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رییس جمهور مطرح کرد خبـر

تالش برای تولید واکسن کرونا درداخل کشور
رییس جمهور درباره مبارزه با ویروس کرونا در 
کشور گفت: »همه تالش ما این است که واکسن 

کرونا در داخل کشور تولید شود.«
به گزارش سپید، حسن روحانی در جلسه هیات 
با ویروس کرونا در کشور  مبارزه  دولت درباره 
گفت: »همه تالش ما این است که واکسن کرونا 
در داخل کشور تولید شود اما در عین حال به دنبال 
آن هستیم که واکسنی که در دنیا هست با اینکه هنوز 
مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار نگرفته را 
خریداری کنیم و به موقع وارد کشور شود تا مردم 
بتوانند در ماه های آینده یا سال جدید شرایط بهتری 
برای فعالیت های کاری و اجتماعی داشته باشند.«

وی با گرامیداشت میالد حضرت زینب )س( و 
روز پرستار یادآور شد: »میالد این شیرزن حادثه 
کربال یادآور افتخاری است که در این ماه ها همه 

پرستاران ما به نام خود ثبت کردند و امسال باید 
با احترامی ویژه به این قشری که جان خود را در 
کف دست گذاشتند توجه کنیم. البته مردم هم در 
عمل پاسخ صریحی به کادر درمان دادند و دیدیم 
در هفته های گذشته با تالش مردم و اجرای دقیق 
پروتکل ها کاری صورت گرفت که همه منحنی های 

موج سوم را به کرنش وادار کرد.«
»بحمداهلل در روز شنبه شاهد  اضافه کرد:  وی 
بودیم همه منحنی هایی که وضع بیماری را نشان 
می دهند مسیر کاهشی را آغاز کرده و از 1۶۰ 
مرکزی که وضعیت قرمز داشتند فقط 12 شهرستان 
باقیمانده که ان شااهلل آن هم به زودی بهتر خواهد 
شد. مردم در کنار کادر درمان کار بزرگی انجام 
زمستان  در  که  کنند  کاری  امیدواریم  و  دادند 

شاهد موج تازه ای نباشیم.«ایسنا

وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در 
کشور و با اشاره به جهش در ویروس کرونا و افزایش قدرت 
سرایت و بیماری زایی آن گفت: »نگرانی فعلی ما شب یلدا است. 
مردم این هشدار را بسیار جدی بگیرند و بدانند شب یلدا و 

دورهمی ها خطرناک است.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در توضیح آخرین وضعیت بیماری 
کرونا در کشور و اقدامات انجام شده در جهت کنترل بیماری، گفت: 
»هفته ای که گذشت روزهای طوفانی کرونا در جهان بود. متاسفانه 
دنیا روزهای پر التهاب و پر مرگ و میری را پشت سر می گذارد، 

بیشترین گرفتاری را در کشورهای اروپایی و آمریکا داشتیم.«
وی گفت: »بدترین وضع را آمریکا داشت با روزهای طوفانی 
بیش از 3۰۰۰ مرگ در روز که برای ما هم غم انگیز است. در 
هر جای دنیا حتی جایی که حکومت هایشان واکسن و دارو را به 
دلیل تحریم ها از ما دریغ می کنند، ما برای ابتال و مرگ شهروندان 
ناراحت می شویم و دعای سالمتی می کنیم. آمریکا، اسپانیا، فرانسه، 
ایتالیا، ترکیه، انگلیس، روسیه و آلمان مرگ ها و ابتالی بیشتری از 
ما تجربه کردند. مرگ های تجمعی را مالحظه می کنید که اولین 
خط مربوط به آمریکا و سپس مربوط به کشورهای اروپایی است 

و ما در رتبه پاییتری از نظر گرفتاری هستیم.«
وی افزود: »با ۵2 هزار و ۶7۰ مرگ و ابتالی بیش از یک میلیون 
نفر به کرونا ما هم روزهای سختی را گذراندیم. تعداد مرگ های 
تجمعی را در کشور می بینیم که سایت های بین المللی آن را 
گزارش کردند. این منحنی در پیک سوم در مقابل عظمت کار 
همکاران ما، مردم و دستگاه ها سر فرود آورده، زیرا آنها حماسه 

جدیدی را خلق کردند.«
وی با اشاره به اجرای طرح محله محور مقابله با کرونا تحت 
عنوان طرح شهید قاسم سلیمانی، بیان کرد: »تعداد تیم هایی که در 
مراقبت تالش می کنند بیش از 22هزار و ۵۰۰ تیم است که برای 
بحث مراقبت و رهگیری وتست های پیاپی تشکیل شده است. 
حدود 73 هزار و ۵۰۰ نفر در این تیم ها با همکاری مجموعه 
همکاران ما و عزیزان در سازمان بسیج و بقیه دستگاه ها کار 
می کنند. حدود 81۰۰ تیم مراقبت در منزل فعال هستند، آنها با 
حدود 2۰هزار و ۵۰۰ نفر فعال هستند و هر روز به تعداد این 

تیم ها و سازمان های مردم نهاد اضافه می شود.«

نمکی ادامه داد: »با کمک همکاران خود و دستگاه های دیگر بیش 
از 1۰ هزار تیم مراقبتی داریم و حدود 33 هزار نفر که باز هم هر 
روز به تعداد آنها اضافه می شود و در امر نظارت با کمک بقیه 

دستگاه ها بر اجرای پروتکل ها نظارت مستمر می کنیم.«
وی افزود: »تعداد تیم های حمایتی از افرادی که در منزل در قرنطینه 
خانگی هستند و یا در اقامتگاه هایی که تشکیل دادیم، مراقبت 
می کنند، بیش از 2۰ هزار تیم است که بیشتر براردان و خواهران 
بسیجی، سازمان های مردم نهاد و خیرین در کنار ما در این حرکت 
بزرگ هستند. همچنین مردم شریف در طرح محله محور با بیش 

از ۵۵هزار نفر شبانه روز کنار ما هستند.«
وی در رابطه با وضعیت بیماری در کشور گفت: »وضعیت کل 
کشور در هفته های قبل همه جا ُگرگرفته و آتش گرفته بیماری بود 
و امروز این آتش سرخ التهاب به نارنجی و زرد بدل شده است. 
این نقشه ها معموالً هر شنبه به روز می شوند، برآورد این لکه های 
قرمز که در روزها و هفته های گذشته بیشتر بود، اکنون به کمترین 
سطح، تنزل یافته و برآورد من آن است در شنبه آتی لکه های قرمز 
کمتری هم داشته باشیم که این برآورد با همراهی و همسویی مردم 

در رعایت پروتکل ها و شیوه نامه ها عملی خواهد شد.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »این فراز و فرودی که مالحظه می کنید 
از وضعیت بیماری در کشور چه ابتال و چه مرگ و میر، به شدت 
نزول یافته است. برای مثال استان کرمان را به تصویر می کشیم که 
این قابلیت با تیم مجربی که شکل گرفته فراهم شده و به لحظه 
می توانیم همه چیز را در طول 24 ساعت رصد کنیم و من به 
عنوان وزیر هر شب تا پاسی از نیمه شب با همین سامانه بیماری 
را رصد می کنم و اطالعات لحظه ای داریم. ما می دانیم در نقطه 
قرمز استان کرمان شهری که گرفتار است، کجاست و به روز و به 

لحظه و ثانیه از آن اطالع داشته باشیم.«
وی افزود: »آنچه که حاصل این حرکت بزرگ ملی است، این 
است که همه در کنار هم در بسیج، هالل احمر، صدا و سیما، 
ناجا و دستگاه های مردم نهاد و همکاران پرتالش من در شبکه 
بهداشتی درمانی از بهورزان تا سایر علوم آزمایشگاهی و... همه با 
کمک هم توانستد با فشار سنگین کاری منحنی ابتال را خم کنند.«
وی افزود: »از سوی خودم و تمام همکارانم که توانستند با خستگی 
بسیار این غول سهمگین را مهار کنند و به زنجیر بکشند تقاضای 

عاجزانه دارم که پروتکل ها را رعایت کنیم. اگر خدایی نکرده 
باز برگردیم به روزهای بی خیالی گذشته و تصور کنیم این غول 
برای همیشه مهار شد، دوباره این غول خفته بیدار شده و همه 

را لگدمال می کند.«
وزیر بهداشت افزود: »گزارشاتی از اروپا به دستمان رسید که 
نشان دهنده جهش در ویروس است. ویروس خطرناک تر، با 
بیماری زایی بیشتر و قدرت سرایت بیشتر بروز و ظهور پیدا 
می کند. اگر آتش این اتفاق دامن ما را گرفت روزهای بسیار 

سخت و سهمگینی در پیش خواهیم داشت.«
وی تاکید کرد: »نباید برای ایام خوش گذرا به دام روزهای سخت 
افتیم. نگرانی فعلی ما شب یلدا است. مردم این هشدار خدمتگزار 
کوچک را بسیار جدی بگیرند و بدانند شب یلدا و دورهمی ها 
خطرناک است. اکنون بیش از ۶۵ درصد ابتال در استان خراسان 

جنوبی به دلیل این گردهمایی خانوادگی بود.«
وی افزود: »نگذارید گذر شب یلدا برای کوتاه کردن این شب 
طوالنی زمستان؛ بدل شود به اندوه طوالنی برای خانواده ها و 
خدایی نکرده بزرگ و پیری را از دست دهیم و مدت ها سیاه 

پوش لحظه های غفلتمان شویم.«
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به شعری از حافظ، گفت: »حافظ 
که شب یلدا به اشعار او تفال می زنید میفرماید: در خالف آمد 
عادت بطلب کام/ که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. 
همانطور که سیزده به در را امسال در خانه نشستید، شب یلدا را 
هم باید در خانه با جمعیت اندک بنشینیم تا هم شما در سالمت 

باشید و هم همکاران من در آرامش خیال باشند.«

وزیر بهداشت هشدار داد 

شب یلدا به اندوهی طوالنی بدل نشود
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سخنگوی ستادملی مقابله با کرونا مطرح کرد خبـر

برگزاری مراسم شب یلدا، تهدیدی بزرگ برای سالمندان
سخنگوی ستادملی مقابله با کرونا گفت: »با توجه 
به شیوع کرونا برگزاری مراسم شب یلدا می تواند 
خطر جدی برای بزرگتر ها و افراد مسن فامیل باشد.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: »یکی از آیین های 
دیرین ما مراسم شب یلداست که در این شب 
خانواده ها دور هم جمع می شوند، اما امسال این 
آیین با توجه به شیوع کرونا می تواند خطر جدی 

برای بزرگترها و افراد مسن فامیل باشد.«
وی با بیان اینکه هر نوع دورهمی خانوادگی قطعًا 
در انتشار بیماری کرونا موثر خواهد بود، افزود: 
»نباید به خاطر چند ساعت کنار هم بودن، سالمت 
عمومی اعضای خانواده را تهدید کرده و زمینه ساز 
اوج گیری آمار مبتالیان و متوفیان کرونا شویم. افراد 
بدون عالمت در این دورهمی ها می توانند تهدید 

بزرگی برای همه اعضا خانواده باشند.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: »ویروس 
کرونا شوخی بردار نیست و هر نوع غفلت از آن 

می تواند موجب افزایش شیوع بیماری شود.«

وی گفت: »خوشبختانه با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی شاهد سیر نزولی ویروس کرونا در کشور 
هستیم؛ در صورت عدم رعایت دستورالعمل ها، 

مجدد شاهد خیز بیماری خواهیم بود.«
رئیسی تاکید کرد: »بیش از ۵۰ درصد بستری ها 
به دلیل دورهمی های خانوادگی است که به نظر 

بنده عدد بسیار باالیی است. ما می دانیم که این 
محدودیت ها بسیاری از کسب و کار ها را تحت 
فشار قرار داده است اما برای بازگرداندن آرامش 

به کادر درمان ضروری بود.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: » بعضی ها 
فکر می کنند اگر با اقوام رفت و آمد کنند به ویروس 

کرونا مبتال نمی شوند اما این طرز فکر بسیار اشتباه 
است، زیرا زمانی که در جمع هستیم از ماسک استفاده 
نکرده و فاصله فیزیکی را هم رعایت نمی کنیم. نباید 
فراموش کنیم که افراد در محیط های بسته و با تهویه 
نامطلوب، کنار یکدیگر قرار می گیرند؛ این موضوع 

شیوع بیماری را افزایش می دهد.«
سخنگوی ستادملی مقابله با کرونا بیان کرد: »مبالغ 
جرائم تغییری نمی کند اما ساعت محدودیت ها از 

۲۱ به ۱۸ تغییر خواهد کرد.«
رئیسی یادآوری کرد: »یکی از مشکالت کالنشهر ها 
به خصوص تهران بحث حمل و نقل است زیرا در 
تعداد اتوبوس و تاکسی با کمبود زیادی مواجه هستیم 
که رئیس جمهور وعده افزایش آن را داده اند اما باید 
زیر ساخت های حمل و نقل به خوبی رفع شوند.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به تقارن 
روز پرستار و شب یلدا در ۳۰ آذر امسال تصریح 
کرد: »بهترین هدیه مردم به پرسنل خدوم کادر درمان 
و پرستاران، پرهیز از دورهمی های خانوادگی در 

این شب برای پیشگیری از ابتال به کروناست.«

»در صورت  کرد:  اعالم  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
تصویب این ستاد محدودیت تردد خودروها در روزهای شنبه 
و یکشنبه از ساعت ۲۱ به ۱۹ تغییر می کند و اصناف نیز باید 

از ساعت ۱۸ تعطیل باشند.«
افزود:  خبر  این  اعالم  با  رئیسی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
انتقال بیماری کووید۱۹ در  »با توجه به خطر افزایش موارد 
روزهای مرتبط با شب یلدا در قرارگاه عملیاتی کرونا اعمال 
این محدودیت ها مطرح شده است و احتماال در جلسه پنج شنبه 

ستاد ملی کرونا مصوب می شود.«

وی ادامه داد: »بر اساس این پیشنهاد همه اصناف به جز اصناف 
گروه یک که مشاغل ضروری هستند در روزهای شنبه و یکشنبه 
باید از ساعت ۱۸ تعطیل باشند و ممنوعیت تردد خودروها در 
شهرهای قرمز و نارنجی که اکنون از ساعت ۲۱ اعمال می شود در 

روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۹ اعمال می شود.«
موارد ابتال و فوت کرونا در یک هفته گذشته تا حدی کاهش 
یافته است و در مجموع از زمان شروع اپیدمی کووید۱۹ در ایران 
۵۲ هزار و ۸۸۳ نفر جان باخته اند و  یک میلیون و ۱۳۱ هزار و 

۷۷ نفر تاکنون به طور قطعی به این بیماری مبتال شده اند.ایرنا

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

احتمال ممنوعیت تردد خودروها از ساعت ۱۹ در روزهای شنبه و یکشنبه

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با اشاره به این که دورهمی های پیش روی 
شب یلدا، نگرانی شیوع بیشتر کرونا را دامن می زند، 
مداخالت بیشتر و برقراری اعمال محدودیت های 

جدید را با هدف کنترل اپیدمی خواستار شد.

به گزارش سپید، در جلسه ستادفرماندهی عملیات 
مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران که صبح 
روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه با حض ور رؤسای دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، ایران و نمایندگان شهرداری، 
انتظامی و نظامی تهران برگزار شد، سازوکارهای 
کنترل اپیدمی کرونا در هفته های پیش رو مورد 

بحث  و بررسی قرار گرفت.
علیرضا زالی از سیر نزولی آمار مبتالیان به کرونا 
خبر داد و گفت: »بر اساس شاخص های آماری 
جمعیت و میزان شیوع کرونا، شرایط تهران باید 
به دلیل تراکم جمعیت، توزیع خدمات و سایر 
موارد متفاوت تر دیده شود.« وی با اشاره به این که 
دورهمی های پیش روی شب یلدا، نگرانی شیوع 

بیشتر کرونا را دامن می زند، مداخالت بیشتر و 
برقراری اعمال محدودیت های جدید را با هدف 

کنترل اپیدمی خواستار شد.
زالی، تقلیل ساعات کاری مشاغل و ادارات را با 
هدف کاهش زنجیره انتقال پیشگیری از برگزاری 

دورهمی های یلدایی را ضروری ذکر کرد.
وی ضمن ارزیابی مطلوب طرح شهیدسلیمانی، 
از  بهره مندی  و  شهرداری  خدمات  افزایش  به 
ظرفیت های بهداشتی و درمانی این سازمان در 

راستای اجرای بهینه این طرح اشاره کرد.
زالی گفت: »در شرایط سخت کرونایی خارج 
شدن داروهای موثر در درمان مبتالیان به کرونا 
از پوشش خدمات بیمه ای می تواند درمان را با 

چالش هایی روبرو کند.« فرمانده عملیات مقابله با 
کرونا در کالنشهر تهران برنامه ریزی مدون و مؤثر 
را برای تولید واکسن کرونا مورد تاکید قرار داد و 
گفت: »قطعا واکسیناسیون، خصوصا واکسیناسیون 
گروه های پرخطر  و کادر درمان در دستور کار است.«
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی، در این جلسه مواردی نظیر ایجاد 
سازوکار هماهنگ پرداخت، تسهیل و سازماندهی 
فرآیندهای مداخله ای برای کنترل کرونا، تالش برای 
ارتقا سطح سواد سالمت جامعه، تمرکز در حوزه 
تامین دارو، حمایت از  بخش های بهداشت درمان 
و اجرای طرح های موثر در کنترل کرونا مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران اعالم کرد

نگرانی از شیوع بیشتر کرونا در پی دورهمی های یلدا

شماره ۱۸۲4 ۲۷3 آذر ۱۳۹۹



شماره 41824 27 آذر 1399

معاون درمان ستاد کرونای استان تهران:  خبـر

روند کرونا در تهران دیگر کاهشی نیست
نگران یلدا هستیم

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با 
اشاره به روند ثابت کرونا در تهران گفت: »پس از 
مدتی که شاهد روند کاهشی آمار بودیم، اکنون روند 
ثابت شده و دیگر نزولی نیست، در شرایط شکننده 
فعلی نگران عدم کنترل اوضاع و شب یلدا هستیم.«
به گزارش سپید، نادر توکلی در گفت وگو با ایسنا 
با انتقاد به شیوه بازگشایی ها و لغو محدودیت ها 
گفت: »مشکل اصلی این نوع بازگشایی این است 
9 شب  ساعت  از  تردد  عدم  موضوع  مردم  که 
این  نمی کنند؛  رعایت  درستی  به  را  4 صبح  تا 
درحالیست که بر اساس پروتکل در مناطق نارنجی 

