردد نکنید، حتما ماسک 
جایگزین به همراه داشته باشید و در صورت خیس شدن ماسک 

مورد استفاده آن را تعویض کنید.«
الری تاکید کرد: »قبل از تعویض ماسک هم حتما صورت تان را به 
خوبی خشک کنید و در صورت نداشتن ماسک جایگزین از شال 

گردن برای پوشاندن دهان و بینی خود استفاده کنید.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۲۵۱ فوتی جدید کرونا  در کشور



سوری، عضو کمیته اپیدمیولوژی ستاد فرماندهی مقابله با کرونا هشدار داد خبـر

افزایش شیوع کرونا در دورهمی های یلدا
عضو کمیته اپیدمیولوژی ستاد فرماندهی مقابله با 
کرونا گفت: »با وجود کاهش نسبی موارد ابتال و مرگ 
کرونا در کشور این خطر وجود دارد که همزمان 
با شب یلدا و افزایش مهمانی ها و دورهمی ها با 
افزایش شیوع بیماری مواجه شویم، بنابراین الزم 
است مانند سیزده به در تردد خودروها در روزهای 
۳۰ آذر و اول دی بسیار محدود و ممنوع شود.«
به گزارش سپید، حمید سوری در گفت وگو با ایرنا 
افزود: »مداخالتی که برای کاهش و کنترل کرونا 
انجام می شود اگر به صورت جدا جدا صورت 
گیرد، اثربخشی کافی را نخواهد داشت به عنوان 
مثال اگر دورکاری ها در شهرهای بزرگ مثل تهران 
اجرا شود و دولت با هزینه زیادی این طرح را 
اجرا کند و ادارات را نیمه تعطیل کند در صورتی 
که مردم به جای ماندن در خانه به سمت پاساژ 
گردی و خرید و فروش و مسافرت بروند، تاثیری 
در کاهش و کنترل کرونا نخواهد داشت و نه تنها 
اثری در کاهش شیوع بیماری کووید۱۹ بلکه نتیجه 

معکوس خواهد داشت.«
این اپیدمیولوژست افزود: »تعطیلی باید همراه با 
یک بسته تعریف شود، در مورد شب یلدا اکثریت 
مردم حتماً اصول بهداشتی را رعایت می کنند. اساس 
کار برای کنترل شیوع بیماری بر فرهنگ سازی و 
آموزش مردم استوار است و اقلیتی که ممکن 
است رعایت نکنند و کانون های انتشار آالیندگی 

هستند باید اقدامات سلبی برای آنها اعمال شود.«
سوری گفت: »شب یلدا، امسال در روز یکشنبه 
است و پیوست تعطیالت ندارد بنابراین انتظار 
داریم تجمعات زیاد نباشد اما برای جلوگیری 
از تجمعات خانوادگی که مهم ترین عامل انتقال 
ویروس کروناست به خصوص با توجه به اینکه 
اغلب در محیط های بسته صورت می گیرد باید 
تردد خودروها در روز یکشنبه و فردای آن روز 
یعنی دوشنبه بسیار محدود و ممنوع شود تا جلوی 
انتشار کرونا و شیوع مجدد بیماری کووید۱۹ در 

کشور گرفته شود.«

وی ادامه داد: »نکته دیگری که باید در شب یلدا 
به آن توجه شود، تجمع مردم و مهمانی ها در 
باغ ها، رستوران ها، تاالرها و باغ رستوران هاست 
که باید در این شب فعالیت آنها به خصوص در 
شهرهای بزرگ و حاشیه شهرها ممنوع شود و 
از تردد خودروها به محدوده باغ رستوران های 
حومه شهرها جلوگیری شود زیرا این اماکن در 
کنار مهمانی های خانوادگی جزو کانون های پرخطر 
انتقال آلودگی در این شب ها هستند و الزم است 
همه این اماکن در شب یلدا تعطیل باشند تا محلی 

برای انتشار آلودگی نباشند.«

این متخصص اپیدمیولوژی ادامه داد: »گر چه تردد 
خودروها در این ایام و به خصوص روزهای نزدیک 
به کرونا محدودیت دارد اما اهمیت تجمع های 
خانوادگی در رستوران ها، تاالرها و باغ رستوران ها 
در انتشار بیماری بسیار مهم تر از تردد خودروهاست 
و نقش مهم تری در گسترش بیماری دارند، بنابراین 
حتماً باید به طور جدی از فعالیت آنها جلوگیری 
شود و البته با محدودیت ترددها باید از برگزاری 

تجمعات در خانه ها نیز جلوگیری شود.«
سوری ادامه داد: »البته اجرای موفق همه این برنامه ها 
به همکاری مردم بستگی دارد اما باید تمهیدات 
با  این محدودیت ها همزمان  الزم برای اجرای 
اجرای طرح محله محور شهید حاج قاسم سلیمانی 
دنبال شود و اجرای کامل و هماهنگ همه این 
اقدامات می تواند به روند کاهش اپیدمی کرونا در 

کشور کمک کند.«
برنامه ها  این  همه  اساس  و  »محور  وی گفت: 
خالف  بر  و  است  بیماری  بروز  از  پیشگیری 
درمان  محوریت  با  برنامه ها  بیشتر  که  گذشته 
بیماران بود، اکنون سیاست ها به سمت پیشگیری 
از بروز بیماری با استفاده از اعمال محدودیت ها 
و بیماریابی فعال دنبال می شود که اقدام درستی 
است و اگر مردم همکاری کنند می توانیم به سمت 
اپیدمی کرونا در کشور  کاهش و کنترل بیشتر 

حرکت کنیم و بیمارستانها را هم خلوت کنیم.«

رئیس سازمان غذا و دارو بر اهمیت تالش برای تولید واکسن 
کرونای بومی جهت تامین نیاز کشور تاکید کرد و گفت: »در صدور 
مجوز مطالعه انسانی واکسن کرونای تولید داخل تاخیر نداشتیم.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با خانه ملت در 
رابطه با شائبه تاخیر سازمان غذا و دارو در صدور مجوز های واکسن 
کرونای تولید داخل گفت: »اینکه سازمان غذا و دارو تاخیری در 
این موضوع داشته یک شایعه است چرا که هیچ دلیلی برای این 
کار وجود ندارد و هم اکنون هم یک شرکت تولید کننده واکسن 
کرونای داخلی توانسته گواهی انجام مطالعات بالینی و فاز انسانی 
را بگیرد؛ باقی شرکت های تولید کننده نیز به همین صورت خواهند 
بود. در سازمان غذا و دارو دو موضوع سالمت و اثر بخشی را 
باید هنگام تایید واکسن با دقت بررسی کنیم بر همین اساس اگر 
شرکت های تولید کننده مدارک مذکور را به صورت کامل و به 

موقع ارائه کنند، یقیناً بررسی خواهند شد.«
وی ادامه داد: »نامه شرکت تولید کننده واکسن کرونا به صورت 

محرمانه ارسال شده و در یک فرایند طوالنی 4۰ روزه به دست 
سازمان غذا و دارو رسیده و علت آن را هم نمی دانیم. شرکت های 
تولید کننده واکسن کرونا برای ما تفاوتی ندارند. بنابراین پیشنهاد 
می کنم برای روشن شدن موضوع کمیسیون بهداشت، شرکت های 

تولید کننده واکسن را دعوت کرده و از آنها سوال کنند.«
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: »در کمیته واکسن کرونا وزارت 
بهداشت به دلیل اهمیت موضوع وزیر بهداشت شخصاً حضور 
داشته و فعالیت تمام شرکت هایی که پتانسیل تولید واکسن کرونا 
را دارند، رصد می کند، این یک فرایند کامال معمول است ضمن 
اینکه از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی نیز 
درخواست کردیم برای بررسی فرآیند تایید و بررسی واکسن کرونا 
حتما یک نماینده متخصص در زمینه واکسن در کمیته مذکور حضور 
داشته باشد، کما اینکه دکتر مسعودی مشاور کمیسیون بهداشت 
نیز موضوعات مطرح شده را پیگیری کرده و به پاسخ بسیاری از 
سواالتش رسیده و متوجه کوتاهی نکردن سازمان غذا و دارو شده 
است.« معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در 
پاسخ به این سوال که چرا شرکت های خارجی زودتر از ما به 
واکسن کرونا دست پیدا کردند، توضیح داد: »این واکسن ها قبال 
در کشورها برای اندیکاسیونها و کاربرد های دیگر تولید شده بود 
و پس از شیوع ویروس کرونا، متوجه اثر بخشی آن در پیشگیری 

از ابتال به ویروس کووید-۱۹ شدند.«
شانه ساز همچنین در خصوص دالیل انتخاب کوواکس برای پیش 
خرید واکسن کرونا، تصریح کرد: »ساز و کار کوواکس توسط 
سازمان جهانی بهداشت طراحی شده تا همه کشورها از واکسن 

کرونا بهره مند شوند نه فقط کشورهایی که توان مالی خرید آن 
را دارند. هر کشوری که خودش را در این تعاونی ثبت و پیش 
پرداخت خرید واکسن را پرداخت کند، پس از تایید اثربخشی و 
تولید واکسن کرونا در اولویت دریافت قرار می گیرد. ایران در این 
مجموعه ثبت نام کرده و پس تایید و تولید می تواند سهم خودش 
را خریداری کند. شرکت های مختلفی در کوواکس حضور دارند 
و خریدار می تواند واکسن مورد نظرش را انتخاب کند و هیچ 

اجباری در آن وجود ندارد.«
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با بیان اینکه 
تاکنون هیچ کدام از شرکت های تولید کننده واکسن در جهان موفق 
به دریافت تاییدیه اثربخشی از سازمان جهانی بهداشت نشده است، 
عنوان کرد: »با توجه به وجود تحریم های ظالمانه و احتمال شیطنت 
آمریکا و ایجاد دست انداز در واردات واکسن کرونا ما بهترین ساز 
و کار موجود را انتخاب کردیم هر چند که هنوز هم برای انتقال 

پول با مشکالتی مواجه هستیم.«
رئیس سازمان غذا و دارو در رابطه با احتمال تامین واکسن کرونا تا 
قبل از عید نوروز خاطرنشان کرد: »برای اینکه واکسن مورد نیاز مردم 
به ویژه افراد در معرض خطر؛ مانند کادر درمانی و سالمندان دارای 
بیماری زمینه ای در اسرع وقت به دستشان برسد، تمام تالشمان را 
می کنیم. در حال حاضر به جز دو کشوری که ادعای واکسیناسیون 
دارند، هیچ کشوری به صورت گسترده اقدام به تزریق گسترده 
واکسن نکرده است. از طرفی معتقدم بیشتر باید به تولید داخلی 
تکیه کرده و تالش کنیم واکسن های بومی خودمان به عرصه تولید 

برسانیم تا اطمینان کافی نسبت به تامین واکسن داشته باشیم.« 

رئیس سازمان غذا و دارو: 

برای صدور مجوز مطالعه انسانی واکسن کرونای تولید داخل تاخیر نداشتیم
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سخنگوی وزارت بهداشت:  خبـر

واکسنایرانیکروناتیرماهآمادهمیشود

سخنگوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: 
»در صورتی که نتایج آزمایش بالینی واکسن ایرانی کرونا در دی ماه 
امسال مثبت باشد، پیش بینی می شود که تزریق و استفاده عمومی 

واکسن از تیرماه سال آینده آغاز شود.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در حاشیه ستاد استانی مقابله با 
کرونای استان مازندران افزود: »هم اکنون چهار شرکت داخلی برای 
تولید واکسن ایرانی کرونا فعال هستند که تولیدات یک شرکت مرحله 
آزمایش بالینی واکسن خود را اوایل دی ماه سال جاری شروع می کند.«

وی اضافه کرد: »در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش بالینی واکسن 
ایرانی، پیش بینی می شود که اوایل تیرماه سال جاری )تابستان( بر 

روی افراد مشمول که گروه های با ریسک باالست، استفاده شود.«
معاون وزیر بهداشت همچنین گفت: »عالوه بر پیگیری دریافت واکسن 
از کوواکس )یک برنامه جهانی واکسن کرونا با هدایت سازمان جهانی 
بهداشت( که حدود 18۶ کشور جهان از جمله جمهوری اسالمی 
عضو آن هستند، از سه کشور دیگر نیز رایزنی برای خرید واکسن 

در دست اجراست.«

الری کشورهایی که وزارت بهداشت و درمان در حال رایزنی برای 
خرید واکسن کووید19 از آن ها است را شامل هندوستان، روسیه 
و چین اعالم کرد و اظهارداشت: »به دلیل تحریم آمریکا، مبادالت 
ارزی برای خرید این واکسن ها و حتی واریز حق مشارکت ایران در 

کوواکس نیز با مشکل مواجه است.«
وی ادامه داد: »وزارت بهداشت و درمان با وجود مشکالت پیشرو 
برای مبادالت ارزی جهت خرید واکسن، با همکاری برخی دستگاه ها 
پیگیری های خود را ادامه خواهد داد و در روزهای اخیر گزارشات 
امیدوار کننده ای برای به نتیجه رسیدن رایزنی ها جهت خرید واکسن 
داده شد.« سخنگوی وزارت بهداشت و درمان گفت: »به هرحال 
وزارت بهداشت و درمان مصوبه قانونی و منابع ارزی مورد نیاز را 
برای خرید واکسن کرونا در اختیار دارد، ولی به دلیل تحریم تبادل 

ارزی این خرید تاکنون به تاخیر افتاده است.«
الری افزود: »براساس برنامه ریزی در صورت خرید واکسن و حتی 
تولید داخلی آن، واکسن در مرحله نخست بر روی حدود 2۰ درصد 
از جمعیت ایرانی انجام می شود که اولویت با گروه های پرخطر و 

سایر افرادی که در معرض خطر باالیی از ابتال به ویروس قرار 
دارند خواهد بود.«

وی همچنین تاکید کرد: »در شرایط فعلی که تاکنون واکسن داخلی 
و یا حتی خرید خارجی آن به نتیجه نرسید، رعایت پروتکل های 
بهداشتی و محدودیت ها در دستور کار ستاد ملی و استانی مقابله 
با کرونا قرار دارد و اجرای برخی محدویت ها از جمله طرح شهید 

سلیمانی نیز برای کنترل بیماری کووید-19 در حال اجرا است.«
سخنگوی وزارت بهداشت و درمان گفت: »در حال حاضر روزانه 
به طور میانگین 5۰ هزار تست کرونا در مراکز دولتی و خصوصی 
سراسر کشور انجام می شود و بزودی آمار تست کرونا رپید )تست 

سریع( کشور نیز به 1۰۰ هزار نفر می رسد.«
الری میانگین هزینه تست کرونا اعم از پی سی آر ) PCR( را با 
احتساب دفترچه شرکت های بیمه ای در مراکز دولتی و غیردولتی 
بین 1۰۰ تا 3۰۰ هزار تومان برای هر نفر اعالم کرد و افزود: »تست 
سریع کرونا در تمام  دانشگاه های علوم پزشکی کشور توزیع شد 
و با تکمیل مراحل آموزشی چگونگی تست گیری به مجریان، این 

برنامه در سطح استان ها با سرعت بیشتری اجرایی خواهد شد.«
وی در مورد طرح تردد با کارت ملی در اماکن عمومی در سطح 
کشور نیز گفت: »براساس این طرح تمام افراد باید برای حضور 
در اماکن عمومی و سفرها کارت ملی به همراه داشته باشند و با 
نهادینه شدن این طرح امکان بازگشایی اماکن متبرکه نیز می تواند 

در دستور کار قرار گیرد.«
معاون وزیر بهداشت و درمان هدف از اجرای این طرح را کنترل 
هوشمند افرادی عنوان کرد که تست ابتال به ویروس کرونا آنها مثبت 
اعالم شده و نیازمند رصد و پایش هستند تا زنجیره انتقال قطع شود.
سیماسادات الری عصر روز یکشنبه با هدف بررسی وضعیت کرونا 
به استان مازندران سفر کرد. نشست با رییس دانشگاه علوم پزشکی 
بابل و مازندران و شرکت در ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا از 
مهم ترین برنامه های سخنگوی وزارت بهداشت و درمان به استان 
مازندران بود. براساس آمار وزارت بهداشت و درمان و ستاد ملی 
مقابله با کرونا هم اکنون 12 شهرستان کشور در وضعیت قرمز 
کرونایی قرار دارند که پنج شهرستان آمل، بهشهر، رامسر، گلوگاه و 

نکا مربوط به استان مازندران است.

دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت با بیان این  که 
تاکنون یک واکسن کرونای ایرانی مجوز کمیته علمی اخالق 
را دریافت کرده است، گفت: »این واکسن در فاز اول روی 5۰ 

نفر تست می  شود.«
به گزارش سپید، احسان شمسی کوشکی درباره آخرین وضعیت 
تأیید واکسن  های کرونای ایرانی اظهار داشت: »تا اآلن یک واکسن 
مجوز کمیته ملی اخالق را دریافت کرده است تا وارد فاز اول 
کارآزمایی بالینی و روی 5۰ نفر از داوطلبین تست شود، البته 
این مجوز تنها شرط الزم نیست و سازمان غذا و دارو نیز موارد 

دیگری را درباره این واکسن مورد بررسی قرار می  دهد.«
وی درباره روند دریافت مجوز توسط کمیته اخالق تشریح کرد: 
»اگر قرار باشد پژوهشی روی انسان  ها انجام شود باید توسط یک 
کمیته مستقل مورد بررسی قرار بگیرد که این کمیته، جنبه  های 
اخالقی آن تحقیق را بررسی کند. در کمیته اخالق بررسی می  شود 
که آیا واکسنی که قرار است تزریق شود به اندازه کافی ایمن 
هست؛ آیا به اندازه کافی احتمال اثربخشی دارد و آیا افرادی که 

وارد این مطالعه می  شوند از مورد مطالعه قرار گرفتن خود اطالع 
دارند و با آسیب  های احتمالی یک مطالعه آشنا هستند یا خیر.«

دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت افزود: »وقتی 
یک واکسن مورد تأیید کمیته اخالق قرار می  گیرد به این معناست 
که گروه  های علمی مستقل به این نتیجه رسیده  اند که این واکسن 
به حد کافی ایمن است و می  تواند روی انسان  ها آزمایش شود، از 
سوی دیگر، آزمایش  های انسانی پله  پله انجام می  شود یعنی مثاًل 
در ابتدا افراد کمی وارد مطالعه می  شوند، اگر مشکل خاصی پیش 
نیامد روی تعداد بیشتری از داوطلبان تست می  شود و به تدریج 
تعداد افراد مورد مطالعه بیشتر می  شود تا به نتیجه قطعی درباره 

اثربخشی واکسن برسیم.«
وی درباره عوارض احتمالی واکسن ایرانی تأییدشده، تصریح 
کرد: »در هر پژوهشی هرگونه آسیبی که احتمال رخداد آن وجود 
داشته باشد به افراد گوشزد می  شود البته واکسن کرونای ایرانی، در 
حیوانات تست شده  است و نسبت به ایمنی آن  ها تا حد زیادی 
اطمینان وجود دارد بنابراین نگرانی زیادی از این بابت نداریم.«

به گزارش تسنیم، کوشکی درباره نحوه تأیید واکسن  های وارداتی 
بیان کرد: »معموالً واکسن  های وارداتی به لحاظ ایمنی و اثربخشی 
مورد بررسی قرار می  گیرند؛ اگر واکسنی مورد تأیید سازمان  های 
بین  المللی باشد و مستندات الزم برای آن وجود داشته باشد، 
سازمان غذا و داروی ما از طریق مکانیسم  های موجود و بر 

اساس مستندات ارائه شده و آزمایش  ها، آن را تأیید می  کند.«

دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت:

واکسنکرونایایرانیدرفازاولروی۵۰نفرتستمیشود



شماره 1822 257 آذر 1399

رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هشدار داد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد
تسریعدراستقرارکاملنسخهنویسیالکترونیکدرسازمانهایبیمهگر

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه 
تسریع در استقرار کامل نسخه نویسی الکترونیک یکی 
از اهداف شورای هماهنگی سازمان های بیمه گر پایه 
است، گفت: »برای تشویق ارائه دهندگان خدمات قرار 
است اقدامات مشابهی از جمله در زمینه پرداخت به 

موقع و آنالین توسط بیمه ها انجام شود.«
به گزارش سپید، مصطفی ساالری گفت: »سازمان بیمه سالمت ایران، سازمان خدمات درمانی 
نیروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعي از لحاظ فني، سخت افزاري و نرم افزاري وظیفه 
خود را در این زمینه انجام داده اند و اکنون فعالیت و ترغیب درمانگران و ارائه دهندگان 

خدمات درماني در این بستر از اقداماتي است که باید به آن توجه شود.«

وی افزود: »امیدواریم توسعه پوشش برنامه نسخه نویسي الکترونیک توسط پزشکان و جامعه 
درماني کشور هر چه سریع تر صورت بگیرد تا در آخر سال شاهد حذف دفترچه هاي کاغذي 
باشیم، در کار اجرایي به مرور باید جلو برویم و زمینه هایي را فراهم کنیم که ارائه دهندگان 
خدمت در این بستر فعالیت کنند. این اقدام بسیار پیچیده، گسترده و تحول اساسي در نظام 
ارائه خدمت است و با سرعتي که در حال اجراست مشکل خاصي وجود نخواهد داشت.«
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي ادامه داد: »براي تشویق پزشکان تدابیري توسط کمیته اي 
که هر سه سازمان بیمه گر در آن حضور دارند، اندیشیده شده و در این خصوص اقدامات 
مشترکي انجام خواهد شد. البته هر سه سازمان فعالیت هایي را در این زمینه انجام داده اند 
و مقرر شد که از همدیگر الگو بگیرند و اقدامات مشابهي از جمله در زمینه پرداخت به 

موقع و آنالین انجام شود.«
به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سالمت، ساالري در پایان گفت: »اتصال سامانه ها 
از جمله کدینگ جزو تصمیمات مهم سه سازمان بیمه گر براي یکپارچه سازي است که از 

اهمیت بسیاري برخوردار است.«

تامین اجتماعی

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هرگونه 
عادی انگاری شرایط و بی توجهی به رعایت پروتکل ها 
و اصول بهداشتی را منجر به وقوع پیک های بعدی 
بیماری در زمستان عنوان کرد و گفت: »تجربه ثابت 
کرده که هر بار به دنبال عادی انگاری شرایط و عدم 
رعایت ها، پیک های شدید بیماری رخ داده و هر پیک 

نسبت به پیک قبلی بیماری شدیدتر بوده است.«
به گزارش سپید، پیام طبرسی در گفت وگو با ایسنا 
ضمن هشدار نسبت به تبعات عادی انگاری شرایط، 
پروتکل ها و  اعمال  دنبال  به  »اگرچه  اظهار کرد: 
در  بستری  و  ابتال  آمار  جدی،  محدودیت های 
یافته است، ولی  بیمارستان ها تا حدودی کاهش 
متاسفانه بیماری همچنان در جامعه به صورت فعال 
در حال چرخش است و عادی انگاری شرایط و 
غفلت مجدد تبعات جدی به دنبال خواهد داشت.«
وی با اشاره به اعالم وضعیت قرمز کرونایی در 
استان های شمالی کشور، تاکید کرد: »مطمئناً تهران 
نیز متأثر از این شرایط خواهد بود، ضمن اینکه اگر 
محدودیتهای جاده ای لغو می شد، تهران همچنان در 

وضعیت قرمز باقی می ماند.«
وی عنوان کرد: »بنابراین رعایت اصول بهداشتی 
و پروتکل ها از سوی مردم و تمدید محدودیت ها 

از سوی مسئوالن باید همچنان ادامه داشته باشد.«
طبرسی گفت: »همچنان درصد باالیی از مبتالیان به 

دنبال برگزاری دورهمی های کوچک خانگی مبتال 
می شوند، بنابراین توصیه اکید پرهیز از برگزاری 
دورهمی های خانگی و خانوادگی است، چرا که 
بیماری همچنان به صورت فعال در جامعه وجود دارد 
و به خصوص در مراسم هایی همچون شب یلدا که 
سالمندان نیز حضور دارند، خطر دوچندان می شود؛ 
چراکه همچنان درصد مرگ و میر ناشی از کرونا در 
سالمندان باالست و توصیه می شود که این برنامه ها 

و سنت ها امسال به صورت مجازی برگزار شود.«
وی گفت: »تجربه ثابت کرده که هر بار، به دنبال 
عادی انگاری شرایط و عدم رعایت ها، پیک های 
شدید بیماری رخ داده و هر پیک نسبت به پیک 

قبلی بیماری شدیدتر بوده است.«
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری ضمن 

هشدار نسبت به وقوع پیک چهارم بیماری کووید19 
در صورت بی توجهی به اصول بهداشتی و عادی 
انگاری شرایط، اظهار کرد: »امیدواریم که این اتفاق 
رخ ندهد؛ چراکه دیگر تاب و توانی در بیمارستان ها 
و کادر درمان باقی نمانده و در صورت رخداد پیک 
بعدی، وضعیت بسیار بغرنج خواهد بود.« وی با تاکید 
بر ضرورت ادامه رعایت پروتکل ها و محدودیت ها از 
سوی مردم و مسئوالن عنوان کرد: »این در حالیست 
که متاسفانه با برداشتن هر محدودیت، مردم مجدداً به 
پاساژ و بازار هجوم می برند و یا می بینید که پیست های 
اسکی وضعیت بسیار بدی دارند، همچنین متاسفانه 
مردم در فضاهای کوچک رستوران ها بدون ماسک 
در کنار هم نشسته اند که بسیار خطرناک است. اگر 
رعایت نشود بیماری مجددا شعله ور خواهد شد و 

این بار کنترل آن بسیار دشوار خواهد بود.«
طبرسی با بیان اینکه هر پیک شدید بیماری تا 8 
تاکید کرد: »محدودیت ها و  هفته طول می کشد، 
پروتکل ها باید به صورت تدریجی برداشته شود و 
برخی از محدودیت ها نباید تا پایان اپیدمی برداشته 
شود؛ به عنوان نمونه لغو محدودیت های تردد درون 
و برون شهری تبعات زیادی خواهد داشت و شاید 
یکی از بهترین محدودیت ها که به ثبات نسبی برخی 
استان ها منجر شد، همین محدودیت های بین استانی 

بود که نباید لغو شود.«

خطر یلدا برای سالمندان
وقوع پیک چهارم کرونا درصورت عادی انگاری

غذا و دارو

اداره کل تجهیزات و ملزومات 
پزشکی سازمان غذا و دارو اعالم کرد

توزیعآنالینمحصوالت
دندانپزشکیودیابت

اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان 
غذا و دارو اعالم کرد که محصوالت سالمت 
محور حوزه های دندانپزشکی، نوارهای تست 
قند خون در سراسر کشور به صورت مستقیم 

و کنترل شده توزیع می شوند.
به گزارش سپید، محصوالت سالمت محور 
حوزه های دندانپزشکی، نوارهای تست قند 
خون در سراسر کشور به صورت آنالین، 
مستقیم و کنترل شده برای مصرف کنندگان 

این کاالها توزیع می شوند.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، 
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعالم 
کرد که حسب زیرساختهای آنالین ایجاد شده، 
جهت توزیع مستقیم و آنالین محصوالت 
سالمت محور در حوزه های دندانپزشکی، 
دیابت و نوارهای تست قند خون و محصوالت 
مورد نیاز بیماران دیابتی جهت کنترل قند خون 
و همچنین کاالهای تولید داخل، مصرف 
کنندگان این محصوالت می توانند با مراجعه 
به وب سایتهای onlinediabet.com و 
densyx.com نسبت به تهیه این اقالم به 

صورت مستقیم و کنترل شده اقدام کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از اهتمام کمیسیون خود برای تقویت 
شرکت های تولیدکننده واکسن کرونا خبر داد.

به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در تشریح جلسه کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس پیرامون بررسی راهکارهای اجرایی تسریع در ساخت 
و تولید واکسن کرونا که با حضور مسئوالن وزارت بهداشت و نماینده 
سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برگزار شد، گفت: »هدف اصلی 
کمیسیون بهداشت در زمینه تقویت شرکت های تولیدکننده واکسن در 
داخل کشور بوده و تصمیم جدی مجلس این است که از شرکت های 
داخلی به ویژه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و دیگر 
شرکت های پیشگام در حوزه تولید واکسن حمایت جدی داشته باشد 

و منابع مورد نیازشان را تامین و در اختیارشان قرار دهد.«
وی عنوان کرد: »در حال حاضر هیچ واکسن خارجی به ایران تحویل داده 
نشده و حتی منابع مالی آن نیز مشخص نشده است. از طرفی نمی دانیم 
در صورت تأمین واکسن های خارجی چه عوارض و مشکالتی برای ما 
به وجود خواهند آورد، از این رو باید تمام تالشمان را در مسیر تقویت 
تولید داخلی و حمایت از شرکت های واکسن سازی به کار بگیریم.«

شهریاری تصریح کرد: »در این جلسه مقرر شد کمیسیون بهداشت و 
ریاست مجلس اعتبارات مورد نیاز شرکت های داخلی تولیدکننده واکسن 
کرونا را پیگیری کنند؛ هدفمان این است که تمامی شرکت هایی که 
توان تولید واکسن کرونا را دارند، تقویت شوند، از میان این شرکت ها 

مجموعه دانش بنیان مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره( و 
بنیاد برکت است که توانسته جواز ورود به تست انسانی واکسن کرونا 
را هم اخذ کند، البته موسسه تحقیقاتی رازی هم موفقیت های بسیار 

خوبی داشته و به دنبال اخذ جواز برای ورود به فاز انسانی است.«
وی افزود: »برای پیش بینی منابع مورد نیاز شرکت های تولیدکننده واکسن 
نمی توانیم تا بودجه 1400 صبر کنیم، بنابراین باید از منابع وزارت 
بهداشت و صندوق ذخیره ارزی و حتی در صورت لزوم از محل یک 
میلیارد یوروی تخصیصی مقام معظم رهبری برای مقابله با کرونا باید 
تامین کنیم، از طرفی تالش می کنیم مجوز جداگانه ای از مقام معظم 

رهبری برای تقویت شرکت های تولید کننده واکسن کرونا بگیریم.«

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس خبر داد

اهتمامکمیسیونبهداشتبرایتقویتشرکتهایتولیدکنندهواکسنکرونا
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رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد 

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: »با توجه به تامین منابع مالی 
احکام فوق العاده ویژه برای امسال و سال آینده، فوق العاده ویژه از 

دی ماه اعمال می شود.«
به گزارش سپید، پاییز سیاه کرونایی بر کشور سایه افکنده و این 
بیماری روزانه جان بیش از صد تن از هموطنان را می گیرد. هرچند 
موضوع شیوع گسترده بیماری و فرسودگی کادر درمان بارها از سوی 
کارشناسان مختلف هشدار داده شده بود اما تصمیمات دیرهنگام و 
اجرایی نشدن دقیق مصوبات ستاد کرونا باعث شد تا این بیماری در 
کشور اوج بگیرد و اغلب شهرهای کشور به وضعیت قرمز شیوع 
کرونا برسند، در این وضعیت بحرانی فشار بر کادر درمان بیشتر شد 
و آنان با دستان خالی میدان مبارزه با این بیماری منحوس را خالی 
نکردند، هرچند در این ایام وعده های زیادی برای حمایت از کادر 
درمان و پرستاران داده شد اما متاسفانه تا کنون این وعده ها محقق نشده 
است و همین موضوع باعث شده تا پرسنل بیمارستان های کشور و 
اعضای کادر درمان با درخواست پرداخت اضافه کار و معوقات کادر 

درمان پیگیر مطالبات خود شوند.
آنها در این مطالبه گفته اند که اضافه کاری، کارانه و معوقات پرسنل و 
کادر درمان اکثر دانشگاه های علوم پزشکی نزدیک به 8 ماه است که 
پرداخت نشده است، با توجه به حجم اضافه کاری های اجباری به 
علت کمبود نیرو و مشکالت شخصی پرسنل و حجم کاری و استرس 

