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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد خبـر

سهم ۵۱ درصدی دورهمی های خانوادگی در ابتال به کرونا
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد که براساس تحقیقات 
انجام شده، سهم دورهمی های خانوادگی از ابتال به ویروس کرونا 

نزدیک به ۵1 درصد است.
به گزارش سپید، علیرضا رییسی درباره ۵1 درصد ابتالی خانوادگی 
به ویروس کرونا بیان کرد: »در این زمینه تحقیقات محیطی در چند 
دانشگاه علوم پزشکی از جمله شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی انجام شده است. همچنین تحقیقات مشابهی در دنیا انجام شده 
که نشان می دهد سهم دورهمی های خانوادگی از ابتال به ویروس 

کرونا، بیش از ۵۰ درصد و نزدیک به ۵1 درصد است.«
وی ادامه داد: »شواهد عینی در بیمارستان های کشور نیز تایید کننده 
این موضوع است. اگر به نمودار اپیدمیولوژی کووید19 در کشور نگاه 
کنیم، می بینیم که استان های جنوبی در تابستان پیک بلند کرونا را داشتند 
که به دلیل گرمای هوا و حضور در منازل و روشن شدن کولرها بود.« 
در  بیماری  انتقال  »سهم  بهداشت گفت:  وزارت  بهداشت  معاون 
فضاهای بسته بسیار زیاد است. این بیماری ارتباط بسیار زیادی 

با تهویه دارد و روز به روز اهمیت این موضوع بیشتر مشخص 
می شود. علت شیوع باالی این ویروس در حمل و نقل عمومی نیز 

به دلیل فضای بسته است.«
رییسی اظهار کرد: »تجمعاتی که در بسیاری از کشورها با حضور 
بیش از تعدادی از افراد ممنوع می شود نیز به همین دلیل بوده و در 

نتیجه این موضوع ثابت شده است.«
به گزارش ایرنا، کاهش موارد بستری و فوتی ها به علت ابتال به 
کووید19 در هفته های اخیر در کشور اتفاق افتاده و یکی از نگرانی های 
پیش رو در زمینه افزایش موارد ابتال و بستری در روزهای آینده، 

برگزاری دورهمی ها و شب نشینی برای شب یلدا است.
مسئوالن نظام سالمت در هفته های اخیر بارها هشدار داده اند که 
دورهمی های خانوادگی به خصوص در شب یلدا می تواند منجر 

به افزایش روند ابتال و بستری به علت کووید19 در کشور شود.
در همین زمینه احتمال اجرای محدودیت تردد از ساعت 21 به ساعت 
18 مطرح شده که نیازمند تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا است.
از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور)اوایل اسفند 98( تا کنون  

۵2 هزار و 6۷۰ نفر از هموطنان جان خود را از دست داده اند.

در چهل و هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، محدودیت 
تردد از ساعت 9 شب تا ۴ صبح برای شهرهای با وضعیت نارنجی 

و پیش بینی برنامه های ویژه شب یلدا تصویب شد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، برپایه این مصوبات مقرر شد به 
منظور کمک به فاصله گذاری اجتماعی، تردد در ساعت 21 لغایت ۴ 
بامداد در سطح شهرهای با جمعیت زیر 2۰۰ هزار نفر در وضعیت 
قرمز و نارنجی با تشخیص استانداران به استثنای خودروهای مجاز 

به تایید فرمانداری محل ممنوع شود.

همچنین در این جلسه مصوب شد با توجه به تاثیر باالیی که 
دورهمی ها در گسترش بیماری دارند به قرارگاه عملیاتی اجازه 
داده شود که برنامه ویژه ای جهت عدم برگزاری دورهمی های 
شب یلدا از نظر اجرا در روزهای شنبه و یکشنبه بررسی و در 
صورتی که قابل اجرا باشد، اعالم نمایند. موضوع اطالع رسانی و 
آگاه سازی نیز توسط صدا و سیما به صورت گسترده انجام شود و 
برنامه های جذاب نیز پیش بینی شود و وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات پیش بینی استفاده بیشتر از فضای مجازی را داشته باشد.

در چهل و هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا تصویب شد

محدودیت تردد از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح برای شهرهای با وضعیت نارنجی

»در  گفت:  تجریش  شهدای  بیمارستان  رئیس 
بررسی های روزهای اخیر در خیلی از مراکز و 
حتی کوه و اماکن تفرجی متاسفانه میزان استفاده ی 
مردم از وسایل ایمنی مثل ماسک کمتر از قبل شده 
است، این نشانه ی خیلی بدی است و می تواند این 
پیام را داشته باشد که به دنبال پایان یافتن زمان 
قرنطینه متاسفانه با افزایش ورودی بیماران مواجه 
می شویم.« به گزارش سپید، رضا جلیلی خشنود در 
گفت وگو با ایلنا با اشاره به وضعیت بیماران کرونایی 
در بیمارستان بیان کرد: »از وقتی که محدودیت ها 
اعمال شروع شد، خوشبختانه هم ورودی بیمارستان 

کاهش پیدا کرد و هم وضعیت بالینی بیمارانی که با 
وضع وخیم به بیمارستان مراجعه می کردند، نسبتا 
بهتر شده است.« وی ادامه داد: »امیدواریم رفتار 
مردم همینطور ادامه پیدا کند تا این روند ابتال به 
صورت کاهشی جلو برود یا حداقل ثابت بماند تا 
دیگر با روند افزایشی بعد از اعمال محدودیت ها 
مواجه نشویم چون در بررسی های روزهای اخیر 
در خیلی از مراکز و حتی کوه و اماکن تفرجی 
متاسفانه میزان استفاده ی مردم از وسایل ایمنی 

مثل ماسک کمتر از قبل شده است.«
وی تاکید کرد: »این نشانه ی خیلی بدی است و 
می تواند این پیام را داشته باشد که به دنبال پایان 
یافتن زمان قرنطینه متاسفانه ما با یک ظرفیت افزایش 
ورودی بیماران مواجه می شویم.« خشنود در مورد 
وضعیت بیماران در  بخش آی سی یو، بیان کرد: »بیشتر 
مراجعه کنندگان در این بخش یا بیماران مسن و 
میانسال یا درگیر بیماری های زمینه هستند، ولی 
کسانی را هم داریم که بدون بیماری هایی زمینه ای 
و یا در سن متوسط و پایین به آی سی یو مراجعه 

می کنند و در حقیقت وضعیت به گونه ای نیست 
که کار سنین پایین تر به آی سی یو کشیده نمی شود 
و مشکلی ندارند، چون حتما احتمال حضور هر 
فردی در این  بخش است، اما همانطور که گفتم 
بیشتر از افراد میانسال به باال و افراد دارای بیمار 
زمینه ای در  بخش مراقبت های ویژه حضور دارند.« 
خشنود افزود: »توجه داشته باشید که همه ی بیمارانی 
که به آی سی یو می آیند، نیاز به لوله های تنفسی 
ندارند و خیلی ها فقط تحت مراقبت های ویژه قرار 
می گیرند و کسانی که به آی سی یو آورده می شوند 
و وضعیت بالینی وخیمی دارند باید تحت مراقبت 
ویژه قرار بگیرند و قطعا کسانی که در وضعیت وخیم 
و تحت مراقبت ویژه قرار می گیرند در وضعیت 
قرمز هستند و نسبت به افراد عادی که در  بخش 
عادی بستری می شوند، درگیرهای ریوی افزایش 
یافته ای دارند و عوارض ناشی از بیماری قطعًا 
آنقدر شدت دارد که کادر درمان را مجاب کند، 
آنها را به  بخش ویژه منتقل کنند و قطعا بهبودی 
این افراد نسبت به افراد عادی کمتر است، ولی 

به این معنا نیست که هر فردی که به آی سی یو 
می رود بهبودی حاصل نمی شود.« وی ادامه داد: »در 
بیمارستان خود ما درصد باالیی از کسانی که به به 
آی سی یو مراجعه می کنند، با حال عمومی خوب 
به  بخش منتقل می شوند و بعد به آغوش خانواده 
باز می گردند، ولی در کل کسانی که در آی سی یو 
بستری می شوند نسبت به کسانی که در  بخش 
هستند، قطعا در معرض خطر بیشتری قرار دارند.«
رئیس بیمارستان شهدای تجریش در رابطه با واکسن 
کرونا گفت: »خیلی از واکسن ها ی کرونا در حال 
آماده شدن برای توزیع جهانی هستند. واکسن های 
خودمان هم در مرحله آزمون انسانی قرار دارند، 
امیدواریم این واکسن زده شود و رفتار ژن های 
مختلف و ورژن های مختلف آن را ببینیم تا متوجه 
شویم رفتارشان نسبت به این واکسن چگونه خواهد 
بود و امید ما به این است که واکسن باعث یک 
روند نزولی بیماری شود و وضعیت بیمارستانی، 
درمانی و اقتصادی همه دنیا از جمله کشور ما 

بهبودی خیلی واضحی را تجربه کند.«

رئیس بیمارستان شهدای تجریش: 

میزان استفاده  مردم از ماسک کمتر شده است



خبـر

از سوداگران واکسن کرونا  تا  بارقه های امید و لبخند میان کادر درمان
تبلیغات  درباره  کرونا  ستاد  علمی  کمیته  عضو 
فضای مجازی و ثبت نام در تورهای گردشگری 
برای تزریق واکسن کرونا، شرایط فعلی مراجعه 
بیماران کرونا به بیمارستانها، گروه سنی مبتالیان 

این بیماری و... توضیح داد.
به گزارش سپید،  مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا 
ضمن اشاره به روند رو به کاهش بیماری در کشور 
و نسبت دادن این موضوع به اجرای محدودیت های 
بیشتر گفت: »کادر درمان پس از حدود ۱۰ ماه مبارزه 
با کرونا در خط اول بیماری خسته و فرسوده شدند 
و اکنون پس از محدودیت های جدید و کاهش بار 
بیماری، بارقه هایی از امید و لبخند در میان کادر درمان 
شکل گرفته است که از مردم می خواهیم با کمک 
به ما، این لبخندها را تبدیل به اشک و یأس نکنند.«
وی درباره سایر راه های بازدارنده از بروز تخلفات 
کرونایی  و تاثیر افزایش جریمه متخلفان کرونایی بیان 
کرد: »به عنوان فردی که در جامعه رفت و آمد دارد 
تصور می کنم جریمه باید برای مجرمین در نظر گرفته 
شود. اینکه همه مردم و حتی افرادی که شاید آگاهی 

کافی نداشته باشند را جریمه کنیم، منطقی نیست. باال 
رفتن سطح آگاهی مردم و افزایش حساسیت رعایت 
نکات بهداشتی یک حق الناس است؛ اگر کسی ماسک 
نمی زند یا نکات بهداشتی را رعایت نمی کند عالوه  
بر آسیب به خودش به دیگران هم آسیب می زند 

که گناه بزرگی است.«

مردانی درباره گروه سنی مبتالیان کرونا اظهار کرد: 
»عمدتاً میانگین سنی مبتالیان در میانساالن و افراد 
مسن است، البته این میانگین نسبت به تابستان روند 
کاهشی داشته است. هنوز هم بیماری کرونا در افراد 
دارای بیماری زمینه ای بیشتر است. حدود ۷۰ تا ۸۰ 
درصد موارد مرگ و میر کرونا درمیان کسانی بوده 

است که بیماری زمینه ای، صعب العالج و متعدد دارند.«
این متخصص بیماری های عفونی با تاکید بر اینکه در 
مورد کرونا به هیچ عنوان نمی توان از واژه »ریشه کن 
شدن« استفاده کرد، تصریح کرد: »بیماری کنترل خواهد 
شد و سپس به شکل یک بیماری بومی مانند سینه پهلو 

و... درمی آید اما ریشه کن نمی شود.«
برای  مجازی  فضای  تبلیغات  درخصوص  وی 
ثبت نام تور گردشگری به همراه تزریق واکسن 
کرونا گفت: »چنین چیزی کاماًل کذب است. هنوز 
خیلی از کشورهای دنیا برای واکسیناسیون مردم 
خودشان برنامه ای اعالم نکردند، آنوقت چگونه 
می خواهند واکسن در اختیار یک خارجی قرار 
دهند؟ از طرفی حتی اگر چنین تبلیغی صحت 
داشته باشد چقدر می توان مطمئن بود که زنجیره 
سرد واکسن رعایت شده باشد؟ به عنوان مثال 
واکسن شرکت فایزر باید در دمای منفی ۷۰ درجه 
سانتی گراد نگهداری شود، آیا هتل و تور مسافرتی 
امکان زنجیره سرد در این دما را دارند؟ این تبلیغات 

یک نوع سوداگری است.«

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اولویت بندی های صورت 
گرفته برای واکسیناسیون کرونا در کشور گفت: »البته هنوز واکسن های 
در دسترس و قابل توزیع توسط سازوکار بین المللی کوواکس اعالم 
نشده است، اما همه تالش وزارت بهداشت و مجموعه دولت این 

است که واکسن های تایید شده وارد کشور شوند.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با ایسنا درباره 
آخرین وضعیت خرید واکسن کرونا برای جمعیت کشور گفت: 
کامل  پشتیبانی  با  و  بهداشت  در وزارت  »اقدامات هماهنگ 
با  دولت، رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهوری و 

سازمان  مرکزی،  بانک  خارجه،  امور  وزارت  فعال  مشارکت 
برنامه و بودجه، سایر نهادهای ذی ربط و نیز وزارت راه برای 

انتقال واکسن کرونا در حال انجام است.«
وی افزود: »البته هنوز واکسن های در دسترس و قابل توزیع 
توسط سازوکار بین المللی کوواکس اعالم نشده است. در عین 
حال سیاست های اولویت گذاری گروه های مختلف در معرض 
خطر، برای تزریق واکسن کرونا تنظیم و پس از نهایی شدن 

توسط وزیر بهداشت ابالغ خواهد شد.«
الری با بیان اینکه در حال حاضر چشم انداز روشن تری برای 

دسترسی به واکسن های کووید۱۹ ایجاد شده است، ادامه داد: 
»اما باید با پیگیری ویژه و استمرار حمایت دولت و نهادهای 
ذی ربط و صبر و دقت الزم به همه ابعاد موضوع، اقدامات به 
سرانجام برسد. باید توجه کرد که حتی بعد از دسترسی کافی 

به واکسن، تداوم اقدامات بهداشت عمومی ضروری است.«
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: »دولت و رییس جمهوری 
در این زمینه حمایت های کامل انجام داده اند و همه تالش وزارت 
بهداشت و مجموعه دولت بر این است که واکسن های تایید 

شده وارد کشور شوند.«

سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد

تالش دولت برای انتقال واکسن کرونا  به کشور

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص 
میزان اهمیت پاسخ تست های آنتی بادی پس از بهبود مبتالیان کرونا 
عنوان کرد: »کیت های موجود در کشور قابلیت اندازه گیری آنتی بادی 

از بین برنده کووید-۱۹ را ندارند.«
به گزارش سپید، شروین شکوهی با بیان اینکه پادتنی که در بدن 
تولید و منجر به متوقف کردن عفونت زایی ویروس کووید-۱۹ 
می شود، Neutralizing Antibodies یا آنتی بادی های از بین برنده 
نام دارد، ادامه داد: »کیت های موجود در ایران هیچ کدام قابلیت اندازه 
گیری این آنتی بادی را ندارند. همچنین انجام این تست ها برای افراد 
معمولی یا بهبودیافتگان کرونا ضرورتی ندارد؛ چراکه نه نشان دهنده 
مبتال شدن یا نشدن فرد، نه نشان دهنده ایمنی داشتن یا نداشتن فرد 
در مقابل ابتالی مجدد و نه نشان دهنده امکان انتقال بیماری توسط 
فرد است.« وی با بیان اینکه متاسفانه برخی پزشکان مردم را نسبت 
به انجام این تست حساس کرده اند، تصریح کرد: »حساسیت مردم 
نسبت به انجام و جواب این تست مشکالتی را ایجاد کرده، به عنوان 

مثال برخی از کارفرماها، میزان Igm را شرط بازگشت کارمندان 
بهبودیافته به محل کار اعالم می کنند.«

بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شکوهی 
با غیراستاندارد خواندن تست های آنتی بادی در ایران افزود: »در 
سایر کشورها کیت هایی برای اندازه گیری میزان آنتی بادی های 
ما  در کشور  موجود  تست های  اما  دارد،  Neutralizing وجود 
آنتی بادی هایی را اندازه می گیرد که ممکن است تحت تاثیر وجود 
سایر کروناویروس ها پاسخ دهند. به این معنی که اگر فرد به سایر 
کروناویروس ها مبتال باشد، پاسخ تست آنتی بادی او نشان از وجود 
پادتن دارد که در حقیقت پادتن نیست، از دیگر کروناویروس هاست. 
در نتیجه تست های آنتی بادی موجود در کشور اختصاصی ویروس 

کووید-۱۹ نیست.«
عضو هیئت علمی دانشگاه بیان کرد: »از طرف دیگر اگر جواب 
تست، میزان پادتن را صفر نشان دهد، به این معنی نیست که فرد 
مبتال خواهد شد یا برعکس. گزارش هایی در دست است که برخی 

بیماران با وجود پادتن در بدنشان، ظرف سه ماه، سه بار پشت سر 
هم مبتال شدند، بنابراین تست های داخل کشور قابل اعتماد نیستند.«
وی، تعریف ایمنی در برابر بیماری کووید-۱۹ را پیچیده خواند و 
گفت: »مجموع ایمنی سلولی و هومورال، بیانگر ایمنی کلی در برابر 
کروناست؛ یعنی عالوه بر پادتن هایی که منجر به از بین رفتن عفونت 
می شوند، میزان سلول های ایمنی موجود در بدن که با ویروس آشنایی 
پیدا کرده اند و از عفونت زایی آن جلوگیری می کنند نیز تعیین کننده 
است. تست های سرولوژی این سلول ها را اندازه گیری نمی کنند.«

شکوهی در پایان با اشاره به پایین بودن احتمال ابتالی مجدد افراد در 
یک تا سه ماه اول پس از بهبودی گفت: »احتمال ابتالی فرد بهبود 
یافته در این بازه زمانی نسبت به فرد معمولی که تاکنون مبتال نشده 
است، کمتر است؛ اما در مجموع تمام این ادعاها به وضعیت سیستم 
ایمنی افراد بستگی دارد. به طور میانگین احتمال ابتال در یک تا سه ماه 
اول بعد از بهبود، بسیار کم است و پس از آن بیشتر می شود، اما در 

خصوص اینکه چقدر بیشتر می شود، کسی نمی تواند نظری بدهد.«

آیا جواب تست های آنتی بادی کرونا  قابل اعتماد است؟ 

شماره ۱۸23 263 آذر ۱3۹۹
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فوق تخصص مراقبت های ویژه:  خبـر

کرونا را با دورهمی های مجازی در شب یلدا ضعیف تر کنیم
مراقبت های ویژه گفت: »شب  فوق تخصص 
یلدای امسال با همیشه فرق دارد، دورهمی ها 
یابد  ادامه  باید  قرنطینه ها  باشد،  مجازی  باید 
و حتی تشدید شود و با توجه به اینکه هنوز 
درمان قطعی برای کرونا نداریم و زمان دسترسی 
به واکسن هم معلوم نیست، راهی جز اعمال 

