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تاکید رییس جمهور بر تزریق واکسن کرونا براساس جدول جامعه هدف خبـر

  اولویت اول، کادر درمان و سالمندان
انجام  اقدامات  با  است  امیدوار  »دولت  گفت:  جمهور  رئیس 
گرفته، در کنار پیگیری مجدانه برای تولید داخلی واکسن، در 
هفته  های آینده با خرید واکسن از شرکت های مختلف و انتقال 
آن به داخل کشور، واکسیناسیون بر اساس اولویت  بندی و جدول 
آماده شده از جامعه هدف در کشور با اولویت کادر درمانی و 

سالمندان آغاز شود.«
به گزارش سپید، در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت که به ریاست حسن روحانی برگزار شد، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی از فعالیت ها و اقدامات 
انجام گرفته در تامین منابع و خرید واکسن کرونا از تولیدکنندگان 

مختلف در خارج از کشور، گزارش هایی ارائه کردند.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم تسریع در اقدامات و فعالیت های 
انجام گرفته در این زمینه تصریح کرد: »بانک مرکزی، وزارت 
وزارت  کنار  در  باید  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  خارجه  امور 
بهداشت که مسئول دقت های الزم کارشناسی است، به گونه  ای 
برنامه ریزی کنند که خرید و انتقال واکسن به کشور سریع  تر به 

سرانجام برسد.«ایسنا

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به وضعیت بیماری 
در کشور در عین حال توضیخاتی درباره تولید و واردات واکسن 
کرونا ارائه کرد و گفت: »تنها مرجع رسمی تزریق واکسن کرونا 
شبکه بهداشت و درمان است و عرضه واکسن از هر جای دیگری 
مردود و غیرقانونی است و تزریق واکسن بر اساس اولویت بندی 

و اعالم قبلی از شبکه بهداشت انجام خواهد شد.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی ضمن بیان این مطلب، درباره 
آلودگی هوا و عوارض آن گفت: »قبل از بحث کرونا، آلودگی هوا 
همیشه در کالنشهرها مطرح بوده است زیرا ذرات معلق می تواند 
به بافت ریه آسیب بزند. ویروس کرونا و سایر بیماری های دستگاه 
تنفسی هم هدف اولشان تهاجم به ریه ها است. ارتباط تشدید 
کرونا با آلودگی هوا ثابت شده است، اولین آسیب هر پاتوژنی به 
ریه در اختالل تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن در ریه ها است، 
ریه به عنوان فیلتر هوا برای سلول های بدن عمل می کند و هر 

عامل سبب شود دستگاه تنفسی آسیب ببیند خطرناک است.«
وی افزود: »یکی از معضالت اصلی کالنشهرها بحث حمل و 
نقل عمومی است و اکنون در رابطه با کرونا و آلودگی هوا دچار 
دوگانگی هستیم. اگر مردم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده 
کنند هوا آلوده تر می شود اما در بحران کرونا می گوییم بیشتر از 
وسایل شخصی استفاده کنند تا تراکم پیش نیاید. تنها راه این است 
که وسایل حمل و نقل عمومی گسترده شود و نکته دوم نوع 

سوخت است که در وسایل نقلیه و نیروگاه ها مصرف می شود و در 
آلودگی هوا بسیار موثر است. از طرف دیگر ماشین های فرسوده ای 
که در شهرها تردد می کنند نیز عامل دیگری برای آلودگی هوا 
هستند. البته بر اساس قانون هوای پاک نباید تردد داشته باشند.«

رییسی در رابطه با ویروس جهش یافته کرونا در انگلستان تاکید 
کرد: »متاسفانه خبردار شدیم در کشورهای همسایه شرقی هم این 
ویروس مشاهده شده است و نگران کننده است. ویروس انگلیسی 
کرونا دیر یا زود به همه جا خواهد رفت. ویروس کرونا همواره 
مستعد جهش در هر جای جهان است و تاکنون هم جهش های 
زیادی داشته است اما، چیزی که هراس از ویروس انگلیسی را 
افزایش داده است افزایش سرایت ۷۰ درصدی ویروس است 
زیرا جهش در جایی رخ داده که قدرت چسبندگی ویروس را 
باال می برد. ویروس 3۰ شهریور در انگلستان پیدا شد اما در 
هفته سوم آذرماه بعد از آنکه 11۰8 مورد مبتال پیدا کردند تازه 

اطالع رسانی آغاز شد.«
معاون وزیر بهداشت در رابطه با ممنوعیت پروازهای خارجی 
گفت: »علی رغم آنکه 5۰ کشور محدودیت پرواز با انگلستان 
ایجاد کردند اما دیدیم که کشورهای مختلفی درگیر این نوع از 
ویروس شدند و حتی چهار مورد در عمان مشاهده شد و اخیرا 
هم صحبت هایی از ابتال در پاکستان شنیدیم. ما همواره باید 
آمادگی داشته باشیم. بالفاصله پس از انتشار اطالعات ویروس 
انگلیسی پرواز انگلیس به ایران لغو شد و سپس قرار شد هر 
کسی از کل کشورهای اروپایی وارد کشور می شود اول تست 
PCR منفی داشته باشد و دوم در داخل کشور هم از آنها تست 
گرفته  شود و تا زمان اعالم نتیجه باید در قرنطینه خانگی بمانند. 
حتی زمان اعالم جهش ویروس لیست مسافرینی که دو هفته 
قبل هم به کشور وارد شده بودند را بررسی کردیم و حتی سه 
نفر عالمت دار را در مشهد بررسی کردیم. مرزها باید کنترل 
شوند اما ما باید فرض کنیم ویروس وارد کشور شده است، 
هیچ کار جدیدی نیست که انجام دهیم تنها باید پروتکل های 

فعلی را تشدید کنیم.«
وی افزود: »مرتباً باید نوع ویروس را بررسی کنیم و خوشبختانه 

تاکنون رد پایی از ویروس انگلیسی در کشور ندیدیم. ما از ساده 
انگاری، بسیار بیشتر از ویروس جهش یافته کرونا می ترسیم چون 

سه موج بیماری را تجربه کردیم.«
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: »رویکرد ما نسبت به قبل تفاوت 
پیدا کرده است و سعی می کنیم پیش از به اوج رسیدن بیماری 
در شهرها به فکر باشیم و هشدار دهیم، االن در استان گیالن شهر 
الهیجان در مرز هشدار است. اینکه در شهرهای شمالی درگیری 
بیماری بیشتر وجود دارد شاید به دلیل کار بیشتر کارگران فصلی 
در باغ های پرتقال و حتی مسافرت های چند هفته قبل باشد، االن 
در استان های شمالی بیشتر روستاها درگیر می شوند. شهرهای 
آمل، بابل، تنکابن، جویبار، چالوس، رامسر، ساری، سوادکوه 
شمالی، فریدون کنار، قائم شهر، میاندرود و نکا در مرز خطر هستند.«
وی در ادامه تاکید کرد: »در شهرهایی که قرمر اعالم می شود تمام 
محدودیت های مربوط به شهرهای قرمز اعمال می شود. در اول آذر 
تعداد شهرهای قرمز بسیار باال بود تا اینکه با ایجاد محدودیت ها 
در ۲9 آذر دیگر شهر قرمز نداشتیم ولی 1۰ دی دوباره چند شهر 
قرمز شدند. االن تقریبا کل کشور زرد شدند البته االن ۴شهر قرمز) 
آمل، رامسر، ساری و سوادکوه شمالی(، ۴3 شهر نارنجی و ۴۰1 
شهر زرد داریم. اکثر استان های کشور پیک سوم بیماری را رد 
کردند و تنها استانی که خیز سوم تازه شروع شده است مازندارن 
است که اکنون در حال گذر از پیک سوم است. از طرف دیگر 
یکی از استان های بسیار موفق در کنترل بیماری که خیز سوم 

بیماری هم نداشته است هرمزگان است.«
وی افزود: »موج سوم بسیار سهمگین بود، بیمارستان ها پر بود 
و روزانه قریب به 3۰۰۰ نفر بستری می شدند و مرگ و میر به 
مرز 5۰۰ نفر رسیده بود و اکنون به حدود 1۰۰ نفر رسیده است. 
میانگین کشوری رعایت پروتکل ها 8۶ درصد است. از مهرماه 
تعداد تست ها دو برابر شد و این روند افزایشی ادامه دارد و 
سپس از 5 آبان محدودیت های بیشتر آغاز شد. از االن به بعد 
برنامه اصلی ما طرح شهید سلیمانی است زیرا اهداف این طرح 
مبتنی بر شناسایی زودهنگام بیماران و قرنطینه کردن آن ها است.«

ادامه در صفحه 3 

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کرد

شبکه بهداشتی، تنها مرجع معتبر تزریق واکسن کرونا



وزیر بهداشت اعالم کرد خبـر

گروه های پرخطر، اولین دریافت کنندگان واکسن کرونا
وزیر بهداشت آخرین اقدامات انجام شده جهت خرید واکسن کرونا 
و همچنین پیگیری های انجام شده از تست بالینی واکسن ایرانی کرونا 

تا این لحظه را اعالم کرد.
به گزارش سپید، سعید نمکی درباره اقدامات انجام شده جهت تامین 
واکسن کرونا گفت: »واکسن را از راه های مختلف برای مردم تهیه 
می کنیم. از مردم می خواهم از خبرهای متفرقی که در رابطه با واکسن 
می شنوید یک گوشتان در و گوش دیگر را دروازه کنید تا روح و 
روانتان درگیر حاشیه ها نشود. بنابراین خبر واکسن را به درستی و 
راستی از وزیر بهداشت بشنوید؛ فردی که دارای تجربه و تخصص 
است و از روز نخست ویروس در ووهان چین، صادقانه هر چه بوده 

با شما مردم مطرح کرده است.«
وی تاکید کرد: »بنابراین تالش می کنیم مطمئن ترین واکسن را از مطمئن ترین 
مسیر تهیه کنیم. در همین راستا تیمی را از مدت ها پیش مأمور کردیم تا 
اولویتهای عالمانه تزریق واکسن در گروه های آسیب پذیر را مهیا کنند. 
این کار صورت گرفت و اکنون می دانیم که باید واکسیناسیون را از چه 
سنی و چه گروهی شروع کنیم. زمانی که واکسن به کشور برسد حتما 
به استحضار مردم خواهیم رساند و از گروه های پرخطر به عنوان اولین 

دریافت کنندگان واکسن دعوت خواهیم کرد.«
وزیر بهداشت گفت: »واکسن داخلی را هم روزی دو بار پیگیرم. تا این 
لحظه موفق ترین شیوه تزریق و آزمایشاتی که در این عزیزان پیگیری 
می شود را شاهد هستیم. آزمایشات را از نظر بالینی و سطح سرم آنتی 
بادی در روزهای آتی دنبال خواهیم کرد و نتایج را به استحضار مردم 

شریف خواهیم رساند.«

نمکی همچنین از اقدام ایران برای تولید مشترک واکسن کرونا خبر داد و 
گفت: »واکسن دیگری را با یک کشور دیگر سازنده واکسن دنبال می کنیم. 
انشااهلل در انستیتو پاستور فاز سو بالینی این واکسن را از بهمن ماه شروع 

خواهیم کرد. این خبرها را مستمر به مردم کشور اعالم خواهم کرد.«
وی گفت: »امیدوارم حداکثر اواخر بهار سال آینده واکسن ساخت 

کشورمان را به کار ببریم.«
وزیر بهداشت درباره طرح شهید قاسم سلیمانی نیز گفت: »طرح شهید 
قاسم سلیمانی که با همراهی دوستان عزیز ما در دستگاه های مختلف 
شکل گرفت به خصوص همراهان ما در سازمان بسیج و وزارتخانه های 
دیگر دولت و کمک مردم دولت و کسبه که اصول و پروتکل ها را 

رعایت کردند، دستاوردهای عظیمی داشته است. هفته ای که گذشت 
برای جهان هفته تلخی بود. آمار مرگ و میر در کشورهای امریکا و 
اروپا به شدت جانگداز بود. آمریکا متاسفانه مرگ بیش از 3500 نفر 
در روز را تجربه کرد و کشورهایی مثل انگلیس، آلمان وایتالیا مرگهای 

نزدیک و بیش از هزار نفر در روز را متاسفانه تجربه کردند.«
وی افزود: »کشور عزیز ما خوشبختانه دستاوردی داشت بسیار ستودنی 
و امروز)یک شنبه 14 دی( هم آمار مرگ ها را مالحظه کردم و کاهش 
چشمگیری را می بینیم و داریم می رسیم به مرز دو رقمی؛ گرچه که 
حتی یک مورد مرگ هم زیاد است، ولی سقوط مرگ و بستری را در 
آمارها هر روز مشاهده می کنید. امیدوارم در روزهای آتی هفته جاری 
به مرگ های دو رقمی برسیم و کم کم بتوانیم مرگ ها را به حداقل 

ممکن برسانیم.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »باز هم نگرانی های خودمان را اعالم می کنیم. 
همانطور که در روزهای قبل گفتم هر منطقه نارنجی در نقشه سرزمین 
تبدیل به زرد می شود و مالحظه می کنید این حرکت عظیم و ستودنی 
چه تاثیری در رنگ بندی شهرها داشت. مرتبا لکه ها و نقطه های قرمز 
کم و به نارنجی و زرد افزایش یافتند و نارنجی ها جای خود را به زردها 
دادند و در آتی هم زردها به سفید تبدیل خواهد شد. اما متاسفانه چهار 
نقطه قرمز جدید در استان مازندران پیدا کردیم و قبال هم گفته بودیم 
که اگر مراعات نکنیم نقاط نارنجی بدل به قرمز می شوند. همکاران چه 
در استانداری مازندران چه دانشگاه علوم پزشکی و چه کارشناسان ما 
در آنجا تمام تالششان آن است که موج شکل گرفته را مهار کنند و 

این نقاط قرمز تبدیل به نارنجی و زرد در آینده نزدیک شود.«ایسنا

یک متخصص عفونی با بیان اینکه ایمنی ایجاد شده ناشی از ویروس 
کرونا، از ابتالی مجدد به این ویروس پیشگیری نمی کند، گفت: 
»آنتی بادی در خون هیچ تضمینی به بهبودیافتگان کرونایی برای 

رفتارهای پرخطر نمی دهد.«
به گزارش سپید، داود یادگاری نیا با اشاره به این که وجود آنتی بادی 
کرونا در خون به هیچ عنوان نمی تواند از ابتالی مجدد به بیماری 
پیشگیری کند، اظهار کرد: »هنوز به صورت صددرصد مشخص 
نیست که آیا آنتی بادی نقش محافظتی در بدن فرد دارد یا خیر.«

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: »از زمان شیوع کرونا تابه 
امروز افرادی )خصوصا در بین کادر بهداشت و درمان( علی رغم 

وجود آنتی بادی در بدن مجددا به کرونا مبتال شدند.«

رییس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه با 
بیان این که صرف وجود آنتی بادی به افراد مجوز انجام رفتارهای 
پرخطر نمی دهد، تاکید کرد: »همچنان تا زمان تولید داروی موثر و 
واکسن باید در هر شرایطی استفاده از ماسک و توجه به توصیه های 

بهداشتی را برای پیشگیری از ابتال به کرونا جدی بگیریم.«
وی با اشاره به این که سیر مبتالشدن کرونای کودکان درمقایسه 
با بزرگساالن بسیار متفاوت است، خاطرنشان کرد: »سیستم ایمنی 

کودکان معموالً در مواجه با ویروس کووید1۹ مقاوم تر است.«
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
یادگاری نیا در ادامه با اشاره به تفاوت انتقال آنفلوآنزا و کرونا از 
کودکان به بالغین توضیح داد: »برخالف آنفلوآنزا که بیماری بیشتر 

از کودکان به بزرگساالن سرایت می کند، مشاهدات و تحقیقات 
گواه این موضوع است که ویروس کووید1۹ در بیشتر موارد از 

بزرگساالن به کودکان منتقل می شود.«

وجود آنتی بادی کرونا در خون، تضمینی برای بهبودیافتگان نیست

 ادامه از صفحه 2
رییسی درباره واکسن ایرانی کرونا اظهار کرد: »تاکنون در دنیا گاهی 
اوقات حتی تولید واکسن ها تا ۲0 سال طول کشیده است چون باید 
مراحل فنی را به دقت طی کند. سازمان جهانی بهداشت به دلیل 
شرایط خاص بیماری کرونا در جهان مجوز اورژانسی داده است 
که برخی فازهای واکسن را با یکدیگر ادغام کنیم تا واکسن سریع تر 
به دست آید. یک فاز تحقیقات است، یک فاز پره کلینیکال است 
که واکسن بر حیوانات آزمایش می شود و بیشتر به دنبال اثربخشی 
واکسن هستند و فاز یک انسانی را داریم که هدف اصلی اش پیدا 
کردن عوارض واکسن است و روی چند ده نفر آزمایش می شود، 
فاز دو بر چند صد نفر آزمایش می شود و در فاز سه واکسیناسیون 

می تواند بر بیش از 100 هزارنفر هم انجام شود.«
وی درباره تولید مشترک واکسن با کشور کوبا گفت: »استراتژی های 
تامین واکسن در ایران مشخص است. خیلی از کشورها خودشان 

را در معرض آزمایش کلینیکال ترایال واکسن ها قرار دادند و وقتی 
می گوییم فالن کشور عربی واکسن زده یعنی واکسن را در فاز 
3 مطالعاتی دریافت کرده و معنای آن خرید واکسن تایید شده 
نیست. در کشور ما با تاکید وزیر بهداشت قرار شد ما در صورتی 
وارد فاز آزمایشی شویم که واکسن تکنولوژی خودمان باشد و 
یا با کشوری مشترک باشیم. حتی فاز یک و دو مطالعات بالینی 
واکسن مشترک با کوبا در کشور و روی خودمان امتحان نشده 
است. واکسن پنوموکوک  هم مشترکا با کشور کوبا در حال تولید 
هستیم و خط تولیدمان در انستیتو پاستور به دلیل پنوموکوک اماده 
است و این زیرساخت وجود دارد که به تولید انبوه واکسن کرونا 
هم برسیم . کشور ما 100 سال سابقه ی داشتن انستینو پاستور و 
سابقه درخشان واکسن سازی را دارد. شرکت های دانش بنیان به 
شدت در حال کار و تالش هستند تا سریع تر به واکسن برسیم.«
وی درخصوص وردات واکسن خارجی کرونا گفت: »متاسفانه 

در این زمینه حرف و حدیث زیاد است. تاکنون هیچ واکسنی 
وارد کشور نشده است و مشخص ترین مسیر کوواکس است، 
مشکالتی در انتقال پول داشتیم که حل شده است و امیدواریم 
15 میلیون و ۸00 هزار دوز سهم ما در کووکس پیش از سال 

جدید به دست ما برسد.«
رییسی تاکید کرد: »نظام سطح بندی و اولویت بندی برای تزریق 
واکسن آماده شده است. مردم بدانند تنها مرجع رسمی تزریق 
واکسن کرونا شبکه بهداشت و درمان است و عرضه واکسن از هر 
جای دیگری مردود و غیرقانونی است و تزریق واکسن بر اساس 
اولویت بندی و اعالم قبلی از شبکه بهداشت انجام خواهد شد.«

وی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره بازگشایی تاالرهای 
عروسی بیان کرد: »اگر شرایط فراهم باشد امکان بازگشایی وجود 
دارد االن هنوز شهر و شهرستان سفید نداریم و تاالرها نیز جزو 

مساغل گروه 4 هستند و باید تعطیل باشند.«

شماره 1۸3۹ 153 دی 13۹۹



شماره 41839 15 دی 1399

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران خبر داد خبـر

انجام ۱۵۰ هزار تست پی سی آر  در راستای طرح شهید سلیمانی
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران توضیحاتی را درخصوص اجرای طرح شهید 

قاسم سلیمانی در پایتخت ارائه کرد.
به گزارش سپید، علیرضا زالی در گفت وگو با ایلنا 
درباره طرح شهید قاسم سلیمانی گفت: »تاکنون حدود 
3۰ هزار نفر از مجموعه نیروهای بسیجی در طرح 
شهید سلیمانی حضور دارند و تقریبا یک چهارم از 
نیروهایی که در زمره این طرح در کشور فعالیت 

می کنند، مربوط به استان تهران است.«
وی افزود: »تاکنون بیش از 18۰ هزار بازدید در 
قالب نظارت بر اجرای شیوه نامه های بهداشتی بر 
مشاغل از شروع طرح شهید سلیمانی انجام شده است. 
همچنین حدود 15۰ هزار تست pcr در طول چند 
روز اخیر در راستای اجرای طرح شهید سلیمانی 
اخذ شده است و تقریبا حدود 5 برابر ظرفیت قبلی 
افزایش تست سریع را در این مدت در تهران شاهد 
بوده ایم، در حال حاضر 51۲ تیم مراقبتی در تهران 
شکل گرفته است که از این تعداد بالغ بر 9۲ تیم 
در مراکز جامع سالمت مستقر شده اند و ۴8۰ تیم 
نظارتی جدید با ماموریت مشترک و تلفیقی برای 

نظارت بر شیوه نامه های بهداشتی نیز در حال انجام 
وظیفه هستند.«

وی با اشاره به اجرای طرح شهید سلیمانی در تهران 
گفت: »شتاب طرح در تهران شتاب رو به مطلوبی 

است، اما به دلیل گستردگی جغرافیای تهران، حجم 
زیاد مراجعان و باال بودن میزان زیاد جمعیت و حضور 
3۷۰ محله در تهران که در هیچ جای کشور چنین 
چیزی را نداریم کار کمی سخت است، اما خوشبختانه 

با همت بلند دوستان پیشرفت کار خوب بوده است 
و ما هر هفته این آمارها را هم در وزارت بهداشت 
و هم در ستاد مقابله با کرونا در استان تهران در هر 
سه مولفه مراقبت، حمایت و نظارت رصد می کنیم.«
زالی درباره وضعیت مناطق محروم نیز تصریح کرد: 
»طرح شهید سلیمانی در تهران در حال انجام است، 
اما تاکید اصلی اجرای این طرح در مناطق محروم 
است و تا االن توسط نیروهای بسیج و سپاه تهران در 
شهر تهران انجام می شود از هر ۴ خانوار یک خانوار 
مورد رصد و ارزیابی میدانی قرار گرفته اند و چنانچه 
الزم بوده نیز بسته های معیشتی و حمایتی یا بسته های 

بهداشتی به آن ها ارائه می شود.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران در پایان اضافه کرد: »طبیعتاً طرح شهید سلیمانی 
در مناطق جنوب شرقی، جنوبی و جنوب غربی با 
شتاب بیشتری پیگیری می شود و نیروهای ما در این 
مناطق حضور بیشتری دارند. انشااهلل با برنامه ریزی هایی 
که خواهیم کرد در کنار برنامه های حمایتی بحث 
آموزش همگانی و ترویج مقابله با کرونا و بیماریابی 

سریع را به سرعت انجام دهیم.«

رییس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت: »سه شرکت دانش 
بنیان به جز »برکت« آمادگی خود را برای تولید کیت تشخیص 

سریع کرونا اعالم کردند.«
به گزارش سپید، مصطفی قانعی در خصوص تولید کیت های 
تشخیص کرونا توسط شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: »در 
اسفند ماه سال گذشته زمانی که 15۰ هزار کیت اهدایی سازمان 
جهانی بهداشت رو به اتمام بود، یکی از مشکالت این بود که 
شاید دیگر کیت تشخیص برای فروش در دنیا وجود نداشته باشد.«
 PCR وی ادامه داد: »از اسفند ماه به فاصله ۲ ماه توانستیم به کیت
تشخیصی کرونا دست پیدا کنیم و پس از آن سایر شرکت هایی که 
در این حوزه وارد شدند از یک یا چند فناور افزایش پیدا کرد و در 