در کرونا خواهشمندیم مشکل ما را پیگیری کنید.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در آخرین گفت وگوی 
زنده اینستاگرامی به مسائل فرهنگیان، بازنشستگان، سازمان زندان ها 
و مطالبات کادر درمان اشاره کرد و گفت: »دو مسئله در مطالبات 
پرستاری دارای اهمیت بود، یکی بحث پرداخت فوق العاده ویژه کادر 

درمان و دیگری استخدام نیرو.«
وی افزود: »در مورد فوق العاده ویژه در جلسات متعدد با وزیر بهداشت 
و دکتر تقوی نژاد، معاون توسعه منابع وزارت بهداشت این کار نهایی 
شد، تمام ابعاد آن را بررسی کرده و با توجه به اینکه اجرای آن برای 
دانشگاه ها سخت بود، برای بار دوم بعد از اعمال فصل دهم قانون 
مدیریت خدمات کشوری که دریافتی ها افزایش داده شد، مجوز اعمال 
احکام فوق العاده ویژه داده شد و منابع مالی آن نیز در نظر گرفته شد 
و طبق مشاهدات بنده همکاران وزارت بهداشت در حال آماده کردن 
احکام این عزیزان هستند.« نوبخت درباره ابالغ احکام فوق العاده ویژه 

گفت: »با توجه به تامین منابع مالی احکام فوق العاده ویژه برای امسال 
و سال آینده، فوق العاده ویژه از دی ماه اعمال می شود، در الیحه 
بودجه سال آینده رقم قابل توجهی که بیش از 22 هزار میلیارد تومان 
است، برای این عزیزان که حق قانونی آنها می باشد تعیین شده است، 
دیگر درخواست ها و مطالبات کادر درمان اعم از قانون تعرفه گذاری 
پرستاری، حق بهره وری آزمایشگاهی و ... در دست پیگیری است. 
همچنین در خصوص مجوز استخدامی 53 هزار نفری که داده شده 

است اولویت با نیروهای شرکتی است.«
از سوی دیگر چندی پیش اعضای سازمان نظام پرستاری با نوشتن 
نامه ای به رئیس جمهور خواستار پیگیری مطالبات خود شده بودند، آنها 
در بخشی از این نامه خواستار اجرای کامل قانون بهره وری در رابطه 
با مشاغل سخت و اعمال امتیازات سختی کار متناسب با بخش های 
مذکور، محاسبه ساعت کار تمام پرستاران شاغل در بیمارستانها با 
ضریب 1.5 برای ساعت کاری تمام بخش های بیمارستانی در ایامی 
که سایر کارکنان دولت تعطیل یا دورکار هستند و ضریب 2 با یک 
هفته استراحت در هر ماه بدون کاهش حقوق مزایا و بدون امکان 
خرید و ذخیره این یک هفته به منظور تجدید قوا ویژه نیروهای 

بخش های کرونایی شدند.

همچنین از دیگر درخواست های پرستاران برای حقوق خود به موارد 
زیر می توان اشاره کرد: 

عدم کسر کارانه و اضافه کار مدافعین سالمت که به کرونا مبتال 
می شوند و اجبارا از کار در  بخش و بیمارستان منفک می شوند که 

متاسفانه در بعضی بیمارستانها  کسر می کنند.
تسریع در پرداخت معوقات و عدم کاهش میزان کارانه مدافعین سالمت 
در این روزهای سخت به بهانه کاهش درآمد بیمارستانها و تسریع 
در اصالح نظام پرداخت ناکارآمد نظام سالمت که دقیقا در تضاد با 
نیاز واقعی بیماران و خدمات ارزشمند تمام گروه های ارائه دهنده 
خدمت است. یعنی اجرای قانون تعرفه گذاری برای پرستاران که این 
روزها اهمیت و ارزش خدمات آنها بر همگان روشن و مبرهن است.
تسریع در صدور احکام فوق العاده ویژه برای تمام نیروهای مدافع 
سالمت اعم از رسمی، شرکتی، قرار دادی و... در یکی دوهفته جاری 

و قبل از روز پرستار امسال )3۰ آذرماه جاری«.
حال با توجه به وعده های سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری مطالبات 
کادر درمان و از سویی پرداخت کارانه ها و استخدام پرستاران جدید 
باید دید این وعده ها از اول دی اجرایی خواهد شد یا کادر درمان 

همچنان باید چشم انتظار تحقق درخواست های خود باشند. فارس

اجرای احکام فوق العاده ویژه کادر درمان از اول دی ماه

هشتمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران با تاکید بر چالش های 
اخالقی مطرح در مدیریت همه گیری کووید-19 از 25 تا 29 آذر 

ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، باقر الریجانی با بیان این که این 
کنگره با هدایت شورای عالی اخالق پزشکی وزارت بهداشت و 
با همکاری مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران، انجمن اخالق پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی 
مجازی از 25 تا 29 آذر ماه سال جاری به مدت 5 روز به صورت 
مجازی برگزار می شود، محور اصلی کنگره امسال را بحث و تبادل 
نظر پیرامون موضوع اخالق در همه گیری کووید-19 و مالحظات 

کاربردی در این زمینه مطرح کرد.
وی با تصریح این که امروزه در حوزه اخالق پزشکی متناسب 
با شرایط دنیا و کشور، تحقیقات در مورد ویروس کووید-19 و 
چگونگی ارائه خدمات در این بیماران مطابق با موازین اخالقی، 
همچنین بحث های مرتبط با توزیع دارو و واکسن در حال پیگیری 
است، افزود: »کنگره مذکور در تاریخ 25 آذر ماه سال جاری با 
پیام یکی از مراجع عظام تقلید و وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی افتتاح شده و با بهره گیری از تجربیات حدود شصت و 
پنج نفر از اساتید و متخصصان حوزه اخالق پزشکی ایرانی و 
بین المللی به موضوعات و چالش های روز اخالق پزشکی و 
حرفه ای می پردازد.« رییس هشتمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی 
ایران، شعار امسال کنگره را »عزم همگانی در نهادینه کردن اخالق 

پزشکی« اعالم کرد و موضوعاتی همچون فلسفه اخالق، اخالق 
بالینی، اخالق در آموزش پزشکی، آموزش اخالق پزشکی، اخالق 
در پژوهش های پزشکی، اخالق در مراقبت های آغاز و پایان حیات 

و اخالق بیمارستانی را از محورهای کنگره دانست.
وی افزود: »در این کنگره اساتید و متخصصین اخالق پزشکی در 
قالب سخنران مدعو یا در قالب ارائه مقاله به بیان تازه ها، پژوهش ها 
و یا نقطه نظرات خود خواهند پرداخت. همچنین نشست هایی 
با حضور معاونین دانشجویی، درمان، آموزش و پژوهش وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای اهداف کنگره برگزار 
خواهد شد. همچنین اکران یک فیلم کوتاه و یک فیلم مستند با 
موضوع کرونا به همراه تفسیر فیلم از منظر اخالق پزشکی در 

برنامه کنگره قرار داده شده است.«
شایان ذکر است این کنگره برای مشمولین آموزش مداوم، امتیاز 
بازآموزی و برای اعضای هیات علمی امتیاز فرهنگی در نظر گرفته 
.imec8 شده است و اطالعات تکمیلی در سایت کنگره به آدرس

ir قابل دسترسی است.

نایب رییس شورای عالی اخالق پزشکی کشور خبر داد

برگزاری هشتمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران

خبـر
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با حضور وزیر بهداشت

جلسه قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی با حضور وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اعضای قرارگاه صبح روز 

دوشنبه در حوزه وزارتی وزارت بهداشت برگزار شد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سعید نمکی در ابتدای این جلسه 
با اشاره به موضوع تأمین واکسن کرونا سخنانش را با سروده ای 
از حافظ آغاز کرد: »تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست، 

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش.«
تکیه  با  فقط  و  فقط  اجرایی  کارهای  »در  افزود:  ادامه  در  وی 

و  مرحمت  این  بلکه  موفق شد،  نمی توان  توانایی  و  دانش  بر 
لطف الهی است که نهایتًا دست ما را می گیرد تا از سختی ها و 

دشواری ها و مشکالت عبور کنیم.«
وی در ادامه به بیان جزییات اقدامات انجام شده جهت تامین 
واکسن، برنامه ریزی برای واردات و خرید از کشورهای دیگر 
و اتحادیه کوواکس پرداخت و دستور پیگیری های الزم را به 
مدیران مربوطه ارائه داد و گفت: »مردم عزیزمان هم بدانند که 
همواره به فکر آنها هستیم و در این خصوص نگران نباشند. اگر 

قرار باشد واکسنی وارد شود، از مطمئن ترین منابع که در بیرون 
از این سرزمین ریسک خود را طی کرده، وارد خواهد شد.«

در ادامه جلسه جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید 
براینکه وزارت بهداشت از ابتدا از بازی های سیاسی و چالش ها 
برنامه ریزی پیش  با  اقدامات خود را  و حاشیه ها دور بوده و 
برده است، گفت: »در موضوع دارو با استراتژی های صحیحی 
برای کووید19  داروهای مطرح  اغلب  اینکه  با  و  رفتیم  پیش 
از  میرها نداشت، فرصت ها  تاثیر واضحی در کاهش مرگ و 
تهیه و  آنها را  بیماران دریغ نشده و در کمترین زمان ممکن 
حتی تولید کرده و در اختیار مراکز درمانی قرار دادیم، در مورد 
واکسن نیز چنین است و البته تمامی اقدامات باید مستندسازی 
شود تا تالش های وزارت بهداشت و نظام سالمت در این زمینه 

نادیده انگاشته نشود.«
در ادامه این نشست مباحثی در حوزه تخصیص و تامین ارز و 
ترخیص کاالهای پزشکی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی، 
مطرح و جزییاتی از سوی صفوی، مدیرکل تجهیزات پزشکی و 

شانه ساز، رییس سازمان غذا و دارو ارائه شد.
تجهیزات  برای خرید  پایه  قیمت  درخصوص  ادامه  در  نمکی 
پزشکی و قطعات موردنیاز گفت: »در این زمینه باید قیمت پایه 
بر مبنای ارز تخصیصی تعیین شود تا با پدیده گران فروشی و 
انحصار کاال مواجه نشویم و همزمان حمایت الزم و هدفمند از 

تولید داخل در دستور کار قرار گیرد.«
از سوی  اکسیژن ساز  تامین دستگاه  بر تسهیل  وی همچنین 
ضرورت  و  صمت  وزارت  جمله  از  ذی ربط  دستگاه های 
به  مبتال  بیماران  درمان  برای  درمانی  مراکز  برای  آن  تامین 

کرد. تاکید  کووید19، 
وزیر بهداشت در مبحث تامین و واردات مواداولیه، بر واردات 
مواداولیه مرغوب و باکیفیت باال از سوی تولیدکنندگان داخلی 

و افزایش کیفیت تولید داخل تاکید کرد.

قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی تشکیل جلسه داد

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری در ارتباط 
با   تعداد پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی تصریح کرد: »به 
ازای هر تخت بیمارستانی، 0.7 تا 0.9 پرستار داریم؛ یعنی کمتر 
از یک پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی داریم، در حالی که 
استاندارد جهانی برای تعداد پرستار به ازای تخت بیمارستانی 

باید بین 2 تا 2.5 باشد.«
به گزارش سپید، حمیدرضا عزیزی با بیان این  که در ایام کرونا 
شاهد کمبودهای شدید نیروی انسانی و عدم تقویت روحیه 
پرستاری  نیروی  »وقتی یک  اظهار داشت:  بودیم،  پرستاران 
مطالباتی مانند اضافه کار یا دستمزد و کارانه  اش را دریافت 
روی  باشد  داشته  غیرمادی  نگاه  که  هم  هرچه  قدر  نمی  کند 
روحیه او تأثیر می  گذارد. ما در شروع سال شاهد تعویق در 
پرداختی  ها بودیم اما با پیگیری  های سازمان نظام پرستاری و 
همکاری  های مسئولین، فاصله معوقات کمتر شده اما نکته  ای 
که درباره این معوقات وجود دارد این است که برای این  که 
فاصله این معوقات کمتر شود، مبالغ پرداختی را کاهش داده  اند.«
وی افزود: »در واقع زمان پرداختی  ها کاهش یافته اما میزان 
پرداخت  ها نیز کم شده است؛ این امر در شرایطی که پرستاران 
در خط مقدم مبارزه با کرونا مشغول خدمت هستند باعث 

گله  مندی آن  ها شده است.«
عزیزی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در پرستاری تصریح 

کرد: »اخیراً قول  های خوبی داده شده و دولت، برای جذب 
اما سرعت عمل در  بودجه کرده است  تعیین  نفر  30 هزار 
جذب پرستاران بسیار ُکند است؛ باید در وضعیتی که از آن 
به   عنوان شرایط جنگی یاد می  شود، خط مقدم دفاع تقویت 
شود اما متأسفانه اقدامات برای جذب نیروهای پرستاری با 

سرعت بسیار پایینی در حال انجام است.«
وی با تأکید بر این  که سرعت جذب نیروی انسانی باید افزایش 
یابد، تصریح کرد: »افزایش جذب نیروی انسانی باعث کاهش 
فشار روحی و جسمی بر پرستاران و افزایش کیفیت ارائه خدمت 
به مردم می  شود. وقتی تعداد پرستار به استانداردها نزدیک شود 

بیشترین نفع آن به نظام سالمت و مردم می  رسد.«
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری در ارتباط 
با   تعداد پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی تصریح کرد: »به 
ازای هر تخت بیمارستانی، 0.7 تا 0.9 پرستار داریم؛ یعنی 
کمتر از یک پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی داریم، در 
حالی که استاندارد جهانی برای تعداد پرستار به ازای تخت 

بیمارستانی باید بین 2 تا 2.5 باشد.«
و  پیشرفته  کشورهای  از  بسیاری  »با  کرد:  خاطرنشان  وی 
حتی کشورهای همسایه نیز در زمینه نیروی انسانی پرستاری 

فاصله زیادی داریم.«
قانون  اجرای  اهمیت  درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  عزیزی 

»تعرفه  گذاری  داشت:  بیان  پرستاری  خدمات  تعرفه  گذاری 
خدمات پرستاری مصوب مجلس شورای اسالمی در سال 
86 است؛ اگر نظام تعرفه  گذاری ما، فی  فور سرویس است، 
باید این نظام پرداخت برای همه گروه  ها تعریف شود؛ باید 
عدالت در پرداختی  ها برای همه گروه  های علوم پزشکی اعم 
از پزشکان و پرستاران اعمال شود اما متأسفانه می  بینیم که 
مجموعه نظام سالمت ما به این خواسته به  حق بی  توجه است؛ 
همکاران ما در ایام کرونا ثابت کردند که خدمات پرستاری و 
علم مراقبت در کمک کردن به بهبودی بیماران و نظام سالمت 
چقدر مؤثر است. بنابراین توقع دارند نظام پرداخت عادالنه 

شود و تبعیض  ها از بین برود.«تسنیم

انتقاد معاون سازمان نظام پرستاری از کمبود شدید پرستار در ایران

هر تخت بیمارستان، کمتر از یک پرستار

خبـر



تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا 
صبح دوشنبه )۲۴ آذر( به حدود ۷۳ میلیون نفر 
نزدیک شد و تعداد قربانیان این ویروس نیز 
از مرز یک میلیون و ۶۱۹ هزار نفر عبور کرد.
به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با 
بیش از ۱۶ میلیون و ۷۳۷ هزار مبتال، از نظر 
تعداد مبتالیان به این ویروس در رده اول 

قرار دارد و کشورهای هند، برزیل و روسیه 
در رده های دوم تا چهارم هستند. ایران نیز از 
نظر تعداد مبتالیان کووید-۱۹ هم اکنون در رده 
پانزدهم قرار دارد. در این اینفوگرافیک، آمار 
۱۵ کشور اول جهان از نظر تعداد مبتالیان 
و تازه ترین آمار کلی جهان درمورد ویروس 

کرونا را مشاهده می کنید.

