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شماره 21832 7 دی 1399

رییس جمهور اعالم کرد خبـر

واکسنموردتاییدوزارتبهداشتراحتمامیخریم
مردم خود را بدل به نمونه آزمایش شرکت های خارجی نمی کنیم

رییس جمهور گفت: »هرکجا واکسنی باشد که وزارت 
بهداشت ما اعالم کند که واکسنی مورد اعتماد است 
حتما آن را خریداری می کنیم اما اینکه ما مردم خود را 
بدل به نمونه آزمایشی شرکت های خارجی کنیم، نه.«

به گزارش سپید، حسن روحانی روز شنبه در جلسه 
ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با بیان اینکه خدا را 
شاکریم که امروز منطقه قرمز در کشور نداریم، گفت: 
»منطقه نارنجی هم تقریباً در کشور نداریم و بیشتر 
مناطق زرد هستند و باید از مردم در این زمینه تشکر 
کرد. البته امیدواریم که شب یلدا تاثیری در این زمینه 
نگذاشته باشد.« وی با تاکید بر اینکه 13۰ فوتی در روز 
برای ما خیلی زیاد است، اظهار کرد: »البته ما تا رسیدن 
به شرایط مطلوب فاصله داریم ولی باید شرایط کنترل 

شده فعلی را همچنان نگه داریم.«
رییس جمهور با اشاره به اینکه ما شاهد جهش کرونا در 
کشورهای اروپایی و مخصوصاً انگلیس هستیم، اظهار 
کرد: »باید مراقبت  بیشتری برای ورود مسافرانی داشته 
باشیم که از این کشورها به ایران ممکن است بیایند. 
همچنین باید خیلی توجه داشته باشیم که تجمعات را 

تا جایی که ممکن است کاهش دهیم.«
روحانی با بیان اینکه مردم شب نشینی ها را کاهش داده اند، 
ماسک استفاده می کنند و فاصله گذاری هم کمابیش انجام 
می شود، گفت: »آنچه ممکن است در این میان مشکل ساز 
شود تجمعات است که باید رعایت کنیم. به ویژه که در 
آستانه ایام فاطمیه قرار داریم و مردم عاشق اهل بیت 
و عزاداری برای آنان هستند و این حق آنان است، اما 
باید طوری عمل کنیم که پروتکل های بهداشتی حتمًا 

در عزاداری رعایت شود.«
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه 
رسانه های معاند خارجی بسیار پر رو هستند، اظهار 
کرد: »اوایل شروع کردند که علیه ما بگویند جمهوری 
اسالمی واکسن نمی خرد، بعد گفتند جمهوری اسالمی 
توان نگهداری واکسن را ندارد، بعد گفتند اصال جمهوری 
اسالمی پول خرید واکسن را ندارد که همه این موارد 

هم دیدند که رد شد اما دست بردار نیستند.«
رییس جمهور تاکید کرد: »اما مردم عزیز ما بدانند که از 
روزهای اولیه شیوع کرونا یکی از مهم ترین مسائل ما 
واکسن بود. از همان زمان هم شرکت های دانش بنیان 
کار را شروع کردند و البته باید در کنار کار آنان به دنبال 

خرید واکسن هم باشیم چرا که ممکن است واکسن 
داخلی دیرتر آماده شود.«

روحانی تصریح کرد: »مردم ما بدانند که ما اوالً به دنبال 
خرید واکسن رفتیم در ثانی در همین مرحله نیز فعالیت 
خبیثانه و رذیالنه آمریکا جریان داشت و هیچ شک نکنید 
که در زمان خرید واکسن هم برای ما مشکل ایجاد کردند. 
اصال جایی نیست که ما بخواهیم خرید انجام دهیم و 

آمریکا خباثت به خرج ندهد.«
رییس جمهور ادامه داد: »مردم فکر نکنند ما مشکل 
نداریم. اینکه رهبری گفتند تحریم ها را بی اثر کنیم این 
کار را ما ساعتی در حال انجامش هستیم نه حتی روزانه. 
اگر هر کاالیی وارد یا صادر شده در تمام این سه سال با 

جنگیدن ما انجام شده که تحریم ها بی اثر شود.«
وی با بیان اینکه تاثیر تحریم در خرید واکسن ممکن 
است موجب گران تر شدن خرید ما شود، اظهار کرد: »البته 
این را هم بگوییم که هرکجا واکسنی باشد که وزارت 
بهداشت ما اعالم کند که واکسنی مورد اعتماد است 
حتما آن را خریداری می کنیم اما اینکه ما مردم خود را 
بدل به نمونه آزمایشی شرکت های خارجی کنیم، نه. 
یک شرکتی در دنیا برای خود واکسنی درست کرده و 
حاال می خواهد آن را روی مردم دنیا آزمایش کند، اما 
به هیچ وجه وزارت بهداشت ما چنین کاری را هرگز 

درباره مردم ایران انجام نخواهد داد.«
روحانی با تاکید بر اینکه ما در نقل و انتقال یا نگهداری 
واکسن هیچ مشکلی نداریم، تصریح کرد: »در خرید البته 

مشکل داریم اما روزانه و مورد به مورد از این تحریم ها 
عبور می کنیم و این کار را تاکنون هم انجام داده ایم و 
بعد از این هم انجام می دهیم. حاال کاری هم به این 
نداریم که FATF تأثیری بر خرید واکسن دارد، یعنی 
من نمی خواهم االن وارد این موضوع شوم. این کار 
بر عهده مجمع تشخیص است که دارد آن را انجام 
می دهد.« رییس جمهور خطاب به وزیر بهداشت که 
در جلسه حاضر بود، اظهار کرد: »اگر روزی واکسن به 
کشور وارد شد وزیر بهداشت باید روزانه گزارش دهد 
که چه مقدار واکسن وارد شده است، به چه کسانی تزریق 
شده و اولویت ها با چه کسانی است. این را باید هر روز 
اعالم کند. چون بازهم بعد از ورود واکسن به کشور 
این را خواهیم داشت که دشمنان بهانه جویی کنند و با 
سوء استفاده از این مسائل بگویند که »واکسن در بازار 
سیاه است«، »معلوم نیست به چه کسانی تزریق شده«، 
»معلوم نیست کجا رفته«، پس برای جلوگیری از این 
بهانه جویی ها باید گزارش روزانه توسط وزیر بهداشت 

در این زمینه برای مردم انجام شود.«
وی با اشاره به روند انجام کار خرید واکسن از سوی 
دولت اظهار کرد: »پولی را از بانکی تهیه کردیم تا واکسن 
را از کوواکس بخریم ولی گفتند باید اوفک اجازه دهد. 
آنقدر مردم و سازمان جهانی بهداشت را ترسانده اند. 
ما پول را تهیه کرده ایم، آن کشور با انتقال پول موافقت 
کرده است، اوفک هم قبول کرده ولی گفتند پول ابتدا 

باید به بانک آمریکایی بیاید.«

روحانی خطاب به  سران آمریکا گفت: »چطور می توان 
به شما اعتماد کرد؟ شما که در دزدی معروفید! شما 
که مترصد هستید پولی از ما پیدا کنید تا آن را بگیرید! 

چگونه می توان به شما اعتماد کرد؟«
رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به آغاز فصل سرما گفت: »یکی از مسائل مهم ما در 
فصل زمستان، جدای از بیماری و شرایطی که این فصل 
دارد، وارونگی هوا است که می تواند موثر باشد و ذرات 
معلق هم می تواند در نقل و انتقال ویروس تاثیرگذار 
باشد و هم این ذرات معلق می توانند در سیستم ایمنی 

بدن تاثیر سوء بگذارند.«
وی اظهار کرد: »بنابراین برای ما مهم است که در این 
ایام نسبت به آلودگی هوا حساس باشیم. البته قانون 
و مقرراتی داریم و براساس قانون عمل می شود اما 
استاندارها مسئولیت دارند و برخی از موارد هم که 
تاکید بیشتری بر آن ها شده، در جلسه مورد تصویب 
قرار گرفته که امیدواریم این مقررات در فصل سرما به 
طور دقیق اجرا شوند.« رییس جمهور با اشاره به تغییر 
سبک زندگی مردم در دوران شیوع کرونا گفت: »بخشی 
از این تغییر در سبک زندگی دائمی خواهد شد و بخشی 
از هم از بین می رود. تغییر سبک زندگی در بهداشت 
باعث شد مردم توجه ویژه ای به بهداشت پیدا کردند 
و این پایدار است و باقی می ماند. از سوی دیگر این 
بیماری باعث شد بیشتر به فضای دیجیتال تکیه کنیم 

که این هم باقی می ماند.«
روحانی با تاکید بر اینکه باید با توسعه دولت الکترونیک 
فعالیت ها و خدمات چهره به چهره کم شود و مردم بدون 
حضور این خدمات را دریافت کنند، تأکید کرد: »کارها 
باید دیجیتالی انجام شود. این تغییر سبک زندگی در 

ماه های پیش رو باید با همین شدت ادامه یابد.«
وی با اشاره به شناسایی نوع جهش یافته کرونا اظهار 
کرد: »فرض براین که این ویروس جهش یافته وارد 
کشور شد، راه درمان همانی است که تاکنون داشتیم 
یعنی برای آن ویروس هم فاصله گذاری باید رعایت 

و همه پروتکل ها باید دقیق تر و جدی تر اجرا شود.«
رییس جمهور با بیان اینکه بشر به هرحال بر این ویروس 
پیروز می شود و واکسن مطمئنی می آید، گفت: »سه ماه 
دیگر یا ۶ ماه دیگر کمتر یا بیشتر، حتما به واکسن با کیفیت 

داخلی و خارجی می رسیم و این ویروس مهار می شود.«

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اگر بتوانیم یک روز 
زودتر از هر جای دنیا واکسن معتبر و موثر تامین و وارد کنیم، یک 
لحظه هم درنگ نخواهیم کرد، گفت: »حتماً مردم مطمئن باشند که 
وزارت بهداشت دستورالعمل های شفافی تدوین و اعالم خواهد 
کرد و و احدی خارج از آن دستورالعمل ها نمی تواند به واکسن 
دسترسی پیدا کند. هیچ مقام دولتی و خانواده مقام دولتی حق ندارد 
خارج از آن دستورالعمل ها به واکسن دسترسی پیدا کند و همه 
مردم مشابه هم به واکسن دسترسی پیدا خواهند کرد.« به گزارش 
سپید، اسحاق جهانگیری با اشاره به مطالبه  خرید واکسن در جامعه 
اظهار کرد: »دولت مکلف است در شرایط تحریم مهمترین تالش 
و تمرکز خود را برای رفع دغدغه مردم بگذارد و به مردم اطمینان 

دهد سالمت دغدغه اصلی نظام و دولت است.«
وی با تاکید بر اینکه تالش می کنیم تا بتوانیم هم از سالمت مردم در 

مقابل ویروس عالم گیر کرونا حفاظت و حراست کنیم و هم تبعات 
ویروس را به حداقل برسانیم، گفت: »این ویروس امروز در  بخش های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبعات بسیاری داشته است که باید در 
زمان خود به آن پرداخته شود.« معاون اول رئیس جمهور تصریح 
کرد: »طبیعیست که مقابله با این ویروس اصلی ترین مسأله ماست؛ ما 
در همه زمینه ها حتماً تالش داریم که تولید داخل داشته باشیم؛ امروز 
حداقل 97 درصد داروی مورد نیاز در داخل انجام می شود و در زمینه 
واکسن نیز حتماً تالش می کنیم در داخل تولید کنیم، اما این یک مسیر 
است؛ طبیعی است اگر همه مسیرهای تولید واکسن را با موفقیت 
طی کنیم، ممکن است چند ماه طول بکشد.« جهانگیری افزود: »اگر 
بتوانیم یک روز زودتر از هر جای دنیا واکسن معتبر و موثر تامین و 
وارد کنیم، یک لحظه هم درنگ نخواهیم کرد؛ مردم مطالبه دارند و 
دولت وظیفه دارد منابع مورد نیاز را تامین کند؛ دولت موظف است نه 

دویست میلیون یورو بلکه به هر میزان که نیاز باشد تامین کند تا مردم 
احساس کنند اینکه دولتمردان مکرر می گویند سالمت مردم اصلی ترین 

مساله است، متناسب با این حرف اقدامات خود را انجام می دهند.«
وی تاکید کرد: »اطمینان می دهم که دولت از تمام ظرفیت های خود در 
زمینه تامین واکسن استفاده می کند؛ تاکنون جلسات متعددی با وزرای 
خارجه و بهداشت و رئیس کل بانک مرکزی و معاونان آن ها برگزار 
کردم تا موانع احتمالی که وجود دارد را برطرف کنیم؛ تحریم ها در 
هر زمینه ای که فکر کنیم، برای ما ایجاد مانع می کند ولی به فضل الهی 
توان مدیریتی کشور جوری است که بتواند تحریم ها را بی اثر کند.« 

وی با بیان اینکه »امیدوارم بتوانیم هرچه سریعتر واکسن را تامین کنیم«، 
تصریح کرد: »یک لحظه و یک ساعت در تامین واکسن برای اطمینان 
دادن به مردم برای بازگشت به زندگی عادی شان تعلل نخواهیم کرد و اگر 

کسی تعلل کند در پیشگاه خداوند موظف به پاسخگویی است.«ایسنا

معاون اول رئیس جمهور: 

برایخریدواکسنیکلحظهدرنگنمیکنیم



سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد خبـر

۱۰۸ شهر نارنجی و ۳۳۰ شهر زرد  در کشور
مدارس همچنان غیرحضوری است

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به مصوبات 
جلسه روز شنبه ستاد گفت: »فعالیت مدارس همچنان 

به صورت غیرحضوری ادامه خواهد داشت.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی درباره جلسه روز 
شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »آخرین وضعیت 
بیماری در سطح دنیا بررسی شد. در حال حاضر 
وضعیت حاکم در اروپا و آمریکا وضعیت رو به 
رشدی است.« وی افزود: »در بحث ابتال در دنیا از 
مرز ۸۰ میلیون نفر عبور کردیم. در کشور ما البته 
وضعیت به گونه ای است که در ۳۰ استان روند 
بیماری کامال نزولی است. استان مازنداران تنها استانی 
است که هنوز روند در آن به طور کامل نزولی نشده 
است و امیدواریم با توجه به پیش بینی ها روند نزولی 

را در این استان شاهد باشیم.«
رئیسی ادامه داد: »در جلسه ستاد موارد متعددی 
بررسی شد. خوشبختانه در حال حاضر شهر قرمز در 
کشور نداریم و ۳۳۰ شهر زرد و ۱۰۸ شهر نارنجی 
داریم که امیدواریم این شهرها هم به مرور به سمت 
رنگ زرد بروند و میزان ابتال و بستری کاهش یابد. 
این دستاورد نتیجه رعایت پروتکل ها، همکاری مردم، 
اصناف، نهادها، کسبه، نیروی نظامی و انتظامی، اجرای 

طرح شهید حاج قاسم سلیمانی و نظارت هایی است 
که بر اجرای پروتکل ها وجود دارد.«

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین گفت: 
»در ستاد مقابله با کرونا پیشنهادی مطرح شد مبنی 
بر اینکه مدارس پایه اول و دوم ابتدایی بازگشایی 
شود که این موضوع در کمیته تخصصی مطرح شد 
و رای نیاورد و مدارس همچنان غیرحضوری برگزار 

می شود تا در آینده شرایط بهتری فراهم شود و بعد 
از بحث اجرای واکسیناسیون و قطع زنجیره انتقال 
در سال آینده اگر شرایط فراهم شود، آن زمان به 
سمت بازگشایی مدارس رویم. بنابراین همچنان 
مدارس به صورت غیر حضوری خواهد بود و 
حتی پایه اول و دوم ابتدایی هم که برای بزگشایی 
حضوری مدارس پیشنهاد شده بود، رای نیاورد.«

»از  کرد:  بیان  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
به سمت  تا  مردم خواهش می کنم رعایت کنند 
تشدید محدودیت ها نرویم؛ کسبه و بازاریان در این 
مدت فشار زیادی را تحمل کردند و این همکاری 
باعث دستاورد فعلی برای ما شد. اگر خدایی نکرده 
ساده انگاری اتفاق افتد اوضاع دوباره بد می شود. 
یادمان نرفته است که پس از آرامش اردیبهشت ماه 
و برگزاری دوباره تجمعات، بیماری شعله ور شد.«
رییسی گفت: »در حال حاضر میزان بستری در کشور 
به شکل روزانه تقریبا بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته 
و مرگ و میرهم نسبت به شروع طرح که حدوداً 
یک ماه قبل بود بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته 
است. اما بازهم تاکید می کنم تجمعات، دورهمی ها 
و شب نشینی ها می تواند در افزایش آمار موثر باشد 
و اگر رعایت نشود ممکن است شاهد پیک مجدد 
باشیم.« وی افزود: »اگر روند قبلی ادامه پیدا می کرد، 
۵۰ هزار بستری بیشتر داشتیم و با اجرای طرح های 
اخیر شاهد کاهش ۵۰ درصدی بستری و در نتیجه 
۷ هزار و ۵۰۰ مرگ و میر کمتر بوده ایم. اگر رعایت 
نکنیم ممکن است شاهد پیک مجدد در بهمن ماه 

