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شماره 21834 9 دی 1399

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:  خبـر

ویروس جدید پشت دروازه های کشور است
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ویروس جدید پشت 
دروازه های کشور است، گفت: »همواره باید آماده بوده و مرزها را 

بسیار قوی کنترل کنیم.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی با تاکید براینکه باید بدانیم 
اکنون در میدان جنگ حضور داریم، اظهار کرد: »با نگاه به الگوی بیماری 
در دنیا و کشور متوجه خواهیم شد که فراز و فرودهای ویروس برای ما 
درس های مختلفی دارد.« وی با بیان اینکه ما در اردیبهشت ماه به یک 
آرامش نسبی در کنترل بیماری رسیدیم اما بالفاصله با موج سهمگین 
ویروس مواجه شدیم که تلفات بسیاری به همراه داشت، گفت: »براساس 
برآورد بدست آمده اگر روند قبلی ادامه پیدا می کرد و محدودیتها اجرا 

نمی شد، شاهد ۵۰ هزار بستری و ۷ هزار و ۵۰۰ مرگ بیشتر بودیم.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن اشاره به این موضوع که اگر 
کوچک ترین غفلتی در خصوص رعایت پروتکل ها داشته باشیم پیک 
بعدی بیماری بهمن ماه خواهد بود که اتفاقات ناگواری را به همراه 
خواهد داشت، مطرح کرد: »رفتار ویروس قابل پیش بینی نیست و اکنون 

جهش فوق العاده ای پیدا کرده است.«
رئیسی با اشاره به اینکه میلیون ها نفر در آستانه سال نو میالدی در 
انگلیس درگیر ویروس جدید شده اند، گفت: »ویروس جدید پشت 
دروازه های کشور است به همین جهت همواره باید آماده بوده و باید 
مرزها را بسیار قوی کنترل کنیم و برنامه ریزی های الزم را برای زمانی 

که  قدرت سرایت ویروس افزایش پیدا کرد، داشته باشیم.«
وی ادامه داد: »کووید19 تقریبا در حال از بین رفتن است و ویروس 

انگلیسی در حال جایگزین شدن است. از 3۰ شهریور این ویروس در 
انگلستان شیوع پیدا کرد اما متاسفانه به درستی اطالع رسانی نشد و در 
هفته سوم آذر ماه که تعداد مبتالیان به هزار و 1۰8 مورد رسید اطالع 
رسانی شد؛ در نیجریه و آفریقای جنوبی هم موتاسیون جدید اتفاق 
افتاده است اما این حجم از موتاسیون در ویروسی که آران ای بوده، 
بسیار عجیب و نشان دهنده این است که ویروس قابل پیش بینی نیست.«
وی تصریح کرد: »در صورت بروز ویروس جدید باید مجموعه اقداماتی 
که اکنون در طرح شهید سلیمانی در حال اجرا است را ادامه دهیم. 
بیماریابی زودرس، ایزوله و رصد اطرافیان بیمار سه کار اصلی هستند که 

هرگز نباید فراموش شوند.« رئیسی با تاکید برای اینکه ما هنوز تا نقطه 
مطلوب فاصله داریم، یادآور شد: »در ارتباط با تعداد تست هیچ کمبودی 
نداریم؛ تاکنون حدود 8۰۰ هزار تست توزیع شده و یک میلیون و 2۰۰ 
هزار تست هم داریم که در صورت نیاز دانشگاه ها توزیع خواهیم کرد.«

معاون بهداشت وزیر بهداشت به ویژگی های طرح شهید سلیمانی نسبت 
به دیگر طرح هایی که  در دنیا و کشور در حال اجرا هستند اشاره و 
عنوان کرد: »ما در این طرح به سمت بیماریابی فعال حرکت کرده ایم. 
از آنجایی که با توجه به گستردگی و پراکندگی کشور امکان رصد 

سراسری وجود ندارد طرح را محله محور اجرا کردیم.«
وی توضیح داد: »در این طرح جمعیت 12 تا 2۵هزار نفر درنظر گرفته 
شد به این معنا که مبتالیان  در منطقه 2۵هزار نفری رصد و وضعیت 
بیماری آنها پیگیری می شود.« رئیسی با بیان اینکه سه حوزه مراقبت، 
نظارت و حمایت را در این طرح درنظر گرفته ایم، مطرح کرد: »در  بخش 
حمایت طرح از خانواده های نیازمندی که به کرونا مبتال و ایزوله شده اند 
و یا کسبه ای که به دلیل محدودیت های اجرایی با مشکل اقتصادی مواجه 
شده بودند، پشتیبانی خواهد شد.« سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در 
پایان با اشاره به همکاری مطلوب سپاه و فرماندار برای کنترل ویروس 
کرونا در استان گیالن خاطر نشان کرد: »همچنان باید آمادگی داشته 
باشیم تا چنانچه ویروس جهش یافته به کشور راه یافت سریعاً مبتالیان 
را شناسایی کرده و آنها را ایزوله  کنیم تا زنجیره ابتال قطع شود، چرا 
که اگر اقدام نشود ویروس جهش یافته جایگزین ویروس قبلی شده 

و میزان ابتال را بسیار زیاد افزایش خواهد داد.«

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصالح 
آیین نامه اجرایی انتشار فهرست رسمی دارویی ایران ابالغ شد.

به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، در 
جلسه مورخ 3 دی 1399 هیات دولت، پیشنهاد وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در خصوص اصالح ماده )9( آیین نامه 
اجرایی بند )پ( ماده )۷2( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 

موضوع انتشار فهرست رسمی دارویی ایران به تصویب رسید.
هیات وزیران این تصمیم را با توجه به هزینه بر بودن تأمین و 
واردات داروهای مورد نیاز بیماران صعب العالج که خارج از فهرست 

رسمی دارویی کشور قرار دارند و امکان تولید برخی از آنها که 
توسط شرکت های دانش بنیان داخل کشور وجود دارد، اتخاذ کرد.
به موجب این اصالحیه، در مواردی که به تشخیص شورایی مرکب 
از نمایندگان سازمان نظام پزشکی، معاونت درمان وزارت بهداشت، 
سازمان غذا و دارو، کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی و گروه 
تخصصی مربوط به کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی ایران، 
بیماری، برای درمان حیاتی خود به دارویی خاص نیاز داشته باشد، 
سازمان غذا و دارو با دریافت مستندات الزم مجاز به صدور مجوز 

واردات یا تولید آن دارو صرفاً برای دوره درمان آن بیمار خاص است.

معاون اول رئیس جمهور ابالغ کرد

مصوبه مربوط به اصالح آیین نامه اجرایی انتشار فهرست رسمی دارویی

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه 121 بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند، گفت: »بر 
این اساس مجموع جان باختگان این بیماری به 

۵4 هزار و 814 نفر رسید.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از 
روز یک شنبه تا دوشنبه 8 دی 1399 و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و 9۰8 بیمار 
جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد 
که ۷98 نفر از آنها بستری شدند. بر این اساس 
مجموع بیماران کووید19 در کشور به یک میلیون 

و 2۰۶ هزار و 3۷3 نفر رسید.«
وی افزود: »متاسفانه 121 بیمار کووید19 جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۵4 هزار و 814 نفر رسید.«

به گفته الری، خوشبختانه تا کنون 9۶۰ هزار و 
۷۵1 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.
وی با بیان اینکه ۵1۷4 نفر از بیماران مبتال به کووید19 
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند، گفت: »تا کنون ۷ میلیون و 4۶۰ هزار و 422 
آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده 
است.« سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد که 
در حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیل ها، 1۰8 
شهرستان در وضعیت نارنجی و 34۰ شهرستان 

در وضعیت زرد قرار دارند.
الری گفت: »طبق تحقیقات تاکنون شواهدی مبنی بر 
احتمال بیشتر ابتال به کرونا در خانم های باردار نسبت 
به سایرین وجود ندارد ولی با توجه به تغییر سیستم 

ایمنی بدن در دوران بارداری لزوم خود مراقبتی 
زنان باردار در این ایام از اهمیت خاصی برخوردار 
است.« وی افزود: »توصیه می کنیم خانم های باردار 
تا حد امکان از منزل خارج نشوند و از حضور در 
مکان های پرتردد و شلوغ بویژه فضاهای سربسته 
فاقد تهویه مناسب خودداری کنند. خرید و تهیه 
مایحتاج منزل را به سایر افراد خانواده واگذار کنند 
و در صورت ضرورت برای خروج از منزل از 
لحظه خروج تا زمان بازگشت به خانه حتما از 
ماسک استفاده کنند و از تماس دست با دهان، 

بینی و چشم خودداری کنند.«
وی افزود: »از استفاده از وسایل نقلیه عمومی بویژه 
در ساعات شلوغ خودداری کنند. خانم های باردار 
از شرکت در دورهمی ها و مهمانی ها خودداری 

کرده و دیدار با دوستان را به شکل مجازی انجام 
دهند. درصورت ابتال به کرونا حتما موضوع را با 
متخصص زنان خود در میان بگذارید و در صورت 
مصرف دارو با تجویز پزشک، آن را به میزان کافی 

در دسترس داشته باشید.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۱۲۱ فوتی جدید کرونا  در کشور



فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران خبر داد خبـر

امتحانات حضوری دانش آموزان تهرانی لغو شد
فرمانده ستاد کرونای استان تهران از لغو امتحانات 
حضوری دانش آموزان تهرانی در تمامی پایه ها 

خبر داد.
به گزارش سپید، علیرضا زالی با بیان اینکه بر 
اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در ستاد ملی 
کرونا تقریباً تمام امتحانات حضوری دانش آموزی 
لغو شده است، گفت: »حضور کلیه دانش آموزان 
به صورت کامل حتی برای پایه های اول و دوم 

نیز منتفی است.«
وی در رابطه با شهر تهران گفت: »شهر تهران چون 
در شرایط نارنجی به سر می برد و فعالیت های 
حضوری مدارس جزو محدودیت های کرونایی 
است، بنابراین در تهران آزمون ها و امتحانات، مجازی 

و غیر حضوری باید برگزار شود.«
زالی همچنین درباره آخرین اخبار واردات واکسن 
کرونا و تولید واکسن داخلی نیز گفت: »در حال 
حاضر ۱۵۶ شرکت در عرصه جهانی در زمینه 
تحقیقات و پژوهش بر روی واکسن کرونا  کار 
می کنند که از این تعداد ۱۲ مورد از باقی شرکت ها 
جلوتر هستند که از جمله می توان به شرکت سینوفارم 
چین اشاره کرد که از متداول ترین انواع واکسن ها 
بوده و در کنار مدرنا، فایزر و آسترازانکا در مرحله 

توزیع جهانی است.«
وی با تاکید بر اینکه برای تامین واکسن ها به یک 
سبد متنوع نیاز داریم، گفت: »چرا که مکانیزم ساخت 
در زمینه واکسن های وارداتی متنوع و متفاوت است 
باید توجه کنیم که اثربخشی بیشتری  و طبیعتاً 

داشته باشند.«
وی در رابطه با واکسن چینی مطرح کرد: »واکسن 
چینی یک تفاوتی با واکسن های دیگر دارد به این 
صورت که مجموعه کل ساختار ژنومی ویروس در 
تهیه واکسن مورد استفاده قرار گرفته ولی تکنولوژی 
برخی از واکسن های دیگر برپایه mRNA  بوده و 

این تفاوت های ساختاری وجود دارد.«
زالی ادامه داد: »البته در کنار بحث واردات مکفی 
که جزو مطالبات عمومی است و باید با چابکی 

در زمینه تامین آن به خصوص برای گروه های 
اولویت دار و آسیب پذیر اقدام شود، در ایران 
خبرهای خوبی نیز در رابطه با توسعه واکسن 
داخلی وجود دارد، به گونه ای که در حال حاضر ۳ 
تا ۵ پلتفرم آماده شده که از نظر زمانی و طی کردن 
مطالعات انسانی زمان اندکی باهم فاصله دارند و به 
زودی شاهد شکل گیری برخی از این پلتفرم ها در 
کلینیکال ترایال انسانی در ایران خواهیم بود. تاکنون 
مطالعات انجام شده در  بخش های پری کلینیکال 
و آزمون های حیوانی بسیار امیدبخش، موثر، کارا 

و ایمن بوده است.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران همچنین در رابطه با تعداد واکسن های مورد 
نیاز در کشور عنوان کرد: »برای اینکه بتوان یک 
مصونیت عمومی در جامعه ایجاد کرد باید ۷۰ درصد 
آن جامعه مورد واکسیناسیون قرار بگیرند، اما در هیچ 
کجای دنیا با این شتاب امکان واکسیناسیون وجود 
ندارد و پیش بینی می شود که در عرصه جهانی بین 
۱۸ تا ۲۴ ماه برای دستیابی به این رکورد اختالف 

زمانی وجود دارد.«
وی افزود: »با این حال طبیعتاً در همه کشورها 

از جمله ایران گروه های پرخطر و به خصوص 
سالمندان دارای بیماری های زمینه ای و پرخطر، 
سالمندان در گروه های سنی مختلف، بانوان باردار، 
گروه های پرخطر و دارای بیماری های خاص و 
ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی در خط 
مقدم و افراد در خانه های سالمندان در اولویت 

دریافت واکسن هستند.«
زالی همچنین در حاشیه نشست هم اندیشی بررسی 
پیامدهای اجتماعی روانی ناشی از کرونا با بیان 
اینکه بیماری کرونا یک بیماری چند وجهی است 
و تبعات اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی متفاوتی 
در جوامع به جا می گذارد، گفت: »در همین راستا 
الزم بود در شهر تهران که پیچیدگی های خاص 
خود و شرایط منحصر به فرد و متفاوتی دارد، 
یک جلسه هم اندیشی با حضور کلیه نهادهای 
حقوقی و زیربط در مسائل اجتماعی  و برخی 
از کارشناسان و اندیشمندان حوزه روانشناسی و 

روانپزشکی برگزار شود.«
و  موجود  وضعیت  بررسی  به  اشاره  با  وی 
آسیب شناسی برون دادها و رخدادهای ناشی از 
شکل گیری بیماری کرونا در جامعه و بخصوص 

در شهر تهران عنوان کرد: »بر این اساس قرار شد 
که یک کارگروه منسجم در ذیل ستاد کرونای 
استان تهران در رابطه با بحث بررسی و ساماندهی 
مشکالت روانی و اجتماعی شهر و استان تهران 