کمپین واکسیناسیون کروناویروس در ایاالت 
واکسن  از  محموله  اولین  توزیع  با  متحده 
آغاز می شود. به گزارش سپید، هواپیماها و 
کامیون های باری حامل اولین محموله های 
واکسن کروناویروس روز یکشنبه از دو ایالت 
تنسی و کنتاکی به مراکز توزیع در سراسر کشور 
منتقل شدند تا پروژه ایمن سازی در برابر بیماری 

کووید-۱۹ آغاز شود.
واکسیناسیون به عنوان فاکتوری محوری در 
متوقف ساختن شیوع بیماری کووید-۱۹که 
روزانه به فوت بیش از ۲۴۰۰ نفر در ایاالت 
متحده منجر می شود از اوایل روز دوشنبه به 

وقت محلی آغاز می شود.فرماندار ایالت کنتاکی با 
بیان اینکه اولین تزریق واکسن کروناویروس در 
این ایالت آغاز خواهد شد، در یک پیام توئیتری 
نوشت: »اکنون باور داریم که اولین افراد صبح 

روز دوشنبه واکسینه می شوند.«
واکسن  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
شرکت  دو  مشترک  ساخت  کروناویروس 
فایزر و بیون تک اواخر روز جمعه مورد تایید 
سازمان سازمان نظارت پزشکی آمریکا قرار 
گرفت که شرایط را برای توزیع واکسن پس 
از ۱۱ ماه از زمان شیوع کروناویروس در این 

کشور فراهم کرد.ایسنا

آمار کرونا در جهان تا ۲۴ آذر آغاز کمپین واکسیناسیون کرونا در آمریکا 
باتوزیع اولین محموله واکسن

خبـر

مشاهده عمقی درون جمجمه با نوع جدیدی از میکروسکوپ
دانشمندان نوع جدیدی از میکروسکوپ را تولید 
کرده اند که با آن می توان درون جمجمه را مشاهده کرد.

به گزارش سپید، یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی 
»چوی وونشیک« )Choi Wonshik( در مرکز 
سئول،  در  دینامیکی  و  مولکولی  طیف سنجی 
طریق  از  می تواند  که  ساخته اند  میکروسکوپی 

جمجمه تصویری از شبکه عصبی موش بگیرد.
دستیابی به چنین اطالعاتی بدون آسیب رساندن به 
گوشت و استخوان دشوار است. جمجمه ها ضخیم 
و نامنسجم هستند، به این معنا که نوری که به آن ها 
می تابد به راحتی پراکنده می شود و هرچه دانشمندان 
بخواهند عمیق تر درون آن را نگاه کنند این کار 

سخت تر خواهد شد.
باشد  قابل دستیابی  این موضوع حتی زمانیکه 
نیز کاری چالش برانگیز است. هنگامی که نور 
از طریق بافت بیولوژیکی عبور می کند، دو نوع 
فوتون)ذره بنیادی بدون جرم که نور را تشکیل 
می دهد( تولید می شود: فوتون های بالستیک و 

فوتون های پراکنده چندگانه.
فوتون های بالستیک می توانند مستقیماً از جسم بدون 
انحراف عبور کنند، اما فوتون های پراکنده به صورت 
نویز اختالالتی روی تصویر ایجاد می کنند. هرچه 
میزان بیشتری نور از جمجمه عبور کند، این نسبت 
بدتر می شود، زیرا تعداد فوتون های پراکنده بیشتر 

از فوتون های بالستیک می شوند.
عالوه بر این، انحراف نوری فوتون های بالستیک 
می تواند باعث کاهش کنتراست و تاری تصویر در 

هنگام بازسازی تصویر شود. در تحقیقات علوم 
اعصاب، این بدان معنی است که تصویربرداری 
نوری از مغز موش نیازمند برداشتن و یا نازک 

کردن جمجمه است.
این میکروسکوپ جدید که نام آن ماتریس انعکاسی 
است، از دو سخت افزار و الگوریتم نوری تطبیقی 
محاسباتی برای اصالح عیب های تصویر استفاده 

می کند و می تواند کمک کننده باشد.
همه  متعارف  تصویربرداری  میکروسکوپ های 
نورهای نقطه کانونی را کنار گذاشته و فقط بر 
روی نقاطی که در روشنایی هستند تمرکز می کنند. 
در مقابل، این میکروسکوپ ماتریس انعکاسی، تمام 

فوتون های پراکنده را در موقعیت شان ثبت می کند.
سپس الگوریتم فوتون های پراکنده را تصحیح، نور 
بالستیک را به طور انتخابی استخراج و عدم تطابق 
کانونی را اصالح می کند. دانشمندان ادعا می کنند 
تعداد انحرافاتی که می توان اصالح کرد ۱۰ برابر 

بیشتر از سیستم های استاندارد است.
این  ساخت  تحقیقاتی  تیم  سرپرست  چوی 
ماتریس  »میکروسکوپ  گفت:  میکروسکوپ 
انعکاسی فناوری نسل بعدی است که فراتر از 
میکروسکوپ های محدود نوری معمولی است. 
این به ما امکان می دهد درک خود را از انتشار 
نور از طریق امواج پراکنده گسترش دهیم و دامنه 

نوری  را که میکروسکوپ  کاربردها و مواردی 
می تواند کشف کند افزایش دهیم.« این میکروسکوپ 
همچنین می تواند همراه با میکروسکوپ معمولی دو 
فوتونی که درعلوم زیستی مورد استفاده قرار می گیرد، 

استفاده شود و انحرافات تصویر را از بین ببرد.
این گروه تحقیقاتی این موضوع را با گرفتن یک 
عکس فلورسنت از نورون های استخوان دندریتیک 
در پشت جمجمه موش اثبات کرد، کاری که معموالً 
بدون از بین بردن کامل بافت مغز امکانپذیر نیست.
دانشمندان ادعا می کنند که این پیشرفت جدید به این 
معنی است که اکنون می توان مغز را در طبیعی ترین 

حالت های آن بررسی کرد.
 Yoon(»سئوکچان »یون  بیانیه  یک  در 
 )Lee Hojun(»و »لی هوجون  )Seokchan
که این تحقیق را انجام داده است می گویند: »با 
بررسی تغییرات جبهه موج، ما می توانیم انرژی نور 
را روی بافت های مورد نظر داخل جمجمه متمرکز 
کنیم.« این میکروسکوپ به ما این امکان را می دهد 
که ساختارهای ظریف داخلی را در اعماق بافت های 
زنده بررسی کنیم که به هیچ وجه به گونه ی دیگری 
قابل دسترسی نیستند. این امر به ما در تشخیص 
زودهنگام بیماری و سرعت بخشیدن به تحقیقات 
مربوط به علوم اعصاب بسیار کمک خواهد کرد.

لیزری  »میکروسکوپ  عنوان  با  تحقیق  این 
ماتریس انعکاسی برای تصویربرداری بی نقص از 
 Nature طریق جمجمه سالم موش«، در مجله

Communications منتشر شد.ایسنا
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آمار همه گیری کرونا در جهان  خبـر

بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار قربانی کرونا در جهان
آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به 
۷۲ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۷۸۷ نفر رسیده و مرگ 
یک میلیون و ۶۱۸ هزار و ۹۱۸ نفر نیز بر اثر ابتال 

به این بیماری تایید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۵۰ 
به  مبتالیان  از  نفر  میلیون و ۸۶۵ هزار و ۵۰۴ 

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 ۱۶.۷ میلیون مبتال و 
بیش از ۳۰۶ هزار قربانی همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ قرار دارد.

هند و برزیل نیز با آمار میلیونِی مبتالیان پس از آمریکا 
به ترتیب با بیش از ۹.۸ و ۶.۹ 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 کرده و این کشور تاکنون بیشترین 
قربانیان کرونا را در قاره سبز داشته است. به عالوه 
هم اکنون تعداد قربانیان کرونا در انگلیس نیز از 
۶۴ هزار نفر عبور کرده و با اختالف نزدیک از 

ایتالیا در میان کشورهای اروپایی در رتبه دوم 
این جدول قرار دارد. همچنین فرانسه بیش از 
۵۷ هزار و ایران نیز بیش از ۵۲ هزار فوتی بر 
اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ را گزارش داده اند. 
پس از این کشورها نیز اسپانیا با بیش از ۴۷ 
هزار، روسیه با بیش از ۴۶ هزار و آرژانتین با 
بیش از ۴۰ هزار جان باخته، دیگر کشورهایی 
هستند که تاکنون آمار باالی مرگ ومیر ناشی از 

کووید ۱۹ را ثبت کرده اند.

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

به شرح زیر است: 
۱_ آمریکا: ۱۶ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۲۶۷ مبتال، 

۳۰۶ هزار و ۴۵۹ قربانی
۲_ هند: ۹ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۷۱۶ مبتال، ۱۴۳ 

هزار و ۳۹۳ قربانی

۳_ برزیل: شش میلیون و ۹۰۱ هزار و ۹۹۰ مبتال، 
۱۸۱ هزار و ۴۱۹ قربانی

۴_ روسیه: دو میلیون و ۶۵۳ هزار و ۹۲۸ مبتال، 
۴۶ هزار و ۹۴۱ قربانی

۵_ فرانسه: دو میلیون و ۳۷۶ هزار و ۸۵۲ مبتال، 
۵۷ هزار و ۹۱۱ قربانی

۶_ انگلیس: یک میلیون و ۸۴۹ هزار و ۴۰۳ مبتال، 
۶۴ هزار و ۱۷۰ قربانی

۷_ ایتالیا: یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۷۱۲ مبتال، 
۶۴ هزار و ۵۲۰ قربانی

۸_ ترکیه: یک میلیون و ۸۳۶ هزار و ۷۲۸ مبتال، 
۱۶ هزار و ۴۱۷ قربانی

۹_ اسپانیا: یک میلیون و ۷۴۱ هزار و ۴۳۹ مبتال، 
۴۷ هزار و ۶۲۴ قربانی

۱۰_ آرژانتین: یک میلیون و ۴۹۸ هزار و ۱۶۰ مبتال، 
۴۰ هزار و ۷۶۶ قربانی

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

ثبت کرده اند.ایسنا

نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد، افزودن داروی آرتریت به 
نام باریسیتینیب )Baricitinib( به موارد درمانی کووید-۱۹ که 
 )remdesivir( شامل داروی ضدویروسی ازجمله رمدیسیور
باشد، ممکن است مدت زمان بهبودی درمان را یک روز یا بیشتر 

به ویژه در افراد با بیماری کووید شدید کاهش دهد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، نتایج این کار آزمایی بالینی با حمایت 
دولت بیش از سه هفته پس از صدور مجوز استفاده اضطراری 
سازمان غذا و داروی ایاالت متحده، اطالع رسانی شده است. در 
ماه گذشته، سازمان جهانی بهداشت به دلیل عدم وجود شواهد در 
مورداستفاده از این دارو استفاده از رمدیسیور را به عنوان درمانی برای 
بیماران کووید-۱۹ توصیه کرد. در ماه جاری بسیاری از محققان، از 
عدم حمایت از داده های پیشرفت تحقیقات دارویی خود ناخشنود 
هستند. نتایج محدودی که پیش ازاین از طریق اخبار منتشرشده بود، 
نشان می دهد بیماران مبتالبه کووید۱۹ بستری در بیمارستان تحت 
درمان با باریسیتینیب و رمدیسیور یک روز سریع تر از کسانی که 

تنها رمدیسیور دریافت کرده بودند، بهبود یافتند.

برخی استفاده از درمان ترکیبی به دلیل قیمت باالی باریسیتینیب 
که ممکن است برای هر بیمار حدود ۱۵۰۰ دالر باشد و همچنین 
عوارض جانبی مانند لخته شدن خون را مورد سوال قراردادند. 
چندین پزشک سوال کردند که آیا افزودن باریسیتینیب ارزشمند 
است، زیرا استروئیدهایی مانند دگزامتازون ارزان و به طور گسترده 
در دسترس هستند. البته تصور می شود که باریسیتینیب و دگزامتازون 
با مهار التهاب بیش ازحد در درمان بیماران مبتالبه کووید شدید 

کارایی دارند.
اما مقاله جدید منتشرشده در مجله پزشکی نیوانگلند جزئیات بیشتری 
به نتایج منتشرشده افزوده است. در این مقاله ذکرشده است که 
برخی از زیرگروه های بیماران از افزودن باریسیتینیب بسیار بیشتر 
از دیگران بهره مند می شوند. در این کار آزمایی بیش از ۱۰۰۰ بیمار 
بیمارستانی مبتالبه کووید-۱۹ شرکت کردند و همگی آنان داروی 
رمدیسیور دریافت کردند. افراد نیازمند به میزان باالی اکسیژن و یا 
دستگاه تنفس مصنوعی غیرتهاجمی داروی باریسیتینیب نیز دریافت 

کردند و هشت بار سریع تر بهبود یافتند.
بوگوما کابیسن تیتانجی، پزشک بیماری های عفونی در دانشگاه اموری 
ایاالت متحده و پیشگام مطالعات اولیه باریسیتینیب علیه ویروس 
کرونا، می گوید: »من فکر می کنم داده ها به وضوح نقش باریسیتینیب 

را در درمان سریع تر بیماری کووید-۱۹ پشتیبانی می کنند.«
تیتانجی همچنین خاطرنشان کرد که داده ها حاکی از آن است 
که در صورت استفاده از باریسیتینیب با داروی رمدیسیور تعداد 
مرگ ومیر بیماران و استفاده از دستگاه تنفس نیز کاهش می یابد؛ اما 
این نتایج، مانند نتایجی که زمان بهبودی سریع تری را بیان می کند 

در بین شرکت کنندگان آزمایش یکسان نبود.
لورن هندرسون، روماتولوژیست کودکان در بیمارستان کودکان 

بوستون اظهار کرد: »نتایج و احتمال وجود گزینه درمانی دیگری 
علیه ویروس کرونا دلگرم کننده است.«

اما وی و چندین متخصص دیگر افزودند: »هنوز ممکن است 
دگزامتازون پیش فرض دارویی برای بیماران کووید-۱۹ شدید 

باشد که به پشتیبانی تنفسی نیاز دارند.«
نتایج تحقیقات نشان داده است، دگزامتازون، برخالف باریسیتینیب 
از مرگ ومیر بیماران مبتالبه کووید شدید جلوگیری می کند. ارین 
مک کراری، داروشناس بیماری های عفونی در دانشگاه پیتسبورگ 
گفت: »دگزامتازون دارویی ارزان و قابل دسترس است، درحالی که 
باریسیتینیب بیشتر به عنوان یک داروی خاص در نظر گرفته می شود 

و به طور بالقوه موانعی در زنجیره تامین ایجاد می کند.«
چندین متخصص نیز به آزمایش های دیگر موسسه ملی بهداشت 
اشاره کردند که مقایسه ای با دو روش درمانی را اجرا کردند؛ در 
یک روش بیماران بستری شده در بیمارستان را با رمدیسیور و 
باریسیتینیب تحت درمان قرار دادند و گروه دیگری که برای آنان 
رمدیسیور را با دگزامتازون تجویز کردند. مک کری همچنین به 
اهمیت مطالعه بیمارانی که هم باریسیتینیب و هم دگزامتازون دریافت 

می کنند، برای تعیین وجود مزایای فزاینده اشاره کرد.
آندره کالیل، پزشک بیماری عفونی در مرکز پزشکی دانشگاه نبراسکا 
و محقق اصلی مقاله جدید خاطرنشان کرد: »درحالی که دگزامتازون 
قبال به عنوان یک درمان کامال پذیرفته شده برای کووید۱۹ تبدیل شده 

است، اما این استروئید هنوز به مطالعه بیشتری نیاز دارد.«
وی به بسیاری از مسائل جدی ایمنی با این دارو اشاره کرد.

مانند سایر استروئیدها، دگزامتازون که به طور گسترده التهاب را 
کاهش می دهد، می تواند با عوارض جانبی ناخواسته ای ازجمله 

تشدید شرایطی مانند دیابت یا پوکی استخوان همراه شود.