حال حاضر چندین شرکت در این زمینه فعال هستند.«

قانعی افزود: »از زمانی که وزارت بهداشت قبول کرد که کیت بهداشتی 
سریع را برای غربالگری جمعیت استفاده کند، سه شرکت دانش 
بنیان به جز »برکت« در این حوزه وارد شدند که در مرحله اخذ 
تاییده نهایی هستند.« دبیر علمی ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح 
کرد: »در حال حاضر ما می توانیم پاسخگوی سهم عمده ای از افراد 
عالمت دار ظرف ۲۰ دقیقه باشیم. کیت PCR یک روز تاخیر در 
جوابدهی داشت و این باعث می شد فرد خود را قرنطینه نکند در 
حالیکه هم اکنون با کیت تشخیصی سریع، فرد به سرعت آگاه 
می شود و می توان جلوی سرایت ابتال را گرفت.« وی در مورد 
اقدامات شرکت های دانش بنیان در تولید محصوالت پیشگیرانه 
بیماری کرونا گفت: »بر اساس داده هایی که در جمعیت به دست 
آورده ایم، متوجه شدیم که یک گروهی هستند که دچار مشکل 

ریوی نمی شوند. در حال حاضر دو یا سه شرکت دانش بنیان در 
حال بررسی هستند تا از پروبیوتیک هایی استفاده شود که پس از 
مصرف دارو، شدت بیماری کاهش پیدا کرده و عوارض ریوی 
بروز نکند.« قانعی تاکید کرد: »ثابت شده که بین باکتری های ساکن 
روده و مشکالت ریه ارتباطات مستقیمی وجود دارد و برخی از 
باکتری های ساکن روده می توانند مانع پیشرفت بیماری در ریه شوند.«

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی در نهایت افزود: »در 
تالشیم تا تولید کیت تشخیص کرونا را به عنوان یک محصول 
پیشگیرانه استفاده کنیم و افراد در معرض خطر را رها نکنیم تا 
بیماری شان پیش برود و دچار مشکل شوند. در حال حاضر برای 
درمان کرونا جز کورتیکواستروئید، اکسیژن و ضد انعقاد داروی 

جدیدی در اختیار نداریم.«

رییس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا مطرح کرد

آمادگی دانش بنیان ها برای تولید کیت تشخیص سریع کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد شناسایی و فوتی ناشی از 
کووید19 در کشور را اعالم کرد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز شنبه تا یک شنبه 
1۴ دی 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 5 هزار و 
9۶۰ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که ۴9۷ 
نفر از آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در 
کشور به یک میلیون و ۲۴3 هزار و ۴3۴ نفر رسید.« الری ادامه داد: 
»متاسفانه 1۰۲ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع 

جان باختگان این بیماری به 55 هزار و 5۴۰ نفر رسید.«
به گفته وی، خوشبختانه تا کنون یک میلیون و 13 هزار و 18 نفر از 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
وی همچنین گفت: »۴953 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 

وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: »تا کنون ۷ میلیون و ۷۷۷ هزار 

و ۴88 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
وی افزود: »در حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیل ها، ۴ شهرستان 
ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در وضعیت قرمز، ۴3 شهرستان 
در وضعیت نارنجی و ۴۰1 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.«

الری گفت: »آلودگی هوا میزان آسیب پذیری دستگاه تنفسی را 
افزایش می دهد و به عنوان زنگ خطری جدی برای بیماران مبتال 
به بیماری های حاد و مزمن تنفسی و همچنین بیماران قلب و عروقی 
است. بر اساس مطالعات و شواهد علمی، آلودگی هوا یکی از عوامل 
افزایش بیماری هایی مانند کووید-19 است.« وی افزود: »افرادی که 
بیماری های زمینه ای دارند و در مناطقی با هوای آلوده زندگی می کنند، 
در معرض خطر بیشتر ابتال به کووید-19 قرار دارند. بنابراین توصیه 
ما به منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا در این ایام این است که 
تا حد امکان در خانه بمانید و در صورت خروج از منزل، استفاده 

مداوم از ماسک را به طور جد در دستور کار خود قرار دهید.«

الری ادامه داد: »از انجام فعالیت هایی مانند قدم زدن در پارک ها و 
دویدن در فضای آزاد به طور جدی خودداری کرده و در منزل نیز 
فعالیت های روزانه خود را کاهش دهید. ضروری است که مبتالیان 
به بیماری های قلبی و ریوی، کودکان، سالمندان، زنان باردار و کسانی 
که بیماری های زمینه ای دارند، از فعالیت های طوالنی و سنگین خارج 
از منزل پرهیز کنند.« وی گفت: »همچنین توصیه می شود که غذاهای 
سرشار از ویتامین و آنتی اکسیدان شامل میوه و سبزیجات بیشتری 
مصرف کرده و از مصرف غذاهای چرب، فست فود و غذاهای فرآوری 
شده خودداری شود. اگر در خانه از سیستم های تصفیه هوا استفاده 
می کنید، فیلترهای آن را به موقع تمیز کرده و در صورت نیاز تعویض 
کنید.ضمنا استفاده از سیستم های تصفیه هوای دارای سیستم ازون ساز 
و اشعه ماورای بنفش به هیچ عنوان توصیه نمی شود. همچنین ضروری 
است که از فعالیت هایی که منجر به افزایش آلودگی هوا در فضاهای 

سربسته می شود، مانند روشن کردن شمع و عود جدا خودداری شود.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۱۰۲ فوتی جدید کرونا در کشور



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

حال عمومی داوطلبان تزریق واکسن ایرانی کرونا خوب است
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص آخرین 
وضعیت عمومی سه داوطلب اولین مطالعه انسانی فاز یک واکسن 
ایرانی کرونا گفت: »حال عمومی آنان خوب است و همه چیز با 

روند مطلوبی پیش می رود.«
به گزارش سپید، پیام طبرسی متخصص بیماری های عفونی در گفت وگو 
با ایرنا اظهار داشت: »مرحله بعدی تزریق واکسن ایرانی کرونا روی 
چهار داوطلب انجام خواهد شد.« وی در پاسخ به این سوال که چه 
زمانی واکسن به چهار داوطلب بعدی تزریق می شود، گفت: »اگر 
وزارت بهداشت روند فعلی را تایید کند، تزریق مرحله دوم این هفته 
انجام می شود.« طبرسی افزود: »هفت روز از اولین تزریق واکسن کرونا 
به داوطلبان باید بگذرد تا چهار داوطلب بعدی وارد این طرح شوند 
و در هر مرحله وزارت بهداشت به دقت بررسی های الزم را انجام 

می دهد و سپس مجوز مرحله بعدی را صادر می کند.«
وی تعداد نفرات مرحله اول تست انسانی نخستین واکسن ایرانی 
کرونا را ۵۶ نفر اعالم کرد و گفت: »از این تعداد ۱۴ نفر دارو نما و 

بقیه واکسن را دریافت می کنند و تا پایان طرح مشخص نیست چه 
کسی واکسن و چه کسی دارو نما می زند.«

طبرسی بیان داشت: »حدود ۲ ماه طول می کشد تا تزریق واکسن ایرانی 
روی این تعداد داوطلب انجام شود.« وی در پاسخ به اینکه آیا نسل های 
ساخت واکسن، کارایی مختلفی دارند، گفت: »این موضوع در کارایی 
آنها فرقی ندارد، در نسل های ساخت واکسن، تکنولوژی فرق می کند 
اما کارایی آنها فرق اساسی ندارد.« اولین تزریق انسانی مرحله اول 
مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا ساخت محققان ایرانی در ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( با نام ُکوو ایران برکت روز سه شنبه 
)نهم دی ماه( با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، روی داوطلبان انجام شد.

نخستین داوطلب این واکسن طیبه مخبر فرزند محمد مخبر رییس 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و دو نفر از مسئوالن این ستاد بودند.

بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور7 نکته مهم را 
در خصوص »واکسن کرونا« خطاب به همه مسئولین، کارشناسان، 

نمایندگان و... گوشزد کرد.
به گزارش سپید، هرچند همه گیری کرونا ماه هاست که کشورهای 
مختلف جهان را درنوردیده است؛ اما در میانه این طوفان سهمگین، 
خبر مسرت بخش تولید واکسن این ویروس، مایه امیدبخشی و 

کورسوی نوری در میان امواج پرتالطم آن بود.
در شرایطی که هر روز و هر ساعت اخبار ضد و نقیض و شایعات 
فراوان در خصوص تولید و واردات واکسن کرونا منتشر می شود، بسیج 
دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به حسب وظیفه ذاتی خود، 
الزم می دانند همچون گذشته، با تبیین و شفاف سازی موضوعات مربوطه، 
نسبت به طی کردن این گام مهم از مسیر مبارزه با کرونا اقدام نمایند. در 
همین راستا بسیج دانشجویی 7 نکته مهم را در خصوص »واکسن کرونا« 

خطاب به همه مسئولین، کارشناسان، نمایندگان و... گوشزد می کند:
1.پذیرش اصل واردات و پرهیز از دوگانه سازی های کاذب: ابتدا 
ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در شرایط فعلی و با توجه 
به تأخیر در آزمایش و تولید انبوه واکسن داخلی کرونا )که شرح برخی 
از دالیل تأسف بار آن در ادامه می آید(، اصل موضوع واردات واکسن 
امری اجتناب ناپذیر است. صیانت از سالمت و جان شهروندان و 
حفظ منافع اقتصادی کشور، مستلزم تسریع در واکسیناسیون و توزیع 
عادالنه آن است. در همین راستا بسیج دانشجویی از تمامی مسئولین 
مربوطه درخواست دارد که اکیداً از دوگانه سازی های کاذب و ارتباط 
موضوعات بی ربط سیاسی )همچون لوایح باقی مانده FATF( با این 
موضوع بپرهیزند؛ زیرا همان گونه که واردات واکسن کرونا در مرحله 
اول واکسیناسیون و برای گروه های پرخطر )افراد دارای بیماری های 
زمینه ای، صعب العالج، سالمندان و خط مقدم کادر درمان( ضروری 
است، حمایت همه جانبه دولت از ساخت واکسن در داخل )اعم از 
تأمین مالی شرکت های تولیدکننده برای تولید انبوه و اعتمادسازی در 
جامعه( و ادامه واکسیناسیون با نسخه داخلی نیز الزم به نظر می رسد.
اعتماد به تولید ملی از اهمیت فوق العاده ای در مدیریت فضای روانی 
جامعه برخوردار است. به گواه متخصصین و کارشناسان، کنترل 
همه گیری بدون اقناع افکار عمومی غیرممکن است. توجه به این 
موضوع که ۹7 درصد از داروهای مورد نیاز در داخل تولید می شوند 
و بیش از ۸۰ درصد از واکسن های اجباری کشور منقش به عنوان 
»ساخت ایران« هستند، زمینه ساز این اعتماد خواهد بود. ورود یکی 
از شرکت های تولیدکننده واکسن به فاز اول کارآزمایی بالینی دلیل 

دیگری بر اثبات این توانمندی است.
2.عدم شتاب زدگی غیر اصولی در واردات: علی رغم ضروری بودن 
واردات واکسن، وزارت بهداشت نباید تحت فشارها و موج سازی های 
رسانه ای، در واردات آن شتاب زدگی غیر اصولی به خرج دهد. علی رغم 
پمپاژ سنگین برخی رسانه ها پیرامون بی توجهی ایران نسبت به سالمت 
مردم، واقعیت اینجاست که بسیاری از دولت ها نیز صرفاً اقدام به 

پیش خرید واکسن کرده اند و تا بدین لحظه تنها ۲۸ کشور مجموعًا 
با حدود ۱۰ میلیون دوز، واکسیناسیون را انجام داده اند. میانگین دوز 
تزریق  شده واکسن در ایاالت متحده آمریکا، ۸.۴ دوز به ازای هر ۱۰۰۰ 
نفر و میانگین جهانی ۱.3 دوز است. تجربه رمدسیویر پیش چشم 
ماست. تبلیغات گسترده و فشار رسانه ای فراوان باعث شد در مدت 
کوتاهی این دارو به کشور وارد شده و حتی خط تولید آن نیز افتتاح 
گردد، اما علی رغم تأیید اولیه FDA در خصوص کاربرد این دارو، 
سازمان جهانی بهداشت در نهایت اعالم کرد این دارو تأثیر چندانی 
در درمان کرونا ندارد. تجربه تلخ دیگر، موضوع واکسن آنفلوآنزاست. 
علی رغم تالش وزارت بهداشت، نه تنها واردات گسترده این واکسن 
در سال جاری، به علت تحریم های آمریکا، به ثمر ننشست، بلکه ارز 

مصرف شده نیز برای مدتی در کشور ترکیه بلوکه شد.
3.لزوم راستی آزمایی واکسن وارداتی: با توجه به تجربه های تلخ 
موجود در حافظه تاریخی ملت ایران، الزم است واکسن وارداتی 
پیش از آغاز توزیع، توسط سازمان غذا و دارو راستی آزمایی شود. 
مردم ما به یاد دارند که خون های آلوده وارداتی از شرکت فرانسوی 
مریو، منجر به گسترش ویروس HIV در ایران شد. با توجه به این 
موضوع، اقتضای حکمرانی عقالنی، ایجاد سازوکار نظارتی جدی 
توسط سازمان مذکور جهت آزمایش و تأیید واکسن های وارداتی و 
شفافیت در این خصوص است. سابقه سیاه برخی شرکت ها نیز مؤید 
این موضوع است. به عنوان مثال شرکت فایزر از سال ۲۰۰۰ تاکنون، 

بیش از ۴.7 میلیارد دالر به علت تخلفات متعدد جریمه شده است.
4.تعلل در تولید واکسن: کارشکنی های متعدد در زیرمجموعه وزارت 
بهداشت باعث شد علی رغم وجود زیرساخت های فنی و نیروی انسانی 
الزم برای ساخت واکسن، این امر با تأخیر مواجه شود. در حالی که 
برخی شرکت های داخلی تولیدکننده، توانایی تولید و آغاز کارآزمایی های 
بالینی را چند ماه پیش از این داشته و می توانستند پیش از آغاز این موج 
سنگین رسانه ای، باعث امیدواری مردم و سربلندی نظام شوند، علت 
تأخیر 3 ماهه وزارت بهداشت در همکاری با مجموعه های فعال این 

حوزه، مانند گروه برکت و مؤسسه رازی چیست؟
5.انحصارزدایی در تولید و واردات: عدم ایجاد انحصار در تولید و 
نیز واردات واکسن از مهم ترین چالش های پیش روی وزارت بهداشت 
است. همان گونه که اشاره شد، الزم است دولت حمایت همه جانبه 
را از همه گروه هایی که توانایی ساخت انواع مختلف واکسن کرونا را 
دارند، در دستور کار قرار دهد؛ که این امر، مطالبه و پیگیری نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی را می طلبد. در موضوع واردات نیز، نباید خود 
را محدود به یک یا دو گزینه کرد. عالوه بر معاهده کوواکس، هرکدام 
از شرکت های مختلف تولیدکننده واکسن در جهان، در صورت کسب 
تأییدیه های الزم و فراهم بودن امکان واردات )با توجه به تحریم های 

ظالمانه( می توانند گزینه مناسبی برای واردات واکسن باشند.
در این خصوص الزم است دولت و بانک مرکزی نسبت به تأمین 
باقی مانده ارز درخواستی وزارت بهداشت جهت اختصاص به این 

موضوع، اقدامات الزم را انجام دهند. هم چنین در این خصوص، الزم 
است مسئولین مربوطه شفاف سازی الزم را در خصوص جزئیات موضوع 

»اهدای ۱۵ هزار دوز واکسن از یک خیریه آمریکایی« انجام دهند.
6.نظام توزیع: یکی دیگر از چالش های اساسی در بحث واکسن، پس 
از تولید یا واردات آن، نظام توزیع خواهد بود. در صورتی که وزارت 
بهداشت از هم اکنون در این خصوص برنامه ای تدوین نکند؛ بالشک در 
آینده ای نزدیک مشکالت انبوهی گریبان گیر نظام سالمت خواهد شد.
اگر واکسیانسیون کرونا، به شکل ناعادالنه و تبعیض آمیز اجرا شود منجر 
به بروز نارضایتی در میان مردم و هدررفت منابع را در پی خواهد داشت. 
همان طور که توزیع کارآمد آن، اعتمادزا و دستاورد بزرگی خواهد بود. 
جهت نیل به این اهداف، تجمیع و هماهنگی امکانات به دور از حاشیه 
و تناقض گویی اهمیت بسیاری دارد. در این راستا پیشنهادهای زیر برای 

مدیریت توزیع واکسن کرونا ارائه می گردد: 
الف( تدوین و اعالم عمومی هرچه سریع تر دستورالعمل تزریق واکسن 

برای گروه های پرخطر به همراه نظام اولویت بندی
ب( راه اندازی سامانه ای شفاف که در آن میزان دوز دریافتی دانشگاه های 
علوم پزشکی، مراکز بهداشتی، مراکز خصوصی و... مشخص شده باشد. 
بروزرسانی آخرین وضعیت واکسیناسیون گروه های مختلف جمعیتی و 
رهگیری شماره سریال هر واکسن بر اساس کد ملی از اقدامات مؤثر در 
جهت اعتمادافزایی و مبارزه با فسادهای احتمالی است که ممکن است 
از طریق این سامانه انجام شود. نکته مهم در این خصوص این است 
که اگر واردات و توزیع واکسن در سطح کشور به صورت غیرشفاف 
و از مسیرهایی غیر از موارد مذکور انجام شود، بدون شک شاهد 
قاچاق واکسن و عرضه غیرقانونی آن با قیمت های نجومی خواهیم بود.
ج( تکمیل و همگام سازی هرچه سریع تر پرونده الکترونیک سالمت و 
سایر سامانه های مرتبط با داده های الکترونیک سالمت که نقش به سزایی 

در شناسایی گروه های خطر و توزیع عادالنه واکسن دارد.
از  پرهیز  و  واکسیناسیون  درباره  اطالع رسانی  مدیریت صحیح  د( 

تناقض گویی های فراوان و مرجعیت چندگانه رسانه ای
7.اثر مکمل واکسن: طبق گفته کارشناسان با واکسیناسیون حداقل 7۰ 
درصد جمعیت می توان به ایمنی جمعی دست یافت. اما باید توجه داشت 
که رسیدن به این درصد از واکسیناسیون ماه ها به طول خواهد انجامید.
در این مدت ادامه رعایت دستورالعمل های بهداشتی و هم چنین ادامه 
اعمال محدودیت ها توسط ستاد ملی مقابله با کرونا الزامی است. حتی 
افرادی که در ماه های آتی نیز واکسن دریافت نمایند، باید به رعایت 
دستورالعمل ها ادامه دهند؛ چرا که هرچند خود نسبت به بیماری مصون 

خواهند بود؛ اما ممکن است عامل انتقال به سایرین باشند.
در پایان بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ضمن 
تقدیر از زحمات فراوان کادر درمان در ۱۰ ماه اخیر در عرصه مقابله 
با کرونا، از مسئولین ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت 
می خواهند با توجه به نکات مذکور، عامل سربلندی ملت ایران در 

این گام مهم و حساس باشند.فارس

اطالعیه بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی درباره واکسن کرونا

شماره ۱۸3۹ ۱۵5 دی ۱3۹۹



چند هزار تهرانی طی ۹ ماه گذشته خون اهدا کرده اند؟ 
مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: »از ابتدای فروردین 
تا پایان آذر سال جاری ۲۱۹ هزار و ۵۰۳ نفر از پایتخت 

نشینان خون اهدا کردند.«
به گزارش سپید، محمدرضا مهدی زاده در گفت وگو با 
ایرنا افزود: »آمار مراجعه پایتخت نشینان به مراکز اهدای 
خون در فاصله زمانی ۹ ماهه امسال، ۲۷۱ هزار و ۱۹۶ 
نفر بود که ۲۱۹ هزار و ۵۰۳ نفر از آنها خون خود را اهدا کردند.« وی در مورد آمار مراجعه مردم 
و میزان اهدای خون پایتخت نشینان در فصل های بهار، تابستان و پاییز امسال گفت: »اهداکنندگان 
خون در این بازه زمانی، مجموعه ای از مردان و زنانی بودند که یا به صورت مستمر در مراکز 
اهدای خون حضور دارند یا در سال های گذشته سابقه اهدای خون داشتند یا افرادی هستند که 

برای بار اول در صف داوطلبان اهدای خون حضور یافتند و به فرآیند نجات جان بیماران کمک 
کردند.« مهدی زاده ادامه داد: »از بین اهداکنندگان خون در پایتخت و در این فاصله زمانی ۱۰۰ 
هزار و ۵۹۱ نفر، مستمر )با سابقه حداقل دوبار اهدی خون در سال( بودند و ۷۳ هزار و ۲۸۰ 
نفر نیز در دسته اهداکنندگان با سابقه بودند. همچنین ۴۴ هزار و ۵۱۷ نفر برای اولین بار به یاری 

بیماران نیازمند به خون آمده که امیدواریم شاهد حضور مستمر آن ها باشیم.«
مدیرکل انتقال خون استان تهران با دعوت از بانوان برای مشارکت بیشتر در این اقدام انسان دوستانه 
گفت: »۱۱ هزار و ۴۱۵ بانوی وفادار، متعهد و نوع دوست در ۹ ماهی که از سال ۱۳۹۹ گذشته 
است در جمع اهداکنندگان خون بوده اند و تالش راهبردی ما، آگاهی افزایی بانوان با کرامت برای 

حضور پرشورتر در مراکز اهدای خون هستیم.«
مهدی زاده افزود: »در کنار اهدای خون، ۴ هزار و ۹۲۷ نفر نیز با اهدای پالکت برای کمک به 
بیماران سرطانی و دو هزار و یک بهبود یافته کووید۱۹ نیز با اهدای پالسما به یاری بیماران تازه 

مبتال شده به کرونا آمدند که از این مشارکت خیرخواهانه تشکر می کنم.«

خبـر

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت: 

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: »گسترش 
برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روستایی 
برنامه پزشک خانواده شهری  نواقص  و رفع 

در دستور کار قرار دارد.«
به گزارش سپید به نقل از سازمان بیمه سالمت، 
پزشک  برنامه  درباره  ناصحی  مهدی  محمد 
همچنین  و  روستایی  ارجاع  نظام  و  خانواده 
داریم  »تالش  افزود:  شهری  خانواده  پزشک 
به زودی تفاهم نامه برنامه پزشک خانواده و 
نظام ارجاع روستایی امضا شود و بتوانیم سرانه 
را افزایش دهیم تا با توجه به حجم کاری که 
در روستاها وجود دارد، پرداخت به موقع و 

مطلوبی صورت گیرد.«
وی ادامه داد: »قدردان خدمات رسانی شایسته 
تیم پزشکی و سالمت در سراسر کشور هستیم 
که در شرایط سخت نامالیمات جغرافیایی، آب 
و هوایی و اداری در صف و خط مقدم جانانه 

به مردم خدمت می کنند.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت بیان کرد: »در 
جهت ارتقای خدمات الکترونیک بیمه سالمت، 
پرداخت کارکرد و حقوق ساماندهی شده است. 

بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی همکاری 
هنوز  دانشگاه ها  از  برخی  اما  دارند،  خوبی 
عدم  صورت  در  نکرده اند.  ارائه  را  لیست ها 
همکاری دانشگاه ها ممکن است در آینده در 
نحوه پرداخت و تعامل به گونه ای دیگر عمل 

پرداخت  داریم  »سعی  داد:  ادامه  وی  کنیم.« 
مطالبات پزشک خانواده و تیم سالمت روستایی 
همزمان با پرداخت حقوق پرسنل سازمان انجام 
شود، اما متاسفانه تعدادی از دانشگاه ها در ارائه 
انتظار  که  می کنند  تعلل  حق الزحمه ها  لیست 

می رود روند ارائه لیست را تسریع بخشند.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران بر لزوم به 
روز رسانی امکانات درمانی، تشخیصی و رفاهی 
در حوزه پزشک خانواده و تیم سالمت روستایی 
کمبود  دلیل  به  »متاسفانه  و گفت:  کرد  تاکید 
اعتبارات در حوزه ملی این اقدام انجام نشد که 
در صورت جذب اعتبارات بهبود استانداردها 

محقق خواهد شد.«
»استان ها در بحث پزشک  بیان کرد:  ناصحی 
خانواده و نظام ارجاع روستایی نظارت علمی 
و درست داشته باشند تا روند ارائه خدمات 
هماهنگی  همچنین  نشود.  مواجه  مشکل  با 
مشکالت  رفع  و  دانشگاه ها  با  سالمت  بیمه 
همکاران مورد توجه مدیران کل بیمه سالمت 

در استان ها باشد.«
ناصحی از ساماندهی چارت سازمانی در سطح 
یک خدمات سالمت خبر داد و افزود: »به زودی 
جایگاه اداری در سطح یک خدمات رسانی از 
جهت تشکیالت اداری اصالح خواهد شد و 
حکم مسئولیت از سطح کارشناسی به مسئول 

اداره ارتقا خواهد یافت.«

رفع نواقص برنامه پزشک خانواده شهری در دستور کار است

شماره ۱۸۳۹ ۱۵ دی ۱۳۹۹ 6

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: »اصالح سبک زندگی می تواند 
مانع بسیاری از بیماری های غیر واگیر و مرگ و میرهای زودرس شود 
و حتی ابتال به بیماری های عفونی را کاهش دهد و برای اصالح آن در 
جامعه، می توان از پرستاران در حوزه آموزش به مردم بهره گرفت.«

به گزارش سپید به نقل از وبدا، مریم حضرتی در جمع هیات رئیسه 
دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به طرح شهید سلیمانی گفت: 
»اجرای طرح اندیشگاه در این دانشگاه، کار بسیار ارزشمندی است 
که با حضور و بهره گیری از اندیشمندان صاحب نظر در این جلسات، 

می تواند طرح شهید سلیمانی را پایدار کند.«
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به رتبه استان یزد در بیماری 
دیابت، مصرف فست فود و کم تحرکی افزود: »اصالح سبک زندگی 
می تواند مانع بسیاری از بیماری های غیر واگیر و مرگ و میرهای زودرس 
و حتی ابتال به بیماری های عفونی را کاهش دهد و برای اصالح آن در 

جامعه، می توان از  پرستاران در حوزه آموزش به مردم بهره گرفت.«
حضرتی با اشاره به جمعیت قابل توجه اتباع افغانه در یزد و همچنین 
اهمیت پیشگیری و آموزش بر درمان، تاکید کرد: »بایستی برنامه های 
آموزشی و پیشگیری و اجرای پروتکل های بهداشتی در همه گروه های 

مردم فارغ از ملیت، نژاد و قوم اجرایی شود.«
معاون پرستاری وزارت بهداشت به اهمیت قرنطینه و اسکان بیماران 
مبتال به کرونا اشاره کرد و بر لزوم قرنطینه برای بیمارانی که شرایط 
مطلوب برای گذراندن دوره نقاهت در منزل را نداشته و نیز اطالع 

رسانی این مهم به عموم مردم تاکید کرد.
حضرتی یادآور شد: »بهره گیری از دانشجویان سال آخر پرستاری در 

طرح شهید سلیمانی می تواند بسیار کمک کننده باشد.«
 وی در پایان گفت: »در بحرانی ترین زمان پاندمی کووید۱۹ و تحریم های 
ظالمانه علیه ایران، صنعتگران کرونا و خیرین یکی از مجموعه هایی 

بودند که نسبت به تهیه اقالم حفاظت فردی برای کارکنان نظام سالمت 
کمک بسیار موثری به آنها کردند و ضرورت دارد جهت ترویج فرهنگ 
خیرخواهی تقدیری شایسته از آنها به عمل آید گرچه اجر و پاداش 

آنها نزد خداوند سبحان محفوظ است.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت:

چاقی، پرفشاری خون و وجود بیماری های مزمن خطر ابتال به کرونا را افزایش می دهند
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وزیر بهداشت در نشست با رییس سازمان حج و زیارت: 

وزیر بهداشت با بیان اینکه ویروس کرونا مطلقا قابل پیش بینی نیست، 
گفت: »کرونا فعال تمام شدنی نیست.«

به گزارش سپید به نقل از وبدا، سعید نمکی در نشست با رییس 
سازمان حج و زیارت با بیان اینکه ویروس کرونا مطلقا قابل پیش بینی 
نیست، اظهار کرد: »هرکس آگهی ختم این ویروس را چاپ کرده 
باشد یکی از اشتباهات استراتژیک زندگی خود را انجام داده است.«
وی با بیان اینکه آمار مرگ و میر کرونا اکنون به آستانه 1۰۰ نفر 
رسیده است، گفت: »من به عنوان وزیر که نزدیک به 11 ماه است 
هر لحظه و هر روز با آمار سر و کار دارم اصال نمی توانم پیش بینی 
کنم که این تعداد، حتی فردا هم به همین میزان باقی بماند.« نمکی به 
رفتار ویروس کرونا اشاره و بیان کرد: »بحث موتاسیون بسیار جدی 
است و در آینده، جهش در درون مرزهای ما به دلیل تنوع قومی و 
ژنتیکی که داریم هم محتمل است و چه بسا از برخی مناطق دیگر 

دنیا به سبب همین تنوع، محتمل تر هم باشد.«
وزیر بهداشت در ادامه به واکسن کرونا و مصونیتی که بعد از تزریق 
ایجاد می شود، اشاره و خاطر نشان کرد: »نمی توانیم با قاطعیت 
در این خصوص صحبت کنیم، واکسن آنفلوآنزا 3۲ درصد و در 
بهترین شرایط ۴۰ درصد ایمنی ایجاد می کند، یعنی امکان ندارد هیچ 
کشوری بگوید چون شخصی واکسن کرونا تزریق کرده پس مصون 
است. هیچ کشوری نمی تواند به قطعیت بگوید من با واکسیناسیون 
می توانم مرزها را باز کنم، اما این موضوع به معنای آن نیست که ما 
برای متقاضیان اعزام به حج در تیرماه واکسن آماده نخواهیم کرد، 
تردید ندارم واکسن داخلی تا پایان بهار روی میز است و واکسن از 
کشورهای دیگر هم خواهیم آورد و مشکلی برای حجاج از این بابت 
به وجود نخواهد آمد.« نمکی ادامه داد: »در همین راستا سازمان حج 
و زیارت نگرانی بابت واکسیناسیون زائران به عنوان یکی از شروط 
احتمالی عربستان نداشته باشد، ما حتما این کار را انجام می دهیم.«
وزیر بهداشت ضمن تاکید بر اینکه حج فعال پروتکل َمندتَر از دیگر 
تجمعات زیارتی برگزار می شود، یادآور شد: »ما معتقدیم که می توان 
اگر حج با 3۰ درصد افراد و به شکل تناوبی بین مدینه اول و دوم 

برگزار شود، آن را ساماندهی کنیم، قطعا تا آن زمان حداقل ۴۰ تا 
5۰ هزار واکسن مورد نیاز را هم می توانیم تامین کنیم.«

وی به سفر عتبات عالیات در دوران کنونی اشاره و عنوان کرد: »در 
سوریه و عراق ساختار نظارت بهداشتی و شرایط اما دشوارتر است.«
نمکی تصریح کرد: »از سوی دیگر به جد معتقدیم باب زیارت اهل 
بیت را نمی توان بر روی شیعه بست؛ در طول تاریخ زیارت اهل 
بیت فقط آیین و اعمال مذهبی نبوده، بلکه یک موضع گیری سیاسی 
و اجتماعی نسبت به ظلم خلفا علیه فرزندان پیامبر و بی عدالتی ها 
بوده است، این موضوع با فرهنگ ما آمیخته شده و نمی توان و نباید 

آن را از مردم گرفت.«
 وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه کرونا فعال تمام شدنی نیست، گفت: 
»حداقل تا یکی دوسال آینده هرشخصی که فکر می کند کووید19 
تمام خواهد شد، باید بداند کرونا ویروس تازه پا به خدمت گذاشته 
و احتماالً کماکان مهمان بشریت است؛ ممکن است یک ویروس 
رو به خموشی برود، اما این ویروس فعال روبه چموشی می رود؛ 
به طور مثال ویروس های سارس و مرس رو به خموشی رفتند، 

اما این ویروس ظاهرا میل به خموشی ندارد؛ خواهش می کنم تمام 
مسئوالن جمهوری اسالمی متقاعد شوند که این ویروس فعال هست 
و در مرحله بعد کاری کنیم که مردم هم به زندگی خود ادامه دهند 

و عالوه بر آن ما دچار یک تنش سنگین نشویم.«
وی با اشاره به آمار مرگ و میر در آمریکا و اروپا بیان کرد: »در 
دو روز گذشته در آمریکا بیش از 35۰۰ نفر و در انگلیس، آلمان و 
ایتالیا باالی هزار نفر براثر ابتال به این بیماری جان خود را از دست 
داده اند که البته ناگفته نماند ثبت مرگ و میر آنها نسبت به آنچه ما در 
ایران انجام می دهیم، متفاوت است و همه موارد را در بر نمی گیرد.«

 نمکی به تالش رسانه های معاند برای جوسازی علیه نظام و ملت ایران 
در شرایط کنونی اشاره و تصریح کرد: »در تاریخ شیوع این بیماری یک 
بار هم اجازه ندادیم هیچ بیماری از کردستان و کرمانشاه و سیستان و 
بلوچستان گرفته تا دیگر نقاط کشور، پشت درب بیمارستانی معطل 
بماند.« نمکی تصریح کرد: »به عنوان کسی که عاشق امام حسین)ع( 
است، از بین این دو گزینه که تعداد کمتری به زیارت محدود بروند 
و یا اینکه تعداد زیادی پشت در بیمارستان ها بمانند و فوت کنند؛ 
گزینه نخست را ترجیح می دهم.« وزیر بهداشت با بیان اینکه من 
هنوز درباره حج اوضاع را قابل پیش بینی نمی بینم، عنوان کرد: »تا 
آن زمان هنوز وقت داریم و همه جوانب را بررسی خواهیم کرد.«

 وی دو موضوع میزان مصونیت واکسن و تعداد اعزامی و پروتکل ها 
را در برقراری سفرهای زیارتی بسیار مهم دانست و در ادامه به 
جزئیات سفر به عتبات اشاره و خاطرنشان کرد: »باید برآوردی در 
این خصوص انجام شود، توصیه می کنم حداقل تا یکی دوماه آینده 

باب این موضوع را باز نکنیم.«
نمکی به ضرورت آماده سازی داشبورد مدیریتی با هماهنگی مرکز 
پزشکی حج و زیارت اشاره کرد و گفت: »در سه پیک گذشته کرونا، 
ارتفاع گرفتاری ما هیچ وقت هماهنگ نبوده است؛ درصورتی که 
پیک بعدی اتفاق بیافتد و از ارتفاع پیک سوم باالتر باشد اگر تخت 
هم داشته باشیم، نیروی تازه نفس نداریم؛ پرسنل ما خسته اند و 

ممکن است با مشکل مواجه شویم.«

نگرانی بابت واکسن کووید19برای حجاج وجود ندارد

رییس سازمان حج و زیارت آخرین جزئیات برقراری سفرهای زیارتی 
در دوران شیوع کرونا را تشریح کرد.

 به گزارش سپید به نقل از وبدا، علیرضا رشیدیان رییس سازمان حج و 
زیارت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید سلیمانی ابراز امیدواری 

کرد: »راه این شهید بزرگوار همواره در کشور ادامه داشته باشد.«
وی با اشاره به فداکاری کادر درمان و مدیریت سالمت در شرایط 
موجود که با تحریم های غیرقانونی و ظالمانه رو به رو هستیم، 
مطرح کرد: »امیدوارم در مسیری که در آن قرار دارید خداوند به 
شما قوت داده و از ادامه راه خسته نشوید تا این ویروس منحوس از 
کشورمان ریشه کن شود.« رشیدیان با بیان اینکه تمام سفرهای زیارتی 
از ابتدای شیوع این بیماری در کشور لغو شدند، گفت: »به دنبال لغو 
سفرها، روال کاری بیش از ۲5۰۰ دفتر زیارتی و ۶۰ هزار کارگزار با 
محدودیت هایی همراه شد.« رییس سازمان حج و زیارت ادامه داد: 
»ما در راستای کمک به بهبود شرایط موجود هرچه در توان داشتیم 
را به کار گرفتیم تا به مردم خدمت کنیم. تالش کردیم در قالب کمیته 
اماکن متبرکه مجموعه وظایفی را که بر عهده داشتیم را منطبق با 

سیاست های ستاد ملی مقابله با کرونا انجام دهیم.«
وی به مجموعه اقداماتی که توسط نهادهای مردمی با کمک خیران 
انجام شده است، اشاره و بیان کرد: »در قالب طرح مواسات مومنانه 
بسته های غذایی تهیه و در مناطق محروم توزیع می شود؛ توزیع 
کپسول های اکسیژن، ماسک، مواد ضدعفونی از دیگر اقداماتی بوده 

که توسط این نهاد ها انجام شده است.«
رشیدیان با اشاره به آخرین جزئیات از برگزاری حج در سال جاری 
با بیان اینکه حج سال گذشته با توجه به سیاست عربستان به صورت 

محدود و تنها با حضور اتباع عربستانی و اتباع مقیم این کشور برگزار 
شد، تصریح کرد: »حج عمره هم به صورت محدود برگزار شد؛ و 
براساس شواهد و برنامه ریزی هایی که انجام داده اند، حج امسال 

برگزار خواهد شد.«
رییس سازمان حج و زیارت اعالم کرد: »براساس اعالم وزارت 
حج عربستان مذاکرات حج امسال در دو  مرحله ویدئو کنفرانسی و 

حضوری برای امضای قرارداد برگزار خواهد شد.«
وی ادامه داد: »با ارسال نامه ای رسمی برای وزیر حج عربستان خواستار 
ارائه توضیحاتی درباره دستورالعمل های بهداشتی این کشور شدیم.«
رشیدیان به سه سناریوی عربستان در خصوص حج اشاره و عنوان 
کرد: »عدم برگزاری، برگزاری با 5۰ و  یا 3۰ درصد سهمیه هرساله، 

سناریوهای پیش روی عربستان است.«
رییس سازمان حج و زیارت در ادامه با بیان اینکه هنوز مشخص 
نیست که واکسیناسیون جزو شروط حج است یا خیر، به مجموعه 
شروطی که برای حج عمره مطرح شده بود اشاره و تصریح کرد: 
»در عمره شروطی همچون منفی بودن تست کرونا، قرنطینه سه روز 
پیش از ورود و خروج به کشور، میانگین سنی زائر از 18 تا 5۰ سال 

و نداشتن بیماری زمینه ای مطرح شده بود.«
وی ادامه داد: »هرکه وارد عربستان می شد یک طواف عمره می توانست 
انجام دهد و تعداد نفرات برای حضور در نماز جمعه مسجدالنبی و 
مسجدالحرام را ۶۰ هزار نفر پیش بینی کرده بودند که متقاضیان باید 
ابتدا در سامانه مربوطه ثبت نام می کردند؛ ممکن است برای حج امسال 

هم همین محدودیت ها را در نظر گرفته باشند.«
رشیدیان واکسیناسیون را از دیگر شروط احتمالی عربستان برای 

ورود زائران در حج امسال عنوان کرد. رییس سازمان حج و زیارت 
با اشاره به ورود مردم عراق به ایران طی ماه های اخیر، خاطرنشان 
کرد: »در ماه های تابستان ورود عراقی ها به کشور ما ملموس بود؛ در 
شهریور ماه از ۲ فرودگاه امام خمینی )ره( و شهید هاشمی نژاد بیش 
از ۷ هزار عراقی وارد کشور شده اند. بر اساس اظهارات مسجدی 
سفیر ایران در عراق این افراد زائر نبوده و با ویزای درمانی و یا به 

بهانه بازدید اقوامشان به ایران آماده اند.«
وی ادامه داد: »در همان برهه زمانی تالش کردیم محدودیت هایی 
برای تردد آنها در سطح شهرها در نظر گرفته شود که متاسفانه این 

موضوع محقق نشد.«
رشیدیان با بیان اینکه ماه گذشته حدود 3 هزار ایرانی از مرزهای 
زمینی و 1۲۰۰ نفر از مرزهای هوایی به عراق سفر کرده اند، بیان کرد: 
»براساس اخبار غیر رسمی متوجه شدیم ویزاهای زیارتی توسط 
دالل ها خرید و فروش می شود که  این موضوع روبه افزایش است.«

رییس سازمان حج و زیارت در ادامه از برگزاری کمیسیون مشترک 
ایران و عراق با محوریت وزیر نیرو و با موضوع بررسی ورود و 
خروج غیرقانونی به کشور که سبب انتقال بیماری خواهد شد، خبر داد.

وی ادامه داد: »درنظر داشته باشیم ویروس کرونا وجود دارد و باید 
بتوانیم با شرایط کنونی زندگی کنیم؛ برای همین در بحث زیارت هم 

با رعایت پروتکل های بهداشتی کار را دنبال می کنیم.«
رعایت  با  هم  سوریه  به  سفر  اینکه  بیان  با  همچنین  رشیدیان 
دستورالعمل های بهداشتی باید انجام شود، اظهار کرد: »ما پروتکل 
سالمت را که وزارت بهداشت تهیه کرده است از طریق وزارت امور 

خارجه برای آنها ارسال کرده و اعالم آمادگی کرده اند.«

رییس سازمان حج و زیارت تشریح کرد

آخرین جزئیات از برقراری سفرهای زیارتی در دوران شیوع کرونا

خبـر



محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان:

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: 
»طرح دو فوریتی برای تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی و قراردادی 

تهیه و به هیات رییسه ارائه شده است.«
به گزارش سپید، فاطمه محمدبیگی در گفت وگو با خانه ملت در 
مورد آخرین وضعیت مطالبات پرستاران گفت: »در حال حاضر کشور 
نیازمند استخدام ۳۰ هزار پرستار است، این کمبود با استانداردهای 
جهانی بسیار فاصله دارد و این در حالی است که ما ۲۰۰ دانشکده 
پرستاری در کشور داریم، حدود ۱۶۰ هزار دانشجوی پرستاری در 
مقاطع مختلف و ۱۴ هزار مدیر پرستاری داریم، ضمن اینکه امروز 
گروه پرستاری شامل شاغالن، بازنشستگان و افراد غیرشاغل در 
مجموع حدود ۲۱۰ هزار خانواده در کشور می  شود با تمام این شرایط 
با کمبود پرستار مواجه هستیم، باید در برنامه ساالنه وزارت بهداشت 

برنامه جذب پرستار باشد.«
نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: »در رابطه با تغییر وضعیت پرستاران طرح دو فوریتی برای تبدیل 
وضعیت پرستاران شرکتی و قراردادی تهیه شده و به هیات رییسه ارائه 
شده است و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیر این طرح است.«
وی ادامه داد: »در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی برای فوق العاده ویژه حقوق 
پرستاران و نظام سالمت در نظر گرفته شده است امیدواریم ۳۰ هزار 
نیرویی که دولت قول استخدام آنها را داده عملیاتی شود، در این رابطه 
رایزنی های با معاون توسعه منابع انسانی وزارت بهداشت و برنامه 
ریزی داشتیم.« محمد بیگی تصریح کرد: »رهبر انقالب تاکید بسیار 
برای اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری داشته اند و در جلسه ای که 
هفته گذشته در کمیسیون بهداشت با حضور رئیس نظام پرستاری و 
معاون پرستاری وزیر بهداشت و مسئوالن سازمان امور استخدامی 
کشور برگزار شد، مجلس در این جلسه تاکید کرد هم وزارت بهداشت 
هم سازمان امور استخدامی کشور به صورت ویژه برنامه ریزی کنند. 
قانون مصوبه سال ۱۳۸۶ مبنی بر تعرفه گذاری خدمات پرستاری 

باید اجرایی شود، ناگفته نماند از تیرماه ۱۳۸۶ تاکنون، همواره و مدام، 
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به تعویق افتاده است.«

وی ادامه داد: »تنها راه تغییر وضعیت پرستاران نمی تواند آزمون باشد، 
پرستارانی داریم که ۱۰ سال سابقه خدمت دارند و تجربه ای که این 
پرستاران کسب کرده اند شاید در هیچ کتب درسی مطرح نشده باشد، 
برای از بین بردن این فاصله تبعیض باید امتیازاتی در نظر گرفته شود، 
تا پرستاران با تجربه و پرستارانی که در شرایط سخت کرونا در کنار 

کادر درمانی مشغول خدمت رسانی بودند بیشتر دیده شوند.«
عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: »امتیازات ویژه ای برای نیروهای 
رسمی و پیمانی است که شامل حال نیروهای شرکتی نمی شود چنین 
تبعیض هایی ظلم است، در کمیسیون هم این موضوع بارها مطرح 

شده، یکبار برای همیشه باید این تبعیض پرداختی ها برطرف شود، 
نیروهای شرکتی هم به همان میزان که نیروهای رسمی و پیمانی تالش 
می کنند زحمت می کشند، متاسفانه دریافتی این نیروها کمتر از نیروهای 
رسمی است که این تبعیض انگیزه خدمت را در کادر درمانی کاهش 
می دهد.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان در پایان خاطر نشان کرد: 
»بی عدالتی دریافتی و تبعیض در استخدام نیروهای رسمی، پیمانی و 
شرکتی یکبار برای همیشه باید برطرف شود، علی الخصوص در شرایط 
کنونی که همه کادر درمان در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند، مقام 
معظم رهبری هم در صحبت هایشان به تعرفه گذاری خدمات تاکید 
بسیار داشتند تا عدالت بین تمام کارکنان سالمت  علی الخصوص 

در بین پرستاران رعایت شود.«

طرح دوفوریتی تبدیل وضعیت پرستاران در دستور کار مجلس است

وزارت  بیماری های  امور  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رئیس 
بهداشت گفت: »سامانه مدیریت بیماری های نادر را طراحی 
از  را  بیماران  مداوم وضعیت  به صورت  بتوانیم  تا  کردیم 

راه دور پایش کنیم.«
باشگاه  با  در گفت وگو  شادنوش  مهدی  سپید،  گزارش  به 
خبرنگاران جوان درباره ارائه خدمات روان شناختی به ۷۶ 
کرد:  اظهار  کرونایی  در روزهای  درمان  کادر  از  نفر  هزار 
»پس از شیوع بیماری کووید۱۹ در کشور کنار آمادگی هایی 
که برای مقابله با هجوم ویروس کرونا در نظر گرفته بودیم، 
دادیم.  ترتیب  درمان  کادر  از  هم جهت حمایت  برنامه ای 
زیرا این افراد فشار کاری زیادی را تحمل می کنند و باید 

