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معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم کرد خبـر

۲۵۰هزار دوز واکسن چینی در راه ایران
۴ فوتی ناشی از ویروس جهش یافته کرونا

معاون بهداشت وزیر بهداشت با تشریح اولویت بندی های صورت 
گرفته برای واکسیناسیون کرونا در کشور، گفت: در هفته آینده نیز 
2۵۰ هزار دوز واکسن سینوفارم به دست مان می رسد، ۴.2 میلیون دوز 
واکسن آسترازنکا نیز قول دادند در اسفند ماه به دست مان برسد و 
با این حساب می توانیم یک میلیون و 3۰۰ هزار نفری را که در سال 

جاری جزو اولویت مان است، واکسینه کنیم.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی درباره واکسیناسیون کرونا در کشور 
گفت: »واکسنی که به کشور وارد شد، اسپوتنیک وی روسیه است و 
یکی از سه واکسن برتر دنیا در حوزه اثربخشی است که پلتفرم آن 
مانند آسترازنکا است، اما چون از آدنوویروس انسانی است، اثربخشی 
خوبی به میزان 91.6 درصد دارد. اولین محموله در فاز یک به پرسنل 
» ای سی یو« داده می شود که 36 هزار نفر در فاز اول مشمول می شدند.«

وی افزود: »حاال با توجه به اینکه در وهله اول می توانستیم 1۰ هزار 
نفر را واکسینه کنیم، در همین 36 هزار نفر هم یک اولویت بندی انجام 
دادیم. به این صورت که افرادی که قبال کرونا گرفته بودند که 11 هزار 
نفر بودند، از لیست خارج شدند و بعد هم  بخش های ویژه ای را مدنظر 
قرار دادیم که محل ارجاع سایر  ای سی یوهای استان بودند که بر همین 
اساس واکسن به همه استان ها فرستاده شد و بر اساس این  اولویت 
انجام شد. حتی در استانی بوده که 1۰۰ دوز واکسن رفت. در مرحله 
اول هیچ عارضه جدی گزارش نشده است. البته هر واکسنی عوارض 
کمی مانند تب، درد محل تزریق و... دارد اما عارضه جدی نداشت.«
وی افزود: »در مرحله دوم 1۰۰ هزار واکسن اسپوتنیک وارد شد، حال 
ما بر اساس اولویت 1 میلیون و 3۰۰ هزار نفر شامل کادر بهداشت و 
درمان، خانه سالمندان، جانبازان و معلولین به ویژه شیمیایی و تنفسی، 
مراکز نگهداری بیماران مزمن، غسال ها، افراد سالمند دارای بیماری 
زمینه ای و... هستند. در فاز دوم افراد سالمند 8۰ سال به باال، 7۵ سال 
به باال و 7۰ سال به باال و 6۵ سال به باال و گروه 16 تا 6۴ سالی که 
دارای بیماری زمینه ای هستند، قرار دارند. فاز بعد مراکز تجمعی مانند 
زندان ها، پادگان ها، نیروهای نظامی و انتظامی و راننده ها و فاز چهار 

که عموم مردم هستند.«
رئیسی گفت: »در حال حاضر 1۰۰ هزار دوز اسپوتنیک به دست مان 
رسیده و فکر می کنم در هفته آینده هم 2۵۰ هزار دوز واکسن سینوفارم 
به دست مان می رسد، ۴.2 میلیون دوز واکسن آسترازنکا نیز به دست مان 

می رسد که قول دادند اجرا کنند و در اسفند ماه به دست مان برسد. با 
این حساب یک جمع بندی کنیم، تقریبا قریب به ۴.۵ میلیون دوز واکسن 
باید تا قبل از پایان سال به دست ما برسد که اگر این اتفاق بیفتد، قطعا 
می توانیم یک میلیون و 3۰۰ هزار نفری را که در سال جاری جزو 
اولویت مان است، واکسینه کنیم. البته همه اینها برنامه ریزی شده است.«

وی با بیان اینکه اینطور نیست که واکسن خیلی زیاد باشد، گفت: »7.8 
میلیارد نفر روی کره زمین زندگی می کنند که اگر فرض کنید 7۰ درصد 
آن ها قرار باشد، واکسن بزنند، ۵ میلیارد می شود که هر کدام دو دوز 
واکسن باید تزریق کنند که 1۰ میلیارد دوز واکسن می شود. به هیچ 
وجه تا سال 2۰21 در دنیا 1۰ میلیارد دوز واکسن تولید نخواهد شد. 
بنابراین همواره کمبودهایی در سطح دنیا وجود دارد و به همین دلیل 
سازمان جهانی بهداشت به کشورهای ثروتمند توصیه کرده است که 
مرحله اول واکسیناسیون را برای کاهش مرگ و میر انجام داده و بعد 
از دریافت واکسن از سوی سایر کشورها به سمت قطع زنجیره روند.«
معاون وزیر بهداشت گفت: »در واکسیناسیون دو هدف وجود دارد؛ 
یکی واکسیناسیون افراد آسیب پذیر جهت کاهش مرگ و میر و هدف 

دوم انجام واکسیناسیون عمومی جهت قطع زنجیره ویروس.«
رئیسی ادامه داد: »هدف ما این است که در سال جاری یک میلیون و 
3۰۰ هزار نفر را واکسینه کنیم. از سال آینده هم سه واکسن تولیدی 
داریم؛ یک واکسنی که در پاستور در حال تولید است و از نظر زمانی 
نزدیک ترین واکسنی است که وارد بازار خواهد شد، دوم واکسن 
کووبرکت است و پیش بینی می شود تا اردیبهشت ماه بتوانیم حدود 
1.۵ میلیون دوز در ماه ظرفیت تولید داشته باشیم، اما از تیر ماه به بعد 
می توانیم ماهانه بین 1۰ تا 1۵ میلیون دوز تولید کنیم. اگر این اتفاق بیفتد 
و همه مراحل به خوبی پیش رود، می توانیم ظرف چهار ماه بعد از آن 
همه کشور را واکسینه کنیم. بنابراین در خوش بینانه ترین حالت تا آذر 
سال آینده مشغول واکسیناسیون هستیم و در بدبینانه ترین حالت تا پایان 
سال 1۴۰۰ می توانیم هدف دوم را که قطع زنجیره است، جلو ببریم.«

وی افزود: »یک چالش بسیار بزرگ در زمینه جهش ویروس وجود 
دارد و اینکه آیا این واکسن ها روی ویروس جهش یافته موثرند یا خیر؟. 
بستگی به پلتفرم واکسن دارد، واکسن هایی که از شیوه غیرفعال سازی 
ویروس استفاده می کنند مانند کووبرکت، دیدیم که روی ویروس 
انگلیسی کامال موثر است. ویروس هایی که معناهای دیگری دارند، 

در حال مطالعه اند.  اما بدانید که شرکت های واکسن سازی این توانایی 
را دارند که اگر جهشی در ویروس اتفاق افتاد، بر علیه نقطه جهش 
یافته بازآرایی کنند، اما به هر حال ویروس کرونا چموش است و 

مرتبا جهش می کند.«
وی گفت: »بحث اصلی این است که اوالً هیچکس نباید با گرفتن دوز 
اول و حتی دوم واکسن به خودش به عنوان فرد ایمن  نگاه کند. زیرا 
مدتی طول می کشد تا آنتی بادی بدن باال رود و ایمن شود. همچنین 
یادمان باشد که زنجیره ویروس زمانی قطع می شود که دو سوم جمعیت 
ایمن شده باشند و به همین دلیل اگر فعال تعدادی واکسن زدند، به 
این معنا نیست که ایمن هستند. بنابراین نیاز است که حتماً رعایت 
پروتکل ها را جدی بگیریم. پیش بینی من این است که تا هفت الی 
هشت ماه دیگر به شدت باید پروتکل ها را رعایت کنیم و بعد از آن 
هم باید سبک زندگی مان را مطابق با شرایط روز پیش بریم. خیلی ها 
اعالم می کنند که دنیای پسا کرونا تا شش یا هفت سال بعد شاید به 
حالت عادی برگردد. به هر حال تغییرات و مشکالت اقتصادی و 
روحی روانی که اتفاق افتاده مسائلی است که پاندمی ایجاد کرده است.«
وی درباره تسهیالتی که از بانک جهانی گرفته شده است، گفت: »این 
تسهیالت برای دریافت تجهیزات »های تک« بود که در سطح کشور 
نداریم. ما جزو کشورهایی هستیم که تولید واکسن کرده و نیاز داریم 
با تجهیزات مناسب مرتباً رصد کنیم. تست »پی سی ار« واقعا مراحل 
خسته کننده ای دارد که باید به صورت دستی انجام شوند و نمونه 
جداسازی شود و همکاران ما در آزمایشگاه ها کار سخت و طاقت 
فرسایی دارند. حال یک دستگاه که 1۰۰ تا از آن را داریم وارد می کنیم، 
می تواند در عرض یک ساعت 96 نمونه را جداسازی کند. دستگاه های 
»های تک« دیگر هم خریداری شد. با این وام و اعتبارات خودمان ۴3 

آزمایشگاه را در 31 استان تجهیز کردیم.«
وی گفت: »البته از نظر کمی درخواست های دیگری هم داشتیم. کشورمان 
پهناور است و برنامه ریزی کردیم که 1۰ قطب در کشور سانتر اصلی 
آزمایشگاه های مرجع ما شوند که بتوانند استان های اطراف شان را پوشش 
دهند و برای این اقدام درخواست تجهیزات دادیم که یکسری قول ها 
برایش دادند. گرفتن این وام خیلی کار راحتی نبود اما فتح بابی شد. 
از طرفی بسیاری از تجهیزات را هم خودمان در کشور تولید کردیم 
اما به هر حال فقط تولید داخلی در کوتاه مدت جوابگو نیست و باید 
واردات هم انجام دهیم.« معاون بهداشت وزارت بهداشت در زمینه 
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی گفت: »تاکنون 21 مورد ویروس 
جهش یافته انگلیسی در سطح کشور شناسایی شده در استان های تهران، 
البرز، قزوین و خوزستان. البته به احتمال زیاد در سایر استان ها هم در 

گردش باشد. از این تعداد تاکنون ۴ نفر فوت کردند.«
وی تاکید کرد: »فرض کنید ویروس انگلیسی هست، چه کار باید 
کرد؟. هیچ کار جدیدی الزم نیست انجام دهیم و فقط باید کیفیت 
کارهای قبلی را باال بریم. یعنی رعایت دقیق تر و شدیدتر پروتکل ها. 
زیرا کسی که ویروس کرونای معمولی داشت در یک جمع می توانست 
دو تا سه نفر را مبتال کند اما اگر به ویروس انگلیسی مبتال باشد، هفت 
تا 1۰ نفر همزمان مبتال می شوند. زیرا قدرت سرایت بسیار باالست. 
از طرفی اگر درست ماسک بزنید و فاصله را رعایت کرده و تهویه 

مناسب وجود داشته باشد، می توانیم پیشگیری کنیم.«
به گزارش ایسنا، وی گفت: »متاسفانه میزان رعایت پروتکل ها افت 
قابل توجهی داشته و در میانگین کشور 1۴ درصد افت پروتکل داریم، 
اما در برخی استان ها با شدت افت کرده است. مثال برخی شهرهای 
خوزستان به زیر 2۰ درصد رسیده بود. در عین حال در قسمت های 
مختلف هر استان هم میزان رعایت فرق دارد. مثال اگر رعایت پروتکل 
در تهران 7۰ درصد باشد، اما وقتی در مترو یا بازار می روید، یعنی 

پروتکلی رعایت نمی شود.«
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شیوع کرونای انگلیسی درهمه مناطق کشور
»نوجوانان» و »جوانان« عامل افزایش و انتقال کرونای جهش یافته

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه کرونای 
انگلیسی در همه نقاط کشور شیوع پیدا کرده است، 
گفت: »نوجوانان و جوانان عامل پخش این ویروس 

و انتقال به دیگر افراد و به ویژه سالمندان هستند.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی با اشاره به آخرین 
وضعیت انگلیسی در کشور اظهار داشت: »باید فرض 
کنیم ویروس کرونای انگلیسی در همه جای کشور 

وجود دارد.«
وی گفت: »همه باید نسبت به این موضوع هوشیار 
باشند و این یک هشدار است و به محض مشاهده 
عالئم کرونا مردم باید سریعاً به پزشک مراجعه کنند.«
معاون کل وزیر بهداشت تاکید کرد: »مردم باید از 
خوددرمانی خودداری کرده و این بسیار خطرناک 
است و اینکه باید از افراد مجرب استفاده کرده و از 
مراجعه یا مشاوره نیروهای خارج از سیستم درمانی 

خودداری کنند.«
وی با تاکید بر این نکته که مردم باید رعایت سه گانه 
بهداشت شامل استفاده از ماسک، شستن دست ها 
و رعایت فاصله گذاری اجتماعی را داشته باشند، 

خاطرنشان کرد: »جوانان و کودکان به این نوع ویروس 
جهش یافته بیشتر مبتال می شوند.«

وی با بیان اینکه کرونای انگلیسی در استان های 
تهران، البرز، خوزستان و قزوین بیشتر دیده شده 

است، اضافه کرد: »نوجوانان و جوانان عامل پخش 
کرونای انگلیسی هستند و می توانند افراد دیگر و به 

ویژه بزرگساالن را به کام مرگ برسانند.«
حریرچی با اشاره به هرم سنی افراد مبتال به کرونا 

در کشور، تصریح کرد:  »موارد ابتال در سن ۵ تا 17 
سال افزایش یافته؛ به طوری که در استان تهران از 

۴ درصد به 11 درصد افزایش پیدا کرده است.«
معاون کل وزیر بهداشت ابراز داشت: »موارد زیر 12 
سال بستری ها افزایش پیدا کرده است؛ ضمن اینکه 
موضوع بسیار خطرناک در خصوص کرونا ویروس 
سرعت باال و قدرت سرایت بسیار زیاد این ویروس 
است.« وی یادآور شد: »این ویروس ظرف چند روز 
می تواند بیمار خود را بستری کرده و می تواند در 

ظرف 2 تا 3 روز زیاد شود.«
و  علمی  اطالعات  آخرین  به  اشاره  با  حریرچی 
در  بهداشت  به سازمان جهانی  مربوط  اطالعات 
خصوص ویروس کرونای انگلیسی ابراز داشت: 
»کسانی که قباًل به ویروس مبتال شده بودند احتمال 
اینکه مجدد به این ویروس مبتال شوند وجود دارد.«
به گزارش فارس، معاون کل وزیر بهداشت تصریح 
کرد: »عالئم کرونای انگلیسی با کرونای قبلی مشابه 
است و باید تا گسترش واکسیناسیون و ایجاد ایمنی 

جمعی، رعایت بهداشت را داشته باشیم.«

رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به تالش های اخیر دولت و 
وزارت بهداشت برای تهیه واکسن مورد نیاز گفت: »طبق توافق انجام 
شده با روسیه، خط تولید واکسن روسی در ایران راه اندازی می شود.«
به گزارش سپید، محمود واعظی در گفت وگو با ایرنا با اشاره به 
پیشرفت بسیار خوب تولید واکسن های داخلی گفت: »وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو هیچ تعارفی با هیچ کدام از سازندگان 
داخلی و خارجی ندارند و سالمت و جان مردم اولویت نخست 
وزارت بهداشت است.« وی اضافه کرد: »با وجود همه سخت 
گیری های وزارت بهداشت، برخی شرکت ها مجوز آزمایش های 
بالینی را گرفتند و مراحل آن در حال طی شدن است و نسبت به 
آن امیدوار هستیم. ظرفیت سازی برای تولید درحال انجام است و 
این ظرفیت در 6 ماه آینده بسیار زیاد می شود.« واعظی با اشاره به 

خرید واکسن از روسیه که در حال استفاده است، گفت: »در سفر 
رییس سازمان غذا و دارو به روسیه و با تالش سفیر ما در آن کشور 

توافق شد تا واکسن روسی در ایران به خط تولید برسد.«
وی افزود: »واکسن پاستور مراحل خوبی را طی کرده است و در 
کوبا با همین واکسن، واکسیناسیون عمومی خود را آغاز کرده اند 

و قرار است خط تولید این واکسن هم در ایران ایجاد شود.«
واعظی از خرید 2۵۰ هزار دوز واکسن چینی و واردات آن به 
کشور خبر داد و گفت: »عالوه بر این قرارداد ما با هند برای 
دریافت واکسن هندی که در چند کشور دیگر مانند سوئد هم در 
حال ساخت و تولید است و در آکسفورد تحقیقات آن، انجام شده 
است، در حال مذاکره هستیم.« وی ادامه داد: »سیاست ما این است 
که نخست یک سبد داخل کشور ایجاد کنیم تا در آن سبد عالوه 

بر واکسن های کوواکس خریداری شده، واکسن روسی، هندی و 
چینی، واکسن های داخلی هم باشد که فکر می کنیم واکسن پاستور 

داخل کشور زودتر از بقیه به خط تولید برسد.«

رییس دفتر رییس جمهوری: 

خطتولیدواکسنروسیدرایرانایجادمیشود

مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تعداد 
داوطلبان مرحله اول تست بالینی واکسن ایرانی کرونا را ۵6 نفر 
اعالم کرد و گفت: »همه آن ها طی دو مرحله واکسن خود را 
دریافت کردند و به عبارتی مطالعه فاز یک تست انسانی واکسن 

کووایران برکت پایان یافت.«
به گزارش سپید، حامد حسینی در گفت وگو با ایرنا تعداد دوزهای 
تزریقی واکسن کرونا به داوطلبان را در دو مرحله روزهای صفر 
و 1۴ اعالم کرد و افزود: »تزریق انسانی مرحله اول مطالعات 
ستاد  در  ایرانی  محققان  کرونا ساخت  واکسن  نخستین  بالینی 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( از 9 دی ماه تا روز پنج شنبه طی 

2 مرحله به تمام داوطلبان تزریق شده است.« وی ادامه داد: »۵6 
داوطلب دو مرحله واکسن خود را طی این مدت دریافت کردند 

و کار تزریق این مرحله به پایان رسیده است.«
حسینی افزود: »تا 1۴ اسفند ماه آخرین نمونه خونگیری از داوطلبان 
انجام و نتایج نهایی فاز یک تست انسانی در اختیار سازمان غذا 

و دارو قرار می گیرد.«
مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: 
»تالش ما این است که بتوانیم مجوزهای مطالعه تلفیقی فاز دو و 
سه را امسال دریافت و کار را در نیمه ی دوم اسفند آغاز کنیم.«

حسینی افزود: »پروتکل های مراحل بعدی آماده شده و امیدواریم 

نتیجه ی کارشناسی سازمان غذا و دارو را سریع تر دریافت نماییم و 
تا اواخر اسفند ماه وارد مرحله دوم مطالعه بالینی شویم.«