بهبود سریع بیماری کووید-۱۹ با ترکیب دو دارو
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معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد

  امین جاللوند
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعالم کرده 
است که از سال آینده، شیوه جذب دانشجوی 
پزشکی از مقطع کارشناسی را از سر خواهد 

گرفت.
محمدمهدی صدوقی، معاون آموزشی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به تقویت 
زیرساخت های آموزش مجازی دانشگاه، از اعالم 
آمادگی برای اجرای طرح پذیرش دانشجوی 
پزشکی از مقطع لیسانس در این دانشگاه خبر 
می دهد و می گوید: »آمادگی دانشگاه برای اجرای 
این طرح به صورت رسمی به وزارت بهداشت 
اعالم شده است. بنابراین از سال آینده ۲۰ درصد 
از دانشجویان پزشکی دانشگاه از شیوه پذیرش 
دانشجو از مقطع لیسانس در دانشگاه پذیرفته 

می شود.«
او در ادامه از برنامه های جدید جهت ارتقای 
طرح  اجرای  برای  دانشگاه  آموزشی  کیفیت 
لیسانس  دوره  از  پزشکی  دانشجوی  پذیرش 

خبر می دهد.
صدوقی با اشاره به برخی از انتقادات دانشجویی 
نسبت به سیستم رفورم آموزش پزشکی، تاکید 
می کند: »اجرای این طرح که به عنوان ماموریت 
وزارت بهداشت بیش از ۱۰ سال در دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی اجرا شد، از حدود 
یک سال و نیم گذشته و به دنبال ابالغیه شورای 
عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت مبنی بر اجرای 
روند جدید آموزشی به دانشگاه ها؛ به طور رسمی 
متوقف شده و آموزش پزشکی دانشگاه به شیوه 
متمرکز وزارت بهداشت اجرا می شود. البته تغییر 
یکباره سیستم آموزشی تا حدودی سخت بود. 
در حال حاضر ترم سوم برنامه جدید در حال 
در  نیز  رفورم  دانشجویان سیستم  و  اجراست 
حال گذراندن دوره های خود و اتمام آن هستند.«
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  آموزشی  معاون 
بهشتی در رابطه با ارایه آموزش های مجازی از سال 
گذشته و به دنبال شیوع کرونا، خاطرنشان می کند: 
»خوشبختانه بسیاری از نواقص آموزش مجازی 
تا حدود زیادی برطرف شده است. زیرساخت 
آموزش مجازی دانشگاه در روزهای اول بسیار 
ضعیف بود، ولی از همان ابتدا در جهت رفع 
نواقص و فراهم آوری بسترهای مربوطه اقدام شد 
و هم اکنون در بین دانشگاه های علوم پزشکی 

رتبه باال و قابل قبولی داریم.«
دروس  کلیه  »تقریبا  می دهد:  ادامه  صدوقی 
سامانه  در  اساتید  توسط  پایه  علوم  رشته های 
مجازی  دانشگاه  همکاری  با  و  دانشگاه  نوید 
وزارت بهداشت بارگذاری شده است. همچنین 
از اواسط ترم گذشته بستر ارتباط تعاملی اساتید 
اکنون عالوه  فراهم شده و هم  دانشجویان  با 
 ،pdf بر ارایه محتواها در قالب پاورپوینت و

فعالیت های تعاملی مانند پرسش و پاسخ و حل 
تمرین بین استاد و دانشجو در بستر ادوب کانکت 
اجرا می شود. در همین راستا بر اساس مصوبه 
شورای آموزش دانشگاه باید بستری فراهم شود 
که حداقل ۵۰ درصد کالس ها به صورت تعاملی 

و دوطرفه برگزار شود.«
او با تاکید بر اینکه مسئول باید با دانشجو و بدنه 
دانشگاه در ارتباط باشد، تاکید می کند: »در این 
رابطه جلسات متعددی با نمایندگان دانشجویان 
جهت دریافت بازخورد فعالیت ها و رفع نواقص 
موجود برگزار شده و همچنین به صورت منظم با 
روسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی 
جلساتی با محوریت آموزش مجازی و بررسی 

فیدبک های دانشجویان برگزار می شود.«

شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  آموزشی  معاون 
نبود  بر  مبنی  دانشجویان  انتقاد  درباره  بهشتی 
و  آموزش  برای  و مشخص  مدون  نامه  شیوه 
امتحانات مجازی هم یادآور می شود: »کلیات 
امتحانات مجازی در شورای آموزش دانشگاه 
تصویب شده و جزییات شیوه نامه نیز از سوی 
همکاری  با  دانشگاه  آموزشی  امور  مدیریت 
دانشکده آموزش پزشکی در حال جمع آوری 
و تدوین است. البته قرار بود این شیوه نامه از 
سوی وزارت بهداشت و به صورت سراسری 
لذا هر  است.  نشده  ابالغ  ارائه شود که هنوز 
نسبت  مستقل  به صورت  دانشگاهی می تواند 

به تهیه آن اقدام کند.«
در  رابطه  این  »در  می کند:  تصریح  صدوقی 
شورای آموزشی دانشگاه بر برگزاری امتحانات و 
ارزشیابی های میان ترم و عدم اکتفا به امتحانات 
پایان ترم برای ارزیابی دانشجویان تاکید شده 
است. در این شورا تاکید شده که ارزشیابی ها 
ارزشیابی  تا ضمن  شود  انجام  دوره  طول  در 
جامع دانشجو، اگر خطا و تقلبی هم صورت 
گرفت همه ارزیابی دانشجو به آزمون آخر ترم 
موکول نشود. البته آزمون ها به شیوه ای طراحی 
از  با در نظر گرفتن برخی راهکارها  شده که 
جمله نوع و شیوه پراکندگی سواالت و در نظر 
گرفتن تمهیدات و نرم افزارهای خاص، احتمال 

خطا و تقلب به حداقل ممکن برسد.«
او در پایان با اشاره به تصویب کلیات شیوه نامه 
آموزشی  شورای  در  دانشجویان  ارزشیابی 
بر  این مصوبه  یادآور می شود: »طی  دانشگاه، 
انجام ۶۰ تا ۷۰ درصد ارزشیابی در طول دوره 

تاکید شده که این مهم می تواند در قالب آزمون، 
حل تمرین، پروژه، تحقیق و سایر روش های 
ارزشیابی اجرا شود. با توجه به وجود ۲۳۰ رشته 
با ماهیت های متفاوت در دانشگاه، نمی توان برای 
ارزیابی همه آنها به صورت یکسان برنامه ریزی 
نظارت  با  ارزیابی  اعظم  بخش  بنابراین  کرد. 

دانشکده و دانشگاه بر عهده استاد است.«

آسیب شناسی پذیرش دانشجوی پزشکی 
از مقطع کارشناسی

در بررسی گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه 
تاثیرات جذب  برخی  به  تهران  پزشکی  علوم 
اشاره  کارشناسی  مقطع  از  پزشکی  دانشجوی 
تاکید شده  علمی  بررسی  این  در  است.  شده 
مقطع  در  پزشکی  دانشجوی  که جذب  است 
لیسانس از روی آگاهی و عالقه بیشتری است، 
زیرا سن، تجربه و دانش دانشجو باالتر می رود.
در چکیده این تحقیق علمی آمده است: »پیشنهاد 
پذیرش دانشجوي پزشکي از مقطع کارشناسی 
در ایران به دفعات مطرح شده است. در سال 
از مقطع کارشناسی  پذیرش  ۱۳۵۶، سه دوره 
وجود داشت. پس از انقالب در دي ماه ۱۳8۲ 
شوراي عالی برنامه ریزي مقرر کرد که این نوع 
پذیرش به صورت آزمایشي انجام شود تا آثار 
آن مورد بررسي قرار گیرد. از آن جا که این 
موضوع همچنان مطرح است، مطالعه جامعي 
شود  مشخص  تا  گرفت  انجام  راستا  این  در 
انگیزه اصلي تغییر مقطع پذیرش در ایران چه 

می تواند باشد. 
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جذب دانشجوی پزشکی ازمقطع کارشناسی
از سال آینده ۲۰ درصد از دانشجویان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 

از مقطع لیسانس پذیرفته می شوند

صدوقی: آمادگی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی برای اجرای 

پذیرش دانشجوی پزشکی از 
مقطع لیسانس به صورت رسمی به 
وزارت بهداشت اعالم شده است. 
بنابراین از سال آینده ۲۰ درصد 

از دانشجویان پزشکی این دانشگاه 
از شیوه پذیرش دانشجو از مقطع 

لیسانس در دانشگاه پذیرفته 
می شود. همچنین برنامه های جدید 

جهت ارتقای کیفیت آموزشی 
دانشگاه برای اجرای طرح پذیرش 

دانشجوی پزشکی از دوره لیسانس 
نیز در دست اجرا است
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 ادامه از صفحه 12
در اين بررسی، اغلب دانشجويان پزشکي عقيده 
داشتند که انتخاب رشته پزشکي در حال حاضر 
اين رشته  به  واقعي  از روي عالقه  و  آگاهانه 
نيست. تقريبا همه موافق بودند که با تغيير روش 
جذب دانشجوی پزشکی، امکان انتخاب افراد با 
بلوغ شخصيتي بيشتر فراهم مي شود. دانشجويان 
رشته هاي علوم در کل با انجام اين طرح موافق 
بودند. در مورد تقويت علوم پايه نظر اغلب افراد 
اين بود که براي رسيدن به اين هدف بايد به 
رشته هاي علوم پايه، بهای بيشتري داده شود و 
بودجه بيشتري براي تحقيقات در اين زمينه ها 

در نظر گرفته شود. 
درکل تمام اساتيد شرکت کننده در بحث گروهی 
با اين طرح موافق بودند و آن را گامي موثر 
براي انتخاب آگاهانه رشته پزشکی و ارتقاي 
وضعيت علوم پايه در کشور مي دانستند. هيچ 
را  سراسري  کنکور  نتيجه  اساتيد  اين  از  يک 
مالک گزينش صحيح دانشجو نمي دانستند. اکثر 
افرادي که مورد مصاحبه قرار گرفتند، به تاثير 

مثبت اين طرح بر تقويت علوم پايه در دوران 
پزشکي اشاره داشتند.

 تمام مصاحبه شوندگان تغيير اساسی در محتواي 
آموزشي را همراه با تغيير شيوه گزينش دانشجو 
ضروري می دانستند و می خواستند که اين برنامه 
مصاحبه  اکثريت  باشد.  شده  تعيين  پيش  از 
شوندگان به افزايش سن دانشجويان در زمان 
اصلي طرح  عنوان مشکل  به  التحصيلي  فارغ 
اشاره داشتند. همچنين عدم وجود استادان و 
مدرسان با نگرش علوم پايه به عنوان مشکل 

ديگر طرح توسط تقريبا نيمي از آنان مطرح شد. 
به طور کلی، دليل اصلي تغيير مقطع پذيرش در 
دانشگاه هايي که اين سابقه را دارند، پذيرش 
دانشجويان با بلوغ فکري بيشتر بوده است، در 
ارتقاي  ايران،  حالي که موارد مطرح شده در 
علوم پايه پزشکي، تقويت ارتباط علوم پايه و 
آگاهانه تر رشته پزشکي  انتخاب  باليني،  علوم 
و نيز امکان گزينش دانشجويان با خصوصيات 

فراشناختی مناسب است.«

شرط و شروط پذیرش دانشجوی 
پزشکی از مقطع کارشناسی

از  سيزدهمين دوره پذيرش دانشجوی پزشکی 
 ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحصيلی  سال  کارشناسی  مقطع 
دانشگاه علوم پزشکی تهران برای فارغ التحصيالن 
دوره کارشناسی برای ورود به رشته پزشکی در 
شهريور برگزار شد. هدف از اين نوع پذيرش جذب 
فارغ التحصيالن مقطع کارشناسی پيوسته يا ناپيوسته 
يکی از رشته های گروه های آزمايشی علوم تجربی و 
علوم رياضی و فنی است. پس از اعالم نتايج برخی 
از داوطلبان درخواست کردند که ظرفيت پذيرش 
دانشجو در اين دوره و سن ورود به دوره افزايش 
يابد که اين موضوع با مخالفت دانشگاه مواجه شد.

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران نيز 
اعالم کرد: »از آنجا که پذيرش دانشجوی کارشناسی 
به پزشکی درصدی مشخص از ظرفيت کنکور 
سراسری است و اين ظرفيت بر اساس امکانات 
آموزشی دانشکده پزشکی اعالم می شود امکان 
افزايش ظرفيت برای دانشگاه وجود ندارد. همچنين 
در خصوص درخواست افزايش شرط سنی، مطابق 

آيين نامه فعلی آزمون، سن ۲۵ سال تمام مالک و 
تغيير آن امکان پذير نيست.«

شرايط ورود به دوره پزشکی از طريق ليسانس که 
از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمان ثبت 
نام اعالم شده بود، شامل برخی موارد است که در 
ادامه می آيد. دانشجو بايد واجد شرايط عمومی 
تحصيل رايگان در جمهوری اسالمی ايران باشد. 
همچنين  فارغ التحصيالن مقطع کارشناسی پيوسته 
يا ناپيوسته يکی از رشته های گروه های آزمايشی 
علوم تجربی و علوم رياضی و فنی باشند. حداکثر 
سن در زمان ثبت نام آزمون نيز ۲۵ سال تمام است. 
البته مدت زمان سربازی و طرح نيروی انسانی به 
حداکثر سن اضافه می شود. دارا بودن کارت پايان 
خدمت يا معافيت دائم از نظر نظام وظيفه در مورد 
آقايان نيز از جمله مدارک مورد نياز است.  کسانی 
که خدمت نظام وظيفه آنان حداکثر تا قبل از شروع 
نيمسال اول سال تحصيلی به اتمام می رسد، می توانند 
به صورت مشروط در آزمون شرکت کنند. يعنی 
در صورتی که پذيرفته شدگان در آزمون تا زمان 
ثبت نام کارت پايان خدمت دريافت نکرده باشند، 

قبولی آنان باطل خواهد شد. 
دانش آموختگان و دانشجويان مقاطع کارشناسی 
ارشد و دکتری عمومی و تخصصی )Ph.D( از 
دانشگاه های سراسری و آزاد و غيره نيز حق شرکت 

در آزمون را ندارند.
معدل کل ديپلم ۱۸ و باالتر و معدل مقطع کارشناسی 
نيز بايد ۱۶ و باالتر باشد. البته دانشجويان مشمول 
آيين نامه استعدادهای درخشان در رشته های مورد 
پذيرش و برگزيدگان المپيادهای علمی دانشجويی 
از بندهای مربوط به معدل معاف هستند. همچنين 
دارندگان مدال طالی المپيادهای دانش آموزی از 
آزمون کتبی معاف هستند و بدون شرکت در آزمون 
کتبی و صرفا با شرکت در آزمون مصاحبه و ارزيابی 
فراشناختی مورد ارزيابی قرار می گيرند. دارندگان 
مدال های نقره و برنز اين رشته ها بايد در آزمون 
کتبی شرکت کنند و حداقل ۹۰ درصد نمره آخرين 

فرد پذيرفته شده در آزمون کتبی را احراز کنند.

در یک بررسی علمی، اغلب 
دانشجویان پزشکي عقيده داشتند 

که انتخاب رشته پزشکي در حال 
حاضر آگاهانه و از روي عالقه 
واقعي به این رشته نيست. 