از آن ها حمایت شود.«

وی افزود: »دستورالعملی برای حمایت  روانی و اجتماعی کادر 
درمان در معاونت درمان و واحد مدد کاری وزارت تدوین 
کرده و به کل کشور ابالغ کردیم. ارزیابی های روحی و روانی 
مستمر کادر درمان نشان می دهد که پرستاران و پزشکان به 
دنبال شیوع کروناویروس در کشور به شدت خسته و فرسوده 
باید توجه ویژه ای به آن ها شود. اگر کادر درمان  هستند و 
آرامش نداشته باشند، سیکل خدمت رسانی در مراکز درمانی 

دچار مشکل خواهد شد.«
روان شناختی  مشاوره های  »در حال حاضر  گفت:  شادنوش 
را راه اندازی کرده ایم تا بتوانیم با شناسایی خانواده های کادر 
درمان آن ها را مورد حمایت قرار دهیم. قصد داریم با برگزاری 
فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، شأن و منزلت کادر درمان 
و خانواده هایشان در دیدگاه اجتماعی تبعین شود تا قدردان 

زحمات این عزیزان باشیم.«
رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت 
از ۷۶  با بیش  تصریح کرد: »مشاوران ما طی ۸ ماه گذشته 
هزار نفر از کادر درمان و خانواده  آن ها در تماس بوده و به 
آن ها خدمات روان شناختی ارائه کرده اند. خانواده هایی که با 
دور ماندن از فرزندان خود دچار اضطراب و استرس شده اند، 
شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفتند. در حال حاضر 

حدود ۲ هزار تماس با این خانواده ها برقرار شده است.«
شادنوش در ادامه درباره راه اندازی سامانه بیماری های نادر 

بیان کرد: »طراحی سامانه مدیریت بیماری های نادر را انجام 
دادیم تا بتوانیم به صورت مداوم وضعیت بیماران را از راه 
دور و بدون نیاز به حضور آنان در مراکز درمانی پایش کرده 

و از شرایط آنان آگاه شویم.«
وی گفت: »سامانه مدیریت بیماری های نادر به مراکز ثبت 
احوال کشور، ساماندهی سازمان نظام پزشکی کشور و سایر 
مراکز ارائه خدمات به صورت برخط متصل است تا بتوانیم 
با دقت و به روز تعداد بیماران را رصد کنیم. زمانی که محل 
استقرار و اقامت بیماران به طور دقیق شناسایی شود نوع و 

مقدار  دارو های مصرفی آن ها را تعیین خواهیم کرد.«
رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت 
داروها سهمیه  برای  که  است  این  بر  من  »اصرار  کرد:  بیان 
تعیین شود تا در صورت گرانی دارو، بیمار با ارائه کد ملی 
داروهایش را دریافت کند. شرایط باید طوری طراحی شود 
که بیماران بتوانند داروی مورد نیاز را از نزدیک ترین داروخانه 
محل زندگی خود تهیه کنند. اگر از این مرحله عبور کنیم، 
شرایط خوبی را ایجاد خواهیم کرد. البته تهیه برخی از دارو ها 

به طور هوشمند در منزل اتفاق خواهد افتاد.«
بیماری در سامانه مدیریت  اظهار کرد: »حدود ۵  شادنوش 
بیماری های نادر پوشش داده می شود و داروهایشان تخصیص 
پیدا خواهد کرد. در  نهایت تالش می کنیم که درمان بیماری های 

نادر را به سمت یک مدیریت هوشمند سوق دهیم.«

رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت مطرح کرد

پایش وضعیت بیماران از راه دور با راه اندازی سامانه بیماری های نادر

خبـر
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معاون وزیر بهداشت: 

9 شماره 1839 15 دی 1399

معاون بهداشت وزیر بهداشت ضمن پاسخ به برخی 
اظهارات ضد واکسن، درباره اقدامات انجام شده 

جهت خرید واکسن کرونا توضیح داد. 
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، علیرضا رییسی درباره 
اظهارات ضد واکسن از سوی برخی گروه های خاص، 
گفت: »بهتر است بگوییم اظهارات ضد علم و ضد 
تکنولوژی. در همین راستا شاهد بودیم که در همین 
کشور کتاب مرجع پزشکی را هم سوزانده اند و این 
مباحث چیز تازه ای نیست. یا حتی اگر برگردیم در 
تاریخ خودمان، افرادی بودند که در زمان امیرکبیر 
در رابطه با واکسن آبله و غیره مقابله می کردند و 
می گفتند اگر این واکسن را بزنید شیطان یا جن و 
غیره وارد بدن تان می شود. متاسفانه از این اظهارات 
همیشه بوده و البته مختص ایران هم نیست و در 
آمریکا و کشورهای دیگر هم گروه هایی هستند که 
با زدن واکسن مخالف هستند و این موضوع فقط 
به گروه های خاص کشور ما مربوط نیست.« وی 
افزود: »دو نوع مخالفت وجود دارد؛ برخی ها می گویند 
شاید به این واکسن اطمینان نداریم و نمی زنیم و 
عده ای هستند که کال مخالفند و می گویند واکسن 
نزنید و یک اسمی را هم می گذارند و می گویند 

داروی فالن را استفاده کنید.«
رییسی درباره اقدامات وزارت بهداشت در مقابل 
اظهارات ضد واکسن در شرایط بحران کرونا و احتمال 
تشویش اذهان عمومی گفت: »برنامه ریزی ما برای 
تولید و خرید واکسن، واکنشمان نسبت به این چنین 
مباحثی است و این اظهارات تاثیری در برنامه ریزی 
ما نخواهد داشت.« وی تاکید کرد: »البته این افراد 
می توانند این واکسن خاص را نزنند و این واکسن 
خاص اجباری نیست. واکسنی مثل کرونا را باید در 
دسته بندی واکسن هایی مثل آنفلوآنزا نگاه کنیم که 
افراد پرخطر تزریق می کنند و اجباری هم نیست. اما 
واکسیناسیون روتین کشور مثل واکسن فلج اطفال، 

ب ث ژ و... داستان شان متفاوت است.«
رییسی همچنین درباره خرید واکسن کرونا و زمان 
دسترسی به اولین محموله این واکسن و اولویتهای 
دریافت آن گفت: »اقدامات زیادی انجام شد تا بتوانیم 

واکسنی را وارد کشور کنیم که مطمئن باشد.«
وی گفت: »در صحبت های رییس جمهور و وزیر 
بهداشت نیز تاکید شد که سیاست کشور ما این نبود 
که فاز یک و دو انسانی واکسن کرونا توسط کمپانی 
خارجی در کشور ما اجرا شود. بعضی کشورها مثل 
کشورهای حاشیه خلیج فارس درست است که واکسن 
زدند اما در فاز آزمایشی واکسن شرکت کردند و 

کشور ما نپذیرفت در این فاز شرکت کند.«
رییسی ادامه داد: »بنابراین برخی کشورها درست است 
که واکسن زدند اما در فاز آزمایشی شرکت کردند 
و کشور ما نپذیرفت چنین کاری انجام شود. کشور 
ما در این زمینه دو شرط گذاشته است؛ اول اینکه 
یا واکسن تولید داخلی خودش باشد و یا اینکه با 
کشور دیگری شریک شود و تکنولوژی وارد کشور 
شود و آن زمان می توان فازهای مختلف را انجام داد.«

رییسی تاکید کرد: »راه های مختلفی در حال انجام 
است؛ اما مهم ترین راه پیگیری برای واکسن کرونا، 
صندوق کوواکس است. در صندوق کوواکس ۷۰ 
کشور ثروتمند دنیا دور هم جمع شدند و به سازمان 
جهانی بهداشت تعهد دادند تا عدالت در دسترسی 
و عدالت در توزیع واکسن ایجاد شود. این کشورها 
واکسن را از تولیدکنندگان مورد تایید سازمان جهانی 
بهداشت، درصدی از سهم تولید را دریافت کرده و 
وارد این صندوق می کنند تا بتوانند در سایر کشورها 

به صورت عادالنه توزیع کنند.«
وی افزود: »کشورها طبقه بندی شده اند؛ واکسن در دنیا 
بین ۲.19 تا ۴۴ دالر بسته به نوع واکسن قیمت دارد. 
حال واکسن هایی که در صندوق کوواکس می آیند، 
بسته به اینکه واکسن را به کدام کشور می دهند، در 
یکجایی سوبسید می دهند و در یکجا هم قیمتش باالتر 
است. قطعا واکسنی که وارد کشور ما شده و به آن 
دسترسی پیدا می کنیم، بحث قیمتش مطرح نیست، 
بلکه باید واکسنی باشد که شرایط الزم ما را داشته 
باشد و البته قطعا واکسنی که وارد کشور می شود، 
زیر 1۰ دالر است.« وی گفت: »در صندوق کوواکس 
دریافت 15 میلیون و 8۰۰ هزار دوز را داریم پیگیری 
می کنیم که 5۲ میلیون دالری که باید به حساب 
کوواکس ریخته می شد، تقریبا نهایی شده و انشااهلل 
انجام می شود. ما بسیار بسیار امیدواریم که قبل از 
سال جدید یعنی قبل از سال 1۴۰۰ و تا فروردین 
تعدادی واکسن وارد شود که بتوانیم بر اساس اولویتی 

که وجود دارد، واکسن را تزریق کنیم.«
رییسی در بخشی دیگری از صحبت هایش گفت: 
»در ابتدا از همه مردم خوب و عزیزمان که در بحث 
رعایت پروتکل ها بسیار دقت کردند که نتیجه این 
تالش باعث شده که هموطنان زیادی از کشورمان 
در صحت و سالمت باشند، تشکر می کنم. با توجه 
به اینکه میزان ورودی بیمارستان ها به یک چهارم و 

میزان مرگ و میرها هم حداقل به یک سوم رسیده، 
بسیار خبر خوبی است، اما باید برگردیم به تجربه و 
شرایط خوبی که در اردیبهشت ماه داشتیم، اما میزان 
رعایت پروتکل ها به کمتر از 3۰ درصد رسید و مجدداً 
شاهد خیز جدید بیماری در سطح کشور بودیم. بعد 
از آن در مهر ماه که بحث زدن ماسک مطرح شد و 

تقریبا اکنون عمومی شده و همه استفاده می کنند.«
وی با بیان اینکه تجمعات در زیر یک سقف و فضایی 
که تهویه مناسبی ندارد، می تواند مهم ترین عامل انتقال 
بیماری در سطح کشور باشد، گفت: »در حال حاضر 
خوشبختانه بیش از ۴۰۰ شهرمان در وضعیت زرد 
قرار گرفتند و حدود ۴3 شهرمان نارنجی است که 
از این ۴3 شهر 18 شهر مربوط به استان مازندران 
است و این نشان می دهد که پیک سوم بیماری در 
استان مازنداران آغاز شده است. البته این به این معنا 
نیست که سایر استان ها مشکلی ندارند، ما یک درس 
کلیدی یاد گرفتیم و آن اینکه به محض اینکه ساده 
انگاری کنیم و پروتکل ها را خوب رعایت نکنیم، 
بیماری مجددا خیز برداشته و بعد از دو تا سه هفته 

میزان مرگ و میر باال می رود.«
رییسی ادامه داد: »اکنون سه نگرانی عمده داریم؛ 
نکته اول این است که با توجه به سرد شدن هوا 
قطعاً در و پنجره ها بسته است و تهویه مناسب وجود 
ندارد و به همین دلیل باید مراقبت کنیم که دورهمی 
خانوادگی را به حداقل رسانده و حذف کنیم. نگرانی 
دوم اینکه تجربه نشان داده که هر زمان شهرها زرد 
می شود، از آنجایی که محدودیت ها کمتر می شود، 
متاسفانه منجر به ساده انگاری شده و خیز بیماری 
را داریم و نگرانی سوم ما بحث جهش ویروس 
است که ویروس در انگلیس جهش یافته و حتی 
به کشورهای همسایه ما هم رسیده است. به هر 
حال بیماری تنفسی دیر یا زود به همه جا وارد 
می شود. بنابراین باید پروتکل ها را جدی بگیریم و 

اجازه ندهیم که تجمعاتی رخ دهد و منجر به انتقال 
و شیوع بیماری شود.«

رییسی همچنین درباره وضعیت محدودیت های تردد 
شبانه گفت: »اگر به اصل چرایی محدودیت برگردیم، 
ایجاد  پاسخ سوال داده می شود. محدودیت چرا 
می شود؟ زیرا ما از آن شاخص ها و فاکتورهایی که 
باعث شیوع و بروز بیشتر بیماری می شود، جلوگیری 
کنیم. تنها دلیل محدودیت های شبانه این است که طبق 
برآوردی که تمامی روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
انجام دادند، به عنوان کم هزینه ترین و موثرترین 
عاملی است که مانع دورهمی های خانوادگی در 
درصد بسیار باال می شود. ما کشوری هستیم که 
باید مراقبت کنیم. وضعیت اقتصادی ما مانند سایر 
کشورهایی که تحریم نیستند، نیست. ما واقعا مشکل 
داریم. باید یکبار دیگر از همه بازاریان، اصناف و... 
تشکر کنم که بسیار متحمل فشار اقتصادی شدند 
و سهم شان در کاهش مرگ و میر بسیار چشم گیر 
است و همواره باید قدردان اصناف و کسبه باشیم و 
فراموش نکنیم که پا به پای کادر درمان و همه مردم 
اقدام کردند. فردی که تمام زندگی اش به شغلش 

وابسته است، آن را تعطیل می کند.«
وی افزود: »بنابراین محدودیت ها تا زمانی ادامه دارد 
که موثر باشد. فصل زمستان ویژگی های خاصی 
دارد و با توجه به سرد بودن هوا، در و پنجره بسته 
است، تهویه مناسب وجود ندارد و اگر دورهمی 
اتفاق بیفتد، میزان انتشار بیماری باال می رود. حال 
این محدودیت در این شرایط می تواند در کاهش 
دورهمی های خانوادگی موثر باشد و ادامه خواهد 
داشت. قبال در شهرهای قرمز این محدودیت وجود 
داشت و پیشنهاد دادیم در شهرهای زرد هم انجام 
شود و به عبارتی در کل کشور محدودیت تردد شبانه 

از ساعت 9 شب به بعد انجام می شود.« 
ادامه در صفحه 10 

واکسن کرونا   اجباری نیست
ویروس جهش یافته، به کشورهای همسایه رسید
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 ادامه از صفحه 9
وی گفت: »یکی از موضوعات در این پاندمی بحث 
تغییر سبک زندگی است که بسیاری از عادات و 
رفتارهای قبل از کرونا را دیگر نداریم. حال برخی 
از این تغییرات موقت است، اما برخی از تغییرات 
بعد از کرونا هم فکر می کنم به همین شکل ادامه 
یابد. به عنوان مثال در سال 1397 در فصل آنفلوآنزا 
کسی ماسک نمی زد و یا در حالت سرماخوردگی 
افراد دست می دادند و روبوسی می کردند، اما در حال 
حاضر دیگر شاهد این رفتارها نیستیم و امیدواریم این 
رفتارها بعد از کرونا هم ادامه یابد. بنابراین فکر می کنم 
محدودیت های تردد شبانه تا پایان امسال ادامه یابد.« 
رییسی درباره مهم ترین عامل کاهش مرگ و میر و 
بستری های ناشی از کرونا گفت: »در حال حاضر 
به نظر می رسد که میزان ورودی بیمارستان های مان 
یک چهارم شده است. شش هفته قبل روزانه باالی 
2500 تا 2600 بستری مثبت در بیمارستان ها داشتیم 
که در حال حاضر به حدود 650 تا 700 مورد رسیده 
است و این کاهش حجم بیماری را نشان می دهد. 
در عین حال حجم مراجعه به مراکز سرپایی به میزان 
موارد مثبت به شدت افت کرده است. یعنی افراد 
عالمت دار به شدت کاهش پیدا کردند، میزان بستری 
کاهش یافته و به تبع آن مرگ و میر کاهش یافته 
است. حال حدود یک هفته است که میزان بستری 
ما زیر 1000 مورد شده است و این کاهش دو هفته 
دیگر خودش را نشان می دهد و اگر به همین منوال 
پیش رویم میزان مرگ و میر باز هم کاهش می یابد.«

وی با بیان اینکه ما حدود 860 بیمار بسیار بدحال در 
آی سی یو داریم که زیر دستگاه هستند و متاسفانه 
مرگ و میر در آن ها باالست، گفت: »پیش بینی می کنم 
که در بازه 10 روز آینده باید مرگ و میرمان زیر 
90 مورد در روز بیفتد. این برآوردی است که انجام 
می شود. یادمان باشد که هیچ عاملی در این زمینه به 
تنهایی موثر نیست. ماسک زدن، کاهش دورهمی ها، 
اعمال محدودیت ها و... همه موثر بودند. ما در مهر 
ماه میزان تست هایمان را دو برابر کرده و از 22 هزار 
تست به باالی 40 هزار تست رساندیم. در پنجم آبان 
43 شهر را قرمز اعالم کردیم و محدودیت های شدید 
اعمال شد. 14 آبان، 64 شهر را با محدودیت باال قرمز 
اعالم کردیم. در اول آذر ماه 160 شهر را در کشور 
با محدودیت های بسیار شدید قرمز اعالم کردیم. در 
نیمه دوم آذر ماه شاهد افت بیماری بودیم و بعد از آن 
طرح شهید قاسم سلیمانی را اجرا کردیم و همه این 
موارد منجر به این شد که میزان رعایت پروتکل ها 
باالی 86 درصد رفته است و آن را با اردیبهشت ماه 
که این میزان به 26 درصد رسیده بود، مقایسه کنید. 
مجموع این شرایط تا حدود زیادی مدیریت بیماری 
را کلید می زند. هر یک از این عوامل مخدوش شود، 
دوباره بیماری پیک می زند. کشور ما بسیار مستعد 
است که اواخر بهمن و در اسفند ماه پیک بزند و 

باید این عوامل را رعایت کنیم.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی 
درباره آزمون های مدارس به صورت حضوری گفت: 
»در این زمینه چند پیشنهاد وجود داشت؛ یکی بحث 
بازگشایی برای پایه های اول و دوم بود که به صورت 
حضوری باشد که در کمیته تخصصی ستاد ملی رد 
شد. درباره آزمون ها دو اقدام انجام شده؛ یکی به 
ستاد استانی ستاد مقابله با کرونای استان ها واگذار 
کردند تا آزمون هایی که جنبه امتحان نهایی دارد 
با اجرای شیوه نامه ها و رعایت پروتکل ها بتوانند 
برگزار کنند. البته تا جای ممکن آنالین برگزار کنند. 
البته در دانشگاه ها اصال اجازه برگزاری آزمون ها به 

صورت حضوری را نمی دهیم. زیرا بحث خوابگاه 
وجود دارد و ما از خوابگاه می ترسیم که منجر به 
انتشار بیماری می شود، اما دانش آموز بومی همان 
شهر است و یک کالس 20 نفره می تواند با رعایت 
کامل پروتکل ها و با تعداد محدود دانش آموزان در 
کالس ها آزمون را انجام دهد. البته ستاد استانی باید 
در این زمینه تصمیم بگیرد. بحث آزمون حضوری 
با رعایت شیوه نامه ها به شرط رعایت پروتکل ها در 

حوزه امتحانات نهایی مشکلی ندارد.«
علیرضا رییسی در بخش دیگری از نشست خبری 
خود از استودیو سالمت وزارت بهداشت درباره 
اولویت های تزریق واکسن کرونا، گفت: »اولویت ها را 
آماده کردیم و تا چند روز آینده آن ها را اعالم می کنیم. 
راهنمای اولویت بندی توزیع واکسن کووید-19 در 
ایران است که بحث های کمیته فنی و کمیته اخالق 
بررسی شده و در ستاد ملی هم باید مصوب شود 
و بعد آن را عمومی می کنیم. البته به طور کلی در 
تمام دنیا بر اساس اولویت هایی که وجود دارد، اقدام 
می کنند و این اولویت ها تقریبا در دنیا مشترک است 

و ممکن است درصد کمی اختالف داشته باشد.«
وی در این باره افزود: »یکی اینکه افراد در معرض 
آسیب که شامل کادر بهداشت و درمانی که در آی 
سی یو کار می کنند و مستقیما با کرونا ارتباط دارند که 
بسیار در معرض خطرند، افراد سالمندی که در خانه 
سالمندان زندگی می کنند، افراد باالی 75 سال، افرادی 
که دارای بیماری زمینه ای یا بیماری صعب العالج 
هستند، تحت شیمی درمانی هستند و یا چندین 
بیماری به صورت همزمان دارند. همه اینها جزو 
اولویت بندی و فازبندی است. چهار فاز تعریف 
شده که هر فاز بر اساس تعداد واکسنی که به دستمان 
می رسد باید آن ها را انجام دهیم. البته بستگی دارد 
که چقدر واکسن به دستمان برسد. اعتقاد من این 
است که باید این اولویت بندی ها به صورت شفاف 
در اختیار همه قرار گیرد و منتشر شود تا همه بدانند 
که سیستم توزیع واکسن به چه صورت است. این 
اولویت بندی مشخص است و فکر می کنم هفته 

آینده خدمت عموم قرار می گیرد.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره ممنوعیت 
پروازها به انگلیس گفت: »پرواز به کشور انگلیس 
را به صورت رفت و برگشت ممنوع کردیم و پرواز 
غیر مستقیم هم که از انگلیس به استانبول و بعد 
به ایران می آمد، ممنوع شده است. تمام کشورهای 
اروپایی که بخواهند وارد ایران شوند، باید 48 یا 72 
ساعت قبل PCR منفی داشته باشند و بعد بتوانند 
وارد کشور شوند. دوم اینکه دستور دادیم که تمام 
پروازهای اروپایی که وارد ایران می شوند، دوباره از 
مسافرانشان تست بگیریم و اینها تا مشخص شدن 
جواب تست شان باید در قرنطینه خانگی بمانند. با این 
حال می گویم که ویروس تنفسی ویروسی نیست که 
با بستن مرزها وارد نشود و باالخره از یک جایی وارد 
می شود. تنها کاری که باید انجام دهیم فاصله گذاری 
و دوری از تجمعات است. به ویژه اینکه ویروس 
جهش یافته در ترکیه، عمان و اخیرا در پاکستان 
مشاهده شده است. بنابراین باید پروتکل ها را به 

صورت کامل رعایت کنیم.«
رییسی درباره تجمعات در دفاتر پیشخوان دولت، 
آرامستان ها و... و برگزاری برخی مراسم های عروسی 
و .... گفت: »زمانیکه می گوییم که پروتکل ها به میزان 
86 درصد رعایت می شود، این پروتکل کشوری است. 
واقعا در برخی از شهرها میزان رعایت پروتکل ها 
پایین و به میزان 70 درصد است. وقتی می گوییم 
70 درصد پروتکل ها را رعایت می کنند، یعنی 30 

درصد که عدد کمی نیست، این پروتکل ها را رعایت 
نمی کنند. در یک جمعیت 80 میلیونی کشور وقتی 
10 درصد رعایت نمی کنند، یعنی هشت میلیون نفر 
که کم نیست. حال چند اقدام باید انجام شود؛ در 
شورای عالی نظارت ستاد ملی کرونا ابالغ شده که 
سطوح نظارت در تمام دستگاه ها اعم از بانک ها و... 
نظارت ها را انجام دهند. در طرح شهید قاسم سلیمانی 
هم بحث نظارتی داریم که بسیج، هالل احمر و... در 
این حضوره نظارت می کنند و برخوردهای قانونی 
هم انجام می شود. حتی در مواردی بانک یا پیشخوان 
تعطیل شده و یا حتی با یک مسئول اداری برخورد 
شده یا مسئولی عزل شده است. البته نمی شود به 
صورت 100 درصد خیالمان راحت باشد که همه 
پروتکل ها رعایت می شود. شاید اینکه هنوز مرگ 
و میر و ابتال داریم به دلیل همین موضوع است که 
در برخی جاها رعایت نمی شود و هر گونه عدم 