باید ترددها کم شود.«
وی با تاکید بر لزوم فرهنگسازی برای رعایت نکات 
بهداشتی اظهار کرد: »با آغاز فعالیت بیشتر مشاغل و 
برداشته شدن محدودیت ها، حجم حمل و نقل درون 
شهری هم افزایش یافته است و علی رغم اینکه در دو 
هفته اخیر کاهش 4۰ درصدی آمار کرونا را شاهد 
بودیم، اما چند روزی است که روند به ثبات رسیده 

و کاهشی در آمار نداشته ایم؛ این در حالی است که 
شرایط شکننده ای داریم و اگر اوضاع کنترل نشود 
و مهمانی های شب یلدا هم به آن اضافه شود قطعًا 

روند بدتری را تجربه خواهیم کرد.«

اظهار  تهران  استان  در  کرونا  درمان ستاد  معاون 
کرد: »قطعا مردم باید شب یلدا در منزل خودشان 
بمانند؛ البته پیشنهاد محدودیت و منع تردد از ساعت 
18 عصر تا 4 صبح احتماال اجرایی خواهد شد.«

وی افزود: »نگرانی عمده ما بویژه برای شب یلدا 
افراد دیابتیک، سالمند، بیماران مزمن و... هستند. 
اکثر مرگ و میرهای کرونا در بین افراد باالی ۶۵ 
سال است و باید در ارتباط با آنها دقت بیشتری 

داشته باشیم تا مبتال نشوند.«
توکلی در پاسخ به این سوال که افزایش جریمه 
تخلفات کرونایی تا چه اندازه در رعایت پروتکل ها 
موثر خواهد بود، تصریح کرد: »قطعا تاحدودی موثر 
است، اما تنها با این موضوع نمی توان اپیدمی را 
کنترل کرد و نباید از بُعد فرهنگسازی غافل شد.«

وی درخصوص وضعیت ورودی به بیمارستان های 
نفر  تا 4۵۰  بیان کرد: »حدود 4۰۰  تهران  استان 
بستری روزانه داریم و تعداد افراد بستری فعلی 
در بیمارستان ها تقریبا 33۰۰ نفر است؛ همچنین 
استان  در  اثر کرونا  بر  میر روزانه  و  روند مرگ 
به صورت میانگین حدود ۵۰ نفر در روز است. 
تهران همچنان با توجه به شاخص های موجود در 

وضعیت نارنجی است.«

سخنگوی وزارت بهداشت بر استفاده از تست های تشخیص سریع 
در شناسایی بیماران کووید19 تاکید کرد.

به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با مهر به ابعاد 
مختلف طرح شهید سلیمانی در راستای اهداف وزارت بهداشت 
به منظور کنترل بیماری کرونا در کشور اشاره کرد و گفت: »انتظار 
می رود با استفاده از تست های تشخیص سریع کووید19، سرعت 

شناسایی بیماران مبتال نیز افزایش یابد.«
وی با اشاره به اهمیت تسریع در شناسایی بیماران کرونایی و کنترل 
بیماری در کشور افزود: »یکی از اهداف طرح شهید سلیمانی، 

قرنطینه و مراقبت از بیماران و اطرافیان فرد بیمار است.«
الری در عین حال بر ضرورت استفاده از تست های مولکولی همزمان 
با تست های تشخیص سریع در شناسایی بیماران کووید19 تاکید 
کرد و گفت: »یکی دیگر از اهداف وزارت بهداشت در راستای 
کنترل بیماری در کشور، شناسایی افراد ناقل ویروس است که 
این برنامه از طریق مراکز سالمت 1۶ و 24 ساعته دنبال می شود.«

سخنگوی وزارت بهداشت، جوانان را یکی از گروه های ناقل بیماری 
دانست و افزود: »تاکید ما بر قرنطینه خانگی افراد ناقل ویروس 

است که این برنامه را در طرح شهید سلیمانی دنبال می کنیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد

اهمیت تست های تشخیص سریع کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت جدیدترین موارد شناسایی کووید19 
در کشور را اعالم کرد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز سه شنبه تا 
چهارشنبه 2۶ آذر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
7 هزار و ۶۰3 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 

شد که یک هزار و 1۵7 نفر از آنها بستری شدند.«
وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به یک میلیون 

و 131 هزار و 77 نفر رسید.«
الری گفت: »متاسفانه 213 بیمار کووید19 جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵2 هزار 

و 883 نفر رسید.«

از  نفر  تا کنون 844 هزار و 43۰  به گفته وی، خوشبختانه 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

الری ادامه داد: »۵۶78 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«

میلیون   ۶ کنون  تا  بهداشت،  وزارت  سخنگوی  اعالم  بنابر 
و 84۶ هزار و 781 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور 
انجام شده است. وی همچنین گفت: »در حال حاضر و بر 
اساس آخرین تحلیل ها، 12 شهرستان در وضعیت قرمز، 288 
شهرستان نارنجی و 148 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.«
الری افزود: »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.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۲۱۳ فوتی و ۷۶۰۳  ابتالی جدید کرونا در کشور



درخواست فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران از رییس جمهور:

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد
ردیف اعتباری جدا برای واکسن کرونا

رییس سازمان غذا و دارو جزییات بودجه پیشنهادی برای 
ارز دارو در سال ۱۴۰۰ را اعالم کرد.

به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با 
ایسنا درباره وضعیت ارز دارو در الیحه بودجه سال آینده، 
گفت: »در الیحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰، 
معادل  ۲.۵ میلیارد دالر برای ارز دارو و تجهیزات پزشکی 
اختصاص داده شده است.« وی درباره برخی اظهار نظرها مبنی آزادسازی ارز دارو در بودجه سال 
آینده افزود: »حتی اگر ارز دولتی تمام کاالهای اساسی حذف شود، اما ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دارو 
همچنان به قوت خود باقی است.« شانه ساز ادامه داد: »در سال ۱۳۹۷ میزان ارز تخصیصی برای دارو 

و تجهیزات پزشکی ۳.۷ میلیارد دالر بوده که سازمان غذا و دارو از طریق افزایش زیرساخت های 
تولید و افزایش سهم تولید در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، صرفه جویی کرده و این رقم را در 

سال ۱۳۹۸ به سه میلیارد دالر کاهش داد.« 
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »همچنین در سال ۱۳۹۸، سه میلیارد دالر به عنوان ارز دارو 
و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت و در سال ۱۳۹۹ نیز ۲.۵ میلیارد دالر ارز به حوزه دارو و 
تجهیزات پزشکی اختصاص داده شد. البته ۵۰۰ میلیون دالر هم بابت اقالم مورد نیاز مقابله با کرونا 

توسط بانک مرکزی باید محاسبه شود.«
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹ عالوه بر ۲.۵ میلیارد دالرِ بودجه، ۵۰۰ میلیون دالر هم برای 
مصارف مربوط به اقالم دارویی و تجهیزاتی مورد نیاز مبارزه با کرونا باید از بانک مرکزی دریافت 
کنیم، عنوان کرد: »در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز ۲.۵ میلیارد دالر بابت ارز و تجهیزات پزشکی 
دارو اختصاص داده شده، ضمن آنکه تمام محاسبات مربوط به میزان اعتبار الزم برای تامین اقالم 

مقابله با کرونا و واکسن کرونا به صورت جداگانه دیده شده است.« 

غذا و دارو

خبـر

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
کالنشهر تهران به عنوان یک مطالبه عمومی و 
بهداشتی درمانی درخواست کرد که مسئوالن 
در اسرع وقت نیازهای واکسیناسیون مورد 
لزوم کشور را فعال از مسیر واردات تامین کنند.
به گزارش سپید، علیرضا زالی با بیان اینکه 
کارهای خوبی در زمینه تولید واکسن ایرانی 
کرونا در حال انجام است، گفت: »جمعی از 
متخصصان، محققین و پژوهشگران کشور به 
صورت شبانه روزی در حال تالش هستند تا 
با حداقل امکانات و در سخت ترین شرایط 

نسبت به تهیه واکسن انسانی مقابله با کرونا اقدام کنند. 
با این حال از آنجاکه فرایند تولید واکسن، پروسه ای 
زمان بر است و ما نیز باید هرچه زودتر بتوانیم به 
خصوص گروه های پر خطر و گروه های ارائه دهنده 
خدمات در کشور را واکسینه و مصون سازی کنیم؛ 
تا تحقق واکسن تولید داخل الزم است که به قدر 
مکفی و در جهت و رفع نیازهای عاجل، فرایند 
واردات واکسن در اسرع وقت در کشور انجام شود.«
وی افزود: »به عنوان یک مطالبه عمومی و بهداشتی و 
درمانی از ریاست جمهور، مجلس شورای اسالمی، 
بانک مرکزی، وزیر امور خارجه و سایر عزیزان 
درخواست می کنم که همه تالش خود را بگیرند تا 
در کوتاه ترین زمان ممکن امکان توزیع واکسن مورد 
تایید وزارت بهداشت برای آحاد مختلف مردم فراهم 
شود.« وی با بیان اینکه به به نظر می رسد کشورهای 
منطقه در حال مصون سازی های عمومی هستند، گفت: 
»الزم است به دلیل شرایط پیچیده این بیماری در منطقه، 
کشور ما نیز هر چه سریع تر با یک فرایند چابک تر و 
چاالکی بیشتر از تمام ظرفیت های بین المللی خود 
استفاده کرده و در اسرع وقت نیاز های واکسیناسیون 
مورد لزوم را فعاًل از مسیر واردات تامین کند؛ طبیعتًا 
این به معنای نفی حرکت جهادی و حرکت پر شتاب 
برای دستیابی به واکسن داخلی نیست، اما چون این 
فرآیند زمان بر است و در حوزه کرونا هر  روز که 
مداخالت سریع تر انجام شود، زودتر می تواند به 
نجات جان افراد و شکستن زنجیره انتقال کمک 
کند، لذا در خواست ما اقدام در این جهت است.«

زالی با اشاره به مسیر و بازار رقابتی خرید واکسن 
در دنیا، عنوان کرد: »بسیاری از کشورهای دنیا میزان 
واکسن مورد نیاز خود را به حد مورد نظر کشور 
خریداری کرده اند، بنابراین باید تالش شود که هر 
چه سریع تر ما  نیز بتوانیم نیاز به واکسن را از طریق 

واردات مکفی و با کفایت تامین کنیم.«
وی در ادامه از تالش وزارت بهداشت و وزارت 

کشور جهت اعمال محدودیت های بیشتر برای شنبه 
و یکشنبه خبر داد و گفت: »طبیعتاً بخشی از این 
محدودیت ها در جلسه کمیته تخصصی روز پنجشنبه 
در ستاد ملی کرونا شکل خواهد گرفت؛ پیشنهاد ستاد 
کرونای تهران نیز در این زمینه افزایش محدودیت های 
ساعتی ترددها و مشاغل است. پیشنهاد ما این است 
که ساعت محدودیت و ممنوعیت تردد شبانه افزایش 
پیدا کند و همچنین ساعت رسمی به اتمام رسیدن 
کار مشاغل نیز تغییر پیدا کند و منتظر هستیم تا فردا 
نتیجه کمیته تخصصی به ما اعالم شود.« وی با بیان 
اینکه پیشنهاد ما تعطیلی این دو روز نبوده است، 
گفت: »البته شرایط آالیندگی هوای تهران بسیار 
نگران کننده است که اصال ارتباطی با کرونا ندارد. 
بنابراین این مسائل نیز ممکن است در پروتکل ها 

تاثیرگذار باشد.«
زالی همچنین با اشاره به آمار ابتال و مرگ و میر در 
تهران به دنبال اعمال محدویت ها گفت: »قضاوت 
درباره کاهش آمار مرگ و میر کرونایی هنوز زود است، 
اما در زمینه مراجعات سرپایی آمار در تهران هنوز 
کاهشی است؛ البته هنوز به ثبات و کف نرسیده است.«
زالی با بیان اینکه بر اساس شاخص ها هفته بعد 
هم تهران نارنجی بوده و محدودیت های مربوط به 
شهرهای نارنجی همچنان ادامه دارد، گفت: »با این 
حال در بیماری های عفونی و اپیدمی ها با پدیده ای 
تحت عنوان پدیده بازگشت روبرو هستیم. بنابراین 
همچنان باید شرایط را شکننده تلقی کنیم و هر آن 

ممکن است این آمار تصاعدی شود.«
زالی در ادامه با اشاره به مطالعه بررسی رفتار سنجی 
شهروندان تهرانی با مشارکت ۳ معاونت بهداشتی 
دانشگاه های علوم پزشکی در تهران، گفت: »بر اساس 
این مطالعه رفتار مبتالیان بستری در بیمارستان ها 
در طول دو هفته قبل از مراجعه مورد ارزیابی قرار 
گرفته و بر اساس نتایج این طرح باالترین سهم به 
حضور افراد در مجامع و گردهمایی های خانوادگی 
اختصاص یافته است، نتایج این مطالعه با مقاله منتشر 

شده در مجله معتبر بین الملل نیچر همخوانی 
دارد، چراکه در آنجا نیز تجمعات کوچک 
و گردهمایی های کوچک به عنوان فاکتور 

پرمخاطره در ابتال معرفی شده است.«
وی با بیان اینکه بررسی های تحلیلی ما 
در آبان و آذر  نشان دهنده افزایش میزان 
خوشه های خانوادگی ابتال به بیماری در تهران 
بوده است، گفت: »مشخصاً نحوه، ترکیب و 
این الگو با اوج اول بیماری تا انتهای اسفند 
ماه کامال متفاوت بوده است، بنابراین به نظر 
می رسد که ما شاهد تغییر در الگوی سرایت 
این بیماری خواهیم بود و ممکن است محیط های 
اجتماعی که تا کنون به عنوان کانون های داغ ابتال 
در نظر گرفته می شدند، به دلیل برخی از مداخالت 
بهداشتی مانند شستن دست ها و پوشش ماسک، جای 
خود را با فاکتور های خانوادگی عوض کرده است.«
وی با بیان اینکه این تغییر الگو را در مطالعات 
ووهان چین نیز شاهد بودیم، گفت: »به نظر می رسد 
که این الگو در سایر کشورها مانند ایران سرایت 
پذیر است، بنابراین باید تالش شود که به نحو 
مقتضی از دورهمی های خانگی به عنوان یک فاکتور 
پرخطر پرهیز کنیم.« زالی همچنین با بیان اینکه 
شب یلدا به عنوان یک سنت ایرانی برای ما ایرانیان 
جایگاه ممتاز دارد، گفت: »اما متاسفانه امسال باید 
بپذیریم که مانند سایر رخ دادهای اجتماعی باید از 
برگزاری آن به شیوه گذشته خودداری کنیم مردم 
بدانند که حتی یک دورهمی کوچک در شب یلدا 
هم می تواند به عنوان یک فاکتور بسیار پرمخاطره 
عمل کند، بنابراین درخواست ما از همه عزیزان 
این است که امسال شب یلدا را به شکل سال های 

گذشته برگزار نکنند.«
وی با اشاره به تغییر الگوی ابتال و مرگ و میر در 
استان تهران طی دوره جدید، اظهار کرد: »در موج های 
گذشته به خصوص در اسفندماه به دلیل رعایت و 
همراهی بیشتر مردم برای مراقبت و حفظ مصونیت 
گروه های پرخطر، بسیاری از سالمندان و افراد دارای 
بیماری های زمینه ای و سایر گروه های پرخطر از ابتال 
مصون بودند، ولی به دلیل کاهش سطح رعایت ها در 
دوره جدید،  االن  بخش زیادی از آمار ابتال و مرگ و 
میرها به سالمندان و گروه های پرخطر اختصاص دارد.«

به گزارش ایسنا، زالی توصیه کرد: »بنابراین به خصوص 
از خانواده هایی که فرد پر خطر اعم از افراد سالمند 
و یا دارای بیماری های زمینه ای در بین خود دارند 
توصیه می شود که محدودیت های بیشتری در این 

زمینه اعمال کنند.«

۲۹ آذر – ساعت ۲۰فرایند واردات واکسن کرونا در کشور هرچه سریع تر انجام شود
شعار »نبض سالمت جامعه، 

ضربان قلب پرستار« بر فراز 
برج آزادی و میالد تهران

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت ضمن تاکید بر حمایت و 
همدلی همه اقشار و دستگاه ها با مدافعان سالمت، 
در عین حال ایفای نقش مسئولیت اجتماعی 
دستگاه ها و مشارکت در قدردانی از زحمات 
پرستاران طی اقدامی هماهنگ و نمادین در 
روز شنبه ۲۹ آذر ماه و همزمان با فرارسیدن 

روز پرستار را خواستار شد.
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در نامه ای 
ضمن تبریک فرا رسیدن میالد بانوی صبر و 
مقاومت، پرستار کربال و عاشورا، حضرت 
مانند  نیز  »امسال  است:  آورده  زینب)س(، 
گرامیداشت  منظور  به  گذشته  سال های 
روز پرستار و پاسداشت زحمات این قشر 
زحمتکش و ایثارگر از آغاز همه گیری کووید۱۹ 
تا کنون در ارائه خدمات و مراقبت های دلسوزانه 
وعاشقانه ایشان در ایام دشوار بسیج ملی مقابله 
با کرونا، از ۲۶ آذر لغایت ۲ دی ماه هفته پرستار 

نامگذاری شده است. 