وی با اشاره به اینکه نتایج مرحله دوم این مطالعه در اردیبهشت 
ماه سال آینده نهایی می شود، گفت: »در این زمان گزارش فاز دوم 
به سازمان غذا و دارو ارسال خواهد شد و ما فاز سوم را شروع 
خواهیم کرد.« وی در پاسخ به این سوال که آیا تا اوایل خرداد 
ماه این واکسن وارد واکسیناسیون عمومی می شود، گفت: »این 
کار به دو چیز مرتبط است، اوالً در کارهای تحقیقاتی به موفقیت 
کامل دست یابیم و همزمان، فرایند تولید انبوه این محصول که 

برنامه ریزی شده است، محقق شود.«

مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 

مطالعهفازیکتستانسانیواکسنکووایرانبرکتپایانیافت
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معاون درمان وزارت بهداشت از افزایش شدید بیماران مبتال به کرونای بستری در جنوب غرب خوزستان خبر داد خبـر

 پـنـج  بـرابـر
معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی روند بستری بیماران در جنوب غرب 
خوزستان را افزایشی دانست و گفت: »تعداد 
بیماران بستری کووید19 در بیمارستان طالقانی 
برابر  پنج  قبل  هفته  چهار  به  نسبت  آبادان 

شده است.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی روز جمعه در 
بازدید از بیمارستان طالقانی آبادان در گفت وگو 
با خبرنگاران اظهار داشت: »روند ابتال و مراجعه 
آبادان،  شهرستان های  در  کووید19  به  بیماران 
ظرفیت  و  افزایش  به  رو  شادگان  و  خرمشهر 
بیمارستان طالقانی آبادان در حال تکمیل است.«
وی افزود: »با هماهنگی انجام شده در صورت 
نیاز از بیمارستان های نفت )امام خمینی( و تامین 
اجتماعی)17 شهریور( آبادان برای بستری بیماران 

جدید استفاده خواهد شد.«
»بر اساس گزارش همکاران  افزود:  جان بابایی 
پزشک میزان بدحالی مراجعه کننده به بیمارستان 
افراد مراجعه  بیماری در  بروز عالئم  و شدت 
کننده بیشتر است ولی خوشبختانه تجربه همکاران 

پزشک نیز باالتر رفته است.« وی گفت: »ظرفیت 
خوزستان  استان  در  کووید19  بیماران  بستری 
و  است  محدود  ظرفیت  این  ولی  دارد  وجود 
درپی  را  مشکالتی  شدن  تکمیل  صورت  در 

بهداشت  وزیر  درمان  معاون  داشت.«  خواهد 
درمان و آموزش پزشکی افزود: »به طور خاص 
در شهرستان اهواز به دلیل اینکه از مناطق حاشیه 
نشین و سایر شهرستان ها مراجعه زیاد و تعداد 

مبتالیان نیز افزایش یافته، ممکن است در صورت 
ادامه این روند با مشکل روبه رو شود.«

و  ماسک  از  استفاده  خودمراقبتی،  وی 
شست وشوی دست ها را بهترین راه برای مقابه 
با ویروس کرونا دانست و اظهار داشت: »مردم 
از نشست های خانوادگی و حضور در تجمعات 

خودداری کنند.«
بیمارستان طالقانی آبادان که در هشت سال دفاع 
مقدس نقش مهمی در درمان مجروحان داشت 
امروز به خط مقدم جنگ با ویروس کرونا در 

جنوب غرب خوزستان تبدیل شده است.
کادر درمانی این بیمارستان شبانه روز به صورت 
شهرستان های  کرونایی  بیماران  به  خالصانه 
درمانی  خدمات  شادگان  و  خرمشهر  آبادان، 

می کنند. ارایه 
خدمات  از  نفر  هزار   6۰7 ایرنا،  گزارش  به 
132خانه  روستایی،  18مرکز  شهری،  3۰مرکز 
بهداشت و 12 پایگاه سالمت در شهرستان های 
زیر مجموعه دانشکده علوم پزشکی آبادان شامل 

آبادان، خرمشهر و شادگان بهره مند هستند.

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه 
فعال موافقتی برای سفرهای نوروزی 1۴۰۰، صورت نگرفته است، 

گفت: »جزئیات تسهیل سفرهای نوروزی در ستاد ملی کرونا در دست 
بررسی است و جزئیات آن روز شنبه )دوم اسفند( مشخص می شود.«
به گزارش سپید، محسن فرهادی در گفت وگو با ایسنا درباره اخبار 
منتشر شده مبنی بر اعالم موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا با سفرهای 
نوروزی 1۴۰۰، گفت: »موضوع به این شکل نبوده است که موافقتی 
صورت گرفته باشد بلکه قرار است با توجه به تعطیالت آخر سال 

و نوروز برخی سفرهای ضروری انجام شود.«
وی تاکید کرد: »پروتکلی با جزئیات دقیق برای این منظور تهیه شده 
است که البته هنوز به تصویب ستاد ملی کرونا نرسیده است. بنابراین 
ممکن است جزئیات تغییراتی داشته باشد که روز شنبه )دوم اسفند( 

این تغییرات احتمالی هم در پروتکل ها اعمال می شود.«
فرهادی ادامه داد: »اقدامی که صورت می گیرد تسهیل سفرهای 
ضروری نوروز است. ما قرار نیست تشخیص دهیم چه کسی سفر 
ضروری دارد بلکه چارچوب محدودیت ها را در پروتکل بهداشتی 

قید می کنیم. رنگب ندی استان ها در جزییات سفرها مهم است.«
وی افزود: »چند سناریوی متفاوت از جمله کاهش محدودیت های 
کرونایی برای عید نوروز مطرح است که تصمیم گیری درمورد آنها 
با ستاد ملی است و یکی از آن ها با نظارت وزارت بهداشت، وزارت 
کشور و نیروی انتظامی اجرایی می شود و جزئیات تسهیل سفرهای 

نوروزی در ستاد ملی کرونا در دست بررسی است.«

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت: 

برای سفرهای نوروزی هنوز موافقت نشده است

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 8۰17 بیمار جدید کووید-19 
در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز پنج شنبه تا جمعه 
)1 اسفند 1399( و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 8۰17 بیمار 
جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شدند که 678 نفر از 

آنان بستری شدند.«
الری افزود: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به یک میلیون و 

۵88 هزار و 1۵9 نفر رسید.«
وی ادامه داد: »متاسفانه 77 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 

و مجموع جانباختگان این بیماری به ۵9 هزار و 3۴1 نفر رسید.«
الری اضافه کرد: »خوشبختانه تاکنون یک میلیون و 331 هزار و 

162 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه گفت: »3669 نفر از مبتالیان 
به کووید19 در  بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت 

مراقبت قرار دارند.«
وی ادامه داد: »تاکنون 1۰ میلیون و 33۰ هزار و 898 آزمایش تشخیص 

کووید19 در کشور انجام شده است.«
الری افزود: »بر اساس آخرین تحلیل ها، در حال حاضر 11 شهرستان 
در وضعیت قرمز، ۵2 شهرستان در وضعیت نارنجی، 217 شهرستان 

در وضعیت زرد و 168 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.«
وی همچنین اعالم کرد: »شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، 
دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه 

در وضعیت قرمز قرار دارند.«
الری افزود: »طبق تحقیقات انجام شده ریزقطرات و افشانه های ویروس 
کرونا با صحبت کردن فرد آلوده نیز به فضای اطراف  پرتاب می شود 
و در محیط های فاقد تهویه مناسب ساعت ها در هوا باقی می ماند.«
وی ادامه داد: »با صحبت کردن فرد مبتال به کووید -19 افشانه های 
حاوی ویروس سریع تر از حالت سکوت منتشر می شوند به  طوری 
که سرعت انتشار این افشانه ها با بلند صحبت کردن فرد مبتال تا  ۵۰ 

برابر بیشتر از زمانی است که فرد سکوت می کند.«
الری گفت: »توصیه می کنیم در صورت حضور در اماکنی مانند مترو 
و وسایل حمل و نقل عمومی ضمن استفاده از ماسک و رعایت 

اصول فاصله گذاری، تا حد امکان از صحبت کردن  پرهیز کنید.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی۸۰۱7 بیمار جدید و فوت 77 نفر دیگر از هموطنان
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رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:  خبـر

عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در خوزستان 
مهم ترین عامل انتقال بیماری است

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »رعایت 
نکردن پروتکل های بهداشتی از سوی مردم در 
خوزستان، مهم ترین عامل انتقال بیماری است که 

بسیار نگران کننده است.«
در حاشیه  گویا  سپید، محمدمهدی  گزارش  به 
بازدید از بیمارستان سینا و مرکز بهداشت شرق 
ایرنا اظهار داشت: »مردم  با  اهواز در گفت وگو 
باید دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کرده و 
از ترددهای درون شهری، تجمعات خانوادگی و 

دورهمی ها پرهیز کنند.«
وی با بیان اینکه کرونا ویروسی سرکش و پیچیده 
است و باید فکر جدی برای کنترل آن کرد گفت: 
»برای مهار موج چهارم کرونا زحمات و تالش های 
زیادی شده و این موضوع تنها با کمک همه اقشار 

مردم و مسئولین محقق می شود.«
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت گفت: »مردم خوزستان به ویژه شهرهای 
قرمز باید از رفت و آمدهای غیرضروری خودداری 
کرده تا پیک سوم بیماری از استان خارج شود. 
همچنین مردم باید مراقبت های خود را شدیدتر و 
از حضور در تجمعات خودداری کنند.« وی با اشاره 
به اینکه ظرفیت بستری در بیمارستان های خوزستان 
محدود است افزود: »متاسفانه تعداد مراجعان به 
بیمارستان های اهواز و سایر نقاط قرمز استان روند 
صعودی داشته و بروز عالئم بیماری با شیب تندی 
در حال افزایش است لذا از مردم درخواست داریم 

که اقدامات خودمراقبتی را انجام دهند.«
گویا با اشاره به اینکه نباید اقدامات بازدارنده را 
تنها برای چند روز انجام دهیم و ساده انگاری را 
ادامه دهیم گفت: »قدرت سرایت و آسیب رسانی 
ویروس جهش یافته بسیار زیاد است لذا انتظار 
داریم افراد مبتال به کرونا با تحمل قرنطینه، اجازه 
ندهند این ویروس آسیب بیشتری به جامعه برساند.«
وی در پایان گفت: »بدون همکاری مردم و مدیران 
استان، مبارزه با بیماری و موفقیت در برابر آن ممکن 
نیست لذا باید تا حد امکان دستورالعمل های بهداشتی 

و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم.«

بازارهای اهواز عامل مهمی در تولید 
بیماری هستند

قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت 
نیز در حاشیه این بازدید اظهار داشت: »متاسفانه 
بازارهای اهواز از جمله جمعه بازار این شهرستان 
نه تنها فعال هستند بلکه پروتکل های بهداشتی و 
زدن ماسک از سوی مردم رعایت نمی شود که این 

موارد باعث انتشار بیماری می شوند.«
وی افزود: »خوشبختانه در بازدیدی که از شادگان 
داشتیم، رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم 
انجام و بازارهای این شهرستان نیز بسته شده است.«

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با اشاره به اینکه این وزارتخانه برای مبتالیان 
زیرساخت های الزم را فراهم می کند، افزود: »پرسنل 
بیمارستان های استان از جمله اهواز، آبادان و شادگان 
با تمام قوا در حال تالش بوده و تمام ظرفیت خود 

را وارد کار کرده اند.«
وی افزود: «ظرفیت بیمارستان های استان محدود 
است و تا حدی امکان برطرف کردن مشکالت را 
دارند ولی اگر مردم نخواهند پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کنند مطمئن بیماری سرریز می شود که 

بسیار نگران کننده است.«
جان بابایی با بیان اینکه اکنون در تمام دنیا مشکل 
تخت آی سی یو وجود دارد، گفت: »وقتی آمار 
بیماران بیشتر شود به طور قطع با مشکل کمبود 
تخت مواجه می شویم لذا باید طوری مدیریت کنیم 
که سرعت انتشار بیماری روند کاهشی داشته باشد 

و به تعداد آمار مبتالیان افزوده نشود.«
وی ادامه داد: »اضافه کردن مدام تخت های آی سی 
یو هنر نیست، هر چند تاکنون این کار را انجام 
داده ایم تا افرادی که به این بیماری مبتال شده اند از 

درمان محروم نشوند.«
معاون درمان وزارت بهداشت در پایان گفت: »از 
مردم خواهش می کنم که دستورالعمل های بهداشتی 
را رعایت کرده و حافظ سالمتی خود باشند تا از این 
طریق به پرسنل بهداشت و درمان استان کمک کنند.«
اکنون 11 شهر استان در وضعیت قرمز کرونایی قرار 

داشته و ورود و خروج به این مناطق ممنوع است.

نخستین آزمایشگاه تخصصی تست های مولکولی پی سی آر 
)PCR( کشور مجهز به تجهیزات تمام خودکار به صورت مجازی 

گشایش یافت.
به گزارش سپید، این آزمایشگاه به عنوان البراتوار مرجع با ظرفیت 
بیش از 1۰ هزار تست در روز راه اندازی و آزمایشگاه PCR مجهز 
به نخستین سیستم تمام اتوماتیک تست های مولکولی در ایران است.
تجهیزات این آزمایشگاه دارای تائیدیه های CE و FDA بوده 
که به عنوان باالترین تائیدیه های جهان در این حوزه شناخته 
می شوند. مجهزترین آزمایشگاه تخصصی مولکولی ایران در فاز 
نخست با سرمایه گذاری نزدیک به دو میلیون دالر توسط  بخش 

خصوصی راه اندازی شده است.
مسعود مردانی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مراسم 
افتتاح این آزمایشگاه گفت: »تشخیص به هنگام بیماری های عفونی 
به ویژه در همه گیری کرونا بسیار ضروری است و راه اندازی این 
آزمایشگاه نه تنها در حوزه کرونا بلکه در تشخیص به موقع سایر 
بیماری ها نیز می تواند کمک شایانی به  بخش سالمت کشور و 
بیماران کند. امیدوارم با ورود این آزمایشگاه و پایین آمدن هزینه 
تست های PCR همه مردم کشور بتوانند به تشخیص کرونا 

دسترسی داشته باشند.«

وی افزود: »نیاز مبرم کشور به آزمایشگاه های تخصصی و بزرگ تر 
تست های مولکولی و تاسیس مگالب ها برای برآورده شدن نیاز 
به آزمایشگاه های مرجع و مدرن از جمله دالیل راه اندازی این 
آزمایشگاه است. آزمایشگاه یادشده مجهز به تکنولوژی شرکت 

Roche سوئیس بوده و در ایران و  منطقه کم نظیر است.«
حامد حیدریان، مدیر ارشد توسعه محصول شرکت رش پارس 
نیز در افتتاح این آزمایشگاه گفت: »تفاوت این آزمایشگاه با سایر 
آزمایشگاه های کشور در سرعت و دقت باالی آماده سازی نتایج 
تست ها است. در فاز اول، این آزمایشگاه با ظرفیت هفت هزار 

تست در روز فعالیت خود را آغاز کرده است.«
وی همچنین افزود که در فازهای بعدی این آزمایشگاه خدمات 
خود را در زمینه تست های غربالگری خون، پالسما و سرطان های 
مختلف نیز ارائه خواهد داد و قابلیت اضافه کردن تست های جدید 

با توجه به نیاز کشور را دارد.
شرکت Roche همواره در ارائه راهکارهای روز دنیا در زمینه 
تشخیص آزمایشگاهی پیشگام بوده و به دلیل نیاز ایران به راهکارهای 
نوین تشخیصی در راه اندازی این آزمایشگاه با شرکت های ایرانی 

همکاری کرده است.
الهام اسکندریان، مدیر بازرگانی این مجموعه نیز در این مراسم 

گفت: »نزدیک به یکسال است که تمام دست اندرکاران  بخش 
بهداشت و درمان تالش می کنند تا ظرفیت  بخش آزمایشگاهی 
در  بخش PCR افزایش یابد. در همین راستا این آزمایشگاه 
راه اندازی شده است و قادر به پاسخگویی به نیاز آزمایشگاه های 
تشخیص پزشکی، بیمارستان ها، مراکز پژوهشی و دانشگاهی و 

بانک های خون و پالسما است.«
به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: » بخش خصوصی در تالش است 
تا سایر تکنولوژی های شرکت Roche در زمینه های هورمون، 
بیوشیمی، تست های انعقادی و سایر نیازهای تشخیصی را جهت 

ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی به کار گیرد.«

نخستین آزمایشگاه پی  سی آر خودکار راه اندازی شد
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عالئم کرونای جهش یافته انگلیسی
روند افزایشی گردش ویروس در کشور

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه میزان 
بیماری در کشور رو به افزایش است، هشدار داد 
که اگر به همین منوال افزایش بیماری پیش رود 
باید منتظر موج چهارم بیماری در کشور باشیم و 

به هر حال هر موجی از بیماری که ایجاد شود با 
مرگ و میر و تعداد زیادی بستری بیماران و بیماران 

بدحال همراه است.
به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو با ایسنا 

درباره وضعیت بیماری کووید-19 در کشور و 
احتمال بروز موج چهارم به عنوان یک پیک خطرناک 
گفت: »در حال حاضر بیماری در حال افزایش است 
و به صورت بدی دارد میزان بیماری باال می رود. 
زیرا گردش ویروس جهش یافته ای که در انگلیس 
جهش پیدا کرده، در حال افزایش است و این ویروس 

هم سرعت انتقال بسیار باالیی دارد.«
وی افزود: »البته باید توجه کرد که وقتی تعداد 
بیماران افزایش یابد، تبعاً تعداد بیماران بدحال و 
نوع شدید بیماری و کشندگی هم بیشتر می شود. 
سرعت انتقال ویروس جهش یافته انگلیسی بسیار 
بسیار باالست و بر همین اساس می تواند تعداد 
بیماران بدحال و میزان مرگ و میر را با افزایش 

تعداد بیماران در افراد، افزایش دهد.«
محرز گفت: »عالئم این ویروس جهش یافته انگلیسی 
با ویروس قبلی تفاوتی ندارد، صرفا قدرت سرایتش 

بسیار باالتر است.«
وی با بیان اینکه در حال حاضر در آستانه تعطیالت 

نوروز هستیم و مردم از خانه ها بیرون آمده اند و 
رفت و آمد دارند و همین موضوع منجر به افزایش 
بیماری شده است، گفت: »به محض اینکه مردم 
کرونا را فراموش می کنند و پروتکل های بهداشتی را 
جدی نمی گیرند، کرونا افزایش پیدا می کند. توصیه 

ما این است که مانند گذشته عمل کنند.«
این متخصص عفونی ادامه داد: »خواهشم از مردم 
این است که اصاًل از حاال برای عید برنامه ریزی 
نکنند؛ چراکه اصال مشخص نیست که وضعیت 
بیماری به چه صورت پیش می رود. تنها اقدامی 
که باید انجام شود، رعایت پروتکل ها مانند حفظ 
فاصله گذاری فیزیکی، استفاده از ماسک و... است.«

محرز تاکید کرد: »اگر به همین منوال، افزایش بیماری 
پیش رود باید منتظر موج چهارم بیماری در کشور 
باشیم و به هر حال هر موجی از بیماری که ایجاد 
شود با مرگ و میر و تعداد زیادی بستری بیماران 
و بیماران بدحال همراه است. باید سعی کنیم که 