قرنطینه و محدودیت نداریم.«
به گزارش سپید، سید محمدرضا هاشمیان در 
گفت وگو با ایرنا افزود: »شب یلدا یک شب تاریخی 
و بسیار مهم برای مردم ایران است ولی امسال 
مراسم این شب با سال های گذشته فرق می کند، 
این مراسم امسال برای برگزاری دورهمی های 
خانودگی نیست و فقط برای اعضای یک خانواده 
است که می توانند در کنار هم خیلی هم فضای 
شاد و مفرحی داشته باشند. دورهمی های فامیلی 
را هم می توانیم به صورت مجازی با استفاده از 
شبکه های ارتباطی گسترده ای که همه مردم به 
آن دسترسی دارند برگزار کنیم. دید و بازدیدهای 
مجازی باید داشته باشیم و در واقع این سنت زیبا 
و قدیمی باید امسال با شبکه های مجازی و به 

صورت دورهمی های دور از هم برگزار شود.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: 
کرونا  به  کمی  افراد  شب  این  در  »امیدواریم 
علت  به  کمی  افراد  و  شوند  مبتال  بیماری  و 
ابتال به این بیماری از بین بروند تا خانواده های 
کمتری عزادار شوند و دغدغه همه گیری کرونا 
و شعله ور شدن مجدد این بیماری کمتر باشد. 
زیرا برگزاری دورهمی های خانوادگی به شدت 

می تواند دوباره بیمارستانها را شلوغ کند و عده 
زیادی را به بخش های آی سی یو بکشاند.«

فوق تخصص آی سی یو ادامه داد: »متاسفانه عده 
زیادی از بیمارانی که پای آنها به آی سی یو باز 
شده زن و شوهر و اعضای یک خانواده بوده و 
هستند که به علت دورهمی های خانوادگی به 
این بیماری مبتال شدند و عده زیادی از این افراد 
از بین رفتند. خانواده های زیادی داریم که به 
علت همین بی توجهی ها، زن، شوهر یا یکی از 
فرزندان خود را از دست دادند و عزادار شدند.«
وی گفت: »همنشینی در کنار هم در شرایط اپیدمی 
خطرناک کروناست زیرا این بیماری هنوز درمان 
از  اگر بی توجهی کنیم خیلی  ندارد و  قطعی 
پدربزرگ و مادربزرگ ها را از بین می برد، باید 

به قدیمی ها و بزرگان فامیل احترام بگذاریم. 
امسال احترام گذاشتن به این عزیزان این است 

که آنها را از راه دور ببینیم.«
بیمارستان  یو  آی سی  بخش  آموزش  مسئول 
مسیح دانشوری گفت: »توصیه جامعه پزشکی 
از دورهمی های خانوادگی در  پرهیز  به مردم 
محدودیت های  آن  کنار  در  اما  یلداست  شب 
قانونی برای جلوگیری از ترددها و قرنطینه شب 
یلدا هم وجود دارد. در هر صورت در شرایطی 
به  نیست کی واکسن کرونا  هستیم که معلوم 
این شرایط هیچ  بنابراین در  ایرانیان می رسد، 
راهی نداریم جز اینکه قرنطینه ها را ادامه بدهیم 
و حتی سختگیرانه تر کنیم به خصوص اینکه به 
سمت زمستان و فصل سرما می رویم که شوخی 

ندارد و اگر دچار همزمانی اپیدمی آنفلوانزا هم 
بشویم با فاجعه های تلخ تری رو به رو می شویم 

و راهی جز شکست نداریم.«
فوق تخصص مراقبت های ویژه گفت: »همچنان 
آی سی یو های بیمارستانها پر است البته با اجرای 
محدودیت ها و تشدید قرنطینه ها تا حدی میزان 
ورودی بیماران کووید19 به بیمارستانها کاهش 
یافته است و حتی بیمارستانهای خصوصی هم تا 
حدی خلوت شده اند و ممکن است آی سی یو 
خالی داشته باشند اما وضعیت شکننده است.«

بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 
گفت: »در مجموع قرنطینه های موضعی، گروه 
بندی مشاغل در شهرها، کاهش ساعت تردد و 
محدودیت تردد خودروها تا حدی شدت بروز و 
ابتال به کرونا را کاهش داده و این نشان می دهد 
که سیاست قرنطیه و اعمال محدودیت سیاست 
درستی است و اثر داشته است. هر نوع قرنطینه 
در هر کجای دنیا انجام شده، در شرایط اپیدمی 
کارایی داشته و دارد و بر خالف صحبت هایی 
که گفته می شود، اعمال قرنطینه قرون وسطایی 
است، تجربه نشان داد که این اقدام مفید است و 
 ای کاش زودتر اعمال می شد تا جان های کمتری 

در اپیدمی کرونا از بین می رفت.«
و  قرنطینه  اعمال  چقدر  »هر  افزود:  هاشمیان 
اپیدمی کرونا  محدودیت های تردد در شرایط 
کمتر اجرا بشود، بیشتر به سمت تفکر ایمنی 
گله ای حرکت می کنیم که موجب افزایش مرگ 

و میر در خانواده ها می شود.«

سخنگوی وزارت بهداشت از 223 فوتی و همچنین شناسایی 
۷هزار و ۷۰۴ بیمار جدید کووید19 در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز دوشنبه تا 
سه شنبه 2۵ آذر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۷ هزار و ۷۰۴ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 

شد که یک هزار و 299 نفر از آنها بستری شدند.«
وی ادامه داد: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به یک میلیون 

و 123 هزار و ۴۷۴ نفر رسید.«
الری گفت: »متاسفانه 223 بیمار کووید19 جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵2 هزار و 6۷۰ 

نفر رسید.«
به گفته وی، خوشبختانه تا کنون 833 هزار و 2۷6 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »۵۷۰۴ نفر از بیماران مبتال به 
کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
الری گفت: »تا کنون 6 میلیون و ۷9۷ هزار و ۴69 آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
وی ادامه داد: »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.«
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، 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: »آلودگی هوا در سطح جهان به عنوان چهارمین علت 
مرگ زودرس پس از فشارخون باال، مصرف دخانیات و سوء 
تغذیه بوده و دومین عامل اصلی مرگ و میر ناشی از بیماری های 

غیر واگیر پس از استعمال دخانیات شناخته شده است.«
وی افزود: »افزایش آلودگی هوا می تواند میزان آسیب پذیری 
دستگاه تنفسی را افزایش دهد و کیفیت پایین هوا خطر جدی 
برای بیماری های حاد و مزمن تنفسی و بیماری های قلبی و عروقی 
است. افرادی که بیماری زمینه ای دارند و در مناطق آلوده زندگی 
می کنند، در معرض خطر بیشتر ابتال به کرونا هستند و بر اساس 
مطالعات، آلودگی هوا یکی از عوامل افزایش بیماری هایی مانند 

آنفلوآنزا و کرونا است.«
الری ادامه داد: »توصیه می کنیم به منظور کاهش اثرات سوء ناشی 
از کرونا در زمان اپیدمی کرونا مرتباً وضعیت کیفیت هوای منطقه 
محل سکونت خود را از طریق رسانه ها بررسی کنید. در شرایط 
آلودگی هوا بهترین راه کاهش مواجه با آالینده ها، ماندن در خانه 
است که این موضوع در زمان اپیدمی کرونا به همراه رعایت 

فاصله گذاری فیزیکی بسیار مهم است.«
وی افزود: »ضروری است هنگام خروج از منزل حتما از ماسک 

استفاده کنید. هنگام آلودگی هوا از قدم زدن در پارک و دویدن 
در فضای باز خودداری کنید و در منزل نیز فعالیت روزانه خود 
را کاهش دهید. غذاهای سرشار از ویتامین و آنتی اکسیدان شامل 
میوه و سبزیجات بیشتری مصرف کنید و از مصرف غذای چرب، 

فست فود و فرآوری شده خودداری کنید.«
الری در خاتمه گفت: »اگر در خانه از سیستم های تهویه هوا استفاده 
می کنید فیلترهای آن را به موقع تمیز و در صورت نیاز تعویض 
کنید. درضمن استفاده از دستگاه تصفیه هوای دارای سیستم ازن 
ساز و اشعه ماورا بنفش به هیچ وجه توصیه نمی شود. ضروری 
است در این شرایط از فعالیت هایی که باعث آلودکی هوا در فضای 

بسته می شود مانند روشن کردن شمع و عود خودداری کنید.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی 7704   بیمار جدید کرونا



سازمان اورژانس کشور اعالم کرد

نایب رئیس کمیسیون بهداشت: 
هالل احمر با بودجه پیشنهادی دولت با بحران مواجه خواهد شد

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »با 
پیشنهاد افزایش کمتر از 10 درصدی بودجه سال 1400 
جمعیت هالل احمر از سوی دولت به مجلس، بزرگترین 
نهاد مردمی، امدادی و پاسخگو به بحران های کشور با 

بحران بودجه مواجه می شود.«
به گزارش سپید، سید محمد پاک مهر در گفت وگو با فارس 
درباره وضعیت بودجه هالل احمر در سال آینده گفت: »بنده با جمعیت هالل احمر آشنا هستم، این 
دستگاه باید اندوخته و ذخیره داشته باشد تا در مواقع بحرانی به یاری آسیب دیدگان بیاید، با افزایش 
بودجه کمتر از 10 درصد، نمی شود بحران را مدیریت کرد.« وی با بیان اینکه رشد بودجه ای که برای 

جمعیت برای سال 1400 لحاظ شده کمتر از دیگر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی است، بیان 
داشت: »کشور ما در منطقه بحران خیزی قرار دارد، نمی توان از حوادث نام برد اما پیش بینی برای 
مدیریت آن نداشته باشیم، رشد بودجه جمعیت هالل احمر برای سال 1400، 10 درصد لحاظ شده 
که از دیگر دستگاه های اجرایی کمتر است.« پاک مهر افزود: »با پیشنهاد افزایش کمتر از 10 درصدی 
بودجه سال 1400 جمعیت هالل احمر از سوی دولت به مجلس، بزرگترین نهاد مردمی، امدادی و 
پاسخگو به بحران های کشور، با بحران بودجه مواجه می شود.« این نماینده مجلس ابراز داشت: »برخی 
از وزراتخانه ها برای سال 1400 رشد حدود 60 درصدی را داشتند اما جمعیت هالل احمر کمتر از 
10 درصد بوده است؛ چطور ممکن است هزینه دستمزد 25 درصد افزایش یابد اما رشد بودجه این 
جمعیت 10 درصد باشد؟« پاک مهر در خصوص ماده 17  قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر گفت: 
»اگر این ماده به درستی اجرا شود،  بخش زیادی از نیازهای جمعیت مرتفع می شود اما کشور در شرایطی 
قرار گرفت که درآمدهای ناشی از این ماده به شدت کاهش یافت. در اصالح قانون اساسنامه باید یک 

درآمد پایدار شناسایی شود و این موضوع نیازمند ارتباط تنگاتنگ مدیران جمعیت با کمیسیون است.«

کمیسیون

خبـر

معاون آموزش همگانی، مهارتی و اعتبار بخشی 
سازمان اورژانس کشور گفت: »طرح همیاران 
اورژانس همچنان ادامه دارد و از سوی اورژانس 

تهران فعال است.«
به گزارش سپید، سید پژمان آقازاده اظهار کرد: 
کشور،  در  کرونا  اپیدمی  بحث  به  توجه  »با 
در  کرونا  با  مقابله  و  پیشگیری  آموزش های 
اولویت اصلی آموزش های ما در اورژانس قرار 
دارد. متأسفانه کرونا بیماری های دیگری مانند 
بیماری های قلبی، فشارخون، سکته مغزی و… 

را تحت الشعاع قرار داده است.«
وی ادامه داد: »برخی از افراد هم که بیماری های 
حاد برایشان ایجاد می شود مانند سکته مغزی 
و قلبی و.. پیگیر مراحل درمانی  خود هستند 
اما عده دیگری که به بیماری های مزمن مانند 
فشارخون و … مبتال هستند، به دلیل نگرانی از 
ابتال به کرونا، مراحل درمانی خود را پیگیری 
بیماری شان  وضعیت  نتیجه  در  نمی کنند؛ 

می شود.« وخیم تر 
که  کرونا  بیماری  جز  »به  کرد:  اظهار  اقازاده 
در اولویت آموزشی قرار دارد، آگاهی بخشی 
و اطالع رسانی در رابطه با بیماری های مزمن 
نیز در اولویت آگاهی ها قرار داده شده که افراد 
بدانند چگونه حتی با مراجعه نکردن به مراکز 
درمانی، می توانند بیماری خود را کنترل کنند.«
وی درباره اینکه آیا آموزش پرسنل اورژانس 
در رابطه با بیماری کرونا در دستور کار قرار 
گذشته  سال  »از  گفت:  خیر؟  یا  است  گرفته 
مانند  ما هم  آغاز شد،  بیماری  این  تقریبًا  که 
تمام دنیا با این بیماری آشنایی زیادی نداشتیم 
اما منطق و اصول پزشکی موجب می شد که 
اصول برخورد با بیماران تنفسی را در مواجهه 
با بیماران کرونایی رعایت کنیم. بر همین اساس 
همزمان با افزایش دانش در رابطه با بیماری 
آموزش های خودمراقبتی  کرونا، سعی کردیم 
پرسنل  هزار   17 برای  آنالین  صورت  به  را 
به  کنیم. آموزش ها  برگزار  اورژانس  عملیاتی 
صورت مستمر از ابتدای ورود کرونا به کشور 

شروع شد و ادامه دارد.«
معاون آموزش همگانی، مهارتی و اعتباربخشی 
بر  »عالوه  داد:  کشورادامه  اورژانس  سازمان 

فراتر  آموزش های  خودمراقبتی،  آموزش های 
از رعایت فردی برای پرسنل را هم ارائه دادیم 
چرا که بسیاری از مردم، از پرسنل ما سؤاالتی 
را در رابطه با این بیماری داشتند که پرسنل 
اورژانس باید اطالعات و آگاهی بیشتری در 

این زمینه داشته باشند.«
آقازاده اظهار کرد: »آمبوالنس های حمل و نقل 
و جابجایی بیماران کرونایی را از دیگر بیماران 
جدا کرده ایم تا آمبوالنس ها خود عاملی برای 

انتقال بیماری کرونا نباشند.«
وی گفت: »در طرح شهید سلیمانی با بیماران 
کرونایی حاد سروکار نداریم چرا که این طرح 
برای افرادی اجرا می شود که بیماری در آنها 
نهفته است یا به نوع خفیف این بیماری مبتال 
شده اند. این افراد اگر امکان قرنطینه در خانه را 
داشته باشند در همان محل قرنطینه می شوند و در 
غیر این صورت، به مراکز مراقب سالمت انتقال 
داده می شوند تا دوران قرنطینه را طی کنند.«

آقازاده درباره طرح آموزش همیاران اورژانس 
اظهار کرد: »طرح همیاران اورژانس همچنان 
ادامه دارد و از سوی اورژانس تهران فعال است. 
افراد می توانند فرم ها را تکمیل کنند تا از سوی 
اورژانس با آنها تماس گرفته شود. گواهینامه به 

افراد فعال در این طرح اعطا می شود.«
طرح  در  اورژانس  همیار  از  وی  گفته  به 
شهید سلیمانی استفاده نشده بلکه از ظرفیت 
طرح  متأسفانه  و  می شود  استفاده  داوطلبان 

»همیاران اورژانس« با اپیدمی کرونا مقارن شد 
و آموزش های ما تحت الشعاع این بیماری قرار 
گرفت اما باز هم ما به صورت مجازی آموزش ها 
را برگزار کردیم و حتی در مجموعه اورژانس 
از  برخی  در  و  اعالم  برتر  نفرات  هم  تهران 

اقدامات به کار گرفته شدند.
ادامه داد که به طور مثال،  این زمینه  وی در 
اورژانس تهران روزانه تا 44 هزار تلفن را پاسخ 
می داد که کاری سخت و وقت گیر بود. ما از 
همیاران اورژانس و افرادی که در این زمینه 
رشته های  در  که  افرادی  یا  داشتند  اطالعات 
مرتبط با این بیماری تحصیل کرده بودند، در 
بتوانند  که  کردیم  استفاده  اورژانس  دیسپچ 
که  افرادی  یا  کنند  ما کمک  اصلی  پرسنل  به 
به  راننده  عنوان  به  را  داشتند  رانندگی  امکان 
پای  هم  خیران  از  بسیاری  البته  گرفتیم  کار 
و  آنها  از  نامی  داشتند  اصرار  که  آمدند  کار 

نوع خدمت رسانی شان برده نشود.«
همگانی،  آموزش  معاون  ایسنا،  گزارش  به 
مهارتی و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور 
درمانی  تماس های  جز  »به  گفت:  خاتمه  در 
درباره  سؤاالتی  افراد  از  برخی  اورژانس،  با 
بیماری کرونا داشتند که در این زمینه ما مرکز 
اورژانس  در  را  کرونا«  »مشاوره  پاسخگویی 
راه اندازی کردیم تا بتوانیم افرادی که بیماری 
خاصی ندارند و در رابطه با کرونا سؤال دارند، 

راهنمایی کنیم.«

در دوازدهمین پویش ره سالمت جداسازی آمبوالنس های بیماران کرونایی
صورت گرفت

رونمایی از 9 طرح پژوهشی

همزمان با روز پژوهش و در مراسمی با حضور 
وزیر بهداشت، 9 طرح پژوهشی در سطح کشور 
در قالب دوازدهمین آیین پویش ره سالمت 

به طور همزمان رونمایی شد.
به گزارش سپید، طی برگزاری مراسمی به 
مناسبت هفته پژوهش و فناوری با حضور 
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از 9 طرح فناورانه حوزه سالمت که 
از سوی محققان 7 دانشگاه علوم پزشکی تولید 
شده است، به صورت مجازی رونمایی شد.

این فناوری ها در زمینه درمان و تجهیزات 
مرتبط با کووید-19 است.