لذا خواهشمند است در راستای حمایت و 
همدلی با مدافعان سالمت، ایقای نقش مسئولیت 
اجتماعی آن دستگاه محترم و مشارکت در امر 
خطیر قدردانی از پرستاران و مدافعان سالمت این 
مرز و بوم، در تاریخ شنبه ۲۹ آذر در اقدامی نمادین 
رأس ساعت ۲۰ سوت قطارها، کشتی ها، زنگ 
کارخانجات و صنایع به صدا درآید. همچنین 
مستدعی است شعار این هفته با عنوان »نبض 
سالمت جامعه، ضربان قلب پرستار« در تاریخ 
مذکور بر برج آزادی و برج میالد در پایتخت 
نقش بسته و با نورافشانی در میادین شهرها از 

زحمات این قشر فداکار تجلیل شود.«ایسنا
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جمعی از دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت خواستار شدند

رونمایی از ۴ طرح  کالن ملی فناور
4 طرح کالن ملی فناوری حوزه های سالمت و حمل و 

نقل پیشرفته رونمایی شد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، 4 طرح کالن ملی محصول 
مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
رونمایی شد که از این تعداد 3 طرح در حوزه سالمت بوده 
است. عناوین طرح ها در حوزه سالمت به این شرح است:
تولید سواپ نمونه گیری کووید-۱۹: طراحی و ساخت سواب داکرون نمونه گیری ویروس کووید19 
یکی از محصوالت رونمایی شده است. سواب های نمونه گیری ویروس این شرکت دانش بنیان در دو 
شکل حلقی و بینی ساخته  شده اند که ضمن قابلیت جذب باال و بازیابی اثربخش در محیط کشت، با 
انعطاف پذیری توأم با استحکام باالی خود، ضمن راحتی و عدم ایجاد درد در بیمار، سهولت را در استفاده 
برای نمونه گیر به همراه دارند. با توجه به نیاز مبرم به این ابزار و هزینه های هنگفت واردات نمونه های 
خارجی، تولید موفق این محصول توسط فعاالن فناور این شرکت دانش بنیان توانست  بخش مهمی از 
نیاز حوزه سالمت را تامین کند. ظرفیت روزانه تولید این شرکت دانش بنیان 7۵هزار عدد از سواب های 
نمونه گیری است و این محققان توانستند درآمد 1۰۰میلیارد ریالی را ظرف مدت کم تر از 4ماه کسب کنند.

حلزون شنوایی: یکی از نیازهای جدی ناشنوایان سیستم های کاشت حلزون شنوایی است که یکی از 
شرکت های دانش بنیان سیستم های تشخیص نارسائی شنوایی، سیستم های تحریک الکتریکی و آکوستیکی 
را عرضه کردند. حلزون های شنوایی تولید شده توسط این شرکت، قابل رقابت با محصوالت مشابه 
خارجی است و از ویژگی هایی چون یکپارچه بودن، طراحی مدرن، قابلیت استفاده طوالنی مدت بدون 
نیاز به شارژ باطری بهره  می برد. تا کنون 4 نسل از سیستم های کاشت بیرونی حلزون شنوایی توسط 
این شرکت دانش بنیان به تولید رسیده است و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
تازه ترین و پیشرفته ترین نسل از این حلزون ها، مطابق با آخرین استانداردها، کارایی باال، رابط کاربری 

فارسی و هزینه پایین تر از نمونه وارداتی در عین کیفیت مطلوب، به یاری بیماران آمده است.
تولید دستگاه تحریک کننده الکتریکی شنوایی که در تسکین بیماری های گوش و آماده سازی پیش از 
جراحی بیماران برای کاشت حلزونی کاربرد دارد، از دیگر محصوالت دانش بنیان این شرکت است.
دستگاه تب سنج های غیر تماسی: طرح کالن ملی فناوری تب سنج مادون قرمز غیر تماسی این شرکت 
به گونه ای طراحی شده است که بدون در نظر گرفتن دمای اتاق، دمای سطح پوست را با دقتی باال 
نشان می دهد. نمونه های وارداتی مشابه این تب سنج، از آن جایی که دما را از بیرون شناسایی می کند، 
با خطاهای متعددی مواجه می شود؛ اما فعاالن فناوری کشورمان این دستگاه را متناسب با شرایط 
گوناگون بومی کشور تولید کرده اند. این محصول ضمن اخذ مجوزها و تاییدیه های فنی داخلی و 

بین المللی در شرایط ویژه کرونا تولید شده است.

خبـر

جمعی از دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در 
نامه ای خطاب به وزیر بهداشت خواستار اصالح آیین 
نامه جدید امتحانات برخط وزارت بهداشت شدند.
به گزارش سپید، جمعی از دانشجویان علوم پزشکی 
سراسر کشور در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت 
خواستار اصالح آیین نامه جدید امتحانات برخط 
وزارت بهداشت شدند، درخواستی که توانست در 
یک شبانه روز با حمایت 17هزار نفر از دانشجویان 

علوم پزشکی مواجه شده است.
این دانشجویان در درخواست خود که در سامانه 

فارس من ثبت شده است آورده اند:
»جناب آقای دکتر سعید نمکی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با عرض سالم و درود و خسته نباشید خدمت شما 
و با تشکر از زحمات فراوان شما در کارزار کرونا
پس از انتشار آیین نامه جدید امتحانات برخط وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با وجود برخی از 
نکات مثبت در آیین نامه اما براساس شرایط موجود 
از جمله: ضعف در آموزش، مشکالت موجود در 
زیر ساخت اینترنت و همچنین مشکالت برخی از 
مفاد آن، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع و 

ایجاد تغییراتی در آن هستیم:
1. مسلما زمان حداقل 3۰ ثانیه  ای و متوسط 4۵ ثانیه 

برای سواالت آزمون بسیار ناعادالنه است و به دلیل 
پیچیدگی سواالت بالینی و کیس محور بسیاری 
از رشته ها، عماًل این زمان به خواندن سوال نیز 
کفاف نخواهد داد. پیشنهاد ما در نظر گرفته شدن 
زمان حداقل 1 دقیقه و حداکثر 9۰ ثانیه می باشد تا 
دانشجویان بتوانند با استرس و تمرکز بیشتری به 

سواالت پاسخ دهند.
2 - برخی از دانشجویان بالینی همانند استیجر ها، 
و  رشته ها  تمامی  آخر  سال  کارورزان  اینترن ها، 
دانشجویان سال آخر دندانپزشکی هم اکنون در 
محیط های درمانی حضور دارند و هم پای مدافعین 
سالمت در حال نبرد با ویروس منحوس کرونا 
هستند. با توجه به حضور این عزیزان در محل 
دانشگاه و حساسیت ارزشیابی و همچنان ناکارآمد 
بودن امتحانات مجازی در برخی دانشگاهها برای 
این گروه، دسته ذکر شده در باال بتوانند در صورت 
تمایل امتحانات خود را همانند زمان قبل از شیوع 
کرونا به صورت حضوری اما با رعایت پروتکل های 

بهداشتی بدهند.
3- هر آزمونی دارای سواالت سخت و سواالت 
آسان است و ثبت زمان اختصاصی برای هر سوال 
نباید به جامپ اجباری به سوال بعدی تعبیر گردد، 
ارائه زمانی یکسان برای هر سوال، امری نشدنی و 

بسیار استرس آفرین می باشد. پیشنهاد می گردد جهت 
عدم تعبیر غلط و وارد شدن استرس بی مورد گزینه 
نمایش زمان اختصاصی حذف و به کلیه دانشگاهها 
تاکید گردد مدیریت زمان آزمون به صورت کلی باید 
به دانشجویان سپرده شود تا دانشجویان بتوانند بدون 
استرس و با تمرکز بیشتر به سواالت پاسخ دهند.

4- در امتحانات حضوری دانشجویان این امکان را 
داشتند که سواالت سخت یا شک دار را در انتهای 
آزمون پاسخ دهند و در ابتدا تمرکز خود را بر روی 
پاسخ به سواالتی که جواب آن ها را می دانند، بگذارند. 
متاسفانه این امکان با وجود تک صفحه ای بودن هر 
سوال از دانشجویان سلب شده و به دلیل استرس 
فراوان نتیجه مطابق دانش داوطلبین نخواهد بود. 
پیشنهاد می گردد همانند مصوبه آموزشی برخی از 
دانشگاه ها پیش از این، امکان بازگشت به درصدی 
از سواالت بر اساس انتخاب دانشجو فراهم شود.
جمعی از دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی 

سراسر کشور«
گفتنی است، این درخواست درحالی ثبت شده است 
که امتحانات برخی از دانشگاه های علوم پزشکی 
از اول دی آغاز می شود در همین راستا الزم است 
این درخواست سریع تر توسط مسئوالن وزارت 

بهداشت مورد توجه قرار گیرد.فارس

آیین نامه امتحانات برخط وزارت بهداشت را اصالح کنید

انتصاب

با حکم وزیر بهداشت

دو عضو کمیته ملی واکسن۱۹  
COVID-منصوب شدند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
احکامی سید حسین موسوی، رییس هیات 
امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران 
و سید حیدر محمدی، مدیر کل نظارت بر 
امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو را به عنوان دو عضو دیگر کمیته 
ملی واکسنCOVID  19-منصوب کرد.
به گزارش سپید بنابر اعالم روابط عمومی 
وزارت بهداشت، در متن حکم سعید نمکی 
برای سید حسین صفوی - رییس هیات 
امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران 
و همچنین سید حیدر محمدی - مدیر کل 
نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو آمده است: »به موجب 
این ابالغ بعنوان عضو کمیته ملی واکسن19  
COVID-منصوب می شوید. انتظار می رود 
با هماهنگی و مشورت دیگر اعضاء محترم 
کمیته مذکور در پیگیری امور مربوط به ساخت 

واکسن در داخل کشور اقدام فرمائید.«

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور با اشاره به نگرانی های موجود 
از نزدیک شدن به بلندترین شب سال یعنی یلدا در زمینه فراهم شدن 
بستر شیوع کرونا گفت: »از هرگونه اعمال محدودیت در این شب که 
مانع گسترش و شیوع گسترده بیماری کووید19 شود استقبال می کنیم.«
به گزارش سپید، کوروش افشین پور افزود: »موج سوم شیوع این بیماری 
که رکورد قربانیان ناشی از آن در کشور نیز زده شد هنوز به طور کامل 
مهار نشده و خستگی و فشار این موج هنوز در تن کادر درمانی باقی 
است.« وی ضمن قدردانی از همراهی و همکاری مردم برای عبور 
از موج سوم شیوع این بیماری ادامه داد: »اگر مردم قصد دارند شب 
یلدا را به عنوان یک سنت و آیین پاس بدارند، امسال را برخالف 

سال های قبل به جمع کوچک خانوادگی اکتفا کنند و از برگزاری 
دورهمی و شب نشینی خانوادگی و فامیلی گسترده جدا پرهیز کنند.«
عضو شورای نظام پزشکی استان فارس تصریح کرد: »تاکید ما بر لزوم 
خودداری از برگزاری دورهمی برای این است که پای سالمت و 
جان تک تک هموطنانمان و کادر درمان ما در میان است و هرگونه 
سهل انگاری و بی توجهی نسبت به توصیه ها می تواند ما را به شرایط 
وخیم یکی دو هفته اخیر بازگرداند.« افشین پور ادامه داد: »بنا به اعالم 
وزارت بهداشت، ۵1 درصد موارد ابتال به ویروس کرونا ناشی از درون 
خانوادگی و ناشی از برپایی همین دورهمی ها و میهمانی های خانوادگی 
است که عدد بسیار باالیی است و بنابراین باید در این ایام به ویژه 

مناسبت هایی مانند شب یلدا، دور دورهمی ها را یک خط قرمز بکشیم.«
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. وزارت بهداشت اعالم 
کرد: »دورهمی های کوچک یلدا جان بزرگان فامیل را تهدید می کند. 
تدارک دورهمی شب یلدا تدارک مراسم فوت عزیزان است. بنابراین 
با توجه به خطر انتقال کرونا دورهمی های شب یلدا را تعطیل کنید.«

در همین زمینه احتمال اجرای محدودیت تردد از ساعت 21 به ساعت 
18 در روز سی ام آذرماه جاری مطرح شده که نیازمند تصویب در 

ستاد ملی مقابله با کرونا است.
تارنمای خبری آمریکایی »هیل« )TheHill( نیز گزارش داد: »بنابر 
تازه ترین تحقیقات صورت گرفته، اماکن سربسته که در آن افراد در 

یک فضای مشترک به سر می برند، کانون نشر کووید19 است.«

افشین پور، عضو شورای عالی نظام پزشکی: 

محدودیت تردد در شب یلدا اعمال شود



آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

بیش از ۷۳ میلیون و ۸۰۰ هزار مبتال 
آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به ۷۳ 
میلیون و ۸۱۰ هزار و ۱۶۹ نفر رسیده و مرگ یک 
میلیون و ۶۴۱ هزار و ۷۵۳ نفر نیز بر اثر ابتال به این 

بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۵۱ میلیون 
و ۸۱۹ هزار و ۸۷۵ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ نیز بهبود 
یافته اند. روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
که تاکنون در ۲۱۸ کشور و منطقه در جهان شیوع 
یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی 
می گیرد. آمریکا هم اکنون با بیش از ۱۷.۱ میلیون مبتال 
و بیش از ۳۱۱ هزار قربانی همچنان در صدر فهرست 

کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ قرار دارد.
هند و برزیل نیز با آمار میلیونِی مبتالیان پس از آمریکا 
به ترتیب با بیش از ۹.۹ و ۶.۹ میلیون مبتال، جایگاه  
دوم و سوم را در جهان به خود اختصاص داده اند.

همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاالت متحده، 
برزیل، هند و مکزیک به ترتیب رکورددارِ قربانیان 

این بیماری در دنیا هستند.
تعداد جان باختگان این بیماری در ایتالیا از ۶۵ هزار 
نفر عبور کرده و این کشور تاکنون بیشترین قربانیان 
کرونا را در قاره سبز داشته است. به عالوه هم اکنون 
تعداد قربانیان کرونا در انگلیس نیز از ۶۴ هزار نفر عبور 

کرده و با اختالف نزدیک از ایتالیا در میان کشورهای 
اروپایی در رتبه دوم این جدول قرار دارد. همچنین 
فرانسه بیش از ۵۹ هزار و ایران نیز بیش از ۵۲ هزار 
فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ را گزارش 
داده اند. پس از این کشورها نیز اسپانیا با بیش از ۴۸ 
هزار، روسیه با بیش از ۴۷ هزار و آرژانتین با بیش 
از ۴۱ هزار جان باخته، دیگر کشورهایی هستند که 
تاکنون آمار باالی مرگ ومیر ناشی از کووید ۱۹ را ثبت 
کرده اند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار 

مبتالیان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری که طبق 
گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون داشته اند 
تا صبح روز چهارشنبه به ترتیب به شرح زیر است:
۱. آمریکا: ۱۷ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۹۴۲ مبتال، ۳۱۱ 

هزار و ۷۳ قربانی
۲. هند: ۹ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۹۰۸ مبتال، ۱۴۴ 

هزار و ۱۳۰ قربانی
۳. برزیل: شش میلیون و ۹۷۴ هزار و ۲۵۸ مبتال، 

۱۸۲ هزار و ۸۵۴ قربانی

۴. روسیه: دو میلیون و ۷۰۷ هزار و ۹۴۵ مبتال، ۴۷ 
هزار و ۹۶۸ قربانی

۵. فرانسه: دو میلیون و ۳۹۱ هزار و ۴۴۷ مبتال، ۵۹ 
هزار و ۷۲ قربانی

۶. ترکیه: یک میلیون و ۸۹۸ هزار و ۴۴۷ مبتال، ۱۶ 
هزار و ۸۸۱ قربانی

۷. انگلیس: یک میلیون و ۸۸۸ هزار و ۱۱۶ مبتال، 
۶۴ هزار و ۹۰۸ قربانی

۸. ایتالیا: یک میلیون و ۸۷۰ هزار و ۵۷۶ مبتال، ۶۵ 
هزار و ۸۵۷ قربانی

۹. اسپانیا: یک میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۸۸ مبتال، ۴۸ 
هزار و ۴۰۱ قربانی

۱۰. آرژانتین: یک میلیون و ۵۱۰ هزار و ۲۰۳ مبتال، 
۴۱ هزار و ۲۰۴ قربانی

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

ثبت کرده اند.ایسنا

همان طور که واکسن کووید-۱۹ فایزر  و بیونتک  برای دریافت مجوز 
سازمان غذا و داروی ایاالت متحده موفق بود، واکسن مدرنا و موسسه 

ملی بهداشت نیز به طور قطعی موفق عمل می کند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، روز سه شنبه سازمان غذا و داروی 
ایاالت متحده تجزیه  و تحلیل دقیق خود از عملکرد مدرنا در یک 
آزمایش بالینی فاز سوم با بیش از ۳۰ هزار شرکت کننده را منتشر کرد؛ 
نتیجه نهایی، کارایی موثر ۹۴.۵ درصدی در جلوگیری از موارد عفونت 
با کووید-۱۹ بود. یک گروه مشاوره شامل دانشمندان مستقل و سایر 
کارشناسان روز پنجشنبه قبل از رأی گیری در مورد توصیه به استفاده 
مجاز از واکسن مدرنا در موارد اضطراری، اطالعات را به دقت بررسی 

می کنند و سپس تایید مجوز FDA طی چند روز اعالم می شود.
واکسن مدرنا نیز مانند واکسن فایزر با تحویل قطعه ای از کد ژنتیکی 
ویروس، سیستم ایمنی بدن را برای حمله به ویروس کرونا که باعث 
 RNA بیماری کووید-۱۹ می شود، آماده می کند. این کد معروف به
پیام رسان یا mRNA است که به بدن دستور می دهد، نسخه هایی از 
پروتئین سنبله سطح ویروس ایجاد کند. سیستم ایمنی بدن با ایجاد 
آنتی بادی واکنش نشان می دهد و تا زمانی که با عفونت واقعی روبرو 

نشود در حالت آماده باش قرار می گیرد.