شکل بگیرد.«
این  در  شده  ارائه  پیشنهادات  به  اشاره  با  وی 
زمینه، گفت: »تعمیق مطالعات جامعه شناختی و 
روانشناختی در حوزه عوارض و تبعات کرونا، 
افزایش سرمایه اجتماعی و باال بردن و ترویج جلب 
مشارکت عمومی، ترغیب حمایت های جمعی و 
کاهش سطح اضطراب و وسواس های عمومی به 
عنوان عارضه اجتناب ناپذیر بحث اپیدمی ها، توجه 
به بحث تغییر در الگوی نوین زیستی، ترغیب 
شهروندان برای مراودات اجتماعی و نگاه آسیب 
شناسانه به برخی از برون دادها در زمینه اضطراب 
و وسواس و تغییرات رفتاری و وجود یک برنامه 
منسجم آینده نگارانه و پیشگیرانه برای ارتقای 
بهداشت روان جامعه در این راستا مورد توجه 

قرار گرفت.«
زالی همچنین با اشاره به زیرساخت های مطلوب 
تهران در حوزه روانشناسی گفت: »باید بیش از 
گذشته با تجمیع این توانمندی ها در جهت پاسخ به 
نیازهای روانی و اجتماعی که طبیعتاً بعد از بحران 
کرونا افزایش چشمگیری در سطح جامعه خواهد 
داشت، اقدام کنیم، چراکه مردم بیش از هر زمان 
دیگری به کاهش تنش نیاز دارند و باید از خدمات 
روانپزشکان و روانشناسان استفاده مطلوب شود.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با اشاره به پیشنهاد بعدی در این راستا، عنوان 
کرد: »همچنین پیشنهاد شد که در دوران کرونا برای 
افزایش ظرفیت پاسخ دهی به مطالبات و نیاز عمومی 
و رو به تزاید مردم و شهروندان در زمینه مشاوره های 
روانشناسی و گفتمان های آرامبخش و تنش زدا؛ 
از ظرفیت بیمه پایه استفاده شود تا مردم بتوانند 
از خدمات روانپزشکی و روانشناسی با حداکثر 

حمایت های بیمه ای برخوردار شوند.«ایسنا

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »کرونا باعث شد امسال 
شیوع آنفلوانزا را نداشته باشیم.«

به گزارش سپید، قاسم جان بابایی به دستاوردهای کرونا اشاره کرد 
و افزود: »این دستاوردها مدیون توجه مردم به رعایت پروتکل های 
بهداشتی است.« وی با اشاره به آثار مثبت پروتکل های بهداشتی 
در زندگی مردم گفت: »ما نباید به آسانی از کنار این دستاوردها 
عبور کنیم، چون این دستاوردها به آسانی به دست نیامده است.«

جان بابایی ادامه داد: »رعایت پروتکل ها باعث شده تا امسال 
در این فصل پیک دوم آنفلوانزا را نبینیم.«

وی افزود: »هر سال در این ایام شاهد پیک دوم آنفلوانزا بودیم، 
اما رعایت پروتکل های بهداشتی باعث شد تا شاهد شیوع این 
بیماری در سال جاری نباشیم.« معاون درمان وزارت بهداشت، 

گفت: »پیک اول آنفلوانزا در آبان بروز می کند و پیک دوم 
هم در این فصل از سال مشاهده می شد که امسال با توجه به 

رعایت پروتکل های بهداشتی، پیک دوم را نداشتیم.«
وی در ادامه به وضعیت کرونا در کشور اشاره کرد و افزود: »اگر 
همین شرایط را در ماه های پایانی سال داشته باشیم، می توان 
امیدوار به بهتر شدن شرایط کرونایی در  نوروز ۱۴۰۰ بود.«

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت مطلوب 
کشور در تأمین کیت های تشخیص کرونا گفت: »در روزهای 
ابتدایی شیوع کرونا در کشور، شرایط برای انجام تست، دشوار 
و سخت بود، اما امروز می توانیم ادعا کنیم که هیچ مشکلی 

در انجام تست های تشخیصی نداریم.«
کرونا  تست  بودن  رایگان  به  اشاره  با  وی  مهر،  گزارش  به 

در مراکز ۱۶ و ۲۴ ساعته دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
بیماری حساس  این  باید نسبت به عالئم  افزود: »هموطنان 

باشند و تست بدهند.«

معاون درمان وزارت بهداشت: 

کرونا باعث شد درگیر آنفلونزا نشویم

شماره ۱۸۳۴ 93 دی ۱۳99



شماره 41834 9 دی 1399

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران: خبـر

افراد حساس به مواد پروتئینی، داوطلب تست واکسن کرونا نشوند
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران گفت: 
»داوطلبان تست واکسن کرونا نباید سابقه آلرژیکی یا بیماری های 

زمینه ای داشته باشند.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان درباره واکسن کرونا اظهار کرد: »از زمان شیوع ویروس 
کرونا، تمام شرکت های دارویی در جهان، در زمینه تولید واکسن 

این ویروس اعالم آمادگی کرده اند.«
وی افزود: »تاکنون 1۲ شرکت در عرصه جهانی توانسته اند معیار ها 
و مراحل الزم برای ایجاد واکسن ایمن و کارا طی کنند. انواع 
واکسنی هم که توسط رسانه های جمعی منتشر می شوند، برای 
این 1۲ شرکت است که برخی از آن ها در حال تأییدیه گرفتن 

از سازمان جهانی بهداشت هستند.«
زالی بیان کرد: »یکی از واکسن هایی که در عرصه جهانی توانسته 
ممتاز باشد، به تاز گی وارد فاز سوم شده و با این شرکت ها تطابق 
زمانی دارد. برخی از کشور هایی که واکسن تولیدی آن ها فاز سوم، 
ایمنی و اثربخشی خود را با نمونه های کافی به پایان رسانده اند، 
وارد عرصه جهانی می شوند. به نظر می رسد با این عملکرد ها 
بر 1۲ نوع واکسن را در عرصه جهانی و شرکت های  بالغ  ما 

مختلف داشته باشیم.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران گفت: 
»قبل از اینکه واکسن ها مورد آزمایش انسانی قرار بگیرند؛ ۲ مؤلفه 
اثربخشی و ایمنی مورد توجه قرار می گیرد. از آن جایی که ساختار 
موش و میمون شباهتی با ساختار بدنی انسان دارند، ابتدا باید 
واکسن های تولیدی را روی آن ها آزمایش کرد و بعد برای افراد 
تزریق شوند. افرادی که برای این نوع آزمایش ها انتخاب می شوند 
حتما باید زیر ۶۰ سال سن داشته و عاری از هرگونه بیماری باشند.«
وی ادامه داد: »فرد مورد نظر نباید سابقه آلرژیکی یا بیماری های 
زمینه ای داشته باشد. اگر فرد انواع بیماری های مختلف را داشته 
باشد، اصال صالحیت دادن آزمایش را ندارد. افرادی که به مواد 

پروتئینی حساسیت خاصی دارند، نمی توانند جزو گروه داوطلبان 
باشند. تمام افرادی که می خواهند مورد آزمایش قرار بگیرند باید 
فرم شرکت های تولید کننده واکسن را پر کرده و تمام مراحل 

حقوقی را طی کنند.«
زالی تصریح کرد: »پیش بینی می کنیم حضور ویروس در عرصه 
جهانی با گذشت زمان از بین برود، اما سرنوشت آن نمی تواند مانند 
سارس و مرس باشد و خود به خود ازبین برود، زیرا این بیماری 
با ثبات تر از اجداد خود بوده و به طور طبیعی از بین نمی رود. 
طبق بررسی ها اگر ویروس از حالت همه گیری به وضعیت با 

ثبات تری برسد، ممکن است، حالت فصلی بگیرد.«

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران یادآوری 
کرد: »در حال حاضر به دلیل اعمال محدودیت های ۲ هفته ای ما 
شاهد کاهش آمار مرگ و میر بودیم، اما با یک حرکت تند قطعًا 
می توانیم به حالت قبل برگردیم. از زمانی که ویروس کرونا ماهیت 
همه گیری به خود گرفته، نشان داده است که شباهتی با بیماری 
آنفلوانزا ندارد، زیرا با گرما و سرما هم این ویروس تغییر وضعیت 
می دهد. به همین دلیل نمی توان با آن مانند بیماری آنفلوانزا رفتار کرد.«
ادامه  آتی  هفته های  در  همچنان  »محدودیت ها  کرد:  تاکید  وی 
خواهد داشت، زیرا همچنان شرایط تهران نارنجی بوده و باید با 

احتیاط بیشتری گام برداریم.«

مدیر شرکت آسترازنکا که با همکاری دانشگاه آکسفورد در 
حال تولید واکسن کووید19 است، اعالم کرد فرمولی را به 
دست آورده که شهروندان را در برابر بیماری شدید کرونا 
 1۰۰ می شود،  بیمارستان  در  آنها  بستری شدن  به  منجر  که 
فایزر و  با واکسن های  آن  کارآیی  درصد محافظت کرده و 

مدرنا برابری می کند.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، آزمایش های اولیه این واکسن 
نتایج متفاوتی در رابطه با میزان کارآیی آن به همراه داشته است. 
در ابتدا کارآیی آن در حدود ۷۰ درصد بود، اما با تغییر دوز 
مورد استفاده واکسن، کارآیی آن تا 9۰ درصد نیز افزایش یافت.

در آزمایش های بالینی این واکسن که در مقیاس وسیع توسط 
داوطلبان انگلیسی و برزیلی انجام شد، این واکسن در افرادی 
درصد   ۶۰ کردند، حدود  دریافت  را  آن  کامل  دوز  دو  که 
ماه  یک  و  دوز  نصف  ابتدا  که  افرادی  اما  داشت؛  کارآیی 
بعد یک دوز کامل را دریافت کردند کارایی 9۰ درصدی 
را نشان دادند. کمبود شفافیت و وضوح در نتایج متفاوت 
به دست آمده از این آزمایش ها، به انتقادات شدیدی نسبت 

به این نتایج منجر شد.
تهیه کنندگان واکسن  انگلیس ۲3 دسامبر اعالم کرد  دولت 
Oxford-AstraZeneca اطالعات مربوط به این واکسن 
را در اختیار آژانس نظارتی محصوالت دارویی و سالمتی قرار 
داده اند. این اطالعات در دست بررسی است و انتظار می رود پس 
از اعالم نظر آژانس، این اطالعات به طور عمومی منتشر شود.
به طور رسمی  یکشنبه  اروپا روز  اتحادیه  کشورهای عضو 
طرح واکسیناسیون جمعیت 4۵۰ میلیون نفری این اتحادیه 
را در برابر بیماری همه گیر »کووید19« آغاز کردند. برنامه 
واکسیناسیون در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حالی آغاز 
شد که موارد ابتال به نوع جهش یافته ویروس کرونا که پیش 
نیز  اسپانیا  و  فرانسه  در  بود  یافته  انگلیس شیوع  در  این  از 

گزارش شده است. 

تا  بودند  کرده  تالش  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   ۲۷ سران 
این  به طور عادالنه در دسترس همه  یابند واکسن  اطمینان 
کشورها قرار خواهد گرفت و هر کشور از روز یک شنبه طرح 
واکسیناسیون کرونای خود را با واکسن های شرکت های فایزر 

و بایونتک آغاز کرد. 
در طول چند هفته اخیر، سه گونه جدید از ویروس کرونا 
که حداقل در 13 کشور جهان شیوع دارند، شناسایی شده 
است. در بین این ویروس ها، گونه ای که روز 14 دسامبر در 
تا  نام دارد،     ۰1/۲۰۲۰1۲-VUI انگلیس شناسایی شد و 
۷۰ درصد بیشتر از سایر گونه های این ویروس مسری است. 
هفته گذشته آفریقای جنوبی نیز خبر از شناسایی یک گونه 
جدید ویروس کرونا موسوم به V۲ .۵۰1 داد که حتی بیش 
از گونه انگلیسی دچار جهش شده و اکنون ویروس غالب 

آفریقای جنوبی محسوب می شود. 
سومین گونه از این ویروس نیز با عنوان P۶81H  در نیجریه 
شناسایی شده است. نوع جهش این ویروس با دو گونه قبلی 
متفاوت است و ظاهرا سرعت انتشار آن نیز از دو گونه جدید 

دیگر کمتر است. 
با وجود این هیچ یک از گونه های جدید مرگبارتر از گونه های 

قبلی نبوده و در برابر واکسن مقاوم نیستند.

شرکت داروسازی آسترازنکا مدعی دستیابی به فرمولی تازه شد 

تولید واکسنی  ۱۰۰ درصد موثر بر ویروس انگلیسی



رییس انستیتو پاستور ایران اعالم کرد خبـر

تولید مشترک  واکسن بین ایران و یک کشور دیگر

رئیس انستیتو پاستور ایران با اشاره به جزئیات تامین واکسن از 
طریق سبد کوواکس، تولید مشترک و تولید داخلی، گفت: »در 
حال حاضر کارآزمایی بالینی فاز یک واکسِن تولید مشترک با یکی 
از کشورها، تمام شده است و با نظارت انستیتو پاستور کارآزمایی 
بالینی فاز دوم در حال انجام است و در صورت اطمینان به ایمنی 
و کارایی واکسن، فاز سوم مطالعه بالینی که کم خطرترین فاز 

است، در ایران انجام خواهد شد.«
به گزارش سپید، علیرضا بیگلری در گفت وگو با ایسنا درباره 
جزییات تولید و تامین واکسن کرونا در ایران گفت: »در وهله 
اول باید توجه داشته باشیم که تصمیم گیری درباره واکسن یک 
تصمیم اساسی و علمی است، نه یک تصمیم گیری احساسی، 

بنابراین در مقوله واکسن باید با علم و با دقت پیش رفت.«
وی درباره وضعیت خرید واکسن کرونا از سبد کوواکِس سازمان 
جهانی بهداشت گفت: »قرار بود ایران از سبد کوواکس بخشی از 
واکسن کرونای مورد نیازش را تامین کند که مقدمات این اتفاق 
انجام شد و رییس بانک مرکزی اعالم کرد که پول مربوط به 
تامین واکسن از کوواکس، پرداخت شده است. به عنوان کسی 
که فنی به این موضوع نگاه می کنم، پیش خرید واکسن کرونا از 
سبد کوواکس اقدام بسیار درستی بود؛ چراکه واکسن ها در سبد 
کوواکس تنوع دارند و اگر یک واکسن مناسب نبود، می توان از 

نوع دیگر استفاده کرد.«
بیگلری افزود: »سازمان جهانی بهداشت در قالب مجموعه کوواکس 

۱۸ کارخانه تولید واکسن کرونا را انتخاب کرده است و اغلب 
کشورهای دنیا هم سبد کوواکس را خریده اند. ایران هم همین اقدام 
را البته با شرط امکان انتخاب انجام داده است، تا بتوان مناسب ترین 