اسامی این طرح ها به این شرح است:
1- دانشگاه علوم پزشکی البرز

طرح تولید داروی توسیلیزوماب: این دارو 
برای درمان بیماران دچار التهاب و تخریب ریه 
ناشی از پنومونیCOVID 19-کاربرد دارد.
طرح دستگاه سونوگرافی از سوی دانشگاه 

علوم پزشکی البرز
2-دانشگاه علوم پزشکی ساوه

تولید داروی رمدسیویر
۳-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ماده موثره دارویی دولوکستین
4-دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رزین های کروماتوگرافی
5-دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دستگاه الپاراسکوپی
6-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

لوله های خونگیری بدون خال و سانتریفیوژهای 
رومیزی

الکتروکاردیوگراف 12
7-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

سواپ های نمونه برداری و انتقال نمونه/ایسنا
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با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت انجام شد
برگزاری ستاد هماهنگی کشوری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع روستایی

ستاد هماهنگی کشوری برنامه پزشکی خانواده و نظام 
ارجاع روستایی با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت 
و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در راستای بررسی اجرای 
این برنامه و همچنین پیگیری وضعیت پرداخت اعتبارات 
و برنامه ریزی برای تدوین تفاهم نامه و دستورالعمل برنامه 

پزشکی خانواده روستایی سال 1400 برگزار شد.
به گزارش سپید، محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سالمت در این نشست که با حضور 
علیرضا رییسی، فریدون نوری خواه، جعفر صادق تبریزی برگزار شد، گفت: »حرکت های خوبی در 
زمینه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع روستایی انجام شده و هماهنگی مناسبی بین سازمان بیمه 
سالمت و معاونت بهداشت وزارت بهداشت در زمینه این برنامه وجود دارد. اقدامات در این زمینه به 

خوبی در حال پیش رفت است و با نگاهی که وجود دارد، می توانیم این برنامه را تکمیل کرده و نقص ها 
را برطرف کنیم. پیگیری های الزم از طرف سازمان بیمه سالمت و معاونت بهداشت نیز انجام می شود.«

علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز در این نشست اظهار کرد: »گشایش خوبی در زمینه 
پرداخت ها در برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع روستایی اتفاق افتاده و اگر حمایت های سازمان 
بیمه سالمت در این زمینه وجود نداشت، مشکالت فراوانی در زمینه پرداخت ها اتفاق می افتاد. تسویه 
حساب 6 ماهه ابتدایی سال 99 یکی از اتفاقات مناسبی بود که انجام شد. تقویت حوزه بهداشت مورد 
تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.« به گزارش سازمان بیمه سالمت در پایان مهدی رضایی 
معاون سازمان بیمه سالمت نیز گفت: »پزشکی خانواده و نظام ارجاع یکی از محورهای اصلی مورد 
توجه سازمان بیمه سالمت است تا از این طریق هم بتواند خدمات مناسبی به بیمه شدگان ارائه و 
مدیریت بهینه منابع را نیز انجام بدهد. تمام تالش سازمان بیمه سالمت این است که توجه ویژه ای به 
این برنامه داشته باشیم، این آمادگی در سازمان بیمه سالمت نیز وجود دارد که بعد از تصویب بودجه 
1400 در مجلس شورای اسالمی، تفاهم نامه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع روستایی برای سال 

بعد نیز بین سازمان بیمه سالمت و معاونت بهداشت وزارت بهداشت امضا شود.«

خبـر

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اعالم کرد که داروی جدید 
درمان اعتیاد طی یکی دو ماه آینده تاییدیه الزم را از سازمان غذا 

و دارو دریافت می کند.
به گزارش سپید، سورنا ستاری در نشست تخصصی ویدئو کنفرانسی 
معاونان، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
سراسر کشور که با هدف ارائه دستاوردهای علمی و اجرایی مبارزه با 
مواد مخدر برگزار شد، بیان کرد: »داروهای جدید بسیار موثر است و 
در زمینه داروهای گیاهی و طب سنتی نیز پیگیری خواهم کرد و برنامه 
مفصلی در نظر می گیریم تا ببینیم از چه روش هایی می توان استفاده کرد.« 
ستاری با اشاره به حوزه فناوری نیز گفت: »آن چیزی که در ستاد به آن 
نیازمندیم، پژوهشی است که منتج به نتیجه قابل قبول باشد و باعث شود 
که میزان کشفیات افزایش یابد و بحث ترک اعتیاد به صورت جدی 
در بر گرفته شود. با سیستم قبلی و سنتی که تاکنون اتفاق می افتاده این 
سیستم باید متحول شود و این خصوصیت نوآوری است. می دانیم که تا 
چه میزان وارد کردن نوآوری در سیستم های سنتی سخت است. باالخره 
سیستم با روشی عادت کرده است و می خواهیم ساختارهای سنتی را 

بشکنیم و سیستم ها و تفکرات و فرآیندهای جدیدی را وارد کنیم.«
وی گفت: »کار شتاب دهنده ها و سیستم نوآوری این است که با سیستم سنتی 

مقابله می کند و هنر پژوهش این است که فناوری را وارد موضوع کند.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیان اینکه ما فناوری های فوق العاده ای داریم، گفت: »باید در 
حوزه ستاد مبارزه با مواد مخدر آن را پیاده سازی کنیم. به طور مثال 
در زمینه هوش مصنوعی شرکت های خوبی داریم که در حوزه های 
تشخیص چهره، بررسی مسائل مالی و ... فعال هستند و می توان 
پروژه های متعددی را با آنها تعریف کرد.« ستاری همچنین با بیان این 

که ما در حوزه علوم شناختی ستادی فعال و چند آزمایشگاه پیشرفته 
داریم، خاطرنشان کرد: »در بحث تشخیص اعتیاد، ستاد توسعه علوم 
شناختی اخیرا پروژه ای را تکمیل کردند که می توانند از روی حرکت 
چشم تشخیص دهند که فرد اعتیاد دارد و یا ندارد که هزینه های 

تشخیص را کاهش می دهد.«
ستاری همچنین در حاشیه این نشست بیان کرد: »استفاده از فناوری های 
جدید باعث می شود که ما برای بحث کشف مواد مخدر هزینه های 
کمتری را بدهیم. ما بهترین عزیزانمان را در این درگیری ها از دست 
دادیم و توسعه فناوری باعث کاهش تلفات می شود، همچنین باعث 
می شود که نقش مؤثرتری را بتواند برای جلوگیری از استفاده این 
مواد در داخل کشور ایفا کند.« وی ادامه داد: »عالوه بر این، توسعه 
استارتاپ هایی که در این حوزه ها فعالیت می کنند و در یک سال گذشته 
مورد تاکید جدی دکتر مؤمنی هم بوده و ایجاد سیستم جدیدی برای 
بحث ترک اعتیاد با فناوری ها و تکنیکهای جدیدی که ماندگاری 
باالتری داشته و بسیاری از علوم مرتبط با این موارد جزو کارهای 
اصلی بوده است.« ستاری اعالم کرد: »داروی جدید طی یکی دو ماه 
آینده تاییدیه الزم را از سازمان غذا و دارو دریافت می کند و می تواند 

جایگزین داروهای قبلی شود.«ایسنا

داروی جدید درمان اعتیاد تا ۲ ماه آینده تاییدیه سازمان غذا و دارو را دریافت می کند

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: »مانایی در درمان پایین 
است، یعنی بیش از 80 درصد افرادی که درمان می شوند دوباره 
به چرخه اعتیاد بازمی گردند.« به گزارش سپید، اسکندر مومنی در 
حاشیه نشست تخصصی ویدئو کنفرانسی معاونان، مدیران کل و 
دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور با هدف 
ارائه دستاوردهای علمی و اجرایی مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: »ما 
براساس نتایج پژوهش های علمی مسیر خود را انتخاب کردیم و 
مطالعه آسیب شناسانه از 40 ساله گذشته داشتیم، چالش ها را احصاء 
کردیم و بر آن اساس مسیر و اهداف را مشخص کردیم و امروزه 
مصمم و معتقدیم که با برنامه سه، چهار ساله می توانیم موضوع اعتیاد 
را در همه بخش ها به سامان برسیم، کما اینکه طی دو سال گذشته 
زیرساختهای بسیار خوبی براساس نتایج پژوهش محور فراهم شده 
است.« وی اظهار کرد: »کشفیات 8 ماهه اول امسال از کل سال 
95 بیشتر بوده؛ تلفات اشرار بیشتر و شهدای ما کمتر بوده است.« 

مومنی اظهار کرد: »در حوزه معتادان، یافته ها این بود که درمان به 
تنهایی به ترک اعتیاد و سم زدایی کفایت نمی کند و باید مهارت 

آموزی و اشتغال هم باشد.« وی افزود: »یکی از مراکزی که حدود 
600 معتاد متجاهر دارد، روزانه 50 هزار ماسک و ۳00 لباس گان 
تولید می کنند. اینها معتادان معمولی نیستند، معتادانی که تا دیروز در 
زیر پل ها و کوچه پس کوچه ها می خوابیدند، امروز این محصوالت 
را تولید می کنند، به عبارتی اردوگاه ها و مراکزی که ظرف یکی دو 
سال گذشته راه اندازی کردیم، امروز در این شرایط کرونایی نه تنها 
تعطیل نشده است بلکه تجهیزات و امکاناتی تولید می کنند که به 
کشور کمک می کند.« وی گفت: »یکی از آسیب شناسی هایی که 
صورت گرفت و با وزارت بهداشت هم نظر هستیم و به یک نتیجه 
مشترک رسیدیم که مانایی در درمان پایین است، یعنی بیش از 80 
درصد افرادی که درمان می شوند دوباره به چرخه اعتیاد بازمی گردند؛ 
بخشی اعتماد به نفس، اشتغال و توانمندسازی است که محقق شده 
اما بخش دیگر مربوط به استفاده از تکنیک های درمانی و روش های 
درمانی و داروهای جدید است.« وی ادامه داد: »البته یکی از داروها 
در مراحل نهایی است و مقرر شده فعالیت بیشتری صورت گیرد 
و از کشورهایی که در این زمینه دستاورد خوبی داشتند کمک 

بگیریم. به ویژه در حوزه داروهای گیاهی و سنتی که در برخی از 
کشورها مطالعه میدانی داشتیم استفاده بسیار خوبی از داروها کردند 
و بیش از 80 درصد آنها دوباره به اعتیاد برنمی گردند؛ یعنی مانایی 
در ترک دارند، زیرا از مجموعه داروهای موجود صرفا از داروهای 
آگونیستی و اعتیادآور استفاده نکردند و از داروهای گیاهی و سنتی 
استفاده کردند.« وی اعالم کرد: »قرار شد با همکاری معاونت علمی 
و فناوری این داروهای جدید به ویژه داروهای سنتی در دستور کار 

قرار گیرد که یکی از داروها مراحل پایانی خود را طی می کند.«

بررسی استفاده از داروهای سنتی برای ترک اعتیاد



استاندار تهران خبر داد
کاهش آمار بستری ها و فوتی های ناشی از کرونا در تهران

استاندار تهران از کاهش آمار مبتالیان و فوتی های ناشی از 
کرونا در تهران خبر داد.

به گزارش سپید، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه اجرای 
طرح شهید سلیمانی در استان تهران ضمن قدردانی از 
اقداماتی که در شهرستان های استان تهران و خود تهران 
توسط مجموعه های شهرداری ها، سپاه، شبکه های بهداشت 
انجام شده است، گفت: »خوشبختانه در اجرای طرح شهید سلیمانی به شرایط بهتری نسبت به آبان ماه 
رسیده ایم.« وی افزود: »در اوج بستری ها یعنی ۱۶ و ۱۷ آبان ماه آمار در حدود ۶۷۰۰ نفر رسید و 
روزانه ۱۷۵ نفر و حتی ۱۹۰ نفر فوتی قطعی و مشکوک را در تهران شاهد بودیم، اما با اجرای بحث 
محدودیت ها انجام تست های گسترده، فاصله گذاری اجتماعی و همکاری خوب ناجا که همگی منجر 
به تشخیص و شناسایی و قرنطینه به موقع شد، در حال حاضر به بستری حدود ۳۳۰۰ نفر رسیده ایم و 

در ۲۳ آذر نیز فوتی های قطعی و مشکوک به ۷۰ نفر رسید.« وی ادامه داد: »البته این امیدواری وجود 
ندارد که وضعیت پایدار باشد و کاهش فوتی ها و بستری ها ادامه داشته باشد. شلوغی های این روزهای 
تهران نشان می دهد که ممکن است خدایی نکرده پیک دیگری را شاهد باشیم. ما به قرارگاه اعالم 
کردیم که شرایط نارنجی تهران با توجه به اینکه مرکز ثقل فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
و ... محسوب می شود، همانند وضعیت قرمز سایر استان هاست. لذا اگر کار از دست ما بیرون برود 
برگشت به عقب کار بسیار سختی است.« استاندار تهران با اشاره به اجرای محدودیت ها در استان 
تهران و آغاز جریمه افراد بدون ماسک و منع تردد شبانه گفت: »همه این محدودیت ها شرایط بهتری 
را رقم زد و اجرای طرح شهید سلیمانی نیز که محالت مختلف را تقسیم بندی کرد و از نیروهای 
داوطلب آموزش دیده بهره گرفته شد، زمینه شناسایی و تشخیص سریع و قرنطینه افراد را فراهم کرد.«
وی تاکید کرد: »البته چند مشکل در استان تهران وجود دارد. نخست منابع مالی است که رئیس جمهور 
دستورات الزم را دادند و امیدواریم اعتبارات الزم تخصیص پیدا کند. از سوی دیگر تامین نیروی 

انسانی است که مقرر شده توسط هالل احمر از نیروهای داوطلب آموزش دیده بهره گرفته شود.«
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: »بی تردید اثربخش ترین راه برای جلوگیری از ابتال، افزایش تست و 

ردیابی است که باید با رعایت پروتکل های بهداشتی توسط شهروندان در دستور کار قرار گیرد.«

خبـر

نایب رییس شورای اخالق پزشکی: 

نایب رییس شورای اخالق پزشکی گفت: »در 
زمینه واکسن کرونا مالحظات اخالقی زیادی 
در مورد اینکه چگونه می توان میزان تولید اولیه 
محدود را عادالنه توزیع و نیازمندترین افراد را 
انتخاب و حمایت کرد، وجود دارد. تیم اخالق 
پزشکی کشور در مسأله کووید۱۹ مشغول طراحی 

و برنامه ریزی است.«
هشتمین  در  الریجانی  باقر  سپید،  گزارش  به 
کنگره سالیانه اخالق در پزشکی ایران افزود: 
علوم  دانشگاه های  در  زیادی  »پیشرفت های 
پزشکی کشور در زمینه اخالق پزشکی داریم. 
تاریج  زمینه  در  بزرگی  سابقه  همچنین  ایران 
استفاده  آنها  از  باید  که  دارد  پزشکی  اخالق 
کرد. این دانشی که با آن مواجه هستیم دانش 
بدون ریشه ای در معارف ما نیست. تاریخچه 
اخالق پزشکی ما یک تاریخچه طوالنی است.«
پزشکی  مختلف  »در  بخش های  افزود:  وی 
بحث  دارد.  وجود  پزشکی  اخالق  بحث های 
اخالق پزشکی مرتبط با فرهنگ و معارف ما 
مختلِف  زمینه های  در  کنیم  باید تالش  است. 
رفع چالش اخالق پزشکی به بحث های فرهنگی 
باشیم،  داشته  توجه جدی تر  دینی خودمان  و 
کم  تالش  این  مختلف  زمینه های  در  هرچند 
جای  هنوز  اما  است،  گرفته  صورت  بیش  و 
زیادی دارد تا برای چالش های این حوزه، نگاه 
اسالمی را ببینیم که چگونه است، بسیاری از 
بحث های اخالق پزشکی با معارف ما سازگاری 
دارند؛ به عبارتی درصد قابل توجهی مورد قبول 
فرهنگ های مختلف است و ما می توانیم از آنها 

استفاده کنیم.«
نایب رییس شورای اخالق پزشکی با اشاره به 
چالش ها در زمینه کووید۱۹ تصریح کرد: »امروزه 
با موضوعی روبرو هستیم که تعداد زیادی از 
مردم دنیا را درگیر کرده و موارد زیادی مرگ و 
میر مرتبط با کرونا داریم. تا بحال بیش از یک 

و نیم میلیون نفر جان خود را از دست داده اند، 
اگرچه پیک کرونا در این مرحله در کشور در 
مسئله ای  بیماری  این  اما  است،  کاهش  حال 
جدی است. اکنون کشور نسبتا جوانی هستیم، 

اما در حال مسن تر شدن هستیم.«
الریجانی از لزوم درپیش گرفتن اخالق پزشکی 
در ساخت واکسن کرونا سخن گفت و ادامه داد: 
»برای ساخت واکسن مالحظات اخالقی زیادی 
وجود دارد که چگونه می توان میزان تولید اولیه 
محدود را عادالنه توزیع کرد و چگونه می توان 
نیازمندترین افراد را انتخاب و از آنان حمایت کرد، 
اکنون توسعه اخالق پزشکی در کشور را شاهد 
هستیم و پیشرفت های زیادی در دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور صورت گرفته است، امروز 
اخالق قسمتی از بحث های حوزه پزشکی است. 
ما سابقه بزرگی در زمینه تاریخ اخالق پزشکی 
تاریخچه  کنیم.  استفاده  آن ها  از  باید  و  داریم 
اخالق پزشکی تاریخچه ای طوالنی است. در 
قسمت های مختلف پزشکی بحث های اخالقی 

در دوران تمدن اسالمی وجود داشته است.«
وی اظهار کرد: »اخالق پزشکی متفاوت از سایر 
معارف  و  فرهنگ  با  و  است  علوم  رشته های 
اسالمی  کشور  در  نمی توان  است.  ارتباط  در 
از این بحث ها فارغ بود. باید به این حوزه از 
معارف توجه کرد. باید تالش کرد در زمینه های 
مختلف اخالق پزشکی به بحث های فرهنگی و 
دینی توجه بیشتری داشت. چالش های حوزه 
سالمت را باید با نگاه اسالمی منطبق ساخت، 
بسیاری از بحث های اخالق پزشکی با معارف 
از  توجهی  قابل  درصد  و  دارند  سازگاری  ما 
آنها مورد قبول فرهنگ های مختلف است، اما 
متناسب با ظهور مسائل جدید در زمینه اخالق 

پزشکی باید روش های خود را اتخاذ کرد.«
نایب رییس شورای اخالق پزشکی گفت: »تیم 
اخالق پزشکی کشور در مساله کووید مشغول 
طراحی و برنامه ریزی است. در کشور یک برنامه 
حوزه  در  پزشکی  اخالق  زمینه  در  راهبردی 
آموزش و پژوهش داشته ایم و به رغم چالش های 

موجود بسیاری از آن به سوی اجرا رفته است، در 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور اخالق پزشکی 
مطرح شده است. این برنامه راهبردی که سال 
۸۱ طراحی شد، ۱۵ سال بعد مورد بازبینی قرار 
گرفت. امروز برنامه دوم راهبردی اخالق پزشکی 
که بازبینی شده آغاز شده است. در این میان، 
نقش شورای عالی اخالق نقش مهمی است؛ 
چرا که با بازوهای مختلف آموزش، پژوهش 

و بالینی می تواند ارتباط برقرار کند.«
الریجانی با اشاره به تالش برای توسعه برخی 
برنامه های مورد نیاز دانشگاه ها در زمینه اخالق 
پزشکی تصریح کرد: »فعالیت های اساسی در 
کشور در حال پیگیری است تا دایره المعارفی 
مرتبط با مباحث اسالمی در اخالق پزشکی تهیه 
شود، انتشارات ما در زمینه اخالق پزشکی در 
برخی حوزه های پراولویت هنوز مغفول مانده 
است. مثال در زمینه افراد آسیب پذیر باید در 
کشور بیشتر کار شود. چالش های اخالقی همان 
طور که در دنیا زیاد است، در کشور ما نیز کم 
نیست و ضرورت دارد دانشگاه ها به این زمینه 
توجه کنند، گزارشی که به شورای انقالب فرهنگی 
درباره چالش های اخالقی در پژوهش ارائه شد، 
نگران کننده است و باید تالش گسترده ای در 
کاربردی کردن اخالق پژوهش در دانشگاه ها 
در  اخالق  رعایت  تضمین  و  گرفته  صورت 

پژوهش جدی تر ساماندهی شود.«
به گزارش ایرنا، هشتمین کنگره ساالنه اخالق 
پزشکی ایران صبح روز سه شنبه ۲۵ آذرماه آغاز به 
کار کرد. در این کنگره که به مدت پنج روز تا ۲۹ 
آذر ماه برگزار می شود، اصحاب جامعه پزشکی 
کشور درباره موضوعات مختلف در حیطه اخالق 
پزشکی گردهم آمده و در نشست های گوناگون 
این  مباحث را مطرح می سازند، محور اصلی 
کنگره، اخالق در همه گیری کووید۱۹ و آموزش 

اخالق حرفه ای است. 