تاثیر واکسن
واکسن مدرنا هفت هفته بعد از دریافت دوز دوم به میزان ۹۴.۵ درصد 
در شرکت کنندگان موثر بود، پنج نفر از ۱۳ هزار و ۹۳۴ شرکت کننده 
در مطالعه که واکسن دریافت کرده بودند و ۹۰ نفر از ۱۳ هزار و ۸۸۳ 
شرکت کننده که دارونما دریافت کردند. واکسن فایزر نیز ۹۵ درصد 
در جلوگیری از کووید-۱۹ در بین افرادی که پس از دریافت دوز 
دوم خود به مدت دو ماه ردیابی شدند، موثر بود. هشت نفر از ۱۸ 
هزار و ۱۹۸ شرکت کننده در مطالعه که واکسن دریافت کردند و 
۱۶۲ نفر از ۱۸ هزار و ۳۲۵ شرکت کننده که دارونما دریافت کردند.

تاثیر واکسن در افراد مسن
واکسن مدرنا در آزمایش فاز سوم خود در افراد ۶۵ سال به باال 

۱۰۰ درصد و در افراد بین ۱۸ تا ۶۴ سال ۹۳.۴ درصد موثر بود.

واکسن فایزر در آزمایش فاز سوم، در افراد ۵۶ سال به باال ۹۳.۷ 
درصد و در افراد بین ۱۶ تا ۵۵ سال ۹۵.۶ درصد موثر بود.

تاثیر واکسن بر افراد با شرایط خاص
عملکرد هر دو واکسن در بین افرادی که مشکالت سالمت دارند 
و آنان را در معرض خطر کووید-۱۹ قرار می دهند، نسبت به افراد 

فاقد این شرایط کمی بهتر عمل می کند.
واکسن مدرنا ۹۵.۹ درصد در افرادی که دارای گروهی از مشکالت 
بهداشتی بودند - بیماری مزمن ریه، بیماری قلبی قابل توجه، دیابت، 
بیماری کبد، اچ آی وی و چاقی شدید - موثر بود و برای افراد فاقد 

این شرایط، ۹۴ درصد موثر بود.
واکسن فایزر در افراد با طیف وسیع تری از مشکالت بهداشتی ۹۵.۳ 
درصد و در افراد فاقد آن ۹۴.۷ درصد موثر بود. عالوه بر مشکالت 
بهداشتی موردبررسی در آزمایش مدرنا، فایزر عملکرد واکسن را 
در افراد مبتالبه سرطان، بیماری کلیوی، زوال عقل و بیماری های 

عروقی و سایر بیماری ها نیز بررسی کرد.

تاثیر واکسن بر افراد مختلف
هر پنج نفری که در آزمایش مدرنا پس از دریافت واکسن کووید-۱۹ 
عالئم شدید را تجربه کردند، سفیدپوست بودند. درنتیجه، واکسن 
مدرنا در سیاه پوستان، افراد منطقه آمریکای التین، آسیایی آمریکایی و 
همچنین در افرادی که زمینه های نژادی مختلف دارند ۱۰۰ درصد موثر 
بود. اثر واکسن برای بومیان آمریکا یا جزایر اقیانوس آرام قابل تعیین 
نیست زیرا هیچ موردی در هر دو گروه واکسن یا دارونما وجود ندارند.
در آزمایش فاز سوم واکسن فایزر، تاثیر واکسن بر شرکت کنندگان 
سیاه پوست ۱۰۰ درصد و برای شرکت کنندگان التین ۹۴.۵ درصد موثر 
بود که کمی کمتر از اثربخشی ۹۴.۷ درصد برای افراد سفیدپوست 
است. عالوه بر این در آسیایی ها ۷۴.۴ درصد و در بومیان آمریکا 
و جزایر اقیانوس آرام ۱۰۰ درصد موثر بود. در بین افرادی که چند 
نژادی توصیف شده بودند، تنها ۱۰.۴ درصد موثر بود، با یک مورد 
کووید-۱۹ در میان کسانی که واکسن دریافت کرده بودند و یک 

مورد در بین کسانی که دارونما دریافت کردند.

میزان کارایی واکسن ها در مردان و زنان
عملکرد هر دو واکسن در مردان کمی بهتر از زنان بود. واکسن مدرنا 

۹۵.۵ درصد در مردان و ۹۳.۵ درصد در زنان موثر بود.
واکسن فایزر در مردان ۹۵.۳ درصد و در زنان ۹۳.۹ درصد موثر بود.

جلوگیری از کووید-۱۹ شدید
واکسن مدرنا ۱۰۰ درصد در پیشگیری از موارد شدید کووید-۱۹ 
موثر بود. ۱۱ نفر در این آزمایش به بیماری شدید مبتال شدند و همه 
آنان در گروه دریافت کننده دارونما بودند. شدت بیماری سه نفر از 
آنان بسیار شدید بود و در بیمارستان بستری شدند. واکسن فایزر 
۶۶.۴ درصد در پیشگیری از موارد کووید-۱۹ شدید موثر بود. از 
بین چهار شرکت کننده در مطالعه که پس از دریافت دو دوز واکسن 
به بیماری شدید مبتال شدند، یک نفر در گروه واکسن و سه نفر 
در گروه دارونما بودند. دو نفر از افراد گروه دارونما در بیمارستان 
بستری شدند و یک نفر از آنان در بخش مراقبت های ویژه قرار گرفت.

عوارض جانبی
تجزیه وتحلیل FDA نشان داد که هیچ یک از واکسن ها مشکلی 

ایجاد نکرده اند که نتوانند مجوز استفاده اضطراری دریافت کنند.
درد کوتاه مدت در محل تزریق در هر دو واکسن بسیار شایع بود. 
تقریبا ۹۰ درصد از کسانی که واکسن مدرنا دریافت کرده اند پس 
از دریافت دو دوز چنین دردی را گزارش کردند.تقریبا ۸۰ درصد 
از کسانی که واکسن فایزر دریافت کردند، بعد از هر دو تزریق این 
درد را تجربه کردند، البته درد در محل تزریق برای افرادی که دارونما 
دریافت کرده بودند، بسیار کمتر بود. شایع ترین عوارض جانبی برای 
هر دو واکسن، خستگی، سردرد، درد عضالنی، لرز و درد مفصل بود، 
این موارد در مورد واکسن مدرنا نسبت به فایزر بیشتر گزارش شده 
است. به عنوان مثال، پس از دریافت دوز دوم واکسن مدرنا، ۶۳ درصد 
شرکت کنندگان سردرد، ۶۸ درصد خستگی، ۴۵ درصد درد مفصل 
و ۴۸ درصد لرز را تجربه کردند. در آزمایش فایزر، ۳۹ درصد از 
شرکت کنندگان دچار سردرد، ۵۱ درصد خستگی، ۱۹ درصد درد 

مفصل و ۲۳ درصد پس از دریافت دوز دوم واکسن دچار لرز شدند.

تاثیر کدام واکسن در مقابله با کرونا بیشتر است، فایزر یا مدرنا؟ 

شماره ۱۸۲۴ ۲۷7 آذر ۱۳۹۹



شماره 81824 27 آذر 1399

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با پیشنهاد نماینده 
بستان  آباد برای تشکیل کمیته ای جهت تایید سالمت 
ریاست  انتخابات  داوطلبان  از  روانی  و  جسمی 

جمهوری مخالفت کردند.
به گزارش سپید، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
روز چهارشنبه در جریان بررسی گزارش شور دوم 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح 
اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری 
اسالمی ایران با پیشنهاد نماینده مردم بستان آباد برای 
تشکیل کمیته ای متشکل از جمعی از پزشکان و 
روانپزشکان و روانشناسان برای تایید سالمت جسمی 
و روانی داوطلبان ریاست جمهوری مخالفت کردند.
غالمرضانوری قزلجه نماینده بستان آباد در جریان 
بررسی جزء 3 ماده واحده این طرح گفت: »در این 
جزء گفته شده داوطلب انتخابات ریاست جمهوری 
باید از سالمت و توانایی جسمی و روانی کافی جهت 
ایفای مسوولیت ریاست جمهوری برخوردار باشد که 
بنده عبارت »با تایید کمیسیون شورای پزشکی شورای 

نگهبان« را به این بند پیشنهاد می کنم.«
وی افزود: »موضوع فنی است قطعا شورای نگهبان 
باید فردی را انتخاب کند که او در آینده دچار فرایند 
پوپولیستی نشود که اگر چنین اتفاقی رخ دهد به دلیل 

بی توجهی به مسائل روانی بوده است.«
جالل محمود زاده نماینده مردم مهاباد در موافقت با 
این پیشنهاد گفت: »کمیسیون پزشکی شورای نگهبان 
مرکب از سه پزشک معتمد و روانپزشک این موضوع 
را دنبال می کنند و از آنجا که وظیفه ریاست جمهوری 
بسیار سختی است باید رییس جمهور منتخب از توانایی 
جسمی الزم برخوردار بوده تا کار را به خوبی انجام 
دهد و حضور بیشتری در هیات دولت داشته و در 

توسعه کشور بکوشد.«
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مخالفت با 
این پیشنهاد گفت: »اینکه ما بعضی از شاخص ها را در 

قانون احصا می کنیم نباید به نحوی پیش برود که در 
واژه ها ریز شویم. زیرا این مسائل را شورای نگهبان 
رسیدگی می کند. از طرفی شاخص های روانی از نظر 
یک روانپزشک با آنچه که شورای نگهبان برای داوطلب 
ریاست جمهوری مطرح می کند، کامال متفاوت است 

و مطرح کردن چنین پیشنهادی درست نیست.«
محمدجواد کولیوند قائم مقام وزیر کشور و نماینده 
دولت در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد اظهار 
داشت: »شان ریاست جمهوری این نیست که چنین 
رویکردی برای او در نظر گرفته شود. زیرا در ادامه 
قانون گفته شده که داوطلب باید برنامه های خود را ارائه 
دهد و چنین فردی از سالمت کامل برخوردار است.«

تشکیل کمیته  رای نیاورد نه تایید 
سالمت داوطلبان

عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفت وگو با 
خبرنگار سپید گفت: »متاسفانه رسانه ها این خبر را 
به صورت ناقص منتشر کردند به طوری که باعث 
سوءتفاهم هایی شد انگار که قرار است اصال شرط 
سالمت جسمی و روانی را ازجمله شروط کاندیداهای 

ریاست جمهوری حذف کنند.«
محمدعلی محسنی بندپی با اشاره به مخافت مجلس 
با پیشنهاد تشکیل کمیته ای متشکل از پزشکان و 
روانپزشکان برای تایید سالمت جسمی و روانی 
»نه  کرد:  تصریح  جمهوری  ریاست  داوطلبان 
اینکه تایید سالمت روانی و جسمانی داوطلبان 
ریاست جمهوری رای نیاورده باشد چرا که اصال 
برخورداری از سالمت فیزیکی، روحی و روانی از 
گذشته به عنوان یکی از آیتم ها مطرح بوده است اما 
آن چیزی که روز چهارشنبه در مجلس با مخالفت 
نمایندگان روبه رو شد، پیشنهاد تشکیل کمیته ای 
بود متشکل از 3 پزشک، یک روانپزشک و یک 
روانشناس که سالمت جسمی و روانی نامزدها را 

بررسی و تایید کند که این پیشنهاد رای نیاورد.«
وی افزود: »استدالل نمایندگان محترم مجلس هم 
این بود که اگر کسی مشکلی داشته باشد یا اینکه فرد 
جانباز یا معلولی قصد کاندیداتوری داشته باشد، خود 
اعضای شورای نگهبان این امکان را دارند بررسی کنند 
که چقدر مشکالت جسمانی آن شخص می تواند 
در عملکردش به عنوان رئیس جمهور تاثیر بگذارد 
و بنابراین بررسی و تایید سالمت توسط یک کمیته 
خاص را رد کردند. چه بسا فردی جانباز که یکی از 
پاهایش از زیر زانو قطع شده باشد یا اینکه ترکشی در 
بدن دارد و موارد دیگر، ممکن است از نظر فیزیکی 
کامال سالم نباشد اما این موارد، مخل انجام وظایف 
ریاست جمهوری او نشود. درواقع این پیشنهاد رای 
نیاورد که کمیته ای تشکیل شود و یک تعدادی از 
متخصصین بگویند که فالن شخصی که کاندیدای 
ریاست جمهوری است به واسطه اینکه مثال مچ دستش 
قطع شده است، پس سالمت جسمانی ندارد. احراز 
برخورداری از سالمت جسمی، روحی و روانی که 
مورد نیاز آن فرد در انجام مسئولیت های ریاست 
جمهوری هست یا نه را خود شورای نگهبان می تواند به 
عهده بگیرد.« محسنی بندپی خاطرنشان کرد: »متاسفانه 
رسانه ها این توضیحات را در اخبار ننوشته اند و خبر 
را به صورت ناقص منتشر کردند به طوری که باعث 
سوءتفاهم هایی شد انگار که قرار است اصال شرط 
سالمت جسمی و روانی را ازجمله شروط کاندیداهای 

ریاست جمهوری حذف کنند.«
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای 
اسالمی در پاسخ به این سوال که درمورد بیماری های 
روانی که گاهی نمود ظاهری کمتری دارند، آیا بررسی 
دقیق یک کمیسیون تخصصی الزم است یا نه، گفت: 
»ببینید به طور کلی سالمت روانی یک کاندیدا، در 
شروط دیگری که برای داوطلبان ریاست جهوری 
ذکر شده، مستتر است. چون مثال وقتی صحبت 

از »رجل سیاسی« شده است، طبیعتا افراد خاصی 
می توانند کاندیدا شوند. کسانی که روسای سه قوه 
بوده اند، کسانی که وزرای کابینه های مختلف بوده اند، 
افرادی که نمایندگان مجلس بوده اند و .... بنابراین اگر 
فردی اختالل روانی داشته باشد، یکی از شاخص ها، 
سوابق قبلی آن فرد است و چون در سوابق حداقل 6 
سال فعالیت در دستگاه های کلیدی مثل جاهایی که 
عرض کردم، در نظر گرفته شده است، خودبخود اگر 
اتفاقی اینچنینی وجود داشته باشد، یا شبهاتی در جای 
قبلی که این فرد خدمت می کرد وجود داشته باشد، 
قطعا خود شورای نگهبان به صورت موردی ممکن 
است نظر روانپزشک یا متخصص روانشناسی را برای 
این کار بگیرد. این از اختیارات شورای نگهبان است 

برای تایید سالمت جسمی و روانی فرد کاندیدا.«

احتمال بروز شائبه های سیاسی
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم به 
خبرنگار سپید گفت: »این پیشنهاد می توانست در 
آینده مشکل ساز شود. چون ممکن بود بعدا شائبه هایی 
به وجود بیاید و مثال عده ای بگویند که هرکسی را 
که می خواهند از گردونه انتخابات خارج کنند، به او 

برچسب عدم سالمت روانی می زنند.«
حسینعلی شهریاری تصریح کرد: »جایگاه ریاست 
جمهوری در کشور ما، جایگاه باالیی است و هر 
کسی هم نمی تواند کاندیدای ورود به انتخابات ریاست 
جمهوری شود. چرا که الزم است سوابق روشن و 
مشخصی داشته باشد و سوابق طوالنی مدت یک 
شخص در گذشته، به خوبی نشان می دهد که وی 
تا چه حد از تعادل روانی برخوردار است اما اینکه 
یک کمیته ای به طور ثابت بنشینند و بخواهند همه 
کاندیداها را به این صورت بررسی کنند، هم الزم 
نیست و هم اینکه همانطور که اشاره کردم، قطعا 

مشکالتی را به خود به همراه می آورد.«

مخالفت نمایندگان مجلس با تست روانی 
و  پزشکی داوطلبان ریاست جمهوری

دالیل مخالفت نمایندگان در گفت وگو با سپید



مامایی  و  پرستاری  دانشکده  پرستاری  استاد 
به  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
چرایی  و  پرستاری  حرفه  اصلی  مشکالت 
افزایش مهاجرت پرستاران اشاره کرد و گفت: 
»مدیریت آموزش ما در حوزه پرستاری موقق 
بوده است، اما در مدیریت بالینی و استفاده از 
کادر پرستاری دردهای بزرگی داریم و بنابراین 
جذابیت هایی که می تواند شرایط کاری بهتری 
برای پرستاران در خارج از کشور را فراهم 

بپذیریم.« باید  کند را 
به گزارش سپید، عباس عباس زاده در گفت وگو 
ما  کشور  در  و  دنیا  همه  »در  گفت:  ایسنا  با 
مشکل کمبود نیروی انسانی وجود دارد. این 
کمبود می تواند عوامل موثری داشته باشد که 
یکی از آنها سختی کار پرستاران است و همه 
روحیه یا توانایی پذیرش این شغل را ندارند. 
در خیلی از کشورها با بهبود شرایط کار، انگیزه 
خدمت و... افراد را بیشتر ترغیب به پذیرش 
ابزارها تحت عنوان  این  از  شغل می کنند که 

رفع موانع خدمتی یاد می کنیم.«
خدمتی  موانع  کاهش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پرستاران  بازدهی  و  فعالیت  افزایش  موجب 
»البته این موانع خدمتی  می شود، اظهار کرد: 
آنها  از  بلکه بخشی  نیستند،  مالی  تنها مسائل 
مسائلی هستند که به سبک مدیریت ما در مقابل 
پرستاران بازمیگردد و افراد ترجیح می دهند در 
شغل دیگری به جای پرستاری مشغول باشند.«

عباس زاده درباره مهم ترین مانع خدمتی برای 
پرستاران در شرایط فعلی تصریح کرد: »جایگاه 
حرفه ای پرستاری به عنوان یک حرفه مشخص 
ما  سالمت  نظام  مدیریت  در  باید  یونیک  و 
تعریف شود تا مشکالت پرستاری توسط خود 
کشورمان  در  ما  رفع شود.  پرستاری  سیستم 
این باور را نداریم که مجموعه های پرستاری 
در  می توانند  مستقل  مجموعه ای  عنوان  به 
سیاست گذاری و رفع مشکالت بیماران نقش 
ایفا کنند. این ظرفیت حرفه ای نادیده گرفته شده 
است و در کنار آن مشکالت مالی و معیشتی 

این مشکل را دوچندان به رخ ما می کشد.«
وی افزود: »از طرف دیگر شرایط محیط کار 
بویژه پس از شیوع کرونا باری بیشتر بر دوش 
پرستاران گذاشته است. ریسک خطر و شرایط 
سخت و فشرده کاری، دیگر مشکل این روزهای 
همکاران ما است. این در حالی است که تاکنون 
افراد زیادی از همکاران ما به بیماری مبتال شدند 
به  را در راه خدمت  و عده ای هم جان خود 