رعایت می تواند به بیماری منجر شود.«
وی درباره عدم رعایت اولویت ها برای واکسن آنفلوآنزا 
و احتمال ایجاد اشکال در اولویت بندی واکسن کرونا 
گفت: »داستان واکسن کرونا با واکسن آنفلوآنزا خیلی 
متفاوت است. کرونا همه را تحت تاثیر قرار داده است 
و با آنفلوآنزا کامال متفاوت است. امسال تعداد انگشت 
شماری به آنفلوآنزا مبتال شدند که به دلیل رعایت 
پروتکل ها بود. واکسن کرونا بسیار متفاوت است و 
در سطوح ستاد ملی و کمیته اخالق تاییدیه گرفته 
است. مطمئن باشید که در زمینه واکسن کرونا کامال 
شفاف سازی خواهد شد و به همه اطالع می دهیم 
و دانه دانه تزریق واکسن را مشخص می کنیم که به 
چه کسی تزریق شده و همه این ها را ثبت و ضبط 
می کنیم و فکر نمی کنم در این زمینه دغدغه داشته 
باشیم. اگر واکسن باشد و فردی در اولویت باشد، 

قطعا برایش واکسن تزریق می شود.«
رییسی درباره نظر ایران درباره واکسن اسپوتنیک 
روسیه گفت: »در زمینه بحث خرید واکسن خارجی 
چند نکته وجود دارد؛ اوال باید واکسنی باشد که مورد 
تایید سازمان جهانی بهداشت قرار داشته باشد. واکسن 
اسپوتنیک در ابتدا تاییدیه سازمان جهانی بهداشت 
را نداشت اما االن تاییدیه هایشان را به مراحل خوبی 
رساندند. این واکسن جزو کوواکس هم هست. اینکه 
مردم بخواهند انتخاب کنند که کدام واکسن را تزریق 
کنند، اینطور نیست. بحث این است که چه واکسنی و 
با چه ترکیبی به دستمان می رسد. به طور کلی برخی 
واکسن هایی که در فازهای مختلف تولید هستند، گفته 
می شود که برای گروه سالمندان ایمن نیستند. بنابراین 
تزریق واکسن به همه این موارد بستگی دارد. مذاکراتی 

با روسیه و کشورهای دیگر هم داشتیم. باید توجه 
کرد که البته ظرفیت تولید این واکسن هنوز آنقدر 
نیست که بتوانند به میزان زیاد آن را به ایران تحویل 
دهند. بسیاری از شرکت ها و کشورها هستند که در 
حد دوز 100 هزار تا و 200 هزار تا می توانند داشته 
باشند، اما این کافی نیست و به همین دلیل از چندجا 
وارد مذاکره شدیم تا بتوانیم واکسن مورد تایید و 
مطمئن را در دسترس قرار دهیم. قطعا از آنجایی که 
واکسن روسیه در سبد کوواکس هم هست، در سبد 
واکسیناسیون ما هم می تواند قرار گیرد.« رییسی درباره 
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در حوزه بهداشت 
و درمان گفت: »تالش های زیادی در زمینه نیروهای 
شرکتی انجام شده و 30 هزار مجوز استخدامی هم 
گرفته شده است. امیدواریم نیروهایی که به صورت 
شرکتی کار می کنند و با تجربه هستند، تا حدودی 
جذب شوند. نیروهای شرکتی در حوزه بهداشت 
و درمان و به ویژه در دوران کرونا بسیار زحمت 
کشیدند و تن به آتش زدند و حق آن هاست که تغییر 
وضعیت انجام شود. معاونت توسعه مباحث مختلفی 
در این زمینه را هم دنبال می کند و به دنبال تبدیل 
وضعیت آنها نیز هستند که امیدواریم به نتیجه برسد.«
وی درباره واکسن تولید مشترک کرونا بین ایران و 
کوبا نیز گفت: »فاز یک و دو انسانی واکسن مشترک 

کرونا با کشور کوبا نیز در حال انجام است.«
رییسی در ادامه صحبت هایش درباره تفکر ایمنی 
جمعی در مقابل کرونا گفت: »به هیچ وجه تفکر 
ایمنی جمعی با گرفتن کرونا نه اخالقی است و 
نه تاییدش می کنیم. اینکه همه مبتال شوند اخالقی 
نیست؛ زیرا تعداد زیادی از مردم از بین می روند. 
فرض کنید یک گروه اولویت دار قرار است واکسن 
دریافت کنند اگر فرد طی یک یا دو ماه قبل مبتال شده 
و بهبود یافته باشد از اولویت ما برای دریافت واکسن 
خارج می شود.« وی افزود: »زمانی که از سالمندان 
نام می بریم با مبنای باالی 60 سال، حدود 8 میلیون 
نفر سالمند داریم ، یک میلیون نفر کادر درمان داریم، 
افرادی که مشاغل خاص دارند مانند غسال ها، بیماران 
صعب العالج، جانبازان تنفسی و... همه در اولویت 
دریافت واکسن هستند که بعد از آنها به سراغ سایر 
گروه های پر ریسک می رویم؛ مثال کسانی که در 
زندان ها کار می کنند، معلمین، نیروی انتظامی و... 
باید بدانیم حد ایده آل واکسیناسیون طبق چیزی 
که گفتم مثال واکسیناسیون 21 میلیون نفر جمعیت 
است که اگر ضرب در 2 شود یعنی ما 42 میلیون 

دوز واکسن برای تزریق در دو نوبت نیاز داریم؛ 
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حاال اگر مثال ۳ میلیون دوز واکسن در اختیار ما باشد، 
افراد پر خطر، سالمندان یا کادر بهداشت و درمان 
در اولویت قرار می گیرند. فرمول واکسیناسیون آماده 
است و اگر عدد واکسنی که به دستمان می رسد را به 
نرم افزار بدهیم به ما خواهد گفت هر شهر چقدر واکسن 
الزم دارد و آن واکسن باید برای چه کسانی باشد.«
رئیسی درباره واکسن ایرانی کرونا نیز گفت: »چند 
شرکت دانش بنیان در کشور بر واکسن کار می کنند 
و واکسن نوترکیب هم در فاز پره کلینیکال است و 
امیدواریم ظرف چند هفته آینده مجوز فاز انسانی را 
بگیرد. واکسن های نوترکیب شانس تولید انبوه بیشتری 
دارند. تزریق واکسن ایرانی با پلتفرم ویروس غیرفعال 
بود که به ۳ نفر تزریق شده است. هدف از فاز یک 
انسانی اثربخشی واکسن نیست بلکه می خواهیم از 
ایمن بودن واکسن اطمینان حاصل کنیم؛ زیرا اگر 
واکسن ایمن نباشد، ممکن است بالفاصله پس از 
تزریق، شوک ایجاد کند. در روزهای مختلف همه 
عوارض بررسی می شود. ایمنی در فاز حاد اولیه و 
ساعات پس از تزریق واکسن با دقت بررسی می شود 
و خوشبختانه این سه نفر تاکنون عوارضی نداشتند. 
این افراد ۱۴ روز پس از تزریق اول مجددا دوز بعدی 
را دریافت خواهند کرد و ۲۸ روز بعد اثر واکسن 
سنجیده می شود. در روزهای آینده این واکسن به 
چهار نفر دیگر هم تزریق می شود تا همه ۵۶ نفر در 
فاز اول تست انسانی این واکسن را دریافت کرده و 

بحث ایمنی بررسی شود.«
رییسی تاکید کرد: »در فازهای بعدی واکسن بر چند 
صد نفر بررسی می شود و سپس به سمت تولید انبوه 
می رویم. هیچ واکسنی در دنیا ظرف یکسال ساخته 
نشد، اما به دلیل بحران کرونا سازمان جهانی بهداشت 
مجوز داد تا کشورهای تولید کننده واکسن بتوانند 
فازهای مطالعاتی را باهم ترکیب کنند تا سریع تر به 
واکسن برسیم. فازی که کمتر در مورد آن صحبت 
می شود و برای واکسن کرونا هنوز محقق نشده فاز 
مراقبت واکسن کرونا طی یک تا سه سال بعد از 
تزریق واکسن است. امیدواریم اگر همه چیز درست 
پیش رود، در اواخر بهار بتوانیم به مرحله تولید 
انبوه برسیم. هر آزمایش یا امتحانی برای این است 
که نتایج آن مشخص شود. ممکن است در برخی 
از این آزمون ها، میزان موفقیت کمتر باشد و باید به 

عقب برگردند و اصالحات انجام شود.«
وی در ادامه صحبت هایش در پاسخ به سوالی درباره 
جهش ویروس در انگلیس افزود: »در مورد ویروس 
انگلیسی می دانیم خیلی ویروس بدی است و جهش 

در نقطه ای رخ داده است که چسبندگی ویروس به 
سلول را افزایش داده است و سرایت آن هم زیاد 
شده است و قدرت سرایت تا ۷۰ درصد افزایش 
یافته است. در حالت عادی هزاران ویروس باید به 
سلول ها حمله کنند تا به سلول بچسبند. اما در این 
شرایط و با چسبندگی بیشتر ویروس به جای این که 
هزاران ویروس به سلول حمله کنند، در صورت حمله 
تعداد کمتری از ویروس به بدن، احتمال چسبیدن آن 

به سلول نیز افزایش پیدا می کند.«
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا درباره روند بیماری 
در کشور نیز تصریح کرد: »پس از آنکه با اعمال 
محدودیت ها در سراسر کشور روند نزولی داشتیم، 
در چهار استان اردبیل، گلستان، گیالن و مازندارن 
روند نزولی نشد اما با اجرای محدودیت های بیشتر 
استان اردبیل به سرعت کاهش آمار داشت و سپس 
گلستان و گیالن کاهش آمار بیماری داشتند اما مازندران 
همچنان یا افزایشی بود و یا ثابت می شد. در دو استان 
در کشور پیک سوم نداشتیم یکی استان مازندران و 
یکی استان هرمزگان، که خوشبختانه استان هرمزگان 
مقاومت کرد و پیک سوم در آنجا رخ نداد، ولی 
در مورد مازندران نیاز به بررسی بیشتر است . البته 
ارتباط افزایش بیماری در مازندران با طرح پزشک 
خانواده شهری را کم می دانم. در مورد مازندران شاید 
دورهمی های خانوادگی در شب یلدا باعث این خیز 
سوم شده است از طرفی بررسی های محلی و میدانی 
انجام شده و شاید یکی از عوامل پیک سوم این بوده 
که در مازندران فصل چیدن پرتقال و کیوی است و در 
حال حاضر شهرهای کوچک و روستاها درگیر بیماری 
شده اند، کارگرهای فصلی در ماشین ها سوار شده و 
به باغ ها می روند و ظهر هم دور هم جمع می شوند 
و غذا می خورند و کل یک روستا آلوده می شود. در 
نتیجه یکی از عوامل مرتبط با خیز سوم بیماری در 

مازندران می تواند همین مورد باشد.« 
وی در ادامه تاکید کرد: »وقتی یک استان دچار 
خیز بیماری می شود شک نداریم که دورهمی های 
خانوادگی یا مراسم ها و سفرها اتفاق افتاده است. 
مثال اخیرا باخبر شدیم شرکت  پنبه ریز در بابلسر 
یک کارگاه آموزشی بدون مجوز گذاشته بود که 
افراد جمع شده بودند. در گناباد متوجه می شوند 
که چنین کارگاه آموزشی در این شهر وجود داشته 
که از گناباد هم شرکت کننده داشته است. در راه 
برگشت، جلوی اتوبوس گرفته می شود و از این 
اتوبوس که ۲۳ سرنشین داشته تست گرفته می شود 
و ۱۴ نفر پاسخ تستشان مثبت می شود. پس می بینید 
نقش سفر و دورهمی در ابتال به کرونا بسیار مهم 

است. در نتیجه در مازندران بیشتر روستاها درگیر 
بیماری کووید۱۹ شده اند. همچنین این استان دچار 
خیز سوم بیماری نشده بود و حاال درگیر خیز سوم 
بیماری شده است. راه مقابله با بیماری این است 
که بیماریابی زودرس انجام شده و افراد به سرعت 

شناسایی شوند.«
رییسی در پاسخ به سوالی درباره واردات واکسن 
فایزر گفت: »اسم واکسن فایزر به این علت زیاده 
برده می شود که اولین تزریق ها را انجام دادند. فایزر 
جزو واکسن هایی است که پلتفرم mRNA دارند. 
احتمال این که فایزر را وارد کشور کنیم بسیار کم است، 
زیرا شرایط نگهداری دشواری دارد و هم اینکه این 
واکسن وابستگی زیادی به کشورهایی دارد که اصال 
به ما واکسن نمی دهند. از طرفی واکسن های دیگری 
وجود دارد که قابلیت حمل راحت تری دارند و در 

دسترس تر هستند و در سبد کوواکس قرار دارند.«
وی در پاسخ به سوالی درباره واکسیناسیون مسئوالن 
و ترجیح استفاده از واکسن فایزر گفت: »در مورد 
مسئولین اینگونه نیست که واکسن فایرز خیلی طرفدار 
داشته باشد. فایزر خیلی هم واکسن خارق العاده ای 
نیست، تازه بد هم نیست. اگر قرار باشد واکسنی وارد 
شود، باید بر اساس اولویت ها باشد. اکثر مسئولین 
سالمند هستند و در گروه سالمندان قرار می گیرند 
و اگر قرار باشد سالمندان واکسن دریافت کنند، به 
آنها نیز تزریق می شود. از طرفی عده ای هم جلوی 
وزارت بهداشت تجمع کردند که واکسن نمی زنند 
که چون نمی خواهند پس واکسن تزریق نمی کنند. 
مسئولینی هم که خودشان مبتال شدند و بهبود یافتند 
که دیگر واکسن نمی زنند. متاسفانه نظرات زیادی در 
زمینه واکسن کرونا وجود دارد، عده ای کمپین می زنند 
واکسن بخرید بعد عده ای مقابل وزارت بهداشت تجمع 
می کنند که چرا واکسن آوردید و می سازید، عده ای 
می گویند اگر واکسن می آید اول به خودتان بزنید و 
بعد به مردم و عده ای هم می گویند اینها واکسن را 
برای خودشان می خواهند و نه مردم. به هر حال در 
شبکه بهداشت کاری که درست باشد انجام می شود 
و بر اساس اولویت ها واکسن را تزریق می کنیم. اما 

مهم ترین واکسن، پیشگیری است.«
وی در پاسخ به سوالی درباره آلودگی هوا گفت: 
»آلودکی هوا در تشدید بیماری های تنفسی موثر است 
و علل زیادی دارد، از سوخت نیروگاه ها گرفته تا 
خودروهای فرسوده و ... همه عامل آلودگی هستند. 
از طرفی در بحران کرونا می گوییم مردم از وسایل 
حمل و نقل عمومی کمتر استفاده کنند که همین باعث 
استفاده بیشتر از خودروهای تک سرنشین می شود.«
وی درباره واکسن کرونای چین اظهار کرد: »اگر قرار 
باشد از چین واکسن بخریم واکسن سینوفارم است. 
واکسن سینوفارم در چین مربوط به یک شرکت دولتی 
است که فاز سوم را هم گذرانده است و تاییدیه هم 
دارد. در نتیجه قرار نیست واکسن سینوواک چینی 
خریداری شود. در شرایط اضطراری سازمان جهانی 
بهداشت همه کشورها را تشویق به ساخت واکسن 
 می کند، االن آمریکا با سینوفارم، سینوواک، آکسفورد 
و روسیه قرارداد دارد و حدود ۳ میلیارد دوز واکسن 
خریده است آیا همه آن فایزر است؟ خیر چون می شود 

از مجموعه واکسن ها استفاده کرد.«
رییسی درباره واکسن کرونا تاکید کرد: »بسیاری از 
کشورها ۱۰ هزار یا ۵۰ هزار یا ۱۰۰ هزار دوز از 
یک واکسن آورده اند که حتی در فاز سوم بوده و 
تزریق کرده اند، این به معنی واکسیناسیون نیست. 
برخی کشورها دوز بسیار پایینی وارد کرده و تزریق 
کرده اند. بحث ما در واکسن فایزر فقط مشکل نگهداری 

نیست، واکسن فایزر تاییدیه گرفته است و حتی بعد از 
جهش ویروس کرونا در انگلستان، خود شرکت فایزر 
اعالم کرد که می خواهد در تهیه واکسن بازنگری کند. 
این  که فایزر تاییدیه گرفته، همه این ها تاییدیه های 
اورژانسی است. کسی نگفته این واکسن موثر نیست 
و اتفاقا باالترین اثربخشی را هم واکسن فایزر داشته 
است. واکسن آسترازنکای آکسفورد هم مورد تایید 
قرار گرفته است. واکسن های زیادی در حال تولید 
است و اثربخشی های مختلفی دارند. مهم این است 
که زنجیره انتقال ویروس را قطع کنند. این طور 
نیست که ما برای تولید یخچال ناتوان باشیم ولی 
وقتی واکسن های دیگری وجود دارد و شرایط خرید 
فراهم است، از آنجا می خریم. هیچکس نمی تواند 
ادعا کند که واکسن فایزر در طوالنی مدت از بقیه 
واکسن ها بهتر است. بسیاری از شرکت ها با یکدیگر 

همکاری می کنند.«
وی در پاسخ به سوالی درباره زمان بازگشایی تاالرهای 
عروسی و مراکز فرهنگی، گفت: »تاالرها جزو مشاغل 
گروه ۴ هستند که مدت زیادی است که تعطیل هستند، 
سه شنبه در کمیته امنیتی_اجتماعی ستاد قرار است در 
این مورد تصمیم بگیریم که آیا با رعایت پروتکل ها 
امکان بازگشایی وجود دارد یا خیر چون تیغ دو لبه 
است زیرا هم به اقتصاد تاالر دارها فشار می آید و 
هم ممکن است خیلی از مراسم ها به خانه ها برود و 

در شرایط بدون نظارت بهداشتی اجرا شود.«
درباره  به سوالی  پاسخ  در  بهداشت  معاون وزیر 
آلودگی هوا و سوخت نیروگاه ها گفت: »پنجشنبه 
هفته گذشته جلسه ای با رییس جمهوری داشتیم که 
رییس سازمان حفاظت از محیط زیست هم حضور 
داشتند. بحث هایی در زمینه جایگزین شدن سوخت 
در نیروگاه ها و میزان مصرف گاز در فصل سرما هم 
وجود دارد که در زمینه آلودگی هوا همه دست به 
دست هم می دهند. میزان سوخت پاک یا گاز به 
علت فصل سرد باال می رود. در مورد نیروگاه های 
تهران تصمیم گیری شده که جایگزینی سوخت انجام 
شود، اما با توجه به کمبود سوخت این اتفاق هنوز 
نیفتاده است. وزارت بهداشت هم دو گزارش مبنی 
بر ارتباط آلودگی هوا و کووید۱۹ ارائه داده است 
و در مصوبات ستاد ملی هم وجود دارد. همچنین 
نامه ای با امضا وزیر بهداشت به معاون اول رییس 
جمهوری هم ارسال شده است. بحث آلودگی هوا 
به جز در زمینه بیماری های تنفسی در سرطان ها هم 
بسیار تاثیر دارد. آلودگی هوا فقط در تهران نیست، 
اصفهان و اراک نیز از جمله شهرهای آلوده هستند. 
بسیاری از برنامه ها و زیرساخت ها برای اصالح آلودگی 

هوا به دلیل تحریم ها عقب مانده است.«
وی در خاتمه تاکید کرد: »در حوزه سالمت هم 
مستندات الزم در مورد آلودگی هوا و کرونا ارائه 
شده و هم پیشنهادات به کمیته اضطرار آلودگی هوا 
اعالم شده است. وضعیت بسیاری از ایستگاه ها از 
هشدار هم باالتر بوده و درخواست ها را اعالم کردیم. 
در این مدت کم تعطیلی نداشتیم ولی مسائل دیگر 
هم وجود دارد اگر مردم در تهران تعطیل شوند به 
سمت شمال حرکت می کنند و همین اتفاقی می افتد 
که حاال در استان های شمالی پیک کرونا رخ داده 
است. تعطیلی یعنی افراد در خانه بمانند و به این 
معنی نیست که سفر بروند. کرونا و آلودگی هوا 
اکنون معضل دو سویه است. مدارس که تعطیل اند، 
کارمندان دولت هم که نصفه و نیمه سرکار رفتند و 
کسب و کار هم که اکثراً در این ۱۱ ماه تعطیل بودند 
بنابراین در مورد آلودگی هوا، خیلی هم به تعطیلی 

فکر نکنید که کارساز نیست.«
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  امین جاللوند
در شرایطی که بار بزرگی از درمان کرونا بر دوش 
نیروهای شرکتی است، اما این نیروها از بسیاری 
از امتیازات نیروهای قراردادی و استخدامی، بی بهره 
هستند. نیروهای شرکتی دقیقا همان خدماتی را ارائه 
می دهند که سایر نیروهای استخدامی انجام می دهند، 
اما در زمینه پرداخت حقوق و مزایا، تبعیض زیادی 

بین این نیروها وجود دارد.
در آخرین مورد این تبعیض ها، نیروهای شرکتی 
از افزایش فوق العاده ویژه به کادر درمانی محروم 
شده اند. علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت 
بیماری کرونا در کالنشهر تهران نیز نسبت به این 
موضوع انتقاد کرده و از وزارت بهداشت درخواست 
کرده است که با تخصیص فوق العاده ویژه، دریافتی 

کارکنان شرکتی افزایش یابد.
در متن نامه زالی خطاب به کامل تقوی نژاد، معاون 
وزیر بهداشت آمده است: »ضمن تقدیر و تشکر از 
جنابعالی و کلیه دست اندرکاران مدیریتی وزارت 
متبوع و سازمان های باالدستی دخیل در "توسعه 
روش های جبران خدمت" کارکنان جان بر کف، 
خدوم و مساعی نظام سالمت، بخصوص عزیزان 
موثر بر تصویب و اجرای افزایش اخیر فوق العاده 
ویژه که قطعا بر روحیه همسنگران خسته از مبارزه 
با پاندمی کووید ۱۹ تاثیر بسزایی خواهد داشت 
به استحضار می رساند در حالی که این افزایش 
گسترده ای حتی  مشمول  دامنه  ویژه،  فوق العاده 
تا کارکنان طرحی و متعهدین خدمت دارد، ولی 
متاسفانه کارکنان شرکتی که از قضا غالبا از اقشار 
آسیب پذیر و کم درآمد هستند را شامل نمی شود. 