تقریبا همه موافق بودند که با 
تغيير روش جذب دانشجو، امکان 

انتخاب افراد با بلوغ شخصيتي 
بيشتر فراهم مي شود. در مورد 

تقویت علوم پایه نظر اغلب افراد 
این بود که براي رسيدن به این 

هدف باید به رشته هاي علوم پایه، 
بهای بيشتري داده شود و بودجه 

بيشتري براي تحقيقات در این 
زمينه ها در نظر گرفته شود
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پيشنهاد پذیرش دانشجوي 
پزشکي از مقطع کارشناسی در 

ایران به دفعات مطرح شده 
است. در سال 1356، سه دوره 

پذیرش از مقطع کارشناسی وجود 
داشت. پس از انقالب در دي ماه 
1382 شوراي عالی برنامه ریزي 

مقرر کرد که این نوع پذیرش به 
صورت آزمایشي انجام شود تا 

آثار آن مورد بررسي قرار گيرد. 
از آن جا که این موضوع همچنان 

مطرح است، مطالعه جامعي در این 
راستا انجام گرفت تا مشخص شود 
انگيزه اصلي تغيير مقطع پذیرش 

در ایران چه می تواند باشد

شرایط ورود به دوره پزشکی از 
طریق ليسانس دارای برخی شروط 

است. از جمله اینکه دانشجو 
باید واجد شرایط عمومی تحصيل 
رایگان در جمهوری اسالمی ایران 

باشد. همچنين  فارغ التحصيالن 
مقطع کارشناسی پيوسته یا 
ناپيوسته یکی از رشته های 

گروه های آزمایشی علوم تجربی و 
علوم ریاضی و فنی باشند. حداکثر 

سن در زمان ثبت نام آزمون نيز 
25 سال تمام است. البته مدت 

زمان سربازی و طرح نيروی انسانی 
به حداکثر سن اضافه می شود



 علی ابراهیمی
اثربخشی  مورد  در  مثبت  اخبار  باوجود 
واکسن های تولید شده برای مقابله با ویروس 
یک  به  دستیابی  معتقدند  کارشناسان  کرونا، 
واکسن مؤثر برای کودکان و زنان باردار ممکن 
شرکت   دو  هرچند  بکشد.  طول  مدتی  است 
برای  واکسن  تدارک  به  اقدام  مدرنا  و  فایزر 
 19 کووید  واکسن  بالینی  آزمایش های  آغاز 
بر روی کودکان خردسال از ابتدای ژانویه در 

ایاالت متحده کرده اند.
به گزارش سپید، برخی متخصصان معتقدند با 
به  ابتال  به عدم ظهور نشانه های جدی  توجه 
کرونا در کودکان، آزمایش واکسن این بیماری 
بر روی آنها منطقی نیست و لزومی به این کار 
واکسن  این  آنها  گفته  به  نمی شود.  احساس 
لذا  و  نشده  آزمایش  کودکان  روی  بر  هنوز 
نمی توان در مورد پیامدهای تزریق آن به این 

گروه سنی مطمئن بود.

ممکن است برای کودکان مفید نباشد
عفونی  بیماری های  متخصص  اسپر،  فرانک 
واکسن  تزریق  مخالفان  ازجمله  کودکان 
کرونا برای کودکان است و در این خصوص 
کرونا  اپیدمی  کنترل  به  نیاز  »جهان  می گوید: 
وقت  اسرع  در  که  دارد  مؤثر  واکسن  یک  با 
قابل استفاده برای بزرگ ساالن و کودکان باشد، 
اما بیشتر تولیدکنندگان واکسن در حال حاضر 

روی بزرگ ساالن تمرکز دارند.«
اسپر استراتژی شرکت های دارویی را متمرکز 
و  دانسته  بزرگ ساالن  برای  واکسن  تأمین  بر 
بیماری  »داده ها شیوع عالئم شدید  می افزاید: 
از  بیشتر  بسیار  را  بزرگ ساالن  در   19 کووید 
این  موضوع  این  البته  می دهد.  نشان  کودکان 
واقعیت را نفی نمی کند که گروه های سنی جوان 
هم به ویروس کرونا آلوده می شوند، اما به رغم 
موارد نادر از عفونت های جدی مربوط به ویروس 

کرونا در آنها، این گروه سنی مقاومت بیشتری 
در برابر بیماری نشان می دهند.«

کودکان  عفونی  بیماری های  متخصص  این 
قوانین  ازجمله  بسیاری  »موانع  است:  معتقد 
را  پیچیده ای  پروتکل های  که  سخت گیرانه ای 
برای اطمینان از حفظ سالمت کودکان در نظر 
گرفته است و نیز ضرورت طی روند طوالنی  
چنین  در  کودکان  مشارکت  از  اطمینان  برای 
در  کودکان  شرکت  از  مانع  آزمایش هایی 
آزمایش های بالینی می شود. همچنین انتقال به 
مرحله تولید واکسن برای کودکان پیچیده تر و 
محافظه کارانه تر از واکسن بزرگ ساالن است.«

ایمنی بدن کودکان  اینکه سیستم  بیان  با  اسپر 
دارند  قرار  آن  در  که  سنی   گروه  به  توجه  با 
با بزرگ ساالن متفاوت است و همین موضوع 
سبب می شود دانشمندان هنگام ارزیابی واکسن 
برای کودکان به داده ها و تحقیقات بیشتری نیاز 
داشته باشند، برای نشان دادن این نکته مثالی 
آنفلوانزای  »واکسن  می گوید:  و  کرده  ذکر  را 
فصلی سالی یک بار به کودکان ۶ ماهه به باال 
تزریق می شود، اما برخی کودکان بین ۶ ماه تا ۸ 
سال ممکن است به دلیل پاسخ متفاوت سیستم 
ایمنی بدن به دو دوز نیاز داشته باشند؛ لذا ما 
نمی توانیم بگوییم که سیستم ایمنی کودکان در 
هر سنی یکسان است و بنابراین برای تولید هر 
واکسنی برای این گروه سنی باید این واقعیت 

را در نظر گرفت.«

دالیل موافقان تزریق واکسن برای کودکان
در مقابل برخی دیگر از متخصصان معتقدند که 
واکسن کرونا برای کودکان حیاتی است و باید 
در کنار واکسن های آبله و سرخک در دستور 
کار پزشکان قرار  گیرد. این گروه از متخصصان 
اطفال پیشنهاد داده اند که به کودکان هم واکسن 

کرونا تزریق شود.
به گفته آنها دالیل زیادی وجود دارد که آزمایش 

واکسن  کرونا در کودکان را ضروری می کند که 
ازجمله آنها می توان به متفاوت بودن سیستم 
کرد.  اشاره  بزرگ ساالن  از  آنها  بدن  ایمنی 
چرا،  نمی دانیم  هنوز  که  دالیلی  به  همچنین 
پاسخ متفاوت بدن کودکان به ویروس کرونا نیز 
می تواند ازجمله ضرورت های دریافت واکسن 

برای کودکان باشد.
به گفته این متخصصان، کودکان در مواجه با 
اما جدی سندرم  نادر  با خطر  ویروس کرونا 
 MIS-C التهابی چند سیستم در بدن کودکان یا
مواجه هستند که به نظر می رسد هفته ها پس از 
قرار گرفتن در معرض ویروس کرونا به آن دچار 
می شوند؛ بنابراین مهم است که واکسن مناسب 
کودکان عوارض مشابهی با خود بیماری کرونا 
در بدن آنها نداشته باشد. این گروه از محققان 
کودکان  واکسیناسیون  در  تأخیر  که  می گویند 
می تواند مانع تالش جمعی برای ریشه کن کردن 

کرونا ویروس باشد.
عفونی  بیماری های  متخصص  سونی،  پریا 
سدرز-سینای  پزشکی  مرکز  در  کودکان 
لس آنجلس می گوید: »اگر به کودکان واکسن 
کرونا تزریق نشود آنها می توانند مانند مخزن 
این موضوع تالش ها  که  بمانند  باقی  عفونت 
به طور  را  بیماری  این  همه گیری  کاهش  در 

قابل توجهی خنثی می کند.«
در  وقت  اسرع  در  باید  کودکان  او  گفته  به 
کارآزمایی ها گنجانده شوند تا اعتماد عمومی 
به واکسن ها جلب شود. البته برای اینکه خیال 
والدین از بی خطر بودن تزریق واکسن به فرزندان 
آنها راحت باشد، باید مطالعاتی داشته باشیم که 
بی خطر  کودکان  در  کرونا  واکسن  نشان دهد 

و مؤثر است.

کودکان می توانند عفونت را منتقل کنند
البته دراین بین برخی افراد و نهادها هم روش 
میانه ای را در پیش گرفته و معتقدند تا ضرورت 

برای  واکسن  تزریق  به  نیازی  نکند  ایجاب 
کودکان وجود ندارد. مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری های آمریکا ازجمله نهادهایی است 
که اعالم کرده است آزمایش واکسن کرونا بر 
روی کودکان باید با تأخیر رخ دهد زیرا واکسن 
یادشده ابتدا باید بر روی بزرگساالن آزمایش 
تأیید شود و  تأثیرگذاری آن  ایمنی و  تا  شود 
سپس می توان این واکسن را بر روی کودکان 

آزمایش کرد.
مارک سویر، متخصص کودکان و عضو آکادمی 
اطفال آمریکا ازجمله این افراد است و در این 
خصوص می گوید: »بیشتر کودکان به کووید 19 
شدید مبتال نمی شوند؛ بنابراین مجبور نیستیم 
آنان را در بیمارستان بستری کنیم، اما می توانند 
عفونت را منتقل کنند. به همین دلیل مهم است 
در  دارند  تنفسی  عالئم  شما  کودکان  اگر  که 
کووید  مبتالبه  است  ممکن  زیرا  بمانند  خانه 
به  را  آن  باشید  مراقب  باید  باشند و شما   19

دیگران منتقل نکنند.«
سویر که در بخش ایمنی واکسن کووید 19 هم 
فعالیت دارد، توضیح می دهد: »کودکان نیز مستعد 
بروز عالئم تنفسی مشابه بزرگساالن هستند و 
از جمع شدن  مانع  والدین می توانند  ازاین رو 
بچه ها در گروه های بزرگ شوند و درواقع باید 
سعی کنند آنها را در گروه های بزرگ دورهم 
جمع نکنند زیرا در این صورت به وضوح شاهد 
افزایش موارد ابتال به کووید 19 در سراسر جهان 

خواهیم بود.«
ما  به  مدام  ویروس  »این  می کند:  تأکید  وی 
یادآوری می کند که اگر از ماسک صورت استفاده 
نکنیم، همان طور که اکنون مشاهده می کنیم تعداد 
مبتالیان بیشتری خواهیم داشت و احتماال حداقل 
تا زمان دریافت واکسنی که بتواند به ما در مقابله 
با این بیماری همه گیر ایمنی کامل دهد، استفاده 

از ماسک ادامه خواهد یافت.«
ادامه در صفحه 15 
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 ادامه از صفحه 14
ویلیام شافنر، متخصص بیماری های عفونی هم 
ایمنی  معتقد است: »ازآنجاکه کودکان سیستم 
بسیار متفاوتی در مقایسه با بزرگساالن دارند، 
واکسن هایی که برای آنها تولید می شود نیز باید 
بنابراین آزمایش واکسن  باشد؛  کامال متفاوت 
کرونا بر روی کودکان 5 تا 12 سال و باالی 
12 سال باید با برنامه ریزی دقیقی انجام شود.«

کودکان ۳ سال دیگر در اولویت 
دریافت واکسن قرار می گیرند

هم  کشورمان  عفونی  بیماری های  متخصصان 
منتظر نتایج آزمایش های واکسن کرونا بر روی 
کودکان هستند و برخی از آنها معتقدند رسیدن 
نوبت به تزریق واکسن به این گروه سنی شاید 
زمان بر باشد. داود پیام طبرسی، یکی از متخصصین 
بیماری های عفونی دراین باره اظهار می کند: »در 
حال حاضر کودکان در اولویت واکسیناسیون 
برای این بیماری نیستند و ممکن است 2 تا 3 

سال دیگر در اولویت قرار گیرند.«
او در خصوص اینکه گفته می شود واکسن کرونا 
بر روی کودکان اثربخشی ندارد، معتقد است: 
»کودکان درگیری شدیدی به این بیماری ندارند 
و واکسن کرونا قرار است برای پیشگیری از 
بروز نوع شدید این بیماری در بزرگ ساالن مورد 
استفاده قرار گیرد؛ لذا تزریق واکسن برای افرادی 
آنها به کرونا ریسک باالتری  ابتالی  که خطر 
دارد و نیز اشخاص مسن آغاز خواهد شد و 
بعدازآن به سراغ افراد معمولی خواهیم رفت.«
بین  کرونا  ویروس  شیوع  وضعیت  ظاهرا  اما 
کودکان آنگونه که پیش بینی می شد پیش نرفته 
و روند ابتال به این بیماری در این گروه سنی 
در  اطفال  پزشکان  ازاین رو  است.  تزاید  روبه 
آمریکا خواستار شروع انجام آزمایش واکسن 

کووید 19 بر روی کودکان شده اند.

ابتالی یک میلیون و ۴۰۰ هزار کودک آمریکایی
بر اساس اعالم آکادمی اطفال آمریکا، آزمایش 
کووید 19 بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار کودک 
از زمان ابتال به بیماری همه گیر مثبت شده است؛ 
ازاین رو گروهی از متخصصان بیماری های عفونی 
کودکان خواستار آغاز آزمایش واکسن کووید 19 
بر روی کودکان شدند. این گروه از متخصصان 
بیماری های عفونی کودکان در اظهار داشته اند: 
»در کشور سه آزمایش واکسن کروناویروس برای 
بزرگساالن در مقیاس بزرگ در حال انجام است، 
اما تاکنون آزمایش واکسن این بیماری روی کودکان 

آغاز نشده است.«
بودی کریچ، متخصص بیماری های عفونی کودکان 
در دانشگاه وندربیلت آمریکا که جزو این گروه از 
پزشکان اطفال است، می گوید: »اگرچه آزمایش 
واکسن کووید 19 برای بزرگساالن و افراد مسن 
با سرعتی بی سابقه در حال انجام است، اما هنوز 
انجام این آزمایش ها روی کودکان آغاز نشده است.« 
تولید  برای  ماندن  منتظر  »به جای  او می افزاید: 
واکسن مؤثر برای بزرگساالن، الزم است اقداماتی 
برای ارزیابی عملکرد واکسن بر روی نوجوانان و 

سنین پایین تر هم در نظر گرفته شود.«
نیز  کرونا  واکسن  تولید  در  موفق  شرکت های 
تالش هایی را برای آغاز تزریق واکسن به کودکان 
در برنامه های خود گنجانده اند. برای نمونه در 
اواخر ماه اکتبر بود که شرکت فایزر این اطمینان را 

داد که می تواند واکسن این شرکت را به نوجوانان 
باالی 12 سال تزریق کند. این شرکت به تازگی 
نیز اعالم کرد که از سازمان غذا و دارو امریکا 
اجازه تزریق واکسن کووید 19 بالقوه خود به 

کودکان 12 ساله را دریافت کرده است.
به گفته مقامات فایزر، این شرکت تصمیم دارد 
واکسن کووید 19 بالقوه خود را بر روی کودکان 
12 ساله آزمایش کند و این نخستین واکسن بالقوه 
برای کووید 19 در آمریکا است خواهد بود که 

بر روی کودکان آزمایش می شود.
پس ازاین اعالم، گروهی از پژوهشگران بیمارستان 
کودکان سینسیناتی خبر دادند که واکسیناسیون 
نوجوانان 1۶ و 1۷ ساله را در هفته جاری آغاز 
می کنند. به گفته رابرت فرنک، مدیر مرکز تحقیقات 
واکسن این بیمارستان در مرحله بعد این واکسن 
به نوجوانان 12 تا 15 ساله تزریق می شود. فرنک 
دراین باره می گوید: »به نظرم برای کنترل شیوع 
کووید 19 توسعه یک واکسن برای کودکان و 

نوجوانان بسیار مهم است.«
شرکت مدرنا هم اعالم کرده است که قصد دارد 
آزمایش واکسن خود را در کودکان آغاز کند و 
برای شروع این کار در انتظار مجوزهای اولیه 
است. تال زاکس، مدیر ارشد پزشکی شرکت 
مدرنا در این خصوص می گوید: »تا اواسط سال 
آینده میالدی واکسن کووید 19 برای کودکان در 

دسترس خواهد بود.«

آغاز آزمایش  واکسن بر روی کودکان 
از ژانویه

در آخرین اظهارنظر مقامات مسئول در امریکا، 
آلرژی و  فائوچی، رئیس مؤسسه ملی  آنتونی 
بیماری های عفونی آمریکا از قصد تولیدکنندگان 
ایاالت متحده برای آغاز آزمایش های  دارو در 
بالینی واکسن کووید 19 بر روی کودکان خردسال 

از ماه ژانویه خبر داده است.
در طرف دیگر ممنوعیت تزریق واکسن کرونا 
قرا  باردار  زنان  افراد،  و  برای گروه های سنی 

هیچ یک  در  امروز  به  تا  نیز  گروه  این  دارند. 
مشارکت  واکسن ها  بالینی  کارآزمایی های  از 
نداشته اند و نگرانی ها در خصوص اثرات تزریق 
واکسن و احتمال زایمان زودرس درنتیجه آن؛ 

تردیدها درباره تزریق را بیشتر کرده است.