مردم از دست دادند.«
مامایی  و  پرستاری  دانشکده  پرستاری  استاد 
»فرسودگی  داد:  ادامه  بهشتی  شهید  دانشگاه 
شغلی در شرایط سخت برای تمام مشاغل به 
وجود می آید. تفاوت پرستاری و کادر درمان در 
این است که در کنار تمام مشکالت در شرایطی 
مانند کرونا، شاهد از بین رفتن و جان باختن 
انسان ها هم هستند. حال این فشار روحی را به 

شیفت سنگین کاری و... اضافه کنید تا متوجه 
به  ما  همکاران  برخی  است  ممکن  که  شویم 

ورطه فرسودگی شغلی افتند.«
وی حرفه پرستاری را یک حرفه کامال انسانی 
خواند و بیان کرد: »در این بین می توان به این 
فکر که مدیریت بیمارستان محل خدمت، مدیریت 
نظام سالمت و... چه اقداماتی می توانند انجام 
دهند که پرستار از فرسودگی شغلی رها شود.«
عباس زاده با اشاره استقبال از رشته پرستاری 
ما  کشور  »در  کرد:  اظهار  اخیر  سال های  در 
پرستاری شکل آکادمیک دارد؛ یعنی فرد حتمًا 
باید در دانشگاه تحصیل کرده باشد و درس های 
دانشگاهی را خوانده باشد تا با سطح مشخصی 
از علم در مورد بیمار تصمیم گیری کند. در این 
زمینه اساتید دانشگاه واقعا زحمت کشیدند که 
سطح علمی پرستاری در کشور ما باال باشد و 
امکان ارتقا و ادامه تحصیل در این رشته هم 
پرستاری  رشته های  برای  باشد.  داشته  وجود 
امکان ورود به بازار کار نسبت به سایر رشته ها 
راحت تر است. همین شرایط آکادمیک سبب 
می شود برخی دانشجویان پس از اتمام تحصیل 
کشور  از  خارج  به  کار  برای  خود،  طرح  و 
مهاجرت می کنند و مجموعه این عوامل سبب 
انتخاب بیشتر رشته پرستاری در کنکور می شود 
و نمره قبولی برای ورود به رشته پرستاری سال 

به سال افزایش می یابد.«
پرستاران  مهاجرت  افزایش  درخصوص  وی 

در سال های اخیر گفت: »مدیریت آموزش ما 
در  اما  است  بوده  موقق  پرستاری  حوزه  در 
پرستاری  کادر  از  استفاده  و  بالینی  مدیریت 
محیط  شده  سبب  و  داریم  بزرگی  دردهای 
که  علمی  توانایی  با  متناسب  پرستاران  کاری 
که  جذابیت هایی  بنابراین  نباشد؛  کردند  پیدا 
می تواند شرایط کاری بهتری برای پرستاران در 
خارج از کشور را فراهم کند را باید بپذیریم. 
برای کاهش این مهاجرت باید شرایط کاری را 
از جنبه مدیریتی و استقالل حرفه ای فراهم کنیم 
و پرستاران را در سیاست گذاری های حرفه ای 

سالمت دخیل کنیم.«
عباس زاده در خاتمه سخنان خود با تاکید بر 
اینکه پرستاری حرفه رو به رشدی است، تصریح 
در  که  ضعف هایی  و  شدت  »علی رغم  کرد: 
مسیر حرفه ای وجود دارد، اما با مرور سال ها 
فعالیتمان می بینیم که به سمت بهتر شدن در 
حال حرکت هستیم که مرهون تالش اساتید و 
کادر پرستاری است. انتظار اصلی ما این است 
که مدیریت بهداشت و درمان به حرفه پرستاری 
به گونه ای بنگرد که پرستاران هم می توانند در 
تصمیم گیری ها نقش داشته باشند. ما در زمینه 
پژوهش های پرستاری هم پتانسیل بسیار خوبی 
شرایط سخت  علی رغم  مجموع  در  و  داریم 
پرستاری اما با دانش و انرژی جوانی، جوانان 
و  موانع  رفع  برای  حرفه ای تر  می توانند  هم 

مشکالت فعالیت کنند.«

فرسودگی شغلی و شیفت های سنگین کاری 
آسیب این روزهای پرستاری
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معاون پرستاری وزارت بهداشت تشریح کرد

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به 
فعالیت بیش از ۲۰۰هزار پرستار در بخش های 
گفت:  درمانی  مراکز  و  بیمارستانها  کرونای 
به  پرستار  هزار   ۴۵ از  بیش  این مدت  »طی 
رفته اند  استعالجی  به  و  شده اند  مبتال  کرونا 

و در حال حاضر به کار برگشتند.«
نشست  در  مریم حضرتی  سپید،  گزارش  به 
ویدیوکنفرانسی با خبرنگاران در آستانه روز 
پرستار گفت: »حدود ۳۰۰ روز است که کادر 
درمان و بهداشت زیر فشار مضاعفی به مردم 
سپاسگزاری  جای  که  می کنند  خدمت  ارائه 
گروه های  از  افراد  از  بسیاری  دارد.  آنها  از 
کلمه  واقعی  معنای  به  پرستاری  و  پزشکی 
جان فشانی کرده و جان شان را در طبق اخالص 
گذاشتند. پرستاران عهده دار مراقبت از کسانی 
ترس  هم  آنها  خانواده های  شاید  که  بودند 
از  کنند.  مراقبت  بیماران  این  از  که  داشتند 

می کنیم.« تشکر  پرستاران  همه 
پرستاران  روزه   ۸۹ قراردادهای  درباره  وی 
گفت: »ما از ابتدای شیوع بیماری کووید-۱۹ 
اشغال  تعداد  اول  موج  در  که  آنجایی  از  و 
به  نسبت  دانشگاه ها  رفت،  باال  بسیار  تخت 
گرفتن پرستاران ۸۹ روزه اقدام کردند. البته در 
بسیاری از بیمارستان ها این مشکل را مدیریت 
کردند و پرستاران ۸۹ روزه به صورت خرید 
خدمت یا به صورت طرحی و یا تمدید طرح 
اطالعات  آخرین  طبق  شدند.  گرفته  کار  به 
تعداد کمی از افراد هستند که در حال حاضر 
فعالیت  دانشگاه ها  در  روزه   ۸۹ صورت  به 
می کنند. به طوری که حدود ۲۰۰۰ نفر پرستار 
۸۹ روزه در سراسر کشور داریم که گروه های 
مختلف پرستاری را شامل می شوند و ۱۰۶۹ 
دیگر  حوزه های  در  بقیه  و  پرستار  نفرشان 
مشغولند که امیدواریم اگر دانشگاه ها از این 
افراد رضایت دارند، نسبت به خرید خدمت 
دیگر  تا  کنند  اقدام  دیگر  صورت  هر  به  یا 
واژه ای به نام پرستار ۸۹ روزه نداشته باشیم.«
به  نیروهای جهادی  درباره حضور  حضرتی 
و  درمانی  مراکز  برخی  در  پرستاران  جای 
مراقبتی، گفت: »در مراکز بیمارستانی معموالً 
اما  می شوند،  گیری  کار  به  پرستاران  کمک 
دیده  آموزش  افراد  برخی  مراکز  برخی  در 
جهادی، برای اقدامات ابتدایی و اولیه مانند 
غذا خوردن  یا  بیمار  انتقال  و  نقل  به  کمک 
که  طرحی  در  البته  می کنند.  فعالیت  بیمار 
بسیار هوشمندانه در حال اجراست که طرح 
شهید سلیمانی برای مقابله با کرونا و کاهش 
مرگ و میرهای ناشی از آن است، یک بسیج 
ملی وجود دارد و از تمام گروه های درمانی، 
این  در  و...  بسیج  احمر،  هالل  بهداشتی، 
طرح شرکت دارند و از افراد آموزش دیده 
کمک می گیرند اما به هیچ وجه مجاز نیست 
افراد غیر  به  که کارهای تخصصی پرستاری 

پرستار داده شود.«
معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره آمار 
پرستاران مبتال به کرونا و تعداد شهدای سالمت 

در این حوزه اظهار کرد: »طی این مدت بیش 
از ۴۵ هزار پرستار به کرونا مبتال شده اند و 
به استعالجی رفته اند و در حال حاضر به کار 
برگشتند. اکنون ۴۰ پرستار در قرنطینه هستند 
و ۲۱ نفر پرستار مرخصی استعالجی دارند. 
در این دوره ۲۰۰ هزار پرستار پای کار بودند 
و شاید سه الی چهار نفر ترک خدمت کردند. 
به دستور وزیر بهداشت کمیته ای تشکیل شد 
و این کمیته زیر نظر معاونت توسعه فعالیت 
می کند که آنها باید آمار شهدای مدافع سالمت 

را ارائه دهند.«
نیز  پرستاران  استخدام  وضعیت  درباره  وی 
پرستاری،  جامعه  معضل  »مهم ترین  گفت: 
نیرو است و مشکالت زیادی  امروز کمبود 
را  قوانین  برخی  اگر  داریم.  زمینه  این  در 
نمی توانیم درست اجرا کنیم، به دلیل کمبود 
را  بهره وری  ارتقاء  قانون  اگر  است.  نیرو 
نمی توانیم به طور صحیح اجرا کنیم، به دلیل 
کمبود نیرو است، اما خوشبختانه در سال ۹۸ 
نیرو جذب کرده ایم  ۱۰ هزار  ۹۹ حدود  تا 
وزارت  پیگیری های  و  مستمر  تالش  با  و 
بهداشت و نظام پرستاری موجب شد بتوانیم 
۱۰ هزار نیرو جذب کنیم که البته این میزان 
نمی تواند کمبود ما را جبران کند. بر همین 
نیرو گرفته  ۳۰ هزار  استخدام  اساس مجوز 
جذب  روند  توسعه  معاونت  توسط  و  شد 
می کنیم  تالش  داریم  که  می گیرد  صورت 
که درصد باالیی از این نیروها به پرستاری 

یابد.« اختصاص 

در  باردار  پرستاران  از  استفاده  درباره  وی 
بخش های کووید-۱۹، گفت: »از همان زمان 
کردیم  ابالغ  کرد،  پیدا  شیوع  کووید۱۹  که 
که پرستاران پر ریسک که باردارند، بیماری 
زمینه ای دارند یا داروی سرکوب کننده سیستم 
بیمارستان های  در  می کنند،  مصرف  ایمنی 
خطری  که  نگیرند  کار  به  کووید  و  ریفرال 
برایشان نداشته باشد که این اتفاق هم افتاد 
و این افراد در بخش ها و بیمارستان های غیر 

می کنند.« فعالیت  کووید۱۹ 
حضرتی درباره تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
پرستاری  معاونت  به  که  بخشی  »آن  گفت: 
بسته های خدماتی  تعیین  مانند  است،  مربوط 
و ...، ما انجام داده ایم. سایر بخش ها مربوط 
به شورای عالی بیمه، سازمان برنامه و بودجه 
و... است. البته جلسات بسیار زیادی در این 
زمینه برگزار شده است که برخی بخش های 
آن را بر اساس تعرفه گذاری مطرح می کنیم.«
وی درباره کار افراد بدون تخصص در حیطه 
پرستاری در برخی بیمارستان های خصوصی، 
گفت: »اگر در مراکز درمانی به جای پرستار، 
گروه های غیرپرستار به کار می گیرند، تخلف 
است. حتما این تخلفات را به ما گزارش دهید 
وزارت  پرستاری  معاون  کنیم.«  پیگیری  تا 
ویژه  فوق العاده  پرداخت  درباره  بهداشت 
پرستاران، ادامه داد: »ما باید دغدغه معیشت 
پرستاران را داشته باشیم که به همت معاونت 
به  کرونا  ویژه  فوق العاده  پرداخت  توسعه 
دانشگاه ها  و  است  شده  اعالم  ها  دانشگاه 

کنند.« پرداخت  را  ویژه  فوق العاده  باید 
حضرتی درباره کاهش کارانه پرستاران اظهار 
کرد: »یکی از اقدامات برای اصالح نظام پرداخت 
این بود که در اسفند ۱۳۹۸، با امضای معاون 
درمان، توسعه و پرستاری مقرر شد تا کارانه 
از اضافه کاری جدا شود که این کار در عمده 
در  طرفی  از  است.  شده  انجام  دانشگاه ها 
بیمارستان ها عمل های جراحی کم شده و درآمد 
اختصاصی بیمارستان و به دنبال آن کارانه ها 
کاهش یافته است. به همین دلیل فوق العاده ویژه 
امیدواریم سریع تر  که  است  پیدا کرده  تحقق 

در همه دانشگاه ها انجام شود.«
پرستاران  از  درمان  هزینه  اخذ  درباره  وی 
از  حاضر  حال  »در  گفت:  کرونا  به  مبتال 
دریافت  پول  کرونا  برای  هم  عادی  مردم 
مورد  اگر  پرستاران.  به  برسد  چه  نمی کنند، 
خاصی بود به ما اعالم کنید تا پیگیری کنیم. 
ما ابالغ کردیم که از پرستاران »های ریسک« 
در بخش های کرونا استفاده نشود. به هر حال 
ممکن است هر جایی تخلف انجام شود که 

می کنیم.« پیگیری  منعکس شود،  ما  به  اگر 
بخش  در  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون 
دیگری از صحبت هایش گفت: »پرستاران ۳۰۰ 
روز است که در جبهه مقابله با کرونا مبارزه 
می کنند. در حال حاضر ۱۴۴ هزار پرستار در 
هزار  حدود۶۰  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
پرستار در بخش خصوصی، تامین اجتماعی، 

دادگستری، نیروهای مسلح و... داریم. 
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 ادامه از صفحه 10
۶۵درصد نیروهای نظام سالمت را پرستاران 
تشکیل می دهند. در زمینه استخدام پرستاران، 
امیدواریم حداقل بیش از ۵۰ درصد ۳۰ هزار 
عنوان  به  داریم،  استخدام  که مجوز  را  نفری 

پرستار جذب کنیم.«
بهداشت  برنامه های وزارت  حضرتی درباره 
برای بهبود خدمات پرستاری در دوران کرونا 
بیماری،  این  در  مراقبت  اهمیت  به  توجه  با 
گفت: »در جریان کووید-۱۹ نشان داده شد 
نظام سالمت  پُررنگی در  پرستاران نقش  که 
دارند و نشان داده شد که در پرستاری، مراقبت 
برای  است.  اهمیت  حائز  بسیار  بیماران  از 
ماندگاری پرستاران، تشویق و حمایت و ایجاد 
در  شد.  انجام  اقداماتی  پرستاران  در  انگیزه 
بهمن ماه ۱۳۹۸، ابالغیه ای از سوی معاونت 
۵۰ درصدی  افزایش حقوق  بر  مبنی  توسعه 
شد.  ابالغ  سالمت  نظام  کارکنان  کلیه  برای 
کار  و  قراردادی  نیروهای  حقوق  همچنین 
پیدا  افزایش  درصد   ۴۰ سه،  تبصره  و  معین 
نیروهای شرکتی پس از  کرد و برای جذب 
معاونت  و  پرستاران  نماینده های  با  جلسات 
توسعه، ابالغیه خرید خدمت آنها در بیمارستان 
به  منجر  که  شد  صادر  درمانی  مراکز  و  ها 

شد.« شرکتی  پرستاران  ساماندهی 
پرستاری  نیروهای  جذب  درباره  حضرتی 
شرکتی گفت: »امتیاز ویژه آزمون استخدامی 
برای پرستاران در نظر گرفته شد و پرستارانی 
که در کرونا خدمت رسانی کردند، امتیاز ویژه 
قراردادی  و  پیمانی  صورت  به  تا  می گیرند 

جذب شوند.«
معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره تقدیر 
»به  داد:  ادامه  کرونا  دوران  در  پرستاران  از 
همت وزیر بهداشت، از ۱۰۰۰ پرستار درگیر 
و  شد  تقدیر  کرونا  بخش های  در  مستقیم 
امسال به مناسبت روز پرستار تقدیر ویژه ای 
کرونا  ویژه  مراقبت  بخش های  پرستاران  از 
بیشتری  تعداد  امسال  حال  عین  در  کردیم. 