و بهترین واکسن را برای کشور انتخاب کرد.«
بیگلری درباره وضعیت تولید مشترک واکسن کرونا بین ایران و 
یک کشور دیگر نیز گفت: »این اقدام را هم پیش می بریم. طراحی 
کشور  دو  هر  از سوی  مشترک  تولید  حوزه  در  کرونا  واکسن 
انجام شده است. طراحی ها و مطالعات کیفی تولید این واکسن 
به صورت مشترک بین دو کشور انجام می شود. باید توجه کرد 
که چهارچوب این شیوه تولید واکسن در انستیتو پاستور ایران 
وجود دارد. انستیتو پاستور ایران، یکی از قدیمی ترین و شناخته 
شده ترین تولیدکنندگان واکسن در خاورمیانه محسوب می شود 
و کمتر ایرانی را می توان یافت که واکسنی از محصوالت تولیدی 
این انستیتو دریافت نکرده باشد. بنابراین زیر ساخت مطالعات 
کیفی مطابق با آخرین دستورالعمل های مربوطه در این موسسه 

نهادینه شده است.«
وی با بیان اینکه قرار شد کارآزمایی بالینی فاز یک واکسن تولید 
مشترک در کشور همکار انجام شود، گفت: »در حال حاضر کارآزمایی 
بالینی فاز یک واکسن تولید مشترک تمام شده است و با نظارت 
انستیتو پاستور کارآزمایی بالینی فاز دوم در حال انجام است. فاز 
یک مطالعه بالینی بیشتر به بحث ایمنی توجه دارد و فاز دوم عالوه 
بر ارزیابی ایمن بودن واکسن، بحث کارایی واکسن را نیز مورد نظر 
دارد. بر این اساس فاز دوم در آن کشور در حال انجام است. به 
محض اینکه نتایج فاز دوم را دیدیم و از ایمنی و کارایی واکسن 
مطمئن شدیم و در حد قابل قبول بود، فاز سوم مطالعه بالینی که 

کم خطرترین فاز است، در ایران انجام خواهد شد.«
رئیس انستیتو پاستور ایران همچنین درباره تولید داخل واکسن 
کرونا گفت: »در حوزه تولید داخلی چندین مجموعه تالش می کنند. 
البته مشخص نیست که چه حجمی را بتوان در چه زمانی تولید 
کرد. باید توجه کرد که تولید داخلی واکسن کرونا، یک فرصت 

بی نظیر است که دانش فناوری تولید واکسن  در کشور ارتقا یابد.«

معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران با تاکید بر اینکه 
بیماری در تهران وضعیت در حال کنترلی دارد، گفت: »همچنان 
نگرانی اصلی ما در تهران مهمانی های خانوادگی و مشاغل 
گروه یک هستند؛ چراکه در اماکن اداری و سازمان ها دورکاری 
و پروتکل ها در حال اجرا است و کمتر نگران آنها هستیم.«
به گزارش سپید، نادر توکلی در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
یافته  بیمارستان ها، کاهش  اینکه تعداد موارد بستری در  به 
است، گفت: »البته خیلی از مریض هایی که بستری هستند 
به دلیل بیماری زمینه ای بوده است و لزوما بیماری فعالشان 
کووید۱۹ نیست اما، کماکان آلودگی در جامعه وجود دارد.«
وی با بیان اینکه وضعیت تهران هنوز نارنجی است، ادامه 
بسیار  صبح   ۴ تا  ۹ شب  شبانه  تردد  »محدودیت های  داد: 
سرد  فصل  در  هم  آنفلوآنزا  بحران  زیرا  بود؛  خواهد  موثر 
سال با ما است و این بیماری هم ارتباط مستقیمی با تضعیف 
سیستم ایمنی بدن دارد و می تواند زمینه ساز کرونا شود و 
این محدودیت ها به عدم ابتال به آنفلوآنزا هم کمک می کند.«

وضعیت  درباره  تهران  استان  در  کرونا  ستاد  درمان  معاون 
بیماری در استان تهران اظهار کرد: »مرگ و میر مثبت قطعی 

روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ نفر است و موارد بستری در بیمارستان 
هم حدودا روزی ۲۵۰ نفر است.«

وی با اشاره به اینکه مردم در شب یلدا به خوبی با کادر 
درمان همکاری کردند و مهمانی و دورهمی نرفتند، تصریح 
کرد: »آثار برگزاری احتمالی مهمانی ها یک هفته دیگر در 
رعایت  خوبی  به  مردم  البته  شد.  خواهد  مشخص  آمار 
از  بعد  بیماری  بزرگ  موج  انتظار  خوشبختانه  و  کردند 

شب یلدا را نداریم.«
توکلی در پاسخ به این سوال که کشور ما چقدر در معرض 
خطر جهش های اخیر کرونا در انگلستان و آفریقای جنوبی 
است؟، گفت: »ما مطالعه مستند از وضعیت جهش ویروس 
در کشور نداریم و فرضیه ای مطرح می شود مبنی بر این که 
پیک اخیر بیماری در کشور که میزان آلودگی زایی را نسبت 
به موج های قبلی افزایش داد، ممکن است همین نوع جهش 
یافته ویروس در ایران باشد؛ البته مطالعه ثابت شده جهش 

در کشور انجام نشده است.«
و...  هوا  محیطی، سختی  شرایط  با  »ویروس ها  افزود:  وی 
داریم.   DNA و   RNA ویروس  نوع  دو  می کنند.  تغییر 

مرتبًا  و  است  تغییرات  مستعد   RNA ویروس های  ژنوم  
به سمت  تغییرات  این  از  برخی  که  می دهند  ماهیت  تغییر 
افزایش بیماری است و برخی به سمت آرام شدن و اندمیک 

شدن بیماری می رود.«
وی در خاتمه تاکید کرد: »همچنان نگرانی اصلی ما در تهران 
مهمانی های خانوادگی و مشاغل گروه یک هستند وگرنه در 
اماکن اداری و سازمان ها دورکاری و پروتکل ها در حال اجرا 
است و کمتر نگران آنها هستیم. خوشبختانه هیچ مشکلی در 

کارهای تخصصی، دارو و درمان بیماری نداریم.«

معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران اعالم کرد

مهمانی ها و مشاغل گروه اول، نگرانی فعلی شیوع کرونا  در تهران
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رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت: 

وضعیت آلودگی هوا  در کالنشهرهای کشور نگران کننده است
رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت 
گفت: »میانگین شاخص کیفیت هوای تهران در حال 
گروه ها  همه  برای  هوا  کیفیت  و   ۱۴۸ عدد  حاضر 

ناسالم است.«
با  در گفت وگو  عباس شاهسونی  سپید،  گزارش  به 
وبدا ضمن اعالم این خبر گفت: »کیفیت هوا در ۱۶ 
ایستگاه شهر تهران باالتر از ۱۵۰ و در محدوده ناسالم برای همه گروه ها می باشد. در سایر 

کالنشهرها نظیر کرج و اصفهان نیز وضعیت ناسالم برای همه گروه ها است.«
وی افزود: »با توجه به پایداری هوا تا روز پنج شنبه همچنین ارتباط افزایش غلظت آالینده های 
هوا به خصوص غلظت ذرات معلق کوچک تر از ۲.۵ میکرون و میزان ابتال و مرگ ناشی 
از کووید۱۹ از عموم مردم به خصوص گروه های حساس شامل بیماران قلبی، ریوی، زنان 
باردار، سالمندان، کودکان و بیماران مبتال به دیابت و آسم درخواست می شود که تا حد 

امکان از تردد در فضای آزاد اجتناب کنند.«
وی همچنین از مردم خواست در این شرایط پنجره محل سکونت هر یک ساعت حداکثر 

۵ دقیقه جهت تهویه هوا باز و بسته شود.
اقلیم وزارت بهداشت همچنین خواستار نظارت جدی  رییس گروه سالمت هوا و تغییر 

سازمان محیط زیست بر منابع آلودگی هوا در کالنشهرها شد.

خبـر

آزمایشگاه

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه ۳۰ درصد صنعت دارویی 
دنیا متعلق به کشور آمریکا است، یادآور شد: 
»۳۰ درصد دیگر این صنعت مربوط به اروپا و 
از ۴۰ درصد باقیمانده ۲۱ درصد این صنعت 
در اختیار کشور ژاپن است و سایر جهان در ۱۹ 
درصد از تولید دارو سهم دارند و ایران نسبت به 
برخی از کشورهای آسیایی بازار کوچکی دارد که 
مجلس از هر فرصتی برای حمایت از طرح های 

این حوزه حمایت خواهد کرد.«
به گزارش سپید، محسن روح االمینی در مراسم 
دوشنبه های استارتاپی با محوریت فرآورده های 
دارویی که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی 
به صورت آنالین برگزار شد، با اشاره به وضعیت 
اقتصادی کشور با بیان اینکه کشور با یک ناهنجاری 
ساختاری در بودجه و اقتصاد مواجه است، افزود: 
»بسیاری از منابع درآمدی ما همچون نفت، مالیات 
و غیره و از سوی دیگر خرج ها به صورت دقیق 
دیده نشده است و تنها راه نجات کشور توجه 
ویژه به حوزه هایی است که در آنها برتری دانشی، 

مهارتی و فناوری داریم.«
وی خاطرنشان کرد: »راه نجات برون رفت از 
این بن بست ها که به معضالت ریشه دار و مزمن 
برای رفع معضالتی  اقتصادی ختم می شود و 
چون درآمدزایی، اشتغال زایی، توسعه فناوری 
و صادرات و توسعه بازار این است که به سمت 
کسب بازارهای منطقه حرکت کنیم و در این 
منطقه خصوصًا  کشورهای  بر  تمرکز  با  زمینه 
کشورهای آسیای جنوب شرقی با جمعیت ۵۰۰ 
میلیون نفری به فعالیت خود ادامه دهیم؛ چرا 
اینها  این کشورها برتری داریم و  که در میان 
عالوه بر جمعیت داخل کشور یک بازار برای 

ما محسوب می شوند.«
روح االمینی حوزه دارویی و فرآورده های دارویی 
را یکی از حوزه های دانشی دانست و یادآور 
نوترکیب،  داروهای  گیاهی،  »داروهای  شد: 
سامانه های  دارورسانی،  جدید  سیستم های 
دارویی، ملزومات دارویی و تجهیزات پزشکی 
مانند سلول بنیادی از دیگر  بخش های دارویی 

محسوب می شوند.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، با تاکید بر اینکه عرصه های اقتصادی این 
 بخش ها می تواند خیلی بزرگ باشد، افزود: »در 

ادامه عالوه بر دارو، غذا و ملزومات، تجهیزات 
پزشکی از  بخش های مهم دانشی به شمار می روند، 
ضمن آنکه اخیراً حوزه های نرم افزاری برای ارائه 
خدمات دارویی، درمانی، پرستاری، تله مدیسین، 
داروسازی از راه دور و شبکه توزیع دارو در کشور 
توسعه پیدا کردند که عالوه بر داشتن فرصت ها 
و تهدیدها می توانند آینده خوبی داشته باشند.«

روح االمینی با تاکید بر اینکه ما در بعضی از این 
 بخش ها ۴۰ سال عقب ماندگی داریم که برای رفع 
این عقب ماندگی نیاز به ایجاد کنسرسیوم های 
اقتصادی داریم، اظهار کرد: »این عقب  بزرگ 
ماندگی ها در حوزه هایی مانند خون و پالسما 
که دارای پیچیدگی هستند است که عقب ماندگی 

حوزه فناوری را می توان برطرف کرد.«
به گفته وی، در برخی موارد به دلیل بازار کوچک 
یا فناوری پیچیده دست به واردات می زنیم که 
در این مسیر فناوری پیچیده را می توان برطرف 
ایجاد شود صرفه و صالح  بازار  اگر  اما  کرد؛ 

اقتصادی آن هم پیدا خواهد شد.
روح االمینی با بیان اینکه بنگاه های ما کوچک 
گذشته  »در ۴۰سال  کرد:  نشان  خاطر  هستند، 
دنیا به صورت عام، اروپا به صورت خاص و 
کشورهای هند و چین به طور اخص کارهای 
استارتاپ ها و مراکز رشد شروع  با  بزرگی را 
کردند، به طوری که در حال حاضر شرکت های 
بزرگی با سرمایه های چند ۱۰ میلیاردی دارند، 
از این رو نیاز است سرمایه داران بزرگ کشور، 
شرکت های بزرگ، بازیگران  بخش خصوصی، 
خودروسازهای داخلی به میدان بیایند و ایجاد 

کنسرسیوم ها و اتحادیه هایی را بر مبنای پروژه های 
مهم هدف گذاری کنند.«

این نماینده مجلس ادامه داد: »این شرکت های 
بزرگ می توانند به کمک استارتاپ ها بیایند تا 

چشم انداز خوبی در این زمینه داشته باشیم.«
وی با بیان اینکه ۳۰ درصد صنعت دارویی دنیا 
متعلق به کشور آمریکا است، یادآور شد: »۳۰ 
درصد دیگر این صنعت مربوط به اروپا و از 
۴۰ درصد باقیمانده ۲۱ درصد این صنعت در 
اختیار کشور ژاپن است و سایر جهان ۱۹ درصد 

از تولید دارو سهم دارند.«
روح االمینی تاکید کرد: »بازار ما نسبت به کشورهای 
چین، هند، ویتنام، تایلند، تایوان و...کوچک است 
و برای بزرگ شدن این بازار باید از سرمایه های 
انسانی خود بهره ببریم. مزیت نسبی ما تسلط بر 
فناوری و معجزه داشتن نیروهای انسانی متخصص 
است که برای رسیدن به هدف بزرگ می توانند 

کمک کننده باشند.«
روح االمینی حوزه سالمت و دارویی را دارای 
ارزش افزوده باالیی دانست که سرمایه گذاری 
در آن در حد میلیون دالر است، در صورتی که 
سرمایه گذاری در حوزه های نفت و پتروشیمی 

در حد میلیارد دالر است و این بد است.
به گزارش ایسنا، وی با تاکید بر اینکه باید میزان 
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  گذاری  سرمایه 
افزایش یابد، گفت: »از هر اقدامی که در راستای 
تقویت صندوق از جهت معافیت ها و ...باشد، 
حمایت می کنیم و اگر منابعی آزاد شود، مطمئنا 

به سمت صندوق سوق داده خواهد شد.«

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع حمایت مجلس از طرح های دارویی
سالمت وزارت بهداشت خبر داد