زنان باردار تا پایان بارداری واکسن 
دریافت نمی کنند

بر اساس اعالم سازمان بهداشت عمومی انگلیس، 
 19 کووید  واکسن  دریافت  برای  باردار  زنان 
باید تا زمان تولد نوزاد صبر کنند. به گفته این 
نهاد درحالی که هیچ خطر مشخصی در رابطه 
با بارداری مشاهده نشده است، اما آزمایش ها 
بالینی خاص واکسن کووید 19 در زنان باردار 
مانند بیشتر محصوالت دارویی انجام  نشده است.
البته اگرچه داده های حاصل از آزمایش ها نشان 
می دهد که هیچ نگرانی درباره ایمنی یا آسیب 
 در دوران بارداری وجود ندارد، اما عدم شواهد 
کافی عاملی برای این است که استفاده از واکسن 

کرونا در بارداری توصیه نشود.
این نهاد تأکید می کند که اگر فردی بعد از شروع 
دوره واکسیناسیون متوجه بارداری شود، باید 
واکسن  سپس  و  برسد  پایان  به  وی  بارداری 
دریافت کند. البته مادرانی که تازه زایمان کرده 
و به فرزند خود شیر می دهند مجاز به دریافت 
عدم  دلیل  به  باردار  زنان  اما  هستند،  واکسن 
اطمینان از عوارض واکسن باید واکسن را بعد 

از اتمام بارداری دریافت کنند.

هشدار مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری های آمریکا

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا 
کرونا  واکسن  اینکه  به  اشاره  با  هم   )CDC(
تابه حال بر روی زنان باردار آزمایش نشده است، 
در خصوص آسیب پذیر بودن این قشر هشدار داد 
و اعالم کرد: »نمی توان واکسن را بدون نگرانی 

بر روی آنها آزمایش کرد.«

به گفته این نهاد باید آزمایش واکسن کرونا بر 
روی مادران باردار با تأخیر رخ دهد و این کار 
صحیح است زیرا واکسن ابتدا باید بر روی افراد 
عادی آزمایش شود تا ایمنی و تأثیرگذاری آن 
تأیید شود و سپس می توان این واکسن را بر روی 

زنان باردار نیز آزمایش کرد.«
آرن هال، عضو مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 
امریکا هم در این خصوص می گوید: »پزشکان 
احتمال خطر و عوارض واکسن برای زنان بارداری 
که مبتال به کووید 19 هستند را یافته اند.« وی که 
در جلسه کمیته مشاوره واکسن های سازمان غذا 
و داروی ایاالت متحده )FDA( و محصوالت 
بیولوژیکی مرتبط سخن می گفت، عنوان کرده 
است: »نشانه های اولیه حاکی از این است که 
ابتال به کرونا ممکن است خطر بیشتری برای 

زایمان زودرس ایجاد کند.«
بیماری های  تخصص  فوق  پیام طبرسی،  داود 
عفونی و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح 
دانشوری نیز در خصوص تزریق واکسن کرونا به 
زنان باردار می گوید: »افراد باردار همیشه آخرین 
گروه در واکسیناسیون ها هستند و این واکسن 
ابتدا باید به اشخاص عادی زده شود و چنانچه 
با عارضه ای همراه نباشد در زنان باردار هم مورد 
امتحان قرار می گیرد.« البته در یک اتفاق نادر قرار 
است تزریق واکسن کرونا بر روی زنان باردار از 
ابتدای سال جدید میالدی آغاز شود. این خبر 
را آنتونی فائوچی، رئیس مؤسسه ملی آلرژی و 
بیماری های عفونی آمریکا اعالم کرده و گفته است: 
»تولیدکنندگان دارو در ایاالت متحده قصد دارند 
آزمایش های بالینی واکسن کووید 19 بر روی 

زنان باردار را از ماه ژانویه آغاز کنند.«
البته فائوچی با هشدار در این خصوص عنوان 
کرده است که زنان باردار تاکنون در هیچ آزمایش 
بالینی واکسن کووید 19 شرکت نکرده اند و این 
مورد به این معنی است که زنان باردار تا زمانی 
بیشتری جمع آوری نشود،  ایمنی  که اطالعات 

قادر به دریافت واکسن نخواهند بود.
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در پی افزایش ذرات معلق در هوای تهران اعالم شد

  یاسر مختاری
مهدی اخوان ثالث شاعر بزرگ معاصر کشور 
شعر  در  شاید  بود  زنده  روزها  این  در  اگر 
به جای  و  می داد  تغییری کوچک  زمستانش 
اینکه بسراید »هوا بس ناجوانمردانه سرد است« 
می گفت: »هوا بس ناجوانمردانه آلوده است« 
چرا که آلودگی و کرونا دست به هم داده  و 
گزارش ها  انداخته اند.  رنج  به  را  شهروندان 
و تحقیقات جهانی هم بر هم افزایی این دو 

پدیده بارها تأکید کرده  است.

 هشدار وزارت بهداشت در مورد 
پایتخت آلودگی هوای 

عباس  یکشنبه،  روز  سپید،  گزارش  به 
شاهسونی، رئیس گروه سالمت هوا و تغییر 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اقلیم 
تهران  شهروندان  به  هشداری  در  پزشکی، 
گفت:  پایتخت  هوای  آلودگی  با  رابطه  در 
عدد  تهران  هوای  کیفیت  شاخص  »میانگین 
133 بوده و درنتیجه کیفیت هوا برای گروه های 
حساس ناسالم است.کیفیت هوا در 13 ایستگاه 
شهر تهران باالتر از 15۰ و در محدوده ناسالم 

برای همه گروه ها است.«
رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
تا  پایداری هوا  به  »با توجه  افزود:  بهداشت 
روز چهارشنبه همچنین ارتباط افزایش غلظت 

آالینده های هوا به خصوص غلظت ذرات معلق 
کوچکتر از 2.5 میکرون و میزان ابتال و مرگ 
ناشی از کووید19 از عموم مردم به خصوص 
گروه های حساس مانند، بیماران قلبی، ریوی، 
زنان باردار، سالمندان، کودکان،  بیماران مبتال 
به دیابت و آسم، می خواهیم که تا حد امکان 

از تردد در فضای آزاد اجتناب کنند.«
 وی یادآور شد: » از مردم می خواهیم که در 
هر  را  سکونتشان  محل  پنجره  شرایط،  این 
تهویه  جهت  دقیقه،   5 حداکثر  ساعت،  یک 

هوا باز و بسته کنند.«

14 روز آلودگی مداوم تهران
 بر اساس اعالم شرکت کنترل و کیفت هوای 
تهران، شاخص آلودگی هوای تهران در روز 
دوشنبه بر روی 144 و ناسالم برای گروه های 
شاخص  که  حالیست  در  این  است  حساس 
آلودگی هوا در 24 ساعت گذشته آن نیز بر 

روی 134 قرار داشته است.
هوای  کیفیت  کنترل  راستا شرکت  همین  در 
تهران نیز امروز در اطالعیه و توصیه هایی به 
شهروندان اعالم کرد: »پایتخت طی 24 ساعت 
 24 یکشنبه  روز  صبح   11 به  منتهی  گذشته 
شرایط  در   134 میانگین  شاخص  با  آذرماه 
داشت.  قرار  گروه های حساس  برای  ناسالم 
بر اساس پیش بینی های انجام شده در شرکت 

کنترل کیفیت هوا طی صبح یکشنبه ) 24 آذر 
99( عدم وزش باد مؤثر و انباشت آالینده ها 
همراه با آغاز تردد خودروها و افزایش غلظت 
ذرات معلق سبب می شود که در بیشتر مناطق 
کیفیت هوا در محدوده ناسالم و ناسالم برای 

گروه های حساس قرار گیرد.«
داد:  اداه  تهران  هوای  کیفیت  کنترل  شرکت 
نیز  پیش بینی ها در طول روز  این  اساس  »بر 
با جوی پایدار و آرام مواجه خواهیم بود و 
شرایط مناسب برای پراکندگی آالینده ها فراهم 

وضعیت  در  هوا  کیفیت  این رو  از  نمی شود. 
نامطلوب باقی خواهد ماند. با استمرار پایداری 
جو تا شامگاه دوشنبه همراه با افزایش ترافیک 
و درنتیجه تجمع ذرات معلق، انتظار می رود 
که کیفیت هوا در مناطق پرتردد در وضعیت 
ناسالم برای گروه های حساس باقی بماند. با 
ساعات  نخستین  تا  شرایط جوی  این  تداوم 
روز دوشنبه احتمال می رود که در بیشتر مناطق 

تهران آلودگی هوا ادامه داشته باشد.«
به تدریج  اساس  این  »بر  افزود:  اطالعیه  این 
دوشنبه  روز  طی  جوی  ناپایداری  رشد  با 
غلظت  از  حدودی  تا  که  می شود  پیش بینی 
آالینده ها کاسته شود همچنین در اواخر وقت 
افزایش غلظت ذرات معلق ناشی  با  سه شنبه 
هوا  کیفیت  کاهش  و  شبانگاهی  ترافیک  از 
بود  مواجه خواهیم  پرتردد  مناطق  برخی  در 
اما این آلودگی نسبت به دوشنبه شب شدت 
کمتری خواهد داشت. باتوجه به آلودگی هوا 
در تهران و احتمال افزایش غلظت ذرات معلق 
کمتر از 2.5 میکرون توصیه می شود که افراد از 
ترددهای غیرضروری خودداری کنند همچنین 
الزم است که افراد مبتال به بیماری های قلبی 
باردار  زنان  و  کودکان  سالمندان،  ریوی،  یا 
فعالیت های طوالنی یا سنگین خارج از منزل 

خود را کاهش دهند.«
ادامه در صفحه 17 

تهـران آلـوده اسـت
هشدار وزارت بهداشت و مرکز کنترل کیفیت هوای تهران به گروه های حساس

شاهسونی: با توجه به پایداری 
هوا تا روز چهارشنبه همچنین 

ارتباط افزایش غلظت آالینده های 
هوا به خصوص غلظت ذرات 

معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون 
و میزان ابتال و مرگ ناشی از 
کووید۱۹ از عموم مردم به 

خصوص گروه های حساس مانند، 
بیماران قلبی، ریوی، زنان باردار، 

سالمندان، کودکان،  بیماران مبتال 
به دیابت و آس م، می خواهیم 

که تا حد امکان از تردد در فضای 
آزاد اجتناب کنند
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شرکت کنترل کیفیت هوای تهران یادآور شد: 
»به  دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و 
ایجاد تغییراتی در ساعت اجرای طرح ترافیک، 
تردد خودروها در محدوده های طرح  افزایش 
ترافیک و سکون نسبی هوا طی روزهای اخیر، 
افزایش غلظت آالینده های جوی قابل پیش بینی 
و  بیماری  شیوع  از  جلوگیری  به دلیل  اما  بود 
افزایش احتمال ابتال به آن درصورت استفاده از 
وسایل حمل و نقل عمومی، نمی توان جلوی تردد 
خودروهای شخصی را گرفت و یا طرح ترافیک را 
سختگیرانه تر اجرایی کرد. از این رو به شهروندان 
اکیدا توصیه می شود که از ترددهای غیرضروری با 
خودروهای شخصی خودداری کنند و درصورت 
استفاده از خودروها یا موتورسیکلت های شخصی 
در این ایام، از سالم بودن آن و داشتن معاینه فنی 

اطمینان حاصل کنند.«
این مرکز همچنین توصیه کرد: »از سوی دیگر 
نیاز است که عموم افراد از انجام هرگونه فعالیتی 
که منجر به تشدید آلودگی هوا می شود خودداری 
کنند. ازجمله این فعالیت ها می توان به روشن 
کردن آتش در معابر، سوزاندن الستیک، عملیات 
گفتنی  کرد.  اشاره   ... و  عمرانی  و  قیرکاری 
است که کیفیت هوای تهران از ابتدای آذرماه 
 1۴ و  قبول  قابل  شرایط  در  روز   1۰ تاکنون 
روز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس 

قرار داشته است.«

افزایش آلودگی هوا در محدودیت های 
کرونایی نسبت به سال گذشته

شاخص کیفیت هوا )AQI( به پنج دسته اصلی 
تقسیم بندی می شوند. بر اساس این تقسیم بندی 
از عدد صفر تا 5۰ هوای پاک، از 51 تا 1۰۰ 
هوای قابل قبول)سالم( یا متوسط، از 1۰1 تا 
15۰ هوا ناسالم برای گروه های حساس، از 151 
تا 2۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه ها، از 2۰1 تا 
3۰۰ هوا بسیار ناسالم و از 3۰1 تا 5۰۰ شرایط 

با  اساس  بر همین  کیفی هوا خطرناک است. 
توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی آلودگی 
هوا در کالن شهرها از جمله تهران تا دو روز 

آینده کماکان ادامه دارد.
این هشدارها از سوی مقامات وزارت بهداشت، 
شرکت کنترل کیفیت هوا و سازمان هواشناسی 
ادر حالی صادر می شود که روزهای آلوده تهران 
در هفته های اخیر علی رغم تعطیالت دو هفته ای و 
محدودیت ها ناشی از کرونا همواره روبه افزایش 
بوده است حتی در دو روز گذشته نیز بوی بد 
نیز در مناطق مرکزی به این آلودگی اضافه شده 
است. تعداد روزهای پاک امسال 15 روز، قابل 
قبول 185 روز، ناسالم برای گروه های حساس 
68 روز و 2 روز نیز ناسالم بوده است. این در 
حالیست که هوای تهران سال گذشته 25 روز 
پاک، 192 روز قابل قبول، 51 روز ناسالم برای 
گروه های حساس بود. همانگونه که مشاهده 
می شود در حالیکه که هنوز 9 ماه و 25 روز 
از سال می گذرد 17 روز نسبت به سال گذشته 

تعداد روزهای ناسالم برای گروه های حساس 
افزایش پیدا کرده است.