پرستار به عنوان پرستار نمونه کشوری معرفی 
شد.« خواهند 

هم  مختلفی  »دستورالعمل های  افزود:  وی 
برای تامین وسایل محافظتی پرستاران، خروج 
پرستاران پرمخاطره از بیمارستان های ریفرال 
و... به دانشگاه ها ابالغ شد. همچنین تمدید 
ماه   ۳۶ به  ماه   ۲۴ از  پرستاری  کادر  طرح 
ما  نیروی  کمبود  مشکل  هم  که  شد  انجام 
کادر  برای  بود  فرصتی  و هم  می کرد  کم  را 
پرستاری. بروز رسانی پرداخت کارانه و اضافه 

انجام شد.« نیز  کار 
گذشته  سال  »در  گفت:  همچنین  حضرتی 
و  داشتند  معوقه  ماه   ۱۸ ما حدود  پرستاران 
در  میانگین  طور  به  ماه   ۱۲ هم  کار  اضافه 
به  حاضر  حال  در  که  داشتند  معوقه  کشور 
چهار ماه کاهش یافته است. ایجاد سازوکار 
عنوان شهید خدمت برای مدافعان سالمتی که 
در راه دفاع از بیماران شهید شدند از دیگر 

اقدامات انجام شده بوده است.«
حضرتی درباره کمبود پرستار گفت: »ما برای 
در  داریم.  استاندارد  پرستار یک کف  تعداد 
که  است   ۱.۱ حال حاضر شاخص کشوری 
سعی  کرونا  حوزه  در  برسیم.   ۲.۵ به  باید 
کردیم که کمترین فشار روی پرستاران باشد. 
اگرچه حتی زمانی که تعداد مبتالیان ما زیاد 
شد و این افراد از سیستم خارج شدند، این 
برخی  و  شد  بیشتر  پرستاران  روی  بر  فشار 
همکاران شان  نبود  شدند،  مجبور  پرستاران 

را هم جبران کند.«
وی افزود: »از طرفی از آنجایی که در دوران 
بیمارستان ها  به  کمتر  دیگر  بیماران  کرونا 
دیگر  بخش های  بار  می کنند،  مراجعه 
جراحی  بستری،  بخش های  در  بیمارستان ها 
از  ما  اساس  بر همین  است.  کمتر شده  و... 
پرستاران بخش های دیگر هم برای کمک به 
پرستاران بخش های کووید-۱۹ کمک گرفتیم. 
ریزی  برنامه  دادیم،  انجام  که  دیگری  اقدام 
بخش  در  پرستار   ۵۰۰۰ توانمندسازی  برای 

آی سی ی جنرال و آی سی یو پیشرفته اقدام 
کردیم که این اقدام هم می تواند کمک بزرگی 

باشد.« پرستارانمان  برای 
وی درباره پرستاری از بیمارانی که در طرح 
توانایی  و  شده  شناسایی  سلیمانی  شهید 
پرستاری از خود را ندارند، گفت: »بیمارانی 
به  به مراکز مراقبت در منزل دارند،  نیاز  که 
عین  در  و  می شوند  داده  ارجاع  مراکز  این 
حال بازدید در منزل هم در این طرح برای 
از  مراقبت  امکان  که  بیمارانی  یا  سالمندان 
از سوی  این طرح  در  نیست،  منزل  در  آنها 

آنها کمک می شود.« به  مراقبتی  تیم های 
همراه  حضور  از  ممانعت  درباره  حضرتی 
به  توجه  »با  گفت:  کرونایی  بیماران  برای 
بیمار  کرونا، حضور همراه  بیماری  وضعیت 
در بیمارستان می تواند منجر به انتشار عفونت 
الزام داریم که  برای کنترل عفونت  ما  شود. 
اجازه ندهیم که همراه بیمار در بخش کووید 
پرستارانی  کمک  عین حال  در  یابد.  حضور 
تربیت شدند که می توانند کارهای اولیه بیمار 
را انجام دهند. بنابراین در حال حاضر بسیاری 
از بیمارستان های ما کمک پرستاران را به کار 
می گیرند و ملزم به انجام این اقدام شدند.«
وی درباره خدمات پرستاری در منزل و پوشش 
مناسب  اقدامات  از  »یکی  گفت:  آن  بیمه ای 
کووید۱۹   بیماران  از  مراقبت  دستورالعمل 
بود و دستورالعمل پرستاری در منزل بیماران 
کرونایی تدوین و تعرفه آن بازنگری و تعیین 
شد. انتظار داریم خدمات مراقبت از منزل برای 
کرونا  ملی  ستاد  در  زودتر  کرونایی  بیماران 
تحت  و  شود  مصوب  بیمه  عالی  شورای  یا 
از  بتوانند  بیماران  و  گیرد  قرار  بیمه  پوشش 

بهره مند شوند.« مناسب  این خدمات 
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: »در 
دوران کرونا، بیش از ۴۵ هزار بیمار کرونایی 
که  بودند  منزل  در  خدمات  پوشش  تحت 
به  را  کرونایی  بیماران  مراجعه  موضوع  این 
انتشار  کاهش  در  و  کرد  کمتر  بیمارستان ها 

اعضای  البته  بود.  موثر  بسیار  هم  عفونت 
شورای عالی بیمه خود موافق پوشش بیمه ای 
خدمات مراقبت در منزل هستند و امیدواریم 
پوشش  تحت  خدمات  این  سریعتر  چه  هر 

گیرد.« قرار  بیمه 
نیز  پرستاران  روان  سالمت  درباره  حضرتی 
در  ما  است.  مهم  بسیار  مساله  »این  گفت: 
یک شرایط بسیار بحرانی داریم کار می کنیم. 
بعضا افراد جوانی را می بینیم که امروز خوب 
همه  نباشند.  فردا  است  ممکن  اما  هستند، 
بیماران برایمان عزیز هستند و از دست رفتن 
پرستاران  برای  روحی  یک ضربه  بیمار،  هر 
دارند  را  توانایی  این  آنها  که  گرچه  است. 
مقابله  بحران  با  که چطور  دیدند  آموزش  و 
برایمان سخت  را  کار  شرایط  این  اما  کنند، 
کرده است. بر همین اساس به دانشگاه ها ابالغ 
کردیم که مشاوره رایگان را برای پرستارانی 

که نیاز به مشاوره دارند، انجام شود.«
وی درباره به کارگیری پرستاران سال آخر، 
گفت: »این جزئی از کار ما است. چند سال 
شیپ«  »اینتر  عنوان  با  طرح  این  که  است 
به  طرح  این  سال  دو  و  می کنیم  اجرایی  را 
اجرا  اصفهان  دانشگاه  در  پایلوت  صورت 
شد که اقدامی مورد تایید بود. البته هنوز به 
اما  ابالغ نشده  صورت رسمی به دانشگاه ها 
در دانشگاه هایی مانند اصفهان، شیراز، مشهد 
کارآموزی  دوره  که  می شود  انجام  و.  و... 
پرستارن سال آخر در بیمارستان ها به صورت 

انجام می شود.« کارورزی 
حضرتی درباره پرستاران شرکتی و عضویت 
وی در هیات مدیره شرکت های آوای سالمت 
که قراردادهای شرکتی پرستاران را می بندد، 
را  موضعی  پرستار  خانه  »متاسفانه  گفت: 
که  بود  کرده  مطرح  هدفی  چه  با  نمی دانم 
هستم.  سالمت  آوا  مدیره  هیات  عضو  بنده 
اوایلی که در سال ۱۳۹۶ به وزارت بهداشت 
آمدم، به دلیل تغییر هیات مدیره آوا سالمت 
چک هایی  مدیره،  هیات  جایگزینی  عدم  و 
مانده بود که باید این چک ها امضا می شد و 
در غیر این صورت حقوق پرستاران شرکتی 
که جایز  می افتاد  تعویق  به  ماه  یا سه  دو  تا 
هم نبود. به همین دلیل قبول کردم و سه تا 
چهار ماه این مسئولیت سنگین را قبول کردم 
تا فرد جدیدی جایگزین شود. نمی دانم خانه 
این  که  می شود  عایدش  سودی  چه  پرستار 
موضوع را تبلیغ می کند که معاونت پرستاری 
عضو هیات مدیره شرکت آوا سالمت، است. 
هیات  این  عضو  من  و  نیست  اینطور  اصال 
که  شرکتی  پرستاران  بر  اما  نیستم،  مدیره 
در آوا سالمت قرارداد دارند، نظارت کامل 
دارم و مسائل مشکالت آنها را به طور کامل 
مدیره  هیات  حال  عین  در  می کنم.  بررسی 
جدید که در آوا سالمت تشکیل شده، با ما 
هزار   ۱۲ حاضر  حال  در  هستند.  هماهنگ 
نیروی پرستاری در شرکت آوا سالمت داریم 
و من خودم را مسئول می دانم که از حق و 

کنم.« دفاع  آنها  حقوق 
شهید  طرح  در  پرستار  جذب  درباره  وی 
سلیمانی گفت: »در حال حاضر مراکز بهداشتی 
که  دارند و خوشحال می شویم  نیاز  نیرو  به 
اگر نیروهای پرستاری هستند که می توانند در 

اقدام کنند.« این طرح کمک کنند، 
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مروری بر مراحل تحقیق و پیش تولید واکسن  در جهان

 علی ابراهیمی
مراحل تحقیق و پیش تولید واکسن کرونا در چهار 
فاز تعریف شده و در مرحله سوم و پایانی بالینی 
به کرونا  افراد سالم که پیش تر  از  نفر  هزاران 
آلوده نشده اند واکسینه می شوند. البته در مرحله 
پیش بالینی آزمایش ها، واکسن ها بر روی حیوانات 
آزمایش می شوند تا این اطمینان حاصل شود که 
واکسن  در آنها پاسخ ایمنی ایجاد می کند یا نه.

بیشتر  رقابت  درحالی که  سپید،  گزارش  به 
به  کرونا  واکسن  تولید  سر  بر  تولیدکنندگان 
مرحله نهایی خود  رسیده است، اینک جزئیات 
دقیق تری از فرآیند ساخت آنها زیر ذره بین قرار 

گرفته است.
آن طور که اعالم شده تاکنون حدود هفتاد نوع 
مختلف واکسن و ده ها هزار داوطلب در سراسر 
جهان مورد آزمون قرار گرفته اند و تنها تعداد 
نهایی فاز  از واکسن ها وارد مرحله  محدودی 
سوم کارآزمایی بالینی شده اند؛ اما در این فرصت 
نگاه دقیق تری می کنیم به اینکه کارآزمایی های 

بالینی واکسن ها چگونه انجام می شوند.

مرحله پیش بالینی و فاز نخست بالین 
دانشمندان  آزمایش،  پیش بالینی  مرحله  در 
واکسن را بر روی حیوانات آزمایش می کنند 

ایجاد  ایمنی  پاسخ  آنها  در  واکسن  ببینند  تا 
انسان  از آن واکسن برای  نه. پس  یا  می کند 
آماده می شود تا مشخص شود آیا واکسن مورد 
نظر ایمن است یا نه و اینکه چه نوع واکنش 
ایمنی در بدن ایجاد می کند. این مرحله، فاز 

یک کارآزمایی بالینی نام دارد.

فاز دوم کارآزمایی با مشارکت صدها نفر
در صورت دست یابی به نتایج امیدوارکننده، 
واکسن به فاز دوم کارآزمایی بالینی می رسد و 
در آن صدها نفر از داوطلبان دوزهایی از واکسن 
دانشمندان  به  اقدام  این  می کنند.  دریافت  را 
مبنی  موجود  نگرانی های  که  می دهد  اجازه 
بر بی خطر بودن آن را بررسی کنند و بتوانند 
بر اساس پاسخ ایمنی داوطلبان، دوز واکسن 

تغییر دهند. را 

بالینی مرحله سوم کارآزمایی 
در مرحله سوم و پایانی هزاران نفر از افراد 
نشده اند  آلوده  کرونا  به  پیش تر  که  سالم 
واکسینه می شوند. این شامل همه گروه های 
سنی و نژادها می شود تا نشان داده شود چه 
بین گروه های مختلف  ایمنی در  پاسخ  نوع 

می شود. فعال  جمعیتی 

و  بی خطر  مطالعه  که  است  این  مهم  نکته 
ایمن بودن واکسن و نیز میزان اثربخشی آن 
با توجه  را نشان داده و تأیید  کند؛ هرچند 
اثر  به تعداد داوطلبان ممکن است هر نوع 
جانبی نادری در این مرحله ظاهر می شود. 
باید  کارآزمایی ها  مراحل  همه  اینکه  ضمن 
داده  دارونما  آنها  به  کنترل که  شامل گروه 

باشد. نیز  می شود، 
مهم ترین  بالینی  کارآزمایی های  سوم  فاز 
و  تحقیقات  چهارگانه  مراحل  از  بخش 
پیش تولید واکسن در جهان هستند و در آن 
تعدادی زیادی از داوطلبان به طور هم زمان 
البته  دارند.  حضور  مختلف  کشورهای  از 
مراکز  که  می دانند  دقیق  به صورت  محققان 
در  را  خود  بالینی  آزمایش های  پژوهشی 

کنند. راه اندازی  کشورها  از  بخش  کدام 
به سالمت  این مرحله اطالعات مربوط  در 
بیماری  انتشار  مسیر  مدل سازی  و  عمومی 
نرخ  که  قرمز  مناطق  شدن  مشخص  برای 
قرار  استفاده  مورد  باالست،  آنها  در  ابتال 
می گیرد و این اقدام سبب می شود تا احتمال 
آماری  جامعه  در  داوطلبان  گرفتن  قرار 
گسترده تری برای مواجهه بیشتر با ویروس 

شود. فراهم 

به  بسته  شده اند  واکسینه  که  آ نهایی  سپس 
واکنش  از  مختلفی  سطوح  واکسن،  نوع 
می دهند  نشان  ویروس  برابر  در  را  ایمنی 
و آن بخش از داوطلبان که در گروه کنترل 
مستعد  کردند،  دریافت  دارونما  و  بودند 

بود. خواهند  کرونا  به  ابتال 
کارآزمایی  مراحل  پیشرفت  با  بنابراین 
بالینی، متخصصان آماری تعداد داوطلبانی را 
که آزمایش آنها مثبت شده محاسبه می کنند 
و درصورتی که متقاعد شوند نمونه ها به قدر 
یک  کدام  که  می کنند  مشخص  بوده ،  کافی 
و  کرده اند  دریافت  واکسن  واقعا  افراد  از 
کدام یک دارونما؛ به این مرحله اصطالحا 
و  می شود  گفته  کورسازی  از  درآوردن 
واکسن  می کند  تأیید  که  است  مرحله ای 

است. بوده  مؤثر  چقدر 
ویروس  به  که  داوطلبانی  گروه  اگر  حال 
آلوده شده اند عمدتا شامل کسانی باشند که 
واکسن  نه  و  بودند  کرده  دریافت  دارونما 
واقعی، این نشان خواهد داد که واکسن از 
نظر آماری بسیار مؤثر عمل کرده است؛ در 
رسیدن  مرحله  تا  تحقیقات  اینصورت  غیر 

شد. خواهد  ادامه  مطلوب  به 
ادامه در صفحه 13 

هفت خان تولید واکسن

شماره 121824 27 آذر 1399



13 شماره 1824 27 آذر 1399

 ادامه از صفحه 12
برای مثال وقتی در کارآزمایی واکسن فایزر-
در  ابتال  مورد   94 که  شد  گزارش  بیوان تک 
به  نگاهی  است،  بوده  داوطلب  44 هزار  بین 
آماری  تحلیل های  و  انداختند  اولیه  داده های 
نشان داد که واکسن کاندید شده به عنوان واکسن 
جلوگیری  برای  موارد  درصد   9۰ در  کرونا 
که  اگرچه  است.  بوده  مؤثر  ویروس  ابتال  از 
این داده ها تاکنون منتشر نشده  و مورد داوری 
قرار نگرفته اند، اما می توانیم فرض را بر این 
بوده  از گروهی  ابتال  موارد  اکثر  که  بگذاریم 
که دارونما دریافت کرده بودند. البته فایزر و 
بیوان تک مطالعه خود را تا زمانی ادامه دادند 
که محققان 1۶4 مورد ابتالی به کرونا را ثبت 
کردند و این عدد به آنها این امکان را داد که 
کارآمدی واکسن را به طور دقیق تری تعیین کنند. 
سایر تولیدکنندگان واکسن نیز اظهار کرده اند که 
آنها مطالعه فاز سوم خود را تا زمان دستیابی 
به 1۵۰ مورد ابتال در بین جمعیت نمونه خود 

از کورسازی، ادامه داده اند.

عوارض جانبی احتمالی
عوارض جانبی در فاز سوم هم ممکن است 
مانند فازهای قبلی و به صورت بالقوه رخ دهد و 
چنین چیزی به خصوص در مطالعات با مقیاس 
باال به هیچ عنوان غیرمعمول نیست. البته اگر 
عوارض جانبی جدی )SAE( غیرقابل انتظار 
از  استفاده  روند  ادامه  است  ممکن  دهد،  رخ 
واکسن و مراحل کارآزمایی بالینی متوقف شود.
تصمیم گیری  از  پیش  است  ممکن  ازاین رو 
تمام  بالینی،  کارآزمایی  ازسرگیری  برای 
اطالعات درمانی مرتبط دوباره بررسی شوند. 
واکسن  این مسئله در خصوص  که  همانطور 
دانشگاه آکسفورد اتفاق افتاد؛ بنابراین فاز سوم 
کارآزمایی بالینی گاهی ممکن است سال ها طول 

بکشد؛ اگرچه که این مرحله تولید و ساخت 
طی همه گیری کرونا این بار در حد چند ماه 

فشرده صورت گرفت.

گام بعدی؟
حال اگر مرحله سوم کارآزمایی بالینی نتایج مثبتی 
به دست دهد شرکت های تولیدکننده درخواست  
خود را به نهادهای بهداشتی مسئول مانند سازمان 
دارویی  آژانس   ،)FDA( امریکا  دارو  و  غذا 
اتحادیه اروپا )EMA( و یا آژانس سالمت و 
داروی انگلستان ارائه می کنند و در این مرحله 
اطالعات کارآزمایی بالینی برای حصول اطمینان 
از اینکه واکسن بی خطر و مؤثر است، مجددا 

مرور می شوند.
پیش بینی  اساس  بر  تولید  حجم  میان  این  در 
تولید  سریع  روند  و  می شود  تنظیم  تأییدیه ها 
راه می افتد. ضمن اینکه چالش های پیش رویی 
که  دیگر  مشکالت  و  توزیع  چالش  همچون 
شاید از جنس تولید هم نباشند در این مسیر 

کم نخواهد بود.
در  توزیع  شرایط  بحث  در  امروز  مثال  برای 
پیشنهادی کووید 19،  تمامی واکسن های  بین 
واکسن فایزر یکی از دشوارترین واکسن ها به 
است  و حمل ونقل  انبارداری  و  ذخیره  لحاظ 
زیرا این واکسن باید در شرایط دمایی کمتر از 
7۰ سانتی گراد نگهداری شود در حالی که این 

امکان برای بسیاری از کشورها وجود ندارد.

فرصتی که یک بار در زندگی پیش آمده
توبی پیترز، استاد منابع انرژی دانشگاه بیرمنگام 
در این خصوص می گوید: »در هیچ جای سیاره 
ما بدون سرمایه گذاری عظیم، ظرفیت لجستیکی 
برای توزیع واکسن در این دما و در این حجم 
وجود ندارد و این مسئله به خصوص در نیم کره 
بسیاری  که  است، جایی  بسیار جدی  جنوبی 

برای  سالم  یخچال  حتی  روستایی  مناطق  از 
نگهداری واکسن ندارند.«

او معتقد است: »ما باید از این فرصت که یک بار 
در زندگی پیش آمده استفاده کنیم تا یک راه حل 
پایدار برای ساخت واکسن کووید 19 بیابیم تا 
بتوانیم به صورت سازگار و پایدار یک زنجیره 
بسیار  دماهای  )شامل  پایین  دمای  در  توزیع 

پایین( راه اندازی کنیم.«
در ادامه گزارش می خواهیم مروری بر مرحله 
سوم کارآزمایی بالینی سه واکسن موفق کرونا 
در جهان داشته باشیم تا آنها را از لحاظ تعداد 
مرحله  این  در  داده  رخ  اتفاقات  و  داوطلبان 
بررسی کنیم. همچنین نگاهی به آخرین خبرها 
درباره مراحل سه گانه تست واکسن ایرانی کرونا 

خواهیم داشت.