موج جدیدی از بیماری در کشور ایجاد نشود.«

نتایج یک مطالعه جدید هشدار داده است که 
قانقاریا می تواند عارضه جانبی دیگر عفونت 

کووید19 باشد.
به گزارش سپید، کووید-19 با طیف وسیعی 
از عالئم ناخوشایند از سرفه خشک گرفته تا 
از دست دادن حس بویایی همراه است. اکنون 
است  داده  هشدار  جدید  مطالعه  یک  نتایج 
که قانقاریا می تواند عارضه جانبی دیگر این 

عفونت ویروسی باشد.
گانگِرن  یا  سیاه ُمردِگی  یا  قانقاریا 
)Gangrene(، فساد و عفونتی است که در 
قسمتی از ماهیچه یا استخوان پیدا می شود و 

آن را سیاه و فاسد می کند.
محققان دانشگاه »نورث وسترن« در آمریکا 
هشدار  داده اند،  انجام  را  مطالعه  این  که 
می دهند که کووید-19 می تواند باعث بروز 
از  مشکالت طوالنی مدت عضله و مفصل 
جمله آرتریت، قانقاریا و انگشت پای کرونایی 
شود. تحقیقات انجام شده از سوی اتحادیه 
بین المللی بیماری های پوستی و آکادمی پوست 
آمریکا نشان می دهد که برخی از بیماران مبتال 
به ویروس کرونا دچار التهاب  های مربوط به 
سرمازدگی در پاهای خود می شود که گاهی 
ماه ها ادامه پیدا می کند؛ این عارضه که انگشت 
پای کرونایی نامیده می شود از جمله عوارض 

آلودگی به کووید-19 است.
اکنون محققان در این مطالعه جدید با تجزیه 
و تحلیل اسکن های  ام.آر.آی گرفته شده از 

بیمارانی که این عالئم را تجربه می کنند، حدس 
می زنند که ویروس کووید-19 می تواند سیستم 
ایمنی را برای حمله به خود تحریک کند که 
به بروز مشکالت طوالنی مدت روماتولوژی 

منجر می شود.
این مطالعه گزارش های اخیر یک زن آلوده به 
کووید-19 را در ایتالیا دنبال می کند که پس از 
اینکه کرونا رگ های خونی وی را تخریب کرد، 
مجبور به قطع سه انگشت شد. سایر مبتالیان 

نیز مجبور به قطع عضو شده اند.
مطالعات قبلی نیز ارتباطی میان عفونت ویروس 
کرونا و درد عضالت یا مفصل پیدا کرده اند، 
اما این اولین بار است که این عالئم از طریق 

اسکن رادیولوژی نشان داده می شود.
محققان دانشگاه نورث وسترن در این مطالعه 
از روش های مختلف تصویربرداری از جمله 
سی تی اسکن،  ام.آر.آی و سونوگرافی برای 
تجسم علل قانقاریا و سایر دردهای طوالنی 
مدت عضالنی و مفصلی در بیماران مبتال به 

کووید-19 استفاده کردند.
»سواتی دشموخ« که ریاست این مطالعه را بر 
عهده داشت، گفت: »در این مطالعه متوجه شدیم 
که ویروس کووید-19 می تواند به روش های 
مختلف بدن را برای حمله به خود تحریک 
کند که می تواند به بروز مشکالت روماتولوژی 
منجر شود که نیاز به مدیریت مادام العمر دارد.«
وی افزود: »بسیاری از بیماران مبتال به اختالالت 
اسکلتی - عضالنی مرتبط با کووید - 19 بهبود 

می یابند، اما در برخی افراد این عالئم جدی 
می شود که به شدت موجب نگرانی بیمار شده 
و یا بر کیفیت زندگی وی تاثیر گذاشته که 
منجر می شود بیمار به دنبال مراقبت پزشکی 
و تصویربرداری باشد. این تصویربرداری به 
پزشکان اجازه می دهد تا مشاهده کنند که آیا 
درد عضالنی و مفصلی مرتبط با کووید-19، 
تنها شبیه دردهای بدن بر اثر ابتال به آنفلوانزا 

است یا موضوع جدی تری است.«
این محقق گفت: »قانقاریا می تواند در نتیجه 
بیماری  به یک  ابتال  یا  آسیب، عفونت  یک 
طوالنی مدت رخ دهد که بر گردش خون تأثیر 
می گذارد. قانقاریا یک بیماری جدی است که 
در آن از دست دادن خونرسانی باعث از بین 

رفتن بافت بدن می شود. این موضوع می تواند 
بر هر قسمتی از بدن تأثیر گذارد اما به طور 
معمول از انگشتان پا، پا، انگشتان و دست ها 

شروع می شود.«
به گزارش ایرنا، با این حال در حالی که یافته های 
این مطالعه نشان می دهد که عفونت کووید-19 
و  مفصلی  مشکالت  بروز  باعث  می تواند 
عضالنی شود اما محققان تأکید می کنند که 
این ویروس به طور مستقیم باعث ایجاد این 
عالئم نمی شود بلکه ویروس کووید-19 به 
روش های مختلف بدن را برای حمله به خود 
تحریک می کند که می تواند به بروز مشکالت 
نیاز به مدیریت  روماتولوژی منجر شود که 

مادام العمر دارند.

قانقاریا عارضه جانبی دیگر کرونا  است
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رییس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت:  خبـر

سالمندیدرایرانبهسمتزنانهشدنپیشمیرود

رییس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: »آن طور که آمارها نشان می دهند نسبت زنان به مردان سالمند 
در کشور به تدریج در حال افزایش است  و سالمندی به سمت زنانه 

شدن، پیش می رود.«
به گزارش سپید، محسن شتی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: »حدود 
15 درصد از سالمندان در کشور تنها زندگی می کنند که این درصد در 

مردان کم تر و در زنان بیشتر است.«
وی ادامه داد: »بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال 
1395 انجام شد 9.28 درصد جمعیت کشور را افراد باالی 6۰ سال 
تشکیل می دهند که تعریف سازمان جهانی بهداشت از سالمندی است.«
شتی ادامه داد: »این جمعیت در استان های مختلف درصد متفاوتی 
دارد. استان گیالن با باالترین درصد جمعیت سالمند و استان سیستان 
و بلوچستان با کم ترین جمعیت سالمند مشاهده می شوند. همچنین 
شهرستان هایی مانند طالقان دارای 2۰ درصد جمعیت سالمند و 

بعضی شهرستان ها با مقدار خیلی کم تر هستند.«
وی با اشاره به اینکه رشد جمعیت سالمندان در کشور، نرخ قابل 
توجهی دارد، افزود: »در کشورهای اروپایی و کشورهای توسعه یافته 
روند سالخورده شدن و سالمندی جمعیت روندی طوالنی بوده است؛ 
بعضی کشورها 1۰۰ سال و بعضی کشورها حتی 15۰ سال طول کشیده 
تا نسبت جمعیت سالمند در آنها دو برابر شود، این روند در کشور ما 

در مدت زمانی کوتاه تر از 3۰ سال آینده اتفاق می افتد.«
شتی گفت: »در سالمندی، یک سری تغییرات فیزیولوژیک داریم. در 
این افراد، ارگان های مختلف کم کم ضعف پیدا می کنند. ضعف در بینایی 
تا حدی و ضعف در شنوایی و تغییر در قدرت عضالنی و کاهش 
توده عضالنی و مشکالت دیگر که به صورت عادی و تدریجی اتفاق 
می افتد. البته زمان شروع این تغییرات و میزان افت و سرعت آن در 

افراد متفاوت است اما باالخره اتفاق می افتد.«
وی ادامه داد: »مشکل دیگر، بیماری های مختلفی است که در سنین 

سالمندی شیوع بیشتری دارد. بیماری های غیرواگیر مثل دیابت، فشار خون 
و بیماری های قلبی و عروقی و اختالالت شناختی در سنین باال بیشتر 
شایع هستند. یک سری مشکالت هم هستند تحت عنوان سندرم های 
سالمندی که مجموعه ای از نشانگان و مشکالت است، مثل بی اختیاری 
ادرار و مدفوع، سقوط و اختالالت شناختی مثل دمانس و آلزایمر که 
در سالمندان دیده می شود.« وی ادامه داد: »تغذیه ناسالم، سیگار، الکل، 
رفتارهای غیربهداشتی در سالمندی عوامل خطر بیماری های مختلف 
هستند که باید به آنها توجه کرد. البته مهم ترین بحث در پیشگیری از 
بیماری های سنین سالمندی، داشتن کودکی، نوجوانی، جوانی و سالمندی 
سالم است.« شتی بیان داشت: »مشکالت دیگر که در سالمندی مشاهده 
می شود، ناتوانی های فیزیکی و اختالالت حسی و حرکتی است که 
نیاز به توانبخشی در این سنین را خیلی بارزتر می کند و این فضا یعنی 
ناتوانی ها و نیاز به توانبخشی نکات مهم و بارز در سن سالمندی است.«
از مباحث بسیار مهم در سنین  وی بحث سالمت روان را یکی 
سالمندی اعالم کرد و گفت: »در سالمندان ما به دالیل مختلف مثل 
از دست دادن همسر و از دست دادن و فوت دوستان و هم سن و 

همساالن بعضاً افسردگی و اضطراب را مشاهده می کنیم.«
شتی بیان داشت: »به خاطر اینکه فرزندان ازدواج می کنند و از خانه 
می روند، بحران آشیانه خالی و بحران تنهایی را داریم که یکی از مسائلی 

است که اکثر سالمندان در تمام دنیا با آن مواجه می شوند.«
وی ادامه داد: »مشکالت سالمت روان به خاطر افت و تغییراتی که در 
بحث فعالیت جسمی و فعالیت جنسی در سالمندان اتفاق می افتد ممکن 

است فرد را با استرس های روانی و روحی مواجه کند.«
وی افزود: »الزمه حل این مشکل این است که ما بتوانیم حمایت روانی 
درست انجام دهیم و روی دانش و نگرش افراد کار کنیم. این افراد باید 
بتوانند اطالعات الزم برای مواجهه با بازنشستگی و تغییرات سالمندی 
را به موقع دریافت کنند. این انتقال به موقع اطالعات تا حد زیادی از 
ایجاد استرس و اضطراب جلوگیری می کند. عالوه بر بحث افسردگی و 
اضطراب و استرس که گفته شد، اختالالت خواب و اختالالت شناختی 

نیز با شیوع قابل توجهی در سالمندی اتفاق می افتد.«

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: »مردان 
1۰ سال زودتر از زنان به بیماری قلبی مبتال می شوند و در 

مقایسه با زنان، دیرتر به مراکز درمانی مراجعه می کنند.«
افزود:  ایرنا  با  در گفت وگو  نریمانی  نیما  سپید،  گزارش  به 
»مردان با زنان تفاوت های اساسی دارند و بسیاری از مردان به 
نیازهای غذایی خود توجه چندانی نشان نمی دهند و از بهترین 
موادغذایی که سالمت آن ها را تضمین می کند، غفلت می کنند.«
وی با بیان اینکه بسیاری از مردان ادعا می کنند، بیماری ندارند، 
گفت: »انجام آزمایش درست در زمان مناسب یکی از مهم ترین 
کارهایی است که یک مرد می تواند برای سالمت خود انجام 
از  قبل  می شود،  بیماری  زودهنگام  تشخیص  باعث  و  دهد 

اینکه حتی عالئم ظاهر شوند، پس درمان ساده تر می شود.«
نریمانی گفت: »آزمایش می تواند منجر به تشخیص زودهنگام 
این بیماری شود، گاهی حتی قبل از گسترش عالئم با تشخیص 
زودهنگام، درمان ها تاثیر بیشتری می گذارند چرا که با تشخیص 
از  و  درمان  را  سرطان  حتی  بیماری ها  می توان  زودهنگام، 

عوارض جبران ناپذیر پیشگیری کرد.«
این اورولوژیست ادامه داد: »یکی از مهم ترین دالیل ابتالی 
مردان به سرطان ریه، سیگار کشیدن است و احتمال ابتال به آن 
را باال می رود در حالی که با کاهش و حذف سیگار بسیاری 

از مشکالت ریه و قلبی که در بین مردان شایع تراست، کاهش 
می یابد. برای حفاظت از قلب و ریه حتی در معرض دود 
سیگار دیگران قرار نگیرید زیرا این عامل یکی از آسیب هایی 

است که مردان را تهدید می کند.«
نریمانی اظهار داشت: »رژیم غذایی نامناسب و همچنین نداشتن 
تحرک کافی یکی از دالیل چاقی در مردان است، چاقی زمینه 
ساز بسیاری از بیماری های دیگر مثل دیابت بوده و گنجاندن 
یک برنامه مستمر ورزش می تواند جلوی بسیاری از بیماری ها 

از جمله چاقی را بگیرد.«
به گفته این استاد دانشگاه، سرطان روده بزرگ سومین سرطان 
شایع در مردان است و رشد و تکثیر سلول های سرطان روده 
منظم،  منظم سرطان، ورزش  غربالگری  است.  تقریبا سریع 
پرهیز از سیگار و الکل، مهم ترین راهکارهای جلوگیری از 

این سرطان هستند.
نریمانی افزود: »سرطان مثانه چهارمین سرطان شایع در میان 
مردان است و معموالً سرطان مثانه در افراد 55 سال به باال 
دیده می شود و این سرطان از بافت پوشش مثانه آغاز می شود 
و در نوع تهاجمی توسط سیستم لنف در سراسر بدن پخش 

می شود و به روده، کلیه، کبد و ریه حمله می کند.«
این اورولوژیست خاطرنشان کرد: »بسیاری از مردان گمان 

می کنند که بیمار نمی شوند و همین مساله باعث بروز مشکالت 
بیشتر در آنها شده و حتی می تواند به مشکالت جنسی نیز 

منجر شود.«
بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، سرطان ریه شایع ترین 
سرطان در مردان در سراسر دنیا گزارش شده که 15.5 درصد 
از کل موارد ابتال در آخرین آمار )سال 2۰18 میالدی( را به 
خود اختصاص می دهد و سرطان های ریه، پروستات و روده 
بزرگ در مجموع ۴۴.۴ درصد از تمام موارد سرطان )به غیر 

از سرطان پوست غیر مالنوما( را تشکیل می دهند.

مردان۱۰سالزودتراززنانمبتالبهبیماریقلبیمیشوند
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معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت خبر داد خبـر

تجهیز ۱۳۶ بیمارستان و ۴۵ مرکز آزمایشگاهی از محل وام بانک جهانی
برنامه ریزی  و  منابع  مدیریت،  توسعه  معاون 
از 1۵  بعد  »خوشبختانه  گفت:  بهداشت  وزارت 
سال توانستیم وام بانک جهانی را دریافت و برای 
توسعه زیرساخت های حوزه سالمت به ویژه برای 

مقابله با کووید19 هزینه کنیم.«
به گزارش سپید، سید کامل تقوی نژاد در هجدهمین 
 ICERP آیین پویش ره سالمت و افتتاح پروژه
تجهیزات خریداری شده از محل تسهیالت بانک 
جهانی، گفت: »در یک سالگی وقوع بیماری کرونا 
هستیم  که چالش هایی را برای نظام تصمیم گیری کشور 
ایجاد کرد. یکی از ویژگی های این دوره، استفاده از 
تمام ظرفیت های نظام تامین مالی داخلی و بین المللی 
برای تعیین منابع مالی در جهت تکمیل مراکز بهداشتی 
و درمانی و بهبود نظام پرداخت مطالبات و جذب و 

بهسازی نیروی انسانی بوده است.«
وی افزود: »در یکسال گذشته در بخشی از تجهیزات 
بیمارستانی مانند اکسیژن سازها، 3۵ درصد از هر آنچه 
که اکنون در نظام سالمت وجود داشت، فقط در سال 
جاری ایجاد شده است یا در زمینه تخت های ویژه 
6۵ درصد تخت های موجود در دولت های یازدهم و 
دوازدهم و 3۵ درصدشان در سال گذشته و امسال به 
مجموعه خدمات بیمارستانی کشور اضافه شده است.«
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت خاطرنشان کرد: »کاروانی که برای توسعه 
زیرساخت ها در کشور راه افتاده، به نحوی پیش 
رفته است که امروز حتی به اندازه یکسال پیش از 
این، ما پروژه افتتاح می کنیم. یعنی اگر در گذشته 
ساالنه 1۴۰۰ تخت بیمارستانی به مجموع تخت های 
کشور اضافه می شده، امروز هر ماه 1۴۰۰ تخت برای 
افتتاح داریم که از افتخارات نظام جمهوری اسالمی 

و بخش سالمت است.«
تقوی نژاد ادامه داد: »در این دوره عالوه بر منابع داخلی از 
ظرفیت های بازار سرمایه برای انتشار اوراق نیکوکاری 

و سایر منابع خیرین استفاده کردیم. همچنین استفاده 
از منابع صندوق توسعه ملی که با اذن مقام معظم 
رهبری صورت گرفت، یکی از ظرفیت هایی است 
که به طور جدی به کمک نظام سالمت آمد. اتفاق 
بسیار مهم در این زمینه این است که تمام  امکانات و 
تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز بهداشتی از 
این محل به طور عمده تامین شد. شرکت های دانش 
بنیان رشد کردند و برای اولین بار خرید تضمینی 
از شرکت های دانش بنیان انجام شد. فقط ۴ هزار 
دستگاه ونتیالتور از این  محل خریداری شد و در 

اختیار بیمارستان ها قرار گرفت.«
 وی ادامه داد: »یکی از منابعی که از چند جهت برای 
ما اهمیت داشته، استفاده  از منابع بانک جهانی در دوران 
کرونا برای خرید تجهیزات بوده است. این منابع از 
چند جهت برای ما مهم بود؛ اولی شکستن موانع و 
سد عدم دریافت و استفاده از منابع بین المللی به ویژه 
بانک جهانی بود. علی رغم عضویت ما در این نهاد 
بین المللی و پرداخت حق عضویت ساالنه، از آخرین 
منابعی که این نهاد به ایران اختصاص داده، بیش از 1۵ 

سال می گذشت و همین امر باعث محرومیت کشور 
از حق قانونی خود برای استفاده از منابع مالی این  
نهاد بود که در دوران کرونا خوشبختانه محقق شد.«
وی گفت: »دریافت این وام بدون در نظر گرفتن 
هزینه های سربار، اگرچه در مقیاس کالن و منابع مهمی 
که در این دوران از سوی دولت جمهوری اسالمی، 
اختصاص یافته اند کوچک است، اما از آن جایی که 
جان تک تک هموطنان ما و شهروندان برای مان مهم 
است، به هر میزانی بتوانیم برای رسیدگی به مردم از 

منابع استفاده کنیم، ارزشمند است.«
تقوی نژاد گفت: »یکی دیگر از ارزش های این وام، 
دریافت این وام در شرایط تحریم است. علی رغم 
تحریم ها و کارشکنی هایی که آمریکا علیه منافع 
کشور ما ایجاد کرد و هنوز هم ادامه دارد، توانستیم 
در یک سازوکار سه جانبه از ظرفیت های سازمان 
جهانی بهداشت برای خرید تجهیزات مورد نیاز 
استفاده کنیم. پیدا کردن مدل هایی برای استفاده از 
منابع بین المللی برای ما اهمیت داشت. عالوه بر 
این استفاده از ظرفیت های بین المللی منجر به صرفه 