یا اسفندماه باشیم.«

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران گفت: 
»با شروع فصل سرما و افزایش سطح تردد های درون شهری نگران 

تجربه موج جدید کرونا هستیم.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان اظهار کرد: »در حال حاضر اعمال محدودیت ها و استمرار یا 
کاهش آن بستگی به شرایط اپیدمی و وضعیت بیماری کرونا در هر 
منطقه ای دارد و شاخص هایی مانند میزان موارد ابتال، بستری یا مرگ 
و میر ناشی از بیماری کووید۱۹ با چگونگی اعمال محدودیت ها و 

طبقه بندی شهر های سراسر کشور ارتباط مستقیمی دارد.«
وی با اشاره به اینکه ستاد ملی کرونای هر شهر باتوجه به شاخص های 

بیماری کرونا می تواند محدودیت هایی را در آن شهر اعمال کند، 
افزود: »اعمال محدودیت ها و تعطیلی مشاعل آسیب جدی به 
آن ها وارد می کند. کاهش محدودیت ها، رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی توسط مردم، نهاد ها و ادارات مختلف را می طلبد. یکی 
از مشاغلی که به دلیل اعمال محدودیت ها دچار مشکالت زیادی 
شده صنف هتل داران است.« وی تاکید کرد: »در حال حاضر اعمال 
محدودیت ها مقطعی است و آنچه که در زمان طوالنی کاربرد دارد 
موضوع ارتقای آگاهی مردم نسبت به بیماری کرونا و افزایش رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی توسط آن ها است. شاخص های مربوط به 
بیماری کرونا در پایان هر هفته بررسی و نتایج برای استمرار یا تقلیل 

اعمال محدودیت در استان تهران به نهاد ذی ربط ارائه می شود.«
زالی گفت: »به دلیل نهفتگی بیماری کرونا آثار اعمال محدودیت چند 
هفته بعد مشخص می شود، به طوریکه با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی آثار مرگ و میر بین یک ماه تا چهل روز بعد و موارد 
مراجعه سرپایی به مراکز درمانی ۱۴ روز بعد مشخص می شود.«

وی یادآوری کرد: »با توجه به شروع فصل سرما و افزایش سطح 
تردد های درون شهری نگران تجربه موج جدید کرونا هستیم. هرگونه 
شتاب زدگی و عجله در تعیین شاخص ها باعث بروز تجربه های 
تلخ گذشته می شود، شتاب زدگی ما در تصمیمات اردیبهشت باعث 

شد تا شاهد خیز بلندی از بیماری در ماه های خرداد و تیر باشیم.«

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران: 

نگران تجربه موج جدید کرونا هستیم

سخنگوی وزارت بهداشت از جان باختن ۱۳۴ بیمار مبتال به کرونا 
خبر داد و گفت: »بر این اساس مجموع جان باختگان این بیماری 

به ۵۴ هزار و ۵۷۴ نفر رسید.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز جمعه تا شنبه ۶ 
دی ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و ۷۶۰ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۷۳۲ نفر 
از آن ها بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران کووید۱۹ در 

کشور به یک میلیون و ۱۹۴ هزار و ۹۶۳ نفر رسید.«
وی افزود: »متاسفانه ۱۳۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۴ هزار و ۵۷۴ نفر رسید.«

به گفته الری، خوشبختانه تا کنون ۹۴۲ هزار و ۵۴۸ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. وی گفت: »۵۲۷۳ 
نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند.« به گفته الری، تا کنون ۷ میلیون و ۳۵۴ 

هزار و ۹۳۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد که در حال حاضر و بر اساس 
آخرین تحلیل ها، ۱۰۸ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۳۴۰ شهرستان 
در وضعیت زرد قرار دارند. الری با بیان اینکه در حال حاضر هیچ 
شهرستان قرمزی در کشور وجود ندارد، گفت: »در حال حاضر 
۱۰۸ شهرستان در وضعیت نارنجی یعنی پرخطر و ۳۴۰ شهرستان 

در وضعیت زرد یعنی با خطر متوسط بیماری قرار دارند.«
وی افزود: »در هفته گذشته میانگین بروز هفتگی موارد مثبت بستری 
و همچنین میانگین بروز هفتگی موارد مرگ و میر ناشی از بیماری 
نسبت به هفته ماقبل دارای روند کاهشی بوده است. میانگین بروز 
هفتگی موارد مثبت بستری در هفته اول دی ماه حدود ۸ نفر به ازای 
هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت گزارش شده است که بیشترین میزان بروز 
به ترتیب در استان های مازندان، گلستان و تهران بوده است. همچنین 
میانگین بروز هفتگی موارد مرگ و میر ناشی از بیماری در کشور در 

هفته اول دی ماه حدود ۱۶ نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت 
گزارش شده است که بیشترین میزان بروز مرگ و میر به ترتیب در 

استان های خراسان جنوبی، اردبیل، زنجان و گلستان بوده است.«
الری گفت: »علی رغم مشاهده شیب نزولی نسبتا مطلوب در موارد 
ابتال، بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور که مرهون 
همکاری خوب مردم کشور با همکاران نظام سالمت است، اما 
وضعیت بیماری در استان های شمالی دارای روند نسبتا صعودی 
است و در مجموع شرایط حال حاضر بیماری در کشور را باید 

ناپایدار، حساس و شکننده تلقی کنیم.«
وی تاکید کرد: »هرگونه عادی انگاری شرایط و سهل انگاری در 
عمل به توصیه های بهداشتی، زمینه ای را جهت خیز مجدد بیماری در 
کشور فراهم خواهد کرد. امیدواریم با ایستادگی مردم فهیم کشور در 
عمل به توصیه های بهداشتی و پرهیز از هرگونه رفتار بهداشتی خطر 

آفرین شاهد تداوم روند کاهشی در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۱۳۴ فوتی جدید کرونا در کشور
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خبـر

منشأ ویروس جهش یافته کرونا کجاست؟ 
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به منشأ 
ویروس جهش یافته کرونا در بریتانیا و با تاکید بر اینکه بعید بنظر می رسد 
که ویروس جهش یافته در تابستان به کشور ما رسیده باشد، عنوان کرد: 
»طغیان اپیدمی نه در مورد ابتال و نه در مورد مرگ در قبل از اواسط 

آبان  ماه در ایران دیده نشده است.«
به گزارش سپید، حمید سوری طی یادداشتی درباره منشأ ویروس 
جهش یافته کرونا در بریتانیا، آورده است: »داستان شروع جهش ویروس 
به اواسط سپتامبر برمی گردد که از راسوهای دانمارکی آغاز و منجر به 
کشتن تعداد قابل توجهی راسو در آن کشور و دفن آنها شد و اخیرا 
بخاطر آلودگی خاک و آب و انتقال به انسان ها الشه راسوها را از خاک 
خارج کرده و سوزاندند. البته این در حالیست که مرگ ناشی از کرونا 
در دانمارک از آن تاریخ و حتی هفته ها قبل از آن تا به امروز هرگز 
به روزانه 2۰ مرگ هم نرسیده، لذا شاهد طغیان اپیدمی در آن کشور 
نبوده ایم. درهمین راستا موارد تایید شده کرونا در دانمارک هم از حدود 

دو ماه بعد آن تاریخ کمی افزایش نشان می دهد.«
وی با اشاره به جهش اخیر ویروس در بریتانیا، آورده است: »در انگلستان 
شروع روند افزایش موارد تایید شده به اوایل سپتامبر و نه اواسط یا 
اواخر سپتامبر برمی گردد، یعنی حتی اگر ویروس جهش یافته بالفاصله 
از دانمارک به انگلیس رسیده باشد باید روند افزایشی موارد را نه اینکه 
دو هفته قبل از دانمارک بلکه دو هفته بعد از میانه سپتامبر یعنی اواخر 
این ماه یا اوایل اکتبر شاهد بودیم، این در حالیست که روند افزایش 
مرگ کرونا هم در انگلستان مرتبا نوسان داشته ولی افزایش معنی دار 

آن مربوط به اواخر اکتبر است.«
در ادامه یادداشت آمده است: »موارد مثبت کرونا با ویروس جهش یافته 

از جنوب شرقی انگلستان شروع شده است، این در حالیست که اغلب 
سفرهای دریایی از دانمارک به شمال شرقی انگلیس بوده و سفرهای 
هوایی هم به مقصد خود لندن یا منچستر است نه جنوب شرقی انگلستان!
لذا اگر خاستگاه ویروس جهش یافته جدید را از دانمارک کنار بگذاریم، 
باز طی دو تا چهار هفته بعد از شروع گسترش ویروس جدید باید ابتدا 
طغیان اپیدمی را در جنوب شرقی انگلستان می دیدیم که اینچنین نبوده 
است.« سوری با اشاره به منحنی اپیدمی در ایتالیا و فرانسه که شروع 
طغیان حدود دو ماه بعد از اواسط سپتامبر بوده، آورده است: »در نتیجه 
ویروس جهش یافته نمی توانسته با سرعت بسیار باال انگلستان و اروپا 

را در نوردیده باشد و این اتفاق کند بوده است.«
وی در مورد کشور خودمان ایران نیز مطرح کرده است: »اوالً ما در 

تابستان بخصوص ماه های آگوست و سپتامبر نوسانات جزئی در منحنی 
ابتال و مرگ در کشورمان داشته ایم و شروع پیک جدید اپیدمی در ایران 

حدودا به اواخر اکتبر برمی گردد نه تابستان!
همچنین اوج قله موارد ابتالی اپیدمی در ایران اواسط یا اواخر نوامبر بوده 
که نه به صورت یک طغیان بلکه روند افزایشی زمانبر صورت گرفته 
است. در مورد مرگ گرچه جهش ویروس روی شدت بیماری زایی 
تاثیر نداشته ولی به واسطه فراوانی سرعت انتشار ممکن است شاهد 
افزایش مرگ هم باشیم، بنابراین باید گفت همین وضعیت ابتال دیده 
می شود یعنی اوج موارد مرگ در پیک جدید یا سوم اپیدمی در کشورمان 
اواسط یا اواخر نوامبر است.« وی در این یادداشت با تاکید بر اینکه بعید 
یا غیر ممکن بنظر می رسد که ویروس جهش یافته در تابستان به کشور 
ما رسیده باشد، آورده است: »چراکه طغیان اپیدمی نه در مورد ابتال و 

نه در مورد مرگ در قبل از اواسط آبان  ماه در ایران دیده نمی شود.
اگر فرض کنیم ویروس جهش یافته انگلیسی قطعا وارد ایران شده 
باشد این اتفاق نه در تابستان بلکه در پاییز بوده است ضمن آنکه هیچ 
شواهدی هنوز مبنی بر این که ما ویروس جهش یافته را در مبتالیان 

کشورمان دیده باشیم، وجود ندارد.«
سوری در پایان آورده است: »به هر حال خوشبختانه با ادامه طرح 
محله محور مقابله با کرونا )شهید سلیمانی( ما از ابتدای آذر توانسته ایم 
مرگ های ناشی از کرونا را به کمتر از نصف تقلیل دهیم و اکنون نیز 
تنها گزینه روی میز مسئوالن و متولیان همین طرح است و بحث های 
انحرافی و پر رنگ کردن برخی خبرها مثل در دسترس قرار گرفتن 
واکسن تا چند هفته دیگر و مانند اینها فقط ممکن است حواس ها را از 

راهی که با موفقیت در حال ادامه اش هستیم منحرف کند.«

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با بیان 
این  که برای واردات واکسن پول داریم اما یکی از بحث  ها انتقال پول 
است، گفت: »سازمان غذا و دارو و در رأس آن وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی باید درباره سالمت واکسن  های وارداتی 
به مردم اطمینان بدهند.« به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در 
ارتباط با نظر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 

درباره واردات واکسن کرونا اظهار داشت: »درباره واردات واکسن 
کرونا ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت تصمیم  گیری 
می  کنند؛ برای واردات واکسن پول داریم اما یکی از بحث  ها، انتقال 
پول است. در واردات واکسن آنفلوآنزا با این  که پول نیز منتقل شد به 
دلیل تحریم  ها اجازه داده نشد بخشی از واکسن  ها را وارد کشور کنند.«
وی افزود: »البته وزیر بهداشت قول داده است واکسن کرونا را 

تأمین خواهد کرد و باید دید این وعده چگونه محقق خواهد شد.«
شهریاری در پاسخ به این سؤال که چگونه می  توان از کم  عارضه و 
مؤثر بودن واکسن  های وارداتی اطمینان حاصل کرد، تصریح کرد: 
»سازمان غذا و دارو و در رأس آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی باید درباره سالمت و مؤثر بودن واکسن  های کرونای وارداتی 

به مردم اطمینان کافی را بدهند.«تسنیم

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

 برای واردات واکسن کرونا پول داریم

رییس انستیتو پاستور ایران با اشاره به چرایی جهش های مداوم کرونا 
ویروس گفت: »طبق بررسی هایی که تاکنون در کشور انجام شده، 

جهشی شبیه آنچه در انگلیس رخ داده، نداشتیم.«
به گزارش سپید، علیرضا بیگلری در گفت وگو با ایسنا درباره چرایی 
جهش های مداوم کووید-19 گفت: »به طور کلی زمانیکه ویروس ها 
تکثیر می شوند، ژنوم آن ها رونویسی می شود. یعنی یک نسخه دیگر از 
ژنوم ویروس ساخته شود. در عین حال باید توجه کرد که ما دو نوع 
ژنوم ویروس داریم؛ یکی ویروس های RNA و دیگری ویروس های

DNA. وی افزود: »ویروس بیماری کووید-19 از دسته ویروس های 
RNA است. آنزیم RNA polymerase  آنزیمی است که ژنوم 
ویروس های RNA مانند ویروس کووید-19 را رونویسی می کند و 
برای تکثیر ویروس، نسخه های جدید را ایجاد می کند. حال درصد 
خطا و امکان اشتباه آنزیم RNA polymerase بیش از آنزیم 
DNA polymerase است. بر این اساس احتمال ایجاد خطا 
 RNA در ویروس هایی مانند کووید-19 که از دسته ویروس های
هستند، بیشتر است.« بیگلری ادامه داد: »بر این اساس وقتی آنزیم 

ویروس کرونا دارد ژنوم ویروس را رونویسی می کند، احتمال خطا 
در آن زیاد است و این خطا ایجاد و باعث می شود که این خطا را 
به عنوان یک جهش و تغییر ببینیم. البته مهم این است که این تغییر 
و جهش در کدام قسمت ویروس باشد و این موضوع باعث می شود 

که عملکرد ویروس را متفاوت ببینید.«
رییس انستیتو پاستور ایران گفت: »گاهی چندین جهش مداوم در 
ویروس اتفاق می افتد که در عملکرد ویروس تاثیر می گذارد. یکی از 
جاهایی که ممکن است جهش ها در آن تاثیر بگذارند در انتقال پذیری 
ویروس است. بر این اساس ویروس بیشتر به گیرنده می چسبد و این 
موضوع سرعت انتقال را بیشتر می کند که این موضوع همان جهشی 
است که در انگلیس در ویروس بیماری کووید-19 می بینیم. حال 

ممکن است جهش در میزان بیماری زایی و ... نیز اثرگذار باشد.«
بیگلری تاکید کرد: »این احتمال وجود دارد که با جهش ویروس 
واکسن هایی که ساخته می شود، اثرشان را از دست دهند. به همین 
دلیل است که ما می گوییم که هر چند وقت یکبار باید ژنوم ویروس 
در هر کشور بررسی شود تا مطمئن شویم که تغییری که ایجاد شده، 

تاثیری در اثربخشی واکسن های ساخته شده و داروهایی که در آینده 
برای این بیماری ساخته خواهد شد، نداشته باشد. بر همین اساس از 
ابتدا هم پیش بینی و اعالم می کردیم که ساختن واکسن برای ویروس 
بیماری کووید-19 کار راحتی نخواهد بود.« وی با بیان اینکه یکی 
از اقدامات ما در انستیتو پاستور پایش مداوم وضعیت ویروس و 
تغییرات آن است، گفت: »فعال طبق بررسی هایی که تاکنون در ایران 
انجام دادیم، جهشی مانند آنچه در انگلیس دیده شده، نداشتیم. البته 
نمی توان گفت که اصال و قطعا نداریم، زیرا نمی توان تمام مبتالیان 
را بررسی کرد. مهم این است که چند درصد از جهش هایمان به این 
صورت است.« رییس انستیتو پاستور ایران گفت: »طبق بررسی هایی 
که تاکنون در کشور انجام شده، جهشی شبیه آنچه در انگلیس رخ 
داده، نداشتیم. در انگلیس اعالم کردند که 7۰ درصد ویروس های 
کووید-19 با همین جهش یافتگی هستند، اما در ایران چنین چیزی 
ندیدیم و به چنین نتیجه ای نرسیدیم. البته ممکن است بررسی هایی 
که در ماه های آتی انجام می شود، این تغییر را در جامعه ما هم نشان 