آغاز برنامه مهارت آزمایی 
آزمایشگاه های کووید-19 

وزارت بهداشت
شبکه  دوره ای  آزمایی  مهارت  برنامه 
آزمایشگاه های کووید-۱۹ وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی، توسط آزمایشگاه 
مرجع کشوری کووید-۱۹ در انستیتو پاستور 

ایران آغاز می شود.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سیامک سمیعی 
ضمن اعالم این خبر افزود: »آزمایشگاههای 
این شبکه ملزم هستند مطابق برنامه ای که 
انستیتو پاستور اعالم می کند و در مدت زمان 
تعیین شده، نتایج آزمایش تشخیص مولکولی 
بر روی پنل نمونه های کنترل مجهول را 
به آزمایشگا مرجع کشوری اعالم نمایند.«

سمیعی گفت: »برنامه مهارت آزمایی که 
موفقیت در آن معیار اعتبار نتایج آزمایشگاه 
ارزیابی های  کنار  در  می شود،  محسوب 
کسب  ابزارهای  مهم ترین  از  نظارتی، 
و  فنی  استانداردهای  رعایت  از  اطمینان 
محسوب  آزمایشگاه  مطلوب  عملکرد 
می شود و مطابق ضوابط آزمایشگاههای 
پزشکی، شرکت در آن ها الزامی است و 
معاونت های درمان و بهداشت دانشگاه ها و 
دانشکده های علوم پزشکی باید بر مشارکت 
آزمایشگاههای دانشگاهی خود در برنامه 

نظارت نمایند.«

سالمت  مرجع  آزمایشگاه های  مدیرکل 
کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزارت 
پرداخت های  در  پایه  بیمه  »سازمان های 
خود به آزمایشگاهها و موسسات پزشکی 
نظیر بیمارستانها و مراکز سرپایی گواهی 
شرکت در برنامه مهارت آزمایی را مالک 
قرار خواهند داد و همچنین نمونه های کنترل 
مورد نیاز برای مهارت آزمایی با پشتیبانی 

سازمان جهانی بهداشت تامین شده است.«

شماره ۱۸۳۴ ۹ دی ۱۳۹۹ 6



شماره 1834 97 دی 1399

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خبر داد

ساماندهی عرضه انسولین قلمی با ثبت در سامانه تیتک
غذا  سازمان  کنترل  تحت  مواد  و  دارو  مدیرکل 
در  داروخانه ها  تمامی  الزام  به  اشاره  با  دارو  و 
انسولین قلمی در سامانه  به ثبت  سراسر کشور 
تیتک گفت: »با اجرای این روش دارو به دست 
مصرف کنندگان واقعی می رسد و از کمبود آن 

جلوگیری می شود.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سید حیدر محمدی با اعالم این خبر اظهار کرد: »داروخانه ها 
موظف هستند سهمیه انسولین خود را صرفا درسامانه تیتک ثبت کرده و به فروش برسانند 

که با ثبت دارو در سامانه، فروش غیرمنطقی و خارج از چارچوب حذف می شود.«  وی 
افزود: »در آینده نیز با همکاری داروخانه ها عرضه  بخش زیادی از داروهای گران قیمت که 
ارزبری باالیی دارند به تدریج براساس ثبت در سامانه تیتک صورت خواهد گرفت؛ به این 
منظور در فاز بعدی داروهایی همچون ریتالین و IVIG نیز با الزام ثبت در سامانه تیتک 

عرضه می شوند.«
ثبت  انسولین را در سامانه  برنامه داریم که سهمیه داروخانه هایی که  تاکید کرد: »در  وی 
نمی کنند، قطع شود و در مراحل بعدی سایر اهرم های قانونی برای جلوگیری از هرگونه 

سوء استفاده بکار گرفته شود.«
محمدی ابراز امیدواری کرد: »برای کنترل بیشترداروهای گران قیمت و وارداتی که مشمول 
ارز دولتی، یارانه و یا بیمه می شوند، به تدریج همین سازوکار پیاده می شود تا ضمن نظارت 

بیشتر بر عرضه این داروها، از ایجاد کمبودهای احتمالی جلوگیری شود.«

غذا و دارو

سیزدهمین دوشنبه های استارتاپی صندوق 
نوآوری و شکوفایی این هفته با ارائه پنج 
ایده استارتاپی در حوزه دارو و فرآورده های 
دارویی با حضور سرمایه گذاران به صورت 

آنالین برگزار شد.
به گزارش سپید، سیزدهمین دوشنبه های 
نوآوری و شکوفایی  استارتاپی صندوق 
ایده های استارتاپی پد دارویی  با معرفی 
واژینال، ماده موثره میکروکریستالین سلولز، 
ژل سوختگی نانویی، تولید ماده موثره دارویی 
برای سرطان و دیابت، محلول ضد شپش 
گیاهی برای جذب سرمایه گذار برپا شد. 

پد دارویی واژینال
مریم خزایی مدیر عامل شرکت بانوی ارمغان طب 
در این رویداد با بیان اینکه عفونت های واژینال یکی 
از مشکالت زنان است، گفت: »ساالنه 1۰ میلیون 
ویزیت مربوط به درمان عفونت های لگنی است. برای 
درمان این بیماری معموالً آنتی بیوتیک ها، شیاف و 
پمادهای موضعی تجویز می شود که مصرف متناوب 
آنتی بیوتیک ها با مقاومت دارویی در مبتالیان به این 
نوع عفونت ها همراه است.« وی یادآور شد: »به منظور 
رفع این چالش اقدام به تولید پدهای دارویی واژینال 
بر پایه مواد گیاهی کردیم. این پد آهسته رهش است 
و حداقل عوارض را برای مبتالیان به دنبال دارد. این 
پد برای درمان عفونت های قارچی و باکتریایی واژینال 
و لگنی کاربرد دارد.« خزایی، میزان سرمایه گذاری 
مورد نیاز برای خرید تجهیزات و راه اندازی اتاق 

تمیز را 3 میلیارد تومان اعالم کرد. 

ماده موثره دارویی میکروکریستالین سلولز
امیرحسین ابراهیمی مدیرعامل شرکت شهریور گستر 
کاسپین در خصوص این محصول گفت: »در حال 
حاضر 9۵ درصد از داروهای مورد نیاز در کشور تولید 
می شود.« ابراهیمی ادامه داد: »در مقابل در حوزه مواد 
موثر دارویی 4۰ درصد واردات داریم؛ به گونه ای که ۶۰ 
درصد ارز دارویی به خرید این مواد اختصاص دارد.«
از  را  سلولز  میکروکریستالین  تولید  ابراهیمی، 
محصوالت این شرکت نام برد و یادآور شد: »این 
ماده پودری سفید رنگ برای سختی دهنده، پرکننده 
و روکش قرص ها به کار می رود و در حال حاضر 

این ماده وارداتی است.«

وی گفت: »این شرکت برای تولید داخلی این ماده موثره 
دارویی نیاز به 3.۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد.«

تولید ۲۰ نوع ماده مؤثره برای سرطان و دیابت
فاطمه مرادخانی مدیرعامل شرکت شیمی دارویی 
هیوافارمد نیز در خصوص این محصول افزود: »تولید 
و ساخت ۲۰ نوع مواد موثره دارویی ضد سرطان، 
دیابت و داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی از 

محصوالت این شرکت است.«
وی بیان کرد: »در حال حاضر از این ۲۰ نوع ماده 
موثره دارویی 8 ماده آن در کشور تولید می شود که 
جوابگوی نیازهای کشور نیست. در این پروژه قادر به 
تولید این مواد موثره با خلوص 99.۵ درصد هستیم.«

هیدروژل نانویی برای سوختگی
نوشین کیانوش راد، مدیر عامل شرکت نانوتریتاکیان 
در خصوص این محصول گفت: »در ایران بیش از ۲ 
برابر متوسط جهانی مرگ و میر ناشی از سوختگی 
بروز می کند. از جمله چالش های کشور در این زمینه 
آن است که داروهای درمان سوختگی الزم است 
روزانه 3 بار مورد استفاده قرار گیرد و در هر بار 
استفاده باید محل زخم تمیز شود که این امر برای 

آسیب دیدگان سوختگی بسیار آزار دهنده است.«
وی بیان کرد: »برای درمان سوختگی های نوع اول 
و دوم هیدروژل های نانویی عرضه شده که در آن 

فناوری کپسوله کردن استفاده شده است.«
مجری طرح گفت: »در این هیدروژل از نانو ذرات 
کورکورمین دریافت شده از زردچوبه بهره برده شده 
است. این دارو عالوه بر آنکه زمان درمان را کاهش 
می دهد، میزان دوز دارویی کاهش یافته است؛ ضمن 
آنکه ترمیم زخم در زمان کوتاه تری انجام می شود.«

این فناور افزود: »آنتی میکروبیال، بی نیازی 
التهاب و  دلمه زخم و ضد  برداشتن  از 
تسکین دهنده بودن از دیگر مزایای این 

محصول است.«

شامپوی ضد شپش گیاهی
رباب خساده، مدیر عامل شرکت یاس نوید 
پارسیان در خصوص این محصول افزود: »در 
حال حاضر برای درمان شپش از شامپوهای 
ضد شپش استفاده می شود که این شامپوها 
حشره کش و سمی هستند. بر اساس آمارهای 
رسمی ساالنه ۵۰۰ هزار ایرانی به شپش آلوده می شوند 
که برای رفع این معضل محلولی بر پایه مواد گیاهی 
عرضه کردیم.« وی بیان کرد: »این محلول عالوه بر 
رفع شپش به صورت همزمان قادر به رفع رشک و 
شوره سر است؛ ضمن آنکه قادر به التیام زخم های 

ایجاد شده بر اثر شپش خواهد بود.«
این فناور افزود: »این دارو برای زنان باردار و کودکان 
کمتر از 3 سال نیز قابل استفاده است، برای توسعه این 
طرح نیاز به سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون تومانی است.«
وی یادآور شد: »رویداد دوشنبه های استارتاپی این 
صندوق رویدادی است که در آن استارتاپ ها با 
سرمایه گذاران و صندوق های سرمایه گذاری مواجه 

می شوند.«

عقد قرارداد ۲ میلیارد تومانی برایی یک 
طرح استارتاپی 

در این رویداد معاون توسعه صندوق نوآوری و 
شکوفایی از جذب سرمایه ۲ میلیارد تومانی توسط 
یکی از استارتاپ های معرفی شده در دوشنبه های 

استارتاپی خبر داد. 
سیاوش ملکی فر ادامه داد: »در یکی از این رویدادها، 
استارتاپی پلتفرمی در زمینه ایمنی و سالمت عرضه کرده 
بود که موفق به جذب سرمایه ۲ میلیارد تومانی شد.«

وی بیان کرد: »در این سرمایه گذاری صندوق نوآوری 
و شکوفایی و یکی از صندوق های پژوهش و فناوری 
مبلغ ۲ میلیارد تومان بر روی این طرح سرمایه 

گذاری کردند.«
ملکی فر یادآور شد: »این شرکت از دل یک شتاب 
دهنده دانش بنیان خارج شده است. چندین استارتاپ 
دیگر در صف مذاکره قرار دارند که در هفته های آتی 

خبرهای خوشی منتشر خواهد شد.«ایرنا

معرفی ۵   ایده دارویی در دوشنبه های استارتاپی
خبـر

سند ملی بیماری های نادر 
تصویب شد

سند ملی بیماری های نادر ایران که چندی 
پیش با همکاری بنیاد بیماری های نادر 
ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه 
و با حضور اندیشمندان، فرهیختگان و 
و خارجی  داخلی  برجسته  متخصصین 
تدوین شده بود، پس از بررسی شورای 
وزارت  غذایی  امنیت  و  سالمت  عالی 
به  بهداشت  ریاست وزیر  به  بهداشت، 

تصویب رسید.
بنیاد  اعالم  اساس  بر  به گزارش سپید، 
بیماری های نادر، سند ملی بیماری های 
نادر ایران، پس از تدوین با پیگیری ها و 
مکاتبات محمدعلی محسنی بندپی عضو 
کمیسیون بهداشت مجلس و بیش از 7۰ 
نفر از نمایندگان مجلس با وزارت بهداشت 

به تصویب رسید. 
در ابتدا این سند با دستور وزیر بهداشت 
امور  مرکز  رئیس  و  درمان  معاونت  به 
بیماری های وزارت بهداشت ابالغ گردید 
و نهایتا توسط بنیاد بیماری های نادر و 
دانشگاه تهران تهیه و تدوین و در وزارت 
بهداشت تصویب شد. چشم انداز اصلی 
این سند پیشگیری از تولد نوزادان مبتال به 
بیماری های نادر و رفع مشکالت دارویی 

و درمانی بیماران نادر کشور است. 
بنیاد  مدیرعامل  ادراکی_  حمیدرضا 
این  تصویب  ایران  نادر  بیماری های 
در جهت  بلند  گامی  را  راهبردی  سند 
رفع مشکالت دارویی و درمانی و تسکین 

آالم بیماران نادر دانست.