لذا ضمن قدردانی مجدد از همه مساعدت های 
حضرتعالی، خواهشمند است در صورت صالحدید 
تمهیدات الزم در خصوص تکمیل دامنه شمول این 
اقدام خیرخواهانه دولت به همکاران شرکتی نیز 
به عمل آید.« همچنین محمد پاکمهر، نایب رئیس 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم ضمن انتقاد از 
تخصیص نیافتن فوق العاده ویژه به نیروهای شرکتی، 
خاطرنشان کرد: »ارائه برنامه های حمایتی به فعاالن 
عرصه سالمت باید به دور از هرگونه تبعیض برای 
انواع نیروهای این حوزه که به صورت های مختلف 
قراردادی، حجمی، رسمی، پیمانی و شرکتی در خط 
مقدم مقابله با بیماری کرونا فعالیت دارند، صورت 

بگیرد. باید با توجه به شرایط خاص اپیدمی بیماری 
کرونا، تصمیم مناسبی در شان و قامت خدمات کادر 

درمان اتخاذ شود.«
او در مورد تبعیض ناشی از عدم تبدیل وضعیت و 
عدم تخصیص فوق العاده ویژه به نیروهای شرکتی 
فعال در حوزه سالمت گفت: »شیوع کرونا یک 
شرایط خاصی را در تمام حوزه ها اعم از اقتصادی، 
ایجاد کرده و همه شئونات  سالمت و تجارت 
زندگی و حتی معیشت مردم را تحت تاثیر قرار 
داده است. آنچه مسلم است باید اتخاذ تصمیمات 
در شرایط کرونایی با زمان عادی تفاوت داشته 
باشد. ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که 
در شرایط کرونایی بیشترین فشار ناشی از شیوع 
این بیماری به افراد فعال در نظام سالمت وارد شد 
که به طور مستقیم با بیماران مبتال به کرونا ارتباط 
دارند و شانس سرایت و ابتال به این بیماری در 
بین آنها زیاد است. آنها با مخاطرات این بیماری 
روبرو هستند و به معنای واقعی با ایثار و از خود 

گذشتگی با ویروس کرونا می جنگند.«
او تصریح کرد: »اگر بخواهیم برای تبدیل وضعیت 
کادر درمانی متناسب با شرایطی که درپی شیوع 
کرونا با آن مواجه شده اند، تصمیم گیری کنیم باید 
برای کادری که مستقیم با بخش کرونا ارتباط دارند، 
اهرم های تشویقی در نظر بگیریم و از آنها به طور 
جدی حمایت کنیم.  یکی از نکاتی که در این 
شرایط مورد توجه قرار گرفت، برقراری فوق العاده 
ویژه برای نظام سالمت است، چرا که در بسیاری از 
دستگاه ها اجرا شده است، اما متاسفانه در خصوص 
کادر درمان و دانشگاه های علوم پزشکی انجام نشده 

است. این در حالی است که قرار بود از اول دی ماه 
اجرا شود. مشکلی که در روند برقراری فوق العاده 
ویژه برای نظام سالمت وجود دارد، این است که 
بخشی از کادر درمان از آن منتفع می شوند و در 
احکام آنها می آید، اما بخشی دیگر از آنها اعم از 
پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، کادر اتاق عمل، 
علوم آزمایشگاهی و هوش بری از این امتیاز بی بهره 
بوده و حقشان تضییع می شود که این به دور از 

دایره عدالت است.«
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
اظهار کرد: »هم اکنون به طور میانگین حدود 35 
درصد گروه پرستاری که در دانشگاه های علوم 
پزشکی به خدمت گرفته شده اند، شرکتی هستند و 
برقراری فوق العاده ویژه شامل آنها نمی شود. بنابراین 
یک سوم از کادر درمانی از امتیاز این بخش بی بهره 
هستند. این درحالی است که خدماتی که این نیروها 
ارائه می دهند با نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی 
فعال در نظام سالمت تفاوتی ندارد. بنابراین باید در 

جهت رفع این مشکل برنامه ریزی شود.«
او اضافه کرد: »برون رفت از این مشکل از طریق 
که  گونه ای  به  است،  امکان پذیر  قانون  اصالح 
فوق العاده ویژه شامل نیروهای شرکتی کادر درمان 
به ویژه آنها که با بخش درمان کرونا همکاری دارند 
نیز بشود یا بتوانیم تبدیل وضعیت گروه پرستاری را 
از حالت شرکتی به قراردادی، قراردادی به پیمانی 
و پیمانی به رسمی را اعمال کنیم تا عدالت در این 
حوزه برقرار شود یا برای تبدیل وضعیت آزمون 

استخدامی برگزار شود.«
ادامه در صفحه 13 

نیروهای شرکتی؛ محروم از مزایای نظام سالمت
فعاالن جامعه پزشکی نسبت به تخصیص نیافتن فوق العاده ویژه به نیروهای شرکتی اعتراض دارند

بار بزرگی از درمان کرونا بر 
دوش نیروهای شرکتی است، 

اما این نیروها از بسیاری از 
امتیازات نیروهای قراردادی 

و استخدامی، بی بهره هستند. 
نیروهای شرکتی دقیقا همان 
خدماتی را ارائه می دهند که 

سایر نیروهای استخدامی انجام 
می دهند، اما در زمینه پرداخت 

حقوق و مزایا، تبعیض زیادی بین 
نیروها وجود دارد. در آخرین 

مورد تبعیض ها، نیروهای شرکتی 
از افزایش فوق العاده ویژه به 

کادر درمانی محروم شده اند
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 ادامه از صفحه 12
پاکمهر ادامه داد: »البته برگزاری آزمون نیز با 
اشکاالتی همراه است که باید برای اصالح این 
روش نیز اقدام شود، چرا که همه افراد می توانند 
در آزمون شرکت کنند، اما اشکالی که وجود 
فارغ التحصیل  تازه  افراد  که  است  این  دارد، 
شده به دلیل به روز بودن اطالعاتی که دارند، 
در  که  افرادی  از  را  سبقت  گوی  آزمون،  در 
گذشته فارغ التحصیل شده اند و در مراکز درمانی 
آنها  از  قطع  طور  به  و  ربوده  دارند،  فعالیت 
پیشی می گیرند. درنهایت افرادی که هنوز در 
به کار نکرده و نقشی در  مراکز درمانی آغاز 
کنترل ویروس کرونا نداشته اند، در آزمون موفق 
می شوند. بنابراین باید آزمون تبدیل وضعیت 

هم در شرایطی عادالنه برگزار شود.«
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
یادآور شد: »افرادی که در بخش کرونایی فعالیت 
این  از  پرستاری  برای  را  خود  جان  و  دارند 
بیماران به خطر انداخته اند باید از امتیاز ویژه ای 
جهت تبدیل وضعیت برخوردار شوند تا شرایط 
عادالنه ای ایجاد شود که حق این افراد تضییع 
دفاع  شرکتی  پرستاری  نیروهای  از  ما  نشود. 

ارائه  که  خدماتی  با  متناسب  تا  کرد  خواهیم 
می دهند به حقوق واقعی خود دست پیدا کنند.«

تزریق یاس و بی انگیزگی به نیروهای شرکتی
بسیاری از نیروهای شرکتی معتقدند که تبعیض 
در پرداخت ها به کارکنان نظام سالمت، اتفاقی 
سابقه دار است که سالیان سال است تکرار می شود. 
علی خانزاده، یکی از پرستاران شرکتی وزارت 
بهداشت هم در گفتگو با سپید، گالیه می کند: 
»همان زحماتی که پرستاران رسمی می کشند، همان 
سختی ها را پرستاران با قراردادهای شرکتی هم 

متحمل می شوند، اما در زمینه حقوق و مزایا بین این 
نیروها تبعیض اساسی قائل می شوند. همین مساله 
نوعی بی انگیزگی و یاس را تزریق می کند. حتی 
برخی از همکاران ما حاضرند با همان قراردادهای 
شرکتی نیز کار کنند، ولی مشکل اینجاست که 
در این قراردادها هیچ نوع امنیت شغلی وجود 
ندارد. کار کردن با پیمانکار تحت قرارداد شرکتی 
از روی ناچاری است. اگر کوچک ترین فرصت 
شغلی مناسبی وجود داشته باشد، نیروهای شرکتی 

از کار فعلی خود انصراف می دهند.«
او عنوان می کند: »همواره حرف ما این بوده است 
که باید به طور کلی ساختار استخدام شرکتی برچیده 
شود. این شکل از استخدام ها باب سوء استفاده از 

نیروها را باز می کند. ما نباید دنبال اصالح شیوه 
استخدام های شرکتی باشیم، بلکه باید کال این نوع از 
استخدام ها متوقف شود. باید طرف حساب جامعه 
پزشکی شاغل در مراکز درمانی، وزارت بهداشت 
باشد، نه اینکه برای دستیابی به بدیهی ترین حق و 
حقوقمان با شرکت های پیمانکاری به طور مداوم 

مذاکره کنیم و با آنها درگیر باشیم.«
پیشتر نیز گروهی از پرستاران شرکتی با ارسال 
نامه ای به سران سه قوا و مقام های عالی کشور، 
اعتراض  شده،  اعمال  تبعیض های  به  نسبت 
کردند و یادآور شدند: »در سال گذشته مجلس 
محترم شورای اسالمی، تبدیل وضعیت نیروهای 
فوق الذکر را به تصویب رساند، اما به مرحله  اجرا 
نرسید. جای تاسف است که هیچ برنامه  مدون و 
مشخصی برای تعیین تکلیف این طیف از کارکنان 
نیز وجود ندارد. این امر باعث یاس و کاهش 
انگیزه  کاری پرسنل شده و موجب ایجاد حس 
نابرابری و تبعیض بین همکاران شده است. این 
درحالی  است که این گروه از همکاران چه در 
این شرایط بحران کرونا و چه در طول ایام سال، 
پا به پای نیروهای رسمی و پیمانی به ارائه  خدمت 
مشغول هستند، اما از حقوق و مزایای به مراتب 
کمتری برخوردارند. این اتفاق ناخواسته ممکن 
است بر انگیزه و تالش آن ها تاثیر منفی بگذارد 
و زحمات آن ها را مخدوش نماید. استمرار این 

وضعیت استخدامی به نوعی حس عدم اطمینان 
را القا می نماید و آن ها را نسبت به آینده  شغلی 

و امنیت مرتبط با آن مردد می سازد.«
اعالم  شرکتی،  قراردهای  با  ناراضی  پرستاران 
کردند: »زمانی که دولت اعالم می کند، افزایش 
۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت 
خدمات کشوری را به منظور ترمیم حقوق ها اجرایی 
می کند، شرکت ها به ما اعالم می کنند که این شامل 
شما  استخدام  نوع  چراکه  نمی شود،  شما  حال 
کارگری است. بعد که اعتراض می کنیم، پاسخ 
کنید.  پیگیری  بهداشت  وزارت  از  که  می دهند 
هرچه قدر که اعتراض می کنیم، بیشتر می فهمیم 
که در شرایطی قرار گرفته ایم که تنها در خارج از 
وزارتخانه می توانند برای ما کاری کنند. هرچند آقای 
نوبخت هم آب پاکی را بر روی دست ما ریخت 
و به صراحت اعالم کرد که تنها با برگزاری آزمون 
امکان تبدیل وضعیت شرکتی ها وجود دارد. این 
در حالی است که در مبارزه با کرونا هیچ تفاوتی 
میان نیروهای شرکتی با سایر مستخدمان پرستارِی 
دولت وجود ندارد. ارج نهادن مقام پرستار که به 
شعار تکراری و خسته کننده  تبدیل شده را باید 

در عمل شاهد باشیم.«
آنها انتقاد کردند: »سال ۹۳ که در آزمون استخدامی 
استخدام  نوع  کردیم،  ثبت نام  بهداشت  وزارت 
تفکیک نشده بود، اما ۲۴ ساعت قبل از آزمون با 
ارسال پیامک اعالم کردند که این آزمون صرفا 
برای استخدام نیروهای شرکتی است. در نتیجه 
تعداد زیادی را که با انگیزه استخدام رسمی و ... 
به شرکت در آزمون واداشته بودند، به استخدام 
شرکتی قانع کردند. البته اعالم کردند که هرکس 
که نمی خواهد آزمون دهد، میزانی از پول خود را 
دریافت می کند، اما باتوجه به اینکه برای خیلی ها 
استخدام و داشتن درآمد مهم است به این امر تن 
دادیم. در نتیجه  استخدام شرکتی اجبار است، نه 
انتخاب. البته دولت به کل، در های استخدام رسمی 
را بسته است، اما ما به قرارداد مستقیم و استخدام 
پیمانی هم راضی هستیم، چراکه تبعیض میان ما و 
رسمی  ها کمتر می شود. استخدام شرکتی،  اختالف 
طبقاتی و فاصله میان پزشکان و پرستاران را تشدید 
می کند، چراکه اگر پرستاران شرکتی در سال ۹۹، 
حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کنند، 
هم رده های پیمانی  ما، بیشتر از پنج میلیون تومان 
را به عنوان دستمزد دریافت می کنند. در نتیجه 
ما زیر خط فقر درآمدی به سر می  بریم. جالب 
اینجاست که دوست دارند وضعیت را به گونه ای 
جا بیاندازند که انگار استخدام شرکتی عار نیست.«

از پرستاران شرکتی، اعتراض کردند:  این گروه 
»شرکت ها حداقل های قانون کار را به کارکنان شرکتی 
پرداخت می کنند، اما سودی که به عنوان پیمانکار 
نصیبشان می شود، چند برابر است. در نتیجه قدرت 
آنها زیاد است و هرگونه اقدامی برای مبارزه با آنها یا 
محدود کردن قدرتشان به جایی نمی رسد. به همین 
خاطر دولت ها در خدمت شان قرار می گیرند، اما 
چوبش را ما می  خوریم، چراکه نه دستمزد مناسبی 

دریافت می کنیم و نه امنیت شغلی داریم.«
باید در نظر داشت که حدود یک سوم از پرستاران 
فعال در دانشگاه های علوم پزشکی در زمره نیروهای 
شرکتی هستند و جمعیتی بیش از ۳۰ هزار نفر را 
شامل می شوند. پرداخت حقوق و مزایای برابر 
و عادالنه به همه اعضای کادر درمان می تواند 
نیروهای شرکتی را برای ادامه خدمت به بیماران 

در شرایط سخت کرونا، ترغیب کند.

پاکمهر: مشکلی که در روند 
برقراری فوق العاده ویژه برای نظام 

سالمت وجود دارد، این است که 
بخشی از کادر درمان از آن منتفع 
می شوند و در احکام آنها می آید، 

اما بخشی دیگر از آنها اعم از 
پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، 
کادر اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی 
و هوش بری از این امتیاز بی بهره 
بوده و حقشان تضییع می شود که 
این به دور از دایره عدالت است
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زالی خطاب به معاون وزیر 
بهداشت: در حالی که افزایش 
فوق العاده ویژه، دامنه مشمول 

گسترده ای حتی تا کارکنان طرحی 
و متعهدین خدمت دارد، ولی 

متاسفانه کارکنان شرکتی که از 
قضا غالبا از اقشار آسیب پذیر 

و کم درآمد هستند را شامل 
نمی شود. لذا خواهشمند است 
در صورت صالحدید، تمهیدات 
الزم برای تکمیل دامنه شمول 

این اقدام خیرخواهانه دولت به 
همکاران شرکتی نظام سالمت 

نیز به عمل آید

باید در نظر داشت که حدود 
یک سوم از پرستاران فعال در 

دانشگاه های علوم پزشکی در 
زمره نیروهای شرکتی هستند و 
جمعیتی بیش از 30 هزار نفر را 
شامل می شوند. پرداخت حقوق 
و مزایای برابر و عادالنه به همه 

اعضای کادر درمان می تواند 
نیروهای شرکتی را برای ادامه 

خدمت به بیماران در شرایط 
سخت کرونا، ترغیب کند



گفت وگوی سپید با مدیرکل اسبق داروی سازمان غذا و دارو درباره قرارداد همکاری مشترک با کوبا

 علی ابراهیمی
مدیرکل سابق داروی سازمان غذا و دارو معتقد 
است: »ما سوابق شکست خورده زیادی در بخش 
همکاری مشترک داریم و باید دقت باالیی داشته 
باشیم تا طرف خارجی با استفاده از ضعف ما 
محصولی را که داریم مجدد تحویل ما ندهد 
و این امر جای تمرکز بسیار دارد و افرادی که 
مسئول توافق هستند باید این موارد را در نظر 

داشته باشد.«
در این گزارش به گفت وگو با اکبر عبداللهی اصل، 
مدیرکل سابق داروی سازمان غذا و دارو نشسته ایم 
تا از او درباره تاریخچه قراردادهای مشترک با 
کشورها در زمینه تولید و نیز همکاری مشترک 
با کوبا برای تولید واکسن کرونا نشسته ایم که 

در ادامه متن این مصاحبه را مرور می کنید.

سپید: آیا سابقه همکاری مشترک با کشورهای 
دیگر در تولید واکسن داشته ایم؟

بله ما در سنوات گذشته هم مواردی از همکاری 
مشترک برای تولید واکسن را داشته ایم. برای مثال 
انستیتو پاستور ایران همکاری مشترکی را با کشور 
کوبا در زمینه تولید واکسن هپاتیت B داشت که 
تجربه موفقی هم بود. موارد دیگری هم در این 
زمینه بوده که در بیشتر آنها متخصصان ایرانی برای 
فراگیری نحوه تولید یک نوع محصول خاص به 
کشورهای طرف توافق اعزام شده اند. البته واکسن 
سازهای اصلی کشور یعنی انستیتو پاستور و رازی با 
شرکت های خارجی بسیاری قرارداد منعقد کرده اند، 
ولی این موارد در بیشتر موارد منجر به نتیجه نشده 
است. برای مثال همکاری های مشترکی با انستیتو 
سرم هند آغاز شده بود که منتج به نتیجه نشد و یا 
همکاری دیگری که با یکی از کشورهای اروپایی 
برای تولید واکسن  پنتاواالن توسط انستیتو پاستور 

شروع شده بود که آن هم به نتیجه نرسید.
اما آنچه نباید فراموش کنیم این است که همکاری 
مشترک برای تولید یک محصول فرآیندی دوطرفه 
است و اگر ما بتوانیم مذاکره کنندگان حرفه ای داشته 
باشیم و تیمی که برای یادگیری تکنولوژی اعزام 
می شوند درست کار را یاد بگیرند می توانیم همکاری 
مشترک با رضایت به وجود آوریم. ضمن اینکه 
ممکن است برخی کشورهای بزرگ به دالیل سیاسی 
حاضر به همکاری با ما نباشند، ولی امروز بسیاری 
از کشورها همچون کشورهای بلوک شرق آماده 

همکاری با ما هستند.

سپید: روندهای اقتصادی و علمی در همکاری های 
مشترک جهت تولید یک محصول چگونه است؟
مدل های اقتصادی همکاری  حاصل توافق طرفین 
است؛ برای مثال در برخی موارد شاهد هستیم که 
افرادی برای مذاکره و انعقاد قرارداد اعزام می شوند 
که تجارب بازرگانی و تجارت بین الملل را ندارند 

که در این حالت یا قرارداد یک طرفه منعقد می شود 
و یا طرف مذاکره خواسته ای را مطرح می کند که 
طرف مقابل حاضر به معامله با آن شرایط نیست 
و در این صورت توافق حاصل نمی شود؛ بنابراین 
اگر طرف مذاکره کننده فرد ماهری باشد می تواند 

مدل های متفاوتی را پیشنهاد دهد.
البته این را هم نباید فراموش کنیم که فرد معامله کننده 
چقدر اختیار عمل دارد. برای مثال اگر فرد توافق کننده 
برای ایران بخواهد قراردادی را منعقد کند باید خطوط 
قرمز زیادی را رعایت کند و اگر طرف قرارداد 
بخش دولتی باشد و نهادهایی همچون انستیتو 
پاستور بخواهند قراردادی را منعقد کنند ممکن است 
سختی کار برای آنها بسیار زیاد باشد درحالی که 
بخش خصوص به راحتی می تواند در این زمینه ها 
قرارداد ببندد. ولی امروز بخش خصوصی تمایل 
زیادی برای مشارکت در زمینه تولید واکسن هایی 
همچون واکسن کووید 19 و آنفلوانزا که جنبه 
عمومی دارند، ندارد زیرا این نوع واکسن ها سود 

زیادی برای آنها ندارد.
در بحث توافق های علمی هم دو بخش وجود 
دارد و در بخش نخست ممکن است طرفین توافق 
 کنند که سرمایه گذاری مشترک صورت گیرد که 
کشور ما تمایل زیادی در این بخش ندارد زیرا 
ساختارهای ما مناسب نیست و تجارب نشان داده که 
استراتژی های کالن مملکت به سمت سرمایه گذاری 
مشترک نمی رود چون ممکن است به دلیل تحریم، 
کشورها از ادامه همکاری با ما انصراف دهند و 
ازاین رو تا به اآلن همکاری مشترکی در این بخش 

سراغ نداریم که موفق عمل کرده باشد.
بخش دیگر توافق علمی ممکن است در قالب خرید 

تکنولوژی منعقد شود و این بخش هم بستگی به آن 
دارد که چه فردی مسئول دریافت تکنولوژی باشد؛ 
بنابراین زمانی که ما دانشی را داریم و بومی سازی 
شده دیگر نیازی به وارد کردن آن نداریم و بنده 
همیشه نگران این هستیم که طرف خارجی در 
توافق فقط منافع خود را دنبال کند و با استفاده از 
ضعف ما محصولی را که داریم مجدد تحویل ما 
بدهد که این امر جای تمرکز بسیار دارد و باید 
این موارد را در  توافق است  فردی که مسئول 

نظر داشته باشد.

سپید: با توجه به موردی که بیان کردید آیا در 
قرارداد همکاری مشترک ایران با کوبا ممکن 

است این اتفاق بیفتد؟
بنده اطالعی از جزئیات توافق ندارم. البته در این 
مورد بخصوص به نظر می رسد که امروز همه 
کشورها به دنبال این هستند که مشکل حل شود. 
پس منافع اقتصادی و تجاری در این زمینه وجود 
دارد، اما شرکت های بزرگ که در حال فعالیت در 
حوزه واکسن هستند به شدت در تالش هستند تا 
تولید واکسن به نتیجه برسد و تصور می کنم بحث 

اقتصادی در این بخش اولویت دوم همه باشد.
البته در مباحث مارکتینگ برای کشورهای بلوک 
یا  نیست و کاری  یا  یا هست و  غرب اخالق 
بداخالقی است و یا اخالقی، اما در بلوک شرق 
یک کار یا اخالقی است و یا غیراخالقی و شق 
سوم هم این است که یک اقدام در بیزینس اخالقی 
است؛ بنابراین وقتی فردی با کشورهای بلوک شرق 
مذاکره می کند باید خیلی حواس جمع باشد و بنده 
در مورد اخیر نمی دانم که چه کسی می خواهد برای 

مذاکره برود و طرف حساب چه کسی است؛ بنابراین 
ازآنجاکه ما سوابق شکست خورده زیادی در این 
بخش داریم پس باید دقت باالیی را داشته باشیم.

سپید: به نظر شما کشور کوبا تکنولوژی روز 
دنیا در تولید واکسن کرونا را دارد؟

بخش  کوبا  کشور  پیشرفته  صنعت  تنها  شاید 
در  حتی  و  باشد  کشور  این  بایوتکنولوژی 
گذشته برخی متخصصان ایرانی حوزه بایوتک 
و واکسن سازی برای گذراندن دوره هایی به این 
کشور رفته اند؛ لذا واکسن سازی این کشور در دنیا 
شناخته  شده و همکاری ما با آنها مسبوق به سابقه 

بوده و تجربه موفقی را در این زمینه داشته ایم.
البته بنده نمی دانم که در این مورد خاص چه چیز را 
قرار است از کشور کوبا بگیریم زیرا در خصوص 
همکاری مشترک برای تولید واکسن هپاتیت اینگونه 
عمل شد که بخش صنعتی تولید واکسن را در داخل 
انجام دادیم و من فکر می کنم که دانش و توانایی 
کشور در این بخش از توان کشور کوبا باالتر است. 
هرچند ما در بخش صنعتی سازی مشکالتی داریم، 
ولی من در حوزه تولید صنعتی  تا به اآلن چیزی از 
کشور کوبا نشنیده ام و نمی دانم که در حوزه تولید 

کاری کرده یا حتی از ما پیش است یا نه.