دهد، اما فعال چنین چیزی نداریم.«

رییس انستیتوپاستور تشریح کرد

علت جهش های مداوم کووید۱۹
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معاون سازمان بیمه سالمت اعالم کرد
قابلیت پیاده سازی نسخه الکترونیک در نرم افزار مطب ها و مراکز درمانی
بیمه  سازمان  سالمت  خدمات  و  بیمه  معاون 
آنالین و  سالمت گفت: »سرویس های رسیدگی 
نسخه الکترونیک قابلیت پیاده سازی در نرم افزار 

مطب ها و مراکز را دارد.«
به گزارش سپید، مهدی رضایی با اشاره به اینکه شورای 
هماهنگی سازمان های بیمه گر و نظام پزشکی در سطح 
ستاد برای پیگیری نسخه نویسی الکترونیکی تشکیل شده 
است، گفت: »این شورا در سطح استان با هدف رفع چالش های استقرار نسخه الکترونیک، یکسان سازی 

کدینگ و قواعد تشکیل خواهد شد، ضمن اینکه ایجاد درگاه واحد جهت ارائه خدمات الکترونیک بین 
سازمان ها در دستور کار قرار دارد و اقدامات اصلی این کار نیز انجام شده است.« وی افزود: »با توجه 
به اینکه معماری نسخه الکترونیک مبتنی بر سرویس است، سرویس های رسیدگی آنالین و نسخه 
الکترونیک قابلیت پیاده سازی در نرم افزار مطب ها و مراکز را دارد.« معاون بیمه و خدمات سالمت 
سازمان بیمه سالمت اظهار کرد: »تاکنون بیش از 3۰ شرکت نرم افزاری گواهینامه آزمایشگاه سازمان 
بیمه سالمت را کسب کرده اند و از طریق نرم افزار خود اقدام به ارسال نسخ الکترونیک می کنند؛ با این 
وجود پنل سازمان بیمه سالمت برای موسساتی که فاقد نرم افزار هستند نیز در حال خدمت رسانی 
است؛ البته در صورت عدم دسترسی به یارانه مراکز می توانند از اپلیکیشن نسخه الکترونیک استفاده 
کنند.« بنابر اعالم روابط عمومی سازمان بیمه سالمت، وی در پایان تصریح کرد: »هم اکنون مطالبات 
نسخ الکترونیک تولید شده، تا قبل از 1۰ ام ماه پرداخت می شود، همچنین ارائه مشوق ها مبتنی بر تعداد 

نسخ الکترونیک ثبت شده به مراجع باالدستی اعالم شده و ان شااهلل در آینده نزدیک عملیاتی می شود.«

بیمه سالمت

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی به منظور اطالع رسانی و مشارکت مردم در 
پیشگیری و کنترل بیماری کووید19 اقدام به تهیه و 
انتشار پیام های آموزشی با عنوان روش های آسان 

برای آرام سازی ذهن کرده است.
به گزارش سپید، براساس اعالم معاونت بهداشت، 
استرس، سبب ایجاد تنش در ذهن و بدن می شود و 
از آنجایی که تنفس های عمیق و تکنیک آرام سازی 
عمیق  تنفس  تنش هستند،  کاهش  از روش های 
)دیافراگمی( یک شیوه سریع آرام کردن بدن است.
در توصیه ها و پیام های بهداشتی معاونت بهداشت 
که به منظور مواجهه با موقعیت های تنش زا از جمله 
بیماری کرونا منتشر شده، آمده است: »تنفس عمیق، 
سطح برانگیختگی بدن را به سرعت کاهش می دهد 
و اثر آرامبخش بر کل بدن دارد، به همین جهت برای 
انجام تنفس عمیق ابتدا در مکانی که احساس راحتی 
می کنید، دراز کشیده و بدن خود را در وضعیت آرامی 
قرار دهید، سپس یک دست را روی قفسه سینه و 
دست دیگر را روی شکم قرار دهید، وقتی عمل 
دم را انجام می دهید باید دستی که روی شکم قرار 

دارد باال بیاید و وقتی بازدم را انجام می دهید دستتان 
پایین برود و شکم صاف شود.«

در این پیام های آموزشی آمده است: »پس از انجام 
این اقدامات نفس بگیرید و هوا را به آرامی به درون 
ریه خود بفرستید و تا 4 بشمارید در ادامه به آرامی 
هوا را از ریه خود خارج کرده و عمل دم و بازدم 

را چند بار تکرار کنید.« افراد باید روی تنفس خود 
تمرکز  کرده و اجازه ندهند افکار دیگری وارد ذهنشان  
شود و درصورتی که بعد از این مراحل سرگیجه 
سراغتان آمد از ادامه تمرین صرف نظر کرده و به 
زمان دیگری موکول کنید. تنفس عمیق باید به مدت 
5 دقیقه و دو بار در روز انجام شود چرا که تکنیک 

آرمیدگی یا ریلکسیشن از طریق کاهش ضربان قلب، 
فشارخون و کند شدن تنفس باعث کاهش استرس 

و تنش عضالت می شود.
همچنین در این پیامهای آموزشی به شیوه های مختلف 
انجام تکنیک آرامیدگی اشاره و عنوان شده است 
برای انجام این تمرین در مرحله نخست مکانی 
راحت و آرام را برای تمرین انتخاب کنید البته بهتر 
است زمانی از روز را برای تمرین درنظر بگیرید 

که احساس آرامش بیشتری دارید.
براساس این توصیه ها، پس از انتخاب محل مورد 
نظر روی یک صندلی راحت نشسته، به آرامی 
نفس بکشید و سپس عضالت مختلف بدنتان را 
به ترتیب ُشل کنید و همچنان به تنفس آرام و 

منظم خود ادامه دهید.
بهتر است آرمیدگی عضالنی را دو بار در روز انجام 
دهید و از آنجایی که تنفس عمیق و آرام سازی یک 
مهارت است و یادگیری آن نیاز به زمان دارد به همین 
جهت این تکنیک را ابتدا در موقعیت های عادی، 
انجام داده و پس از کسب مهارت در موقعیت های 

تنش زا از آن استفاده کرده و خود را آرام کنید.

روشی آسان برای آرام سازی ذهن در مواجهه با کرونا

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به ضرورت تبدیل 
وضعیت هر چه سریع تر پرستاران گفت: »نمایندگان مجلس طرحی 
را برای تبدیل وضعیت پرستاران تنظیم کرده و پس از امضای سایر 
نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند که به زودی و با قید 

فوریت در مجلس مطرح می شود.«
به گزارش سپید، سید محمد پاکمهر در گفت وگو با خانه ملت با 
بیان اینکه 35 درصد کادر پرستاری کشور شرکتی هستند، گفت: 
»مهم ترین اقدامی که در جمع نمایندگان مجلس برای رفع مشکالت 
پرستاران شکل گرفته، موضوع تبدیل وضعیت گروه پرستاران از 
شرکتی به قراردادی و از قراردادی به رسمی است. در حال حاضر 
144 هزار پرستار در  بخش دولتی و حدود 6۰ هزار پرستار در بخش 
غیر دولتی مشغول به خدمت رسانی هستند که از مجموع این 2۰۰ 

هزار پرستار تقریبا یک سوم آن ها شرکتی هستند.«
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگالن 
در مجلس شورای اسالمی به دالیل شرکتی بودن 35 درصد از پرستاران 

اشاره کرد و افزود: »با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه ردیف 
استخدامی برای جذب پرستاران به صورت رسمی را نمی دهد، 
دانشگاه های علوم پزشکی به اجبار برای تامین کمبود پرستار، اقدام 
به جذب نیروی شرکتی کرده و از منابع درآمدی خودشان حقوق 
آن ها را پرداخت می کنند. البته با وجود جذب نیروهای شرکتی نیز 
تعداد پرستاران با حد استاندارد فاصله زیادی دارد چرا که به نسبت 
هر تخت بیمارستانی سرانه 2.5 پرستار الزم است؛ اما در کشورها 
ما این تعداد حدود 1/1 است، بنابراین با کمبود شدید پرستار مواجه 
هستیم.« رییس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی در مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: »در این روزها که به دنبال احقاق حقوق 
جامعه پرستاران و رفع دغدغه هایشان هستیم باید به این موضوع هم 
بپردازیم که پرستاران علی رغم اینکه در سخت ترین شرایط کرونایی 
ایثارگرانه فعالیت کردند فوق العاده ویژه خود را دریافت نکرده اند؛ 
مقرر بود در اوایل دی ماه برای آنها پرداخت شود که  متاسفانه شامل 
پرستاران شرکتی هم نمی شود. با وجود اینکه سطح ارائه خدمات 

پرستاران شرکتی با کادر رسمی و قراردادی تفاوتی ندارد اما فاصله 
دریافتی آنها بسیار زیاد است.«

وی با اشاره به ضرورت تبدیل وضعیت هر چه سریع تر پرستاران از 
شرکتی به قراردادی و از قراردادی به رسمی تصریح کرد: »نمایندگان 
مجلس طرحی را برای تبدیل وضعیت پرستاران تنظیم کرده و پس 
از امضای سایر نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند که 

به زودی و با قید فوریت در مجلس مطرح می شود.«

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد

بررسی طرح تبدیل وضعیت پرستاران با قید فوریت در صحن علنی



فوق تخصص آی سی یو بیمارستان مسیح دانشوری: 

رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد
آغاز ثبت نام دو آزمون وزارت بهداشت

رئیس مرکز سنجش پزشکی از آغاز ثبت نام ۲ آزمون 
دستیاری تخصصی و فوق تخصصی پزشکی خبر داد.

به گزارش سپید، سعید هاشمی نظری در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان از آغاز ثبت نام ۲ آزمون وزارت 
بهداشت خبر داد و گفت: »ثبت نام برای شرکت در چهل 
و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی 
و سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی از روز شنبه ۶ دی ماه آغاز می شود.«
وی ادامه داد: »داوطلبان سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی و چهل و هشتمین 
دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی تا ۱۳ دی ماه فرصت دارند در این آزمون ها ثبت نام کنند.«

هاشمی نظری بیان کرد: »سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی در روز پنجشنبه 

۲ بهمن ماه ۹۹ و چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی پنجشنبه ۷ اسفند ماه 
۹۹ و برگزار می شود.« رئیس مرکز سنجش پزشکی ادامه داد: »داوطلبان می توانند از ساعت ۱۰ صبح 
روز شنبه ۶ دی ماه تا روز شنبه ۱۳ دی ماه ۹۹ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی 
Sanjeshp.ir در آزمون ثبت نام کنند، همچنین دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون پذیرش 
دستیار تخصصی دوره چهل و هشتم )سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱( همزمان با ثبت نام منتشر می شود.«

هاشمی نظری بیان کرد: »متقاضیان الزم است که ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را مطالعه و در صورت 
واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباری ثبت نام در آزمون اقدام کنند و سپس 
مراحل بعدی را به انجام برسانند.« رئیس مرکز سنجش پزشکی افزود: »همچنین با توجه به عدم پذیرش 
حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت 
درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد ثبت نام و 
قوانین فقط از طریق ارسال فرم تماس اقدام کنند، پاسخگویی از طریق تماس تلفنی انجام نخواهد شد.«
هاشمی نظری گفت: »بر این اساس ثبت نام در آزمون فوق به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز 

سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir صورت می گیرد.«

آزمون

مجلس

مسیح  بیمارستان  آی سی یو  تخصص  فوق 
دانشوری گفت: »مسئوالن وزارت بهداشت قبل 
از گروه های دیگر و مردم عادی واکسن کرونای 

ایرانی را تزریق کنند.«
به گزارش سپید، سید محمد رضا هاشمیان با 
اشاره به ماجرای تهیه ی واکسن از طرف ایران 
و انتقادات مطرح شده در این موضوع گفت: 
»بحث واکسن کرونا، مستقیم به مسئوالن وزارت 
بهداشت برمی گردد، چون ریاست جمهوری و 
بقیه نهادها مدت هاست که رضایت خودشان را 
برای خرید اعالم کردند و تامین بودجه را در 

رابطه با واکسن کرونا انجام دادند.«
وی افزود: »از زمان شیوع ویروس در کشور، برخی 
از مسئوالن وزارت بهداشت بحث ایمنی گله ای را 
مطرح کردند و به این باور بودند که واکسن تاثیری 
در این بیماری ندارد که این نظرات همه غلط بود و 
آنهایی که این نظرات را داشتند، در برابر مردم مسئول 
هستند و باید جوابگوی شایعات غیرعلمی کشور 
باشند، اآلن ۵۶ نفر برای تزریق واکسن داوطلب 
شدند و یک صحبتی در مورد دادن دیه مطرح شده 
که واقعا باید دید اگر برای این افراد مشکلی پیش 
بیاید، واقعا هزینه ایی به آنها داده می شود؟ در رابطه 

با این موضوع تاکنون صحبتی نشده است.«
فوق تخصص آی سی یو بیمارستان مسیح دانشوری 
در رابطه با اهمیت واکسن کرونا از اویل اپیدمی 
گفت: »در پروتکل کشوری به هیچ وجه از زمان 
شروع ویروس در کشور بحث واکسن ذکر نشد 
و از تمهیدات واکسن نیز صبحت نشد و در تمام 
مصاحبه ها که مستنداتش موجود است به هیچ وجه 
به  بخش واکسیناسیون در خصوص مقابله با بیماری 
کرونا در کشور توجه خاصی نشده است، حتی بسیاری 
از شرکت های داخلی بودند که تقاضای این را داشتند 

که اگر نیاز به کمک است، همراهی کنند.«
هاشمیان ادامه داد: »با وجود آنکه جزو کشورهایی 
بودیم که شیوع کرونا را از همان اول داشتیم، اما 
توزیع واکسن به تاخیر افتاده، در صورتی که اگر این 
موضوع به تعویق نمی افتاد، این تعداد از کادر درمان و 
مردم عادی را از دست نمی دادیم، واکسن ایرانی بعد 
از اتمام کار باید به تاییدیه سازمان جهانی بهداشت 
برسد که این موضوع هم چند ماهی زمان می برد، 

تا آن زمان چه کسی مسئول آمار مرگ و میر کرونا 
در کشوراست؟ این عزیزان که تصمیم گیر موضوع 

هستند، تا به حال در شرایط ما قرار نگرفتند.«
وی اظهار کرد: »موضوع دیگر ۵۶ نفری هستند که 
قرار است داوطلب تزریق باشند، اما از بین این ۵۶ 
نفر ببینید چند نفر از مسئوالن وزارت بهداشت که 
در مورد واردات واکسن کرونا موضع گرفتند، حضور 
دارند؟ البته برخی از آنها می گویند ما قبال کرونا گرفتیم، 
اما برای اینکه بخواهند بین مردم اعتماد ایجاد کنند و 
همه چیز را موجه جلوه دهند، حتما باید خودشان 
واکسینه شوند، مسئوالن وزارت بهداشت که ِسمت 
باالیی دارند و تا االن کاری در رابطه با تهیه  و ساخت 
واکسن انجام ندادند، از آنها می خواهم تجربه ی واکسن 
ایرانی را قبل از گروه های دیگر و مردم عادی داشته 
باشند، با وجود آنکه از ابتدا گفتیم به واکسن کرونا 
نیاز داریم و شاهد مرگ افراد بودیم، اما واکسن تهیه 
نشد، در صورتی که در کشورهای اطراف مثل عراق و 
ترکیه هم واکسن را تهیه کردند و به مردمشان تزریق 
می کنند، این به یک برنامه ریزی مشخص نیاز دارد 

که در کشور ما انجام نشده است.«
فوق تخصص آی سی یو بیمارستان مسیح دانشوری 
اضافه کرد: »ما نسبت به این رویکرد وزارت بهداشت 
بسیار معترض هستیم و متاسفانه هیچ جواب علمی 
هم به ما داده نمی شود، توجه داشته باشید که مراحل 
تولید داخلی واکسن با دارو فرق می کند و برای واکسن 
حتما باید از سازمان جهانی بهداشت مجوز گرفته 
شود و کشورهایی مثل چین که آنقدر در ساخت 
واکسن پیشرو بودند، زمان زیادی برد تا مجوزها 
را از سازمان جهانی بهداشت بگیرند و در واقع به 
این دلیل ما سوال می کنیم که چه کسی در کشور 

مسئولیت مرگ و میرها را از زمانی که واکسن 
کرونا در دسترس کشورهای جهان قرار گرفته، 
قبول می کند، چون مجوز گرفتن برای واکسن 