ریشه های آلودگی هوای تهران
کنترل  شرکت  مدیرعامل  شهیدزاده  حسین 
اظهار  رابطه  این  در  پایتخت  هوای  کیفیت 

کرد: »در رده بندی سال 2۰19، ایران در رده 
27 کشورهای دنیا از نظر آلودگی هوا و تهران 
در ردیف 2۴ کالن شهرهای جهان قرار دارند 
و دهلی هند و داکای بنگالدش به ترتیب در 
رتبه های اول و دوم پایتخت های آلوده جهان 

ایستاده اند.«
وی بیان کرد: »اگر به تقویم کیفیت هوای پایتخت 
نگاهی بیندازیم، روند غلظت آالینده های تهران 
رو به کاهش بوده و اگر 6 ماه اول امسال را 
مشابه  روش  از  گذشته  سال  مشابه  مدت  با 
نیمه  هوای  کیفیت  کنیم،  مقایسه  و  محاسبه 
نخست امسال از سال گذشته، کمی بهتر بوده 
و به ویژه بهار سالم تری داشتیم، البته در پاییز 
سنگینی  قبل  سال  سمت  به  کفه  این  امسال، 
می کند و پاییز پارسال به دلیل بارش  های بیشتر، 
هوای بهتری داشتیم و در مجموع، فروردین 
ماه های  آلوده ترین  مهر،  و  پاک ترین  امسال، 

تهران در 8 ماه گذشته بودند.«
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، 
هوای  آالیندگی  تولید  اصلی  منابع  مورد  در 
تهران گفت: »منبع اصلی آلودگی تهران، منابع 
متحرک شامل خودروهای سواری، خودروهای 
دیزل و موتورسیکلت ها هستند که 61 درصد 
ذرات معلق و 83 درصد آالینده های گازی را 
تولید می کنند و البته در این میان، سهم صنایع، 
نیروگاه ها و پاالیشگاه ها را نیز باید مورد توجه 
قرار داد. حدود 35 درصد از آالینده اصلی هوای 
تهران، ناشی از تردد خودروهای دیزلی است، 
7 درصد خودروهای سبک فرسوده تهران، 38 
درصد آالینده های مجموع خودروهای سبک 

را تولید می کنند.«
شهیدزاده یادآور شد:  »این آمار، راه را به ما 
نشان می دهد و به ما می گوید که در ابتدا باید 
سراغ چه خودروهایی برویم و نکته قابل تأمل 
قانون مصوب در  آنکه  به رغم  این است که 
این  اجرای  متأسفانه  اما  دارد  باره وجود  این 

قوانین با مشکالتی روبه رو است.«
وی یادآور شد: »ویروس کرونا که یک سال 
است همه جهان را به خودش مشغول کرده، 
تا امروز کمتر از یک و نیم میلیون فوتی داشته 
در صورتی که هر ساله در دنیا حدود 7 میلیون 
مرگ زودرس ناشی از آلودگی داریم، عالوه 
بر آن خسارت اقتصادی آلودگی هوا در جهان 

نزدیک به 5 هزار میلیارد دالر است.«

شهید زاده : ویروس کرونا که 
یک سال است همه جهان را به 
خودش مشغول کرده، تا امروز 
کمتر از یک و نیم میلیون فوتی 
داشته در صورتی که هر ساله 
در دنیا حدود 7 میلیون مرگ 

زودرس ناشی از آلودگی داریم، 
عالوه بر آن خسارت اقتصادی 

آلودگی هوا در جهان نزدیک به 5 
هزار میلیارد دالر است



ستاد تمام ویروس شناسی پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه کنترل و 
مهار پاندمی کرونا راه حلی بجز واکسن ندارد، 
ضمن تشریح انواع واکسن های تولید شده برای 
بیماری کووید19، به سواالت رایج در این رابطه 
همچون میزان ایمنی حاصل از عفونت طبیعی 
در مقایسه با تزریق واکسن، نحوه اولویت بندی 
تزریق واکسن در جوامع مختلف، چرایی تزریق 
واکسن در بهبودیافتگان کرونایی و جوانان و 

برخی ابهامات دیگر پاسخ داد.
به گزارش سپید،  سیدعلیرضا ناجی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به آخرین اخبار و مسایل مرتبط 
اظهار کرد: »در حال حاضر  با واکسن کرونا، 
حدود 200 شرکت و مرکز تحقیقاتی در سطح 
بین المللی در زمینه تولید واکسن کووید19 کار 
می کنند که در این میان واکسن  فایزر پس از 
طی مراحل تحقیقاتی و کارآزمایی ، هم اکنون 
را  عمومی  توزیع  مجوز  و  نهایی  تاییدیه های 
دریافت کرده و چند واکسن دیگر نیز در مراحل 

تایید نهایی قرار دارند.«
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان 
مسیح دانشوری با بیان اینکه در حال حاضر سه 
دسته واکسن به عرصه عمل رسیده اند، گفت: 
»واکسن های تولید شده از ویروس های غیرفعال 
مانند واکسن چینی، واکسن های دارای وکتور 
)وکتورهایی از جنس ویروس و پروتئین های 
حاوی ویروس سارس 2 یا همان عامل کووید( 
و دسته سوم واکسن های ژنومیک از جنس ژنوم 

دسته  سه  این  فایزر،  واکسن  مانند   RNA یا 
واکسن را تشکیل می دهند.«

این استاد دانشگاه با بیان اینکه کلیه واکسن های 
ارزیابی  شده تا به امروز تأثیرگذاری بسیار مطلوب 
و باالی 90 درصد کارایی داشته اند، گفت: »البته 
جنس و نوع مکانیسم تأثیر هر واکسن در ایجاد 
ایمنی در بدن متفاوت است؛ برخی ویروس های 
کشته شده هستند مانند واکسن آنفلوآنزا؛ برخی 
دیگر حامل بیولوژیک دارند که باعث واکنش سیستم 
ایمنی بدن در مقابل آن می شود و دسته بعدی نیز از 
جنس ژنوم بوده و مانند آن در بدن تکثیر می شوند؛ 
در واقع همه این  واکسن ها با وجود مکانیسم های 

مختلف اما کارایی  بسیار باالیی دارند.«
ناجی با تاکید بر اینکه واکسن یکی از مصون ترین 
محصوالتی است که بشر تا به امروز در صنایع 
پزشکی تولید کرده، عنوان کرد: »در مورد تولید 
واکسن مقررات و استانداردهای خاصی وجود 
دارد که تا پیش از اطمینان نسبت به ایمنی باال 
وارد بازار نمی شود، به عبارتی تمامی واکسن ها 
فارغ از کشور و شرکت تولیدکننده در صورت 
کسب تاییدیه سازمان جهانی بهداشت و سایر 
سازمان های معتبرهمچون FDA؛ مفید، موثر و 

ایمن خواهند بود.«
وی همچنین با تاکید بر اینکه کنترل و مهار پاندمی 
کرونا راه حلی بجز واکسن ندارد، در رابطه با  
اهمیت اولویت بندی تزریق واکسن در جوامع، 
برای مصرف  تمامی کشورها  »در  کرد:  اظهار 
واکسن گام بندی مشخصی وجود دارد، به عبارت 

ابتدا گروه های هدف و حساس جامعه  دیگر 
شناسایی و اولویت بندی شده و سپس نسبت به 
تزریق واکسن اقدام می شود. بر این اساس تزریق 
واکسن بر مبنای ریسک برخورد با ویروس و 
نوع بیماری در افراد جامعه اولویت بندی می شود؛ 
معموالً پرسنل پزشکی و کادر درمان به دلیل 
ریسک باالی برخورد با ویروس، افراد دارای 
بیماری های زمینه ای ریوی، متابولیک و ضعف 
ترتیب  به  ایمنی و همچنین سالمندان  سیستم 
در اولویت تزریق واکسن قرار دارند و بعد از 

آن گروه های سنی پایین تر قرار دارند.«
ناجی با بیان اینکه بر اساس آمار، جمعیت در 
اولویت تزریق واکسن در کشور ما حدودا 20 
میلیون نفر برآورد شده است، اظهار کرد: »اولویت 
دولت و وزارت بهداشت نیز تامین واکسن به همین 
میزان اولیه از مبادی و روش های مختلف است. 
البته برای ایجاد ایمنی جمعی از طریق واکسن 
واکسیناسیون  جامعه  از  درصد مشخصی  باید 
این رقم در کشور ما چیزی حدود  شوند که 

50 تا 60 میلیون نفر است.«
ایمنی جمعی  اینکه  دانشگاه درباره  استاد  این 
حاصل از عفونت طبیعی کووید بهتر است یا 
ایمنی حاصل از واکسن؛ اظهارات برخی مبنی بر 
ایجاد ایمنی گله ای در جامعه را غیرقابل دستیابی 
و بسیار غیراخالقی دانست و گفت: »مشکل منطق 
این ادعا این است که نمی توان پیش بینی کرد 
که چه کسی بدون صدمه و عوارض از بیماری 
کووید رهایی پیدا می کند. از طرف دیگر با توجه 

به تمامی ناشناخته ها و محدودیت های مربوط به 
این اپیدمی همچون ظرفیت محدود بیمارستان ها 
و توانایی و قدرت پاسخ ایمنی متفاوت افراد؛ 
انتخاب و ترجیح عفونت طبیعی بر واکسن یک 
تفکر بسیار خطرناک و ارتجاعی و حاصل عدم 
تنوع  و  کووید  بیماری  طبیعت  مناسب  درک 
سیستم دفاعی بدن در بیماران متفاوت است.«

قابل پیش بینی و  را  وی مزیت اصلی واکسن 
ایمن بودن آن به واسطه طراحی بهینه و ایجاد 
واکنش ایمنی موثر عنوان کرد و گفت: »اگرچه 
هنوز اطالعات ما درباره واکسن کووید کافی 
نیست اما حداقل می دانیم که واکسن های تایید 
شده فعلی به صورت قابل پیش بینی از بیماری 
پیشگیری کرده و نسبت به عفونت های طبیعی 
)افراد مبتال به کووید( واکنش و ایمنی قوی تری 

ایجاد می کند.«
ازعفونت  ایجاد شده  ایمنی  به  اشاره  با  ناجی 
واکسن،  طریق  از  ایمنی  با  مقایسه  در  طبیعی 
ایمنی و سطح  پاسخ  به طیف وسیع  اشاره  با 
یافته  بهبود  افراد  بدن  در  بادی  آنتی  متفاوت 
از بیماری کووید19، گفت: »توصیه اصلی این 
دریافت  به  نسبت  افراد جامعه  همه  که  است 
واکسن اقدام کنند، چراکه میزان و سطح ایمنی 
ناشی از عفونت طبیعی در افراد مختلف بسیار 
گسترده و متنوع بوده و قابل پیش بینی نیست، 
به عنوان نمونه سطح آنتی بادی در بدن مبتالیان 
خفیف ظرف مدت چند ماه کاهش پیدا می کند.«

ادامه در صفحه 19 

پاسخ به سواالت رایج و ابهامات واکسن کرونا
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 ادامه از صفحه 18
وی با بیان اینکه گوناگونی در پاسخ ایمنی از 
عفونت طبیعی می تواند از تفاوت در میزان مواجهه 
فرد با ویروس ناشی شود، عنوان کرد: »این در 
افراد دوز  حالیست که از طریق واکسن، همه 
مناسب و یکسانی دریافت می کنند که می تواند 

پاسخ ایمنی قوی و موثری ایجاد کند.«
ناجی همچنین خطاب به افرادی که جوانی و 
سالمت جسمی را بهانه ای برای عدم تزریق واکسن 
و تمایل برای ایجاد ایمنی از طریق عفونت طبیعی 
بیماری  می دانند، توضیح داد: »انتخاب گرفتن 
کووید برای ایجاد ایمنی از طریق عفونت طبیعی 
یک انتخاب بسیار خطرناک است و اگرچه اکثر 
افراد این بیماری را بدون مشکی طی می کنند ولی 
همچنان خطر عفونت طبیعی و عوارض ناشی 

از آن بسیار باالتر از واکسن است.«
این استاد ویروس شناسی با بیان اینکه هنوز علت 
اصلی ابتالی برخی به نوع شدید کووید کاماًل 
روشن نیست، عنوان کرد: »مطالعات نشان داده 
که گاهی حتی افراد فاقد بیماری زمینه ای شناخته 
شده نیز به علت رخداد برخی موتاسیون ها در 
ژن های سیستم ایمنی، نسبت به کووید حساس تر 
هستند. بنابراین اگرچه ممکن است اکثر مبتالیان 
از بستری در بیمارستان و مراقبت های ویژه بی نیاز 
باشند، اما هیچ کس در برابر ابتال به نوع شدید 

بیماری مصون نیست.«
وی ادامه داد: »عالوه بر این یک سوم بهبودیافتگان 
از عوارض طوالنی مدت کووید همچون خستگی 
مفرط و تپش قلب و برخی دیگر از عوارض تا 
ماه ها رنج می برند، این در حالیست که واکسن های 
تایید شده کووید بر روی ده ها هزارنفر آزمایش 
شده و تاکنون هیچ گونه عوارض جدی جانبی 

از آن ها گزارش نشده است.«
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان 
به  واکسن  تزریق  درباره  دانشوری  مسیح 
بهبودیافتگان کرونایی با بیان اینکه هنوز اطالعات 
ایمنی و میزان تولید  ایجاد  درباره مدت زمان 
کامل  بهبودیافتگان  در  کننده  خنثی  آنتی بادی 
این  برای  »تزریق واکسن  داد:  نیست، توضیح 
دسته از افراد جامعه نیز ایمن و مفید فایده بوده 

و هیچ نگرانی بابت تقویت مجدد سیستم ایمنی 
در مقابل کووید وجود ندارد. عالوه بر این حدود 
10 درصد داوطلبان شرکت کننده در کارآزمایی 
بالینی واکسن، سابقه ابتال به کووید را داشته اند.«

این استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با اشاره به پیچیدگی های ویروس 
است  » ممکن  داد:  توضیح  ادامه  در  کووید19 
ایمنی کافی و مناسب در بدن بهبودیافته ایجاد 
نشود و افراد بر مبنای ژنتیک و در سنین مختلف 
واکنش های متفاوتی دیر یا زود، قوی یا ضعیف، 
خنثی کننده یا غیرخنثی کننده نسبت به عفونت 
طبیعی بروز دهند؛ بنابراین جهت تحقق ایمنی 
جمعی در جامعه، در صورت امکان پذیری باید 

واکسیناسیون به صورت عمومی انجام شود.«
که  است  این  توصیه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بهبودیافتگان نیز نسبت به تزریق واکسن اقدام 
کنند، 90 روز بعد از ابتال را زمان مناسب دریافت 

واکسن برای بهبودیافتگان دانست و گفت: »البته 
باید با برنامه ریزی مشخص، اولویت اول تزریق 
واکسن برای گروه های پر ریسک و در معرض 
خطر باشد و به نظر می رسد که بهبودیافتگان و 

کودکان در اولویت های آخر هستند.«
این استاد دانشگاه با بیان اینکه منعی برای تزریق 
واکسن به گروه های سنی و جمعیتی مختلف وجود 
ندارد، گفت: » البته واکسن های فعلی هنوز در 
گروه سنی زیر 12 سال بررسی نشده و اگرچه 
این گروه سنی جزو گروه های در معرض خطر 
نیستند، اما واکسن های تولید شده از ویروس 
کشته شده معموال برای هیچ یک از گروه های 

سنی خطرناک نیست.«
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی با بیان اینکه 
واکسن های فعلی اکثراً ویروس  زنده نبوده و حتی 
اگر ماهیت  تکثیری داشته باشند مانند ژنوم  تنها 
پیام پروتئین را منتقل می کنند، گفت: »بنابراین 

واکسن های فعلی کامال ایمن بوده و برای همه 
گروه های جمعیتی قابل استفاده و کاراست.«

ناجی با اشاره به اظهارات غیرعلمی و غیرمستند 
برخی در مخالفت با واکسیناسیون و درمان های 
نوین، گفت: »این مخالفت ها چیز جدیدی نیست 
و از صدها سال قبل همیشه اظهارات غیرمستند و 
تالش هایی برای مخالفت با پزشکی مدرن وجود 
داشته است؛ با این حال صحبت بنده خطاب به 
مردم این است که تنها برای چند دقیقه دنیای بدون 
واکسن را طی 100 یا 150 سال گذشته تصور کنید 
و ببینید که چقدر دنیای سیاه و تاریکی خواهد شد.«
وی ادامه داد: »بسیاری از پیشرفت های حوزه 
پزشکی مدیون علم واکسن سازی است، بسیاری از 
اپیدمی ها و بیماری های فراگیر و مرگ و میرهای 
ناشی از آن طی صدها سال گذشته با اختراع و 
تولید واکسن کارا و موثر خاتمه یافته، به عبارت 
دیگر واکسن  بهترین محصول علم نوین برای 
کنترل بیماری ها و از موهبت هایی است که همراه 
خود سالمتی را در جوامع به ارمغان می آورد.«

وی ضمن تکذیب اظهارات غیرمستند در رابطه با 
اهداف سو و پشت پرده واکسیناسیون ، عنوان کرد: 
»تا کنون هیچ مطالعه ای نشان دهنده بیماری زایی 
و آسیب رسانی واکسن به بشر نبوده و تمامی 
بدون  واکسیناسیون  با  مخالفت  در  اظهارات 
نظرات  نقطه  براساس  تنها  و  علمی  مستندات 
شخصی و با هدف مطرح کردن خود و یا تحت 

تأثیر قراردادن دیگران عنوان می شود.«
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان 
مسیح دانشوری در پایان با تاکید بر اینکه مسئوالن 
داشته  سالمت گرا  دید  باید  کرونا  بحران  در 
تامین واکسن موثر و کارای کووید19  باشند؛ 
عمومی  مطالبه  را  ممکن  زمان  سریع ترین  در 
جامعه دانست و گفت: »با یک برنامه ریزی درست 
و مشخص، گام های تامین واکسن باید هرچه 
سریع تر برداشته شود تا در حداقل زمان ممکن 
واکسن های تایید شده خارجی وارد کشور شده 
و از این طریق ایمنی گله ای مورد نظر متخصصان 
و صاحبنظران تامین شود؛ یعنی ایمنی جمعی 

تنها از طریق واکسن.«

19 شماره 1822 25 آذر 1399
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