تیم اخالق پزشکی کشور در مساله کووید۱۹ 
مشغول طراحی و برنامه ریزی است

شماره ۱۸۲۳ ۲۶7 آذر ۱۳۹۹
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رئیس سنجش آموزش پزشکی از زمان اعالم نتایج 
آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور ۱۳۹۹ خبر داد.
به گزارش سپید، سعید هاشمی نظری در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان از زمان اعالم نتایج آزمون 
استخدامی وزارت بهداشت خبر داد و گفت: »نتایج 
آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور ۱۳۹۹ هفته آینده )اوایل دی ماه( از طریق سایت 
مرکز سنجش پزشکی به نشانی Sanjeshp.ir اعالم 
خواهد شد.« هاشمی نظری با اشاره به تغییر زمان 
برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت اظهار 
کرد: »به دلیل تعداد زیاد ثبت نام کنندگان و رشته های 
شغلی و ضرورت رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی 
ستاد ملی مقابله با کرونا برگزاری آزمون استخدامی 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور به تعویق افتاده بود.«
هاشمی نظری ادامه داد: »افزون بر این در برخی از 
شهرستان ها تعداد داوطلبان ثبت نامی برای آزمون 
استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی بیش از انتظار 
بود و باتوجه به شیوع بیماری کرونا در کشور باید 
در این شهرستان ها حوزه امتحانی تعیین می شد، به 
همین دلیل امکان ویرایش حوزه امتحانی برای داوطلبان 

آزمون استخدامی فراهم شد.«
وی بیان کرد: »با موافقت اداره کل منابع انسانی وزارت 
بهداشت، زمان برگزاری آزمون استخدامی قراردادی 
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی که پیش از این قرار بود ۱۴ شهریور ماه برگزار 
شود، به تعویق افتاد و آزمون در روز پنج شنبه مورخ 
۲۴ مهر ۹۹ در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.«

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از تعداد ثبت 
نام کنندگان آزمون استخدامی وزارت بهداشت خبر 
داد و گفت: »۴۳ هزار و ۳۷۰ نفر در آزمون استخدام 
قراردادکار معین دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی ثبت نام کرده و به منظور رعایت نکات 
بهداشتی و حفظ سالمتی کلیه داوطلبان، افرادی که 
مبتال به بیماری کرونا بودند از سایر داوطلبان جدا 

شدند و در فضای مجزا امتحان دادند.«
»آزمون  کرد:  بیان  پزشکی  سنجش  مرکز  رئیس 
تامین  معین جهت  کار  قراردادی  استخدام  انسانی 
نیروی در دانشگاه های علوم پزشکی اراک، اردبیل، 
ارومیه، اسدآباد، اسفراین، اصفهان، البرز، اهواز، ایران، 
ایرانشهر، ایالم، آبادان، بابل، بجنورد، بوشهر، بهبهان، 
تبریز، تربت جام، تربت حیدریه، جهرم، جیرفت، 

خلخال، خمین، خوی، علوم بهزیستی و توانبخشی، 
دزفول، رفسنجان،  زاهدان، زنجان، ساوه، سبزوار، 
سراب، سمنان، سیرجان، شاهرود، شوشتر، شهرکرد، 
شهیدبهشتی، قزوین، کاشان، کردستان، کرمان، گراش، 
گلستان، گناباد، گیالن، الرستان، مراغه، مرکز قلب 
شهیدرجایی، مشهد، نیشابور، هرمزگان، یاسوج، یزد 

و لرستان در تاریخ ۲۴ مهر ماه برگزار شد.«
استخدامی  آزمون  در  شرکت  عمومی  شرایط 
دانشگاه های علوم پزشکی شامل اعتقاد به دین اسالم 
یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی، داشتن 
تابعیت ایرانی، عدم وجود هر گونه ممنوعیت استخدام 
در دستگاه های اجرایی از جانب مراجع قضایی و 
ذی صالح، تعهد به قانون اساسی، داوطلبان نباید جزو 
نیرو های بازخرید خدمت و بازنشسته دستگاه های 

اجرایی باشند، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات، 
داشتن شرایط جسمی و روانی و توانایی انجام کار 
مورد نظر )به تایید شورای طب کار یا کمیسیون 
پزشکی موسسه(، عدم سابقه محکومیت جزایی موثر 
و دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا 

معافیت دائم برای آقایان بود.
استخدامی  آزمون  در  اختصاصی شرکت  شرایط 
دانشگاه های علوم پزشکی حداقل سن ۱۸ سال 
برای شغل بهیاری و حداقل سن ۲۰ و حداکثر ۳۵ 
سال تمام برای سایر مشاغل و برای دارندگان مدرک 
تحصیلی کاردانی و کارشناسی، حداکثر ۴۰ سال تمام 
برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، 
حداکثر ۴۵ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی 
دکتری و باالتر، ضوابط و قوانین پذیرش مشمولین 

قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان بود.
مشمولین قانون مذکور در رشته های دارای طرح 
اجباری در رشته های دارای طرح اختیاری که طرح 
خود را در سایر موسسات تابع وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی می گذرانند، در صورت قبولی الزم 
است گواهی انصراف از طرح را از دانشگاه محل 
تحصیل خود در زمان بررسی مدارک تحویل دهند.
به گفته سیدکامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت 
و منابع وزارت بهداشت بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ 
نفر در این آزمون جذب و به کارگیری می شوند 
و رشته های مورد نیاز شامل پزشک متخصص و 
عمومی، گروه پرستاری، فوریت های پزشکی، ماما، 
مشاغل بهداشتی، مشاغل درمانی و همچنین رشته 

شغل های اداری، مالی، آموزشی و فرهنگی هستند.

زمان اعالم نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت مشخص شد

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: »در 
حال حاضر ۵۵۰۰ شرکت دانش بنیان داریم که از این میزان ۳۰ 
درصد یعنی ۱۶۵۰ شرکت در حوزه سالمت فعالیت دارند. اشتغال 
زایی که در حوزه شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت داشتیم، 
۱۲۶۰۰ نفر در سطح کشور بوده و رقم کل صادرات که از محل 
این شرکت ها به دست آمده، حدود ۷۵۰ میلیون دالر بوده است.«
به گزارش سپید، فرید نجفی در دوازدهمین آیین پویش ره سالمت 
که با حضور وزیر بهداشت و به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شده 
و با افتتاح ۹ پروژه سالمت، پژوهشی و فناوری در ۷ دانشگاه علوم 
پزشکی کشور همراه است، اظهار کرد: »روز ملی پژوهش و فناوری 
درواقع یک روز نمادین است که هر سال آن را جشن می گیریم 
و امروز این تالش ها با بحث بیماری کووید۱۹ همراه شده است 
که در کنار آن پزشکان، پرستاران و تیم بهداشت و درمان کشور 

با تالشی خستگی ناپذیر در کنترل این اپیدمی جانفشانی کردند 
و مفتخر هستیم که از دستاوردهایی رونمایی کنیم که به نوعی به 
مبحث کووید۱۹ نیز مرتبط است.« وی در ادامه گفت: »رتبه ما در 
حوزه پژوهش در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است، 
اما در کنار آن رتبه فناوری ما و رتبه ابداعات و اختراعاتمان فاصله 
معناداری با رتبه های پژوهشی مان دارد و این موضوع پیام مهمی 
برایمان دارد، مثال اینکه چقدر از تحقیقات ما به خلق ثروت و رفاه 
جامعه منجر می شود یا پرسش هایی از این قبیل که همه آنها به نوعی 

در مبحث ابداعات، اختراعات و فناوری می تواند ترجمه شود.«
نجفی تصریح کرد: »رتبه تحقیقاتی و پژوهشی کشور براساس 
نمایه اسکوپوس، در رشته های مختلف بین ۸ تا ۱۵ یا ۱۶ متفاوت 
بوده است، اما رتبه Global Innovation Index ما در دنیا 
براساس آخرین رتبه بندی  ۶۷ بوده است که رتبه بسیار پایینی بوده 
و در  شأن جمهوری اسالمی ایران نیست. لذا حرکت به سمت 
دانشگاه های نسل سوم و چهارم رسالتی مهم در این شرایط 
است. شاید یکی از بهترین مثال هایی که می توان زد، مبحث 
اپیدمی کووید۱۹ است که همه کشورهای دنیا درگیر آن هستند 
و اینکه دانش کشورمان چقدر به حل این مشکل کمک کرده نیز 
یکی از مالک های بسیار خوب برای سنجش اثربخشی دانش ما 

در داخل کشور و در کل دنیا است.«
وی در ادامه به چند آمار در حوزه فناوری اشاره و تاکید کرد: »نیاز 

داریم که کشور در این زمینه شتابان تر از گذشته حرکت کند.«

وی در تببین این آمارها گفت: »در حال حاضر ۵۵۰۰ شرکت دانش 
بنیان داریم که از این میزان ۳۰ درصد یعنی ۱۶۵۰ شرکت در حوزه 
سالمت فعالیت دارد. اشتغال زایی که در حوزه شرکت های دانش 
بنیان حوزه سالمت داشتیم، ۱۲۶۰۰ نفر در سطح کشور بوده و 
رقم کل صادرات که از محل این شرکت ها به دست آمده، حدود 
۷۵۰ میلیون دالر بوده است. تعداد شرکت های صادراتی یعنی 
شرکت های دانش بنیانی که موفق به صادرات محصوالت خود 

شده اند نیز از ۱۶۵۰ شرکت، ۱۰۹ شرکت بوده است.«
وی افزود: »ثبت اختراعات ما و تغییر نگرشی که در سطح دانشگاه ها 
اتفاق افتاده و زیرساخت هایی که با همت روسای دانشگاه ها و کمک 
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در سطح کشور ایجاد 
شده از جمله تاسیس اتاق های تمیز، باعث شده در حال حاضر 
۱۷ اتاق تمیز فعال دانشگاهی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی 
به کار خود ادامه دهند که همه اینها به معنای وجود زیرساخت های 

یک تحول بزرگ و شتاب روزافزون در حوزه فناوری است.«
به گزارش وبدا، نجفی در ادامه با ابراز امیدواری از این که رونمایی 
از دستاوردهای حوزه پژوهش می تواند سرآغازی بر حرکت های 
شتابان دیگری باشد، بیان کرد: »۹ محصول پژوهشی که همگی 
تجاری شده و پروانه کسب کرده اند، رونمایی می شوند، این حرکت 
بسیار مهم، با تالش اعضای هیات علمی ۷ دانشگاه علوم پزشکی 
در کنار دانشجویان شان انجام شده که منجر به تولید محصوالتی 

گشته که تجاری شده و یا به خارج از کشور صادر می شوند.«

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مطرح کرد

فعالیت 1650 شرکت دانش بنیان در حوزه سالمت

خبـر



خبـر

سازنده مسلمان واکسن کرونا روند توزیع آن را تشریح کرد
سازنده واکسن کرونا تاکید کرد که طرحی برای 
اعطای رایگان واکسن به برخی کشورها با همکاری 
سازمان ملل در دست بررسی است که امیدوارم 

بزودی عملیاتی شود.
به گزارش سپید، اوگور شاهین افزود: »البته ما اول 
موظف به اجرای تعهدات با طرف های قرارداد هستیم 
ما با شرکت فایزر آمریکا قراردادی داریم و باید به 
بندهای آن پایبند باشیم و پس از آن با همکاری 
سازمان ملل قراردادن واکسن در اختیار کشورهای 
ضعیف را بررسی می کنیم.« پیش از آغاز پاندمی کرونا 
پژوهش های شاهین و همکارانش به طور عمده بر 
مبارزه با سرطان متمرکز بود. او و همسرش، اوزلم 
تورهچی که در پژوهش های مقابله با سرطان با هم 
همکاری دارند از دی ماه سال پیش پس از گسترش 
ویروس عامل بیماری کووید۱۹ در خانواده ای که 
به شهر ووهان چین سفر کرده بودند، پژوهش روی 
ویروس کرونا و تولید واکسنی برای پیشگیری از 
ابتال به آن را محور تالش های علمی خود قرار دادند.

آنها پس از نزدیک به یک سال با همراهی شرکت 
فایزر آمریکا موفق به ساخت واکسنی شدند که 

کارآزمایی های بالینی  آن مورد تایید قرار گرفت.
 BNT۱62b2( واکسن تولید شده این شرکت یعنی
( نخستین واکسنی است که در بریتانیا اجازه استفاده 

گرفته است.
شاهین در خصوص تاثیر آموزه های اسالمی در وی 
برای ساخت این واکسن گفت: »حضرت محمد )ص( 
در حدیثی می فرمایند: ُکُلّ ِعلٍم َوباٌل َعلی صاِحبِِه 
یَوَم القِیاَمةِ إالّ َمن َعِمَل بِهِ )هر علمی موجب بد 
عاقبتی صاحبش در روز قیامت می شود مگر علمی 
که صاحبش به آن عمل نماید( حضرت عیسی )ع( 

نیز فرموده اند: کسی که به آنچه می داند عمل نکند، 
طلب آنچه نمی داند برای او بدبختی است، وآنچه 
می داند بی فایده است .این دو سخن از این دو پیامبر 
اولوالعزم بر ضرورت استفاده از علم و عمل به آن 
تاکید دارد.« وی درادامه گفت: »با اینکه اطالعات دینی 
کمی دارم اما هم قرآن کریم و هم انجیل را بارها 
خوانده ام ودر آیاتی که بر کسب علم اشاره دارند 
بسیار تعمق کرده ام، لذا شکی در این نیست که ادیان 
الهی بخصوص اسالم بر علم آموزی و عمل به آن 
و آموزش به دیگران بسیار تاکید کرده اند، در فیلم 
»الرساله« ساخته مصطفی العقاد مشاهده می شود، پیامبر 
اسالم)ص( اسرای مشرک را در مقابل آموزش خواندن 
و نوشتن به مسلمانان آزاد کردند و بنظرم باالتر از 
این روایت تاکیدی نیست و بنده نیز به این تاکیدات 
تا حدود زیادی آگاه هستم لذا با دید کسب ثواب، 
تالشم بیشتر شد، بویژه در مواردی که از بحثی نا امید 

می شوم، مسلماً با خواندن قرآن تالشم را با نادیده 
گرفتن نتیجه نداشتن تحقیقات سابق، مجدداً شروع 
می کنم. این موضوع در ساخت واکسن کرونا بارها 
برای من و همسرم پیش آمد واگر اعتقاد به کمک 
خداوند نداشتم بنظرم االن واکسن را نساخته بودیم.«
شاهین در مورد کمک به کشورهای اسالمی و دیگر 
کشورهای جهان جهت مقابله با کووید -۱۹ نیز گفت: 
»ما قراردادی با شرکت فایزر داریم و باید به بندهای 
قرارداد ملزم باشیم اما کشورهایی هم هستند که مستقیمًا 
با ما )بیونتک( قرارداد تنظیم نموده اند. همچنین طرحی 
برای اعطای رایگان واکسن به کشورهای ضعیف با 
همکاری سازمان ملل در دست بررسی است که 
امیدوارم بزودی عملیاتی شود هرچند موانعی در 
اجرا وجود دارد اما متأسفانه باید اذعان کنم که ابتدا 
موظف به انجام تعهدات با طرف های قرارداد هستیم.«
وی در ادامه گفت: »با توجه به فراگیری کووید۱۹ 

تالش داریم در حدتوان به همه کشورها اعم از مسلمان 
و غیر مسلمان کمک کنیم، این هم از آموزه های مؤکد 

دین اسالم  است.«
شاهین در خصوص وظیفه دانشمندان در این شرایط 
خاص گفت: »وظیفه مهم دانشمندان رسیدن به معرفت 
و تکنولوژی برتر جهانی و استفاده از علم برای نجات 
جان بیماران است. در قرآن کریم آمده است: شخصی 
که بتواند جان یک نفر را نجات دهد، مانند این است 
که بشریت را نجات داده است. بنابراین در این راستا 
تالش خواهیم کرد.« وی در پایان گفت: »فعال تولید 
واکسن پایین است، اما راهکارهایی در نظر داریم تا 
تولید واکسن را باال ببریم و مسلماً با باال رفتن تولید 
می توان آن را در اختیار کشورهای بیشتری قرار داد.«
اوگور شاهین )Ugur Sgahin( متولد ۱۹6۵ میالدی، 
مدیرعامل شرکت آلمانی بیون تِک و استاد مسلمان 
ایمونولوژی در دانشگاه ماینز آلمان است که با همکاری 
همسرش اوزلم تورجی و شرکت فایزر موفق به کشف 

و تولید واکسن کووید-۱۹ شده است.
اوگور شاهین در آبان ماه ۱۳۹۸ به دلیل پژوهشی که در 
ارتباط با اثر توسعه و آزمایش بالینی واکسن های درمان 
سرطان بر اساس mRNA برای هر بیمار به صورت 
فردی با توجه به جهش شان انجام داده بود، موفق شد 

برنده جایزه علمی و فناوری مصطفی)ص( شود.
شاهین پیشتر در مورد پژوهشی که در این باره انجام داده 
بود، به رسانه ها گفته بود: »ما و بسیاری از همکارانمان 
معتقدیم که mRNA به طور خاص برای ساخت 
واکسن بیماری های همه گیر مناسب است. ما همچنین 
از فناوری های مبتنی بر RNA که ایمن بودن و 
مصونیت زایی آن در عالئم انکولوژی به تأیید و 

ثبت رسیده، استفاده می کنیم.«ایرنا

شامگاه دوشنبه وزیر بهداشت انگلستان از شناسایی نوع جدیدی از 
کروناویروس در این کشور خبر داد که موجی از نگرانی ها درباره آینده 
این ویروس و همچنین بحث واکسیناسیون را تحت تاثیر قرار داد.