جویی در هزینه ها و خرید بیشتر تجهیزات مورد نیاز 
ذیل سازوکارهای بهداشت جهانی و بانک جهانی، با 
توجه به خرید عمده از شرکت های بین المللی بوده 
است. به طوری که تعداد دستگاه خریداری شده، بیش 

از برآوردهای اولیه و قیمت های اولیه بوده است.«
وی یادآور شد: »جنبه سوم اهمیت این وام، ارتقاء 
استانداردها و چگونگی تجهیز با توجه به الزامات 
سازمان جهانی بهداشت بوده است. همواره تالش 
می کنیم استانداردهای مورد استفاده به ویژه در حوزه 
دستگاه های  بهترین  با  را  دستگاه ها  و  تجهیزات 
بین المللی منتقل کنیم که این امر تجربه جدیدی 
برای نظام سالمت به همراه داشته است و باالخره 
جنبه چهارم ارزش این وام، همکاری بین دستگاهی 
برای دریافت استفاده از آن بوده است. همکاری مناسبی 
با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، گمرک و 
سازمان انرژی اتمی داشتیم که از آن ها تشکر می کنیم.«
تقوی نژاد اظهار داشت: »از محل این وام، ۴2.۵ 
میلیون یورو در اختیار ما قرار گرفت که حدود 22.7 
میلیون یورو برای خرید تجهیزات مراکز درمانی و 
19.8 میلیون یورو برای تجهیزات مراکز بهداشتی 
هزینه شده است. همه این تجهیزات وارد کشور 
شده، از گمرک ترخیص شده و بخشی از آن در 

حال طی فرایندهای الزم است.«
به گزارش وبدا، معاون توسعه مدیریت، منابع و 
برنامه ریزی وزارت بهداشت ادامه داد: »از جهت 
تجهیزات توانستیم اقالم متعددی را وارد کنیم. ۵6 
دستگاه سونوگرافی و 29 دستگاه رادیوگرافی پرتابل، 
۴ دستگاه آنژیوگرافی مغزی، 68 دستگاه سی تی 
اسکن، 3۰ دستگاه دیالیز پیشرفته، انواع مختلف 
کیت و لوازم ازمایشگاهی و... وارد کشور شده و  
بخش قابل توجهی از آن ها نصب شده است. در 
مجموع 136 بیمارستان و ۴۵ مرکز ازمایشگاهی 

از این تجهیزات استفاده می کنند.«

مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در بازدید از 
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدامات 
ایران در زمینه مدیریت بیماری های غیرواگیر و تدوین برنامه اقدام 

ملی در این زمینه را الگویی برای کشورهای منطقه دانست.
به گزارش سپید، احمد المنظری مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان 
جهانی بهداشت در جریان بازدید از پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم به 
عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت، گفت: »تدوین برنامه های 
عملیاتی از طریق کمیته های پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر 

در 31 استان و 67 دانشگاه علوم پزشکی، مسیر ایران برای دستیابی 
به اهداف توسعه پایدار را تسریع کرده است.«

وی ادامه داد: »بیماری کووید-19 همانند یک شوک به سیستم بهداشت 
بوده و نشان داد که سیستم بهداشتی کشورها چقدر شکننده بوده است.«
المنظری با اشاره به اینکه در پس هر شری خیری نهفته است، پاندمی 
اخیر را فرصتی خواند تا نظام های بهداشتی در سراسر دنیا با ایجاد 
تغییراتی ساختاری، خود را در برابر اپیدمی های محتمل آتی مهیا سازند.

مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت با تاکید بر لزوم 
انتقال دانش و تجربیات ایران به سایر کشورهای منطقه خصوصًا 
با پاندمی کووید و بیماری های غیرواگیر  در حوزه های مرتبط 
از  ایجاد شبکه های منطقه ای و جهانی  »با  امیدواری کرد:  ابراز 
مراکز همکار در حوزه بیماری های غیرواگیر بتوان تعامالت در 

این خصوص را وسعت داد.«
وی چالش ها و مشکالت پیش روی این منطقه در زمینه کنترل 
بیماری های غیرواگیر در زمان همه گیری اخیر را نگران کننده خواند 
و افزود: »متاسفانه به دالیل بسیاری از جمله تمرکز بیش از حد نظام 
بهداشتی بر روی پاندمی اخیر و اختالالت پیش آمده در زمینه ارائه 

خدمات پیشگیری اولیه و ثانویه و همچنین خدمات درمانی، پیش بینی 
می شود در سال های آتی بار ناشی از عدم پیشگیری و مدیریت 
نامناسب بیماری های غیرواگیر جهان را با چالش دیگری روبرو کند.«

المنظری در پایان بار دیگر بر لزوم تغییر رویکردها و رفتارهای 
بهداشتی و ظرفیت سازی تاکید کرد. 

 
تدوین برنامه اقدام ملی مدیریت بیماری های غیرواگیر

 در ادامه این دیدار باقر الریجانی، رییس پژوهشگاه علوم غدد و 
متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران هم اقدامات انجام شده در 

حوزه  پیشگیری و مدیریت بیماری های غیرواگیر را تشریح کرد.
الریجانی تشکیل کارگروه ها و کمیته های دانشگاهی در سطح وزارت 
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در زمینه پیشگیری و 

کنترل بیماری های غیر واگیر را اقدامی سازنده خواند. 
نایب رییس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر 
از گردآوری و انتشار گزارش های کارگروه های مختلف کمیته در 

قالب شماره ویژه خبر داد. 
ادامه در صفحه 9 

مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در بازدید از پژوهشگاه علوم غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد

ضرورت انتقال دانش و تجربیات ایران به کشورهای منطقه در حوزه کرونا
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مدیر کل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت تشریح کرد خبـر

اقدامات و برنامه های آتی امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
مدیر کل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت اهم 
اقدامات انجام شده و برنامه های آتی اداره کل امور 

شاهد این وزارتخانه را تشریح کرد.
به گزارش سپید، محمد تاج فرد در نشست مدیران امور 
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی 
کالن مناطق آمایشی کشور که در این وزارتخانه برگزار 
شد از حقدوست معاون آموزش وزارت بهداشت 
برای همراهی و حمایت از برنامه های امور دانشجویان 
شاهد و ایثارگر تشکر کرد. وی در سه  بخش به تشریح 
گزارش اقدامات و فعالیت ها، تشریح برنامه  های آتی 
امور شاهد و ایثارگر و موانع و چالش  های برنامه های 

امور شاهد و ایثارگر پرداخت.
 

تشریحگزارشاقداماتوفعالیتها
بهداشت  وزارت  ایثارگر  و  شاهد  امور  کل  مدیر 
اقدام برای »تأمین و توزیع اعتبارات« جهت کمک 
به برنامه  های شاهد و ایثارگر دانشگاه  ها، در سه مرحله 
اسفند 98، شهریور 99 و در حال حاضر و پیگیری 
»وصول مطالبات معوقه دانشگاه  ها« از طریق مجاری 
مربوطه و بنیاد شهید را از جمله اقدامات یک ساله اداره 
کل برشمرد.تاج فرد همچنین بر احیای »سامانه جامع 
اطالعات دانشجویان شاهد و ایثارگر« و به  روزرسانی 

و تکمیل نهایی آن را اولویت آتی خود برشمرد.
وی به اقدامات خود در زمینه پیگیری فراگیر و مؤثر 
مسائل و مشکالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر، 
اشاره کرد. تاج فرد افزود: »انجام به موقع »نقل و انتقال 
دانشجویان« جامعه هدف بر اساس ضوابط و با دقت 
و رعایت عدالت، بررسی پرونده های  »موارد خاص« 
و شرکت مداوم و موثر در جلسات کمیسیون  موارد 
خاص وزارت و برگزاری »ترم تابستانی مجازی« برای 
دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر از جمله اقدامات 

دیگر در زمینه مسائل آموزشی دانشجویان است.«
وی از مشارکت فعال در برگزاری چهارمین جشنواره 
آموزشی تحصیلی »جایزه ملی ایثار« و تجلیل از 
برگزیدگان جشنواره، »بازدید های دوره ای از روند 
امور دانشجویان شاهد و ایثارگر« دانشگاه  های علوم 
پزشکی و ارتباط مستمر با دانشگاه  ها، به عنوان 
اقدامات یک ساله اخیر نام برد. تاج فرد با اشاره به 
ضرورت تقویت نظام پاسخگویی و نظام اطالع رسانی، 
از ساماندهی نظام پاسخگویی و ایجاد »سامانه ارتباط 

نزدیک« و پاسخگویی سریع و همچنین »بازطراحی 
وب سایت اداره  کل« با رویکرد تولید و انتشار محتوا 
و تقویت اطالع  رسانی و ایجاد  بخش  های جدید و 
پیش  بینی امکان دسترسی دانشگاه  ها برای انتشار اخبار 

دانشگاهی و در این زمینه اشاره کرد.
وی با اشاره به برگزاری »اولین المپیاد ورزشی مجازی 
دانشجویان شاهد و ایثارگر« دانشگاه  های علوم پزشکی، 
افزود: »این جشنواره با هدف ارتقای سالمت و نشاط 
دانشجویان، با استقبال بسیار خوبی روبرو بوده شد.«

درون  تعامالت  »تقویت  به  اشاره  ضمن  تاج فرد 
سازمانی و بین  بخشی« و جلسات مشترک در این 
زمینه، از »جلب مشارکت صندوق رفاه دانشجویان« در 
برنامه  های آموزشی- فرهنگی یاد کرد. وی ادامه داد: 
»خوشبختانه صندوق  رفاه  دانشجویان، آمادگی کامل 
خود را برای همکاری با عزیزان شاهد و ایثارگر اعالم 
کرده است و درخواست کرد مدیران امور دانشجویان 
شاهد و ایثارگر، ضمن هماهنگی با مدیران دانشجویی 
دانشگاه ها طرح های خود را پس از هم فکری به 
ستاد شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت ارسال کنند.«

 
تشریحبرنامههایآتیامورشاهدوایثارگر

تاج فرد در ادامه نشست مدیران امور دانشجویان شاهد و 
ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی کالن مناطق آمایشی 

کشور به برنامه های آتی اداره کل پرداخت.
وی بررسی موانع و مشکالت اعتبارات و ساختار 
و تقویت واحدهای دانشگاهی را ضروری دانست 

و از تشکیل »شورای مشورتی آموزشی« و »شورای 
مشورتی پژوهشی« و »تقویت ارتباط با ستادهای 
دانشگاهی« و جلسات منظم  با مدیران محترم کالن 
مناطق آمایشی سخن گفت. تاج فرد تدوین »نظام ارزیابی 
و رتبه  بندی دانشگاه ها« در امور دانشجویان شاهد 
و ایثارگر، »بازبینی دستورالعمل طرح استاد مشاور« 
دانشجویان شاهد و ایثارگر و بازبینی و نحوه اجرای 
»طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان« با کمک دانشگاه 
علوم پزشکی مجازی را از جمله برنامه های آتی اداره 

کل امور شاهد و ایثارگر برشمرد.
وی یادآور شد: »با جدی تر شدن طرح استاد مشاور، 
بسیاری از مشکالت مانند افت تحصیلی دانشجویان 
شاهد و ایثارگر مرتفع خواهد شد و در بحث ارتقای 
تحصیلی با کمک صندوق رفاه، می توان تسهیالتی برای 
ایجاد انگیزه و تقویت برنامه های آموزشی دانشجویان در 
نظر گرفت.« تاج فرد بر ضرورت »به  روزرسانی سامانه 
جامع اطالعات« با محوریت مناطق 10 گانه آمایشی با 
هدف؛ ارزیابی دقیق تعداد دانشجویان، بررسی کیفیت 
آموزشی و کمک در رتبه  بندی دانشگاه ها تأکید کرد.

وی بر اجرای »برنامه  های رفاهی و صنفی« برای 
دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر تأکید کرد و در 
این زمینه به تقویت »برنامه  های فرهنگی« و برگزاری 
جشنواره فرهنگی یادگاران ویژه دانشجویان شاهد و 
ایثارگر در پنج رشته فیلم کوتاه، عکس، پوستر، شعر و 
دلنوشته و برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی »اعضای 

هیأت علمی ایثارگر« در آینده اشاره کرد.

تاج فرد افزود: »پنجمین جشنواره آموزشی - تحصیلی 
جایزه ملی ایثار نیز تیرماه سال آینده برگزار خواهد 
شد که در این جشنواره با تغییراتی نسبت به سال های 

قبل، شرط معدل نیز گذاشته شده است.
 

موانعوچالشهایبرنامههایامورشاهدوایثارگر
تاج فرد در بخشی دیگر از سخنان خود در افتتاحیه 
نشست، به موانع و چالش های موجود اشاره کرد. 

وی گفت: »نبود ردیف بودجه مستقل و مشکالت 
اعتبارات و منابع مالی ناکافی برای تخصیص به دانشگا ها 
و نبود ساختار منسجم و یکپارچه در واحد های 
دانشگاهی، از چالش های عمده ما محسوب می شوند.«
تاج فرد »کمبود نیروی انسانی« و »کمبود فضای فیزیکی« 
الزم و عدم پیش بینی منابع الزم برای تحقق برخی قوانین 
جدید به ویژه موارد قانونی برنامه ششم توسعه را از 
سایر مشکالت موجود برشمرد و از معاون آموزشی 

خواستار مساعدت در این زمینه شد.
 

دستورجلسهنشستمدیراناموردانشجویان
شاهدوایثارگردانشگاهها

تاج فرد در ادامه سخنان خود، محورهای دستور جلسه 
را 6 موضوع و به شرح زیر بیان کرد: 

 موضوع 1: نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر 
و حمایت های الزم از آنان

 موضوع 2: طرح استاد مشاور و تقویت بنیه علمی 
دانشجویان و بررسی راه  کارها

 موضوع 3: استفاده از ظرفیت صندوق رفاه دانشجویان 
در تسهیالت آموزشی و رفاهی با حضور رییس محترم 

صندوق رفاه دانشجویان
 موضوع 4: مروری بر جشنواره آموزشی- تحصیلی 

جایزه ملی ایثار
موضوع 5: گزارش در مورد سامانه جامع اطالعات 

امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 موضوع 6: ارائه طرح  ها، ایده ها و پیشنهادات دانشگاه ها 

در سایر موارد
به گزارش وبدا، تاج فرد در پایان گفت: »در نشست 
مدیران امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های 
علوم پزشکی کالن مناطق آمایشی کشور، موارد فوق 
مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج 

مصوبات برای اجرا ابالغ خواهد شد.«

 ادامه از صفحه 8
وی برنامه ملی مدیریت سرطان را یک برنامه راهبردی خواند که 
تعیین کننده سیاست ها، راهبردها، اهداف و فعالیت های کنترل سرطان 
درحوزه های مختلف پیشگیری، تشخیص و درمان زودهنگام و 
همچنین مراقبت های حمایتی و تسکینی است. الریجانی با اشاره 
به تدوین برنامه اقدام ملی مدیریت بیماری های غیرواگیر افزود: »این 
برنامه درصدد است تا کیفیت خدمات بیماری های غیرواگیر در دوران 
همه گیری کووید-19 را در سطوح ارائه خدمات، نیروی کار سالمت، 
دسترسی به داروهای ضروری، تامین مالی، سیستم های اطالعات 
سالمت و حاکمیت نظام سالمت را بهبود بخشد.« رییس پژوهشگاه با 
اشاره به چالش های اخالقی پیش آمده در ارائه مراقبت های بهداشتی و 
تحقیقاتی در همه گیری کووید-19 گفت: »ما سعی کرده ایم از طریق 

استراتژی های مختلف ملی این موانع را برطرف کنیم.«
 

تاثیرهمهگیریکرونابرارائهمراقبتهایبهداشتیاولیه
 در بخش دیگر این جلسه افشین استوار، مدیرکل دفتر بیماری های 

غیرواگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ضمن ارائه گزارشی از تاثیر همه گیری اخیر بر وضعیت ارائه مراقبت های 
بهداشتی اولیه، خدمات ضروری بیماری های غیرواگیر و همچنین 
خدمات غربالگری و بیماریابی کشور، به تشریح جزییات برنامه 
اقدام ملی در زمینه پیشگیری و مدیریت بیماری های غیرواگیر در 

پاندمی کووید-19 پرداخت.
 

تعیینمناطقپرخطربراساسترددبیمارانمبتالبهکرونا
همچنین فرشافرزادفر، رییس مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر 
پژوهشگاه، با اشاره به اقدامات این مرکز در زمینه های مختلف 
از جمله استقرار سامانه خودارزیابی و ثبت بیماران کرونا، ایجاد 
اینفوگرافی های آموزشی در زمینه های مختلف مبارزه با ویروس 
کووید-19 و تعیین مناطق پر خطر بر اساس تردد بیماران مبتال به 
کرونا، افزود: »ارزیابی میزان بستری بیمارستانی به تفکیک هر استان 
به صورت روزانه، تعیین نقاط پر خطر، ترسیم الگوهای سفر ایرانیان 
و تعیین شاخص کیفیت مراقبت های بیمارستانی از دیگر فعالیت های 

این مرکز در حوزه کووید-19 است.« وی تخمین شاخص کیفیت 
مراقبت بیمارستانی برای بیماران مبتال به کووید-19 در بیمارستان های 
کشور را از اقدامات مهم مرکز متبوع خود خواند و افزود: »با بهره 
گیری از متغیرهای وابسته ای همچون تعداد مرگ، تعداد موارد مثبت 
بستری و متغیرهای مستقلی همچون سن، جنسیت و سهم هر کدام از 
بیماری های زمینه ای، این میزان برای بیمارستان های مختلف محاسبه 
شده است که می تواند در ارزیابی عملکرد هر بیمارستان در دوران 

همه گیری کووید-19 قابل استناد باشد.«
 

بازنگریدرسندملیبیماریهایغیرواگیرتاییدشد
در بخش پایانی این جلسه، اسدی الری مدیر کل امور بین الملل 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به برنامه اخیر 
کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در خصوص 
بازنگری سند ملی بیماری های غیرواگیر از مدیر منطقه مدیترانه شرقی 
سازمان جهانی بهداشت درخواست تایید و امضا این سند را مطرح 

کرد که مورد موافقت قرار گرفت.وبدا



معاون وزیر بهداشت به سپید خبر داد

 علی ابراهیمی
حاشیه  در  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
آیین پویش ره سالمت و مراسم  هجدهمین 
افتتاح پروژه ICERP و تجهیزات و ملزومات 
خریداری شده از محل تسهیالت بانک جهانی 
اندک  با  بهداشت  »وزارت  گفت:  سپید  به 
مقدار وام تأمین شده از محل تسهیالت بانک 
جهانی و اعتباراتی که خود برای این منظور 
آزمایشگاه را در   43 توانست  اختصاص داد 

31 استان تجهیز کند.«
 به گزارش سپید، هجدهمین آیین پویش ره سالمت 
و مراسم افتتاح پروژه ICERP و تجهیزات و 
ملزومات خریداری شده از محل تسهیالت بانک 
جهانی با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی؛ احمد المنظری، رئیس 
منطقه  مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، 
و  رئیس جمهور  معاون  نوبخت،  محمدباقر 
رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور؛ حسینعلی 
درمان  و  بهداشت  کمسیون  رئیس  شهریاری، 
مجلس شورای اسالمی؛ کریستف هملمن، نماینده 
سازمان بهداشت جهانی در ایران و معاونین وزارت 
بهداشت و روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور از طریق ویدیوکنفرانش روز پنجشنبه )30 

بهمن ماه( برگزار شد.