هم زمان زیادی را می گیرد.«
هاشمیان با اشاره به عوارض احتمالی واکسن کرونا 
گفت: »ممکن است واکسن عوارضی داشته باشد 
و تا اآلن همه ی واکسن ها عوارضی نیز داشته اند، 
به طور مثال واکسن آنفلوآنزا هم عامل یک بیماری 
می شود و همچنین واکنش های آلرژیک بر اثر 
واکسن ها دیده شده است، بنابراین مصونیت آنها 
۱۰۰ درصد نیست، ولی باید گفت که این مصونیت 
باالی ۹۰ درصد است و همین که عوارض کوچک یا 
عوارض بزرگ دارند دلیل نمی شود که واکسیناسیون 
انجام نشود، آیا واقعا علم می تواند به همین دلیل عامل 
مرگ و میر آدم ها در دنیا شود؟ بنابراین منطق پزشکی 
حکم می کند مجموع مرگ و میرها در دنیا کم شود تا 
به یک ایمنی بزرگ برسد، ضمن اینکه تزریق واکسن 
در هیچ کجای دنیا اجباری نیست و افرادی که فکر 
می کنند در معرض خطر بیشتر هستند، مثل کادر 

درمان می توانند تزریق را انجام دهند.«
وی در رابطه با پیش بینی اثر واکسن کرونا در اپیدمی 
افزود: »طبق تحقیق های صورت گرفته به این نتیجه 
رسیدند که اگر در ایاالت متحده ۷۰ درصد جامعه 
واکسن کرونا را تزریق کنند، ایمنی جمعی اتفاق خواهد 
افتاد و در کشور ما در این زمینه تحقیقی صورت 
نگرفته، اما احتماال وضع ما هم به همین شکل باشد 
و حداقل ۳ الی ۴ ماه زمان می برد تا واکسیناسیون در 
کل کشور انجام شود، بنابراین نمی توان پیش بینی کرد 
که در زمان تزریق واکسن شیوع اپیدمی به چه شکل 

می شود، چون هنوز شروع نشده است.«
به گزارش ایلنا، فوق تخصص آی سی یو بیمارستان 
مسیح دانشوری در پایان گفت: »با وجود تمام چالش ها 
اما ما در کنار مردم ایستادیم، در این مدت به دلیل 
قدرت ویروس همکارانی از کنار ما کم شدند، اما 
باز هم از مقاومت خود کوتاهی نمی کنیم و امیدوارم 
مسئوالن برنامه ی توزیع واکسن را زودتر انجام دهند 
تا شاهد کاهش ویروس در کشور باشیم، حتی از چند 
کشور از من دعوت کردند تا برای تزریق واکسن به 
آنجا برم، اما من نرفتم چون منتظر هستم تا در کنار 

همکارانم در بیمارستان همه با هم واکسینه شویم.«

اول باید مسئوالن وزارت بهداشت
 تزریق واکسن ایرانی کرونا را تجربه کنند

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:
جامعه را نباید درباره واکسن 
خارجی کرونا مردد گذاشت

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید 
کرد باید به سواالت مطرح شده در افکار 
عمومی درباره واکسن خارجی کرونا پاسخ 
علمی و مستدل داد تا جامعه مردد نماند.
از خانه ملت،  به نقل  به گزارش سپید 
در  هاشمی  زاده  قاضی  سیدامیرحسین 
ملی  ستاد  ماه  ۶ دی  شنبه،  روز  جلسه 
مقابله با کرونا که به ریاست رئیس جمهور 
حاج  شهید  »طرح  گفت:  شد،  تشکیل 
قاسم سلیمانی مدلی موفق از مردمی شدن 
وظایف حاکمیتی است که نتیجه  بخش 
است و نیاز به تقویت و مدل شدن در 
سایر حوزه ها را دارد؛ از این رو به برادران 
و خواهران بسیجی ام خدا قوت می گویم 

و از آنها سپاسگزارم.«

اظهار  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  عضو 
داشت: »پیشنهاد می کنم به صورت هفتگی 
از عملکرد بسیج در طرح شهید سلیمانی 
در ستاد ملی کرونا گزارش داده شود؛ 
هم از باب تشکر و قدردانی از بسیجیان 
اینکه  که زحمت می کشند و هم برای 
اگر در مسیر اقدامات آنها موانعی وجود 
دارد بتوانیم موانع را از سر راه برداریم.«
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
همچنین در مورد خرید واکسن خارجی 
تصریح کرد: »پیرامون واکسن خارجی 
افکار  در  شده  مطرح  سؤاالت  به  باید 
عمومی پاسخ های مستدل و علمی داده 

شود و نباید جامعه مردد بماند.«
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خیری، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران:
اجرایطرحداروخانههایمنتخبباعثایجادرانتوفسادمیشود

با  ایران  داروسازان  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
انتقاد از اجرای طرح داروخانه های منتخب گفت: 
رویکرد  یک  سیاست ،  این  اجرای  ما،  نظر  »به 
نادرست است که به دنبال آن زمینه ایجاد رانت 

و فساد فراهم می شود.«
به گزارش سپید، حمید خیری با انتقاد از اجرای 
ایرادات  »ما  طرح داروخانه های منتخب گفت: 
و  غذا  سازمان  متاسفانه  ولی  کرده ایم  اعالم  طرح،  این  اجرای  شروع  از  را  متعددی 
دارو نسبت به اجرای این طرح اصرار دارد و اعتنایی به نظرات کارشناسی تشکل های 
تخصصی ندارد، بر این اساس، اکنون از مسئولین مربوطه می خواهیم که نتیجه اجرای 

بلند دستاوردهای آن را برشمارند.« با صدای  ارزیابی کنند و  این طرح را 
وی افزود: »ما از روز اول اعالم کردیم که معیار روشنی در رابطه با معرفی داروخانه های 
ایجاد  ناسالم میان داروخانه ها  این موضوع یک رقابت  ابالغ نشده و  منتخب تدوین و 
می کند که با ماهیت فعالیت های سالمت محور مغایر است و هیچ ثمره ای برای بیماران 
نخواهد داشت، وقتی سازوکار انتخاب ها عادالنه و روشن نیست، وقتی موجب بی اعتمادی 
و بی اعتنایی مردم به داروخانه های محلی خود می شود، وقتی منجر به تردد اضافه مردم 
از یک سر شهر به سر دیگر شهر می شود، وقتی به ایجاد صف و هیجان در میان مردم 
دامن می زند، واقعا چه دلیلی دارد که سازمان غذاودارو بر اجرای این طرح اصرار کند.«
به گزارش فارس، عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران در پایان اضافه کرد: »به 
ایجاد  زمینه  آن  دنبال  به  که  است  نادرست  رویکرد  یک  سیاست ،  این  اجرای  ما،  نظر 
اما  باشد.  ناپذیر  می تواند جبران  آن  تبعات  و  عوارض  و  می شود  فراهم  فساد  و  رانت 
موجب  طرح،  این  اجرای  آیا  که  باشند  پاسخگو  باید  حال  و  داشتند  اصرار  مسئولین 

رضایت مردم شده است یا خیر.«

دارو

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت: 

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت گفت: »با 
اعالم نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت تا 
یک ماه دیگر 1۴ هزار ۵3۰ نفر در 8۶ شغل مختلف 
جذب وزارت بهداشت می شوند، در خصوص برنامه 
آینده وزارت بهداشت برای تامین نیروی انسانی 
مورد نیازش نیز هماهنگی هایی با سازمان ادارای 
و استخدامی انجام شده که بتوانیم به همان نسبت 
خروجی و بازنشستگان، ورودی داشته باشیم تا 
کمبود چندانی در تامین نیروی انسانی نداشته باشیم.«
»آزمون  نوروزی گفت:  کامبیز  به گزارش سپید، 
استخدامی وزارت بهداشت برای پذیرش 228۴ 
نفر کارمند قراردادی انجام کار معین بود که در 

تاریخ 2۴ آبان برگزار شد.«
وی افزود: »۴3 هزار و 37۵ نفر در آزمون استخدامی 
وزارت بهداشت ثبت نام کرده بودند که 32 هزار و 
۵7۰ نفر از ثبت نام کنندگان در جلسه آزمون شرکت 
کردند و از این افراد 1۴ هزار و ۵13 نفر توانستند 
حدنصاب آزمون را برای راهیابی به مرحله بعد 

کسب کنند، ما از طریق استخدامی وزارت بهداشت 
در 8۶ شغل مورد نیاز نیرو جذب کردیم. تدابیری 
اندیشیده ایم که پذیرفته شدگان در کمتر از یک ماه 
مشغول به کار شوند لذا مراحل گزینش بر اساس 

قانون طی خواهد شد و قرارداد موقت یکساله را با 
این افراد منعقد می کنیم.«

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت درباره برگزاری 
آزمون دیگری برای جذب نیرو در وزارت بهداشت 

گفت: »برای جذب حدود 7 هزار نفر مجوز جدید 
کسب کرده ایم و تمام امور مربوط به برگزاری آزمون 
انجام شده است، همچنین 2 هزار و 7۴۶ نفر هم 
از باقیمانده مجوز های قبلی استخدام می شوند و 9 
هزار و 7۴۶ نفر پذیرش جدید خواهیم داشت که 
در 98 شغل و ۵ هزار و 89۶ شغل محل رشته های 
پزشکی و پیراپزشکی با اولویت جذب پرستاران 

مشغول به کار خواهند شد.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نوروزی در 
پایان اضافه کرد: »تامین اعتبار 3۰ هزار نیروی جدید 
صادر شده است و تا پایان سال آزمون استخدامی 
برگزار می کنیم، با مجوز های استخدام کنونی بخشی 
از مشکالت حل خواهد شد، در خصوص برنامه 
آینده وزارت بهداشت برای تامین نیروی انسانی 
مورد نیازش نیز هماهنگی هایی با سازمان ادارای 
و استخدامی انجام شده که بتوانیم به همان نسبت 
خروجی و بازنشستگان، ورودی داشته باشیم تا کمبود 

چندانی در تامین نیروی انسانی نداشته باشیم.«

بیشاز۱۴هزارنیروجذبوزارتبهداشتمیشوند

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »مجوز 
استخدام 3۰ هزار نفر در وزارت بهداشت صادر و اعتبار آن هم 
تامین شده و انتظار می رود ۶۰ تا 7۰ درصد از این ظرفیت به 

استخدام نیروی پرستار اختصاص داده شود.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با ایرنا درباره 
اقدامات وزارت بهداشت برای پرستاران افزود: »مجوز استخدام 
3۰ هزار نیرو به وزارت بهداشت داده شده و اعتبار آن هم توسط 
معاونت توسعه وزارت بهداشت تامین شده است. انتظار معاونت 
پرستاری با توجه به کمبود نیروی پرستار این است که حداقل بین 
۶۰ تا 7۰ درصد این استخدامی ها به نیروهای پرستار اختصاص داده 
شود. زیرا با کمبود شدید نیروی پرستار در  بخش های بیمارستانی 
مواجه هستیم.« وی گفت: »همچنین پرداخت تشویقی و تقدیر 
کتبی از هزار پرستار نمونه کشوری در سراسر کشور توسط وزیر 
بهداشت انجام شده است.« سخنگوی وزارت بهداشت افزود: 
»زحمات همه کادر بهداشت و درمان در ماه های اخیر قابل قدردانی 

است و به خصوص پرستاران که یکی از اصلی ترین ستون های 
مبارزه با بیماری کووید19 بوده و هستند.«

وی ادامه داد: »تالش گروه پرستاری در همه ایام سال برای مراقبت 
از بیماران بر کسی پوشیده نیست و در دوران شیوع ویروس کرونا 
نیز این تالش ها بیشتر از همیشه پیش چشم جامعه قرار گرفته است.«
الری گفت: »یکی از آخرین اقدامات مهم انجام شده برای پرستاران، 
پرداخت فوق العاده ویژه برای کارکنان نظام سالمت است. معاونت 
توسعه وزارت بهداشت اعالم کرده که از اول دی ماه پرداخت 
فوق العاده ویژه به کارکنان نظام سالمت از جمله پرستاران انجام شود.«
سید کامل تقوی نژاد، معاون توسعه وزارت بهداشت در مراسم روز 
پرستار اعالم کرد که فوق العاده ویژه کارکنان بالینی نظام سالمت از 
اول دی ماه در احکام این نیروها در وزارت بهداشت اعمال می شود 
و با اجرای آن حدود ۵۰ درصد به حقوق این نیروها اضافه می شود.
به گفته وی، از اسفند سال 97، با اجرای قانون مدیریت خدمات 
کشوری ۵۰ درصد به حقوق پرستاران و همه کارکنان رسمی و 

پیمانی نظام سالمت اضافه شده و اعمال افزایش ۵۰ درصدی 
حقوق با اجرای فوق العاده ویژه حقوق این نیروها به دو برابر 
نسبت به اسفند 97 افزایش می یابد. به گفته رئیس سازمان نظام 
پرستاری حدود 1۴۰ هزار پرستار در بیماستانهای کشور شاغل 
هستند. حدود ۶۰ هزار پرستار به کرونا مبتال شده و حدود 1۰۰ 

پرستار تاکنون بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند.

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

تامیناعتباراستخدام۳۰هزارنفردروزارتبهداشت



آمار همه گیری کرونا

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان تا صبح شنبه )۶ دی( به بیش 
از ۸۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید و تعداد قربانیان این ویروس نیز 

از مرز یک میلیون و ۷۵۷ هزار نفر عبور کرد.
به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با بیش از ۱۹ میلیون و ۲۱۰ 
هزار مبتال از نظر تعداد مبتالیان به این ویروس در رده اول قرار دارد و 
کشورهای هند، برزیل و روسیه در رده های دوم تا چهارم هستند. ایران 
نیز از نظر تعداد مبتالیان کووید-۱۹ هم اکنون در رده پانزدهم قرار دارد. 
در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور اول جهان از نظر تعداد مبتالیان و 

تازه ترین آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

دبیر کل سازمان جهانی بهداشت از تمایل این سازمان 
برای ایجاد مراکز همکار بیشتر در کشورهای کم درآمد 

و با درآمد متوسط خبر داد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، تدروس آدهانوم در 
نشست مجازی روسای مراکز همکار سازمان جهانی 
بهداشت، سابقه تشکل مراکز همکار و اهمیت موسسات 
ملی برای اهداف بین المللی را تشریح و با اشاره به 
وجود ۱۵ شبکه مراکز همکار در حوزه های مختلف از 
جمله اخالق پزشکی، امنیت غذا، مامایی و پرستاری، 
مقاومت ضد میکروبی و سالمت شغلی در دنیا بر لزوم 

شبکه سازی میان مراکز همسو تاکید کرد. 
وی همچنین به تمایل سازمان جهانی بهداشت برای 
ایجاد مراکز همکار بیشتر بخصوص در کشورهای کم 

درآمد و با درآمد متوسط اشاره کرد.
دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در خصوص نقش 
سازمان جهانی بهداشت و مراکز همکار در همه گیری 
اخیر گفت: »با بهره گیری از ظرفیت های سازمان جهانی 
بهداشت کمتر از ظرف ۲ هفته پس از گزارش اولین موارد 
ابتال ویروس کووید-۱۹، اولین تست تشخیصی با روش  
PCR از سوی این سازمان معرفی شد و در دوران پاندمی 
شبکه مراکز همکار آنفلوآنزا موفق شد ظرفیت تست 
تشخیصی کووید-۱۹ را در تمام مناطق دنیا فراهم کند.«
آدهانوم در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر این سازمان در 
حال اصالح بسیاری از فرآیندها از نحوه تولید محصوالت 
استاندارد تا نحوه جذب نیرو است، از پیاده سازی یک مدل 
عملیاتی جدید با قابلیت ارائه نتایج یکپارچه تر خبر داد.
در ادامه این نشست گدیکF.Gulin Gedik   از منطقه 
مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، مرکز ملی آموزش 
مدیریت سالمت  NPMC را به عنوان یک مرکز نمونه 

موفق در همکاری با سازمان بهداشت جهانی در حوزه 
مدیریت سیستم سالمت در منطقه EMRO معرفی کرد.
 وی با معرفی برنامه های آموزشی و پژوهشی مشترک 
مرکز ملی آموزش مدیریت سالمت، همکاری های این 
مرکز در زمینه آموزش برای مدیریت بیمارستانها، ایجاد 
روشی برای ارزیابی و mapping  مدیریت سالمت 
کادر درمان در کشورهای مدیترانه شرقی و برنامه ریزی 
برای رویارویی با چالش های ایجاد شده به دنبال پاندمی 

برای کادر درمان در ایران را مثال زدنی خواند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 4۸ مرکز همکار در ۱4 
کشور منطقه در حال همکاری با این سازمان هستند، افزود: 
»ایران در این میان با داشتن ۱۵ مرکز فعال بیشترین سهم 
را در اختیار دارد.« همچنین در این نشست مجازی محمود 
یوسفی مسئول مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در 
مرکز ملی آموزش مدیریت سالمت برای آموزش و 
پژوهش در زمینه مدیریت نظام سالمت، گزارش جامعی 
از تجارب، برنامه ها و چالش های آن مرکز در زمینه توسعه 

و انتقال دانش در نظام مدیریت سالمت ارائه داد.
وی همچنین اهمیت تقویت سیستم بهداشتی در دوران 
پساکرونا و تالش این مرکز در این راستا را تشریح  کرد.
گفتنی است؛ در این نشست  که با حضور اعضای ۸۰۰  
مرکز تحقیقات همکار سازمان جهانی بهداشت در ۸۰ 
کشور جهان و به صورت مجازی برگزار شد، برنامه های 
جاری و اولویت های سازمان جهانی بهداشت و مراکز 
همکار ازجمله پاسخگویی مراکز در بحران کووید-۱۹، 
تجارب، چالش ها و ظرفیت ها و زمینه های همکاری در 
حوزه های مختلف سالمت، پرستاری، بهداشت شغلی، 
بیماری های واگیر و غیر واگیر، تغذیه، بهداشت روان، 

بیماری های مزمن و فناوری بهداشت ارائه شد.