به گزارش سپید، وزیر بهداشت انگلستان تاکید کرده است که فعال هیچ 
چیزی برای پیشنهاد نسبت به این سویه جدید کروناویروس وجود 
ندارد و مشخص نیست این سویه جدید باعث بدتر شدن بیماری 

خواهد شد یا خیر یا اینکه واکسن ها دیگر موثر می باشند یا خیر.
پیش از این نیز سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده بود در شش 
کشور موارد جدیدی از کروناویروس را در چندین مرکز پرورش 
راسو )مینک( گزارش کرده اند که دانمارک و ایاالت متحده از جمله 
شش کشوری هستند که مواردی از کروناویروس جدید که به مراکز 

پرورش راسو مرتبط بوده اند، را گزارش کرده اند.
اما در مورد ویروس، جهش یک سیر تکاملی است که بسیاری از 
این جهش ها به دلیل آنکه مطلوب نیستند، به سرعت از جمعیت 
پاک می شوند اما بعضا این جهش ها ممکن است در طول زمان 
ادامه پیدا کرده و بعد از گذشت چندین ماه یا چند سال می توانند 
باعث تغییر فیزیولوژیکی در ویروس شده به گونه ای که باعث تغییر 

سرایت پذیری و کشندگی ویروس شود.
ماهان غفاری، پژوهشگر اپیدمیولوژی و تکامل ویروس دانشگاه 
آکسفورد در گفت وگو با ایسنا درباره شناسایی نوع جدیدی از 
کروناویروس در انگلیس گفت: »هنوز اطالعات جدیدی درباره 
شناسایی نوع جدیدی از کرونا ویروس در انگلستان گزارش نشده 

است اما به نظر می رسد این جهش بومی جنوب انگلستان باشد.«
وی با بیان اینکه این جهش ویروس کرونا از روی ۱۰۰۰ نفر نمونه 

ژنتیکی در این کشور گزارش شده است افزود: »ممکن است این جهش 
ویروس موجب افزایش سرایت پذیری بیماری شود اما برآوردهای 
اولیه بر این موضوع تاکید دارد که قرار نیست این جهش ویروس 

در واکسیناسیون خللی ایجاد کند.«
غفاری با اشاره به اینکه گزارشات اولیه نشان داده است که جهش 
ویروس به گونه ای نیست که بخواهد از واکسن فرار کند، تصریح 
کرد: »خیلی زود است بخواهیم درباره این جهش ویروس اظهار 
نظر قطعی کنیم اما به نظر می رسد این جهش جدید ویروس همانند 

جهش D6۱۴G ویروس باشد.«
این پژوهشگر تکامل ویروس دانشگاه آکسفورد در مورد جهش 
D6۱۴G کروناویروس گفت: »در مورد کروناویروس، جهشی که 
از ابتدای بیماری روی آن رصد شده بود، جهش D6۱۴G بود که 
این جهش موجب تغییر آمینواسید شده و باعث می شود چسبندگی 
سنبله یا شاخک های روی ویروس به سلول ها بیشتر شده و شانس 
سرایت پذیری را افزایش دهد که در این زمینه صحبت های زیادی 

مطرح شده است.«
وی با تاکید بر اینکه باید نسبت به اخبار جهش کروناویروس محتاط 
باشیم، افزود: »در خیلی از اوقات جهش های زیادی درباره کروناویروس 
مطرح می شود که بعد از تحقیقات صورت گرفته درباره آن مشخص 
شده که تنها تب داغ جهش بوده است که خیلی هم جدی نبوده است.«
غفاری با اشاره همکاری دانشگاه آکفسورد با کنسرسیوم ژنتیک 
انگلستان گفت: »طبق بررسی هایی که با اساتید و همکاران خودمان 
در دانشگاه آکسفورد در زمینه جهش گزارش شده از ویروس کرونا 
داشتیم، معتقدند که این خبر کمی تب و تاب دادن است و بخشی از 

این موضوع به آن معنا جدیت نداشته یا خیلی زود است بخواهیم 
درباره خطرات این جهش صحبت کنیم.«

پیش از نیز جاناتان بال، استاد ویروس شناسی مولکولی در دانشگاه 
ناتینگهام گفت: »اطالعات ژنتیکی در بسیاری از ویروسها می تواند 
خیلی سریع تغییر کند، که گاهی اوقات این تغییرات می تواند به نفع 
ویروس باشد )با این امکان که ویروس انتقال یابد یا از واکسن ها یا 
درمان ها فرار کند( اما بسیاری از تغییرات هیچ تاثیری در بیماری ندارد.«
وی گفت: »حتی اگر یک نوع ژنتیکی جدید از ویروس نیز ظهور 
کرده باشد و در بسیاری از مناطق انگلستان و سراسر جهان نیز در 
حال گسترش باشد، اتفاق کامال تصادفی رخ می دهد بنابراین مهم 
این است که ما باید هرگونه تغییر ژنتیکی را که اتفاق می افتد بررسی 
کرده تا ببینیم بر رفتار ویروس تاثیر می گذارد یا خیر و تا زمانی که 
این کار مهم را انجام ندهیم، ادعا در مورد تاثیرات احتمال جهش 

ویروس زودرس است.«
آلن مک نالی، کارشناس دانشگاه بیرمنگام نیز در این باره گفت: »نباید 
نسبت به این موضوع هیستریک شویم. این کروناویروس جدید بدان 
معنا نیست که قابلیت انتقال ویروس بیشتر شده یا بیماری عفونی تر یا 
خطرناک تر شده است بلکه آن چیزی که در این شرایط مهم می باشد 

این است که باید بدانیم بیشتر مراقب باشیم.«
مک نالی گفت: »تالش های زیادی برای توصیف نوع و درک ظهور 
این کرونا ویروس جدید ادامه دارد. مهم است که یک دیدگاه آرام و 
منطقی نسبت به سویه جدید ویروس داشته باشیم زیرا جهش یک 
ویروس امری طبیعی است و ما انتظار داریم که انواع جدیدی از کرونا 

ویروس به مرور زمان به وجود آیند و سپس هم از بین بروند.«

بابت نوع جدید کروناویروس نگران باشیم؟ 
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وزیر بهداشت: 
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
»اگر چه ما همواره قدردان محققانی هستیم که 
مقاله تولید می کنند تا در رتبه بندی های جهانی رتبه 
کشور را ارتقا  دهند، ولی هرگز مقاله ِصرف تنها 
مشکل گشای مسائل کشور در حال توسعه نیست.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در مراسم مجازی 
رونمایی از طرح های فناورانه دانشگاه های علوم 
پزشکی ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوری به 
محققان، فناوران و همه کسانی که دغدغه اعتالی 
کشور را دارند، افزود: »اگر کشوری می خواهد در 
راستای توسعه گام بردارد، تاثیرگذارترین مولفه 
و فاکتور، موضوع پژوهش است که متاسفانه در 
برخی از کشورها از جمله در کشور خودمان 
تصور بر این است که اندیشه پژوهشگری باید 

از دانشگاه ها آغاز شود.«
وی ادامه داد: »من اعتقاد دیرینه دارم که اگر قرار 
است پژوهش نهادینه شود، در کشور باید روحیه 
پژوهشگرانه و جستجوگرانه در کودکان از دوران 
مدرسه تقویت شود. هر چند که فرهنگ ما و 
برخی از فرهنگ ها آمیخته با تحجر و تعصباتی 
است که مبنای اصیل فرهنگی دارند، مانند اینکه 
کودکان فضولی نمی کنند در حالی که من می گویم 

بچه ها باید فضولی کنند.«
نمکی با بیان اینکه تقویت این فرهنگ که کودکان 
باید کاوشگرانه و جستجوگرانه حرف بزنند و سوال 
بپرسند، مبنای تغییر رویکرد ما در پژوهشگری 
و جستجوگری است، یادآور شد: »ما باید روح 
جستجوگرانه و مطالبه گری را از دوران مدرسه 
آغاز کنیم و این اولین تقاضای ما از همه مسئوالن و 
سیاستگذاران نظام کشور است که مدرسه را تبدیل 
به اولین پایگاه جستجوگری و کاوشگری و تقویت 
روحیه جستجوگری را در کودکان قرار دهند.«

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بیان 

نقش پژوهش در توسعه کشورها پرداخت و با 
تاکید بر اینکه پژوهش نقش بی بدیلی در توسعه 
کشورها دارد، یادآور شد: »کشورهایی مانند چین 
و جنوب شرقی آسیا درست در روزهای بسیار 
سخت اقتصادی، بیشترین انرژی خود را صرف 
تحقیقات و گسترش  بخش های تحقیق و توسعه 
مراکز تحقیقاتی قرار دادند و این امر باعث شده 
که این کشورها را در گام های جلوتر از کشورهای 

غربی ببینیم.«
وی دلیل این امر را این دانست که کشورهای 
غربی به دلیل مضایقی که به دلیل کرونا متحمل 
شدند، کمتر وقت خود را در امر پژوهش صرف 
کردند و خاطر نشان کرد: »کشورهای چین و 
آسیای جنوب شرقی در پیک بدترین روزهای 
اقتصادی بیشترین وزن فعالیت آنها به امر تحقیقات 
اختصاص یافته است؛ از این رو ما اولین گامی که 
باید در سیاست های کالن کشور برداریم، دادن وزن 
مناسب به امر تحقیقات و بودجه ریزی ملی است.«

نمکی اضافه کرد: »مورد دیگری که از دانشگاه های 
علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی و کلیه مراکز 
تحقیقات انتظار می رود، این است که تحقیقات 
را به سمت تولید محصوالتی ببریم که بتوانند 
راهکاری برای حل مشکالت برای توسعه کشور 

ارائه دهند.«
همواره  ما  چه  »اگر  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
قدردان محققانی هستیم که مقاله تولید می کنند 
تا در رتبه بندی های جهانی رتبه کشور را ارتقا 
 دهند، ولی هرگز مقاله ِصرف تنها مشکل گشای 
مسائل کشور در حال توسعه نیست، بلکه مقاله 
باید یک محصول جانبی برای رسیدن به محصول 
اساسی تر باشد که می تواند یا تشخیص زودرس، 
یک داروی جدید، یک راهکار جدید برای کشور 
و همچنین یک حلقه ای برای پیوستن به حلقه های 

آتی برای تولید ملی و خودکفایی جدید برای 
کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزیر  باشد.«  کشور 
»تقاضا می کنم که با منابع محدود ملی که داریم، 
تحقیقات را به سمت یک راهکار برای حل یک 

مشکل کشور سوق دهیم.«
نمکی با بیان اینکه در دانشگاه های علوم پزشکی، 
بر توسعه ملی می تواند نقش  پژوهش عالوه 
بی بدیلی در توسعه نظام سالمت کشور داشته 
توسعه  ابزارهای  از  »یکی  شد:  یادآور  باشد، 
کشورها، توسعه زیرساخت های بهداشت و نظام 
دانشگاه های  در  ما  این رو  از  است،  سالمت 
مراکز  برای  حساس تری  نقش  پزشکی  علوم 
تحقیقات برای توسعه ملی قائل هستیم؛ چرا 
که تحقیقات به توسعه زیر ساخت نظام سالمت 
کمک می کند و نظام سالمت در توسعه ملی 

بسیار موثر است.«
وی افزود: »اگر تحقیقات ما منجر به کاهش مرگ 
و میرها، ناتوانی ها، آسیب های اجتماعی و افزایش 
سطح تندرستی مردم در کشور شود، میزان از 
کارافتادگی نیروهای مولد را در پی خواهد داشت؛ 
از این رو این تحقیقات در ارتقای ملی و تولید 

ملی و درآمد ناخالص ملی موثر خواهد بود.«
در  »تحقیقات  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
همه  مانند  گرچه  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
در  مستقیم  غیر  و  مستقیم  می تواند  تحقیقات 
توسعه ملی موثر باشد، به دلیل نقش الینفک از 
توسعه بهداشت و سالمت، می تواند به صورت 
مضاعف در افزایش درآمد ناخالص ملی و افزایش 
طول عمر و امید به زندگی و کاهش هزینه های 
کمرشکن نظام سالمت نقش آفرینی کند؛ از این 
روالزم است از رفتارهای جزیره ای بپرهیزیم و 

کار یکدیگر را تکمیل کنیم.«
نمکی با تأکید بر اینکه همچنین ضروری است که 

به صورت یک شبکه مشکالت را برطرف کنیم، 
اضافه کرد: »در راستای پیوستن به دانشگاه های 
نسل های جدید که قادرند مشکالت کشور و جهان 
را مرتفع کنند، رویکرد شرکت های دانش بنیان یک 
رویکرد تأثیرگذار بوده است و در این زمینه در 
این دولت توانستیم بیش از ۵ هزار شرکت دانش 
بنیان را مستقر کنیم که از این تعداد ۵۰۰ شرکت 
در دانشگاه های علوم پزشکی فعالیت می کنند.«

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه ما به عنوان متولی 
تخصیص منابع، بودجه شرکت های دانش بنیان را 
به شکل قابل توجهی افزایش دادیم، خاطر نشان 
کرد: »اعتقاد داریم راه برون رفت کشور از بحران ها، 
دست دراز کردن به سوی آمریکا نیست؛ بلکه 
کمک گرفتن از شرکت های دانش بنیان است و 
باید باور کنیم که در بیرون از مرزهای کشور 

پیام دلخوش کننده ای دریافت نخواهیم کرد.«
وی ادامه داد: »متکی بودن به دانش داخل و باور 
داشتن به فناوران، بزرگترین نقطه قوت ما در 
کشور محسوب می شود و این تنها راهی است 
که می تواند ما را از شرایط سخت بیرون بیاورد.«
وزیر بهداشت گفت: »اگر دست و پا به سوی 
آمریکا دراز کنیم، هیچ گونه سرافرازی در کشور 

نخواهیم داشت.«
نمکی خاطرنشان کرد: »در ابتدای شیوع اپیدمی 
کرونا، ذهن و روح من درگیر این طوفان بود؛ اما 
در عرض کمتر از ۵۰ روز، تولید ماسک، تست های 
PCR با تکیه بر پردازش داخلی و شوینده ها، 
به  دانش بنیان  توسط شرکت های  ضدعفونی ها 

تولید رسید و این یک افتخاری بزرگ بود.«
به گزارش ایسنا، وی افزود: »ما روزهای بسیار 
سختی داشتیم، اما امیدواریم با تکیه بر دانش 
داخلی و پژوهش های کارآمد، روزهای موثرتری 

را رقم بزنیم.«

مقاله ِصرف مشکل گشا نیست
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رییس رصدخانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از مقابله با شیوع کووید19 و پیشگیری از آن 
در طرح شهید سلیمانی و رصد همزمان اطالعات 
طرح و نمایش آن به سیاستگذاران و جامعه خبر داد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، اردشیر خسروی 
با بیان این مطلب افزود: »در این طرح به صورت 
فعال وارد فاز مبارزه با کووید19 و امر پیشگیری از 
توسعه بیماری شده ایم. یعنی دیگر منتظر نمی شویم 
بیمار به سراغ ما بیاید بلکه با شناسایی بیماران توسط 
تیم های داوطلب و مجری طرح، بیماران در مراحل 
اولیه تحت درمان قرار می گیرند و این امر از سخت 
شدن درمان و عوارض بیماری همچون توسعه آن 

و افزایش مرگ ها جلوگیری می کند.«
وی افزود: »در طی اپیدمی ده ماهه کووید19 در کشور، 
برنامه های مختلفی توسط وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی اجرا شده که یکی از این برنامه ها که 
با عنوان طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در حال اجرا 
است بحث مدیریت پیشگیری و کنترل کووید19 به 
شیوه محله محور توسط نیروهای داوطلب مردمی اعم 
از بسیج، هالل احمر، دانشجویان، داوطلبان سالمت 

و پرسنل وزارت بهداشت می باشد.«

آذر شروع  اول  از  »این طرح  داد:  ادامه  خسروی 
شده و قرار است در محورهای مختلف، فعالیت ها 
با همکاری بین بخشی تا اردیبهشت 14۰۰ انجام 
گیرد. به طور کلی چهار تیم محله محور در طرح 

شهید سلیمانی شکل می گیرد.«
وی در تشریح این تیم ها گفت: »یک تیم مسئول 
رهگیری افرادی است که در تماس با بیمار کووید19 
بوده اند که اگر الزم باشد باید شناسایی شده و از آنان 
تست گرفته شود. تیم دوم، تیم ویزیت )مراقبت( در 
منزل است که یک تیم پزشکی افراد را ویزیت و 
درمان کنند. یک تیم نظارتی هم داریم که تیم اخیر 
توسط نیروهای بهداشت محیط و حرفه ای در مراکز 
خدمات جامع سالمت مدیریت می شوند. ولی از 
نیروهای داوطلب هم برا ی نظارت بر رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی در این تیم ها استفاده خواهد شد.«

رییس رصدخانه وزارت بهداشت بیان کرد: »تیم 
نظارتی بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی در اماکن 
نظارت خواهد کرد. یک تیم حمایتی هم وجود دارد 
که اختصاص دارد به حمایت از افراد آسیب پذیر، 
حال چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سالمندی و چه 
از نظر بیماری های خاص و غیرواگیر که مسئولیت این 

تیم به عهده بسیج و داوطلبان بسیجی است. افرادی 
که نیاز به کمک دارند در این طرح مورد پشتیبانی و 

حمایت های الزم  قرار می گیرند.«
خسروی اذعان داشت: »برای اجرا و رصد درست 
طرح شهید سلیمانی، داشبوردی از شاخص هایی که 
برای طرح تعریف شده در اختیار داریم و در رصدخانه 
معاونت بهداشت که هفته پیش تشکیل شده است 
اطالعات این شاخص ها وارد خواهد شد و این 
اطالعات، تبدیل به یکسری شاخص های عملکردی 
می شوند تا بتوانیم با ارتباطی که از طریق صدا و سیما 
با مردم گرفته می شود روند اجرایی طرح را به جامعه 
نمایش دهیم.« وی افزود: »قرار است ضمن ارتباط 
با دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، رؤسای 
دانشگاه ها، استانداران و فرمانداران شهرستان ها، این 
اطالعات رصد شده و کاستی ها و میزان تحقق اهداِف 
طرح، تعیین شده و در نهایت فعالیت ها به صورت 

اعداد و ارقام اطالع رسانی شوند.«
وی تصریح کرد: »در حال حاضر اولویت برنامه های 
رصدخانه معاونت بهداشت، پوشش طرح شهید 
سلیمانی است ولی در دراز مدت برنامه های رصدخانه 
خیلی بیش از این طرح خواهد بود. قرار است اطالعات 
شاخص های کالن معاونت بهداشت را هم بتوانیم 
در رصدخانه احصاء کرده و نتایج و گزارش آنها را 
به سیاستگذاران، کارشناسان و مدیران عرضه کنیم. 
بخشی از این اطالعات هم با رعایت دستورالعمل های 
امنیتی تعریف شده در دسترس عموم مردم قرار خواهد 
گرفت.« رییس رصدخانه وزارت بهداشت گفت: 
»ابعاد شاخص های داشبورد رصدخانه، شامل وضعیت 
سالمت مردم، پوشش خدماتی که دریافت می کنند، 
امکانات بهداشتی که در اختیار ماست، تعداد نیروی 
انسانی و سایر شاخص های مورد نیاز است. پایش 
روند این شاخص ها که آیا افزایشی یا کاهشی است و 
تحلیل داده های دریافتی برای کمک به سیاستگذاری 
توسط مدیران ارشد نظام سالمت از اهداف رصدخانه 
معاونت بهداشت خواهد بود.« خسروی افزود: »این 
رصدخانه به نظام برنامه ریزی سالمت کشور کمک 
خواهد کرد تا تصمیم سازی های سالمت در حوزه 

بهداشت و درمان کشور مبتنی بر شواهد علمی باشد.«
وی گفت: »کارهای مقدماتی اجرای طرح شهید 
سلیمانی در روزهای اخیر انجام گرفته و قرار است 
اطالعات از سامانه های مختلف دریافت شود تا بتوانیم 
آنها را تحلیل و گزارش کنیم و بازخوردشان را در 
اختیار دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز قرار دهیم.«

رییس رصدخانه وزارت بهداشت ادامه داد: »بیماری 
کووید19 هرچه زودتر شناسایی شود بار بیمارستان ها 
کمتر شده و موجب کاهش عوارض بیماری و مرگ ها 
می شود. هرچه بیماری دیرتر شناسایی شود درمان 
بیماری سخت تر و عوارض آن شدیدتر است. پوشش 
درمانی و دارویی گروه های پرخطر مثل سالمندان نیز 

در این طرح پیش بینی شده است.«
وی با اشاره به این که هم اکنون تمام دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور تیم های اجرایی طرح را تشکیل 
داده اند و برنامه ریزی های عملیاتی انجام گرفته است، 
گفت: »برای تمام محالت یکسری پایگاه های بسیج 
و پایگاه های وزارت بهداشت مشخص شده اند. تعداد 
تست ها افزایش یافته است. در این طرح تست سریع 
تشخیص کووید19 حتی درب منزل خواهیم داشت تا 
بتوانیم تهاجمی تر نسبت به ویروس عمل کنیم و حجم 
مراجعه به مراکز درمانی و آی سی یوها را کم کنیم.«
وی گفت: »خوشبختانه در چند هفته اخیر، بیماری 
کرونا به دلیل رعایت دستورالعمل ها روند کاهشی 
پیدا کرده و امیدواریم با اجرای طرح شهید سلیمانی 

موارد بیماری روز به روز کاهش یابد.«
خسروی افزود: »رصد داده ها همزمان با اجرای طرح 
شروع شده است. شاخص ها طبقه بندی شده اند. در 
این طرح مشخص خواهد شد چقدر توانسته ایم 
بیماری را کم کرده و مرگ ها را کاهش دهیم و 
چقدر توانسته ایم از مردم آسیب پذیر حمایت کنیم.«
وی اظهار داشت: »در طرح شهید سلیمانی برای اولین 
بار پیش بینی شده است تا تیم ها بتوانند با مراجعه به 
مردم با کمک تلفن همراه اطالعات را جمع آوری کرده 
و تست سریع انجام دهند. آموزش تیم ها و نیروهای 
مجری طرح نیز توسط پایگاه ها و مراکز خدمات جامع 

سالمت وزارت بهداشت انجام می شود.«

پیشگیری از ابتال و مقابله با شیوع کووید19 
با اجرای طرح شهید سلیمانی

محصول زیست فناوری، رزین های کروماتوگرافی خالص سازی 
داروهای نوترکیب شرکت نوآوران زیست گستر ارگ تبریز با حضور 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رونمایی شد.
به گزارش سپید، دوازدهمین آیین پویش ره سالمت و افتتاح 9 پروژه ی 
سالمت، پژوهشی و فناوری در هفت دانشگاه علوم پزشکی با حضور 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای دانشگاه های 
علوم پزشکی تبریز، تهران، شیراز، اصفهان، البرز، کرمانشاه، ساوه و 

شهرکرد از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این جلسه با بیان اینکه شرکت 
نوآوران زیست گستر ارگ از سال 96 در جمع شرکت های دانش 

بنیان این دانشگاه مستقر شده است ، از فروش 3۰۰ میلیون تومانی 
محصوالت این شرکت در طول سال جاری خبر داد.