ایران مستحق قهر و کین نیست
وزیر بهداشت در این مراسم با اشاره به مشکالت 
مدیریت کرونا در کشور در شرایط تحریم و 
به  تجهیزات  و  دارو  ارسال  در  سنگ اندازی ها 
ایران، اظهار داشت: »دنیا بداند جمهوری اسالمی 
ایران در این سال ها که مورد تحریم واقع شده، 
توانست روی پای خود بایستد و از موج ها و 
طوفان ها عبور کند و پرچم افتخارش را برافرازد 

و اینقدر مستحق قهر و کینه نیست.«
سعید نمکی گفت: »سالی که گذشت پر از سختی 
و مشکالت بود. از همه عزیزانی که در این 13 
ماه همکاری کردند، تشکر می کنم. وقتی گزارش 
حضور ویروس کرونا از ووهان چین را گرفتیم، 
خود را برای ایستادگی برابر این هجمه سنگین 

آماده کردیم.«
علوم  دانشگاه های  »هیئت رئیسه  افزود:  وی 
و  نداشتند  روز  و  شب  ایام  این  در  پزشکی 
ازجمله  داشتیم  هم  زیادی  حمایت های  البته 
حمایت رهبر معظم انقالب در هدایت و حمایت 
و رعایت در زمینه پروتکل های بهداشتی، وقت 
گذاشتن ویژه رئیس جمهوری که حداقل هفته ای 
دو روز برای اداره جلسه های ستاد ملی مقابله 
با کرونا صرف شد، حمایت سازمان بسیج که 
که  رسانه ها  و  بود  ما  کنار  در  ملی  بسیج  در 

همواره وجود داشت.«
نمکی با اشاره به تسهیالت بانک جهانی به ایران 
ادامه داد: »گرچه وام بانک جهانی اندک بود، اما 
فتح بابی بود که دنیا بداند جمهوری اسالمی ایران 
در این سال ها که مورد تحریم واقع شده، توانست 
روی پای خود بایستد و از موج ها و طوفان ها 
عبور کند و پرچم افتخارش را برافرازد و اینقدر 
مستحق قهر و کینه نیست. فتح بابی در حمایت 
از ایران اسالمی مظلوم شد که با محرومیت و 
مظلومیت و قهر و کینه بی جا، خود را روی پا 

نگه داشت.«
نمکی اظهار کرد: »وقتی کووید 1۹ در دنیا مطرح 
شد، خودمان را در گردابی دریافتیم. وقتی با سال 
با دست های  قرار شد  و  مواجه شدیم  تحریم 
بسته در این اقیانوس بال شنا کنیم، با سختی ها 
و تنگناهای فراوانی مواجه شدیم. برای تأمین 
ماسک و گان و مهمات اصلی این حمله سنگین 

برای دفاع طاقت فرسا در برابر کرونا، به ما اجازه 
واردات نمی دادند، اما در عرض ۵0 روز از یک 
واردکننده به یک تولیدکننده و سپس صادرکننده 

تبدیل شدیم.«
وزیر بهداشت گفت: »برای واردات دارو نیز ما 
را آزار دادند و باید هزار راه را طی می کردیم. 
علی رغم اینکه به دروغ می گفتند راه دارو بسته 
نیست، برای تهیه دارو بزرگ ترین مشکالت را 
انتقاالت مالی  برای ما در حمل ونقل و نقل و 
ایجاد کردند و اگر لطف خدا و تالش همکاران 
ما نبود، باید در این باتالق فرو می رفتیم، اما نه تنها 
این اتفاق نیفتاد، بلکه دستاوردی در جمهوری 
اسالمی ایران به دست آمد که بسیار ارزشمند 
بود و حتی یک بیمار پشت در هیچ بیمارستانی 
سرگردان نشد. نه فقط بیمار مبتال به کرونا، بلکه 
بیماران غیر کرونا نیز پشت در هیچ بیمارستانی 
نماندند که اگر مانده بودند رسانه های خارجی 

جنجال برپا می کردند.«
وزیر بهداشت گفت: »در مدت کوتاهی ۲۵00 
همچنین  کردیم.  اضافه  یو  سی  آی  تخت 
هجمه  این  برابر  در  را  خودمان  بعدازاینکه 
آراستیم، سراغ زیرساخت های حوزه بهداشت 
رفتیم که میراث به جامانده از اندیشمندانی است 
که سال ها به این زیرساخت ها پرداخته بودند. 
به  تبدیل  پرستاران  به جای  بهورزها  اینجا  در 

مدافعان خط مقدم جبهه شدند.«
وزیر بهداشت اظهار کرد: »با طرح شهید حاج قاسم 
سلیمانی توانستیم به سرعت و در عرض 40 روز 
که دنیا برآورد کرده بود باید روزی 1۲00 مرگ 
داشته باشیم، تعداد مرگ ها را به دورقمی برسانیم. 
آنهایی که بزرگ ترین و کهن ترین زیرساخت های 
نظام سالمت را داشتند، سرگردان شدند و هزار 
فرد را متأسفانه از دست دادند، اما ایران با تکیه 

بر همدلی و وفاق و اندیشه مدیریتی توانست 
دستاورد بزرگی به دست آورد.«

افراد  پاکیزه ترین  از  نمکی گفت: »کمیته هایی 
تشکیل شده و لحظه به لحظه همه چیز را رصد 
کردند. امروز مسئوالن سازمان جهانی بهداشت 
مشاهده کردند که این دستگاه ها در جای جای 
ایران قرار گرفته است. آنچه در افتتاح پروژه های 
بانک جهانی دیدیم، گرچه از نظر کمیت کوچک 
اما از نظر کیفیت پرمعنی است و این  است، 
سیگنال به جهان داده شد که ایران می تواند بعد 
از سال ها محرومیت، از این امکانات برخوردار 
شود. درعین حال جهان فهمید ایران سرزمینی 
را  دارایی  این  باشد و  داشته  نیست که فساد 
حیف ومیل نمی کند. لحظه به لحظه همه موارد 
جای  سر  تجهیزات  همه  و  کردیم  رصد  را 

خودشان جای گرفتند.«

تعیین 10 آزمایشگاه به عنوان قطب مرجع
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت 
در حاشیه این مراسم در پاسخ به پرسش سپید 
در خصوص محل تأمین تجهیزات خریداری شده 
با تسهیالتی بانک جهانی گفت: »این تسهیالت 
صرف خرید تجهیزات  های تکی و محصوالتی 
شد که در داخل امکان تولید آنها فراهم نبود. 
برای مثال یکی از تجهیزات خریداری شده در 
این پروژه دستگاه NGS است که در سکونسینگ 

ویروس  ها مورد استفاده قرار می گیرد.«
وی با بیان اینکه امکان تولید این دستگاه در دخل 
وجود ندارد، افزود: »البته تنها چند نمونه از این  
دستگاه  در انستیتو پاستور و برخی آزمایشگاه های 
خصوصی ما وجود داشت درحالی که ما بیش از 

این ها به این دستگاه نیاز داریم.«
ادامه در صفحه 11 
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 ادامه از صفحه 10
رئیسی اضافه کرد: »در حال حاضر به صورت 
مرتب از سطح کشور نمونه گیری  انجام می شود 
تا وضعیت تحت کنترل باشد، اما می دانیم که 
تشخیص  امکان  معمولی  تست های  کمک  به 
ویروس جهش یافته وجود ندارد لذا باید تجهیزاتی 
ازاین دست در دسترس ما قرار گیرد تا بتوانیم 

موارد را در زمان کوتاه شناسایی کنیم.«
اینکه وجود  بر  تأکید  با  بهداشت  معاون وزیر 
ویروس  تشخیص  برای  نه فقط  دستگاه ها  این 
جهش یافته بلکه به دلیل اینکه ایران جزو کشورهایی 
در حال ساخت واکسن است ضروری است، گفت: 
»ما به تجهیزاتی ازاین دست نیاز داریم تا وضعیت 
ویروس را به صورت مرتب رصد کرده و بتوانیم 
با انجام نمونه برداری های مختلف واکسن را با 
آخرین تکنولوژی مقابله با ویروس تولید کنیم.«
تجهیزات  از  دیگر  »یکی  افزود:  ادامه  در  وی 
جهانی  بانک  تسهیالت  با  شده  خریداری 
زیادی  این دستگاه کمک  بود.   NGS دستگاه 
 PCR نتایج تست های  دادن سریع  در گرفتن 
می کند درحالی که در روش فعلی برای انجام تست 
مولکولی PCR باید RNA ویروس را به صورت 
تا  دستی و زیر میکروسکوپ جداسازی کنیم 
بعد از آن به کمک روش های پیچیده وضعیت 
بیماری را در افراد تشخیص دهیم. ازاین رو این 
فرآیند بسیار خسته کننده بود و همکاران ما در 
آزمایشگاه های کشور کار سخت و طاقت فرسایی 

را انجام می دادند.«
 رئیسی اضافه کرد: »همچنین با روش فعلی هر فرد 
ماهر در طول 24 ساعت تنها می تواند 15 تا 20 
ویروس را جداسازی کند درحالی که به کمک دستگاه 
اتواکستراکتور )Autoectractor( که بهره برداری 
از آن آغاز شد و تعداد 100 عدد از آن در حال ورود 
به کشور است، 96 نمونه در یک ساعت جداسازی 
می شود؛ بنابراین با کمک تجهیزات جدید می توانیم 

سرعت عمل را بسیار باال ببریم.«

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: »همچنین تجهیزات 
پیشرفته دیگری مانند دستگاه  آنژیوگرافی مغز و 
دستگاه اکمو در این فرآیند خریداری شد که 

برای آی سی یوها مورد نیاز بود.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »کاری 
که وزارت بهداشت با مقدار اندک وام تأمین شده 
از محل تسهیالت بانک جهانی و اعتباراتی که 
خود برای این منظور اختصاص داده این بود که 
43 آزمایشگاه را در 31 استان تجهیز کرد تا فرآیند 
پاسخگویی  ها در کمترین زمان ممکن انجام شود؛ 
زیرا در گذشته نمونه ها باید از شهرهای دوری 
همچون اهواز به تهران و انستیتو پاستور ارسال 
می شد و این روند طوالنی بود حال آنکه امروز 
به کمک تجهیزات خریداری شده آزمایشگاه های 
استانی می توانند نتایج را در شهرهای خود و در 

کمترین زمان انجام دهند.«
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تالش های 
دیگری برای گرفتن تسهیالت از خارج و تأمین 
تجهیزات انجام شده است؟ گفت: »خوشبختانه 
تالش های دیگری در این خصوص در حال انجام 
است. البته ما ابتدا درخواست تأمین 300 دستگاه 
اتواکستراکتور )Autoectractor( را داشتیم که 
فقط 100 عدد آن تأمین شده و این تنها یک سوم 
نیاز ما را پوشش خواهد داد. ازاین رو به دنبال 
تأمین تجهیزات دیگر از محل های مختلف هستیم 
زیرا امروز میزان تست های ما به شدت باال رفته و 
در بسیاری از آزمایشگاه ها مجبور هستیم تست ها 
را با روش دستی جواب دهیم که این زمان و 

انرژی زیادی از ما می گیرد.«
رئیسی با بیان اینکه ایران سرزمین پهناوری است 
و نیازهای آن بیش از اینهاست، گفت: »برنامه ریزی 
مرکز  به عنوان  کشور  در  قطب   10 تا  کرده ایم 
اصلی آزمایشگاه های مرجع انتخاب شوند و بتوانند 
استان های اطراف خود را پوشش دهند؛ لذا برای 
این منظور درخواست های فراوانی برای تجهیز 
این مراکز داریم که متأسفانه هنوز امکانی برای 

آن فراهم نشده است.«
رئیسی با بیان اینکه وعده هایی برای تأمین نیازهای 
»البته گرفتن این  افزود:  ایران داده شده است، 
تسهیالت کار آسانی نبود و فتح بابی شد تا ایران 
بتواند از حق مسلم خود بهره مند شود. ضمن 
اینکه در این فرآیند عالوه بر بخش های مختلف 
وزارت بهداشت وزارتخانه های اقتصاد و دارایی 

و امور خارجه نیز کمک شایانی به ما کردند.«
هم  را  »این  کرد:  اضافه  بهداشت  وزیر  معاون 
باید بگوییم که ما در تهیه نیازهای خود منتظر 
کمک های خارجی نماندیم و بسیاری از آنها ازجمله 
کیت های تشخیص و دستگاه های ونتیالتور را در 
داخل ساختیم، اما به دلیل وجود مراکز درمانی 
وسیع مانند هزار بیمارستان و چندین هزار مرکز 
درمانی باید امکانات در زمان کوتاهی به دست 
ما می رسید زیرا تولید داخل در کوتاه مدت توان 
پاسخگوی به نیازها را نداشت که متأسفانه این 

اتفاق به دلیل تحریم ها نیفتاد.«

طلسم 16 ساله شکسته شد
کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت نیز در پاسخ به سؤال 
سپید درباره نحوه تأمین تجهیزات خریداری شده 
از محل تسهیالت بانک جهانی گفت: »تجهیزات 
تأمین شده در پروژه ICERP از محل تسهیالت 
بانک جهانی همگی از خارج خریداری شده است.«
هم  تسهیالت  این  پرداخت  »نوع  افزود:  وی 
به گونه ای نبود که مبلغ به ایران پرداخت شود و 
کشور با استفاده از آن خریدهای خود را انجام 
دهند بلکه با اعتبار تخصیص داده شده توانستیم 
خریدهای خود را از محل های مورد نظر انجام 
دهیم. لذا تجهیزات و لوازم خریداری شده به 
دلیل نبود امکان تولید آنها در داخل همگی از 

خارج کشور تأمین شد.«
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که فرآیند خرید 
و ورود این تجهیزات از سوی چه نهادی مدیریت 

شد؟ گفت: »این روند در داخل کشور از سوی 
هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت و با همکاری 
دفتر همکاری های بین الملل این وزارتخانه انجام 
شد. البته همکاری و هماهنگی های وزارتخانه های 
اقتصاد و امور خارجه و نیز بانک مرکزی هم 

در این فرآیند کمک کار وزارت بهداشت بود.«
جهانپور در ادامه با اشاره به آغاز تالش ها برای اخذ 
تسهیالت گفت: »این فرآیند از روزها و ماه های 
آغازین بحران کرونا در کشور شروع شد. البته 
با توجه به تجربه تلخی که در زمینه همکاری 
نهادهای بین المللی در 16 سال گذشته برای استفاده 
از این حق برای کشورمان و استفاده از تسهیالت 
بانک جهانی وجود داشت در روزهای ابتدایی امید 
چندانی به این فرآیند وجود نداشت، اما وزارت 
بهداشت با جدیت این موضوع را پیگیری کرد 
و خوشبختانه با تعاملی که در عرصه بین المللی 
صورت گرفت و نیز حمایت هایی که نهادهای 
بین المللی همچون سازمان جهانی بهداشت کردند، 
بعد از چندین سال طلسم شکسته شد و ایران ولو 
به مقدار اندک 50 میلیون دالر، توانست در گام 

اول از حق قانونی خود بهره مند شود.«
وی در ادامه افزود: »بخش بزرگی از تجهیزات 
خریداری شده از محل تسهیالت بانک جهانی وارد 
کشور شده و تنها قسمت محدودی از تجهیزات 
باقی مانده که آن هم در حال ورود به کشور 
است. ضمن اینکه بخش اعظم تجهیزات نیز در 
بخش های مختلف کشور نصب شده و در فاز 

عملیاتی قرا دارد.«
تأکید کرد: »همه بخش های  پایان  جهانپور در 
تا تسهیالت  بهداشت در تالش است  وزارت 
دیگری از محل اعتبارات به حق ایران در بانک 
جهانی و سایر نهادهای بین المللی اعتباری اخذ 
شود تا از ظرفیت و حقوق قانونی که ملت ایران 
در این محل ها دارند استفاده شده و زیرساخت های 
سالمت تقویت و توسعه پیدا کند؛ بنابراین تالش ها 

ادامه خواهد داشت.«



معاون بهداشت وزارت بهداشت: 

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: »ایران یکی 
از معدود کشورهای سازنده واکسن است اما تحت 

تاثیر تحریم ها به تکنولوژی دسترسی ندارد.«
به گزارش سپید، علیرضا رییسی در هجدهمین آیین 
 ICERP پویش ره سالمت و مراسم افتتاح پروژه
تجهیزات خریداری شده از محل تسهیالت بانک 
جهانی، گفت: »بالفاصله پس از انتشار اخبار شیوع 
ویروس کرونا در جهان، وزیر بهداشت در حوزه 
آزمایشگاه برای یک کمیته فنی که شامل انستیتو 
پاستور، آزمایشگاه مرجع، هیات امنای ارزی و دیگر 

افراد و سازمان های ذی ربط بود، ابالغ زد.«
وی افزود: »زمانیکه کرونا در کشور مطرح شد، ما 
تحت تاثیر تحریم ها در تامین کیت مشکل داشتیم 
و با ظرفیت ۱۰ تست در روز با روش پان کرونا در 
انستیتو پاستور بر اساس تجربه ای که از سارس داشتیم، 
کار را آغاز کردیم. بعد از آن همکاران و دانشمندان 
داخلی در انستیتو پاستور تست ها را اختصاصی تر 
کردند. به تدریج ظرفیت تست به ۵۰ تست در دو 
آزمایشگاه انستیتو پاستور و دانشکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی تهران رسید. بعد از آن سازمان جهانی 
بهداشت مقداری کمک کرد و در ۱۹ فوریه تعداد 
آزمایش ها به ۲۰۰ تست و پس از تامین کیت، در 
۱۵می  ظرفیت تست در کشور بین ۲۰۰۰ تا ۲۰ 

هزار تست بود.«
سخنگوی ستاد ملی کرونا یادآور شد: »از یک آزمایشگاه 
که در انستیتو پاستور راه اندازی کردیم، در حال حاضر 
به ۳۶۳ آزمایشگاه در سطح کشور رسیده ایم که ۲۲۱ 
آزمایشگاه مربوط به  بخش خصوصی و ۱۰۹ آزمایشگاه 
هم مربوط به  بخش دولتی وابسته به وزارت بهداشت 
و ۳۳ آزمایشگاه نیز در سایر مراکز فعالیت می کنند. 
در حال حاضر در سراسر کشور ظرفیت باالی ۱۰۰ 
هزار تست در روز را داریم و می توانیم به باالی ۲۰۰ 