آمار کرونا در جهان تا ۶ دی دبیر کل سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد
ایجاد مراکز همکار بیشتر در کشورهای کم درآمد

خبـر

بیش از ۸۰ میلیون و ۲۰۰ هزار مبتال در جهان
آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به ۸۰ 
میلیون و ۲۰۹ هزار و ۸۱۵ نفر رسیده و مرگ یک 
میلیون و ۷۵۷ هزار و ۷۱۵ نفر نیز بر اثر ابتال به این 

بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها همچنین تاکنون 
۵۶ میلیون و 4۷4 هزار و ۲۸4 نفر از مبتالیان به 
کووید-۱۹ 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 تاکنون با 
بیش از ۱۹.۲ میلیون مبتال و بیش از ۳۳۸ هزار قربانی 
همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری 
کووید-۱۹ قرار دارد. هند نیز با آمار بیش از ۱۰.۱ 
میلیون مبتال پس از آمریکا در رتبه دوم قرار دارد و 
آمار مبتالیان به کووید-۱۹ در برزیل هم بیش از ۷.4 
میلیون نفر اعالم شده است. 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 نیز از ۷۱ 
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 هم از ۷۰ 

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 ۶۲ هزار و ایران نیز بیش 
از ۵4 هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ را 
گزارش داده اند. پس از این کشورها، روسیه با بیش از 
۵۳ هزار، اسپانیا با بیش از 4۹ هزار، آرژانتین با بیش از 
4۲ هزار و کلمبیا با بیش از 4۱ هزار جان باخته، دیگر 
کشورهایی هستند که تاکنون آمار باالی مرگ ومیر 

ناشی از کووید ۱۹ را ثبت کرده اند.

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

۱. آمریکا: ۱۹ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۱۶۶ مبتال، ۳۳۸ 
هزار و ۲۶۳ قربانی

۲. هند: ۱۰ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۸۱۸ مبتال، ۱4۷ 
هزار و ۳۷۹ قربانی

۳. برزیل: هفت میلیون و 44۸ هزار و ۵۶۰ مبتال، 

۱۹۰ هزار و ۵۱۵ قربانی
4. روسیه: دو میلیون و ۹۹۲ هزار و ۷۰۶ مبتال، ۵۳ 

هزار و ۶۵۹ قربانی
۵. فرانسه: دو میلیون و ۵4۷ هزار و ۷۷۱ مبتال، ۶۲ 

هزار و 4۲۷ قربانی
۶. انگلیس: دو میلیون و ۲۲۱ هزار و ۳۱۲ مبتال، ۷۰ 

هزار و ۱۹۵ قربانی
۷. ترکیه: دو میلیون و ۱۱۸ هزار و ۲۵۵ مبتال، ۱۹ 

هزار و ۳۷۱ قربانی
۸. ایتالیا: دو میلیون و ۲۸ هزار و ۳۵4 مبتال، ۷۱ 

هزار و ۳۵۹ قربانی
۹. اسپانیا: یک میلیون و ۸۶۹ هزار و ۶۱۰ مبتال، 4۹ 

هزار و ۸۲4 قربانی
۱۰. آلمان: یک میلیون و ۶۳۲ هزار و ۷۳۷ مبتال، ۲۹ 

هزار و ۹۶۸ قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر ۱۷ کشور اول این 
جدول، همگی از رقم یک میلیون ابتال عبور کرده  و پس 
از ایاالت متحده، هند و برزیل که سه کشور رکورددار 
شمار مبتالیان در دنیا هستند، همچنین کشورهای 
روسیه، فرانسه، انگلیس، ترکیه،ایتالیا، اسپانیا، آلمان، 
کلمبیا،آرژانتین، مکزیک، لهستان، ایران، اوکراین و پرو 

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

شماره 8۱۸۳۲ ۷ دی ۱۳۹۹



خبـر

فهرست سازمان جهانی بهداشت از موضوعات جهانی حوزه سالمت در ۲۰۲۱
سازمان جهانی بهداشت فهرستی از ۱۰ موضوع جهانی در حوزه سالمت 

را که در سال ۲۰۲۱ میالدی باید مورد توجه قرار داد، منتشر کرد.
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت فهرستی از موضوعات 
جهانی در حوزه سالمت را که تمامی کشورها باید در سال ۲۰۲۱ 
به آن بپردازند منتشر کرده است زیرا با شیوع کروناویروس و فوت 
بیش از ۱.۷ میلیون نفر بر اثر بیماری کووید-۱۹، نارسایی و نقص 

سیستم های سالمت در کشورها آشکار شده است.
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده است: »همه گیری کووید-۱۹ می تواند 
پیشرفتهای بدست آمده طی ۲۰ سال گذشته در حوزه بهداشت و سالمت 
در جهان را با مشکل روبرو کند و اگر جهان به دنبال تولید و توزیع موثر 
واکسن است ضروت دارد تا سیستم سالمت را ترمیم و تقویت کند.«
نشریه هندوستان تایمز به نقل از این سازمان به ۱۰ مسیری که به 
کشورها کمک می کند تا در سال ۲۰۲۱ آمادگی خود برای مواجهه با 
شرایط اضطراری در عرصه سالمت را تقویت کنند، اشاره کرده است:
۱.ایجاد همبستگی جهانی برای امنیت سالمت: کشورها باید برای 
بهبود آمادگی خود در مواجهه با شرایط اضطراری در حوزه سالمت 
با یکدیگر همکاری کنند. همچنین باید آسیب پذیرترین جوامع از 
جمله مناطق شهری، کشورهای کوچک جزیره ای و مناطق درگیر 

جنگ مورد حمایت قرار گیرند.
۲.تسریع در دسترسی به تست، دارو و واکسن کووید-۱۹: سازمان 
جهانی بهداشت به دنبال آن است تا دستیابی عادالنه به واکسن و 
روش های درمانی و اطمینان از توزیع روان واکسن به افراد محقق 
شود. این سازمان دو میلیارد دوز واکسن، ۲۴۵ میلیون روش درمانی، 

فراهم کردن شرایط تست برای ۵۰۰ میلیون نفر در کشورهایی با 
درآمد پایین و متوسط و نیز تقویت سیستم سالمت مورد نیاز برای 

حمایت از آنان را در نظر گرفته است.
3.تقویت بهداشت و سالمت برای همه افراد: طی سال آینده کشورها 
باید سیستم سالمت خود را تقویت کنند تا بتوانند به موارد اضطراری 

مانند کووید-۱۹ واکنش مطلوب نشان دهند.
۴.مقابله با نابرابری های سالمت: سازمان جهانی بهداشت با کشورها 
همکاری خواهد کرد تا نابرابری های سالمت مرتبط با درآمد، جنسیت، 
قومیت، تحصیالت، وضعیت شغلی، معلولیت و غیره را برطرف کند.

۵.فراهم ساختن رهبری جهانی در حوزه اطالعات و علوم: کشورها نیاز 
دارند تا ظرفیت داده های سالمت و سیستم های اطالعات خود را برای 
ارائه گزارش در مورد تحقق اهداف مرتبط با حوزه سالمت تقویت 
کنند. همچنین این سازمان تمام تحوالت علمی در زمینه کووید- ۱۹ 

و سایر موارد اضطراری را بررسی و ارزیابی خواهد کرد و با شناسایی 
فرصت ها از این پیشرفت ها برای بهبود سالمت جهانی استفاده می کند.

6.احیای تالش ها برای مقابله با بیماری های واگیردار: سال آینده سازمان 
جهانی بهداشت به کشورها کمک خواهد کرد تا برنامه واکسیناسیون 
فلج اطفال و سایر بیماری ها که طی همه گیری کووید-۱۹ کنار 

گذاشته شده است، انجام شود.
۷.مقابله با مقاومت دارویی: کشورها تنها در صورت داشتن داروهای 
موثر قادر به غلبه بر بیماری های عفونی خواهند بود. سازمان جهانی 
بهداشت اعالم کرده است که نظارت جهانی را بهبود بخشیده، پشتیبانی 
برنامه های اقدام ملی را تداوم داده و اطمینان می دهد که مقاومت ضد 

میکروبی در برنامه های آمادگی شرایط اضطراری گنجانده می شود.
8.پیشگیری و درمان بیماری های غیرواگیر و سالمت روان: طبق 
اعالم سازمان جهانی بهداشت، بیماری های غیرواگیر )NCDs( در 
سال ۲۰۱۹ عامل ۷ مورد از ۱۰ علت اصلی مرگ و میر بوده و سال 
۲۰۲۰ به ما یاد داد چگونه افراد مبتال به بیماری های غیرواگیر در 
برابر بیماری کووید-۱۹ آسیب پذیر هستند. در سال ۲۰۲۱ باید این 
اطمینان حاصل شود که برنامه های غربالگری و درمان بیماری ها برای 

نیازمندان قابل دسترسی باشد.
۹.احیای دوباره جهان: بیماری کووید-۱۹ به ما فرصتی داد تا بتوانیم 

در سال ۲۰۲۱ جهانی بهتر، سبز و سالم بسازیم.
۱۰.تقویت همبستگی و انسجام: نیاز است که همه افراد همبستگی 
بیشتری نشان دهند. کشورها، نهادها، جوامع و افراد باید در شرایط 

دفاعی، شکاف و تفرقه ها را از بین ببرند.ایسنا

وزارت بهداشت روسیه مجوز واکسیناسیون افراد باالی 6۰ 
سال با واکسناسپوتینگ وی را صادر کرد.

به گزارش سپید، میخائیل موراشکو، وزیر بهداشت فدراسیون 
روسیه در این باره گفت که واکسن ویروس کرونا موسوم 
سال   6۰ باالی  افراد  واکسیناسیون  برای   Sputnik V به 

تأیید شده است. 

بنابر گزارش اسپوتنیک، وزیر بهداشت این کشور در گفت وگو 
با کانال تلویزیونی روسیه ۲۴ گفت: »وزارت بهداشت، اصالحیه 
دستورالعمل های استفاده پزشکی را تصویب کرد. اکنون واکسن 
Sputnik برای استفاده در افراد ۱8 ساله و باالتر تأیید شده 
است. بنابراین، شهروندان باالی 6۰ سال نیز اکنون می توانند 

علیه عفونت ویروس کرونا واکسینه شوند.«ایسنا

صدور مجوز واکسیناسیون افراد باالی ۶۰ سال با »اسپوتنیک وی« در روسیه

کمیته مشاور سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرد ممکن است 
افرادی که از فیلرهای آرایشی در صورت خود استفاده کرده اند، پس 

از دریافت واکسن مدرنا در محل فیلر دچار تورم و التهاب شوند.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، این کمیته افزود: »چندین داوطلب 
که از فیلرهای آرایشی استفاده کرده بودند، در آزمایش های بالینی، 
این عوارض جانبی را تجریه کرده اند.« به اعتقاد متخصصان، این 
عوارض حاصل واکنش ایمنی است. در واقع پس از دریافت واکسن، 

سیستم ایمنی فعال می شود و در نتیجه طبیعی است که هرجای بدن 
ماده ای خارجی یا غیرطبیعی وجود داشته باشد، شاهد واکنش سیستم 
ایمنی در آن نقطه باشیم. با وجود این، عوارض مذکور به سادگی 
توسط پزشکان درمان می شوند و مانعی برای دریافت واکسن نیست.

واکسن مدرنا در روز جمعه گذشته تاییدیه سازمان غذا و داروی 
آمریکا را دریافت کرد و به عنوان یک جایگزین مناسب برای واکسن 
فایزر مورد استفاده قرار گرفته است. کارآیی هردو واکسن بسیار باالتر 
از میزان تصور بوده است و بر اساس نتایج آزمایشات بالینی هر دو 
دارای سطح ایمنی مطلوب هستند. با وجود این نگهداری و حمل 
واکسن مدرنا در مقایسه با واکسن فایزر ساده تر است، زیرا نیازی به 

نگهداری آن در دماهای بسیار پایین نیست.
عوارض جانبی متداول در محل تزریق واکسن روی بازو شامل 
درد و تورم است. عالوه بر این ممکن است شخص دچار تب، 
لرز، خستگی و سردرد نیز شود. برای رهایی از تورم و درد محل 
تزریق کافی است روی آن با یک تکه پارچه تمیز و سرد بسته شود. 
برای از بین رفتن تب نیز نوشیدن مقادیر زیادی مایعات و پوشیدن 

لباس های نازک توصیه شده است.

بر اساس اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا، حتی 
در صورت بروز عوارض جانبی پس از تزریق اولین واحد از واکسن، 
تزریق واحد دوم آن برای ایجاد ایمنی کامل، امری ضروری است 
و صرفاً در صورت تجویز پزشک یا تامین کننده واکسن، می توان از 

تزریق دومین واحد واکسن خودداری کرد.
سازمان غذا و داروی آمریکا نیز سردرد، گیجی و درد عضالنی را به 
عنوان متداول ترین عوارض جانبی واکسن مدرنا معرفی کرده است. 
در موارد نادری نیز عوارضی مانند اسهال، تهوع و تورم صورت 
مشاهده شده است. همچنین این سازمان در خصوص احتمال ابتال 
به فلج بلز در اثر دریافت واکسن های مدرنا و فایزر هشدار داده است.
در فلج بلز عضالت صورت به طور موقت فلج می شوند. البته 
این هشدار بدین معنی نیست که فلج بلز لزوما از عوارض جانبی 
واکسن های کووید محسوب می شود. عالوه بر این ممکن است 

به ندرت در اثر تزریق واکسن، واکنش های آلرژیک نیز بروز کند.
به گزارش سازمان غذا و داروی آمریکا، افراد باالی 6۴ سال که یکی 
از آسیب پذیرترین اقشار در برابر کووید۱۹ هستند، این واکسن و 

عوارض احتمالی آن را به خوبی تحمل می کنند.