محمد حسین صومی ابراز امیدواری کرد که این شرکت در آینده ی 
نزدیک، توانایی تامین نیاز کشور را در زمینه ی تولید رزین های 

کروماتوگرافی خالص سازی داروهای نوترکیب، داشته باشد.
وی در خاتمه متذکر شد: »نیاز کشور به رزین های کروماتوگرافی، 

2۰۰۰ لیتر است که این شرکت توانایی تولید ۵۰۰ لیتر را دارد.«
بر اساس این گزارش، شرکت نوآوران زیست گستر ارگ، تنها 
تولیدکننده ی تخلیص کننده ی پروتئین آنتی بادی آنزیم در ایران بوده 
و دانش فنی باال، دوستداری محیط زیست، بهره مندی از علوم نوین و 

پژوهش محور بودن و برابری با برندهای جهانی از جمله ویژگی های 
محصوالت زیست فناوری تولید شده در این شرکت است.ایسنا

با حضور مجازی وزیر بهداشت انجام شد

رونمایی از رزین های کروماتوگرافی خالص سازی داروهای نوترکیب در تبریز



گزارش سپید از اهم مشکالت جامعه پرستاری به مناسبت آغاز هفته پرستار

  امین جاللوند
از امروز، هفته پرستار آغاز می شود. شاید بتوان 
حرفه ای  فعالیت  سال  سخت ترین  را  امسال 
پرستاران در تاریخ معاصر به حساب آورد. قطعا 
فداکارانه  که  درمانی  از عمده گروه های  یکی 
چشمگیری  نقش  و  آمدند  خدمت  میدان  به 
در نجات جان بیماران مبتال به کرونا داشتند، 
نیروهای پرستاری بودند. جامعه پرستاری در 
طول 10 ماه اخیر از جان و دل مایه گذاشته 
است تا بیماران مبتال به کرونا بتوانند از خدمات 
درمانی و مراقبتی استاندارد برخوردار شوند. 

بر اساس آمارهای رسمی، حدود 45 هزار پرستار 
نیز تاکنون به کرونا مبتال شده اند. بسیاری از 
نیروهای پرستاری با وجود دستمزدهای پایین 
در چندین شیفت در مراکز درمان کرونا حضور 
دارند. کمبود نیروی پرستاری نیز بیداد می کند 
و طبق آمارهای منتشر شده، گاهی مسئولیت 
یک  به  کرونا  به  مبتال  بیمار   10 از  مراقبت 
هنوز  حال،  عین  در  می شود.  سپرده  پرستار 
برخی معوقات و فوق العاده ویژه کادر پرستاری 

پرداخت نشده است. 
با وجود تمام این مشکالت شاهد هستیم که 
همچنان جامعه پرستاری، میدان خدمت را خالی 
نکرده است. نمایندگان جامعه پرستاری انتظار 
دارند در این شرایط سخت که پرستاران از سالمت 
خود گذشته اند و خدمت در مراکز درمان کرونا 
را برگزیده اند، حداقل حقوق و مزایای قانونی 
آنها پرداخت شود و مورد حمایت قرار بگیرند.

از کاهش کارانه ها تا تاخیر 6 ماهه در 
پرداخت معوقات 

یکی از عمده گالیه های جامعه پرستاری، تاخیر در 
پرداخت معوقات است. همچنین برخی پرستاران 
می گویند که در دوران کرونا، نه تنها حقوق و 
مزایای آنها افزایش پیدا نکرده، بلکه حتی به 
دلیل کاهش درآمد برخی مراکز درمانی، کارانه 

آنها را نیز کاهش داده اند.
مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت 
هم با اشاره به تاخیر در پرداخت مطالبات و 
معوقات پرستاران، بیان کرد: »در سال گذشته به 
طور میانگین حدود 1۸ ماه در پرداخت معوقات 
اکنون به  اما  و کارانه  دانشگاه ها عقب بودیم، 
حدود شش ماه رسیده است. حتی در بسیاری 
از دانشگاه ها پرداخت معوقات بروز شده است. 
درخواست ما نیز از دانشگاه ها این است که برای 
امسال هم حداکثر حدود چهار ماه معوقه داشته 
باشند. همچنین قرار است مبلغی تحت عنوان 
حق کرونا یا پاداش به این عزیزان پرداخت شود. 
از سوی  هم  ویژه  فوق العاده  پرداخت  دستور 
معاونت توسعه وزارت بهداشت به دانشگاه ها 
ابالغ شده است که امیدواریم زودتر اجرایی شود.«

او با اشاره به مشکل کاهش مبلغ کارانه پرستاران 
به دلیل کاهش درآمد بیمارستان ها، تصریح کرد: 
»یکی از اقدامات مهمی که اسفند سال 1۳۹۸ 
انجام شد، جدا شدن اضافه کار از کارانه بود. با 
این اقدام قرار شد منبع جدایی برای کارانه در 
نظر گرفته شود. اکنون تعداد زیادی از پرستاران 
به علت کمبود نیرو، اضافه کاری انجام می دهند. 
بیمارستان ها  اختصاصی  درآمد  کرونا  از  پس 
کاهش یافته و به همین دلیل نیز متاسفانه مبلغ 
کارانه پرستاران، کمتر شده است. البته امیدواریم 
کننده  جبران  بتواند  ویژه  فوق العاده  پرداخت 

کاهش مبلغ کارانه باشد.«
پرداخت  نظام  درخصوص  حضرتی  همچنین 
حقوق و دستمزد پرستاران نیز که قرار بود از 
سال گذشته تغییر کند، افزود: »ابالغیه ای که در 

اسفند ۹۸ با امضای سه معاونت توسعه، درمان و 
پرستاری وزارت بهداشت به دانشگاه ها ابالغ شد، 
خواستار لغو طرح "قاصدک" در نظام پرداخت 
بود و عمال هم این کار صورت گرفته است. البته 
مشکالت کووید1۹ پیش روی ما حاضر شد، ولی 
اصالح نظام پرداخت، جزئی از اولویت های ما 
است. تاکنون در این خصوص اقدامات زیادی 
صورت گرفته که البته هنوز تکمیل نشده است.«
وی درباره آخرین اقدامات انجام شده جهت 
پرداخت معوقات پرستاران نیز گفت: »از ابتدای 
شیوع کرونا تاکنون اقدامات مناسبی برای کادر 
درمان و بویژه پرستاران صورت گرفته است و 
حق همه افراد نظام سالمت مورد توجه قرار 
گرفت. در این راستا افزایش 50 درصدی حقوق 
شکل گرفت که شامل حال پرستاران هم شد. از 
طرفی به همت معاونت توسعه وزارت بهداشت 
و با تالش فراوان، مجوز پرداخت فوق العاده ویژه 
گرفته شد که خبر خوبی برای پرستاران است. 
اقدام خوب دیگر همسان سازی حقوق پرستاران 
شرکتی بود و پس از جلسات متعدد با معاونت 
توسعه، دستورالعملی برای ساماندهی وضعیت 
پرستاران شرکتی تهیه شد که بسیار مفید بود.«

مشکل »کمبود پرستار« کماکان پابرجاست
در بسیاری از مراکز درمانی، کمبود پرستار به 
یک پاشنه آشیل جدی برای خدمت به بیماران 
تبدیل شده است. کمبود پرستار در بسیاری از 
مراکز درمانی را می توان عامل مهم خستگی و 

فرسودگی شدید کادر پرستاری دانست.

معاون پرستاری وزارت بهداشت نیز کمبود نیروی 
پرستاری را مشکلی جدی خواند و ادامه داد: 
»از سال ۹۸ تاکنون حدود 10 هزار نیرو جذب 
کردیم، اما هنوز هم پاسخگوی کمبود نیروی 
این  برای رفع  پیگیری های فراوانی  ما نیست. 
مشکل صورت گرفت، اما هنوز هم چنین مشکلی 
تخت  هزار  دو  کرونا،  دوران  در  دارد.  وجود 
اضافه  کشور  بیمارستانی  تخت های  به   ICU
شد که احتیاج به نیرو دارند. اخذ مجوز جذب 
۳0 هزار نیروی دیگر نیز توسط معاونت توسعه 
وزارت بهداشت صورت گرفته و اعتبارات آن 
نیز تامین شده است. امیدواریم تعداد باالیی از 

آنها از میان پرستاران جذب شوند.«
امتیاز  اخذ مجوز  »از سوی دیگر،  افزود:  وی 
مشارکت برای پرستاران شرکتی که در جریان 
کرونا فعال بودند نیز انجام شد. بر این اساس، 
برای پرستاران شرکتی که در دوران کرونا در 
بخش کرونا فعال بودند امتیازاتی درنظر گرفته 
آزمون های  در  شرکت  از  پس  که  است  شده 
استخدامی این امتیاز را هم می گیرند تا به صورت 

پیمانی یا قراردادی جذب شوند.«
حضرتی درباره جذب پرستاران ۸۹ روزه نیز اظهار 
کرد: »پس از شیوع همه گیری کووید1۹ تصور 
می کردیم سه یا چهار ماه بعد بیماری مرتفع شود. 
به همین دلیل، دانشگاه ها اقدام به جذب پرستاران 
۸۹ روزه کردند، اما اکنون که تقریبا ۳00 روز از 
آغاز جریان کرونا در کشور می گذرد، انتظار داریم 

جذب نیروی ۸۹ روزه نداشته باشیم. 
ادامه در صفحه 13 

ققنوس های بی ادعا  در آتش کرونا
تاکنون 45 هزار پرستار به کرونا مبتال شده اند 

پرستاران از تاخیر در پرداخت معوقات، کاهش کارانه و کمبود شدید نیرو گالیه دارند

بر اساس آمارهای رسمی، 
حدود 45 هزار پرستار نیز 

تاکنون به کرونا مبتال شده اند. 
بسیاری از نیروهای پرستاری 

با وجود دستمزدهای پایین در 
چندین شیفت در مراکز درمان 

کرونا حضور دارند. کمبود 
نیروی پرستاری نیز بیداد 

می کند و طبق آمارهای منتشر 
شده، گاهی مسئولیت مراقبت 

از 10 بیمار مبتال به کرونا به 
یک پرستار سپرده می شود
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 ادامه از صفحه 12
بسیاری از دانشگاه ها نیز موضوع را به گونه ای 
مدیریت کردند که پرستاران ۸۹ روزه به صورت 
شرکتی یا خرید خدمت جذب شوند. البته در 
برخی دانشگاه ها هنوز پرستارانی به این شکل 
فعال هستند که امیدواریم به شکل خرید خدمت 
جذب شوند.« همچنین معاون پرستاری وزارت 
بهداشت با اشاره به تمدید طرح کادر پرستاری، 
اظهار کرد: »پیش از ایام کرونا این طرح 24 ماه 
بود که پس از کرونا میزان طرح به ۳6 ماه رسید.«

تاکنون 45 هزار پرستار به کرونا مبتال شده اند
از دوران کرونا تاکنون، پرستاران زیادی به کرونا 
مبتال شده اند و برخی از آنها نیز در مسیر خدمت 

به بیماران، شهید شده اند. 
معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره آخرین 
آمار ابتالی کادر پرستاری به کرونا نیز تصریح 
کرد: »تاکنون بیش از 45 هزار پرستار به کرونا 
مبتال شدند که دوره قرنطینه را طی کرده و به کار 
برگشتند، ولی درمورد شهدای پرستاری کمیته ای 
در وزارت بهداشت تشکیل شده است که آمار 

تعداد شهدا را آنها اعالم خواهند کرد.«
هوم کر  خدمات  ارائه  خصوص  در  حضرتی 
)خدمات در منزل( و استقبال از آن پس از شیوع 
کرونا نیز گفت: »پیش از کرونا هم مراکز هوم کر 

فعال بودند، اما کرونا سبب شد هم مردم و هم 
مسئوالن توجه ویژه تری به این حوزه داشته باشند 
و تمایالت بیشتری برای دریافت خدمات مراقبت 
در منزل ایجاد شود. ما به دنبال رفع موانعی بودیم 
تا از نظر تعرفه خدمات و پوشش بیمه ای هم 
مشکالت حل شود که گام موثری برای توسعه 

خدمات مراقبت در منزل باشد.«
او به ایسنا یادآور شد: »طی پاندمی کرونا بالفاصله 
آیین نامه مراقبت از مبتالیان کرونا در منزل نوشته 
شد و پس از مشخص شدن تعرفه خدمات، به 
دانشگاه ها ابالغ شد. االن تقریبا هشت ماه است 
که منتظر هستیم این خدمات تحت پوشش بیمه 
برود. اقداماتی که مربوط به معاونت پرستاری 

بوده انجام شده است و منتظر سایر اقدامات در 
شورای عالی بیمه هستیم. االن حدود هزار مرکز 
مراقبت پرستاری در منزل داریم که مجوز دارند 
و 561 مرکز فعال ارائه خدمات هوم کر وجود 
بیمار  از 45 هزار  بیش  دارد. در جریان کرونا 
بهره مند شدند.  این خدمات  از  کرونا  به  مبتال 
خدمات هوم کر بار کاری بیمارستان، مراجعات، 
درصد ابتال به عفونت ها و... را کاهش می دهد.«

حضرتی درخصوص شرایط امروز تربیت نیروی 
پرستاری نیز گفت: »خوشبختانه طی سال های اخیر 
استقبال از رشته پرستاری افزایش یافته است و 
افراد با نمرات بسیار باال به رشته پرستاری می آیند. 

ساالنه 11 هزار فارغ التحصیل پرستاری داریم و 1۹5 
دانشکده پرستاری در سطح کشور فعال هستند.«

حمایت از پرستاران نباید فقط در مقام 
حرف باشد

شکی نیست که اگر جامعه پرستاری در دوران 
بحران کرونا از خودگذشتگی به خرج نمی داد، 
تعداد فوتی های کرونا بسیار باالتر از آمار فعلی 
بود. بسیاری از گروه های مردمی و مسئوالن، بارها 
از فداکاری های جامعه پرستاری سخن گفته اند و 
از زحمات آنها تقدیر کرده اند. برخی از نمایندگان 
جامعه پرستاری می گویند تقدیر از جامعه پرستاری 
نباید فقط در مقام حرف باشد و مسئوالن باید 
در مقام عمل هم از پرستاران در این روزهای 

سخت، حمایت کنند.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار نیز در 
گفتگو با سپید از همین موضوع انتقاد می کند و 
می گوید: »در دوران بحران کرونا فقط در مقام 
کالم از پرستاران به عنوان قهرمانان سالمت یاد 
کردند، اما در مقام عمل شاهد هستیم که وضعیت 
پرستاران به نسبت چند ماه قبل، بسیار بدتر شده 
است. یک مشکل جدی دیگر این است که شاهد 
تضاد منافع در حوزه پرستاری هستیم. یعنی یک 
سری مسئوالن دولتی در حوزه پرستاری داریم که 

خودشان اعضای هیات مدیره شرکت هایی هستند 
که پرستار شرکتی را جذب می کنند. همچنین نادیده 
گرفتن حقوق پرستاران باعث شده است که آنها 
نیز بی اعتماد  نسبت به وعده وعیدهای دولتی 
شوند و به عنوان آخرین راهکار نیز گاهی به 
تجمع های اعتراضی دست بزنند. درمجموع، اگر 
در مقام عمل از پرستاران حمایت نشود، مدیریت 

بحران کرونا امکان پذیر نخواهد بود.«
او تاکید می کند: »متاسفانه در کشور ما برای جبران 
کمبود پرستار در دوران کرونا به جذب پرستاران 
۸۹ روزه اقدام کردند که مصداق عینی استثمار 
جامعه پرستاری است. این پرستاران با قرارداد 
شرکتی، نه بیمه هستند، نه مرخصی دارند و با 
راستا  این  در  شده اند.  حقوق، جذب  کمترین 
حدود سه هزار پرستار را استخدام کردند که بعد 
از سه ماه نیز تقریبا همه را اخراج کردند. این کار 
عالوه بر اینکه اخالقی نیست، نشان می دهد که 
دولت برای مهار کرونا نیز برنامه ریزی بلندمدت 
نداشت. همچنین با وجود آنکه حدود 50 هزار 
پرستار بیکار داریم و در بحران کرونا، نیاز جدی 
به آنها داریم، اما برنامه ریزی علمی و بلندمدتی 

برای جذب آنها وجود ندارد.«
شریفی مقدم خاطرنشان می کند: »با توجه به طوالنی 
شدن بحران کرونا، کادر پرستاری ما خسته و 
فرسوده شده اند. االن هر پرستار بجای چند نیرو 
کار می کند. محصول این فشار کاری، این خواهد 
بود که خطای پزشکی باال می رود. پرستار تا حدی 
توان دارد. اگر فشار به جامعه پرستاری افزایش 
پیدا کند و نیروهای تازه نفس جذب نشوند، آمار 

مرگ و میر بر اثر کرونا هم باال می رود.«
همچنین راحله هوشمند، پرستار فعال در بخش 
درمان کرونا نیز در گفتگو با سپید به بخشی از 
مشکالت جامعه پرستاری در دوران کرونا اشاره 
می کند و می گوید: »شاید خیلی از مردم با خودشان 
فکر کنند که دریافتی پرستاران در دوران کرونا 
بیشتر شده است، اما در خیلی از مراکز درمانی 
اینطور نیست. در برخی مراکز درمانی به پرستاران 
اعالم می کنند که چون درآمد بیمارستان کاهش 
پیدا کرده است، مجبوریم کارانه شما را کاهش 
دهیم و دیرتر پرداخت کنیم. یعنی نه تنها درآمد 
خیلی از پرستاران بیشتر نشده است، بلکه برخی 
از پرستاران با کاهش درآمد هم مواجه شده اند.«
او یادآور می شود: »پرستاران در بخش دولتی با 
افزایش شدید حجم کاری مواجه شده اند و پرستاران 
در بخش خصوصی نیز با خطر تعدیل نیرو روبرو 
هستند. در برخی مراکز درمانی خصوصی با اعالم 
اینکه درآمد بیمارستان ها کمتر شده است، اول از 
همه سراغ تعدیل پرستاران می روند تا هزینه ها 
را کاهش دهند. معتقدیم که نباید به پرستاران به 
دید سپر بال نگاه شود. یعنی نباید به این شکل 
باشد که تا وقتی به آنها نیاز داریم، شفاهی از 
آنها تقدیر کنیم، اما وقتی پای عمل رسید، مزد 
فداکاری شان را پرداخت نکنیم. با توجه به اینکه 
در بخش های درمان کرونا، همراه بیمار نمی تواند 
حضور داشته باشد، همین مساله نیز به بار کاری 

پرستاران اضافه کرده است.«
باید در نظر داشت که حمایت از پرستاران، نه 
تنها این گروه فعال در کادر درمان را به ادامه 
خدمت در مراکز درمان کرونا ترغیب می کند، 
درمانی،  کیفیت خدمات  افزایش  بلکه موجب 
کاهش خطاهای پزشکی و کاهش آمار فوتی های 

کرونا خواهد شد.