معاون درمان تأمین اجتماعی: دولت

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: »براساس تفاهمنامه 
امضا شده بین این سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، نیروهای پزشکی طرحی براساس نیاز ۲ طرف تقسیم بندی 

می شوند و مساله کمبود نیرو برطرف می شود.«
از  بازدید  حاشیه  در  منوچهری  امیرعباس  سپید،  گزارش  به 
مراکز درمانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در استان 
سمنان ابراز داشت: »یکی از مشکالت مراکز درمانی سازمان 
این  امضای  و  است  متخصص  نیروی  کمبود  اجتماعی  تامین 
تفاهمنامه می تواند در رفع کمبود نیروی متخصص در مراکز 

درمانی تامین اجتماعی کمک کننده باشد.«
دانشگاهی  نظام  در  نیروهای تخصصی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بهداشت  وزارت  پوشش  تحت  مراکز  در  و  می بینند  آموزش 
تامین  تفاهم نامه،  این  از  پیش  »تا  کرد:  بیان  می کنند،  خدمت 
اجتماعی از این نیروهای متخصص کم بهره بود و اکنون امضای 

تفاهم نامه گامی ارزشمند است.«
وی ادامه داد: »براساس تفاهم نامه جدید امضا شده با وزارت 
بهداشت، نیروهای طرحی براساس نیاز دوطرف در هر استان 

می شوند.« تقسیم بندی 
»نیروی  تامین اجتماعی خاطرنشان کرد:  معاون درمان سازمان 
تامین  درمانی  مراکز  در  پزشک  هزار  هشت  شامل  تخصصی 
این  از  زیادی   که  بخش  فعالیت هستند  به  اجتماعی مشغول 

نیروها، پزشکان متخصص هستند.«
وی اضافه کرد: »۲۷۷  بیمارستان و ۳۰۸ درمانگاه تحت پوشش 
سازمان تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که بیش از ۵۰ 

هزار کارمند خبره در این مراکز مشغول به خدمت هستند.«
نسبت تخت  لحاظ  از  »استان سمنان  کرد:  تصریح  منوچهری 
بیمارستانی به جمعیت  وضعیت مناسبی دارد و باالتر از میانگین 

کشوری است.«
وی یادآور شد: »برای توسعه مراکز درمانی تا سال ۱۴۰۴ نقشه 
راه تعریف شده و بازدید از مراکز درمانی استان سمنان نیز با 

این هدف انجام می شود.«

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: »از بهمن سال 
گذشته ستاد مقابله با بحران کرونا در سازمان تامین اجتماعی 
تشکیل شد و از ابتدای شیوع کرونا تا کنون ۹۰  هزار بیمار 
مبتال به ویروس کرونا در بیمارستان های تحت پوشش سازمان 
تامین اجتماعی بستری شدند که ۱۵ درصد بیماران بدحال و 

در بخش ویژه بستری بودند.«
وی یادآور شد: »۸۶ درصد بیماران مبتال به کرونا بستری در مراکز 
درمانی تامین اجتماعی با حال عمومی خوب ترخیص شدند.«
به  مبتال  بستری  بیماران  برابر  »چندین  کرد:  نشان  وی خاطر 

ویروس کرونا بیماران سرپایی بودند.«
وزارت  با  اجتماعی  تامین  »سازمان  کرد:  تصریح  منوچهری 
به  مبتال  بیماران  به  درمانی  خدمات  ارائه  زمینه  در  بهداشت 

ویروس کرونا همکاری می کند و در برخی مناطق بیمارستان های 
کرونایی  بیماران  درمان  برای  اجتماعی  تامین  پوشش  تحت 
تامین اجتماعی  سازمان  درمان  معاون  است.«  یافته  اختصاص 
کرونا  ویروس  به  مبتال  بیمار   ۲۰۰ و  یک هزار  »اکنون  گفت: 

در مراکز درمانی تحت پوشش این سازمان بستری هستند.«
دیگر  جمعی  همراه  به  تامین اجتماعی  سازمان  درمان  معاون 
مراکز  از  بازدید  منظور  به  سازمان  این  کشوری  مسئوالن  از 
درمانی تحت پوشش این سازمان در تمام شهرستان های استان 

به سمنان سفر کردند.
به گزارش ایرنا، بازدید مسئوالن سازمان تامین اجتماعی از مراکز 
درمانی تحت پوشش از غربی ترین نقطه استان سمنان در شهرستان 

گرمسار آغاز شد و تا شرقی ترین نقطه استان ادامه دارد.

تفاهمنامهباوزارتبهداشتکمبودنیرودرتامیناجتماعیرابرطرفمیکند
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رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن انتقاد از معطل ماندن 
پرونده شهدای سالمت گفت: »نزدیک به یک سال از پاندمی 
کووید۱۹ و تلفات جدی و متعدد آن درکادر درمان کشور 
سپری می شود، اما هنوز پرونده بسیاری از شهدای سالمت 

بررسی نشده است.«
پزشکی،  نظام  سازمان  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
محمدرضاظفرقندی با اشاره به اینکه هنوز مسیرخدمت فداکارانه 
درجامعه پزشکی، پرستاری و کادر درمان ادامه دارد، اظهار 

کرد: »امیدواریم بحث هایی که از اول به عنوان شهید سالمت 
مطرح بوده باالخره عملی شود و با خروجی هایی همراه باشد.«
خانواده  »الاقل  داد:  ادامه  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
و  بهره مند شوند  از حمایت ها  بتوانند  باید  شهدای سالمت 
این گونه نباشد که وقتی همکاران ما با خانواده های این شهدا 
تماس می گیرند معلوم می شود که هیچ درآمد و معاشی برای 
زندگیشان ندارند و باید از همسایگان و خانواده و بستگان 

برای گذران زندگیشان کمک بگیرند.«
وی با تاکید بر حمایت از بازماندگان شهدای خدمت و سالمت 
توضیح داد: »دراین باره یک اختالف نظر درمورد معیارها و 
سرعت کار جدی با سازمان مسئول مربوطه داریم. اآلن یک سال 
از این موضوع می گذرد ولی هنوز پرونده بسیاری از افراد 
کادر درمان جان باخته به صورت قطعی بررسی نشده است. 
اخیراً اعالم کردند۴۰پرونده را به عنوان شهید تأیید کرده اند 
افراد پرونده شان هنوز بررسی نشده است؛  از  ولی بسیاری 
چرا؟ چون درمعیارها با ما اختالف نظردارند. آن ها می گویند 
باید پزشک یا پرستار یا پرسنل جان باخته در بخش آی سی یو 
کرونا بوده باشد ولی ما نظرمان این است که نه، حتی اگر 

دریک مطب پزشک عمومی هم بوده و بیمار کرونایی ویزیت 
کرده و گرفتار شده این ها باید محاسبه شود.«

ظفرقندی گفت: »طبق آمار و ارقامی که ما درسازمان نظام 
پزشکی داریم بیش از ۳۰۰ نفراز همکاران ما درجامعه پزشکی 

و کادر درمان با بیماری کرونا شهید شدند.«
وی اضافه کرد: »به نظر ما این گونه نیست که فقط پرسنلی که 
دربخش آی سی یو بودند یا فقط کسانی که دربخش کووید 

بودند معیار مشمولیت شهادت هستند.«
رئیس کل نظام پزشکی کشور خاطرنشان کرد: »اوالً باید کمک 
کنیم به تفاهم برسیم و دوم اینکه محتوای آن حمایت برای 
ما بسیار مهم است، یعنی فقط یک عنوان گذاشتن و اینکه 
حمایت جدی از خانواده این شهدا صورت نگیرد، این مورد 
نظرمان نیست. باید حمایت قابل قبولی صورت بگیرد که بقیه 

انگیزه ادامه خدمت را داشته باشند.«
وی درپایان پیرامون افزایش بودجه سالمت نیز اظهار داشت: 
»بودجه سالمت در مجلس رشد خوبی داشته ولی بحث این 
بودجه هایی  گاهی  متاسفانه  شود.  داده  تخصیص  که  است 

مصوب می شود ولی عملیاتی نمی شود.«

رئیس کل سازمان نظام پزشکی: 

فقط یک عنوان برای شهدای سالمت کافی نیست



  امین جاللوند
عالوه بر عوارض و تبعات جسمی هولناک، دوران 
اپیدمی کرونا با تبعات روانی گسترده ای نیز همراه 
بوده است. بر اساس گفته های کارشناسان نظام 
سالمت، اختالل اضطراب و افسردگی در دوران 
کرونا شتاب گرفته است. به همین دلیل هم نیاز 
به توسعه خدمات سالمت روان در دوران کرونا، 

بسیار ضروری تر از گذشته به نظر می رسد.
درواقع، همانطور که پیشگیری از کرونا و درمان 
عوارض جسمی این بیماری اهمیت دارد، همین 
شکل از پیشگیری و درمان هم باید در حوزه 
سالمت روان اجرایی شود. متولیان نظام سالمت 
می گویند با راه اندازی سامانه 4030 توانسته اند 
که خدمات سالمت روان را در سطح گسترده ای 
به مردم ارائه بدهند، اما بسیاری از کارشناسان 
نظام سالمت می گویند این اقدامات کافی نیست.
به باور بسیاری از صاحب نظران نظام سالمت، باید 
در دوران کرونا از دانش مشاوران و روانشناسان در 
سطح گسترده تری استفاده کنند و حتی در مراکز 
درمان کرونا نیز باید خدمات سالمت روان به 

بیماران و خانواده هایشان ارائه شود. 
البته احمد حاجبی، مدیرکل دفتر سالمت روانی، 
اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت معتقد است 
که در دوران کرونا، خدمات گسترده ای در حوزه 
سالمت روان ارائه شده است. او به گوشه ای از 
خدمات ارائه شده در حوزه سالمت روان در دوران 
کرونا، اشاره می کند و یادآور می شود: »تا امروز 
بیش از ۷00 هزار تماس در حوزه سالمت روان 
با سامانه 4030 گرفته شده است. به طور متوسط 
هر تماس، سه دقیقه طول کشیده و تاکنون بیش از 
دو میلیون دقیقه تماس در حوزه سالمت روان در 
این سامانه ثبت شده است. ما نیز تاکنون بیش از 
30 عنوان مطلب در حوزه سالمت روان تدوین 
کرده و در اختیار مردم قرار داده ایم. همچنین با 
حدود دو هزار روانشناس فعال در نظام سالمت، 

همچنان در حال ارائه خدمت هستیم.«
با این وجود، بسیاری از متخصصان حوزه سالمت 
روان بر این باورند که همچنان ساختار فعلی نظام 
سالمت بر درمان عوارض جسمی بیماری کرونا 
متمرکز شده و بحث مقابله با مخاطرات روانی 

در دوران کرونا به حاشیه رفته است. 

ضرورت بهره مندی از روانشناسان در 
مراکز درمان کرونا

حد  تا  می گویند  نظام سالمت  متولیان  اگرچه 
امکان تالش کرده اند که خدمات سالمت روان 
را در دوران کرونا گسترش دهند، اما بسیاری از 
کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند که کمیت و 

کیفیت این خدمات باید ارتقا پیدا کند.
مسلم صمدیاری، روانشناس بالینی در گفتگو 
با سپید به همین خال و کمبود اشاره می کند و 

می گوید: »حضور روانشناسان و روانپزشکان در 
مراکز درمان کرونا هنوز به عنوان یک اولویت 
ضروری مطرح نشده است، زیرا هنوز این باور 
وجود دارد که بیماری کرونا یک بیماری جسمی 
است. واقعیت این است که اگر بیمار مبتال به 
کرونا از روحیه خوبی برخوردار باشد و خودش 
افزایش  نیز  جسمی  درمان های  تاثیر  نبازد،  را 
خواهد یافت. این نکته مهمی است که خیلی به 

آن توجه نمی شود.«
بیماری های  از  بسیاری  »در  می کند:  تاکید  او 
صعب العالج نیز تجربه نشان داده است که حضور 

روانشناسان و روانپزشکان می تواند حتی در فرآیند 
درمان جسمی بیمار هم موثر باشد. اینها یافته های 
علمی و اثبات شده است. در بیماری کرونا هم 
دقیقا چنین شرایطی وجود دارد. یک بیمار مایوس، 
افسرده و مضطرب که به کرونا مبتال شده است، 
قربانی راحت تری خواهد بود تا بیماری که روحیه 
جنگندگی اش را حفظ کرده و امید به زندگی را 

در خود تقویت می کند.«
صمدیاری با اشاره به وضعیت نامطلوب کادر 
درمان از نظر سالمت جسمی و روانی، خاطرنشان 
می کند: »چندین ماه تالش طاقت فرسا در مراکز 
درمان کرونا، قطعا موجب آسیب روانی به کادر 
درمان شده است. کادر درمان هر روز با بیمارانی 
روبرو هستند که به دلیل کرونا فوت می شوند. 
دیدن این میزان باال از مرگ ومیر به سالمت روانی 
کادر درمان آسیب می زند. از سوی دیگر، کادر 
درمان به دلیل فشار کاری باال، دچار یک خستگی 
مفرط جسمی و روانی هم شده است. ترکیب 
این فشار جسمی و روانی با یکدیگر، توان کادر 
به  درمان  کادر  است.  کرده  تضعیف  را  درمان 
نسبت سایر شهروندان، روزهای سخت تری را 
می گذرانند و به همین دالیل، حمایت روانی از 

آنها بسیار واجب است.«
او تصریح می کند: »در اغلب کشورهای موفق 
در حوزه درمان کرونا، تالش کرده اند که از توان 
روانشناسان و روانپزشکان برای مهار تبعات کرونا 
بهره ببرند، ولی ما هنوز از این تجارب موفق، 

درس نگرفته ایم. باید پروتکل درمانی مشخصی 
بیماران  و  درمان  کادر  از  روانی  برای حمایت 
مبتال به کرونا وجود داشته باشد و این پروتکل 
هم به مراکز درمانی ابالغ شود. نباید به حضور 
روان درمانگران در مراکز درمان کرونا به عنوان یک 
امر فانتزی و غیرضروری نگاه شود، بلکه باید این 
اقدام را نوعی فرآیند پیشگیرانه و ضروری برای 

کاهش تبعات کرونا در نظر گرفت.«
همچنین علیرضا فروغی، متخصص رادیولوژی 
هم نسبت به عوارض و خطرات رها شدن درمان 
بیماران غیرکرونایی هشدار می دهد و می گوید: 
»الزم است همکاران روانپزشک و روانشناس حتما 
در بیمارستان ها حضور داشته باشند. بسیاری از 
افرادی که بیماری زمینه ای دارند و یا بیمارانی که 
پیوند کلیه و… انجام داده اند، به جای ترس از 
ابتال به کووید ۱۹ الزم است که از عود بیماری 
خودشان بترسند. بنابراین با توجه به استرس و 
اضطرابی که به علت بیماری کرونا در جامعه 
همکاران  از  تعدادی  است  الزم  دارد،  وجود 
روانپزشک و روانشناس حتما در بیمارستان ها 

حضور داشته باشند.«
او با اشاره به ضرورت های حضور روان درمانگران 
در بیمارستان ها تاکید می کند: »بیماران با رعایت 
اصول بهداشتی و استفاده از ماسک و پرهیز از 
تجمعات، می توانند بدون هیچ مشکلی برای پیگیری 

و درمان بیماری به بیمارستان ها مراجعه کنند. 
ادامه در صفحه 10 

اختالالت روانی، بحران مضاعف دوران کرونا
با وجود ۷00 هزار تماس در حوزه سالمت روان با سامانه ۴0۳0، 

کارشناسان می گویند روان درمانی در دوران کرونا به حاشیه رفته است

حاجبی: تا امروز بیش از ۷۰۰ 
هزار تماس در حوزه سالمت روان 

با سامانه ۴۰۳۰ گرفته شده است. 
به طور متوسط هر تماس، سه 

دقیقه طول کشیده و تاکنون بیش 
از دو میلیون دقیقه تماس در 

حوزه سالمت روان در این سامانه 
ثبت شده است. ما نیز تاکنون 

بیش از ۳۰ عنوان مطلب در حوزه 
سالمت روان در اختیار مردم 

قرار داده ایم و با حدود دو هزار 
روانشناس فعال در نظام سالمت، 

در حال ارائه خدمت هستیم

9 شماره ۱834 ۹ دی ۱3۹۹



 ادامه از صفحه 9
مردم باید به سیستم بهداشتی درمانی و کادر 
بیماران  به  مشغول خدمات رسانی  که  درمان 