مشارکت بیش از 43 هزار نفر در مرحله 
سوم فایزر-بیوان تک

در مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن کووید19 
فایزر-بیوان تک شامل بیش از 43 هزار و ۵۰۰ نفر 
از شش کشور مختلف جهان مشارکت داشتند 
و به هیچ یک از آنها گفته نشده بود که واکسن 
واقعی یا دارونما به آنها تزریق شده است. ازاین رو 
این آزمایش یک آزمایش دوسو کور بود، ولی 
با این حال برخی از داوطلبان معتقد بودند که 
حتی  و  بود  شده  داده  واقعی  داروی  آنها  به 
عوارض جانبی مانند سردرد و بدن درد و تب 

را هم احساس کرده بودند.

حضور 30 هزار داوطلب در مرحله 
سوم واکسن مدرنا

مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای 
تولیدی شرکت مدرنا نیز با مشارکت 3۰ هزار 
امریکایی انجام شد. البته بیش از 1۵۰ هزار نفر 
برای آزمایش داوطلبانه واکسن مدرنا در فاز سوم 

و به شکل آنالین ثبت نام کرده بودند که از این 
بین تعداد معین شده بر اساس نژاد و جنسیت 
و نیز سن انتخاب شدند. هرچند شرکت مدرنا 
نخستین شرکت بود که در جهان اقدام به تولید 
واکسن کرد، اما تحقیقات این شرکت در مرحله 

سوم و اصلی به طول انجامید.

توقف موقت کارآزمایی واکسن 
آکسفورد-آسترازنکا 

در  هم  آکسفورد-آسترازنکا  مشترک  واکسن 
بیش  با حضور  بالینی  مرحله سوم کارآزمایی 
از 3۰ هزار نفر داوطلب از کشورهای آمریکا، 
انگلیس و برزیل آزمایش شد و حتی یک توقف 
کرد  تجربه  هم  را  آزمایش  جریان  در  کوتاه 
زیرا یکی از داوطلبان انگلیسی حاضر در این 
که  »نامشخص« شد  بیماری  دچار  کارآزمایی 
سبب توقف چند روزه این آزمایش ها شد، اما 

بالفاصله مشکل برطرف شد.

واکسن ایرانی کرونا
آزمایش انسانی واکسن ایرانی کرونا هم در سه 
مرحله صورت خواهد گرفت و در مرحله نخست 
۵۶ نفر، مرحله دوم ۵۰۰ نفر و در مرحله سوم 
بدون محدودیت با تولید انبوه و عرضه گسترده 
آغاز خواهد شد. به گفته مسئوالن 3 تا 4 ماه بعد 
از آزمایش انسانی به نقطه ای خواهیم رسید که 
ایران از واردات این واکسن بی نیاز خواهد شد.
به هر حال بنابر اصول ریاضی و پزشکی هرچه 
جامعه آماری داوطلبان دریافت واکسن کرونا 
بزرگ تر  عمومی  واکسیناسیون  آغاز  از  پیش 
و تعداد داوطلبان بیشتر باشد، این امکان در 
اختیار محققان و سازندگان دارو بیشتر فراهم 
را  جانبی  عوارض  بروز  احتمال  تا  می شود 
کاهش دهند و واکسنی موثرتر برای رده های 

سنی مختلف تهیه کنند.
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هشدار فعاالن جامعه پزشکی درباره تبعات دورهمی ها 

 امین جاللوند
در چند روز مانده به یلدای باستانی، بسیاری از 
فعاالن جامعه پزشکی نسبت به افزایش احتمالی 
دورهمی های خانوادگی ابراز نگرانی کرده اند. 
در شرایطی که موج سوم کرونا فروکش کرده 
است، کارشناسان نظام سالمت نگران هستند که 
همین دورهمی های یلدایی، سرآغاز یک موج 

تازه کرونا در زمستان باشد.
در چند روز اخیر، بسیاری از مسئوالن وزارت 
بهداشت نیز از مردم درخواست کرده اند که برای 
حفظ سالمت خودشان، دورهمی های حضوری 

شب یلدا را برگزار نکنند.
کارشناسان هشدار می دهند که اگر قرار باشد 
امسال هم به سبک سال های گذشته، دورهمی های 
قطعا  شود،  برگزار  مفصل  طور  به  یلدا  شب 
افزایش  بیمارستان ها  به  ورودی  بیماران  آمار 
این شرایط، کادر درمان  پیدا خواهد کرد. در 
نیز با افزایش فشار کاری مواجه خواهد شد و 
سالمت جامعه پزشکی نیز به خطر خواهد افتاد. 
بر اساس برخی آمارها، تاکنون حدود 400 نفر 
از کادر درمان بر اثر ابتال به کرونا فوت شده اند. 
برگزاری دورهمی های شب یلدا موجب خواهد 
شد که میزان فرسودگی کادر درمان بیشتر شود 

و آمار شهدای سالمت نیز افزایش پیدا کند.

کادر درمان، قربانی بزرگ 
دورهمی های شب یلدا

اغلب کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند که 
هم اکنون در وضعیت بسیار شکننده ای قرار داریم 

و احتمال اوج گیری دوباره آمار فوتی های کرونا 
وجود دارد. در این شرایط، دورهمی های شب 
یلدا می تواند به عنوان شتاب دهنده موج بعدی 
کرونا عمل کند و شمار تلفات انسانی را افزایش 
دهد. در این بین، فعاالن جامعه پزشکی می گویند 
دورهمی های  برگزاری  بر  اصرار  در صورت 
قربانی  درمان  کادر  یلدا،  شب  در  خانوادگی 

بزرگ این سهل انگاری خواهد بود.
محمدرضا هاشمیان، فوق تخصص مراقبت های 
ویژه نیز نسبت به افزایش شیوع کرونا در شب 
»شب  می گوید:  و  می کند  نگرانی  ابراز  یلدا 
یلدای امسال با همیشه فرق دارد. دورهمی ها 
باید مجازی باشد. قرنطینه ها باید ادامه یابد و 

حتی تشدید شود. با توجه به اینکه هنوز درمان 
قطعی برای کرونا نداریم و زمان دسترسی به 
اعمال  جز  راهی  نیست،  معلوم  هم  واکسن 

قرنطینه و محدودیت نداریم.«
برای  امسال  یلدای  »مراسم  می کند:  تاکید  او 
برگزاری دورهمی های خانودگی نیست و فقط 
برای اعضای یک خانواده است که می توانند 
داشته  مفرحی  و  شاد  فضای  هم  کنار  در 
می توانیم  هم  را  فامیلی  دورهمی های  باشند. 
شبکه های  از  استفاده  با  مجازی  صورت  به 
ارتباطی گسترده ای که همه مردم به آن دسترسی 
دارند برگزار کنیم. در این شرایط باید دید و 
بازدیدهای مجازی داشته باشیم. در واقع این 
با شبکه های  امسال  باید  سنت زیبا و قدیمی 
مجازی و به صورت دورهمی های دور از هم 

برگزار شود.«
بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 
شب  این  در  »امیدواریم  می کند:  خاطرنشان 
افراد کمی به کرونا مبتال شوند. امید داریم که 
کمتری  خانواده های  امسال،  یلدای  شب  در 
و  کرونا  همه گیری  دغدغه  و  شوند  عزادار 
نیز وجود  بیماری  این  شعله ور شدن مجدد 
نداشته باشد. برگزاری دورهمی های خانوادگی 
به شدت می تواند دوباره بیمارستان ها را شلوغ 
کند و عده زیادی را به بخش های آی سی یو 
که  بیمارانی  از  زیادی  عده  متاسفانه  بکشاند. 
پای آنها به آی سی یو باز شده است، اعضای 
یک خانواده هستند که به علت دورهمی های 
مبتال شدند و عده  بیماری  این  به  خانوادگی 

زیادی از این افراد از بین رفتند. خانواده های 
زیادی داریم که به علت همین بی توجهی ها، 
دست  از  را  خود  فرزندان  از  یکی  یا  همسر 

دادند و عزادار شدند.«
بیمارستان  آی سی یو  بخش  آموزش  مسئول 
مسیح دانشوری خاطرنشان می کند: »همنشینی 
بسیار  کرونا،  اپیدمی  شرایط  در  هم  کنار  در 
خطرناک است، زیرا این بیماری هنوز درمان 
قطعی ندارد. اگر بی توجهی کنیم، این بیماری 
خیلی از 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. توصیه 
جامعه پزشکی به مردم پرهیز از دورهمی های 
اما در کنار آن  خانوادگی در شب یلداست، 
جلوگیری  برای  قانونی  محدودیت های  باید 
وجود  هم  یلدا  شب  قرنطینه  و  ترددها  از 
داشته باشد. در هر صورت در شرایطی هستیم 
به  که معلوم نیست چه زمانی واکسن کرونا 

ایران می رسد.«
هیچ  شرایط  این  »در  می گوید:  ایرنا  به  او 
ادامه  را  قرنطینه ها  اینکه  جز  نداریم  راهی 
بدهیم و حتی سختگیرانه تر کنیم، بخصوص 
اینکه به سمت زمستان و فصل سرما می رویم 
که شوخی ندارد. اگر دچار همزمانی اپیدمی 
تلخ تری  فاجعه های  با  بشویم  هم  آنفلوآنزا 
روبرو می شویم و راهی جز شکست نداریم. 
همچنان آی سی یوهای بیمارستان ها پر است. 

ادامه در صفحه 15 

نگرانی از خیز کرونا  در شب یلدا

اغلب کارشناسان نظام سالمت 
تاکید دارند که هم اکنون در 

وضعیت بسیار شکننده ای 
قرار داریم. در این شرایط، 

دورهمی های شب یلدا می تواند 
به عنوان شتاب دهنده موج بعدی 

کرونا عمل کند و شمار تلفات 
انسانی را افزایش دهد. در 

این بین، فعاالن جامعه پزشکی 
می گویند در صورت اصرار بر 

برگزاری دورهمی های خانوادگی 
در شب یلدا، کادر درمان قربانی 

بزرگ این سهل انگاری خواهد بود
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البته با اجرای محدودیت ها و تشدید قرنطینه ها 
به  کووید19  بیماران  ورودی  میزان  تا حدی 
حتی  و  است  یافته  کاهش  بیمارستان ها 
بیمارستان های خصوصی هم تا حدی خلوت 
داشته  خالی  آی سی یو  است  ممکن  شده اند. 

باشند، اما وضعیت شکننده است.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید 
می کند: »قرنطینه های موضعی، گروه بندی مشاغل 
تردد و محدودیت  در شهرها، کاهش ساعت 
تردد خودروها، تا حدی شدت بروز و ابتال به 
کرونا را کاهش داده است. این نشان می دهد 
که سیاست قرنطینه 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. برخالف 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. هر چقدر اعمال 
قرنطینه و محدودیت های تردد در شرایط اپیدمی 
بیشتر به سمت تفکر  کرونا کمتر اجرا بشود، 
ایمنی جمعی حرکت می کنیم که موجب افزایش 

مرگ ومیر در خانواده ها می شود.«

فوق  میبدی،  آقایی  سادات  فاطمه  همچنین 
تخصص بیماری های ریه نیز هشدار می دهد: 
دورهمی های  و  نشود  کنترل  یلدا  شب  »اگر 
مجددا  کرونا  ویروس  گیرد  شکل  خانوادگی 
هم اکنون  از  باید  مسئوالن  گشت.  خواهد  باز 
برای شب یلدا چاره اندیشی کنند، زیرا علت 
اصلی شیوع و اوج گرفتن کرونا دورهمی های 
خانوادگی است. این دورهمی ها اگر کنترل نشود، 
دارد.  وجود  کرونا  دوباره  گرفتن  اوج  امکان 
همچنین پیشنهاد داریم چند شب منتهی به یلدا، 

محدودیت های شبانه از درب منزل اجرا شود، 
همانطور که 13 فروردین این محدودیت اجرا 

شد و به نتایج خوبی منتهی شد.«
او یادآور می شود: »محدودیت های اخیر موجب 
کاهش چشمگیر ورودی بیمارستان ها شد. کاش 
این محدودیت ها از مهرماه اجرایی شده بود تا با 
این همه فوتی ناشی از ابتال به کرونا روبرو نشویم. 
محدودیت ها باید تا قطع کامل زنجیره کرونا ادامه 
یابد. باید از دورهمی های خانوادگی پرهیز کرد. 
علت اصلی موج سوم کرونا در کشور، تجمعات 
و دورهمی های خانوادگی است. همچنین اگر قرار 
نیست ورود مسافران به شهرهای گردشگرپذیر 
ممنوع شود، حداقل می توان ورودی ها را کنترل 
و مسافران را غربالگری کرد تا از ورود بیماران 

مبتال به کرونا پیشگیری شود.«

او با بیان اینکه رعایت مسائل بهداشتی و پروتکل ها 
را نباید صرفا حاکمیت تعیین کند، یادآور می شود: 
»این خود ما هستیم که باید برای حفظ سالمتی 
خود و دیگران نکات بهداشتی را رعایت کنیم. 
نقش رسانه ها نیز در این زمینه بسیار مهم است. 
پرهیز از دورهمی های خانوادگی باید نهادینه شود 
و این وظیفه رسانه ها است. باید با رعایت نکات 
بهداشتی و پرهیز از دورهمی ها و رفت و آمدهای 

خانوادگی به قطع زنجیره کرونا کمک کنیم.«

هشدار فعاالن جامعه پزشکی درباره 
تبعات دورهمی ها 

بر اساس آمارهای رسمی، نقش دورهمی های 
انتقال ویروس کرونا به حدود  خانوادگی در 
65 درصد رسیده است. یعنی هم اکنون عمده 
خانوادگی  دورهمی های  کرونا،  شیوع  عامل 
است. در صورتی که شب یلدا به افزایش این 
دورهمی ها منجر شود، در آن صورت شکی 
نیست که با افزایش آمار مبتالیان و مرگ های 

کرونایی مواجه خواهیم شد.
یونس باغیان، متخصص بیماری های عفونی نیز در 
گفتگو با سپید به تبعات دورهمی های خانوادگی 
و  می کند  اشاره  کرونا  درمانگران  وضعیت  بر 
می گوید: »اگر پروتکل های بهداشتی رعایت نشود 
و دورهمی ها ادامه داشته باشد، در آن صورت 
هرچقدر هم که کادر درمان اضافه شود، باز هم 

نمی تواند برای درمان مبتالیان به کرونا کافی باشد. 
درواقع اگر با کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی 
مواجه باشیم، در آن صورت افزایش کادر درمان 

هم بی فایده خواهد بود.«
پروتکل های  نشدن  »رعایت  می کند:  تاکید  او 
بهداشتی قطعا به افزایش آمار جانباختگان کادر 
درمان منجر می شود. وقتی پروتکل های بهداشتی 
فراموش شود، در آن صورت فشار کاری جامعه 
پزشکی چندین برابر خواهد شد، زیرا آمار مبتالیان 

و بستری ها نیز سیر صعودی خواهد گرفت.«
کادر  برای  رمقی  دیگر  اینکه  بیان  با  باغیان 
درمان باقی نمانده است که بتواند افزایش آمار 
خاطرنشان  بیاورد،  تاب  را  کرونا  به  مبتالیان 
می کند: »مردم باید بدانند هر ماسکی که برداشته 
می شود، هر دورهمی خانوادگی، هر تجمعی 
که در آن پروتکل های بهداشتی را دور می زنند 
و هر سفر تفریحی که انجام می شود، مشقت 
کادر درمان را مضاعف می کند. هر کدام از این 
رفتارهای پرخطر، نادیده گرفتن زحمات کادر 
درمان و نوعی بی احترامی به جامعه پزشکی 

است که از جانشان مایه گذاشته اند.«
متخصص  کیومرث حاجی حسینی،  همچنین 
داخلی هم در گفتگو با سپید نسبت به خطر 
و  می دهد  هشدار  خانوادگی  دورهمی های 
که  است  »االن شرایط طوری شده  می گوید: 
در  مختلف  تخصص های  با  پزشکان  اغلب 
مسیر درمان کرونا قرار گرفته اند. این بیماری 
با عوارض متعدد، تقریبا همه اعضای جامعه 
مسیر،  این  در  است.  کرده  درگیر  را  پزشکی 
گذاشته اند  مایه  دل  و  جان  از  هم  پرستاران 
نیروهای  به  هم  ستادی  نیروهای  از  خیلی  و 
صف پیوسته اند تا با کرونا مبارزه کنند. در این 
شرایط که جامعه پزشکی برای مبارزه با کرونا 
بسیج شده است، از منظر شرعی و اخالقی باید 
رعایت پروتکل های بهداشتی در اولویت باشد 

و از دورهمی های خانوادگی اجتناب شود.«
او یادآور می شود: »اینکه جامعه پزشکی می بیند 
که گاهی میزان رعایت پروتکل ها کمتر می شود 
یا دورهمی های بزرگ برگزار می شود، انگیزه 
و انرژی اش را از دست می دهد. این حس به 
جامعه پزشکی منتقل می شود که قدر زحمات 
آنها را نمی دانند و جان و سالمت کادر درمان 
برایشان مهم نیست. نباید این حس منفی را به 
داشته  مهم ترین  آنها  کنیم.  منتقل  درمان  کادر 
و اندوخته ما برای کنترل کرونا هستند. نباید 
این حس به آنها منتقل شود که کسی به فکر 
زیاد شدن بار زحمت آنها نیست. شک نکنید 
بهداشتی  پروتکل های  مداوم  طور  به  اگر  که 
کنیم،  برگزار  دورهمی  و  شود  گرفته  نادیده 
ایجاد خواهد شد.  موج های بعدی کرونا هم 
قابل توجهی  ایجاد هر موج جدید، بخش  با 
از اعضای جامعه پزشکی به دلیل فرسودگی 
یا ابتال به کرونا از چرخه ارائه خدمات درمانی 

حذف می شوند.«
باید در نظر داشت که هنوز در بسیاری از مراکز 
درمانی با کمبود کادر درمان مواجه هستیم. این 
شرایط موجب افزایش شیفت های کاری و لغو 
مرخصی بسیاری از اعضای کادر درمان شده 
بدتر  موجب  یلدا  شب  دورهمی های  است. 
شدن این وضعیت خواهد شد و کادر درمان 
را بیش از گذشته در فرسودگی شدید شغلی، 

گرفتار خواهد کرد.