عوارض واکسن مدرنا برای افرادی که از فیلرهای آرایشی استفاده کرده اند
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هشدار کارشناسان درباره تبعات لغو شتابزده محدودیت های کرونایی

  امین جاللوند
این روزها شاهد هستیم که پیک سوم کرونا فروکش 
کرده و با اعمال محدودیت های کرونایی در سراسر 
کشور، آمار مبتالیان و فوتی های کرونا نیز کاهش 
یافته است. با این وجود، بسیاری از کارشناسان 
نظام سالمت هشدار می دهند که نباید دوباره تجربه 
تلخ اردیبهشت ماه را تکرار کنیم. در اردیبهشت 
ماه با فروکش کردن نسبی آمار فوتی های کرونا، 
محدودیت های کرونایی نیز به یکباره برداشته شد. 
همین اتفاق باعث شد که به فاصله چند هفته، پیک 
بعدی کرونا آغاز شود.  صاحبنظران نظام سالمت 
تاکید دارند که کاهش نسبی آمار فوتی های کرونا نباید 
دوباره ما را فریب دهد و باور غلط »عادی انگاری 
شرایط« را تزریق کند. اغلب کارشناسان جامعه 
پزشکی نسبت به تبعات لغو یکباره محدودیت های 
کرونایی هشدار داده اند و این اتفاق را زمینه ساز بروز 

پیک بعدی کرونا می دانند.
علیرضا زالی، فرمانده ستاد مدیریت مقابله با بیماری 
کرونا در کالن شهر تهران هم نسبت به تبعات لغو 
فوری محدودیت های کرونایی، هشدار می دهد و 
می گوید: »با توجه به شروع فصل سرما و افزایش 
سطح تردد های درون شهری، نگران تجربه موج 
جدید کرونا هستیم. هرگونه شتاب زدگی و عجله در 
تعیین شاخص ها باعث بروز تجربه های تلخ گذشته 
می شود. شتاب زدگی ما در تصمیمات اردیبهشت 
ماه، باعث شد تا شاهد خیز بلندی از بیماری در 
ماه های خرداد و تیر باشیم. این تجربه نباید دوباره 

تکرار شود.«

همچنین سیما سادات الری، سخنگوی وزارت 
بهداشت هم از خطر لغو زودهنگام محدودیت ها 
سخن می گوید و هشدار می دهد: » باوجود مشاهده 
شیب نزولی نسبتا مطلوب در موارد ابتال، بستری 
و مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور که مرهون 
نظام  همکاران  با  کشور  مردم  خوب  همکاری 
سالمت است، اما همچنان وضعیت بیماری در 
استان های شمالی دارای روند نسبتا صعودی است. 
در مجموع شرایط حال حاضر بیماری در کشور را 
باید ناپایدار، حساس و شکننده تلقی کنیم. به همین 
دلیل، هرگونه عادی انگاری شرایط و سهل انگاری 
در عمل به توصیه های بهداشتی، زمینه ای را جهت 
خیز مجدد بیماری در کشور فراهم خواهد کرد. باید 
در نظر داشت که شیب نزولی کرونا بسیار شکننده 

و ناپایدار است و با عادی انگاری شرایط، به سرعت 
به وضعیت قبل برمی گردیم.«

پیشتر نیز ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت 
نسبت به خطر عادی انگاری شرایط، هشدار داده و 
تاکید کرده بود: »اگرچه دیگر وضعیت کرونا در هیچ 
استانی قرمز نیست، اما هرگونه ساده انگاری، هرگونه 
عادی انگاری و هر گونه تسامح در رعایت کردن 
پروتکل ها و مقاومت در برابر اجرای دستورالعمل ها 
باعث بازگشت بیماری به سیر صعودی و افزایش 
مرگ و میرها و بازگشت محدودیت ها می شود. 
ویروس کرونا ثابت کرده که با کمترین غفلت به مردم 
آسیب خواهد زد. بنابراین همچنان باید پروتکل ها 
و فاصله گذاری را رعایت کرد و از تجمعات و 

دورهمی ها به طور جدی دوری شود.«

پیک چهارم کرونا درصورت رها شدن 
یکباره محدودیت ها

عالوه بر متولیان نظام سالمت، کارشناسان و فعاالن 
جامعه پزشکی هم نسبت به تبعات رها شدن 
یکباره محدودیت ها و در نتیجه احتمال شیوع 

پیک بعدی کرونا هشدار می دهند.
بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس  طبرسی،  پیام 
به  نسبت  هشدار  ضمن  هم  دانشوری  مسیح 
تبعات عادی انگاری شرایط فعلی، تاکید می کند: 
»اگرچه به دنبال اعمال پروتکل ها و محدودیت های 
جدی، آمار ابتال و بستری در بیمارستان ها تا حدودی 
کاهش یافته است، ولی متاسفانه بیماری همچنان 
در جامعه به صورت فعال در حال چرخش است و 

عادی انگاری شرایط و غفلت مجدد، تبعات جدی 
به دنبال خواهد داشت. بنابراین رعایت اصول 
بهداشتی و پروتکل ها از سوی مردم و تمدید 
باید همچنان  از سوی مسووالن  محدودیت ها 

ادامه داشته باشد.«
انگاری  عادی  هرگونه  عفونی،  متخصص  این 
شرایط و بی توجهی به رعایت پروتکل ها و اصول 
بهداشتی را  منجر به وقوع پیک های بعدی بیماری 
در زمستان می داند و می گوید: »تجربه ثابت کرده 
که هر بار به دنبال عادی انگاری شرایط و عدم 
رعایت ها، پیک های شدید بیماری رخ داده و هر 
پیک نسبت به پیک قبلی بیماری شدیدتر بوده 
است. احتمال وقوع پیک چهارم بیماری کووید 
۱۹ در صورت بی توجهی به اصول بهداشتی و 
عادی انگاری شرایط، وجود دارد. امیدواریم که 
این اتفاق رخ ندهد، چراکه دیگر تاب و توانی 
در بیمارستان ها و کادر درمان باقی نمانده است 
و در صورت رخداد پیک بعدی، وضعیت بسیار 

بغرنج خواهد بود.«
او توصیه می کند: »محدودیت ها و پروتکل ها باید 
از  برخی  برداشته شود و  تدریجی  به صورت 
محدودیت ها نباید تا پایان اپیدمی برداشته شود. 
به عنوان نمونه لغو محدودیت های تردد درون و 
برون شهری تبعات زیادی خواهد داشت. شاید 
یکی از بهترین محدودیت ها که به ثبات نسبی 
برخی استان ها منجر شد، همین محدودیت های 

بین استانی بود که نباید لغو شود.«
ادامه در صفحه 11 

تجربه تلخ بهـار را تکرار نکنیم
زمینه را برای پیک زمستانی کرونا فراهم نکنیم

زالی: با توجه به شروع فصل 
سرما و افزایش سطح تردد های 
درون شهری، نگران تجربه موج 

جدید کرونا هستیم. هرگونه 
شتاب زدگی و عجله در تعیین 

شاخص ها باعث بروز تجربه های تلخ 
گذشته می شود. شتاب زدگی ما در 

تصمیمات اردیبهشت ماه، باعث 
شد تا شاهد خیز بلندی از بیماری 

در ماه های خرداد و تیر باشیم. این 
تجربه نباید دوباره تکرار شود
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 ادامه از صفحه 10
همچنین مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی 
مقابله با کرونا هم از خطر احتمالی شیوع پیک 
چهارم کرونا می گوید و هشدار می دهد: »زنجیره 
انتقال ویروس کرونا کمتر شده است، اما این به 
منزله پایان این بیماری نیست. مردم نباید با توجه به 
کاهش موقت بیماری و آمار مرگ ومیر فکر کنند که 
ویروس کرونا از بین رفته است. مردم نباید خاطره 
تلخ پس از اردیبهشت امسال را فراموش کنند. با 
وجود این که در دو ماه ابتدای امسال آمار ابتال و 
مرگ ومیر بسیار کم شده بود، اما به دلیل جدی 
نگرفتن پروتکل ها، تعداد فوتی های روزانه کرونا 

به مرز ۵۰۰ نفر هم رسید.«
این متخصص بیماری های عفونی، تصریح می کند: 
»اگر پروتکل های بهداشتی جدی گرفته نشود، همان 
آش و همان کاسه در انتظار مردم خواهد بود. درکل، 
اجرای طرح محدودیت ها از سوی دولت تاثیرات 
خوبی در کاهش و کنترل کرونا داشته است. مثال 
منع تردد بین شهری، جلوگیری از تردد شبانه و 
تعطیلی مکان های مستعد تجمعات مردمی و دیگر 
سختگیرهای اعالم شده با مشارکت خوب مردم 
سبب قطع زنجیره کرونا شد، اما این روند باید 

ادامه پیدا کند و عادی انگاری نشود.«
او تاکید می کند: »در همه جای دنیا ثابت شده که 
عملکرد مردم در کنترل بیماری کووید۱۹ بسیار مهم 
است. در حال حاضر که مردم به خوبی رعایت 

و همراهی کرده اند، شرایط بیماری کمی بهتر شده 
است، اما اگر رعایت ها مجددا کاهش یابد و تجمعات 
برگزار شود، بیماری مجددا اوج می گیرد و در زمستان 
هم با سایر ویروس ها همراه شده و وضعیت دوباره 

وحشتناک می شود.«
محرز هشدار می دهد: »در صورتی که مردم رعایت 
نکنند و بر همین اساس یک پیک زمستانه داشته 
باشیم، اوضاع بدتر می شود. بنابراین عملکرد مردم 
بعد از این بسیار مهم است. این تجربه ای است که 
در اردیبهشت ماه هم داشتیم. عملکرد مردم می تواند 
نشان دهد که آیا می خواهند کووید ۱۹ کنترل شده 
باشد و یا می خواهند بیماری مجددا اوج بگیرد. اگر 
می خواهند بیماری کنترل شود، باید پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنند. به محض اینکه مردم نسبت 

به رعایت پروتکل های بهداشتی بی خیال شوند و 
به حالت قبل بازگردند، دوباره بیماری کرونا اوج 

خواهد گرفت.«

تشدید فرسودگی کادر درمان با لغو 
یکباره محدودیت ها

بسیاری از صاحبنظران حوزه سالمت تاکید دارند 
که لغو یکباره محدودیت ها می تواند روند خستگی 
و فرسودگی مفرط کادر درمان را شتاب ببخشد. 
در این صورت، سالمت کادر درمان هم به خطر 
خواهد افتاد و فشار کاری جامعه پزشکی، تشدید 

خواهد شد.

سجاد موسوی، کارشناس اقتصاد سالمت نیز در 
گفتگو با سپید به اهمیت تدوام محدودیت های 
کرونایی اشاره می کند و می گوید: »اگرچه گفته 
می شود که تعطیلی ها به اقتصاد شهرها آسیب می زند، 
اما واقعیت این است که تعطیل نشدن شهرهای پرخطر 
در اوج شیوع کرونا، تلفات اقتصادی بیشتری به 
دنبال خواهد داشت. البته اینکه تعطیلی ها به شکل 
نصفه و نیمه اجرا شود، یا بازارها و اماکن عمومی 
همچنان پذیرای مردم باشد، این سیاست ها نمی تواند 
کرونا را کنترل کند و اقتصاد سالمت را فلج خواهد 
کرد. هزینه درمان برخی بیماران حاد مبتال به کرونا، 
گاهی از مرز ۱۰۰ میلیون تومان هم می گذرد. اغلب 
این هزینه ها نیز از جیب نظام سالمت تامین می شود. 
بنابراین اگر ورودی بیمارستان ها کمتر نشود، نظام 
سالمت از توان مالی کافی برای رسیدگی به بیماران 

مبتال به کرونا برخوردار نخواهد بود.« 
موسوی خاطرنشان می کند: »تداوم محدودیت های 
کرونایی می تواند آمار بستری ها را کاهش دهد. در 
این صورت، قدری از فرسودگی و خستگی کادر 
درمان هم کاسته خواهد شد. باید در نظر داشت 
که تجهیزات بیمارستانی نیز در حال فرسوده شدن 
است و در خیلی از مراکز درمانی، امکان جایگزینی 
تجهیزات فرسوده وجود ندارد. تامین داروها و 
نیروی انسانی نیز برای بسیاری از مراکز درمانی به 
یک چالش بزرگ تبدیل شده است. در این شرایط 
کامال ضروری است که نظام سالمت از این فشار 

مضاعف خارج شود تا زیرساخت های نظام سالمت 
دچار فروپاشی نشود. تداوم محدودیت ها می تواند 
به ساختارهای نظام سالمت، فرصت احیا بدهد.«

همچنین حسین مرتضایی، متخصص مدیریت 
خدمات بهداشتی و درمانی هم در گفتگو با سپید 
به اهمیت جلوگیری از فرسودگی کادر درمان اشاره 
می کند و می گوید: »مهم ترین برگ برنده کشور ما 
برای مقابله با کرونا، تالش کادر درمان خواهد 
بود. البته این برگ برنده زمانی می تواند بهترین 
عملکردش را به میدان بیاورد که از سالمت او 
مراقبت کنیم و اجازه ندهیم که فرسودگی کادر درمان 
به نقطه غیرقابل بازگشت برسد.« او تاکید می کند: 
»اگر پیشگیری، تداوم محدودیت های کرونایی و 
رعایت پروتکل های بهداشتی، بیشتر مورد توجه قرار 
بگیرد، تاثیر زیادی در کاهش بار کاری کادر درمان 
خواهد داشت. حتی معتقدم برای مقابله با فرسودگی 
کادر درمان، تاثیر پیشگیری از تاثیر افزایش کادر درمان 
نیز بیشتر است. البته این حرف به این معنی نیست 
که جذب نیروهای جدید اهمیت ندارد، بلکه معتقدم 
همانطور که جذب نیروهای جدید برای جلوگیری 
از فرسودگی کادر درمان مهم است، به همان نسبت 
هم پیشگیری برای کاهش بار بیمارستان ها اهمیت 
دارد. درواقع، بسیار مهم است که نیروهای جدید و 
تازه نفس، هرچه زودتر به کادر درمان فعلی اضافه 
شود. نباید مسیر جذب نیروهای جدید با کندی و 
تاخیر پیش برود. هرچقدر مسیر جذب کادر درمان 
با تاخیر و کندی پیش برود، به همان نسبت باید 

منتظر فرسودگی بیشتر کادر درمان باشیم.«
مسعود قاسم زاده، پزشک و کارشناس نظام سالمت 
هم در گفتگو با سپید با اشاره به شرایط وخیم کادر 
درمان، خاطرنشان می کند: »واقعیت این است که در 
نبرد با کرونا، ده ها نفر از جامعه پزشکی جانشان را از 
دست داده اند. همچنین هزاران نفر از کادر درمان هم 
به کرونا مبتال شده اند. جایگزین کردن کادر درمان، 
اصال کار راحتی نیست. در موج اول و دوم کرونا، 
بخش زیادی از توان کادر درمان برای مهار کرونا از 
بین رفت. در موج سوم کرونا نیز دیگر رمقی برای 
کادر درمان باقی نماند. بدون کادر درمان، بیمارستان 
فقط یک مکان فیزیکی و بی استفاده برای تجمع 
بیماران مبتال به کرونا خواهد بود. باید در نظر داشته 
باشیم که مهم ترین سرمایه ما برای نبرد با کرونا، 
کادر درمان است. اگر قدر این کادر درمان را ندانیم، 
در نهایت همه ضرر خواهند کرد.«قاسم زاده، یادآور 
می شود: »اگر می خواهیم رمقی برای کادر درمان باقی 
بماند تا بتواند بیماران مبتال به کرونا را نجات دهد، 
باید محدودیت سفر قائل شویم و اجازه ندهیم که 
ترددهای غیرضروری ادامه داشته باشد. همچنین 
ممنوعیت اجتماعات و نظارت بهداشتی بیشتر بر 
اماکن عمومی و بازارها نیز باید در دستور کار قرار 
بگیرد. اگر این کارهای حیاتی را انجام ندهیم و یا 
محدودیت ها را به یکباره رها کنیم، در آن صورت 
باید شاهد جان باختن تعداد بیشتری از کادر درمان 
باشیم. در آن صورت، شک نکنید که آمار جان 
باختگان کرونا نیز در سراسر کشور بیشتر می شود.«
با توجه به شرایط شکننده و ناپایدار در اغلب شهرها، 
کارشناسان و متولیان نظام سالمت انتظار دارند که 
کارشناسان  نشود.  محدودیت های کرونایی رها 
و  واردات  برای  تالش ها  وجود  با  می گویند 
تولید واکسن کرونا، فعال بهترین مسیر کنترل این 
بیماری، اولویت بخشیدن به پیشگیری و تمدید 
محدودیت های کرونایی است تا آمار فوتی های 

این پاندمی، دوباره روند صعودی به خود نگیرد.

موسوی: تداوم محدودیت های 
کرونایی می تواند آمار بستری ها را 

کاهش دهد. در این صورت، قدری 
از فرسودگی و خستگی کادر درمان 

هم کاسته خواهد شد. تجهیزات 
بیمارستانی نیز در حال فرسوده 

شدن است. تامین داروها و نیروی 
انسانی نیز برای بسیاری از مراکز 

درمانی به یک چالش بزرگ تبدیل 
شده است. تداوم محدودیت ها 

می تواند به ساختارهای نظام 
سالمت، فرصت احیا بدهد
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طبرسی: تجربه ثابت کرده که 
هر بار به دنبال عادی انگاری 

شرایط و عدم رعایت ها، پیک های 
شدید بیماری رخ داده و هر 

پیک نسبت به پیک قبلی بیماری 
شدیدتر بوده است. احتمال وقوع 

پیک چهارم بیماری کووید ۱۹ 
در صورت بی توجهی به اصول 

بهداشتی و عادی انگاری شرایط، 
وجود دارد. امیدواریم که این 

اتفاق رخ ندهد، چراکه دیگر تاب 
و توانی در بیمارستان ها و کادر 

درمان باقی نمانده است 

با توجه به شرایط شکننده 
و ناپایدار در اغلب شهرها، 
کارشناسان و متولیان نظام 

سالمت انتظار دارند که 
محدودیت های کرونایی رها 

نشود. کارشناسان می گویند با 
وجود تالش ها برای واردات و 

تولید واکسن کرونا، فعال بهترین 
مسیر کنترل این بیماری، اولویت 

بخشیدن به پیشگیری و تمدید 
محدودیت های کرونایی است تا 

آمار فوتی های این پاندمی، دوباره 
روند صعودی به خود نگیرد



انتقاد نایب رئیس انجمن داروسازان ایران از روند اطالع رسانی درباره خرید واکسن کرونا

 علی ابراهیمی
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با ابراز 
و  کرونا  واکسن  خرید  روند  از  نگرانی 
»اگر  گفت:  این خصوص  در  اطالع رسانی 
را  موجود  وضعیت  یک کالم  در  بخواهیم 
توصیف کنیم می توان گفت که عدم شفافیت 
نمی گذارد در جریان اتفاقاتی که همه باید 

از آن مطلع شوند، قرار گیریم.«
انجمن  نایب رئیس  فاطمی،  سیدعلی 
با  سپید  با  گفت وگو  در  ایران  داروسازان 
گالیه و انتقاد تند از نحوه اطالع رسانی درباره 
تأمین واکسن کرونا، این روند را غیر شفاف 
با  را  ما  متن گفت وشنود  ادامه  در  دانست. 