کنند.« اعتماد  هستند، 
بالینی  روانشناس  انصاری،  مرجان  همچنین 
نیز با اشاره به جای خالی تیم های روانشناسی 
در تیم های کنترل بحران کرونا، تاکید می کند: 
دچار  افراد  از  بسیاری  کرونا،  دوران  »در 
جامعه  بر  حاکم  شرایط  از  ناشی  اضطراب 
هستند، اما تدابیر ویژه جهت کاهش استرس 
و ارتقای سالمت روان جامعه صورت نگرفته 
تیم های  جای  نیز  حاضر  حال  در  است. 
است.  خالی  بسیار  جامعه  در  روانشناسی 
تیم های  آمد،  زلزله  کرمانشاه  در  که  زمانی 
روان  سالمت  به  کمک  برای  روانشناسی 
امروز  بنابراین  کردند.  سفر  آن جا  به  مردم 
تا  باشند  تیم هایی  باید  کرونا  در شرایط  نیز 
ارائه بدهند  مشاوره های رایگان را به مردم 
در  یافته  سازمان  مجازی  مشاوره های  یا  و 

بگیرد.« قرار  مردم  اختیار 
از  انتقاد  با  هم  روانشناس  پور،  آتش  حمید 
ستاد  در  روانشناسان  حضور  ماندن  مغفول 
مقابله با بحران کرونا، تاکید می کند: »متاسفانه 

در  اجتماعی  و  روانی  برنامه های  و  طرح 
تصمیم گیرهای کالن نقشی ندارد. این اتفاق 
از  ناآگاهی است که  یا  از سر بی مهری و  یا 
تصمیم های  در  حوزه  این  متخصصان  دانش 
در  بحران  بروز  با  نمی شود.  استفاده  بحرانی 
جامعه، دو مساله کاهش سرمایه روانی و سرمایه 
اجتماعی ایجاد می شود. به همین دلیل، پیشنهاد 
تیم های  ظرفیت  از  استانی  مدیران  می شود 
طرح های  برای  جامعه شناسی  و  روانشناسی 
مقابله  روانی و اجتماعی با بحران ها به ویژه 

بهره مند شوند.« بحران کرونا 

او با اشاره به اینکه وسواس فکری می تواند 
آمار بستری در بیمارستان ها را افزایش دهد، 
سیستم های  »پاسخگویی  می کند:  خاطرنشان 
دولتی و رسمی در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی 
و بحرانی می تواند اعتماد اجتماعی را افزایش 
ارائه اطالعات  با رها نکردن جامعه و  دهد. 
توام با راهکار می توان سرمایه اجتماعی را در 
آن جامعه ارتقا داد. با ایجاد بحران هایی نظیر 
بیماری کرونا، افراد به دنبال کسب اطالعات 
با  غالبا  که  هستند  غیررسمی  مجراهای  از 
همین  است.  همراه  منفی بافی  و  بزرگنمایی 
وسواس  مستعد  را  جامعه  می تواند  موضوع 

با  نیز  فکری  وسواس  همین  کند.  فکری 
کوچک ترین عالمتی آنها را راهی بیمارستانها 

و مراکز درمانی می کند.«
این استاد دانشگاه ضمن پیشنهاد ایجاد تیم های 
سیار در سطح شهر برای کنترل افراد مشکوک 
به کرونا، یادآور می شود: »با راه اندازی تیم های 
بحران سیار می توان عالیم و نشانه های افراد 
جامعه را پیش از مراجعه به بیمارستان بررسی 
در  بیمار  با  سالم  افراد  همجواری  از  و  کرد 
محیط بیمارستان جلوگیری کرد. همچنین از 
آنجا که کودکان در حال ضبط تمام اطالعات 
پیرامون خودشان هستند، با مطرح کردن موارد 
دچار  کودکان  کرونا،  بیماری  مانند  بحرانی 
جامعه ای  با  آینده  در  و  می شوند  اضطراب 
بازنشر  بنابراین  شد.  خواهیم  مواجه  نگران 
نکردن اخبار بحران کرونا در مقابل کودکان، 

است.« بسیار حیاتی 

خال بیمه های کارآمد در حوزه سالمت روان
همچنان  روان،  سالمت  خدمات  از  بسیاری 
بیمه ها قرار ندارد. کارشناسان  تحت پوشش 
نظام سالمت می گویند این روند موجب شده 
خدمات  به  شهروندان  از  بسیاری  که  است 
نداشته  دسترسی  درمانی،  روان  و  مشاوره 

سبب  کارآمد،  بیمه های  خال  یعنی  باشند. 
وجود  با  شهروندان  از  خیلی  که  است  شده 
آنکه به اضطراب دوران کرونا مبتال شده اند، 
ولی تمایلی برای مراجعه به مراکز مشاوره و 

روان درمانی نداشته باشند.
انجمن  رئیس  و  روانپزشک  توکلی،  سامان 
علمی روان درمانی ایران نیز در گفتگو با سپید 
می گوید:  و  می کند  اشاره  موضوع  همین  به 
»اگر از منظر اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، 
پوشش بیمه ای خدمات روان درمانی می تواند 
هزینه های کلی نظام سالمت را کاهش دهد. 
بخش  که  می دهند  نشان  مختلف  تحقیقات 
اورژانس ها،  به  طبی  مراجعات  از  بزرگی 
تصویربرداری ها و مداخالت تشخیصی مکرر 
و حتی بستری ها، ناشی از مشکالت روانی و 
روان تنی است که بار مالی آن دیده نمی شود، 
این  درمان  برای  کردن  هزینه  که  حالی  در 
اختالالت، می تواند جلوی هزینه های هنگفت 

بگیرد.« را  دیگر 
او یادآور می شود: »همکاران ما به طور روزمره 
بیماران زیادی را می بینند که به دلیل مسایل 
اضطرابی چندین سال با عالیم قلبی یا تنفسی به 
پزشکان متخصص و اورژانس مراجعه کرده اند 
مانند  تشخیصی  مداخالت  بارها  و  بارها  و 
انجام  آنها  مانند آن برای   اکوکاردیوگرافی و 
شده است. همچنین برخی بیماران دچار اختالل 
متخصصان  به  سال ها  که  تحریک پذیر  روده 
گوارش مراجعه می کنند، وقتی به روان پزشک 
مراجعه می کنند، با پرونده ای می آیند که شامل 
حداقل چندین نوبت آندوسکوپی است؛ در 
حالی که مشکل اصلی آنها اختالل روانی یا 
مشکل روان تنی است. این ها همه هزینه هایی 
و  می شود  تحمیل  نظام سالمت  به  که  است 
تازه در کنار آن باید هزینه های ناشی از کاهش 
استعالجی  مرخصی های  و  شغلی  بهره وری 
جامعه  به  که  کنید  اضافه  هم  را  آن  امثال  و 
بگویم  می خواهم  واقع،  در  می شود.  تحمیل 
و  روان  بیمه ای خدمات سالمت  پوشش  که 
بیمه ها  خود  برای  نهایت  در  روان درمانی ها 
نیز از نظر اقتصادی به صرفه است. در واقع، 
این هزینه را باید نوعی سرمایه گذاری برای 
هزینه های  کاهش  و  ارتقای سالمت عمومی 

دیگر در نظر گرفت.«
ارائه  برای  بیمه ای  مشکالت  به  اشاره  با  او 
می کند:  خاطرنشان  روان درمانی،  خدمات 
خارج  در  موارد  اغلب  در  »روان درمانی ها 
انجام می شود و هدفش این  بیمارستان ها  از 
است که نیاز بیماران دچار اختالالت روانی 
خفیف تا متوسط را برای مراجعه به بیمارستان 
بیمه ای  پوشش  کردن  محدود  دهد.  کاهش 
یکی  بیمارستان ها  به  روان درمانی  خدمات 
از همان مواردی است که در نهایت موجب 
سالمت  نظام  به  بیشتر  اقتصادی  بار  تحمیل 

بیمه ها خواهد شد.« و 
باید در نظر داشت که عوارض بیماری کرونا 
بسیار فراتر از یک بیماری جسمی است. این 
اپیدمی با تزریق ناامیدی و نگرانی مداوم به 
بسیاری از خانواده ها، سالمت روان ایرانیان را 
نشانه رفته است. در این شرایط، توسعه خدمات 
توان  از  حداکثری  استفاده  و  روان  سالمت 
روانشناسان، مشاوران و روانپزشکان می تواند 

تبعات روانی این پاندمی را کاهش دهد.

توکلی: اگر از منظر اقتصادی 
به موضوع نگاه کنیم، پوشش 

بیمه ای خدمات روان درمانی 
می تواند هزینه های کلی نظام 

سالمت را کاهش دهد. تحقیقات 
مختلف نشان می دهند که بخش 

بزرگی از مراجعات طبی به 
اورژانس ها، تصویربرداری ها و 
مداخالت تشخیصی مکرر و حتی 

بستری ها، ناشی از مشکالت 
روانی و روان تنی است که بار 

مالی آن دیده نمی شود
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صمدیاری: در اغلب کشورهای 
موفق در حوزه درمان کرونا، تالش 
کرده اند که از توان روانشناسان و 
روانپزشکان برای مهار تبعات کرونا 

بهره ببرند، ولی ما هنوز از این 
تجارب موفق، درس نگرفته ایم. 
نباید به حضور روان درمانگران 
در مراکز درمان کرونا به عنوان 

یک امر فانتزی و غیرضروری 
نگاه شود. همچنین باید پروتکل 

درمانی مشخصی برای حمایت 
روانی از کادر درمان و بیماران 

مبتال به کرونا وجود داشته باشد

باید در نظر داشت که عوارض 
بیماری کرونا بسیار فراتر از یک 

بیماری جسمی است. این اپیدمی 
با تزریق ناامیدی و نگرانی مداوم 
به بسیاری از خانواده ها، سالمت 

روان ایرانیان را نشانه رفته 
است. در این شرایط، توسعه 

خدمات سالمت روان و استفاده 
حداکثری از توان روانشناسان، 

مشاوران و روانپزشکان می تواند 
تبعات روانی این پاندمی را 

کاهش دهد
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 علی ابراهیمی
خوشبختانه دو واکسن رایج و متداول که 
استفاده  آن  از  مختلف  کشورهای  امروز 
می کنند با تکنولوژی mRNA ساخته  شده 
و به گفته سازندگان آنها توانسته است بر 

باشد. مؤثر  ویروس جدید  روی 
نگرانی ها  اگر  حتی  کارشناسان  باور  به 
واکسن  این  نبودن  اثربخش  احتمال  از 
این  با  جدید  واکسن  تولید  باشد  جدی 
طرز  به  و  بود  خواهد  سریع  بسیار  روش 
را  جدید  واکسن  می توان  باورنکردنی 
ساخت. برای مثال شرکت بیون تک اعالم 
هفته  شش  ظرف  می تواند  که  است  کرده 

بسازد. را  واکسن جدید 
ویروس  که  نشده  اثبات  هنوز  هرچند 
جهش یافته توانسته باشد از سد واکسن های 
جدید که ایمنی ایجاد کرده و نسبت به همه 
تحرکات حساسیت دارند عبور کند، ولی اگر 
هم بتواند این سد را بشکند اثربخشی فعلی 
واکسن ها که بیش از 80 تا 90 درصد است 

به 60 تا 70 درصد کاهش خواهد یافت.
البته نگرانی حال حاضر جهان این نیست 
که نمی تواند با یک ویروس جهش یافته تر 
بلکه دغدغه اصلی زمان است  مقابله کند 
و  هستیم  مواجه  ساعتی  بمب  یک  با  زیرا 
امروز  ازاین رو  کنیم؛  خنثی  را  آن  باید 
زمان نظریه پردازی های علمی نیست و باید 
دیپلماسی فعال و اجماع جهانی برای مقابله 
با ویروس جهش یافته شکل گیرد و دولت ها 
و  کرده  برقرار  یکدیگر  با  مستقیم  تماس 
شود. کنترل  چالش جدید  تا  کنند  تالش 

به گزارش سپید، شناسایی دو گونه جدید و 
جهش یافته ویروس کرونا در انگلیس ابهامات 
ناشناخته  رفتارهای  ابعاد و  درباره  را  زیادی 
این بیماری برای دانشمندان ایجاد کرده است.