حاجی حسینی: در این شرایط که 
جامعه پزشکی برای مبارزه با کرونا 
بسیج شده است، از منظر شرعی 
و اخالقی باید رعایت پروتکل های 

بهداشتی در اولویت باشد و از 
دورهمی های خانوادگی اجتناب 

شود. اینکه جامعه پزشکی می بیند 
که گاهی میزان رعایت پروتکل ها 

کمتر می شود یا دورهمی های 
بزرگ برگزار می شود، انگیزه و 
انرژی اش را از دست می دهد

هاشمیان: شب یلدای امسال با 
همیشه فرق دارد. دورهمی ها 

باید مجازی باشد. قرنطینه ها باید 
ادامه یابد و حتی تشدید شود. 

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. برگزاری 
دورهمی های خانوادگی به شدت 

می تواند دوباره بیمارستان ها 
را شلوغ کند و عده زیادی را به 

بخش های آی سی یو بکشاند

هنوز در بسیاری از مراکز 
درمانی با کمبود کادر درمان 

مواجه هستیم. این شرایط موجب 
افزایش شیفت های کاری و لغو 
مرخصی بسیاری از اعضای کادر 
درمان شده است. دورهمی های 
شب یلدا موجب بدتر شدن این 

وضعیت خواهد شد و کادر درمان 
را بیش از گذشته در فرسودگی 
شدید شغلی، گرفتار خواهد کرد
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زنان، حلقه مفقوده کنفرانس های چهل ساله حوزه سالمت

  یاسر مختاری
از  یکی  عنوان  به  زنان  و  دختران  سالمت 
محورهای توسعه پایدار در هر جامعه ای در 
نظر گرفته می شود چرا که سالمت آنان سالمت 
خانواده و به ترتیب سالمت جامعه را در پی 
»عنوان  با  وبیناری  موضوع  مهم،  این  دارد. 
ابعاد کلی سالمت دختران در توسعه پایدار« 
اجتماعی  روانی  توانمندسازی  محوریت  با 
دختران بود که روز چهارشنبه 26 آذرماه از 
الزهرا)س(  دانشگاه  دانشگاهی  جهاد  سوی 
برگزار شد و در آن زیست دخترانه، خانواده 
در پاندمی کرونا و وضعیت سالمت زنان در 
توسعه پایدار در جامعه مورد بررسی قرار گرفت.   

و  روانی  تواندمندسازی  مؤلفه های 
دختران اجتماعی 

علیگو،  محمود  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
اجتماعی  دیدگان  آسیب  امور  دفتر  مدیر کل 
ابعاد کلی  وبینار  نقش  بهزیستی، در  سازمان 
سالمت دختران در توسعه پایدار ، با بیان اینکه 
بیشتر  را  زنان  و  دختران  اوقات،  اغلب  در 
می پندارند،  اجتماعی  آسیب های  معرض  در 
نکردن  هماهنگ  موضوع  این  »علت  گفت: 
در  که  است  زنانه  زیست  قائده  بر  محیط 
برای  اجتماعی  آسیب های  بروز  به  نهایت 

می شود.« منجر  زنان 
وی ادامه داد: »آسیب دختران از جایی شروع 
می شود که میزان دختران بازمانده از تحصیل، 
در معرض خشونت به ویژه خشونت خانگی 
بیداد می کند. رفع فقر،  و بی سوادی در آن 
نابرابری، محرومیت زنان و کودکان از جمله 
اهداف توسعه پایدار است و ما باید توسعه را 

کنیم.« زنان طراحی  در مسیر زیستی 
و  هویت  نقش،   سه گانه  بر  تأکید  با  علیگو 
آن   وبروز  زنان  مطالبه گری   ایجاد  در  ارزش 
در عرصه اجتماعی اظهار کرد: »در جامعه ما 
دختران، خانواده های آنها و سیاست گذاران با 
دوراهی هایی نظیر ادامه تحصیل آری یا خیر؟، 
اشتغال آری یا خیر؟ و... و یا با دوراهی های 

می شوند.« مواجه  اجتماعی 
وی تصریح کرد: »در جامعه ما حضور دختران 
ابعاد  از  به عنوان بعدی  در عرصه اجتماعی 
تبیین  اینگونه  و  می شود  تفسیر  ایدئولوژیک 
که  است  دختری  خوب  دختر  که  می شود 
دارای توانایی های باال است اما بروز و ظهور 
به  اگر  که  حالیست  در  این  ندارد  اجتماعی 
بودن  دختر  به صرف  دختران  حوزه  مسائل 
مواجه  استراتژیک  با خطای  کنیم  نگاه  آن ها 

شده ایم.«
با  کشور  اجتماعی  اورژانس  سازمان  رئیس 
اشاره به اهمیت توجه به مسائل حوزه دختران 
با مدل اکولوژیک، بیان کرد: »ما در برخورد 
با آسیب های اجتماعی به سراغ فرد می رویم 
و تصور می کنیم مسائل اینگونه حل می شوند 
گرفتن  نظر  در  بدون  نمی توان  که  حالی  در 
موقعیت زیستی و اجتماعی، جامعه و خانواده 

سیاستگذاری را آغاز کرد بنابراین هر مسأله 
آن  اکولوژیکی  ابعاد  تمام  در  باید  اجتماعی 

بررسی شود.«
در  موثر  مولفه های  بیان  به  ادامه  در  وی 
توانمندسازی فردی و اجتماعی زنان و دختران 
پرداخت و گفت: »از جمله مولفه های موثر در 
توانمندی دختران ایجاد عزت نفس، تقویت 
مهارت های  زندگی،  مهارت های  آموزش  و 
تاب آوری، بهبود و افزایش رضایت از خود، 
خود  تقویت  پروری،  فرزند  مهارت های 
افزیش  و  دوستی  روابط  آموزش  رهبری، 
پیوند اجتماعی و... است که می توان از این 

یافت.« پایدار دست  به توسعه  طریق 

با  زندگی خانواده ها  تطبیق سبک 
کرونا پاندمی 

رضا صفری شالی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
خوارزمی نیز در این وبینار به وضعیت دختران 
کووید19  پاندمی  شرایط  در  خانواده ها  و 
پرداخت واظهار کرد: »در شرایط فعلی پاندمی 
نمی دانند  خانواده ها  از  بسیاری   19 کووید 
چگونه باید اوقات فراغت خود را بگذرانند 
ایجاد مشکالتی درون  به  امر منجر  و همین 
نهادهای  رو  این  از  است،  شده  خانواده ها 
خانواده ها  به  را  پارامترها  این  باید  فرهنگی 

دهند.« آموزش 
سبک  لزوم  بر  تاکید  با  شناس  جامعه  این 
زندگی خانواده ها مطابق با شرایط فعلی پاندمی 
کووید19، ادامه داد: »افزایش حضور والدین 
شاغل در خانواده منجر به افزایش تعامالت و 
جامعه پذیری فرزندان شده است. ما درگذشته 
جمله  از  که  بودیم  گسترده  خانواده  شاهد 
مختلف  ابعاد  در  حمایت  آن  کارکردهای 

بخشی  خانواده ها  امروزه  که  حالی  در  بود، 
از کارکردهای گذشته خود را ازدست داده اند.«
و  سالمندان  خانه  »شکل گیری  افزود:  وی 
دست  از  مصادیق  جمله  از  کودک   مهدهای 
رفتن کارکردهای خانواده است که در نهایت 
کارکردهای  این  بار  باید  حاکمیت  و  دولت 
آنها  به  و  بکشد  دوش  به  را  رفته  دست  از 
درون  نشاط  میزان  دیگر  سوی  از  بپردازد. 
اقتصای  و  اجتماعی  وضعیت  به  خانواده ها 
آن ها نیز بستگی دارد، که بخش عمده آن به 
علت تغییر کارکرد خانواده بر عهده نهادهای 

دولتی گذاشته شده است.«
وی یادآور شد: »نهادهای اجتماعی در راستای 
حوزه  به  باید  اجتماعی  نشاط  سیاستگذاری 
معیشت، آموزش، بهداشت، اشتغال و مسکن 
دهندکه  نشان  ویژه  توجه  فراغت  اوقات  و 
این مؤلفه ها به همت برنامه ریزی دقیق شکل 

گرفت.« خواهد 
بخش  اینکه  بر  تأکید  با  شناس  جامعه  این 
اقدامات  به  خانواده ها  نشاط  از  عمده ای 
نهادهای دولتی ارتباط دارد، تأکید کرد: »اگر 
مسئوالن عالقمند به مشروعیت و مقبولیت در 
بین مردم هستند باید رضایت و خواسته های 
جمعی مردم را کسب کنند. جامعه ما مشکل 
برنامه ریزی و شناسایی منابع دارد  جدیت، 

و باید این ها را برطرف کند.«
بین رفتن  از  به  با توجه  »امروزه  افزود:  وی 
مکانیزم های جامعه سنتی و تغییر جوامع، دولت 
مردان باید با استفاده از منابع مختلف اعتبارات 
در حوزه های مختلف  و  کنند  تامین  را  الزم 
اجتماعی، فرهنگی و ... شروع به فعالیت کنند. 
همچنین نقش نهادهای فرهنگی به ویژه صدا 

و سیما در این امر بسیار مهم است.«

مؤثر کاهش اضطراب  عوامل 
پاندمی کرونا خانواده ها در 

این استاد دانشگاه در ادامه به بیان مولفه های 
موثر در کاهش اضطراب خانواده ها در شرایط 
پاندمی کووید 19 پرداخت و بیان کرد: »مطابق 
با بررسی های انجام شده مردم هرچند از رسانه 
مجازی زیاد استفاده می کنند اما خیلی هم به 
آنها اعتماد ندارند که این بسیار خوب است 
از  بیاموزند  باید خانواده ها  اما در عین حال 
این  در  نامعتبر  منابع  از  منفی  اخبار  شنیدن 

اجتناب کنند.« به شدت  ایام 
فعلی  شرایط  »در  کرد:  تأکید  شالی  صفری 
بیاموزند  باید  خانواده ها   19 کووید  پاندمی 
خود را با گذشته مقایسه نکنند چراکه شرایط 
فعلی، بخشی از زندگی ما است و باید آن را 
شرایط  در  را  موجود  پتانسیل های  بپذیریم. 

بشناسند.« فعلی 
جمله  »از  گفت:  شناس  جامعه  این 
که  است  این  ما  امروز  نیازمندی های جامعه 
نهادهای برنامه ریز حوزه اجتماعی و اقتصادی،  
افزاری الزم  افزاری و سخت  نرم  بسترهای 
تا خانواده ها  کنند  فراهم  برای خانواده ها  را 
و  بیایند  کنار  شرایطی  چنین  با  بهتر  بتوانند 

تاب آوری آن ها افزایش پیدا کند.«
دانشگاه  شناسی  جامعه  گروه  استادیار 
خوارزمی افزود: »همچنین ایجاد چشم انداز 
مثبت رو به آینده در قالب برنامه های اقدام و 
عمل و از سوی نهادهای اجتماعی، اقتصادی 
سیاست گذار شکل خواهد گرفت. در حالی 
کشور  در  غالبا  عمل  و  اقدام  برنامه های  که 
ما انجام نمی شوند و در سطوح نظری خود 

نمی شوند.« اجرایی  و  می مانند  باقی 
ادامه در صفحه 17 

سالمت زنان و دختران در توسعه پایدار
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جوامع  معتقدند  نظران  »صاحب  گفت:  وی 
برای پیشرفت به سه نوع سرمایه اقتصادی، 
انسانی و اجتماعی نیازمندند. همیشه اینطور 
و  ابزاری  نقش  مردان  که  است  شده  گفته 
زنان نقش اظهاری و عاطفی دارند اما امروزه 
که  نیازمندیم   19 فعلی کووید  در شرایط  و 
ایفای  نیز  مردان در حوزه اظهاری وعاطفی 

کنند.« نقش 
فعلی  شرایط  »در  شد:  یادآور  شالی  صفری 
فراغت  اوقات  گذران  مباحث  در  نیازمندیم 
در  چراکه  باشیم  داشته  گذشته  به  رجعت 
زمستان  برای  ویژه  سرگرمی های  گذشته 
داشتیم که می توانست در افزایش تاب آوری 
موثر  فراغت  اوقات  درست  شکل گیری  و 
از  بخشی  نیازمندیم  رو  این  از  شود،  واقع 
را  خانواده ها  نشاط  و  کنیم  احیاء  را  آن ها 

دهیم.« افزایش 
این استاد دانشگاه با اشاره به درپیش بودن 
تغییر  به  توجه  »با  شد:  یادآور  یلدا،  شب 
و   19 کووید  پاندمی  در  زندگی  سبک 
فرهنگی،  سازمان های  سیاست گذاری  لزوم 
نهادها  راستا،  این  در  اقتصادی  و  اجتماعی 
و  مخابرات  تعرفه های  کاهش  با   می توانند 
قیمت  ارزان  یا  و  رایگان  بسترهای  ایجاد 
برقراری  به  تماس مجازی خانواده ها،  برای 

کنند.« کمک  فعلی  شرایط  در  تعادل 

زنان حلقه مفقوده کنفراس های سالمت
ابوعلی ودادهیر عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران نیز در وبینار نقش ابعاد کلی سالمت 
اینکه  بیان  با  پایدار  توسعه  در  دختران 
سالمت مردان در گرو سالمت زنان است، 
انسان  سالمت  یعنی  زنان  »سالمت  گفت: 
از  صحبت  رو  این  از  بشریت،  سالمت  و 
حقوق  از  صحبت  معنای  به  زنان  سالمت 
بشر است. کشورهایی که توانسته اند نیازهای 
زنان را تامین کنند توانسته اند توسعه پایدار 

کنند.« محقق  را 
بین المللی  کنفرانس های  اینکه  بیان  با  وی 

قبل  سال   40 از  سالمت  حوزه  در  مختلفی 
تاکنون انجام شده است،گفت: »حلقه گم شده 
تمام این کنفرانس ها و سمینارها عدم توجه 
نمی تواند  بشر  زنان است چراکه  به سالمت 
بدون توجه به سالمت زنان به توسعه پایدار 
انجام  اقدامات  تمامی  وجود  با  یابد،  دست 
شده در این راستا اما همچنان مسائل جدی 

در حوزه زنان در جهان وجود دارد.«
 ودادهیر بیان کرد: »کشورهای موفق در مباحث 
اصوال  اسکاندیناوی  کشورهای  نظیر  زنان 
نظام سیاسی،  لحاظ  به  کشورهایی هستند که 
اقتصادی، اجتماعی و عام المنفعه سوسیالیستی اند 
و از سطح رفاه باالیی برخوردارند و برای زندگی 

زنان مناسب تر هستند.«
تأکید کرد: »سرمایه گذاری  این مردم شناس 
در حوزه زنان به معنای اندیشیدن در راستای 
از  غفلت  هرگونه  که  است  پایدار  توسعه 

آن آسیب زیان باری را بر جای می گذارد.«
وی با بیان اینکه در دنیا بالغ بر یک میلیارد 
و 300 هزار نفر زن وجود دارد، ادامه داد: 
»غالبا در جهان فرزند پروری، والدگری و 
بر  گویی  است.  زنان  عهده  بر  پز  و  پخت 
باشد  شده  نوشته  وظایف  این  آنها  پیشانی 
جدی  آسیب های  می تواند  نهایت  در  که 

که  باشد  داشته  همراه  به  آن ها  برای  را 
چراکه  است  ناامنی غذایی  آن ها  جمله  از 
در  غذا  غالبا  مردساالری  جوامع  چنین  در 
و  دختران  سپس  و  پسران  مردان،  اختیار 

می گیرد.« قرار  زنان 
توسعه  اول  »10کشور  شد:  یادآور  ودادهیر 
یافته جهان در حوزه زنان با مشکالت کمتری 
فرصت های  توانسته اند  چراکه  مواجه اند 
برابری را در جامعه ایجاد کنند، جنسیت زدایی 
انجام دهند و  نابرابری های جنسیتی و خشونت 

علیه زنان را کاهش دهند.«
ودادهیر گفت: »زنانی که از حقوقشان دست 
نمی کشند ازدواج موفق تری دارند، همسران 
بهتر و مادران بهتری خواهند بود، احتمال سقط 
جنین در آن ها کمتر است و به تعدادی فرزند 
دار می شوند که بتوانند آن ها را تربیت کنند 
و تمامی این مولفه ها می تواند بار آسیب های 

را کاهش دهد.« اجتماعی جامعه 

علیگو: آسیب دختران از جایی 
شروع می شود که میزان دختران 

بازمانده از تحصیل، در معرض 
خشونت به ویژه خشونت خانگی 

و بی سوادی در آن بیداد می کند. 
رفع فقر، نابرابری، محرومیت زنان 
و کودکان از جمله اهداف توسعه 

پایدار است و ما باید توسعه را در 
مسیر زیستی زنان طراحی کنیم

صفری شالی: در شرایط فعلی 
پاندمی کووید ۱۹ خانواده ها 

باید بیاموزند خود را با گذشته 
مقایسه نکنند چراکه شرایط 

فعلی، بخشی از زندگی ما 
است و باید آن را بپذیریم. 

پتانسیل های موجود را در شرایط 
فعلی بشناسند

ودادهیر: سالمت زنان یعنی 
سالمت انسان و سالمت بشریت، 

از این رو صحبت از سالمت 
زنان به معنای صحبت از حقوق 

بشر است. کشورهایی که 
توانسته اند نیازهای زنان را 

تامین کنند توانسته اند توسعه 
پایدار را محقق کنند
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