شریفی مقدم: متاسفانه در 
کشور ما برای جبران کمبود 

پرستار در دوران کرونا به جذب 
پرستاران 89 روزه اقدام کردند 
که مصداق عینی استثمار جامعه 
پرستاری است. این پرستاران با 

قرارداد شرکتی، نه بیمه هستند، 
نه مرخصی دارند و با کمترین 
حقوق، جذب شده اند. در این 

راستا حدود سه هزار پرستار را 
استخدام کردند که بعد از سه ماه 

نیز تقریبا همه را اخراج کردند
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حضرتی: پس از شیوع همه گیری 
کووید19 تصور می کردیم سه 

یا چهار ماه بعد بیماری مرتفع 
شود. به همین دلیل، دانشگاه ها 

اقدام به جذب پرستاران 89 
روزه کردند، اما اکنون که تقریبا 
۳00 روز از آغاز جریان کرونا در 

کشور می گذرد، انتظار داریم جذب 
نیروی 89 روزه نداشته باشیم. 
البته در برخی دانشگاه ها هنوز 

پرستارانی به این شکل فعال 
هستند که امیدواریم به شکل 

خرید خدمت جذب شوند

هوشمند: شاید عده ای فکر کنند 
که دریافتی پرستاران در دوران 

کرونا بیشتر شده است، اما در 
خیلی از مراکز درمانی اینطور 

نیست. در برخی مراکز درمانی به 
پرستاران اعالم می کنند که چون 

درآمد بیمارستان کاهش پیدا 
کرده است، مجبوریم کارانه شما 

را کاهش دهیم و دیرتر پرداخت 
کنیم. یعنی نه تنها درآمد خیلی 

از پرستاران بیشتر نشده است، 
بلکه برخی از پرستاران با کاهش 

درآمد هم مواجه شده اند



محرز، سرپرست پروژه تولید واکسن ایرانی کرونا در گفت وگو با سپید

ابراهیمی علی   
مینو محرز، سرپرست پروژه تولید واکسن 
ایرانی کرونا گفت: »روزی که از من خواسته 
شد تا نظارت بر فاز مطالعات بالینی واکسن 
ایرانی کرونا را بر عهده بگیرم با کمال میل 
واکسنی  که  بود  این  شرطم  اما  پذیرفتم، 
را به مردم توصیه خواهم کرد که زیر نظر 
و  ایمنی  از  تا  باشد  شده  آزمایش  خودم 
باشم.  داشته  کافی  اطمینان  آن  اثربخشی 
می دهم  مردم  به  را  اطمینان  این  ازاین رو 
که هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد و از این 

باشد.« نظر خیال همه راحت 
به گزارش سپید، با نزدیک شدن به روزهای 
مرحله  شروع  زمزمه های  دی ماه  نخست 
هم  کرونا  ایرانی  واکسن  ترایال  کلینیکال 
به گوش می رسد و ایرانیان در حال نظاره اند 
تا تست انسانی واکسن ایرانی شروع شود. 
البته همگان بی صبرانه منتظرند تا با سپری 
شدن مراحل آزمایشی این پروژه بزرگ ملی، 
بهار و یا تابستان سال آینده این محصول 
ایرانی به ثمر برسد و محصول ایرانی کام 

همه را شیرین کند.
پروژه  این  رسمی  مراجع  اعالم  اساس  بر 
علمی با حضور تعدادی داوطلب و در سه 
مرحله، با نظارت سه تن از متخصصان زبده 
پزشکی از ابتدای دی ماه آغاز خواهد شد 
مینو  بر عهده  ملی  پروژه  این  و سرپرستی 
عفونی  بیماری های  تخصص  فوق  محرز، 

با  مقابله  ملی  ستاد  علمی  کمیته  عضو  و 
بود. کرونا خواهد 

حال در این مجال به گفت وگو با این استاد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران نشسته ایم تا از 
ملی تست  رویداد  پیرامون  تحوالت  آخرین 
واکسن ایرانی کرونا بیشتر مطلع شویم و از شما 
هم خواهشمندیم این گفت وشنود را مرور کنید.

آغاز  برای  انجام شده  اقدامات  از  سپید: 
کرونا  ایرانی  واکسن  بالینی  کارآزمایی 

بگویید؟ ما  برای 
توسط  ساخته شده  واکسن  خوشبختانه 
تمام  است  توانسته  ایرانی  دانشمندان 
پشت  موفقیت  با  را  حیوانی  آزمایش های 
وزارت  اخالق  کمیته  مجوز  و  بگذارد  سر 
بهداشت را برای تست انسانی دریافت کرده 
است. ازاین رو آماده است تا بر روی انسان 
ثبت نام داوطلبان  هم تست شود و فراخوان 
است.  شده  صادر  هم  روند  این  در  شرکت 
پس ما منتظر هستیم تا ثبت نام به اتمام برسد 
تهیه  حال  در  واکسن ها  هم  زمان  آن  تا  و 
بر  واکسن  تست  نخست  مرحله  تا  هستند 

روی انسان آغاز شود.
پس از ورود به مرحله کارآزمایی بالینی مؤثر 
بودن واکسن اندازه گیری خواهد شد، به این 
مورد  آنتی بادی  توانست  خواهد  که  مفهوم 
نیاز را در بدن فرد ایجاد کند و در کنار آن 
سیف بودن و مصون بودن واکسن هم تست 

مؤثر و  تا مطمئن شویم واکسن  خواهد شد 
مصون بوده است.

البته امیدواریم این روند به سرعت طی شود 
بر روی  از تست واکسن  نتایج حاصل  زیرا 
حیوان ها بسیار خوب بود و ما به این واکسن 
امیدوار هستیم؛ لذا بعدازاینکه این مرحله را 
تولید  مرحله  به  واکسن  گذراندیم  به خوبی 
که  گفت  بشود  شاید  و  رسید  خواهد  انبوه 
قرار  که  واکسن هایی  از  زودتر  واکسن  این 
است از خارج خریداری و وارد کشور شود، 

به دست مردم خواهد رسید.
برای  ما  که  کنیم  فراموش  نباید  اینکه  ضمن 
واکسینه کردن تعداد زیادی از مردم کشورمان 
نیاز به میلیون ها دوز واکسن خواهیم داشت و 
بهتر است این واکسن ها از محل تولید داخل 

تأمین شود.
این را هم بگویم که به عنوان یک ایرانی افتخار 
می کنم که با این اقدام دوباره صنعت واکسن سازی 
ما که سال ها از آن بهره برده ایم، احیا خواهد شد 
و اگر ما بتوانیم دانش و فناوری تولید واکسن 
کووید 19 را هم داشته باشیم نیازی به کشورهای 
کیت های  حتی  و  واکسن  تهیه  برای  دیگری 
تشخیصی بیماری های ویروسی که ممکن است 
در آینده نزدیک شاهد شیوع و گستردگی جهانی 
البته خوشبختانه  نخواهیم داشت.  باشیم،  آنها 
امروز امکان تولید کیت تشخیص کرونا را در 
کشور داریم و در آینده نزدیک ظرفیت تولید 
واکسن را هم برای مقابله با کرونا خواهیم داشت.

در  شرکت  برای  داوطلبان  شرایط  سپید: 
کارآزمایی بالینی واکسن کرونا کدام است؟
در  داوطلب  افراد  بین  از  مشارکت کنندگان 
گروه سنی 18 تا 50 سال انتخاب و بعد از 
نیاز  مورد  تست های  اخذ  و  دقیق  معاینات 

شد.  خواهند  برگزیده 
این  که  است  این  هم  اقدام  این  از  هدف 
افراد هیچ گونه بیماری زمینه ای نداشته باشند. 
به  ابتال  سابقه  نباید  افراد  این  اینکه  ضمن 
کرونا هم داشته باشند و علت هم آن است 
که در افراد با سابقه ابتال به کرونا آنتی بادی 
وجود دارد و ما برای تزریق واکسن، افرادی 
از  آنتی بادی را پس  را می خواهیم که میزان 
تزریق در آنها بررسی کنیم و وقتی فردی از 
قبل آنتی بادی داشته باشد نمی توان میزان تأثیر 

واکسن را بر روی او بررسی کرد.
بنابراین پس از انجام این مراحل سری نخست 
تزریق  تا کار  انتخاب خواهند شد  داوطلبان 

واکسن بر روی آنها انجام شود. 
واکسن  که  بگویم  باید  هم  را  نکته  این 
افراد  و  بود  ایرانی هم دومرحله ای خواهد 
پس از دریافت نوبت نخست واکسن در یک 
تا اطمینان از  هتل اسکان داده خواهند شد 
مواجهه آنها با هرگونه عامل خطرزا به حداقل 
شوند  رهاسازی  افراد  این  اگر  زیرا  برسد 
بیماری های  یا  کرونا  به  مبتال  است  ممکن 

شوند.  دیگر 
ادامه در صفحه 15 

اطمینان می دهم که هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد
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 ادامه از صفحه 14
کنار  نیز در  بیمارستان سیاری  این  بر  عالوه 
هتل محل اسکان این افراد راه اندازی خواهد 
شد و یک پزشک هم به صورت تمام وقت در 
آن حضور خواهد داشت تا در صورت نیاز 
اقدامات الزم را انجام دهد. البته با توجه به 
نوع واکسن ایرانی و تست های موفق آن بر 
افراد  در  مشکل  بروز  احتمال  حیوان  روی 
بسیار اندک است، اما ما موظف هستیم تمام 

کنیم. را رعایت  احتیاط  جوانب 

واکسن  دریافت  داوطلب  کسی  آیا  سپید: 
شده است؟

یکی از مواردی که برای ما جالب بود این بود 
کشور  سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های  که 
آنها مراجعه کرده  به  افرادی  اعالم کردند که 
و خواستار حضور در این کارآزمایی شده اند. 
این بسیار موجب خوشحالی بنده و تیم سازنده 
واکسن است که افرادی داوطلب هستند تا این 

محصول بر روی آنها آزمایش شود.
باید بگویم که داوطلبان تست هر نوع دارو و 
واکسن افراد انسان دوست هستند زیرا حاضرند 
اگر  تا  شود  آزمایش  آنها  روی  بر  محصولی 
بدون خطر و اثرگذار بود بر روی سایر افراد 
نیز امتحان شود، ازاین رو به شخصه از این افراد 
تقدیر می کنم. امروز حتی تماس های زیادی با 
خود بنده در این خصوص گرفته می شود که 
عنوان می کنند می خواهند داوطلب تست واکسن 
باشند و ما امیدواریم نتایج واکسن آنقدر خوب 
باشد که شرمنده اینها نشویم و همه در آینده 
بتوانند  ایرانیان  تمام  که  باشیم  شاهد  نزدیک 

از این محصول ملی استفاده کنند.

سپید: گزینش داوطلبان از سوی چه کسانی 
انجام خواهد شد؟

آقای  و  بنده  عهده  به  افراد  این  گزینش  کار 
دکتر صالحی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 
و آقای دکتر طبرسی از دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی خواهد بود. البته علت اینکه بنده 
و این دو همکار پزشک من پیشنهاد سرپرستی 
تحقیقات را پذیرفتیم این بود که می خواستیم 
واکسنی که تهیه شده دقیق زیر نظر ما بر روی 
انسان آزمایش شود تا بتوانیم با اطمینان خاطر 
به همه توصیه کنیم که این واکسن را تزریق 
کنند. ضمن اینکه پروتکل این کارآزمایی بالینی 
هم توسط یکی دیگر از همکارانمان به صورت 
کامال علمی و منطبق با آخرین استانداردهای 

بین المللی نوشته شده است.

سپید: تعداد داوطلبان کارآزمایی بالینی در 
بود؟ نفر خواهند  هر مرحله چند 

حضور  نفر   56 آزمایش  نخست  مرحله  در 
در  اول  سری  افراد  این  و  داشت  خواهند 
محلی ایمن نگهداری خواهند شد تا مطمئن 
شویم که اثر واکسن خوب بوده و آنتی بادی 
مورد نیاز را ایجاد کرده باشد. عالوه بر این 
عوارض واکسن هم تحت کنترل خواهد بود. 
در سایر مراحل هم همین تعداد شاید کمتر و 
مراحل  تا  داشت  بیشتر مشارکت خواهند  یا 

برسد. اتمام  به  آزمایش  سه گانه 

نوبت  ایرانی کرونا در چند  سپید: واکسن 
به داوطلبان تزریق خواهد شد؟

داوطلبان واکسن را در دو نوبت و به فاصله 
دو تا سه هفته دریافت خواهند کرد و اگر هر 
انتها میزان  انجام شود در  دو تزریق  به خوبی 
آنتی بادی موجود در بدن فرد اندازه گیری خواهد 
شد و سپس مراحل دوم و سوم آغاز خواهد 
شد و پس از سپری شدن این مراحل به سوی 

واکسیناسیون عمومی پیش خواهیم رفت.

نوع  کدام  از  کرونا  ایرانی  واکسن  سپید: 
است  ممکن  چقدر  و  است  واکسن ها 

باشد؟ مشکل آفرین 
واکسن ایرانی کرونا از نوع واکسن های تولیدشده 
مرگ  خطر  و  است  شده  ضعیف  ویروس  از 
در پی ندارد و اگر عوارضی نیز داشته باشد، 

خفیف خواهد بود.

بالینی  کارآزمایی  دقیق شروع  زمان  سپید: 
بود؟ تاریخی خواهد  چه 

نسخت  مرحله  آغاز  برنامه ریزی ها  اساس  بر 
تست انسانی واکسن ایرانی کرونا اوایل دی ماه 
خواهد بود و خوشبختانه فراخوان آن هم منتشر 
شده است. البته شنیده ام که رئیس ستاد اجرایی 
فرمان امام که واکسن توسط یکی از شرکت های 
نهاد در حال ساخت است،  این  زیرمجموعه 
اعالم کرده است که این اتفاق از همان روز 
نخست دی ماه آغاز خواهد شد و این بهترین 

خبری است که می توانیم به مردم بدهیم.

ورود  برای  دقیقی  زمان  می توانید  سپید: 
بازار بدهید؟ به  ایرانی کرونا  واکسن 

با آغاز تست های انسانی و سپری شدن مراحل 
آن به نظر می رسد حداکثر زمانی که برای این 
نیاز باشد شش ماه خواهد بود و فکر  منظور 
می کنیم ما تا تیرماه واکسن را خواهیم داشت. پس 
احتمال اینکه واکسن ایرانی زودتر از خارجی ها 
به دست ما برسد وجود دارد زیرا واکسن های 
تاریخ  این  از  از خارج زودتر  خریداری شده 
به دست ما نخواهد رسید که این امیدواری به 

واکسن  تولید داخل را بیشتر هم می کند.

کرونا  ایرانی  واکسن  اطالعات  آیا  سپید: 
سازمان  همچون  بین المللی  نهادهای  برای 

جهانی بهداشت هم ارسال شده شد؟

و  مقامات  با  وبینار  یک  پیش  وقت  چند 
داشتیم  بهداشت  جهانی  سازمان  اعضای 
در  موجود  اطالعات  همه  جلسه  آن  در  و 
واکسن  آزمایش   و  تولید  مراحل  خصوص 
مورد  و  ارائه  حیوان  روی  بر  کرونا  ایرانی 
روند  این  البته  گرفت.  قرار  بررسی  و  نقد 
ما  زیرا  افتاد  خواهد  اتفاق  هم  ادامه  در 
بهداشت  جهانی  سازمان  که  هستیم  معتقد 
باید هر نوع واکسن و دارویی را تأیید کند 
همه  لذا  کنیم؛  استفاده  آن  از  بتوانیم  ما  تا 
و  شده  ثبت  به دقت  امروز  به  تا  اطالعات 
این  به  بهداشت  جهانی  سازمان  تأیید  برای 

شد. خواهد  ارسال  بین المللی  نهاد 
بنابراین این اطمینان را به همه مردم و مجامع 
علمی می دهیم که این واکسن تأییدیه مجامع 
را  بهداشت  جهانی  سازمان  به ویژه  و  علمی 
خواهد گرفت و سپس به تولید انبوه و توزیع 

در سراسر کشور خواهد رسید.