هزار تست در روز هم برسیم و خوشبختانه امروز 
در این زمینه به خودکفایی رسیده ایم.«

رییسی ادامه داد: »بر اساس اهداف استراتژیکی که 
تعریف کردیم، فقط توسعه مراکز آزمایشگاهی کافی 
نیست و حتما نیاز است که همه آزمایشگاه ها زیر 
نظر یک مدیریت و رهبری کار کنند. یکی از اهداف 
استراتژیک ما، رهبری آزمایشگاه ها بود و این مراکز 
باید بتوانند از نظر کیفیت و تبادل اطالعات با همدیگر 
کار کنند.« معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: »بر 
کیفیت تست ها تاکید کردیم چون متوجه شدیم که 
مهارت نمونه گیری در انجام تست می تواند یکی 
از نقاط قوت یا ضعف یک سیستم باشد. بر اساس 
اهداف استراتژیکی که داشتیم، آموزش هایی برای 
افرادی که نمونه گیری می کردند، ارائه کردیم. یکی 
دیگر از اهداف ما، نظارت بر کیفیت منابع انسانی 

در  بخش خصوصی و دولتی بود.«

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »نیروهای 
آزمایشگاه در خط مقدم جبهه مقابله با کووید۱۹ 
بوده و هستند. در اوایل که همه از این ویروس و 
بیماری می ترسیدند، همکاران در آزمایشگاه ها با این 
ویروس خطرناک کار می کردند. بر این اساس نیاز 
بود که پروتکل های بسیار ایمن داشته باشیم تا این 
افراد محافظت شوند. بنابراین ایمن بودن آزمایشگاه ها 

اهمیت ویژه ای برای ما داشت.«
وی تصریح کرد: »اقدام دیگری که به صورت موازی 
پیش بردیم، این بود که قسمت تحقیق و توسعه 
آزمایشگاه ها همزمان کار می کردند و به هیچ عنوان 
منتظر خارج از کشور نبودیم و این هم یکی از اهداف 
استراتژیک ما بود که بتوانیم خودکفا و بی نیاز شویم. 
در این راستا شرکت های دانش بنیان هم به سمت 
ساخت کیت های مولکولی، آنتی بادی و آنتی ژن رفتند.«
رییسی اظهار داشت: »یکی از اهداف ما این بود که 

انجام تست باید هدفمند و هوشمند باشد. اینکه بدانیم 
از چه گروه هدفی می خواهیم تست بگیریم و به چه 
منظوری می خواهیم چنین کاری کنیم. شعار ما این 
بود که صرف انجام تست به درد ما نمی خورد، بلکه 
باید از نتیجه تستی که می گیریم به اهداف استراتژیک 

یعنی کنترل اپیدمی برسیم.«
 وی تاکید کرد: »برای افزایش و گسترش ظرفیت 
آزمایشگاه ها، تحت تاثیر تحریم ها بودیم و این یکی 
از مشکالت ما بود. ما هنوز در زمینه دسترسی به 
تکنولوژی تحت تحریم هستیم آن هم در کشوری که 
جزو معدود کشورهای دنیا است که واکسن می سازد 
این خیلی عجیب است چون تولید واکسن در ایران، 
فقط یک کار ملی نیست بلکه یک کار بین المللی برای 
دنیا است. حتما نیاز داریم با توجه به جهش هایی که 
در ویروس اتفاق افتاده سریعاً بتوانیم ردیابی کنیم و 
بدانیم که این ویروس چه تغییر رفتار و ژنتیکی دارد 

و این در ساخت واکسن، تاثیرگذار است.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: »یکی از 
چالش های ما، اتصال آزمایشگاه ها و ایجاد بانک 
اطالعاتی بود که حل شد و اآلن یک کرونا هاب 
در وزارت بهداشت داریم. بحث لجستیک و مسائل 
مالی هم مهم است که ما را دچار چالش می کند. ما از 
کره جنوبی کیت خریدیم و قرار بود از ترکیه به ایران 
ارسال شود که در آخرین لحظه جلوی آن را گرفتند.«
 ICERP به گزارش وبدا، رییسی یادآور شد: »پروژه
یکی از معدود پروژه هایی است که ظرف یکسال آغاز 
شده و پایان یافته است که این بسیار مهم است. ما 
بر اساس این برنامه، ۴۳ آزمایشگاه با تعداد  آزمایش 
متوسط به باال را در ۳۱ استان راه اندازی می کنیم 
که در این زمینه باید PCR ۴۵ ستاپ، ۹۰ تست 
اکسترکشن، ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار  کیت اکسترکشن 

و... داشته باشیم.«

ایران به رغم تحریم ها، یکی ازمعدود 
کشورهای سازنده واکسن است 
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رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه امیدواریم در 
مبارزه با بیماری کرونا سرافراز بیرون بیاییم، گفت: »واکسن کرونایی 
که در ایران در حال تولید است قطعا از تمام واکسن  هایی که در دنیا 

ساخته شده است کارآیی بیشتری خواهد داشت.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در هجدهمین آیین پویش 
ره سالمت و افتتاح پروژه ICERP تجهیزات خریداری شده از 
محل تسهیالت بانک جهانی ضمن تشکر از تالش کادر بهداشت و 
درمان در مبارزه با کرونا با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ نفر از عزیزان کادر 
درمان ما در این دوران جان خود را از دست دادند، گفت: »جمهوری 
اسالمی ایران با این جنگ ویروسی که همچون دوران دفاع مقدس 
بود توانست روی پای خود بایستد و امروز خوشبختانه در بسیاری از 
زمینه ها خودکفا شده ایم و حتی توان صادرات به کشورهای نیازمند را 
هم داریم.« وی به تولید واکسن در ایران اشاره و عنوان کرد: »واکسن 
کرونایی که در ایران در حال تولید است قطعا از تمام واکسن هایی که 

در دنیا ساخته شده است کارآیی بیشتری 
خواهد داشت و طبق گقته وزیر بهداشت 

صادر کننده واکسن خواهیم بود.«
 رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
تصریح کرد: »بانک جهانی بعد از ۱۵ سال 
با وجود اینکه ما عضو این بانک هستیم، 
کار کوچکی انجام داد؛۵۰ میلیون دالر 
برای جمهوری اسالمی ایران پولی نیست. 
گالیه ما از سازمان های جهانی این است 
که علی رغم شعار دفاع از حقوق بشر در 

عمل اقدام نکرده و ما را تحریم می کنند.« شهریاری با بیان اینکه 
امیدواریم در مبارزه با بیماری کرونا سرافراز بیرون بیاییم، مطرح 
کرد: »ما کشوری انقالبی و با تفکر انقالبی و ایدئولوژی اسالمی 
هستیم و دشمنان ما دست بردار نیستند، ما همه زمینه ها را باید آماده 

کنیم که اگر برنامه های دیگری هم داشتند 
موفق نشوند چرا که باور ما این است که 
ویروس کرونا دست ساخته بشر بود و 
ممکن است بعدها دوباره چنین مشکالتی 

به وجود بیاورند.«
گفت:  پایان  در  وبدا، وی  گزارش  به 
و  نخبه  جوانان  اقدامات  »امیدواریم 
دانشمند ما در شرکت  های دانش بنیان 
همان طور که تاکنون کارهای زیادی انجام 
داده اند و ما را در چند ماه اولیه از خارج  
بی نیاز کرده اند، ادامه داشته باشد؛ از رهبر معظم انقالب تشکر می کنم 
که پروتکل های بهداشتی را به طور کامل رعایت کردند و همچنین 
از ستاد ملی مقابله با کرونا، رییس جمهور و وزارت بهداشت که 

همه پای کار بوده و خدمات خوبی ارائه دادند هم سپاسگذارم.«

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در هجدهمین آیین پویش ره سالمت:  

امیدواریم در مبارزه با بیماری کرونا سرافراز بیرون بیاییم
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مجوز جذب ۳۰ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مجوز 
جذب 3۰ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت 
گفت: »در بودجه سال آینده جهش و رشد قابل 
توجهی در اعتبارات وزارت بهداشت خواهیم 
داشت که ناشی از نشانه توجه و پشتیبانی نظام 

و دولت از این وزارتخانه است.«
به گزارش سپید، محمد باقر نوبخت در هجدهمین 
 ICERP آیین پویش ره سالمت و افتتاح پروژه
تجهیزات خریداری شده از محل تسهیالت بانک 
جهانی، ضمن تقدیر و تشکر از خدمات وزارت 
بهداشت درپی شیوع کرونا طی یک سال گذشته، 
اظهار کرد: »این وزارتخانه در زمینه مقابله با کرونا 
که بیماری بسیار خطرناک و پیچیده ای است، 
عملکرد مطلوبی داشته و از فرد فرد عزیزانی 
که در ورطه خدمت بودند قدردانی می کنم؛ از 
مدافعان سالمت در این راه تجلیل و شهدای 
این  با  راه سالمت که صادقانه و شرافتمندانه 
ویروس مبارزه کردند و برای ما امنیت ایجاد 

کردند را تقدیس می کنم.«
وی با اشاره به اینکه دکتر نمکی اکنون عالوه بر 
برنامه ریزی، بودجه ریزی و نظارت، امر ارزشیابی 
مدیریت را هم عهده دار است، گفت: »بنده هر 
چهار ماه یک بار گزارشی را از عملکرد و ارزشیابی 
وزارتخانه ها تقدیم رییس جمهور می کنم و اکنون 
با افتخار اعالم می کنم که وزارت بهداشت با 
این حسن عمل در سپر خدمت و نظام اداری 

و اجرایی کشور می درخشد و قطعا آیندگان از 
اقدامات این وزارتخانه به نحو شایسته تجلیل 

خواهند کرد.«
نوبخت خطاب به وزیر بهداشت عنوان کرد: 
»بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری همه امکانات 
بیماری کرونا در اختیار  با  کشور برای مقابله 
حوزه سالمت قرار گرفته است، در همین راستا 
سازمان برنامه و بودجه به دنبال شیوع بیماری 
کرونا بیش از 33۰۰میلیارد تومان در یک ماه 
با هدف پشتیبانی و در طول سال هم بالغ بر 

1۵هزار و 2۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز، تقویت 
و نشاط کادر درمان در نظر گرفت.«

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه همگان 
بدانند این وزارتخانه طی یک سال گذشته عالوه 
بر موضوع کرونا در زمینه توسعه زیرساخت ها 
متعددی  فعالیت های  هم  امکانات  و گسترش 
 11 اندازی  راه  با  آینده  ماه های  است؛  داشته 
هزار تخت بیمارستانها هم مواجه خواهیم بود.
 وی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه مقابله با بیماری 
کرونا، وزارت بهداشت را زمین گیر نکرد، بلکه 

به صورت بسیار فعال به گسترش خدمات خود 
ادامه داده است، گفت: »به همین منظور سازمان 
برنامه و بودجه باید بیش از پیش این وزارتخانه 
را تقویت کند. غیر از 23 هزار مجوز استخدام 
در سال گذشته، مجوز جذب 3۰ هزار نیروی 
جدید هم به وزارت بهداشت داده شده است 
که اجرای آن با همکاری معاونان دکتر نمکی 

پیش خواهد رفت.«
نوبخت ادامه داد: »در بودجه 14۰۰ موفق شدیم 
با  را  نیاز دارو و تجهیزات پزشکی  ارز مورد 
ارز ترجیحی تقویت و حمایت کنیم، با توجه 
به اینکه در مجلس سیاست این بود که این را 
از  نیز  آینده  سال  در  اما حمایت  دهند،  تغییر 
ادامه  ترجیحی  ارز  اختصاص  با  و  ارزی  نظر 

خواهد داشت.«
معاون رییس جمهور تصریح کرد: »در بودجه سال 
آینده جهش و رشد قابل توجهی در اعتبارات 
از  ناشی  که  داشت  خواهیم  بهداشت  وزارت 
این  به  نظام و دولت  پشتیبانی  نشانه توجه و 

وزارتخانه است.«
دکتر  از  قدردانی  وبدا، وی ضمن  گزارش  به 
سازمان  شرقی  مدیترانه  منطقه  مدیر  المنظری 
جهانی بهداشت، به مسدود بودن میلیاردها تومان 
از پول ایران به صورت غیرقانونی و غیرحق در 
برخی بانک ها و کشورها اشاره و ابراز امیدواری 

کرد این همکاری ها ادامه یابد.

345 جلد تاکنون منتشر شده است بیش از 000
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول 

تاریخ طب در ایران
قیمت هر جلد 125 هزارتومان با 10 درصد 

تخفیف می شود 100 هزارتومان

تلفن سفارش: 
021 26 15  12  41 

تلفن سفارش: 
021 26 15  12  41 



رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران تاکید کرد

  امین جاللوند
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، گفت: اگر 
هر چه سریع تر بتوانیم یک میلیون و 300 هزار 
نفر جمعیت در اولویت دریافت واکسن کرونا 
را واکسینه کنیم، از شدت مرگ و میرها کاسته 
میرها  خواهد شد. حدود 70 درصد مرگ و 
در سالمندان، افراد دارای بیماری های زمینه ای 
پذیر است. واکسیناسیون  و گروه های آسیب 
فوری این افراد، تاثیر جدی در کاهش مرگ 

و میرها خواهد داشت.
به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی در پنل 
صنفی بیست و هشتمین مجمع عمومی سالیانه 
انجمن اسالمی جامعه پزشکی ایران که به صورت 
تاکید کرد: » معدل تعداد  مجازی برگزار شد، 
واکسیناسیون انجام شده در ایران پاییین است. این 
فرآیند باید سریع تر باشد و با سرعت، گروه های 
آسیب پذیر را شامل شود. نکته مهم برای نظام 
پزشکی، وارادات واکسن معتبر از نظر علمی است. 
باید با سرعت، واکسن معتبر کرونا تجویز شود. 
این مساله در اولویت اول است. نوع واکسن وارد 
شده، مساله دوم است. باید در نظر داشت که 
استفاده از نظرات مراجع علمی، اعتماد مردم را 

برای انجام واکسیناسیون جلب می کند.«
 او با اشاره به واردات واکسن روسی، خاطرنشان 
کرد: »در فاز اول، 20 هزار واکسن روسی در 
زمانی  فاصله  با  واکسن  این  شد.  تهیه  کشور 
سه هفته یکبار زده می شود. هنوز قسمت دوم 
این واکسن به ایران تحویل داده نشده است. 
باید در دو  درواقع، واکسن روسی وارد شده 
مرحله تزریق شود. اگرچه محموله های بعدی 
واکسن روسی هم در طی چند مرحله در حال 
ورود به کشور است، اما تا زمانی که قسمت 
دوم این واکسن هم به کشور وارد نشده است، 
نباید صرفا فقط قسمت اول این واکسن را تهیه 
و تزریق کنیم، زیرا این دو بخش واکسن، مجزا 

ولی تکمیل کننده همدیگر هستند.«
ظفرقندی تصریح کرد: »واکسن ایرانی برکت هم 
اگر مراحل تولید آن موفقیت آمیز باشد، اواخر 
است.  تزریق  قابل  تابستان  اوایل  و  خردادماه 
در عین حال، واکسن آسترازنکا نیز مورد تایید 
سازمان بهداشت جهانی برای مصارف اضطراری 
است. اولویت این است که حمایت شود تا این 
واکسن اضطراری از طریق بخش خصوصی هم 
در زمان خیلی سریع وارد کشور شود. همچنین 
فعال موفق ترین بخش تامین و تزریق واکسن 
کرونا در کشور، نحوه توزیع و اولویت تجویز 
واکسن بوده است، چون این کار را به مراجع 
علمی سپرده اند. طوری که اگر همین االن قرار 
باشد برای یک میلیون و 300 هزار نفر واکسن 
وارد شود، دقیقا می دانیم که چه تعداد واکسن 
به کدام منطقه کشور ارسال شود. به هر حال 
ورود هرچه سریع تر واکسن یک امر واجب، 

فوری و قطعی است. در فاز اول واکسیناسیون 
کرونا باید تالش کنیم که مرگ و میر کمتر شود.«
جامعه  صنفی  مسائل  به  اشاره  با  او  همچنین 
پزشکی، یادآور شد: »برگزاری پنل صنفی فقط 
این نیست که در مورد مسائل جامعه پزشکی 
حرف بزنیم و تصمیم بگیریم. ما باید کاری کنیم 
که مردم از هزینه های زیاد سالمت خالص شوند 

و خدمات درمانی بهتری بگیرند.«
او هشدار داد: »رکود در اقتصاد سالمت، مساوی 
با کاهش کیفیت خدمات و بی انگیزه شدن جامعه 
پزشکی است. ساختار نظام سالمت، اقتصاد سالمت 
و نیروی انسانی، سه ضلع یک مثلث هستند که اگر 
هر کدام دچار آسیب و خدشه شوند، مشکالت 

همگان بیشتر می شود. وقتی بحث اقتصاد سالمت 
مطرح می شود، ما می خواهیم گردش کار به شکلی 
باشد که کیفیت خدمات ارائه شده باالتر برود. 
بنابراین یک مثلثی در حوزه ارائه خدمات سالمت 
وجود دارد که مرتبط هستند. یک ضلع آن ساختار 
نظام سالمت، ضلع دیگر اقتصاد سالمت و ضلع 
دیگر هم نیروی انسانی است. هم اکنون این سه 
ضلع با یکدیگر چندان هماهنگ نیستند. با ساختار 
غلط، هزینه های نظام سالمت به هرز می رود. این 
ساختار ارائه خدمات به ضلع نیروی انسانی نیز 
چندان توجه نکرده است. مثال هم اکنون پزشکان 
عمومی جایگاه خوبی در نظام سالمت ندارند و 
شاهد مهاجرت برخی از نیروهای انسانی جوان 
در حوزه سالمت نیز هستیم. اگر به جایگاه پزشک 
عمومی توجه نکنیم، مشکالت جامعه پزشکی و 

مردم بیشتر می شود.«
همچنین او با اشاره به خالی ماندن صندلی های 
دستیاری در برخی رشته ها، افزود: »تحصیل در 
برخی رشته های دوره دستیاری که قبال بسیار 
مواجه  استقبال  عدم  با  االن  بوده،  اقبال  مورد 
است. همچنین اگر هزینه های واقعی سالمت 
تامین نشود، شاهد به هم ریختگی اقتصاد سالمت 
و به دنبال آن، کاهش کیفیت خدمات و کاهش 

انگیزه ارائه دهندگان خدمات خواهیم بود.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران خاطرنشان 
کرد: »اگر بخواهیم زنجیره بیماری را قطع کنیم، 
تنها راه ما تسریع در انجام واکسیناسیون است. هر 
کشوری که زودتر بتواند بیماری کووید ۱۹ را کنترل 