او می خوانید.

سپید: آیا اطالعی از روند خرید و زمان ورود 
واکسن کرونا به کشور دارید؟

متأسفانه اطالعات بنده بیشتر از آنچه شما و 
عموم مردم در این خصوص دارید، نیست. البته 
اطالعات ما از روند اقدامات کشورهای دیگر 
کامل تری از کشور خودمان است، برای مثال 
طبق اطالعاتی که از روند تأمین واکسن برای 
ترکیه داریم این کشور از شهریورماه )سپتامبر( 
برای خرید  منظمی  بسیار  برنامه ریزی  امسال 
بررسی  در  و  داشته  چین  سینوواک  واکسن 
بالینی این واکسن را بر روی هزار و 300 نفر 
بنابراین  انجام داده است؛  از شهروندان خود 
همین هفته قرار است واکسن چینی به دست 
 50 کشور  این  مقامات  گفته  به  و  برسد  آنها 
میلیون دوز واکسن در اختیار این کشور قرار 
خواهد گرفت. ضمن اینکه کشور ترکیه عالوه 
بر واکسن چینی، 4 میلیون و 500 هزار دوز هم 
از واکسن فایزر-بایون تک سفارش داده است 

که آن هم به زودی به دست ترکیه خواهد رسید.
اما اگر بخواهیم در خصوص کشورمان صحبت 
کنیم باید بگوییم که مشکل ما نبود برنامه ریزی 
و عدم آگاهی از نوع واکسن ها و حتی نحوه 
دیدیم  اخیرا  مثال  برای  است.  آنها  نگهداری 
که دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا 
در مصاحبه ای اعالم کردند که ما از دریافت 
کوواکس  برنامه  در  فایزر-بیون تک  واکسن 
انصراف داده ایم زیرا امکان حمل و نگهداری 
این واکسن در زنجیره دمایی را به دلیل نداشتن 
فریزرهای فوق سرد نداریم. حالی آنکه عنوان 
کردن این سخنانی از سوی چنین مقامی مایه 
تأسف است چون حاضر نشده اند یک بررسی 
ساده انجام دهند و فکت شیت شرکت فایزر را 
ببینند. چراکه بر اساس اطالعات فایزر واکسن 
این شرکت تا یک ماه نیازی به نگهداری در 
یخچال فوق سرد ندارد و به راحتی می توان آن 
را در پک های اصلی تا 10 روز در دمای اتاق 
نگهداری کرد. حتی می توان پک های اصلی را 
به فاصله 5 روز یک بار و در شش نوبت با یخ 
خشک شارژ کرد و تا یک ماه این محصول را 
در شرایط که در ایران امکان تهیه آن وجود دارد 
نگهداری و استفاده کرد؛ بنابراین این امکان در 
خصوص هر واکسن دیگری که زنجیره فوق 
سرد نیاز داشته باشد وجود دارد و ما می توانیم 
از این واکسن ها هم استفاده کنیم؛ یا در مورد 
دیگری شنیدیم که نایب رئیس محترم مجلس 
عنوان کردند که اهتمام ما بر این است که فقط 
از واکسن ساخت داخل استفاده کنیم حال آنکه 
در هیچ کشوری این نظر داده نمی شود و اهتمام 
همه دولت ها بر این است که هر چه سریع تر 

واکسن را در اختیار مردم خود قرار دهند.
البته بدون شک این موجب افتخار هر کشوری 

است که بتوانند واکسن را در داخل تولید و در 
اختیار شهروندان خود قرار دهد، اما واقعیت این 
است که وقتی ما در طول سال ها نتوانسته ایم 
واکسن آنفلوانزا را در داخل به تولید برسانیم 
و امروز برای واردات آن با مشکالت عدیده ای 
مواجه بودیم چرا باید اینگونه اظهارنظر کنیم. 
باید واقع بینانه عمل کنیم زیرا در فضای رؤیایی 
نمی توانیم برای سالمت مردم تصمیم بگیریم 
چراکه در این همه گیری روزانه صدها نفر جان 
خود را از دست می دهند و ما باید در مقابل مردم 
مسئول باشیم و احساس کنیم که آنها به کمک 
ما به عنوان مسئوالن تدارک واکسن نیاز دارند.
امروز شاهد هستیم که همه کشورهای جهان 
روسیه،  از  واکسن  واردات  و  خرید  حال  در 
چین و امریکا و اروپا هستند، اما متأسفانه در 
ایران هیچ کس نمی داند که آیا واکسن به زودی 
به دست مردم می رسد یا نه و حتی نمی دانیم 
که چه میزان واکسن سفارش داده شده است. 
عالوه بر این وقتی به فهرست اعالمی سازمان 
سفارش دهنده  کشورهای  از  بهداشت  جهانی 
واکسن هم مراجعه می کنیم می بینیم که هنوز 
بر  فقط  ما  و  ندارد  وجود  ایران  از  اطالعاتی 
اساس اخبار پراکنده می توانیم مطلع شویم که 
واقعا چه برنامه ای را مسئولین سازمان غذا و 
واکسن  تأمین  برای  بهداشت  وزارت  و  دارو 

تدارک دیده اند.
وضعیت  یک کالم  در  بخواهیم  اگر  ازاین رو 
که  گفت  می توان  کنیم  توصیف  را  موجود 
اتفاقاتی  جریان  در  نمی گذارد  شفافیت  عدم 

که همه باید از آن مطلع شوند، قرار گیریم.
ما به عنوان انجمن داروسازان و نیز برنامه ریزان 
سیستم های بهداشتی و حتی مردم باید بدانیم 
زیرا  است  دادن  رخ  حال  در  اتفاقی  چه  که 

از همه کشورها حتی کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس هم در این خصوص اطالعات شفافی 
وجود دارد، اما می بینیم که از ایران اطالعات دقیق 
و شفافی وجود ندارد و اظهارنظر مسئوالن  هم 
در برخی موارد متناقض، غیرعلمی و نادرست 
است و این ما را به عنوان یک NGO فعال در 
حوزه داروخانه ها، مردم و حتی رسانه ها را در 
حوزه اطالع رسانی نگران می کند. ازاین رو به 
نظر می رسد که کشور ما در این بخش بی برنامه 

و بسیار غیر شفاف عمل می کند.

سپید: اشاره ای به اظهارات متناقض مسئوالن 
در خصوص واکسن کردید، از نظر شما علت 

اینگونه اظهارات چیست؟
به نظر می رسد دلیل اصلی این دوگانگی عدم 
وجود تمرکز در تصمیم گیری و نداشتن متولی 
واحد باشد چراکه همه تصمیم گیری ها در این 
شود.  تجمیع  سازمان  یک  در  باید  خصوص 
امروز ما شاهد هستیم که در همه دنیا کشورها 
به سازمان غذا و داروی خود اعتماد می کنند 
زیرا آنها هستند که برنامه ریزی برای تولید و 
واردات هر فرآورده دارویی اعم از واکسن یا 
داروها را بر عهده دارند؛ اما در کشور ما به نظر 
تشکیل  بسیاری  ستادهای  و  کمیته ها  می رسد 
شده که در برخی مواقع همدیگر را تضعیف 
می کنند. از طرف دیگر شاهد نظرات متزلزل از 
سوی مسئوالن  هم هستیم برای مثال مصاحبه 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  علمی  کمیته  رئیس 
که پیش ازاین عرض کردم؛ بنابراین می بینیم که 
نواقص علمی بسیار اساسی در این بخش وجود 
دارد و در اینگونه مواقع است که پی می بریم 
چرا در وضعیت بالتکلیفی فعلی به سر می بریم.
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 ادامه از صفحه 12
که  بود  وضعیتی  عملکرد  اینگونه  بارز  نمونه 
داشتیم  آنفلوانزا  واکسن  در خصوص  امسال 
خوشبختانه  البته  دیدیم.  هم  را  آن  نتیجه  و 
ضدعفونی  اجتماعی،  فاصله  رعایت  دلیل  به 
همه گیری  شاهد  ماسک  از  استفاده  و  کردن 
اما  مار رحم کرد،  به  نبودیم و خدا  آنفلوانزا 
اگر این اتفاق نمی افتاد و ما شاهد همه گیری 
باالیی  تلفات  بودیم حتما  آنفلوانزا  باالیی در 

را در این بخش داشتیم.

اجازه  می گویند  مسئوالن  اینکه  آیا  سپید: 
نمی دهیم مردم واکسنی را تزریق کنند که 
اثربخشی آن به اثبات نرسیده است، علمی 

است؟ و چرا این مباحث مطرح می شود؟
اینگونه سخنان مبنای علمی ندارد ضمن اینکه 
وضعیتی امروز بدتر از وضعیتی است که ممکن 
ناایمن  واکسن های  از  استفاده  درنتیجه  است 
پیش بیاید زیرا وضعیت فعلی به گونه ای است 
که ناخواسته به سمت مصونیت گله ای پیش 
می رویم. امروز افراد به دلیل نبود واکسن در 
معرض ویروس قرار دارند و همین خطرش از 
وضعیت تزریق واکسن بسیار بیشتر است چراکه 
کشورهایی  البته  می شود.  باال  تلفات  موجب 
به  نسبت  بیشتری  مسئولیت  احساس  که 
را  داشتند سفارش های خود  شهروندان خود 
به  اقدام  شدند  مطمئن  بعدازاینکه  و  داده اند 

آغاز واکسیناسیون می کنند.

سپید: اگر امروز اقدام به ثبت سفارش خرید 
واکسن کنیم چقدر زمان می برد تا واکسن 

به دست ما برسد؟
خرید  سفارش  ثبت  امروز  همین  اگر 
طوالنی  نوبت های  در  قطعا  کنیم  واکسن 
انتظار خواهیم ماند زیرا بسیاری از کشورها 
آینده  سال  سوم  و  دوم  ماه  سه  نوبت های 

میالدی را رزرو کرده اند.

سپید: در روزهای گذشته رئیس انستیتو پاستور 
اعالم کردند که ما دی و یا نهایت بهمن ماه 
این  را عرضه خواهیم کرد، چقدر  واکسن 

اتفاق محتمل است؟
تولید واکسن  اعالم کردند  ایشان  که  مسیری 
به صورت مشترک است و بنده احتمال می دهم 
این محصول مشترک با کشور چین تولید شود، 
بنابراین رسیدن این واکسن امکان پذیر است. 
ضمن اینکه آنها می خواهند واکسن را در داخل 
از  واکسن  تولید  بحث  زیرا  کنند  بسته بندی 
ویروس غیرفعال و یا ضعیف شده یک طرف کار 
است و بحث بسته بندی محصول هم فرآیندی 
دیگر که بسیار زمان بر و پرهزینه هم هست، 
ولی اگر ما تولید مشترک داشته باشیم سرعت 
اواخر  تا  را  واکسن  ما  و  می شود  بیشتر  کار 

بهمن ماه در دسترس خواهیم داشت.

سپید: نقش داروخانه ها در روند توزیع واکسن 
چه خواهد بود؟

امروز شاهد هستیم که در امریکا داروخانه ها 
اگر  و  هستند  کرونا  واکسن  توزیع  مسئول 
کنید  مطالعه  را  فایزر  واکسن  دستورالعمل 
این دستورالعمل  می بینید که در صفحه سوم 
به صراحت اشاره می کند که این کار باید از طریق 
داروخانه ها انجام شود؛ بنابراین همه کشورها 
برنامه ریزی های دقیقی در این خصوص دارند.
این نکته را هم باید در نظر گرفت که تعصبات 
ملی در خرید واکسن باید کنار گذاشته شود و 
در حال حاضر این تعصبات در هیچ کشوری 
هم دخیل نیست زیرا ما دیدیم که در انگلستان 
دانشگاه آکسفورد با همکاری شرکت آسترازنکا 
تحقیقات تولید واکسن را زودتر از دیگران شروع 
پیش  برنامه ریزی ها  طبق  اما چون  بود،  کرده 
نرفت و نتوانست سریع به نتیجه برسند. ولی 
این کشور اولین کشوری بود که واکسیناسیون 
درحالی که  کرد  آغاز  را  آمریکایی  واکسن  با 
انگلستان در تالش بود تا واکسن را تولید کند.

سپید: تفاوت قیمت و اثربخشی واکسن های 
موجود چگونه است؟

واکسن هایی که با تکنولوژی mRNA ساخته 
با  تولیدشده  واکسن های  به  نسبت  می شوند 
ویروس ضعیف شده ارزان تر و ایمن تر هستند. 
برای مثال امروز قیمت واکسن های چینی که 
ساخته شده با تکنولوژی ویروس ضعیف شده 
هستند برای هر دوره مصرف 120 دالر است، 
اما واکسن های آمریکایی برای هر دوره مصرف 
قیمتی بین 40 تا 50 دالر دارند؛ لذا باوجوداینکه 
این واکسن ها ایمنی بیشتری دارند اما ارزان تر 
این  برای  باال  تقاضای  دلیل  به  ولی  هستند 
واکسن ها نوبت آنها بسیار طوالنی است و ما 
بایستی واکسن را از کشورهایی که محصول 
با ویروس غیرفعال ساخته اند در کمترین زمان 

تهیه کنیم.

سپید: بر اساس اعالم جمعیت هالل احمر این 
نهاد در تالش است تا واکسن را از کشور 
چین وارد کند؛ چرا این نهاد به دنبال واردات 
واکسن هایی با ایمنی باال و ارزان تر نیست؟

با  واکسن  سازنده  شرکت های  تولیدات 
از  پرطرفدارتر  بسیار   mRNA تکنولوژی 
قیمت  آن هم  علت  و  است  واکسن ها  سایر 
همین  و  است  آنها  باالی  اثربخشی  و  پایین 
امر سبب شده تا زمان رسیدن این واکسن ها 
کشورهایی  حتی  باشد.  طوالنی  بسیار  ما  به 
ارز  انتقال  مشکل  و  هستند  جلوتر  ما  از  که 
را ندارند مجبور شدند بخشی از نیاز خود را 
از روسیه و چین تأمین کنند. برای مثال روز 
بخشی  برزیل  که کشور  بودیم  شاهد  گذشته 
از نیاز خود را از روسیه وارد کرد. از طرف 
دیگر امروز شاهد هستیم که واکسن های چینی 
و روسی در مقیاس های باالیی تولید می شوند؛ 
بنابراین همه این دالیل سبب می شود تا ما هم 
نباید  پس  برویم،  محصوالت  این  سمت  به 
واکسیناسیون را معطل واکسن های ارزان تر کرد 

و باید با واکسن های چینی و روسی و با هزینه 
باالتر تزریق واکسن را انجام داد.

سپید: با توجه به زیرساخت های توزیع واکسن 
در کشور، فکر می کنید فاصله زمانی واردات 
واکسن تا آغاز واکسیناسیون چقدر باشد؟

به نظر بنده این روند می تواند در کمتر از یک 
ماه اتفاق بیفتد و زمان زیادی نمی برد؛ ضمن 
اینکه ما می توانیم نمونه های واکسن فایزر که 
زنجیره سرمایی خاصی را نیاز دارند هم وارد 
کنیم. تجربه واکسن آنفلوانزا هم این موضوع 
را تأیید می کند زیرا از زمانی که این واکسن 
وارد کشور می شود تا رسیدن واکسن به دست 

مصرف کننده فاصله زمانی همین قدر است.