سپید: این نگرانی وجود دارد که اگر نهادهای 
و  تست  مراحل  از  یک  هر  در  غیرعلمی 
است  ممکن  کنند  دخالت  واکسن  تولید 
و  کارآزمایی  در  شرکت کننده  افراد  جان 
مصرف کنندگان به خطر بیفتد، چه تضمینی 
برای برطرف کردن این نگرانی وجود دارد؟
واقعیت این است روزی که از بنده درخواست 
شد که نظارت بر فاز مطالعات بالینی واکسن 
را بر عهده بگیرم با کمال میل این موضوع 
واکسنی  که  بود  این  اما شرطم  پذیرفتم،  را 
نظر  زیر  که  کرد  توصیه خواهم  مردم  به  را 
و  ایمنی  از  تا  باشد  شده  آزمایش  خودم 
باشم.  داشته  کافی  اطمینان  آن  اثربخشی 
هیچ  که  می دهم  را  اطمینان  این  ازاین رو 
نظر  این  از  و  آمد  نخواهد  پیش  مشکلی 

باشد. راحت  همه  خیال 
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بر اساس درخواست آموزش و پرورش و موافقت مشروط وزارت بهداشت

  یاسر مختاری
برای  جوجه ها  شمردن  وقت  و  پاییز  آخر 
کرونایی  این روزهای  در  دانش آموزان  همه 
اعالم  بر  بنا  و  است  رسیدن  فرا  حال  در 
همه  است  قرار  پرورش  و  آموزش  وزارت 
امتحانات  دی ماه   15 روز  از  دانش آموزان 

خود را آغاز کنند.
به گزارس سپید، محسن حاجی میرزایی وزیر 
آموزش و پرورش اوایل آذرماه امسال بود که 
از برگزاری آزمون های حضوری برای پایان 
نیم سال تحصیلی دانش آموزان خبر داد و گفت: 
»ترجیح ما آموزش حضوری است. اصل بر 
برگزاری امتحانات به صورت حضوری است 
زیرا از وقتی که ارتباط ما با دانش آموز مجازی 
شده باید میزان فراگیری او از درس برای ما 
مشخص باشد، لذا امتحان حضوری است مگر 
مواجه  وضعیتی  با  امتحانات  زمان  در  اینکه 
شویم که متخصصان امر بهداشت اجازه این 

ندهند.« را  موضوع 

بهداشت موافقت مشروط وزارت 
تربیت  و  سالمت  معاون  حمیدی،  مهرزاد 
بدنی وزارت آموزش و پرورش در نامه ای به 

تاریخ 28 آبان ماه به وزارت بهداشت خواستار 
از  آزمون حضوری  برگزاری  امکان  بررسی 
دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی بزرگساالن 
و آموزش از راه دور شده بود. محمد مهدی 
وزارت  واگیر  بیماری های  مدیرمرکز  گویا 
مدیرکل  برکاتی  به حامد  پاسخ  در  بهداشت 
سالمت جمعیت، خانواده و مدارس پیرو نامه 
این   « نوشت:   پرورش  و  آموزش  وزارت 
صورت  به  امتحانات  برگزاری  موافق  مرکز 
امکان  غیر حضوری است. در صورت عدم 
امتحانات  امتحانات غیر حضوری،  برگزاری 
حضوری با رعایت کامل جداسازی، استفاده 
مبتال  دانش آموزان  و عدم حضور  ماسک  از 

به کووید19 برگزار شود.« 

شیوه نامه برگزاری امتحانات
مرکز  ساکی،رئیس  خسرو  اساس  همین  بر 
وزارت  آموزشی،  کیفیت  پایش  و  سنجش 
آموزش و پروش شیوه نامه برگزاری امتحانات 
دی ماه را ابالغ کرد.  بر اساس این ابالغیه 
کامل  رعایت  با  باید  امتحانات  برگزاری 
مسئولیت  و  بوده  بهداشتی  شیوه نامه های 
در حوزه های  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 

اطالعات  صحیح  درج  همراه  به  امتحانی 
حوزه ها و عوامل اجرایی نیز بر عهده مدیرکل 

است. استان 
وزارت  امتحانات  شیوه نامه  اساس  برای 
ارزش یابی  و  امتحانات  پرورش  و  آموزش 
که  شرایطی  در  تحصیلی  دوره های  تمامی 
فراهم  آموزان  دانش  فیزیکی  حضور  امکان 
باشد، بر اساس آیین نامه های مربوطه دوره های 
شیوه نامه های  کامل  رعایت  با  و  تحصیلی 

می گیرد. انجام  بهداشتی 

امتحانات پیش دانشگاهی و پایه دوازدهم
پرورش  و  آموزش  وزرت  اعالم  اساس  بر 
نهایی  امتحانات  و  داخلی  دروس  ارزشیابی 
دانش آموزان پایه دوازدهم مدارس روزانه که 
در شهریورماه موفق به کسب نمره قبولی در 
برخی از دروس نشده اند به شیوه حضوری 
دوره  دانش آموزان  شد.  خواهد  برگزار 
پیش دانشگاهی سال های قبل نیز می توانند پس 
از تطبیق دروس، در امتحانات نهایی دروس 
همچنین  کنند.  شرکت  دوازدهم  پایه  معادل 
امتحانات پایه دوازدهم دوره متوسطه روزانه 
داوطلبان  راه دور و  از  آموزش  بزرگساالن، 

آزاد شاخه نظری پیش دانشگاهی، رشته هنر، 
از  واحدی  سالی-  نیم  ای  فنی حرفه  شاخه 
حضوری  صورت  به  ماه  دی  پانزدهم  روز 

پایان می رسد. آغاز و هشتم بهمن ماه به 
بر همین اساس امتحانات سایر دانش آموزان 
دبیرستانی و مقاطع اول  دوم متوسطه فراهم 
نباشد نیز در شرایطی که امکان حضور فیزیکی 
دانش آموزان مدارس روزانه دوره های اول و 
دوم متوسطه فراهم نباشد، ارزشیابی پیشرفت 
اول،  متوسطه  اول  نوبت  تربیتی   - تحصیلی 
عمومی،  دروس  نظری،  شاخه  دوم  متوسطه 
شاخه  فنی  پایه  و  فنی  غیر  شایستگی های 
فنی و حرفه ای و کاردانش، به صورت غیر 
مدیر  نظارت  و  معلم  مسئولیت  با  حضوری 

می شود. انجام  مدرسه 
از  پایانی  امتحانات  نمره  صورت،  این  در 
سامانه  در  آنالین  آزمون  برگزاری  طریق 
شورای  تایید  مورد  سامانه های  سایر  یا  شاد 
استفاده  با  مستمر  ارزشیابی  نمره  و  مدرسه 
از  شده  جمع آوری  شواهد  و  مستندات  از 
فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان 

در نیم سال اول تعیین می شود. 
ادامه در صفحه 17 

 نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان 
در کرونا  ابالغ شد

امتحانات هم حضوری و هم غیرحضوری از 15 دی ماه آغاز می شود
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 ادامه از صفحه 16
در صورتی که به تشخیص معلم و تایید مدیر 
صورت  به  پایانی  ارزشیابی  امکان  مدرسه، 
آنالین فراهم نباشد، معلم می تواند از ارزشیابی 
پایانی  نمره  تعیین  برای  اول،  نوبت  مستمر 

کند. استفاده  دانش آموزان 
تحصیلی- پیشرفت  ارزشیابی  همچنین 
و  حضوری  دروس  اول  نیم سال  تربیتی 
و  آزاد  داوطلبان  نهایی  غیر  حضوری  غیر 
آموزش  بزرگساالن،  مدارس  آموزان  دانش 
با  شرایط  تمام  در  ایثارگران  دور،  راه  از 
به  بهداشتی  نامه های  شیوه  کامل  رعایت 
صورت حضوری انجام می شود. ارزشیابی 
فنی  شاخه های  فنی  شایستگی های  دروس 
شاخه  مهارت  استانداردهای  و  حرفه ای  و 
کاردانش و دروس کار آموزی و کارورزی،  
رعایت  با  حضوری  و  تراکمی  صورت  به 
انجام می شود. کامل شیوه نامه های بهداشتی 

امتحانات مقطع ابتدایی
بر اساس شیوه نامه ابالغی، از دانش آموزان 
دروس  در  ابتدایی  دوم  و  اول  پایه های 
ریاضی،  و  نوشتن(  و  فارسی)خواندن 
در  حضوری  صورت  به  عملکردی  آزمون 
مدرسه، با گروه بندی دانش آموزان و رعایت 
کامل شیوه نامه های بهداشتی به عمل می آید. 
تحصیلی  پایه های  و  دروس  سایر  ارزشیابی 
دوره ابتدایی نیز بر اساس شیوه نامه بازگشایی 
مدارس در سال تحصیلی جاری و بر مبنای 

است. توصیفی  کیفی  ارزشیابی 
است:  آمده  همچنین  نامه  شیوه  این  در 
عملکردی،  آزمون های  شفاهی،  »آزمون های 
باالی  سطوح  بر  ناظر  باز  کتاب  آزمون های 
شناختی )نظیر فهمیدن، به کار بستن، تحلیل 
کردن، ارزشیابی کردن و آفریدن )خلق کردن(، 
)چند  مستمر  صورت  به  کوتاه  آزمون های 
سؤال در زمان معین(، تکالیف کالسی، بحث 
و گفتگوی دانش آموزان با معلم، پروژه های 
فردی و گروهی، پژوهش های دانش آموزی، 
مشاهده رفتار در موقعیت های واقعی و شبیه 

سازی شده، ارزشیابی از گروه های کوچک به 
جای ارزشیابی تک تک افراد، کارهای میدانی 
کوچک با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و 
گزارش آن در قالب یادداشت به معلم، ارائه 
آنالین )بر خط( مطالب، ارائه فیلم عملکرد 
کوتاه  های  فیلم  تفسیر  و  توضیح  یادگیری، 

آموزشی یا پاسخ دادن به سؤاالت در خصوص 
آنها، استفاده از ابزارهای خودسنجی توسط 
دانش آموز و گزارش آن به معلم، ارزشیابی 
توسط همتایان، استفاده از همکاری والدین 
برای نظارت بر فرایند یاددهی یادگیری دانش 
آموزان و ارائه گزارش یادگیری دانش آموز 
تصویر  و  ویدئو  تولید  طریق  از  معلم  به 

شود.«  انجام 

امتحانات در مدارس استثنایی
 شیوه نامه برگزاری امتحانات از دانش آموزان 
در حالی ابالغ می شود که نحوه ارزشیابی از 
دانش آموزان با نیازهای ویژه، در دروس غیر 
آموزش  سازمان  سوی  از  است  قرار  نهایی 

شود. ابالغ  استثنایی  پروش  و 
این در حالیست که سید جواد حسینی، رئیس 
کشور  استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان 
امتحانات  برگزاری  برای  ماه  اردیبهشت  در 
دانش آموزان  از  گروه  این  خردادماه  نهایی 
پیشنهاداتی ارائه داده بود که امکان دارد در 
تحصیلی  نیم سال  این  امتحانات  نامه  شیوه 

شود. بسته  کار  به  نیز 
برگزاری  صورت  »در  کرد:  اظهار  حسینی 
به صورت  دوازدهم  پایه  نهایی  امتحانات 
حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
فاصله اجتماعی باید یک هزار و 9۰ دانش آموز 
و  شنوایی  بینایی،  آسیب  با  دوازدهم  پایه 
شوند  دیده  ویژه  شکل  به  حرکتی  جسمی 
هم  و  بیشتر  به دقت  دانش آموزان  این  زیرا 
به منشی برای شرکت در آزمون نیاز دارند.«
وی افزود: »181 دانش آموز با آسیب بینایی 
این  که  می کنند  تحصیل  دوازدهم  پایه  در 
دانش آموزان نیاز به منشی و کالس تک نفره 
آزمون،  برگزاری  برای  است  بهتر  و  دارند 
محل  نزدیک ترین  در  نابینا  دانش آموزان 

شوند.« تقسیم بندی  خود  زندگی 
دانش آموز   3۴5 اینکه  بر  باتاکید  حسینی 
جسمی حرکتی نیز در پایه دوازدهم تحصیل 
می کنند، گفت: »با توجه به مشکالت خاص 
امکان  عدم  و  منشی  به  نیاز  و  عده  این 
فاصله گذاری اجتماعی بهتر است برای آنان 

شود.« طراحی  چندگزینه ای  آزمون 
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، 
آسیب  با  دانش آموز   56۴  « کرد:  تصریح 
می کنند  تحصیل  دوازدهم  پایه  در  شنوایی 
که برگزاری آزمون شنیداری زبان خارجه 
است  بهتر  و  نیست  مقدور  آنان  برای 
آنان  برای  چندگزینه ای  به صورت  آزمون 

شود.« برگزار 

گویا: مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر موافق 

برگزاری امتحانات به صورت 
غیر حضوری است. در صورت 
عدم امکان برگزاری امتحانات 

غیر حضوری، امتحانات 
حضوری با رعایت کامل 

جداسازی، استفاده از ماسک 
و عدم حضور دانش آموزان 

مبتال به کووید19 برگزار شود

ساکی: برگزاری امتحانات باید 
با رعایت کامل شیوه نامه های 

بهداشتی بوده و مسئولیت 
رعایت پروتکل های بهداشتی 

در حوزه های امتحانی به همراه 
درج صحیح اطالعات حوزه ها 

و عوامل اجرایی نیز بر عهده 
مدیرکل استان است



با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر بهداشت

خط تولید داروی رمدسیویر)داروی ضد ویروسی 
درمان کرونا( در قالب دوازدهمین بهره برداری از 
پروژه های سالمت آیین پویش ملی ره سالمت به 
صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در شرکت دانش بنیان 
روناک دارو واقع در شهر صنعتی کاوه شهرستان 

ساوه رسما افتتاح شد.
به گزارش سپید، قائم مقام مدیرعامل شرکت دانش 
بنیان روناک دارو، تولیدکننده داروی رمدسیویر 
در ایران، روز سه شنبه ۲۵ آذرماه در حاشیه افتتاح 
خط تولید این دارو در گفتوگو با ایسنا، اظهار 
دارویی است که  تنها  »داروی رمدسیویر  کرد: 
براساس آخرین یافته های علمی برای کمک به 
بهبود بیماران کرونایی در دنیا توصیه شده است.«
محمدعلی ملکی با اشاره به اینکه این دارو در دنیا 
برای اولین بار به منظور درمان بیماری ویروس 
سارس ساخته شد، اظهار کرد: »بیماری سارس 
یا سندرم تنفسی حاد با بروز ناگهانی یک نوع 
ذات الریه آتی  پیک با عامل ویروسی از خانواده 
کرونا ویروس هاست و براین اساس این دارو 
عالوه بر تاثیرگذاری در درمان بیمارانی که درگیر 
ویروس سارس هستند می تواند در بهبود بیماران 

مبتال به کووید ۱۹ نیز موثر باشد.«
وی با اشاره به اینکه برند اصلی این دارو آمریکایی 
است، اظهار کرد: »این دارو برای اولین بار در 
تاریخ داروسازی ایران تولید شده و کشور ما به 

عنوان چهارمین کشور تولید کننده دارو در دنیا، 
پس از آمریکا، چین و هند قرار گرفت و سایر 
کشورها پس از ایران توانستند به تکنولوژی تولید 

این دارو دست یابند.«
اینکه  بیان  با  این فعال صنعت دارو در کشور 
به  بنیان روناک دارو  شرکت داروسازی دانش 
عنوان اولین شرکت تولیدی داخلی توانسته است 
داروی رمدسیویر را تولید کند، افزود: »متخصصین 
داروسازی این شرکت از ماه ها قبل بر روی این دارو 
کار کرده و به محض اینکه موضوع کروناویروس 
در کشور مطرح شد، متناسب با کارکردهایی که 
قبال وجود داشت، به  عنوان یک شرکت با تفکر 
ملی اقدام به تولید رمدسیویر کردند و پس از 
روناک دارو، دو شرکت داروسازی دیگر در کشور 

اقدام به تولید این دارو کردند.«
وی با اشاره به تولید داروی رمدسیویر از ماه ها 
قبل در این شرکت دانش بنیان گفت: »این شرکت 
داروسازی قادر است روزانه ۸۰ هزار ویال از داروی 
تزریقی رمدسیویر را تولید و روانه بازار مصرف 
کند و به تنهایی می تواند با ظرفیت حداکثری تمام 

نیاز کشور به این دارو را تامین کند.«
به  ایران  از  به صادرات داروی رمدسیویر  وی 
کشورهایی نظیر ونزوئال، عراق و عمان اشاره 
کرد و افزود: »عالوه بر تأمین نیاز کشور به این 
دارو نگاه صادراتی در مجموعه تولیدکننده این 
دارو وجود دارد. گرچه امیدواریم نیازی به تولید 

بیشتر این دارو با فروکش کردن بیماری کووید۱۹ 
نباشد و پیش بینی می کنیم با ورود واکسن به کشور 
در اسفندماه سال جاری براساس اعالم وزارت 
بهداشت، نیاز به تولید دارو کمتر شود و عمال 
اهداف توسعه ای برای افزایش ظرفیت تولید در 

دستور کار قرار نگیرد.«
قائم مقام مدیر عامل شرکت دانش بنیان روناک 
دارو در خصوص فعالیت این مجموعه داروسازی 
»هم  گفت:  کروناویروس  واکسن  تولید  برای 
اکنون یکی از کمپانی های شرکت روناک دارو 
حال  در  کشور  به  کرونا  واکسن  ورود  برای 
فعالیت است تا بتواند در قالب تولید مشترک 
با یکی از کشورهای مطرح تولید کننده واکسن 
کووید ۱۹ به تولید این واکسن ورود کند تا در 
سایت و خطوط تولیدی روناک دارو واکسن 

کروناویروس تولید شود.«
وی به ایجاد فرصت شغلی برای ۵۰ نفر به طور 
مستقیم و برای افزون بر ۲۰۰ نفر بطور غیرمستقیم 
در خط تولید داروی رمدسیویر اشاره کرد و افزود: 
»روناک دارو توانسته است از پنج ماه گذشته نسبت 
به تولید رمدسیویر اقدام کند و امروز رسما خط 

تولید آن افتتاح می شود.«
وی به کیفیت باال و جنبه های مثبت تولید داروی 
این شرکت اشاره کرد و گفت:  رمدسیویر در 
بنیان  دانش  این شرکت  در  تولیدی  »محصول 
توانسته است، یک هشتم محصول برند هندی 

وارداتی، ارزبری برای کشور داشته باشد.«
ملکی به مشکالت پیش روی تولید این دارو نیز 
اشاره کرد و گفت: »تامین مواد اولیه تولید داروی 
رمدسیویر مهم ترین مانع در خط تولید این داروست 
که برخی از موانع بدلیل وجود تحریم هاست که 
در انتقال پول برای خرید مواد اولیه اختالالتی را 
ایجاد کرده است و همین عامل مانع بزرگی برای 
تولید دارو با حداکثر ظرفیت به شمار می رود. 
گرچه تاکنون بیشترین میزان تولید و سهم بازار 

مربوط به شرکت روناک دارو بوده است.«
وی در خصوص میزان سرمایه گذاری صورت 
گرفته برای راه اندازی خط تولید داروی رمدسیویر 
نیز گفت: »خط تولید دارو در گذشته در این 
شرکت برای درمان بیماری های ضدویروس و 
ضد قارچ راه اندازی شده بود و همین عامل باعث 
شد در کمترین زمان ممکن به تکنولوژی تولید 

دست یابیم.«
وی همچنین گفت: »داروهایی که در سبد تولیدی 
روناک دارو قرار گرفته است بیشتر در درمان 
  MS ،بیماری های خاص، تاالسمی، دیابتی، صرع
و... کاربرد دارد و همواره در تولید پیشگام بوده یا 
در بین نخستین تولیدکنندگان قرار گرفته است. 
همچنین در رابطه با تولید داروهای آنتی وایرال، 
ضد ویروس و قارچ که از نظر تکنولوژی تولید 
می گیرند  قرار  رمدسیور  داروی  دسته بندی  در 

پیشقدم بوده است.«

خط تولید داروی رمدسیویر درساوه افتتاح شد
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