ثبت جهش  چندباره ویروس کرونا
درحالی که هنوز سؤاالت زیادی درباره گونه 
روز   10 از  بیش  که  کرونا  ویروس  جدید 
وزیر  است،  مانده  بی پاسخ  شد  اعالم  پیش 
بهداشت انگلیس روز چهارشنبه هفته گذشته 
از شناسایی گونه جدید با سطح عفونی بیشتر 
از گونه های دیگر ویروس خبر داد و اوضاع 

کرد. توصیف  نگران کننده  بشدت  را 
بار  اولین  گونه  این  هنکاک،  مت  گفته  به 
به  نسبت  و  شد  کشف  جنوبی  آفریقای  در 
سرایت  قدرت  و  جهش یافته تر  قبلی  انواع 
گونه جدید  اینکه  بیان  با  دارد. وی  بیشتری 
با سرعت خطرناکی در حال گسترش است، 
پوشش  تحت  را  انگلیس  از  بیشتری  مناطق 
قرار  باالترین سطح محدودیت های کرونایی 

داد.
گونه جهش یافته قبلی از ویروس کرونای عامل 
بیماری کووید 1۹ که به تازگی شیوع سریع آن 
در بریتانیا اعالم شده، نگرانی های شدیدی را 
به ویژه در میان همسایگان اروپایی این کشور به 
وجود آورده و برخی از آنان ارتباطات ترابری 
خود با بریتانیا را قطع کرده اند. البته این رویه 
انگلیس محدود نشده  به کشورهای همسایه 
ارتباطات  60 کشور جهان  از  بیش  امروز  و 
زمینی و هوایی خود را با این کشور به حالت 

درآورده اند. تعلیق 

گونه  اولین  کرونا  از  جدید  گونه  هرچند 
فعلی  شده  همه گیر  ویروس  از  جهش یافته 
درصد   ۷0 تا  آن  انتقال  سرعت  اما  نیست، 
بیشتر از سرعت انتقال گونه قبلی شیوع یافته 
این کشور  بریتانیاست. آنگونه که دولت  در 
اعالم کرده این ویروس می تواند نرخ بازتولید 
ویروس که با حرف »R« معرفی می شود به 
میزان ۴ درصد افزایش دهد که این افزایش 
سریع  شیوع  خطر  می تواند  بازتولید  نرخ 
این گونه را در کشورهای دیگر نیز افزایش 
داده و کنترل همه گیری کرونا را بیش ازپیش 

کند. دشوارتر 
جدید  تدابیر  اجرای  آغاز  وجود  با  البته 
بلژیک  تا  گرفته  هلند  از  اروپایی  کشورهای 
با بریتانیا، این  ایتالیا برای قطع رفت وآمد  و 
نگرانی و پرسش عمومی به وجود آمده که 
بر  افزون  نوع جهش یافته ویروس کرونا  آیا 
شدیدتر  نوع  بروز  موجب  بودن،  مسری تر 
بیماری کووید 1۹ در مبتالیان هم می شود؟ 
و گذشته از این آیا جهش رخ داده به معنای 
ناکارآمدی واکسن های کشف شده علیه کووید 

1۹ هم خواهد بود؟

تالش ویروس شناسان برای 
مردم به  اطمینا ن بخشی 

از این رو با آغاز گمانه زنی ها درباره جدی بودن 
احتمال  و  جدید  جهش یافته  ویروس  خطر 
موجود،  واکسن های  به  مردم  بی اعتمادی 
تا  هستند  تالش  در  ویروس شناسی  محققان 
با استدالل های علمی سعی در طبیعی جلوه 
دادن اوضاع برآیند و اعالم کنند که علیرغم 

میزان  جدید،  ویروس  باالی  انتشار  قدرت 
مرگ ومیر آن باال نیست و واکسن های موجود 

کارایی الزم را دارند.
فعال  متخصصان  ازجمله  هاپکینز  سوزان 
است  بریتانیا  عمومی  بهداشت  مرکز  در 
گفت:  اسکای نیوز  شبکه  با  مصاحبه   در  که 
»مدل سازی امپریال کالج لندن امکان مقایسه 
میزان مسری تر بودن این نوع را با انواع قبلی 
درصد   ۷0 می رسد  نظر  به  و  کرده  فراهم 
عدد مناسبی برای بیان میزان افزایش سرعت 
سرایت ویروس جدید باشد؛ هرچند که این 
۴۳ درصد  بریتانیا  سرعت در جنوب شرقی 
و   6۲ ترتیب  به  بریتانیا  شرق  و  لندن  در  و 

۵۹ درصد بوده است.«
عدم  به  توجه  »با  کرد:  خاطرنشان  هاپکینز 
افزایش معنی دار میزان مرگ و میر ناشی از 
به  اخیر،  هفته های  طی   1۹ کووید  بیماری 
نظر نمی رسد که ویروس جدید خطرناک تر 
و یا مرگ بارتر شده باشد. ضمن اینکه هنوز 
شواهد قطعی در مورد دشوارتر شدن درمان 
و یا مقاومت ویروس در برابر واکسن کرونا 

هم به دست نیامده است.«
او با تأکید بر اینکه واکسن ها موجب تحریک 
که  می شوند  بدن  ایمنی  سیستم  از  سطحی 
می کند،  مقابله  ویروس ها  نوع جهش یافته  با 
یادآور شد: »نتایج قطعی در مورد آثار واقعی 
ویروس مسری تر کرونا ظرف دو هفته آینده 
و به دست آمدن نتایج تحقیقات تازه امپریال 
کالج لندن و چند موسسه همکار این دانشگاه 

مشخص خواهد شد.«
ادامه در صفحه 12 

جنگ واکسن ها  با  ویروس همچنان ادامه دارد

11 شماره 18۳۴ ۹ دی 1۳۹۹
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 ادامه از صفحه 11
شناسایی  آزمایشگاه  مدیر  معاون  برنی،  یوان 
گاردین  نشریه  به  هم  اروپا  مولکولی  زیست 
گفت: »اگر نوع جدید ویروس کرونا تأثیر زیادی 
در  تاکنون شواهدی  داشت  بیماری  بر شدت 
خصوص آن به دست می آمد.« برنی اضافه کرد: 
»با وجود رشد چشمگیر سرایت ویروس، میزان 
افزایش  بیمارستان ها  در  شده  بستری  بیماران 
چشمگیری پیدا نکرده است.« او هم خاطرنشان 
کرد: »واکسن ها علیه انواع مختلف یک ویروس 
آزمایش می شوند و در حال حاضر دلیلی برای 
ناکارآمد شدن واکسن کووید 19 وجود ندارد.«
کریس ویتی، مشاور ارشد دولت بریتانیا در 
امور بهداشت و درمان هم به شبکه اسکای نیوز 
گفت: »در حال حاضر هیچ مدرکی مبنی بر 
ویروس  سرایت  از  ناشی  مرگ ومیر  افزایش 
جدید کرونا یا بی تأثیری واکسن ها و درمان های 

تأییدشده بر آن وجود ندارد.«
بولونیای  دانشگاه  محقق  جورجی،  فدریکو 
اسپانیا که تحقیقات خود را طی یک سال گذشته 
بر انواع جهش یافته ویروس کرونا متمرکز کرده 
به نشریه ساینس دیلی گفت: »درمان های فعلی 
برابر  در  احتماال  واکسن  ازجمله   19 کووید 

تمام گونه های ویروس مؤثر است.«
تحقیقات  مرکز  رئیس  ناجی،  علیرضا 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  ویروس شناسی 
در  که  تغییری  »هر  گفت:  هم  ایران  بهشتی 
شود،  ایجاد  کرونا  واکسن  هدف  پروتئین 
آیا  که  می کند  ایجاد  را  و سؤال  نگرانی  این 
واکسن هایی که در حال ورود به بازار هستند 

همچنان کارایی الزم را دارند؟«
او با بیان اینکه بین 1۰ تا ۲۰ تغییر در ساختار 
کرونا ویروس جهش یافته شناسایی شده است، 
از  نشان  که  دارد  »تئوری هایی وجود  افزود: 
تحت تأثیر قرار گرفتن واکسن در مقابل این 

است  مشخص  آنچه  و  دارد  جدید  ویروس 
حکایت از قدرت انتقال این ویروس نسبت 

به سویه های قبلی دارد.«

وعدهواکسنسازانازایمنیواکسنها
از سوی دیگر شرکت های تولیدکننده واکسن 
کرونا هم در تالش برای اثربخش نشان دادن 
واکسن ها بودند و خبر از آغاز تست واکسن 
بر روی نوع جدید ویروس دادند. برای نمونه 
دو شرکت فایزر و مدرنا در اطالعیه ای اعالم 
کردند که عملکرد واکسن های خود را بر روی 
نوع جهش یافته کروناویروس که به تازگی در 
انگلیس و چند کشور دیگر شیوع پیدا کرده، 

می کنند. بررسی 
»بر  بود:  آمده  مدرنا  شرکت  اطالعیه  در 
می رود  انتظار  موجود  اطالعات  اساس 
واکسن کروناویروس تولیدی این شرکت بر 
به تازگی  که  کروناویروس  جدید  نوع  روی 
را  اثربخشی الزم  شناسایی شده  انگلیس  در 
داشته باشد. البته در هفته های آینده تست های 
این موضوع  تا  انجام خواهد گرفت  دیگری 

مورد تأیید قرار گیرد.«
شرکت فایزر هم اعالم کرد: »در حال جمع آوری 
داده هستیم تا مشخص شود چگونه نمونه خون 
افراد واکسینه شده با واکسن کروناویروس، قادر 
به خنثی سازی نوع جدید این ویروس است.«
پس از اطالعیه شرکت فایزر شرکت بیون تک 
که شریک فایزر در تولید واکسن کرونا است 
و محصول مشترک آنها در 4۵ کشور جهان 
بریتانیا  کانادا،  آمریکا،  ایاالت متحده  ازجمله 
استفاده  مجوز  اروپا  اتحادیه  عضو   ۲۷ و 
واکسن  تولید  امکان  از  خبر  است،  گرفته 
گونه  با  مقابله  برای  هفته  شش  در  جدید 

داد. کرونا  جهش یافته 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  شاهین  اوگور 

»واکسن فایزر-بیون تک امکان ایجاد ایمنی 
در برابر نوع جدید ویروس را دارد و اگر 
هفته  در شش  را  واکسن جدید  باشد  الزم 

ساخت.« خواهیم 
مدیرعامل بیون تک که در یک نشست خبری 
سخن می گفت، افزود: »ما از نظر فنی می توانیم 
در شش هفته واکسن جدید را بسازیم. ضمن 
اینکه زیبایی فن آوری RNA پیام رسان این 
ساخت  کار  مستقیما  می توانیم  ما  که  است 
به  را شبیه  کنیم که خود  را شروع  واکسنی 
ویروس جهش یافته می کند.« شاهین تصریح 
شرکت  این  تولیدی  واکسن  »معتقدم  کرد: 
کارایی  ویروس  جهش یافته  گونه  برابر  در 
مؤثر  از  اطمینان  برای  بااین حال  اما  دارد، 
بودن آن به پژوهش های بیشتری نیاز است.«
ساخت  بنیان  که  آنتی ژنی  شاهین  گفته  به 
گرفته  قرار  فایزر-بیون تک  کرونای  واکسن 
تشکیل  مختلف  اسیدآمینه   ۲۷۰ و  هزار  از 
می شود و در نمونه جهش یافته ویروس فقط 9 
عدد از آن تغییر کرده که کمتر از یک درصد 
است. او افزود: »بدون تالش برای بی خطر 
جلوه دادن ویروس جهش یافته، باید در نظر 
به طور  فایزر-بیون تک  واکسن  که  گرفت 
اصولی این امکان را دارد که خیلی سریع با 
منطبق شود.« گونه های جهش یافته ویروس 
کنسرسیوم  از  ژن شناسی  متخصصان 
سویه  که  هم  بریتانیا   19 کووید  ژنومیکس 
»این  کردند:  اعالم  کرده اند  کشف  را  تازه 
کووید  واکسن  کارایی  بر  نباید  جهش ها 
پادتن هایی  آنها  اعتقاد  به  باشد.«  اثرگذار 
که برای مقابله با عفونت های آینده در بدن 
تولید می شود همچنان ویروس را شناسایی 
بااین حال  می گیرد.  هدف  را  آن  و  می کند 
آنها هشدار داده اند که ویروس ممکن است 

دهد. انجام  بیشتری  جهش های  آینده  در 

مژدهآلماندربارهواکسن
دسامبر   ۲۰ یکشنبه  شامگاه  آلمان هم  دولت 
اعالم کرد که کارشناسان اتحادیه اروپا به این 
ضدویروس  واکسن های  که  رسیده اند  نتیجه 
جدید  جهش یافته  نوع  کنترل  برای  کرونا 

ویروس کووید 19 مؤثر است.
ینس اسپان، وزیر بهداشت آلمان در مصاحبه ای 
ZDF، گفت: »بر اساس  با کانال تلویزیونی 
هر آنچه تاکنون می دانیم و به دنبال جلساتی 
برگزار  اروپایی  مقامات  کارشناسان  بین  که 
روی  بر  کرونا  جدید  جهش یافته  گونه  شد، 
واکسن ها تولیدشده هیچ تأثیری منفی ندارد؛ 
نیز  ویروس  جدید  گونه  بر  واکسن   بنابراین 

فعال و مؤثر است.«

شگفتیسازیواکسنروسی
ملی  تحقیقات  مرکز  مدیر  هم  به تازگی 
اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی روسیه )گامالیا( 
خبر از ایمنی بخشی واکسن »اسپوتنیک-۵« در 
برابر نوع جهش یافته ویروس کرونا داد. الکساندر 
گونتسبورگ، مدیر مرکز تحقیقات ملی روسیه 
که با همکاری وزارت دفاع این کشور نخستین 
واکسن کرونا با عنوان »اسپوتنیک-۵« را تولید 
این واکسن  که  کرد  اعالم  ثبت رسانده،  به  و 
جهش یافته  نوع  برابر  در  را  افراد  هم  روسی 
ویروس کرونا ویروس که در انگلیس ثبت شده 

محافظت می کند.
این دانشمند روس در پاسخ خبرنگاران دراین باره 
گفت: »مطمئنا واکسن »اسپوتنیک-۵« در برابر این 
نوع جهش یافته از ویروس کرونا نیز مقاوم است 
و افراد واکسینه شده را از آن محافظت می کند.« 
به گفته او، این جهش فقط روی نقطه کوچکی 
از سطح پروتئین ویروس کرونا تأثیر می گذارد 
و در کارایی واکسن روسی برای مقاوم کردن 

بدن در برابر آن تغییری ایجاد نخواهد کرد.
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در مراسم طرح تکمیلی شهید سلیمانی عنوان شد

  یاسر مختاری
روز  چهل  کرونا،  رسیدن  اوج  به  از  پس 
با  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  طرح  قبل 
میرهای  و  مرگ  و  مبتالیان  کاهش  هدف 
بهداشت،  وزارت  مشارکت  با  کرونایی 
انقالب  پاسداران  سپاه  کشور،  وزارت 
سازمان  و  احمر  هالل  جمعیت  اسالمی، 

شد.  اجرا  مستضعفین  بسیج 
محدودیت های  اجرای  با  که  طرح  این 
جدید اجتماعی و صنفی همراه بود، کاهش 
نفر  هزار   5 به  کووید19  روزانه  مبتالیان 
زیر  به  کرونایی  میرهای  و  مرگ  کاهش  و 

داشت.  پی  در  را  نفر   150
سلیمانی  شهید  طرح  بودن  آمیز  موفقیت 
تشویق  طرح  استمرار  بر  را  آن  مجریان 

است.  کرده 
در همین راستا روز یکشنبه 8 دی ماه مراسم 
طرح تکمیلی شهید سلیمانی با حضور وزیر 
بهداشت، فرمانده کل سپاه، رئیس سازمان 

شد. برگزار  مستضعفین  بسیج 
نمکی،  سعید  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
اشاره  با  مراسم  این  در  بهداشت  وزیر 
طرح  این  در  بسیج  و  سپاه  مشارکت  به 
طرح  این  از  نه  بسیج  و  »سپاه  گفت: 
ما  همراه  بیماری  شیوع  بتدای  ا از  که 
پیداست  می کنیم  ما  که  بودند.کارهایی 
حفظ  برای  می کنید  شما  که  کار هایی  و 
شرایط  یک  در  ما  ناپیداست.  ملی  عزت 
سخت با گرفتاری کووید 19 مواجه شدیم. 
لمللی  نه ای در عرصه بین ا اجحافی که دیوا