کند، چرخ اقتصادی آن کشور زودتر راه می افتد.«
او با تاکید بر تسریع در واردات واکسن کرونا 
کرد:  تصریح  خصوصی،  بخش  مشارکت  با 
»واکسن های وارداتی کرونا باید با نظر مراجع 
علمی و انجمن های علمی باشد. هنوز تا انجام 
واکسیناسیون با واکسن های تولید داخل زمان 
زیادی باقی مانده است. تا آن زمان باید بتوانیم 
واکسن هایی که تاییدیه اضطراری را گرفته اند، 
وارد کنیم. در این راستا، سیاست وزارت بهداشت 
در انجام واکسیناسیون، بهترین برنامه ای است 
که آماده شده است. مثال ما خوب می دانیم هر 
شهر و استان، چه تعداد واکسن کرونا نیاز دارد.«

سیاست های تعیین تعرفه خدمات 
پزشکی در سال 1400

همچنین علی تاجرنیا، رئیس جامعه دندانپزشکی 
ایران هم در پنل صنفی بیست و هشتمین مجمع 
عمومی سالیانه انجمن اسالمی جامعه پزشکی 
ایران تاکید کرد: »اتفاق نامبارک پاندمی کرونا، 
بود.  پزشکان  ایثار  جلوه گری  برای  بهانه ای 
معرض  در  همواره  پزشکی  جامعه  متاسفانه 
هجمه های زیادی قرار داشت. عده ای در تالش 
بودند تا بتوانند جایگاه این حرفه را در نزد مردم 
تضعیف کنند. وجود اینکه همه می دانیم جامعه 
پزشکی یکی از خدوم ترین گروه ها و حرفه های 
شغلی است، اما بعضی ها تالش می کنند جایگاه 

پزشکان را تضعیف کنند.«
ادامه در صفحه 15 

 ضرورت فوری واکسیناسیون یک میلیون و 300 هزارنفر
معدل تعداد واکسیناسیون انجام شده در ایران پایین است

ظفرقندی: معدل تعداد 
واکسیناسیون انجام شده 

در ایران پاییین است. این 
فرآیند باید سریع تر باشد و با 
سرعت، گروه های آسیب پذیر 
را شامل شود. نکته مهم برای 
نظام پزشکی، وارادات واکسن 
معتبر از نظر علمی است. باید 
با سرعت، واکسن معتبر کرونا 

تجویز شود. این مساله در 
اولویت اول است. نوع واکسن 

وارد شده، مساله دوم است
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 ادامه از صفحه 14
تاجرنیا با اشاره به عملکرد دوره اخیر سازمان 
نظام پزشکی، گفت: »نقطه عطف فعالیت های 
سازمان نظام پزشکی در پیرامون سالمت مردم، 
موضوع تسریع در واردات واکسن بوده است. 
ایثار و همدلی ها خودش را به صورت عینی 
نشان داد، به طوری که در این دوره از فعالیت 
جامعه پزشکی، پرسشگری و مطالبات جامعه 
بیشتر شده  پزشکی  نظام  سازمان  از  پزشکی 
است. در دوره اخیر، مطالبات از نظام پزشکی 
بیشتر شده و هم تحرک و پویایی بیشتری را 
شاهد هستیم. در این دوره، سازمان نظام پزشکی 
بخشی  آگاهی  پزشکی،  از جامعه  با حمایت 
به مردم و موضع قاطع در مورد واکسیناسیون 

قبولی داشته است.« قابل  سریع تر، عملکرد 
پزشکی  نظام  »انتخابات  کرد:  خاطرنشان  او 
برای انتخاب شیوه مدیریت بحث صنفی جامعه 
پزشکی در یک دوره چهارساله برگزار خواهد 
شد. اگر می خواهیم مطالبه گری داشته باشیم، از 
جامعه پزشکی درخواست دارم که در انتخابات 
نظام پزشکی شرکت کنند. در عین حال نباید 
کسی را هم به دالیل عقایدش از انتخاب شدن 

انتخابات محروم کنند.« در این 

و  فنی  معاون  جهانگیری،  محمد  همچنین 
در  هم  ایران  پزشکی  نظام  سازمان  نظارت 
این پنل صنفی به وضعیت تعرفه های پزشکی 
»تعرفه  گفت:  و  کرد  اشاره   ۱۴۰۰ سال  در 
در  است.  سالمت  اقتصاد  نمادهای  از  یکی 
زیادی  چالش های  با  همواره  تعرفه ها  بحث 
ایم.  بوده  مواجه  کشور  اقتصادی  حوزه  در 
متاسفانه سال هاست تعرفه ها از سوی دولت 
بر  مشکالت،  این  وجود  با  می شود.  تعیین 
اساس چند مطالعه ای که انجام دادیم، توانستیم 
پایان سال ۹۸، قیمت تمام شده ویزیت،  در 

و  پزشکی  دیگر  خدمات  برخی  و  هتلینگ 
دندانپزشکی را احصا کنیم. البته نرخ ویزیت 
کرده ایم.  احصا  بنزین  شدن  گران  از  قبل  را 
صورت  به  توانستیم  امسال  صورت  هر  در 
سیستماتیک و برای اولین بار، رشد تعرفه ها 

را برای زمستان امسال داشته باشیم.«
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، 
با اشاره به کتاب ارزش های نسبی خدمات نیز 
از مشکالت  »متاسفانه یکی  خاطرنشان کرد: 
است.  پلکانی  پرداخت های  پزشکی،  جامعه 

در حالی که بیش از ۸۰ درصد بستری ها در 
بخش دولتی انجام می شود، سوال اینجاست 
که چرا باید فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد تعرفه این 
یک  این  شود؟  پرداخت  پزشک  به  خدمات 
اجحاف در حق جامعه پزشکی است. از همین 
رو در گام اول ما خواسته ایم که تعرفه جزء 
این  و  بازگردد  پزشکی  خدمت  به  حرفه ای 
شامل تمامی گروه های پزشکی و دندانپزشکی 
و سایر ارائه دهندگان خدمات حرفه ای می شود. 
حرفه ای  جزء  تعرفه  می خواهیم  ما  درواقع 
به کار پزشک، دندانپزشک، فیزیوتراپ  فقط 

و ... تعلق بگیرد.«
او یادآور شد: »در تعیین تعرفه های ۱۴۰۰ دو 
دیدگاه را دنبال می کنیم. اول، ارتقای کیفیت 
خدمت و دوم، تداوم و توسعه خدمت است، 
زیرا سالمت محور اصلی در دنیا است. اگر 
کنیم، قطعا در محور  از توسعه نسبی غفلت 
عین  در  شد.  خواهیم  مشکل  دچار  سالمت 
و  تعرفه ها  تعیین  در  مهم  فاکتور  دو  حال، 
هزینه ها را دنبال می کنیم که شامل تاثیر نرخ 
تورم و تغییرات ارزی است. برای سال ۱۴۰۰ 
همین سیاست تعرفه ای را ادامه خواهیم داد.«

جهانگیری تاکید کرد: »در تعیین تعرفه پزشکی 
با چالش های غم انگیزی بخصوص در سه سال 
اخیر مواجه شدیم. در حالی که در طول سه 
نرخ  افزایش  برای  عمل  آزادی  اخیر،  سال 
وجود  جامعه  دیگر  بخش های  در  خدمات 
اختیار  این  پزشکی  جامعه  برای  اما  داشت، 
فراهم نبود. به همین دالیل، بحث واگذاری 
با  را  پزشکی  جامعه  به  تعرفه گذاری  اختیار 
معاون اول رئیس جمهوری نیز مطرح کردیم. 
همچنین در این دوره نیز چند مطالعه درباره 
قیمت تمام شده خدمات در نظام پزشکی انجام 
شد که در سازمان برنامه و بودجه مورد نقد 

قرار گرفت و در نهایت نیز تصویب شد.«

آخرین وضعیت اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک

از سوی دیگر، محمدعلی همتی، عضو هیات 
مدیره سازمان تامین اجتماعی هم در این پنل 
صنفی به آخرین وضعیت اجرای نسخه نویسی 

الکترونیک در کشور اشاره کرد.
اجتماعی  تامین  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
الکترونیک،  نسخه  »اجرای  کرد:  خاطرنشان 
ششم  برنامه  در  که  است  قانونی  الزام  یک 
آمده  نیز  سالیانه  بودجه  قوانین  در  و  توسعه 
است. تامین اجتماعی حدود هفت تا هشت 
سال پیش در مراکز ملکی خود، نسخه نویسی 
الکترونیک را شروع کرد و به سرعت فراگیر 
شد. همچنین در ابتدای کار نیز در یکی دو 
استان کشور بحث نسخه نویسی الکترونیک به 
صورت پایلوت با پزشکان طرف قراداد انجام 
شد. امسال نیز مشارکت وزارت بهداشت و 
اجرای  برای  بیمه ها  و  پزشکی  نظام  سازمان 
الکترونیک، بسیار فراگیر بود. درواقع  نسخه 
گرفت.  شکل  ملی  عزم  یک  کار،  این  برای 
البته به دلیل آماده نبودن برخی زیرساخت ها، 
نسخه نویسی  سراسری  اجرای  بندی  زمان 
عبور  شده  تعیین  نهایی  زمان  از  الکترونیک 

کرده است.«
او با اشاره به تجربه پزشکان تامین اجتماعی 
در اجرای نسخه نویسی الکترونیک، یادآور شد: 
»نسخه نویسی الکترونیک، یک اصالح بزرگ 
در نظام سالمت است. پزشکان تامین اجتماعی 
را  الکترویکی  نسخ  ما  درمانی  مراکز  در  که 
و  دقت  سرعت،  افزایش  با  کرده اند،  تجربه 

کاهش خطا مواجه بوده اند.«
حذف  بحث  به  اشاره  با  همتی  همچنین 
دفترچه های درمانی تاکید کرد: »فقط حدود یک 
درصد از هزینه ماهیانه سازمان تامین اجتماعی 
به هزینه چاپ دفترچه درمانی برمی گردد که 
بسیار هزینه پایینی است. بنابراین اینکه عده ای 
می گویند حذف دفترچه تامین اجتماعی صرفا 
برای کاهش این هزینه سازمان بوده، استدالل 
سال  که  داشت  نظر  در  باید  نیست.  درستی 
گذشته حدود 2۰ میلیون دفترچه بیمه درمانی 
کاهش  با  روند،  این  توقف  با  کردیم.  صادر 
مراجعات به شعب و کارگزاری ها روبرو بودیم. 
حتی اگر در نظر بگیریم که هر فرد فقط یکبار 
در سال برای صدور دفترچه مراجعه می کرد 
که البته آمار واقعی مراجعات بسیار باالتر از 
که  شدیم  موفق  نهایت  در  است،  ارقام  این 
حداقل 2۰ میلیون بار مراجعه حضوری مردم 

در دوران کرونا را کاهش دهیم.«

جهانگیری: متاسفانه یکی 
از مشکالت جامعه پزشکی، 

پرداخت های پلکانی است. در 
حالی که بیش از ۸۰ درصد 

بستری ها در بخش دولتی انجام 
می شود، سوال اینجاست که چرا 
باید فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد تعرفه 

این خدمات به پزشک پرداخت 
شود؟ این یک اجحاف در حق 

جامعه پزشکی است. از همین 
رو در گام اول ما خواسته ایم که 

تعرفه جزء حرفه ای به خدمت 
پزشکی بازگردد ظفرقندی: واکسن ایرانی 

برکت اگر مراحل تولید آن 
موفقیت آمیز باشد، اواخر 

خردادماه و اوایل تابستان قابل 
تزریق است. در عین حال، 

واکسن آسترازنکا نیز مورد تایید 
سازمان بهداشت جهانی برای 

مصارف اضطراری است. اولویت 
این است که حمایت شود تا این 
واکسن اضطراری از طریق بخش 

خصوصی هم در زمان خیلی 
سریع وارد کشور شود

همتی: اجرای نسخه الکترونیک، 
یک الزام قانونی است که 

در برنامه ششم توسعه و در 
قوانین بودجه سالیانه نیز آمده 

است. امسال نیز مشارکت 
وزارت بهداشت و سازمان نظام 

پزشکی و بیمه ها برای اجرای 
نسخه الکترونیک، بسیار فراگیر 
بود. البته به دلیل آماده نبودن 
برخی زیرساخت ها، زمان بندی 
اجرای سراسری نسخه نویسی 

الکترونیک از زمان نهایی تعیین 
شده عبور کرده است
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رئیس کل سازمان نظام پزشکی: 

به  اشاره  با  پزشکی  نظام  رئیس کل سازمان 
ورود نوع جدید ویروس کرونا در کشور و 
ضرورت تسریع در واکسیناسیون آحاد جامعه 
گفت: »اعتماد سازی در خصوص واکسن بدون 
هماهنگی با جامعه علمی و انجمن های علمی 

نیست.« میسر  پزشکی 
به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی رئیس 
کل سازمان نظام پزشکی در چهل و هفتمین 
روز  که  پزشکی  نظام  عالی  شورای  جلسه 
پنج شنبه بصورت حضوری و مجازی )با رعایت 
سازمان  این  محل  در  بهداشتی(  پروتکل های 
برگزار شد، با اشاره به این که سازمان نظام پزشکی 
تاکنون ورود اثرگذاری در تصمیم سازی ها و ارائه 
نظرات کارشناسی در زمینه بیماری کووید19 
داشته است، اظهار کرد: »جلسات و بحث ها در 
این زمینه ادامه داشته و نگرانی ما این است که 

در واکسیناسیون ازدنیا عقب هستیم.«
وی افزود: »طبق اعالم وزارت بهداشت در 
بیمار   10 هر  از  خوزستان  شهرهای  بعضی 
بستری شده در آی سی یو؛ 9 نفر به ویروس 
انگلیسی مبتال بوده اند و هنوز در واکسیناسیون 

به موقع کرونا مشکل داریم.«
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اینکه اعتماد زایی برای واکسیناسیون صرفًا 
نیست، خاطرنشان  امکانپذیر  از مسیر دولتی 
کرد: »این مسیر باید با هماهنگی جامعه علمی 
دانشمندان  و  پزشکی  علمی  انجمن های  و 
پذیرد.« اعتماد مردم صورت  برجسته مورد 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در خصوص 
تعرفه ها نیز بیان کرد: »با پیگیری بعمل آمده 
نهایتًا تعرفه های اصالح شده ابالغ و عملیاتی 
شد ولی باید ذکر شود که طی سنوات اخیر 
که  داشته  رشد  درصد   5 تنها  حرفه ای  جزء 

باید این مورد اصالح شود.«
ظفرقندی تصریح کرد: »باید مطابق با تورم و 
افزایش حقوق و دستمزد روی اجزای تعرفه 
کار کنیم تا بتوانیم در سال 1400 تعرفه ها را 

نزدیک کنیم.« میزان واقعی خود  به 
و  جوان  پزشکان  مشکالت  به  همچنین  وی 
به  توجه  »با  گفت:  و  کرد  اشاره  دستیاران 
دارند،  جوان  پزشکان  که  نامناسبی  شرایط 
با  قبال  که  رشته هایی  به  ورود  برای  اقبال 
و  شده  کم  بسیار  بود،  همراه  خوبی  اقبال 
باید به سمتی حرکت کنیم تا پزشکان جوان 
به  که نخبگان کشور هستند، قصد مهاجرت 

باشند.« نداشته  را  سایرکشورها 

نوع جدید ویروس کرونا جدی گرفته شود
مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی 
نیز در این جلسه اظهار کرد: »با توجه به این 

که ایام نوروز نزدیک است و کشور در آستانه 
که  امیدواریم  دارد؛  قرار  کرونا  موج چهارم 
از  ویروس  این  جدید  و  یافته  شکل جهش 
پیش جدی  از  بیش  مردم  و  مسئوالن  سوی 
قلمداد شده و سیاستهای قاطع و باثباتی در 
جهت پیشگیری ، کنترل و مهار آن اتخاذ شود.«
وی موضوع سالمت آحاد جامعه را مهم عنوان 
کرد و گفت: »باید از سالمت و امنیت بهداشتی 
هشدارهای  به  توجه  با  و  کنیم  دفاع  مردم 
یا  قرمز  و  بهداشت  مسئوالن محترم وزارت 
بوسیله  از کشور  نقاطی  اعالم شدن  نارنجی 
در  سازی  شفاف  ضرورت  جدید؛  ویروس 
پیش  از  بیش  کرونا  واکسیناسیون  خصوص 
احساس می شود. به ریاست کل محترم سازمان 
انجام  اقدامات  درباره  می کنم  پیشنهاد  هم 
گرفته در مورد واکسیناسیون کادرهای درمانی 
فداکار کشور که در چرخه دیوانساالری دولتی 
استحضار  جهت  است،  مانده  پاسخ  بدون 
سازی  شفاف  کشور  پزشکی  خدوم  جامعه 

کنند.« روشنگری  و 
معین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن 
قدردانی از تالش های ریاست کل سازمان در 
خصوص رایزنی برای ورود واکسن کرونا و 
ایمن سازی کادر درمان بخش خصوصی افزود: 
»عالوه بر واکسیناسیون کادر درمان، موضوع 
تعرفه های سال 1400 و رفع تبعیض در این 
زمینه نسبت به سایر گروه های اجتماعی و نیز 

در داخل خانواده جامعه پزشکی و همچنین 
به  تعرفه گذاری  قانونی  اختیار  بازگرداندن 
سازمان نظام پزشکی از جمله مباحث مهمی 
است که باید توجه ویژه به آن داشت. رفع 
مشاغل  سایر  و  پزشکی  جامعه  بین  تبعیض 
پزشکی  آن در درون جامعه  و حل و فصل 
زمینه  نشود  رفع  اگر  که  است  معضالتی  از 
کیفیت خدمات،  کاهش  و  انگیزگی  بی  ساز 
مهاجرت  یا  و  پزشکی  کادرهای  فرسودگی 

کشور خواهد شد.« علمی  نخبگان 
رئیس شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر 
نظام سالمت  آینده  در  پزشکان جوان  نقش 
حقوق  از  جدی  بطور  »باید  کرد:  اظهار 
پزشکان جوان دفاع کنیم زیرا سرمایه های 
مشکالت  با  اما  هستند  بوم  و  مرز  این  ملی 
متعددی در بیمارستان ها و کشیک های خود 

هستند.« مواجه 
وی با بیان اینکه اگر پزشکان ما بخواهند تا 
سن 40 سالگی برای ادامه تحصیل خود در 
از  آموزشی طرح های خارج  مقاطع مختلف 
معیشتی  امکانات  حداقل  از  و  بروند  مرکز 
هم برخوردار نباشند؛ آینده روشن و مطلوبی 
نمی  کنم،  بینی  پیش  سالمت  نظام  برای  را 
خاطرنشان کرد: »پزشکان جوان ما به نوعی 
این  و  دارند  قرار  استثمار  در  زمینه  این  در 
مساله از نظر اخالقی و مدیریتی قابل قبول 
هیات  اعضای  از  برخی  که  زمانی  نیست. 