سپید: یکی از ایراداتی که به همکاری مشترک 
ایران و کوبا وارد می شود این است که چون این 
کشور مبتالیان باالیی در زمینه کووید 19 ندارد و 
جهش های ویروس را تجربه نکرده است نمی تواند 
واکسنی ایمن بسازد، آیا این نقد را می پذیرید؟

ادامه در صفحه 15 

عبداللهی اصل: مراقب باشید 
چیزی که داریم را مجدد تحویل ما ندهند
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 ادامه از صفحه 14
بنده جزئیات این توافق را نمی دانم و اطالعات هم در 
حد عمومی است و حتی این اطالع را ندارم که این 
واکسن با تکنولوژی ویروس غیرفعال ساخته شده 
یا از تکنولوژی Rna در ساخت آن استفاده شده 
است؛ بنابراین نمی توانم در این خصوص اظهارنظر 
دقیقی داشته باشم، اما ممکن است مشارکت اینگونه 
تعریف شده باشد که کوبا از سیستم ما استفاده کرده 
و از آنتی ژن های ایرانی در تولید واکسن بهره برده 
باشد؛ لذا این روند مسیر کوتاهی نخواهد داشت و 
زمان زیادی را الزم دارد تا به نتیجه برسد؛ بنابراین 
به نظر می رسد واکسن مشترک از واکسن ایرانی که 
در روزهای گذشته شاهد آغاز فاز بالینی آن بودیم 

دیرتر به نتیجه برسد.

سپید: یکی دیگر از انتقادها به تولید مشترک 
واکسن با کوبا مشارکت باالی ایرانی ها در فاز 
سوم مطالعات بالینی این واکسن است، به نظر 

شما این تصمیم اقدام درستی است؟
امروز یک بحث در خصوص فاز سوم مطالعات 
بالینی واکسن ها وجود دارد و درباره آنها باید به دوراز 
وضعیت عادی اظهارنظر کرد زیرا در حال حاضر 
کشور ما هم مانند سایر کشورها در شرایط بحران 
قرار دارد و در این شرایط هر کشوری می تواند 
امروز  کمااینکه  بگیرد.  نادیده  را  خود  مقررات 
شاهد هستیم که هیچ واکسنی در هیچ جای دنیا 
مطالعات بالینی را به معنای واقعی انجام نداده و 
حتی شرکت هایی هم که محصول آنها تأییدیه های 
بین المللی را گرفته  اند نهادهای ناظر با آنها سهل 
برخورد کرده اند و سعی شده تا با ارزیابی خطر 
مجوزهای مشروط به واکسن ها داده شود. ازاین رو 
مقررات دور زده شده درحالی که اگر قرار بود قوانین 
سابق در این خصوص اجرا شود باید حداقل ده 
سال زمان سپری می شد تا یک واکسن وارد بازار 
شود. پس وقتی امروز شاهد هستیم که واکسن ها 
ظرف مدت یک سال وارد بازار شده اند به مفهوم 
آن است که همه کشورهای مقررات خود را دور 
زده اند؛ بنابراین طبیعی است که بدون اغماض هیچ 
محصولی اعم از ایرانی و یا خارجی نمی تواند وارد 

بازار هیچ کشوری شود.
اما اینکه واکسن مشترک و یا واکسن ساخت کشور 
کوبا بخواهد فاز بالینی خود را در ایران انجام دهد 

اقدام غیرعادی نیست زیرا افراد داوطلب دریافت 
واکسن رضایت نامه خواهند داشت و این مطالعات بر 
اساس چارچوب های اخالق پزشکی انجام خواهد 
شد و هیچ فردی به زور مجبور به این کار نخواهد 
شد. البته این واکسن فازهای یک و دو را انجام 

خواهد داد و جای نگرانی نخواهد داشت.
این نکته را هم باید گفت که احتمال خطر در خصوص 
واکسن های تولید شده با تکنولوژی mRNA وجود 
دارد، ولی در خصوص واکسن های تولید شده با 
روش قدیمی تولید واکسن  یعنی به روش ویروس 
غیرفعال، تنها مشکلی که ممکن است ایجاد شود 
ابتالی مجدد فرد به ویروس است که این هم مشکل 

زیادی نخواهد داشت.

سپید: نظر شما درباره واکسن داخلی چیست؟
بنده به واکسن تولید داخل خوش بین تر هستم و 
معتقدم که ما واکسن سازی بلد هستیم، اما نمی توانیم 
واکسن ارزان تولید کنیم؛ لذا نگرانی اصلی ما این 
است که قیمت تمام شده واکسن ایرانی باالتر باشد 
نه اینکه توان تولید محصول در داخل وجود نداشته 
باشد؛ لذا بنده معتقدم کشورهای بلوک شرق همیشه 
کاله بر سر ما می گذارند و ازاین رو اعتمادی به 
روسیه و چین ندارم و فکر می کنم ایرانی ها حتما 
می توانند واکسن بهتری بسازند منتها تنها مشکل 
آنها قیمت تمام شده باالی محصول داخلی است.

برای مثال امروز علیرغم پروپاگاندای رسانه ای که 
درصدد القای ناتوانی ایران در ساخت واکسن آنفلوانزا 
است، بنده اطالع دارم که دو یا سه شرکت ایرانی 
این واکسن را ساخته اند، اما به دلیل اینکه محصول 
آنها چهار برابر واکسن های خارجی قیمت تمام شده 

دارد به دنبال تولید انبوه آن نیستند.

سپید: علت باال بودن قیمت تمام شده دارو و 
واکسن  در ایران چیست؟

به دلیل باال بودن هزینه های سربار و استهالک تولید 
دارو و واکسن در کشور مقرون به صرفه نیست؛ 
بنابراین هرگاه تولیدکننده برای بازاری چندمیلیاردی 
مانند بازار هند محصول تولید کند هزینه های تولید 
آن پایین خواهد بود، اما اگر همین محصول در 
ایران تولید شود که بازار 80 میلیونی دارد و ممکن 
است بیش از نصف جمعیت آن هم نیازی به این 
محصول نداشته باشند تولید آن در ابعاد کوچک تر 

هزینه های باالیی خواهد داشت. ضمن اینکه امروز 
تولیدکننده ایرانی باید ماشین آالت تولید را گران تر 
از سایر تولیدکنندگان جهان خریداری کند و نرخ 
برابری ارز و مشکالتی ازاین دست هم هزینه های 

تولید را در ایران چندین برابر می کند.

سپید: نمی توان این مشکل را با صادرات برطرف 
کرد؟

به اعتقاد بنده این مشکل را در کوتاه مدت نمی توان 
برطرف کرد و اگر کشوری بخواهد خودکفایی 
داشته باشد باید در این بخش هزینه کند. ضمن 
اینکه کشورهای مختلف همکاری های مشترک 
در بخش تولید دارند و بازار خود را به روی 
یکدیگر باز می کنند و بازار دنیا هم به روی آنها 
باز می شود، اما متأسفانه در ایران شاهد هستیم 
که تولیدکنندگان بخش دولتی و خصوصی معتقد 
و می خواهند  انحصار هستند  و  بسته  بازار  به 
محصول آنها به همه دنیا صادر شود و کسی 
کاالی خارجی را وارد بازار ایران نکند که این 
روند سبب بروز مشکالت اساسی در تولید و 
باال رفتن هزینه های تولید شده است؛ بنابراین 
ما اعتقادی به تجارت آزاد نداریم و دولتی هم 
که به این نوع تجارت معتقد نیست باید برای 

خودکفایی یارانه بدهد.
درحالی که به اعتقاد بنده دولت اگر واکسن ایرانی 
آنفلوانزا و یا سایر محصوالت را به سه برابر قیمت 
خارجی بخرد ما هم واکسن آنفلوانزای ایرانی 
آینده واکسن کووید  در  خواهیم داشت و هم 

ایرانی تولید خواهیم کرد.
متأسفانه امروز می شنویم که تولیدکننده ایرانی 
واکسن کووید می گویند که دولت باید واکسن 
تولید داخل را به نرخ دالر از آنها خریداری کند 
ولی به احتمال زیاد دولت چنین کاری را نخواهد 
کرد و به دنبال خرید واکسن با قیمت ارزان تر از 
تولیدکننده دیگر خواهد بود و همین امر موجب 

توقف تولید داخل خواهد شد.
برای مثال این اتفاق در خصوص موسسه رازی 
افتاد زیرا به خاطر داریم که سال ها این موسسه 
تالش  کرد تا واکسن های روتین تجاری خود را 
با قیمت باالتری به دولت بفروشد، اما ازآنجاکه 
خود دولتی بود نمی توانست قیمت محصوالت 
را باال ببرد و بخش خصوصی هم به دلیل اینکه 

جذابیت اقتصادی در این بخش نمی دید تمایلی 
به سرمایه گذاری نداشت و همین امر سبب شد که 
واکسن سازی این موسسه به قهقرا برود درحالی که 
این موسسه هم مانند انستیتو پاستور سابقه یک 

قرن فعالیت در کارنامه خود داشت.
به اعتقاد بنده اگر تفکر ما خودکفایی باشد باید بهای 
آن را بدهیم و دولت باید در این بخش هزینه کند 
و نمی تواند بگوید که هم نمی خواهد ارتباط با دنیا 
داشته باشد و هم اینکه می خواهد جنس ارزان به 
دست مردم بدهد زیرا جمع کردن این دو مؤلفه کار 
غیرممکنی است. حال اینکه امروز شاهد هستیم که 
صنعت داروسازی ما در حال تالش بی وقفه است، 
اما دولت در بحث قیمت گذاری داروهای نهایی و 
حتی بیوتکنولوژی این بخش را سرکوب می کند.

سپید: آیا توان تولید انبوه واکسن کرونا در کشور 
وجود دارد؟

ما در حد و اندازه واکسن ساز های بزرگ دنیا نمی توانیم 
واکسن تولید کنیم، اما این توانایی را داریم که عطش 
داخلی به واکسن را پاسخ دهیم. البته امروز بسیاری 
از افراد تمایلی به تزریق واکسن خارجی و یا داخلی 
را ندارند، ولی اگر ما بتوانیم چند میلیون دوز واکسن 
برای گروه های نیازمند و نیز آنها که مشتاق تزریق 
واکسن هستند وارد کنیم و درخواست ها فروکش 
 کند پس از مدتی بخش واکسن وزارت بهداشت 
می تواند با بررسی واکسن ها می تواند بفهمد که 
کدام واکسن تا چه مدت ایمنی دارد و آیا می تواند 
فرآیندهای اجتماعی را به قبل برگرداند و در آن 
صورت هم نظر نهایی را خواهد داد واال اگر قرار 
باشد ما همچنان ماسک بزنیم و فاصله اجتماعی 
را رعایت کنم دیگر چه لزومی دارد که این همه 

هزینه کنیم.
برای مثال امروز بانک مرکزی اعالم کرد که می خواهد 
کند  هزینه  واکسن  برای  تومان  میلیارد  هزار   3
درحالی که در شرایط فعلی کشور به نظر می رسد 
اگر این هزینه برای تأمین ماسک و سایر نیازهای 
مردم هزینه شود به نظر می رسد مفید به فایده تر 
خواهد بود. ضمن اینکه واکسن های موجود ادعا 
می کنند که تنها 3 تا 6 ماه ایمنی ایجاد خواهند کرد و 
به نظر می رسد در بهترین حالت عملکرد واکسن ها 
مانند واکسن آنفلوانزا خواهد بود پس نباید زیاد در 

این بخش هزینه کرد.

سپید: افکار عمومی را چگونه می توان در این 
خصوص متقاعد کرد؟

به نظر بنده وزارت بهداشت می توانست افکار عمومی 
را در این بخش مدیریت بهتری کند زیرا به جای اینکه 
هر روز عنوان شود که توان تولید واکسن در داخل 
وجود دارد باید تبلیغات در این بخش را متوقف 
می کرد؛ لذا زمانی که هرروز افراد در این بخش 
تحریک می شوند دیگر نمی توان توقع عمومی را پایین 
آورد. بر اساس نظریه مدیریت افکار عمومی در علم 
اقتصاد ما در این وضعیت می توانستیم با خرید سه تا 
چهار میلیون واکسن از نوع واکسن های تولید شده 
با ویروس غیرفعال همچون آکسفورد-آسترازنکا که 
ارزان تر هم هستند و تنها سه تا چهار دالر قیمت 
دارند و نیز با تزریق این واکسن ها به قشر خاصی 
که انتظار باالیی برای دریافت واکسن دارند اجازه 
بدهیم تا واکسن ها آزمایش خود را به خوبی پس 
دهند و پس ازآن به سراغ تأمین انبوه آن می رفتیم و 
دیگر نیاز نبود سه تا چهار هزار میلیارد تومان در 

این بخش هزینه کنیم.



شماره 1839 15 دی 1399 16

اعضای شورای شهر تهران خواستار شدند

  یاسر مختاری
تداوم روند افزایش آلودگی هوا در هفته های اخیر 
موجب شد، تا دیروز نمایندگان مردم تهران زبان 
خود را در این رابطه صریح تر کرده و خواستار 

حل این چالش سالمت و محیط زیست شوند.

کاهش تلفات کرونا با افزایش تلفات 
آلودگی جبران نشود

هاشمی  محسن  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران در دویست 
و شصت و یکمین جلسه صحن علنی شورای 
شهر تهران که روز یکشنبه چهاردهم دی  ماه با 
اشاره به تشدید آلودگی هوای تهران اظهار کرد: 
»الزم است که در مورد تشدید آلودگی هوای 
شود،  داده  ذی ربط  مسئوالن  به  تذکری  تهران 
براساس بررسی های انجام شده توسط کمیسیون 
تخصصی محیط  زیست شورای شهر تهران، استفاده 
از سوخت های پرگوگرد در صنایع، نیروگاه ها و 
فعالیت برخی مشاغل آالینده تاثیرات جدی در 
تشدید آلودگی هوای تهران در هفته های اخیر 

داشته است.«
هاشمی افزود:»این اقدام  سبب شده که غلظت دی 
اکسید گوگرد در هوای تهران طی هفته گذشته دو 
برابر شود که متاسفانه مدیریت شهری، اختیاری 
برای ایجاد محدودیت و کنترل آنها ندارد و با 
سوی  از  هنوز  وتذکرات،  درخواست ها  وجود 
مسئوالن مربوطه نسبت به آن تصمیم گیری های 

الزم انجام نشده است.«
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به کاهش تعداد 
متوفیان کرونا در تهران گفت: »امیدواریم در شرایطی 
که تلفات کرونا در تهران با موافقت دیرهنگام با 
محدودیت های درخواست شده توسط شورای 
شهر، طی یک  ماه از ۲۰۰ نفر به ۲۰ نفرکاهش 
پیدا کرده است، این کاهش با افزایش قربانیان 
آلودگی هوا به خصوص در بیماران، سالمندان و 
کودکان جبران نشود و همه تالش این است که 

وارد بحران دیگر نشویم.«
وی همچنین با حضور در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: »بحث عمده ما در جلسه علنی هم اندیشی 
در رابطه با موضوع آلودگی هوای تهران بود. راه 
حل اصلی رفع آلودگی در شرایط فعلی استفاده 
از حمل ونقل عمومی است هرچند به دلیل کرونا 
استفاده از این وسایل کم شده اما اثر حمل ونقل 

عمومی در کاهش آالیندگی مثبت است.«
رئیس شورای شهر تهران در مورد نقش شورای 
شهر در کاهش آالیندگی هوا گفت: »متاسفانه 
داده های صحیح به ما نمی رسد و اختیارات خوبی 
در این زمینه برای شورای شهر در نظر گرفته نشده 
است و فعال در حد تذکر و پیگیری می توانیم 
عمل کنیم، اما وقتی با مسئوالن صحبت می کنیم 
اطالعات دقیق از مصرف سوخت، مازوت و... 

در شهر داده نمی شود و فقط شاخص آلودگی هوا 
داریم و براین اساس نظر می دهیم و از مسئوالن 

می خواهیم به وظایف خود عمل کنند.«

دولت متوجه آثار تصمیم گیری 
دیرهنگام خود باشد

زهرا صدر اعظم نوری، رئیس کمیسیون سالمت و 
محیط زیست شورای شهر نیز با انتقاد از تعلل دولت 
در خصوص تصمیمات دیرهنگام در مورد آلودگی 
هوا اظهار کرد: »دولت متوجه آثار تصمیم گیری 
دیرهنگام خود باشد. گله ای از استاندار و دولت 
دارم، چرا که به رغم گزارش های هواشناسی و 
اینورژن بیش از گذشته بوده و  این مساله ضرورت داده های علمی که حاکی از پایداری هوا و تشدید 

توقف فعالیت ها را می طلبد، اما دو روز از اعالم 
درخواست تعطیلی می گذرد و هنوز اتفاقی رخ 
نداده است. پیشنهاد کمیته اضطرار به دولت ارائه 
شده و تا بخواهد تشکیل جلسه بدهند و تصمیمی 

بگیرند چیزی مشخص نیست.« 
وی افزود: »باید متوجه آثار تصمیم گیری دیرهنگام 
باشیم و نسبت به آن پاسخگو باشیم چرا که به 

سالمت مردم آسیب وارد می کند.« 
وی با تأکید بر توسعه نیروگاه های خورشیدی و 
جایگزینی سوخت پاک گفت: »امروز شهر تهران 
بنزین،  نظیر  انرژی  منابع  از  بی رویه  استفاده  از 
این  مازوت رنج می برد.  نفت، گاز و  گازوئیل، 
موارد سوخت های فسیلی هستند و سالمت همه 

مردم را تهدید می کنند.«
نوری با بیان اینکه بیماری و مرگ ناشی از آلودگی 
هوا در کنار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا، 

شرایط را برای مردم کشور به ویژه کالنشهرها و 
تهران سخت و غیر قابل تحمل کرده است، گفت: 
»باید رویه ها در این زمینه تغییر کند و انرژی های 
جایگزین  و  استفاده  برق  تولید  در  تجدیدپذیر 
سوخت های فسیلی شوند. این اتفاق با توجه به 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسید 
کربن و کوچک شدن ردپای اکولوژیک شهر تهران 
در ارتقاء سالمت شهروندان اثر خواهد داشت و 

مطابق با اصول توسعه پایدار شهری است.« 
رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات 
شهری شورای شهر تهران گفت: »یک شهر با کمترین 
میزان آلودگی و تخریب محیط زیست، انرژی مورد 
نیاز فعالیت های خود را تأمین می کند، براورده شدن 
این هدف تنها هنر مدیران و مشارکت شهروندان 

را می طلبد.«
وی ادامه داد:  »تهران از نظر موقعیت جغرافیایی، 
شهروندان  مشارکت  و  هوایی  و  آب  شرایط 
قابلیت های بی شماری در توسعه و بهره برداری 
از این قبیل تاسیسات دارد و کافی است با بررسی 
میدانی، نسبت به شناسایی این فضاها در سطح 

شهر تهران و جانمایی آن ها اقدام کرد.«
وی ادامه داد: »به عنوان نمونه می توان به ایجاد سازو 
کار الزم برای الزام به نصب پنل های خورشیدی در 
ساختمان های بلند شهر تهران در هنگام صدور پروانه، 
استفاده از پنل های خورشیدی در ساختمان های 
شهرداری تهران و تعیین محل هایی در پارک های 
وسیع شهری برای استقرار نیروگاه های با ظرفیت 

بیش از 1۰۰ کیلووات اقدام کرد.«
ادامه در صفحه 17 

قوه قضاییه و کمیسیون اصل 90
به آلودگی هوا پایان دهند

صدر اعظم نوری: دولت متوجه 
آثار تصمیم گیری دیرهنگام خود 

باشد.و نسبت به آن پاسخگو 
باشد چرا که به سالمت مردم 

آسیب وارد می کند

هاشمی رفسنجانی: امیدواریم 
در شرایطی که تلفات کرونا در 
تهران با موافقت دیرهنگام با 

محدودیت های درخواست شده 
توسط شورای شهر، طی یک ماه 
از ۲۰۰ نفر به ۲۰ نفرکاهش 

پیدا کرده است، این کاهش با 
افزایش قربانیان آلودگی هوا به 
خصوص در بیماران، سالمندان و 

کودکان جبران نشود
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 ادامه از صفحه 16
نوری تاکید کرد: »شهردار تهران دستور بررسی و 
اقدام الزم جهت استفاده از انرژی خورشیدی در 
ساختمان های شهرداری، ساختمان های بلند شهری 
که در اختیار دارند و طراحی و اجرای اکوپارک با 
این رویکرد و همچنین الزام در صدور پروانه را 
اجرا و نتیجه آن را به شورای شهر تهران ارائه کند.«

 
لزوم ورود قوه قضائیه و کمیسیون 

اصل۹۰ به مشکل آلودگی هوا 
سید آرش حسینی میالنی، رئیس کمیته محیط  زیست 
و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز سخنان 
خود در صحن علنی دویست و شصت و یکمین 
جلسه پارلمان شهری را به آلودگی هوا اختصاص 
داد و اظهار کرد: »در شرایط بحرانی آلودگی هوا 
قرار داریم و شورا به عنوان مدافع حقوق عامه باید 
نسبت به این موضوع واکنش داشته و اعتراض کند. 
تعدد اعتراضات و تذکرات امروز نیز این مسئله 

را نشان می دهد.« 
وی با بیان اینکه از قوه قضائیه می خواهم نسبت به 
این موضوع توجه ویژه داشته باشد، گفت: »دادستان 
به عنوان مدعی العموم باید حقوق عامه را پیگیری 
کند و بحث مازوت  سوزی را به شکل شفاف مورد 
رسیدگی قرار دهد. همچنین از کمیسیون اصل 9۰ 

مجلس می خواهم به موضوع آلودگی هوا ورود کرده 
و این موضوع را نه فقط در تهران، بلکه در سطح 

کشور و سایر شهرها هم پیگیری کند.«
این عضو هیات رییسه شورای شهر تهران ادامه داد: 
»شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز سنجش دی 
اکسید گوگرد را براساس سنجش های ماهواره ای در 
منطقه شهر تهران و استان های مجاور شروع کرده و 
اطالعات به دست آورده از طریق سنجش ماهواره ای 
را در اختیار افکارعمومی قرار دهد. متاسفانه اطالعات 
دودکش های کارخانه ها و نیروگاه ها منتشر نمی شود 
تا از وضعیت آگاه شویم، در حالی که مهمترین داده  
برای شناسایی  این آلودگی از طریق پایش آنالین 

از دودکش ها انجام می شود.«
حسینی میالنی در انتقاد از شهرداری تهران به دلیل 
تاخیر در ارسال دو الیحه »ساختمان سبز« و »صندوق 
محیط  زیست و توسعه حمل و نقل عمومی« اظهار 
کرد: »اهمیت الیحه ساختمان سبز آن است که اگر 
ما ساختمان سبز داشته باشیم میزان مصرف برق 
و انرژی نیز کاهش پیدا کرده و فشار کمتری به 

نیروگاه ها وارد می شود. 
وی در رابطه با الیحه تشکیل صندوق محیط  زیست 
و توسعه حمل و نقل عمومی گفت: »برخی از 
نمایندگان مجلس می گویند چشم امیدی نداشته 
باشید که از بودجه ملی اعتباری برای حمل و نقل 
عمومی و حفظ محیط  زیست تهران داشته باشید. 