داشت  روا  ما  ویژه  به  و  جهان  همه  بر 
است.« نداشته  سابقه 

معظم  رهبر  حمایت های  به  اشاره  با  وی 
انقالب از اقدامات بهداشتی و درمانی برای 
کنترل کرونا در کشور اظهار کرد: »همکاران 
من بدون سپر و دفاع، تن به آتش می زدند 
روز های  تجهیزات  و  دارو  انتقال  برای  و 
تیزبینانه  سختی داشتیم و رهبری داهیانه و 
به ما کمک کرد.  بود   این ماجرا  که پشت 
در  رهبر  دو  دونگاه  و  دیدگاه  دو  تفاوت 
ایران و آمریکا تفاوت بارزی بود.  یک سو 
را  پروتکل ها  که  است  غرب  در  رهبری 
ایران  در  رهبری   دیگر سو  و  ندارد  قبول 
پروتکل ها  نخست  روز  از  خود  که  است 

می کند.« رعایت  را 
شیوه  ز  ا »استفاده  فزود:  ا بهداشت  وزیر 
ین  ا با  و  آمد  ما  کار  به  مقدس  دفاع 
به  بعد  و  ساختیم  سنگر  بتدا  ا شیوه 
دوره  ولین  ا در  کردیم.  حمله  دشمن 
تجربه  را  ین  ا کرونا  با  مبارزه  ملی  بسیج 
روز  در   30 به حدود  فوتی ها  که  کردیم 
هیچ  در  شهروند  هیچ  مرگ  برای  رسید. 
آن ها  حتی  نیستیم  خوشحال  دنیا  کجای 
چه  دیدیم  رند،  دا ظالمی  دولت های  که 
نظام  که  لمان  آ در  حتی  فتاد  ا قاتی  تفا ا

» رند. دا خاصی  بهداشتی 
وی افزود: »امروز آمار ما در کاهش مرگ ها 
از 10 درصد به 60 درصد رسیده است. مردم 
این  با  هستند  موفقیت ها  مشاهده  حال  در 
که  هستیم  هم  رسانه ای  خباثت  شاهد  حال 

مدام تشکیک می کنند. شفاف ترین عدد ها و 
رقم ها را به دنیا اعالم می کنیم و هیچ وقت 
پنهانکاری نکردیم، اما متأسفانه عواملی هم در 
داخل در این شیپور تشکیک دشمن می دمند.«
استمرار  اینکه  بر  تأکید  با  بهداشت  وزیر 
گفت:  بپیماییم  هم  با  باید  را  راه  این 
این  اما  برویم،  صفر  مرگ  سمت  به  »باید 
و  است  کردن  چموشی  حال  در  ویروس 
این  با  بیاید  هم  سخت تر  روز های  اگر 
همدلی و همکاری از آن گذر خواهیم کرد. 
ایران  ملت  برای  همکاری  و  همدلی  این 
روز های  امیدوارم  و  شد  سرمایه  نظام  و 
سالمت  مدافعان  کنیم.  سپری  را  بهتری 
همیاران  و  همراهان  و  نبودند  تنها  کشور 

داشتند.« صدیقی 
به  همایش  این  حاشیه  در  همچنین  نمکی 
و  مدیریت  طرح  وضعیت  آخرین  بررسی 
بیان  با  اپیدمی کووید19 پرداخت و  کنترل 
اینکه همدلی و وفاقی که با نیروهای مسلح 
امروز  به  مربوط  داشتیم،  بسیج  سازمان  و 
خوشبختانه  گذشته  »سال  گفت:   نیست، 
با  را  خون  فشار  کنترل  ملی  بسیج  طرح 
آن  در  و  اجرا  کشور  در  بسیجی ها  کمک 
را  هزار   ۷00 و  میلیون   30 حدود  طرح 
جدید  بیمار  توجهی  قابل  تعداد  و  رصد 
بودند  خبر  بی  خود  خون  پرفشاری  از  که 

کردیم.« شناسایی  را 
ویروس  ورود  محض  »به  داد:  ادامه  وی 
کرونا به کشور، با عزیزان در سپاه و بسیج 
جلساتی داشتیم و با کمک آنها در فروردین 

و  مرگ  توانستیم،  امسال  ماه  اردیبهشت  و 
40 مورد  میر روزانه بیماران را به کمتر از 
شکل  به  را  کووید19  و  برسانیم  روز  در 

کنیم.« مهار  توجهی  قابل 
نمکی افزود: »در طرح بسیار ارزنده شهید 
از  را  مشترکی  کار  سلیمانی،  قاسم  حاج 
با سازمان بسیج در سراسر کشور  آبان   ۲0
روز   40 حدود  گذشت  با  و  کردیم  آغاز 
هدف  اینکه  وجود  با  طرح  این  آغاز  از 
میر  و  مرگ  میزان  که  بودیم  کرده  گذاری 
بستری  میزان  و  10 درصد  بیماران  روزانه 
با  کند.  پیدا  کاهش  درصد   30 بیماران 
حرکت،  این  به  خدا  که  گوییم  می  افتخار 
حداقل  کاهش  شاهد  امروز  و  داد  برکت 
و  بیماران  میر  و  مرگ  درصدی   60 تا   50
۷0 درصدی بستری  60 تا  همچنین کاهش 

هستیم.« بیماران 
»خوشبختانه  شد:  یادآور  بهداشت  وزیر 
در  بیماران  میر  و  مرگ  و  بیماری  روند 
این  و  است  تنزل  و  کاهش  به  رو  کشور 
التهاب  اوج  در  که  است  افتخاراتی  از 
اما  جهان  برای  کرونا  سرکشی  و  جهانی 
و  همدلی  با  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
وفاق بین وزارت بهداشت، بسیج، دستگاه 
های مختلف و همراهی مردم، به دست آمد 
و  همدلی  و  وفاق  این  با  که  امیدواریم  و 
گرفته  شکل  که  ملی  عظیم  گذاری  سرمایه 
های  گام  ویروس،  مهار  انتهای  تا  بتوانیم 

برداریم.« را  موثرتری 
ادامه در صفحه 14 

کاهش 60 درصدی مرگ های روزانه کرونایی در کشور
غربالگری 17 میلیون خانوار ایرانی
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 ادامه از صفحه 13
اجرای پروتکل ها به بیش از 85  درصد 

رسیده است
سلیمانی  شهید  طرح  تشریح  در  نمکی 
گفت: »در این طرح در سه حوزه مراقبت، 
حمایت و نظارت اقدام می کنیم. در هر سه 
کشور  در  چشمگیری  دستاوردهای  حوزه 
با  توانسته ایم  مراقبت  بخش  در  داشته ایم. 
مراکز  در  مراقبت  و  خانه  به  خانه  مراقبت 
کرده،  پیدا  گسترش  شدت  به  که  سرپایی 
ویروس را هدف قرار دهیم. در طرح شهید 
باال  را  روزانه  تست های  تعداد  سلیمانی، 
بردیم و بیماریابی را فعال و تقویت کردیم.«
از  غیر  نظارت  حوزه  »در  داد:  ادامه  وی 
از  دیگر  دستگاه های  برخی  بسیج  سازمان 
جمله هالل احمر در کنار وزارت بهداشت 
اجرای  بیشتر،  نظارت  با  توانستیم  و  بوده 
بیش  به  مناطق  از  خیلی  در  را  ها  پروتکل 
متوسط  طور  به  کشور  در  و  درصد   9۰ از 

برسانیم.« درصد   8۵ تا   84 بین 
شهید  طرح  »در  افزود:  بهداشت  وزیر 
سلیمانی، تعداد قابل توجهی از خانوارهای 
منزل  در  بودند،  نیازمند  که  بیمار  دارای 
گرفتند  قرار  حمایت  مورد  اقامتگاه ها  و 
چشمگیر  بسیار  حمایت ها  این  ارقام  که 

است.« بوده  توجه  قابل  و 

مشعل های امید مهار بیماری
فرمانده  سالمی،  حسین  سرلشکر،  سردار 
با  نشست  این  در  نیز  پاسداران  سپاه  کل 
فداکار  و  بزرگ  زنان  و  مردان  اینکه  بیان 
در  بزرگی  سرافرازی  و  افتخار ها  خالق 
بودند،  ایران  ملت  برای  کرونا  با  مقابله 
حماسه  پرستاران  و  اطبا  »همه  کرد:  اظهار 
همیشه  برای  آن ها  تالش های  و  آفریدند 

بود.« خواهد  جاودان 
است  خطرناک  پدیده  »این  گفت:  سالمی 
این  است.  کرده  درگیر  را  جهان  همه  و 
تحت  را  ما  جامعه  شوکی  مانند  به  پدیده 

معیشتی،  روانی،  آثار  داد.  قرار  خود  تأثیر 
اقتصادی و سیاسی این مسئله از اول مورد 
توجه بود و در جهان هم این مسئله مطرح 
بود. در برخی از کشور های پیشرفته جهان 
به سرقت  فرودگاه ها  در  را  ماسک ها  حتی 
می بردند و اخالق هم حتی رعایت نمی شد.«
و  امید  »مشعل های  فرمانده کل سپاه گفت: 
آرامش با همدلی و دست به دست هم دادن 
به مردم خواهد رسید. در مراحل مختلف این 
مسائل مهار و دوباره اوج گرفت. ما کماکان 
این  مدیریت  هستیم  کرونا  مهار  حال  در 
موضوع بسیار مهم است. در تمام کشور های 
قدرتمند  پروتکل های  از  که  جهان  پیشرفته 
بهداشتی و نیرو های بهداشتی برخوردارند، 
اما منحنی رشد این ویروس صعودی است، 

است.« نزولی  منحنی  این  ایران  در  اما 
نزول  شاهد  »ما  گفت:  سپاه  کل  فرمانده 
منحنی رشد هستیم و این کار بزرگی است. 
وقتی منحنی رو به نزول است حتما عواملی 
هم  با  عوامل  همه  می بینیم  و  دارد  وجود 
درمانی  و  بهداشتی  کادر  شدند.  هم راستا 
یک  و  کند  مدیریت  زیبایی  به  توانسته  ما 
نداشته ایم،  بیمارستان  در های  پشت  بیمار 

شهید  خانه  به  خانه  غربالگری  طرح  اما 
سلیمانی که محصول همکاری سازمان بسیج 
و  بود  مهم  بسیار  است  بهداشت  وزارت  و 
حتما  موفقیت  می شود  افزا  هم  کار ها  وقتی 

می شود.« حاصل 
سالمی بیان کرد: »شروع خوبی برای کنترل 
بیماری ثبت شده است، اما ادامه این روند 
مهم تر است آنقدر باید استمرار پیدا کند تا 
طرح  کنیم.  کنترل  را  چیز  همه  بتوانیم  ما 
اگر  و  است  موفقی  تجربه  سلیمانی  شهید 
ساختار های  بتوانند  هم  دیگر  کشور های 
اجتماعی خود را درست کنند می توانند روند 
آماده ایم  کنند.  تبدیل  نزولی  به  را  صعودی 

باشیم و  بهداشت  وزارت  کنار  در  همچنان 
ان شاءاهلل واکسن های ملی ما جواب بدهند 

برسند.« آرامش  به  مردم  تا 

غربالگری بیش از ۱۷ میلیون خانوار
سازمان  رئیس  سلیمانی،  غالمرضا  سردار 
این  در  سخنانی  طی  نیز  مستضعفین،  بسیج 
حضرت  شهادت  سالروز  تسلیت  با  مراسم 
جبهه های  شهدای  »یاد  گفت:  )س(  زهرا 
مقاومت به ویژه یاد و خاطره سردار سلیمانی 

را که در آستانه سالگرد آن شهید عزیز قرار 
می داریم.« گرامی  داریم، 

آغاز  از  4۵ روز  تا   4۰ افزود: »حدود  وی 
و  طرح  که  می گذرد  سلیمانی  شهید  طرح 
و  کشور  دستگاه های  بین  بزرگ  پروژه ای 
مسئوالن  و  مردم  طرح  این  در  بود،  مردم 
آمار ها  و  همراه شدند  و شهرستانی  استانی 
حاکی از موفقیت نظام جمهوری اسالمی در 

است.« کرونا  ویروس  زنجیره  قطع 
افزود:  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
»همانطور که این طرح آغاز خوبی داشت، 
امیدواریم در آینده استمرار بهتری را داشته 
بتوانیم  و  شده  کنترل  ویروس  این  تا  باشد 

کنیم.« آغاز  را  ریشه کنی  مرحله 
آمارهای  استان ها  اینکه  بیان  با  سلیمانی 
که  داشتند  مبتالیان  آمار  کاهش  در  خوبی 
نشان از هدف گذاری درست است، تصریح 
خانوار  میلیون   1۷ از  بیش  االن  »تا  کرد: 
می شوند  شامل  را  میلیونی   ۶۲ جمعیت  که 
از  بیش  با  مهم  این  که  شدند  غربالگری 
کشور  در  سالمت  سفیر  میلیون  نیم  چهارو 
انجام شده است. از کارکنان وزارت بهداشت 
می کنیم  تشکر  پزشکی  آموزش  و  درمان 
این  اجراب  در  خوبی  بسیار  همکاری  که 

داشتند.« طرح 

سلیمانی: تا االن بیش از ۱۷ 
میلیون خانوار که جمعیت ۶۲ 

میلیونی را شامل می شوند 
غربالگری شدند که این مهم 
با بیش از چهارو نیم میلیون 

سفیر سالمت در کشور انجام 
شده است. از کارکنان وزارت 

بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی تشکر می کنیم که 

همکاری بسیار خوبی در اجراب 
این طرح داشتند

نمکی: امروز آمار ما در کاهش 
مرگ ها از ۱0 درصد به ۶0 

درصد رسیده است. مردم در 
حال مشاهده موفقیت ها هستند 

با این حال شاهد خباثت رسانه ای 
هم هستیم که مدام تشکیک 
می کنند. شفاف ترین عدد ها و 

رقم ها را ما داریم به دنیا اعالم 
می کنیم و هیچ وقت پنهانکاری 

نکردیم، اما متأسفانه عواملی هم 
در داخل در این شیپور تشکیک 

دشمن می دمند

سالمی: شروع خوبی برای 
کنترل بیماری ثبت شده است، 

اما ادامه این روند مهم تر 
است آنقدر باید استمرار پیدا 

کند تا ما بتوانیم همه چیز 
را کنترل کنیم. طرح شهید 

سلیمانی تجربه موفقی است 
و اگر کشور های دیگر هم 

بتوانند ساختار های اجتماعی 
خود را درست کنند می توانند 

روند صعودی را به نزولی 
تبدیل کنند
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