سپید: در خصوص واکسن ایرانی کرونا هم 
اطالعاتی دارید؟

مختلف  واکسن های  ایران  در  سال هاست 
به ویژه واکسن های کودکان که برای برنامه های 
واکسیناسیون آنها مورد نیاز است، تولید می شود 
و ما خوشبختانه تجربه خوبی در تولید انبوه 
کرونا  واکسن  البته  داریم.  کشور  در  واکسن 
بالینی  مطالعات  باید  و  است  جدیدی  تجربه 
آن کامل شود. طبق اطالعی که بنده دارم فاز 
نخست برخی از این واکسن ها هم موفقیت آمیز 
بوده و در حال طی کردن فاز دوم مطالعات 
بالینی هستند. چند شرکت دانش بنیان  هم در 
حال کار بر روی تولید واکسن با تکنولوژی 
mRNA هستند که به نظر می رسد به نتیجه 

رسیدن محصول آنها زمان بر باشد.
باید  هم  واکسن ها  این  تزریق  خصوص  در 
بگویم که بعد از تزریق دوز اول سه هفته زمان 
نیاز است تا دوز دوم تزریق شود و یک هفته 
و  ایمنی حاصل خواهد شد  تزریق  بعدازاین 
درمجموع یک ماه از زمان آغاز واکسیناسیون 
ایمنی حاصل خواهد شد که این در خصوص 

همه واکسن ها صادق است.
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کوالک و بهمن هشت خانواده و جامعه پزشکی را داغدار کرد

  یاسر مختاری
عصر پنجشنبه بود که هشدارهای هواشناسی خبر 
از بارش سنگین برف در برخی استان ها و به ویژه 
ارتفاعات شمالی تهران می داد. صبح جمعه پس 
از بارش برف تیم های کوهنوردی و افرادی که 
کوهستان را بخشی از زندگی خود می دانند، مانند 
روزهای دیگر کوله پشتی ها را بر پشت اندخته و 
پوتین ها و یخ شکنانشان را به پا می کنند. آفتاب 
که می زند آنها ارتفاع زیادی را در نقاط مختلف 
بریده  اند و باالرفته اند. کوهنوردان در چهار نقطه 
حضور دارند، کلکچال، توچال، آهار و دارآباد 
نقاطی هستند که این افراد با آشنایی قبلی به این 
مکان ها رفته اند. همه چیز مانند همیشه است تا  
اینکه ظهر می شود، ناگهان اخطاری به سازمان 
امداد و نجات هالل احمر می رسد که گویا شرایط 
نامساعدی در ارتفاعات شمالی تهران به وجود آمده 
است. هنوز کسی جز کوهنوردان حاضر نمی داند 
چه حادثه ای رخ داده است. 16 تیم امدادی راهی 
کوهستان می شوند. در جایی هوای دلپذیر صبحگاه 
کوهستان چهره در هم کشیده و کوالک را به جان 
کوهنوردان انداخته  است و در جایی دیگر بهمن 

را بر سر کوهنوردان آوار می کند.

روز اول حادثه
به گزارش خبرنگار سپید، شاهین فتحی، مدیرعامل 
هالل احمر، غروب جمعه، پنج دی ماه، حادثه را تأیید 
کرده و از دو کشته، پنج مصدوم و یک نفر مفقودی 
تا آن ساعت خبر می دهد و می گوید: »در ارتفاعات 
کلکچال بر اثر برف و کوالک، 2 نفر جان خود را 
از دست دادند و 2 نفر نیز به شدت مصدوم شدند 
که در حال انتقال به پاییِن کوه هستند. تیم واکنش 
سریع برای نجات چند نفر که در ارتفاعات دارآباد 
گرفتار شدند اعزام شده و در حال امدادرسانی اند. در 
حادثه  سوم با سقوط بهمن در آهار )در منطقه  رودبار 
قصران( یک تیم جست وجو و نجات از هالل احمر 

شمیرانات نیز در کنار تیم آتش نشانی و کوه نوردان 
برای امدادرسانی اعزام شده اند که به گفته  شاهدان 
صحنه، احتمال می رود یک  نفر در بهمن گرفتار شده 
باشد و عملیات جست وجو نیز برای یافتن مفقود 
احتمالی ادامه دارد  در عملیات چهارم نیز بر اثر 
برف و کوالک در ارتفاعات شیرپال دو نفر مصدوم 
شدند که توسط نجات گران هالل احمر شمیرانات، 
به پایین کوه منتقل شدند و یک نفر به دلیل ترومای 
سر، برای اقدامات درمانی تحویل اورژانس شد و 
یک  نفر دیگر نیز با رضایت شخصی مرخص شد.«

روز دوم
 از کوالک و سقوط بهمن، یک روز گذشته است. 16 
خانواده با تلفن 112 هالل احمر تماس گرفته اند و 
از سرنوشت 18 کوهنورد بی اطالع هستند. عملیات 
جست وجو و نجات با تمام توان و اعزام بالگردها 
به محل وقوع بهمن در ارتفاعات شمال تهران صبح 
شنبه از سر گرفته می شود و تا ظهر 5 نفر را پیدا 
می کنند که دیگر جانی در بدن آنها نمانده است. آنها 
را شناسایی می کنند و به پایین کوه انتقال می دهند. 
همچنان عملیات جست  وجو برای یافتن گمشدگان 
توسط نیروهای عملیاتی و بالگردهای امدادی در 

حال انجام است. 
فتحی در این باره اظهار می کند: »16 خانواده با ما 
تماس گرفته اند. ما شماره همراه این عزیزان را که 
احتماال گرفتار برف و کوالک شده اند دریافت کرده 
و برای ردیابی به مخابرات اعالم کردیم. احتماال 
5-6 نفر از آنها آخرین تماس هایشان را در منطقه 
ثبت کرده اند و تیم های عملیاتی هم در همان منطقه 
در حال جست و جو هستند. این تنها عملیات 
امداد در منطقه کلکچال بوده است در حالی که 
در منطقه شیرپال هم چندین مصدوم داشته ایم. در 
منطقه آهار نیز همزمان با همین حادثه، ریزش بهمن 
داشتیم و متاسفانه طبق گزارش های دریافتی، یک 
نفر مفقودی هم در این منطقه داریم که تیم های 

جمعیت و اهالی منطقه همچنین همنوردان این 
مفقود در منطقه حضور داشته و در حال جست 
و جو هستند. در منطقه دارآباد نیز روز گذشته در 
ساعت 14 گزارش بهمن داشتیم. گزارش اولیه 
حاکی از این است که 2 نفر در این منطقه مصدوم 
شده اند. در حال حاضر تعداد زیادی از نجاتگران 
هالل احمر، تیم های فدراسیون و تیم های محلی 
در ارتفاعات تهران در حال عملیات جست و جو 
نجات هستند اما متاسفانه با توجه به برودت هوا، 

کار امدادرسانی با سختی همراه است.«
وی ادامه می دهد: »با تالش امدادگران، در عملیات 
روز گذشته 11 کوهنورد از مرگ حتمی نجات پیدا 
کرده اند. متاسفانه چند نفر هم جانشان را از دست 
داده و چندین نفر هم مفقود هستند که تیم های 

امدادی در حال رصد و جست و جو هستند.«
وی در ادامه با اشاره به حضور تیم های امدادی تا 
ساعت 9 شب گذشته در منطقه کلکچال و انجام 
عملیات جست و جوی مفقودان این حوادث 
می افزاید: »سرمای شدید شب گذشته و احتمال 
وقوع حادثه برای نجاتگران، اجازه پیشروی بیشتر 
به تیم های ما نداد اما عملیات امدادی از صبح 
امروز با هماهنگی با تیم های فدراسیون مجددا 
از سر گرفته شد و بالغ بر 40 نجاتگر متخصص 
همراه با تجهیزات الزم در ارتفاعات کلکچال 
حضور دارند که امیدواریم مصدومان احتمالی 

را بتوانیم پیدا کنیم.«

کشته شدگان به هشت نفر می رسند
روشنی روز شنبه در حالی به پایان می رسد 
که هنوز سرنوشت تعدادی از کوهنوردان 
گرفتار در برف مشخص نیست. در همین 
حال مهدی ولی پور رئیس سازمان امداد 
خبر  جسد  هشت  کشف  از  نجات  و 
می دهد و به ایسنا می گوید: »دقایقی پیش 
اجساد دو تن دیگر از مفقودشدگان نیز 
در ارتفاعات شمال تهران کشف شد و 
در مجموع تا به این لحظه متاسفانه هشت تن 
جان خود را از دست داده اند که اجسادشان نیز 

کشف شده است.«
وی با بیان اینکه 14 نفر نیز نجات داده شده و سالم 
به پایین بازگردانده شدند، اظهار می کند: »تعدادی از 
این نجات یافتگان جزو 18مورد مفقودی بودند که 
پیش از این به جمعیت هالل احمر گزارش شده 
بود. هم اکنون هفت مفقودی دیگر نیز بنا بر اعالم 
گزارش از سوی خانواده هایشان در این مناطق وجود 
دارد اما متاسفانه به دلیل شرایط بسیار بد جوی ادامه 
عملیات جستجو در این مناطق مقدور نیست و 
این عملیات با دستور فرمانده میدان تا فردا متوقف 
شده است. به محض مساعد شدن شرایط جوی و 
فراهم شدن امکان جستجو،  عملیات جستجو برای 
یافتن هفت مفقودی دیگر نیز آغاز خواهد شد.«

جامعه پزشکی عزادار می شود
همان غروب روز حادثه بود که خبرها حاکی از مفقود 
شدن یکی از کوهنوردان باشگاه کوهنوردی تهران 
در ارتفاعات آهار منتشر می شود، روز در حالی به 
پایان می رسد که کسی نام و نشانی از این کوهنورد 
مفقود ندارد، اما صبح شنبه گروه های تلگرامی جهاد 
دانشگاهی علوم پزشکی دانشگاه تهران خواهان 
ختم صلوات و دعا برای یافتن این عضو خود که 

در زیر بهمن گرفتار شده است می شوند. 
ادامه در صفحه 15 

چه کسی مسئول است؟

مصطفی فاطمی
پزشک جان باخته



شماره 1832 715 دی 1399

 ادامه از صفحه 14
او دکتر »سید مصطفی فاطمی«، دندانپزشک و 
متخصص پروتزهای دندانی است که پیش از این 

مدتی سردبیر ایسنای علوم پزشکی بوده است.
مسعود حبیبی رئیس جهاد علوم پزشکی تهران 
در گفت وگو با سپید خبر از یافتن پیکر بی جان 
این دندانپزشک می دهد و می گوید: » دکتر فاطمی 
عضو پزشک یک تیم کوهنوردی بوده است که 
متأسفانه جان خود را از دست می دهد، ظاهرا 
ایشان تنها عضو پزشک این تیم بوده است که خود 
دوره های مربی گری و امداد و نجات کوهستان را 

طی کرده است.«

الزام به آموزش دوره های پزشکی کوهستان
حمید مساعدیان، رئیس انجمن پزشکی کوهستان 
نیز با اشاره به جانباختن این دندانپزشک در رابطه 
با دوره های سالمت ویژه کوهستان به پزشکان، 
سپید می گوید: »تمامی آموزش های که از سوی 
فداراسیون کوهنوردی و انجمن پزشکی کوهستان 
به همه افراد داده می شود شامل پزشک و غیر 
پزشک می شود و این افراد موظف هستند از این 

آموزش ها استفاده کنند.«
که  می شود  برگزار  دوره   30« می افزاید:  وی 
و  است  عمومی  آموزش های  یک سری  این ها 
شامل هواشناسی، پزشکی کوهستان حفظ جان 
در برابر بهمن و کوالک می شود که هرکسی بخواهد 
به این ورزش بپردازد باید این آموزش ها را دیده 

و مسائل حفظ سالمت خود را به کار بگیرد.«
مساعدیان ادامه می دهد: »متأسفانه گروه هایی که 
در روز پنجشنبه گرفتار کوالک و سقوط بهمن 
شده اند مسائل ابتدایی را رعایت نکرده اند. متأسفانه 
پوشاک و تجهیزات این افراد اصال مناسب نبوده، 
ضمن اینکه کامال به هشدارهای سازمان هواشناسی 

و فدراسیون کوهنوردی بی توجه بوده اند.«
وی یاداور می شود: » این حادثه در ارتفاعات تهران 
طی 50 سال اخیر منحصر به فرد است، تنها سال 
51 حادثه ای در توچال رخ می دهد که آن زمان 
امکانات ارتباطی وجود نداشته تا این افراد در 

مورد هشدارها اطالع داشته باشند.«
مساعدیان با بیان اینکه 50 پزشک عضو انجمن 
پزشکی کوهستان هستند، گفت: » این افراد که 
از تمامی رشته های پزشکی هستند و دوره های 
مختلف امداد و نجات و دوره های درمانی کوهستان 
را طی می کنند. البته مرحوم دکتر فاطمی عضو 
این  متأسفانه دچار  که  بودند  آزاد  باشگاه  یک 

حادثه شده اند.«

فتحی نیز با اشاره به بی توجهی گروه ها و کوهنوردان 
از حوادث کوهستان  پیشگیری  به هشدارهای 
اظهار می کند: »تجهیزات امدادی مختص حوادث 
کوهستان همچنین پایگاه های امدادی هالل احمر، 
اما  آتش نشانی و فدراسیون کوهنوردی است 
مشکل اینجاست که وقتی از یک منبع رسمی 
اعالم هشدار می شود که مردم به ارتفاعات نروند، 
باز هم شاهد این حوادث تلخ هستیم. مردم و 
به خصوص تیم های حرفه ای، هشدارها را می بینند. 
روز گذشته وضعیت برای صعود به ارتفاعات 
تهران اصال مناسب نبوده اما تعداد کسانی که از 

ارتفاعات استفاده کردند، زیاد بود.«
وی می افزاید: »نکته اساسی این است که ارتفاعات 
تهران ضمن اینکه زیبایی خاص خود را دارد 
مشکالت بسیار عدیده ای نیز برای صعود افراد 
چه حرفه ای و نیمه حرفه ای و چه افراد مبتدی 
دارد و هرکدام از این افراد ممکن است به دلیل 
موارد  رعایت  عدم  و  هشدارها  به  توجه  عدم 

ایمنی در کوهستان تهران دچار مشکل شوند.«
فتحی یادآور می شود: »از شب گذشته جلساتی 

برای هماهنگی تیم های عملیاتی در مدیریت 
بحران منطقه شمیرانات برگزار شده است. تیم های 
هالل احمر برای نجات مفقودان این حادثه تمام 
نجاتگران هم  اما جان  می کنند  را  تالش خود 
برای ما بسیار مهم است. بنابراین از هموطنان 
درخواست می کنیم در شرایط فعلی به ارتفاعات 

تهران صعود نکنند.«
فصل  فرارسیدن  با  سال  هر  اینکه  بیان  با  وی 
زمستان و بارندگی ها، شاهد حوادث گوناگونی 
در ارتفاعات کشور از جمله در ارتفاعات تهران 
هستیم، می گوید: »مردم تهران شاید کمتر اطالع 
داشته باشند که چه حوادثی در ارتفاعات شمالی 
مشرف به تهران، آنها را تهدید می کند و برخی از 
آنها بدون اطالع، صعودهایی دارند که هم برای 
خودشان و هم برای تیم های امدادی حاضر در 

منطقه، مشکالتی به وجود می آورد.«

فتحی با اشاره به اینکه سه دسته از کوهنوردان 
در ارتفاعات حضور پیدا می کنند، کوهنوردان 
حرفه ای، نیمه حرفه ای و افراد مبتدی که برای 
تفریح به این مناطق می آیند، تاکید می کند: »از روز 
پنجشنبه هشدارهای الزم هواشناسی در خصوص 
احتمال برودت هوا و برف و کوالک و بهمن 
در ارتفاعات تهران داده شده بود و فدراسیون 
کوهنوردی هم به مردم تهران هشداری مبنی بر 
اینکه ارتفاعات تهران احتماال با بهمن همراه باشد، 
داده و توصیه کرده بود که به ارتفاعات تهران 
صعود نکنید اما متاسفانه روز گذشته حوادث 
تلخی را در کوهستان شاهد بودیم، چند نفر از 
هموطنان را هم در این حوادث از دست داده ایم 
و تا همین لحظه هم تیم های عملیاتی ما در حال 
انجام عملیات امدادی و جست و جوی مفقودان 

احتمالی در ارتفاعات تهران هستند.«
تهران  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
خواست  و  کوهستان  وضعیت  اینکه  بیان  با 
مردم برای صعود به این ارتفاعات بخصوص 
در روزهای تعطیل، قابل کنترل نیست، تاکید 
کرد: »در تعطیالت آخر هفته گذشته، توصیه های 
تخصصی به تمام گروه های کوهنوردی حرفه ای، 
نیمه حرفه ای و مبتدی این بوده که از ارتفاعات 
استفاده نکنند. اما این هشدارها جدی گرفته نشده 
که  بودیم  باال  ارتفاعات  در  حوادثی  شاهد  و 
احتمال دارد در منطقه کلکچال، هنوز مصدومانی 
داشته باشیم اما هنوز آمار دقیقی در این زمینه 

وجود ندارد.«

مساعدیان: 30 دوره برگزار 
می شود که این ها یکسری 

آموزش های عمومی است و شامل 
هواشناسی، پزشکی کوهستان 

حفظ جان در برابر بهمن و کوالک 
می شود که هرکسی بخواهد به 

این ورزش بپردازد باید این 
آموزش ها را دیده و مسائل حفظ 

سالمت خود را به کار بگیرد

فتحی: 16 خانواده با ما تماس 
گرفته اند. ما شماره همراه این 

عزیزان را که احتماال گرفتار 
برف و کوالک شده اند دریافت 

کرده و برای ردیابی به مخابرات 
اعالم کردیم. احتماال 5-6 نفر از 

آنها آخرین تماس هایشان را در 
منطقه ثبت کرده اند و تیم های 

عملیاتی هم در همان منطقه در 
حال جست و جو هستند

حبیبی: دکتر فاطمی عضو 
پزشک یک تیم کوهنوردی بوده 

است که متأسفانه جان خود را 
از دست می دهد، ظاهرا ایشان 
تنها عضو پزشک این تیم بوده 

است که خود دوره های مربی گری 
و امداد و نجات و پزشکی 

کوهستان را طی کرده است
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