این نشان می دهد شهر باید به خود اتکا داشته باشد 
و منابع را پیدا کند.«

رییس کمیته محیط  زیست و خدمات شهری با 
تاکید بر اینکه صندوق محیط  زیست راهکار مهمی 
برای توسعه حمل و نقل عمومی و حفاظت از 
محیط  زیست شهری تهران است، تصریح کرد: »هم 
کمیسیون سالمت و محیط  زیست و هم کمیسیون 
حمل و نقل شورای شهر به عنوان دو کمیسیون 
تخصصی بارها این مسئله را پیگیری کردند. هر دو 
معاونت تخصصی در شهرداری هم پیش نویس اولیه 
را تهیه کرده اند ولی این پیش نویس در شهرداری 
مرکز برگشت خورده است. حتما شهرداری تهران 

این دو الیحه را پیگیری و به شورا ارسال کند.«
وی همچنین در تذکر خود در رابطه با کاهش آلودگی 
هوا گفت: »دو سیاست مهم در برنامه سوم توسعه شهر 
تهران بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان 
و تأمین مالی از طریق صندوق محیط  زیست است. 
در روزهای اخیر افزایش 3۰ درصدی مصرف گاز، 
پدیده مازوت سوزی در نیروگاه های اطراف تهران 
را به عنوان یک ریسک مهم محیط  زیستی آشکار 
ساخته است بنابراین ضرورت دارد مدیریت شهری 
نسبت به بهینه سازی مصرف انرژی در حوزه ساخت 

و ساز ریل گذاری الزم را انجام دهد.«

نقش پررنگ مازوت و خودروهای 
فرسوده دیزلی در آلودگی فعلی

مجید فراهانی،رئیس کمیته بودجه شورای شهر 
تهران نیز در تذکر پیش از دستور خود با اشاره 
به وضعیت آلودگی هوای تهران گفت: »هرساله 
هزاران ایرانی براثر آلودگی هوا جان خود را از 
دست می دهند و فقط طی هفته گذشته شاخص 
آلودگی هوا تهران در وضعیت قرمز و باالی 14۰ 
بوده ودر حال حاضر نیز این شاخص بروی عدد 
152 قرار گرفته است. امروز و فردا احتمال رسیدن 
شاخص آالیندگی به 16۰ که شرایط بسیار ناسالم و 
خطرناک است، وجود دارد و نکته اینجاست که در 
شرایط فعلی آمارها نشان می دهد، در حال حاضر 
سوخت مازوت صنایع و نیروگاه های اطراف تهران 
از یکسو  و گازوئیل کامیون و خودروهای دیزل 
فرسوده از سوی دیگر نزدیک به 6۰ درصد منبع 

آلودگی هوای تهران را تشکیل می دهند.«
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه 
مازوت آلوده ترین سوخت فسیلی از نظر دی اکسید 
گوگرد و ذرات معلق است، گفت: »مدیریت کاهش 
آلودگی هوا امروز نیازمند جلسات اضطراری و فوری 
در سطح  دولت و مجلس است لذا به عنوان نماینده 
مردم تهران از این دو قوه مجریه و مقننه می خواهم 
با تشکیل جلسه فوری و تصمیم اقدامات عاجل از 
مرگ و میرهای این روزهای تهران و دیگر شهرها 

بر اثر آلودگی هوا بکاهند.«

ادامه آلودگی هوا برای شهروندان غیر 
قابل پذیرش است

زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر 
تهران نیز در سخنانی ضمن اشاره به نامه خود 
به رئیس سازمان محیط زیست گفت: »مسئولیت 
اجرای قانون هوای پاک برعهده سازمان محیط 
زیست است. در این نامه اعالم کردم با عنایت به 
تایید شدن اطالعات واصله پیرامون استفاده نیروگاه 
های کشور از سوخت مازوت که از خطرناکترین 
سوخت های فسیلی است و سالمت شهروندان 
تهرانی در شرایط کرونایی در معرض خطر جدی 
قرار داده است، اقدامی انجام شود.با توجه به تذکر 
جدی وزارت بهداشت و به وزارت نیرو و به مصاحبه 
اخیر جنابعالی)کالنتری( در مورد مصرف مازوت 
و گازوئیل در نیروگاه های اطراف تهران به ویژه 
فعالیت نیروگاه های شهید رجایی قزوین و منتظر 
القائم که آثار جدی آن بر شهروندان تهرانی از سوی 
کارشناسان مورد تایید است، در جایگاه نمایندگی 
مردم از جناب عالی می خواهم برحسب وظایف 
قانونی، که براساس قانون هوای پاک مسئولیت 
برعهده شماست نسبت به جلوگیری از مصرف 
سوخت مازوت و سوخت های مشابه اقدامات 
الزم را انجام دهید. لذا از شما میخواهم در اسرع 
وقت نسبت به قطع مصرف سوخت مازوت و 
گاروئیل در نیروگاه های اطراف تهران مساعدت 

الزم  را انجام دهید.«
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با رد هر 
گونه مماشات در این شرایط گفت: »با توجه به 
عزم حاکمیت بر تأمین سالمت شهروندان، شدت 
آلودگی هوا آنقدر است که سهم منابع ثابت مخصوصا 
سوخت مازوت و گازوئیل به حدود 6۰ درصد رسیده 
است و در شرایطی که به واسطه کرونا مدارس و 
دانشگاه ها تعطیل و ادارات با 5۰ درصد توان کار 
می کنند، ادامه این آلودگی برای شهروندان غیر 

قابل پذیرش است.«

نژاد بهرام: شدت آلودگی هوا 
آنقدر است که سهم منابع 

ثابت مخصوصا سوخت مازوت 
و گازوئیل به حدود ۶۰ درصد 

رسیده است و در شرایطی که به 
واسطه کرونا مدارس و دانشگاه 
ها تعطیل و ادارات با ۵۰ درصد 

توان کار می کنند، ادامه این 
آلودگی برای شهروندان غیر قابل 

پذیرش است

فراهانی: در حال حاضر سوخت 
مازوت صنایع و نیروگاه های 

اطراف تهران از یکسو  و گازوئیل 
کامیون و خودروهای دیزل 

فرسوده از سوی دیگر نزدیک 
به ۶۰ درصد منبع آلودگی هوای 

تهران را تشکیل می دهند

حسینی میالنی: دادستان به عنوان 
مدعی العموم باید حقوق عامه را 

پیگیری کند و بحث مازوت  سوزی 
را به شکل شفاف مورد رسیدگی 
قرار دهد. همچنین از کمیسیون 

اصل ۹۰ مجلس می خواهم به 
موضوع آلودگی هوا ورود کرده و 
این موضوع را نه فقط در تهران، 

بلکه در سطح کشور و سایر شهرها 
هم پیگیری کند



جوالن داروخانه های آنالین در فضای مجازی

میزبان  مدتی  برای  بدن شان  که  کسانی  آیا 
ویروس کووید19 شده است هم به واکسن 
در  موجود  پادتن  می کنند؟  پیدا  احتیاج 
بدن مبتال شوندگان به کرونا که حاال آمار 
یک  از  بیش  به  کشورمان  در  رسمی شان 
میلیون نفر می رسد می تواند آن ها را بی نیاز 
از هیاهوی اشتیاق دسترسی به واکسن کند؟ 
مسئول آموزش  بخش ویروس شناسی دانشگاه 

تهران به این سوال ها پاسخ می دهد.
ابهمات  با  ارتباط  در  آزاد  مختاری  طلعت 
پاندمی کووید19 و مدت زمان ایمنی ایجاد 
شده در بدن توسط واکسن های تولید شده 
با خبرگزاری فارس گفت وگویی انجام داده 

است که در باز نشر می شود.

• برخی از کارشناسان فعال در شرکت های 
تولید واکسن می گویند نفس های اپیدمی کرونا 
با نخستین آزمایش های انسانی به شماره افتاده 
فراگیر  از  بعد  روزهای  به  خیلی ها  است. 
و  شده اند  دلخوش  واکسن  دریافت  شدن 
آن را آغاز بازگشت به روال عادی زندگی 
می دانند. جامعه اپیدمیولوژیست ها چه نگاهی 

به این مقوله دارد؟ 
از  گروه  این  کلی  طور  به  ببینید، 
تمام  ندارند.  شتابزده ای  نظرات  متخصصان 
آزمایشگاه ها  در  که سال ها  ویروس شناسانی 
درباره ویروس ها مطالعه کرده اند نگاه ویژه ای 
به ویروس کووید دارند. نه به خاطر این که این 
ویروس خطرناک تر از سایر ویروس هاست. 
بیماری هایی  پاندمی  ما شاهد  نیز  در گذشته 
آن  مبتالیان  میر  و  مرگ  درصد  که  بوده ایم 

نسبت به قربانیان کرونا ویروس جدید بیشتر 
بوده است. اآلن یک سال از شیوع این بیماری 
که  بود  ویروس  این  جهانی  ابعاد  می گذرد. 
باعث نگاه و توجه ویژه به آن شد. ویژگی های 
این ویروس باعث می شود که نگاه به واکسن 

باشد. متفاوت تر  آن هم 

• یعنی با توجه به ناشناخته بودن مکانیزم 
عمل وانتقال سریع و نوع ژنوم این ویروس 
باید نگاه ویژه ای نیز به واکسن آن داشته باشیم؟ 
بیماری های  تمام  واکسن  است.  همینطور 
ویروسی از ویروس تضعیف شده آن بیماری 
ساخته می شوند. این واکسن ها به محض ورود 
به بدن باعث تحریک سیستم ایمنی می شوند و 
چون ساختاری از ویروس های ضعیف شده را 
دارند بعد از مدتی پادتن مقابله با آن بیماری 
باقی می ماند.  در بدن ساخته شده و در بدن 
زمان  مدت  و  کووید19  ویروس  درباره  اما 
باقی ماندن پادتن آن در بدن نمی توان اظهار 

نظر دقیقی داشت.

این  ویژگی  کدام  از  ابهام  این  اساس   •
بیماری ناشی می شود؟ 

از مکانیزم عمل خود این ویروس. برخی از 
افراد در طول چند ماه دو بار به این بیماری 
نشانگر  عالئم  و  شواهد  یعنی  شده اند.  مبتال 
پادتن  است  ممکن  که  هستند  موضوع  این 
وسیعی  یا  اندک  طیف  بدن  در  بیماری  این 
و  شود  فعال  ناپایدار  صورت  به  مبتالیان  از 
رفته رفته دوباره ضعیف شود یا به طور کلی 
مستعد  دوباره  فرد  این شکل  برود.به  بین  از 

پذیرش این ویروس می شود و دوباره بعد از 
مدتی ممکن است شاهد بروز عالئم خفیفی 

از کرونا باشد.

• در بیماری های دیگری که منشأ پیدایش 
آن ها در بدن ویروس ها هستند موارد مشابهی 
وجود دارد؟ در مورد آنفلوآنزا می دانیم به 
واسطه جهش و تغییر پایدار و مداوم ویروس 
نیاز به شارژ دریافت واکسن داریم. ممکن 
است سرنوشت کرونا ویروس جدید نیز مشابه 

آنفلوآنزا باشد؟ 
تاکید چند باره من در این گفت وگو این است 
آن  ویژگی های  و  ویروس  این  مورد  در  که 
همچنان باید محتاطانه اظهار نظر کنیم. بسیاری 
این  نظر می رسید در مورد  به  از مواردی که 
بیماری قطعیت دارند پس از مدت زمان اندکی 
از نظر علمی رد شدند. کووید19 یک بیماری 
ویروسی تنفسی است. همیشه باید این را در 
نظر داشته باشیم که کنترل بیماری های تنفسی 
در یک جامعه بسیار سخت و پیچیده است.این 
انواع کشورها از نظر پیشرفته  اصال ربطی به 
بودن یا ضعیف بودن هم ندارد. دیدیم که این 
بیماری در کشور های متعددی جریان های کمتر 
یک  باعث  و  آورد  بوجود  را  شده ای  تجربه 
اپیدمی جهانی شد. چیزی که ما می دانیم این 
بیماری  از ویروس همان  است که واکسن ها 
ساخته می شوند. وقتی عملکرد یک ویروس 
هنوز برای دانشمندان اپیدمیولوژیست ناشناخته 
است به این سرعت نمی توان به طور روشن و 
شفاف درباره عملکرد موفق یا ناموفق واکسن 

آن نظر داد.

• دلیل این که یک بیماری بعد از پاندمی شدن 
ناگهان ناپدید می شود چیست؟ چرا در برخی 
از بیماری هایی که پیش از این شاهد شیوع و 
مرگ و میر و تلفات گسترده در آن بودیم اکنون 
مدت هاست که دیگر نگرانی وجود ندارد؟ 
بودند  به هر حال منشأ آن ها هم ویروس ها 
و واکسن شان هم از همان ویروس تضعیف 
شده ساخته می شد. چرا تنها پس از یک بار 
تزریق برخی از واکسن ها بدن مان برای همیشه 

در مقابل آن بیماری ایمن می شود؟
شدن  روشن تر  برای  کردید.  درستی  اشاره 
موضوع، یک بیماری را مثال می زنم. به احتمال 
زیاد شما تا به حال دو نویت واکسن بیماری 
سرخک را دریافت کرده اید. این بیماری هم 
یک نوع عفونت سیستم تنفسی است که یک 
همان  می کند.  ایجاد  بدن  در  را  آن  ویروس 
طور که می دانید عالئم اولیه آن نیز مانند اغلب 
و  سرفه  و  تب  شامل  ویروسی  بیماری های 
آبریزش بینی می شود. اما این بیماری واگیردار 
و ابعاد و عالئم آن به طور کامل شناخته شد. 
ویروس آن جهشی پیدا نکرد و عالئم آن ثابت 
ماند. بعد از مدتی از شیوع این بیماری دانشمندان 
رشته ویروس شناسی واکسنی ساختند که در 2 
نوبت تزریق می شود و پس از آن بدن نسبت 
ایمنی  باالیی  بسیار  احتمال  با  بیماری  این  به 
همیشگی پیدا می کند. اما همان طور که گفتم 
ویروس کرونا و تغییرات و جهش های احتمالی 
دلیل  همین  به  و  است  ناشناخته  آن همچنان 
مدت  مورد  در  درصد  به طور صد  نمی توان 

زمان تاثیر واکسن آن صحبت کرد.
ادامه در صفحه 19 

میزان ایمنی واکسن کرونا  تا  چه زمانی است؟ 
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 ادامه از صفحه 18
• این موضوع ناشناخته بودن و جهش های 
کرونا فرضیه آزمایشگاهی بودن این ویروس 

را تقویت می کند؟ 
ما تنها می توانیم بر یافته های دقیق علمی تکیه 
کنیم.کار علمی شامل این می شود که بر روی 
فرضیه ای که هنوز به اثبات کامل نرسیده هیچ 
قطعیتی نداشته باشیم. این بیماری با منشأ حیوانی 
پدیدار شد و انتقال آن به انسان این پاندمی را 
ایجاد کرد. به هر حال تالش ها اکنون باید در 
مسیر ساخت یک واکسن موثر باشد تا دوباره 
جوامع انسانی بتوانند به زندگی عادی خود که 

عاری از محدودیت بود برگردند.

• با وجود ابهامات درباره میزان ایجاد ایمنی 
این واکسن ها تزریق آن را توصیه می کنید؟ 
افراد زیادی تا به حال به کرونا مبتال شده اند. 
برخی از آن ها هنوز پادتن فعالی در بدن دارند. 
این تعداد از مبتالیان نیازی به تزریق زودهنگام 
این  به  نسبت  بدن شان  و  ندارند  واکسن  این 

ویروس همچنان مقاوم است.

آزمایشی  با چه  و  دقیق چطور  به طور   •
می توانیم از وجود پادتن کروناویروس در 
طور  این  حال  هر  به  شویم.  مطلع  بدن مان 
که شواهد علمی نشان می دهد میزان مدت 
زمان ماندگاری این پادتن نیز ممکن است 
از فردی به فرد دیگر نسبی و متفاوت باشد؟ 
در آزمایش های آنتی بادی ممکن است طیفی 
از ویروس های مختلف در بدن شناخته شود. 
یعنی پادتن این ویروس ها در بدن فعال است. 
ویروس های خانواده کرونا در آزمایش آنتی 
پادتن  اگر  و  هستند  شناسایی  قابل  بادی 
به  نیاز  شخص  آن  باشد  فعال  بدنی  در  آن 
به هر حال  اما  ندارد.  واکسن  فوری  تزریق 
بدن ها  در  را  ایمنی  از  درصدی  واکسن ها 
شرایطی  در  آن ها  تزریق  و  می کنند  ایجاد 

قطع  در  می تواند  است  اوج  در  پاندمی  که 
باشد. موثر  انتقال  زنجیره 

• انجام آزمایش آنتی بادی نیاز به دستور 
پزشک دارد؟ آیا این آزمایش به سادگی در 

دسترس عموم مردم قرار دارد؟ 
نسخه  به  نیاز  آزمایش  این  انجام  برای  خیر. 
پزشک ندارید. در مورد سوال بعد باید بگویم 
که خوشبختانه در همه آزمایشگاه ها انجام این 
آزمایش به سادگی امکان پذیر است. همان طور 
که گفتم اگر ویروس کرونا نیز شناسایی نشود 
پادتن آن که مربوط به این بیماری یا خانواده 
کرونا ویروس هاست در این آزمایش شناخته 
می شود و به این شکل درصدی از ایمنی بدن 

در مقابل بیماری قابل اثبات خواهد بود.

این  بودن  در دسترس  مفهوم  از  بخشی   •
نوع آزمایش ها میزان هزینه آن برای قشرهای 
که  افرادی  از  بسیاری  است.  مردم  مختلف 
بود  کرده  پیدا  بروز  آن ها  در  کرونا  عالئم 
به دلیل هزینه باالی آزمایش پی سی آر از 
انجام آن محروم بودند. از قیمت این آزمایش 

اطالع دارید؟ 
در شرایط شیوع گسترده که اکنون در مرحله 
آن هستیم از عالئم اصلی بیماری کرونا 3 مورد 
این  بگیریم.  نظر  در  ابتال  در  باید  را  همزمان 
عالئم شامل تب، نفس تنگی و ضعف و درد 
کم سابقه در بدن است. افرادی که این عالئم را 
داشته اند و پس از مدتی با استراحت بهبود پیدا 
کرده اند احتمال زیادی دارد که پادتن فعالی از 
خانواده کرونا ویروس ها در بدن شان فعال باشد. 
اما برای اطمینان بیشتر می شود روی آزمایش 
آنتی بادی تا حدودی حساب باز کرد. این را 
باید در نظر داشته باشیم معنای داشتن آنتی بادی 
در بدن این نیست که در شرایط پاندمی دیگر 
نیازی به رعایت پروتکل های این بیماری نداشته 
باشیم. بهای آزمایش آنتی بادی در آزمایشگاه های 

مختلف ممکن است تا حدودی متغیر باشد اما 
به طور تقریبی با پرداخت بین 30 تا 50 هزار 

تومان می توانید این آزمایش را انجام دهید.

• با شروع تزریق واکسن بحث ایمنی گروهی 
دوباره بر سر زبان ها افتاده است. به عنوان 
یک اپیدمیولوژیست کهنه کار نظر شما در 

باره این فرضیه چیست؟ 
بحث ایمنی گروهی با شیوع بیماری مورد توجه 
قرار گرفته بود. آن موقع مبنا بر این بود که اگر 
تعداد زیادی از مردم درگیر این بیماری شوند 
پادتن های  همان  وجود  با  کنند  پیدا  بهبود  و 
نمی شوند  مبتال  کرونا  به  دیگر  بدن  در  فعال 
قطع  ویروس  انتقال  زنجیره  شکل  این  به  و 
می شود. به هر حال ما می دانیم که تعداد زیادی 
از جمعیت مبتالیان به این بیماری بهبود پیدا 
کرده اند اما همچنان زنجیره انتقال قطع نشده 
قطع  برای  که  است  این  نشانگر  این  و  است 
این زنجیره و ورود به زندگی اجتماعی سابق 
نیازمند راهکارهایی به جز ایمنی گروهی هستیم.

• به نظر شما فراگیر شدن کیت های سریع 
تسریع  در  می تواند  آن  عمومی  مصرف  و 
ممکن  باشد؟  موثر  بیماری  تشخیص  روند 
با تشخیص زودهنگام و خودمراقبتی  است 
به  طبیعی  طور  به  و  زودتر  مبتالیان،  موثر 

پادتن برسند؟ 
اجازه می خواهم اظهارنظری درباره کیت های 
سریع نداشته باشم. ترجیح من این است که 
آن ها  درباره  که  کنم  صحبت  مسائلی  درباره 
قطعیت هایی به اثبات رسیده باشد. این موضوع 
نمی توانم  برای خود من گنگ است و  هنوز 
درباره آن نظر موثری داشته باشم و بهتر است 
این سوال را از متخصصانی بپرسید که مطالعاتی 
باشند.  داشته  نوع کیت ها  این  کارکرد  درباره 
وجود پادتن در بدن مبتالیان بهبود یافته نیز به 
این معنا نخواهد بود که آن ها هرگز به واکسن 

نیاز ندارند. همان طور که اشاره کردم ما هنوز 
به طور دقیق و واضح نمی دانیم ایمنی این پادتن 
اما  در بدن چه مدت زمانی را در برمی گیرد 
در نهایت کرونا یک بیماری ویروسی است. 
ویروسی  بیماری های  می دانید  که  همان طور 
درمان دارویی ندارند و برای مهار و پیشگیری 
از آن ها نیازمند واکسن هستیم. معنی این حرف 
این است که مهار پاندمی این بیماری وابسته 
به واکسن است و امیدواریم به زودی شاهد 
فراگیری پیشگیری موثر از مبتال شدن به این 

کروناویروس جدید باشیم.

• به عنوان سوال آخر اگر قرار به تزریق 
واکسن باشد و در این باره اختیار انتخاب 
داشته باشید ترجیح شما این است که واکسن 
داخلی استفاده کنید یا دریافت کننده نمونه 

خارجی و وارداتی واکسن کرونا باشید؟ 
با  مبتال شده ام.  بیماری  این  به  تازگی  به  من 
هنوز  خوشبختانه  آزمایش ها  پاسخ  به  توجه 
است.  فعال  من  بدن  در  ویروس  این  پادتن 
فعال  باره  این  در  و  دادم  آزمایش  نوبت  دو 
واکسن  تزریق  قصد  بنابراین  ندارم.  تردیدی 
به این سرعت را نخواهم داشت. کرونا خیلی 
زود تبدیل به یک بیماری بین المللی شد. حاال 
کشور های پیشرفته غربی در آزمایش انسانی از 
ما پیش تر هستند و اخبار عوارض احتمالی یا 
تأثیر مثبت این واکسن ها به سرعت در حال 
ما  رسانه هاست.کشور  از سوی  شدن  مخابره 
در واکسن سازی سابقه خوبی دارد. بسیاری از 
بیماری های ویروسی با همین واکسن هایی که 
ساخت داخل هستند مهار شده اند و باید منتظر 
خبرهای نتیجه این آزمایش ها باشیم. امیدواریم 
مجموع تالش های دانشمندان ما به زودی به 
از  بسیاری  مانند  واکسن  این  و  برسد  نتیجه 
واکسن ها دیگر به سادگی در دسترس عموم 
مردم قرار بگیرد و زندگی با روال عادی خود 

دوباره از سر گرفته شود.
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