رئیسه مجلس شورای اسالمی پیشنهاد حذف 
سربازی اجباری را مطرح می کنند، چرا ما از 
نخبگان کشور که در مقاطع عالی تحصیلی و 
علمی هستند، دفاع نکرده و خواستار تغییرات 
و  قوانین  در خصوص  ساختاری  و  اساسی 
طرح های  تحصیل،  ادامه  نحوه  مقررات 
شرایط  و  مرکز  از  خارج  خدمت  اجباری 

نشویم.« آنان  زندگی 
وی تصریح کرد: »چنان چه دولت به خدمات 
دانش آموختگان پزشکی در نقاط دورافتاده 
کشور نیاز دارد، طبیعی است که باید حقوق 
و مزایا و امکانات حداقلی معیشتی و زیستی 

آنان را فراهم نماید.«
عالی، مطرح  مباحث شورای  ادامه  در  معین 
کردن مشکالت دارو و درمان و شرایط بهداشتی 
سایر  و  دیابت  به  مبتال  بیماران  تغذیه ای  و 
بیماری های مزمن که در برابر عفونت کرونا 
آسیب پذیرتر هستند؛ مورد تاکید قرار داد و 
همکاری وزارت بهداشت را در این زمینه ها 

شد. خواستار 
شورای  جلسه  هفتمین  و  چهل  ادامه  در 
عالی نظام پزشکی سایر اعضاء در خصوص 
تسریع واردات واکسن؛ تکمیل واکسیناسیون 
گروه های دارای اولویت و اختصاص آن به 
سایر گروه های کادر درمان و همچنین سایر 
مسائل مبتال به جامعه پزشکی بحث و تبادل 

پزشکی نظام  دادند.سازمان  انجام  نظر 

اعتماد سازی در خصوص واکسن کرونا 
بدون هماهنگی با جامعه علمی میسرنیست
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سالمت زلزله زدگان با تهدید های جدی مواجه است

  یاسر مختاری

چهارشنبه بیست و نهم بهمن ماه بود که زمین زیر 
پای ساکنان سی سخت، سست شد و با شدت 5.6 
درجه در مقایس ریشتر به خود لرزید. این زلزله که در 
ساعت ۲۲:۰5:۳۴ رخ داد بر اساس اعالم سخنگوی 
جمعیت هالل احمر 61 مصدوم برجای گذاشت و 
خوشبختانه هیچ گونه تلفات جانی نداشت. اما بیش 
از دو هزار پس لرزه کوچک و بزرگ را برای ساکنان 
این شهر5۰ هزار نفری به ارمغان آورد تا با هر بار 

لرزش، ترس و نگرانی را به میان مردم ببرد. 
این زلزله نسبتا شدید به مانند هر زلزله ای خرابی های 
زیادی به بار آورد و خانه های زیادی را تخریب کرد. 
آوار خانه ها و اسباب و وسایل مردم، جراحت های 
جسمی و روحی و مشکالت عدیده ای اعم از قطعی 
برق و گاز در ساعات اولیه وآسیب دیدن اماکن توزیع 
اقالم مصرفی مردم اعم از فروشگاه ها و مغازه ها که 
منجر به تعطیلی آنها شده و به خصوص در یکی دو 
روز اولیه حتی تهیه یک قرص نان را هم با مشکل 
مواجه کرده بود از یک سو، و سرمای منفی 5 تا 1۰ 
درجه و بارش برف و باران از سوی دیگر، زندگی 
را در این شهر به چالش کشیده اند. اما در این میان، 
آنچه شرایط را بیش از پیش نگران کننده تر کرده است، 
وجود ویروس منحوسی به نام کروناست که در کمین 
نشسته تا از میان مردمی که چاره ای جز پناه بردن 
دسته جمعی به چادری و ماشینی و سرپناه موقتی 
ندارند، قربانی بگیرد. در کنار همه اینها متاسفانه، 
گزارش ها و ویدیوهای مختلفی از وضعیت نامناسب 
کمک رسانی به مردم مانند توزیع مواد غذایی، چادر 

و وسایل گرمایشی نیز منتشر شده است.

وضعیت عادی شهر از دید مدیران بحران
محمد قوسیان مقدم دبیرکل هالل احمر جمهوری 
اسالمی در گفت وگو با سپید در مورد آخرین وضعیت 
سی سخت گفت: »عمده خانه های این شهرستان در 
ظاهر سالم هستند اما سازه های داخلی وضعیت 
نامناسبی دارند و چون امکان زلزله  یا پس لرزه های 
دیگری وجود دارد سکونت گاه ها از نظر ساکنان از 
امنیت الزم برخوردار نیست. با توجه به زمان کمی که 
از زلزله می گذرد این نگرانی برای مردم طبیعی است. 
فضای ساختمان ها به طور کلی به هم نریخته است؛ 
هرچه زمان بگذرد هم امنیت خاطر برای شهروندان 
فراهم می شود و هم اینک خانه ها با تعمیرات قابل 
سکونت خواهند بود.« قوسیان مقدم در مورد نگرانی 
از شیوع کرونا و برخی بیماری های دیگر در میان 
زلزله زدگان نیز گفت: »با توجه به اینکه به خانه ها و 
مغازه های شهر صدمات جدی وارد نشده و روند 
زندگی عادی در جریان است، همه مردم در حال 
رعایت پروتکل های بهداشتی هستند و تخریبی به 
آن معنا که فرایندهای بهداشتی را مختل کند وجود 
ندارد. هالل احمر هم برای تسهیل رعایت پروتکل های 
بهداشتی اقداماتی مانند توزیع ماسک و مواد ضد عفونی 
کننده را در دست اقدام دارد.« وی یادآور شد: »از 

آنجایی که ساختمانی تخریب نشده همه مردم در 
حال استفاده از فضای خانه و حیاط ساختمان های 
خود هستند، در داخل خانه پخت و پز خود را انجام 
داده و برای استراحت به داخل چادری می روند که 
در داخل حیاط است. این گونه نیست که همه مردم 
بیرون باشند. 6۰ تا 7۰ درصد منازل آسیب جدی 
ندیده و مردم از آنها استفاده می کنند و تنها ۳۰ تا ۴۰ 
درصد خانه ها ممکن است آسیب دیده باشند که برای 
آنها هم در حد فراهم کردن چادر می توانیم اقدامی 
انجام دهیم و برای فراهم کردن کانکس هم هالل 
احمر وظیفه ای ندارد. البته تدابیری اندیشیده شده تا 
کمک های بالعوض هر چه زودتر در اختیار مردم 

قرار گیرد و بتوانند خانه های خود را تعمیر کنند.«
سخنگوی جمعیت هالل احمر در رابطه با کمبودهای 
موجود در این شهر زلزله زده نیز گفت: »اگر چه 
روزهای گذشته بارش سنگین برف وجود داشت 
و امدادرسانی ها بسیار سخت بود با این حال کار 

امداد رسانی انجام شد. اما در حال حاضر نیاز به نیروی 
انسانی در این شهر وجود ندارد و حتی ممکن است 
وبال گردن امدادگران و ساکنان شوند. اما با توجه به 
اینکه مصوب شد که کمک های بالعوضی به مردم داده 
شود تا خانه های خود را تعمیر کنند، اگر کمک های 
مردمی نیز به سمت کمک های نقدی پیش برود 
می توان از این طریق بر اعتبار کمک های بالعوض 
افزود. در حال حاضر جمعیت هالل احمر بیش از 
5۰ میلیارد ریال از انبارهای خود کمک غیرنقدی در 

اختیار زلزله زدگان قرار داده است.« 

وضعیت سخت امداد رسانی
اگرچه از سخنان قوسیان مقدم تا حدی اینطور برمی آید 
که خانه ها آنچنان تخریب نشده اند و وضعیت مردم هم 
به آن بدی که تصور می شود نیست، با این حال آنچه 
پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در صفحه شخصی 

خود درتوئیتر نوشت، واقعیت های دیگری را نشان 
می دهد: » سرما و شرایط کرونایی امدادرسانی در زلزله 
سی سخت را دشوار کرده است. با هماهنگی مسئولین، 
نخستین محموله کمک های امدادی- حمایتی بنیاد 
مستضعفان برای زلزله زدگان ارسال شد. پس از ارزیابی 
میزان خسارت ها سیمان مورد نیاز برای بازسازی 
منازل آسیب دیده به صورت رایگان تأمین می شود.«

بی عدالتی در توزیع کمک ها
از سوی دیگر زهرا جمشیدیان روزنامه نگار حوزه 
سالمت که اهل سی سخت بوده و از روز نخست پس 
از وقوع زلزله هم خود را به این شهر رسانده است، 
در رابطه با وضعیت منطقه به خبرنگار سپید، گفت: 
» این دومین زلزله سنگین برای این منطقه کوهستانی 
پس از زلزله 5.۲ ریشتری سال 69 بود. پس از وقوع 
آن زلزله، مردم دقت زیادی در امنیت سازه های اصلی 
خانه های خود به کار بردند به همین دلیل پس از وقوع 
این زمین لرزه اخیر، از بیرون که نگاه می شود، ظاهر 
خانه ها آسیب زیادی ندیده اند اما وقتی به درون خانه ها 
می رویم در داخل خرابی های زیادی به بار آمده است. 
به همین دلیل بسیاری از مسئولین در این رابطه از 
کمی خرابی خانه ها می گویند. اما واقعیت این است 
که خانه ها غیر قابل استفاده شده اند.« وی افزود: »شما 
تصور کنید تنها و تنها یک ترک در سقف خانه ای به 
وجود آمده باشد. در شرایطی که پس از زلزله اصلی، 
ده ها و شاید صدها پس لرزه تاکنون رخ داده است، آیا 
برای ساکنان آن خانه ممکن است که با خیال راحت 

زیر آن سقف به زندگی خود ادامه دهند؟ 
ادامه در صفحه 18 

سرما، پس لرزه و کرونا
در سی سخت
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قوسیان مقدم: با توجه به زمان 
کمی که از زلزله می گذرد این 

نگرانی برای مردم طبیعی است. 
فضای ساختمان ها به طور کلی به 

هم نریخته است؛ هرچه زمان 
بگذرد هم امنیت خاطر برای 

شهروندان فراهم می شود و هم 
اینک خانه ها با تعمیرات قابل 

سکونت خواهند بود

جمشیدیان: از 10 خانه ای که 
ما امروز بازدید کردیم حدود 8 

خانه  کامال تخریب شده و ساکنان 
آنها در خانه اقوام یا جاهایی مثل  

ماشین ها مانده اند. بسیاری از 
مردم هم 2 وعده غذا دریافت 

کرده اند. این 10 خانواده نیز هیچ 
یک چادر دریافت نکرده اند. در 

واقع می توان گفت چادر به صورت 
ناعادالنه ای توزیع شده است
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در چنین شرایطی آیا فرقی دارد که آن خانه تخریب 
صددرصد شده است یا 20 درصد؟ مسئله مهم این 
است که به هرحال مردم مجبور به سکونت در چادرها 
و حیاط خانه ها شده اند و هر نوع خطری همچنان 
آنها را تهدید می کند. البته این را هم اضافه کنم که 
آنچه گفتم صرفا یک مثال بود. اما در واقعیت هیچ 
خانه ای وجود ندارد که فقط یک ترک داشته باشد 

و آسیب ها فراتر از اینها هستند.«
جمشیدیان یادآور شد: »از سوی دیگر چون خوشبختانه 
این زلزله فوتی نداشته است، بازتاب خبری چندانی 
هم نداشته و به همین دلیل جلب کمک های مردمی 

با سختی مواجه شده است.«
این روزنامه نگار حاضر در منطقه زلزله زده سی سخت 
در ادامه در رابطه با نحوه کمک رسانی به مردم و 
کمبودهای موجود نیز گفت: »کمک ها ناچیز بوده و 
در غذا و نان خالصه شده است که در این مورد هم 
متاسفانه باید بگویم مدیریت توزیع اقالم با مشکالت 
زیادی روبرو است. همین شب گذشته علی رغم اینکه 
غذای زیادی وارد سی سخت شده بود، اما عمال 
بسیاری از خانوارها از آن محروم مانده و مشخص 
نیست این غذا در بین چه کسانی توزیع شده است.«
وی ادامه داد: »یکی از مشکالت دیگر، توزیع چادرهای 
هالل احمر در بین زلزله دگان است. قصه کرمانشاه 
دقیقا اینجا هم تکرار شده و افرادی از اطرف آمده و 
چادر گرفته اند در حالیکه بسیاری از ساکنان زلزله زده 
از چادر محروم هستند. از سوی دیگر با توجه به 
سرمای منفی 5 درجه، چادر نیز عمال کارآیی الزم 
را در محافظت از زلزله ز دگان ندارد. بر همین اساس 

کانکس و هیتر برقی مورد نیاز این مردم است.«
جمشیدیان یادآور شد: »نکته دیگری که تا حد زیادی 
در این وضعیت نگران کننده است موضوع کرونا 
است. برخی از خانه ها سالم مانده اند به همین دلیل 
ساکنان خانه های تخریب شده به این منازل می آیند 
و دسته جمعی در کنار اقوام خود خود شب را به 
روز می رسانند و به همین دلیل نگرانی از شیوع کرونا 

هم در این شهر مزید بر علت شده است.«
وی افزود: »از 10 خانه ای که ما امروز بازدید کردیم 
حدود 8 خانه  کامال تخریب شده و ساکنان آنها در 
خانه اقوام یا جاهایی مثل ماشین ها مانده اند. بسیاری از 
مردم هم 2 وعده غذا دریافت کرده اند. این 10 خانواده 
نیز هیچ یک چادر دریافت نکرده اند. در واقع می توان 
گفت چادر به صورت ناعادالنه ای توزیع شده  است.«  

بی تدبیری در مدیریت بحران 
بیت اهلل محرابی، رئیس اداره بحران اداره کل راه و 
ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت وگو 

با سپید سخنان جمشیدیان را تأیید می کند. وی اظهار 
کرد: »حدود 600 تا 700 ساختمان آسیب شدیدی 
دیده اند به گونه ای که بسیاری از آنها قابل سکونت 
نیستند. برخی دیگر از منازل این شهر بین 20 تا 60 
درصد آسیب دیده اند. پس لرزه های مختلف و این 
آسیب موجب شده است تا مردم نگران حضور در 
منازل خود شده و در سرمای سخت در چادر بمانند. 
علی رغم این بسیاری از افراد زلزله زده هم نتوانسته اند 

چادر دریافت کنند.«
وی افزود: »تا روز گذشته آب و گاز بسیاری  از 
خانه ها قطع بود. مردم با وجود سرمای منفی 5، منفی 
7 و منفی 10 درجه مشکل شده اند. در بسیاری از 
خانه ها آب وارد ساختمان شده و مردم نتوانسته اند 
از وسایل خود استفاده کنند. به همین دلیل در حاضر 
وسایل گرمایشی اولویت و نیاز اصلی مردم است.«

این مدیر بحران نیز نگرانی خود را از خطر شیوع 
کرونا در میان زلزله زدگان پنهان نکرد و تصریح کرد: 

»متأسفانه تدبیری برای این موضوع اندیشیده نشده 
است؛ صف هایی که برای دریافت چادر یا اقالم 
امدادی به وجود آمد بسیار نگران کننده بود و باید 

برای این موضوع تدابیری اندیشیده شود.«

نگرانی از شیوع کرونا و عفونت های 
دیگر در میان زلزله زدگان

محمد طهماسبی رئیس بیمارستان امام سجاد)ع( و 
عضو کمیته بحران دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 
نیز با ابراز نگرانی از شیوع برخی بیماری ها در میان 
زلزله زدگان سی سختی به سپید گفت: »در این شرایط 
بیشترین نگرانی ما شیوع کرونا در میان زلزله زدگان 
است. رفت و آمد به سی سخت از همه جای کشور 
افزایش پیدا کرده است؛ افرادی هستند که به دلیل 
انجام کارهای خیرخواهانه به این شهر می آیند یا کسانی 
هستند که بستگانی در این شهر دارند. اگر مراقبت 

نشود ممکن است این افراد ناقل بیماری باشند.«
وی افزود: »از سوی دیگر ممکن است در میان ساکنان 
سی سخت نیز افرادی باشند که با بیماری درگیر باشند 
و عمال اگر مراقب نباشیم ممکن است موجب شیوع 
بیماری شوند. همچنین نگرانی از شیوع ویروس 
جهش یافته نیز وجود دارد و اگر از جایی به داخل 
شهر رخنه کند باعث اپیدمی شدید بیماری خواهد 
شد. افراد مختلفی از استان های همجوار ممکن است 
بدون هیچ رصدی وارد شهر شوند و مطمئنا پس 
از ورود نیز با افراد مختلف تماس پیدا می کنند و 
اگر ناقل بیماری به ویژه نوع جهش یافته آن باشند 

می تواند منجر به فاجعه شود.«
طهماسبی یادآور شد: »عالوه بر کرونا بیماری های 
دیگری مانند عفونت هایی که از طریق آب آلوده و 
غذای آلوده یا نپخته منتقل می شود نیز ممکن است 
مشکالتی برای زلزله زدگان به وجود آورد کما اینکه 
در این دو روز نیز چنین مشکالتی وجود داشته است.«
وی ادامه داد: »به دلیل تخریب های صورت گرفته، 
امکانات  از  صحیح  استفاده  امکان  زلزله زده ها 
آشپزخانه را ندارند و به همین دلیل این مشکالت 

به وجود می آید.« 
طهماسبی تأکید کرد: »این اتفاقات در هر جای دیگری 
ممکن است رخ دهد و نمی توان چندان ایرادی بر 
عملکردها گرفت اما باید در این مورد دقت عمل 
به خرج داد تا از بیمار شدن مردم جلوگیری شود.«
آنچه از سخنان افراد حاضر در منطقه و گزارش های 
مردمی وجود دارد این نکته است که برخی اتفاقات 
که در زلزله های دیگری مانند زلزله سال 96 کرمانشاه 
وجود داشت در حال تکرار است. عدم توزیع مناسب 
اقالم امدادی در میان نیازمندان واقعی و پیشگیری از 
ورود افراد غیر زلزله زده به مناطق بحرانی و یا برخی 
موارد دیگر که در این چندساله در بحران های مختلف 
در کشور به وجود آمد به نوعی در سی  سخت هم 
قابل مشاهده است. از سوی دیگر خالء یا تأخیر در 
مدیریت میدانی حادثه نیز از جمله مشکالت دیگری 
است که در این زمینه وجود دارد. سخنان کارشناسان 
محلی گویای این موضوع است که اگر مدیریت 
میدانی وجود داشت، می دانستتند که در این سرمای 
جان فرسای دنا، چادر نمی تواند به کمک این مردم 
بیاید و اگر هم چادری توزیع می شود، می بایست از 
طریق کد ملی یا دیگر سامانه ها صورت پذیرد یا اینکه 
از هر محله معتمدانی انتخاب می شدند و کمک ها از 
طریق آنها توزیع می شد تا عدالت در امدادرسانی به 
وجود می آمد. اینها مواردی است که نیاز به حضور 

مسئوالن و تصمیمات میدانی آنها دارد.
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محرابی: تا روز گذشته آب و 
گاز بسیاری  از خانه ها قطع بود، 

با سرمای منفی 5، منفی 7 و 
منفی 10 درجه این مردم دچار 
مشکل شده اند. در بسیاری از 

خانه ها آب وارد ساختمان شده و 
مردم نتوانسته اند از وسایل خود 
استفاده کنند. به همین دلیل در 
حاضر وسایل گرمایشی اولویت و 

نیاز اصلی مردم است

طهماسبی: در این شرایط 
بیشترین نگرانی ما شیوع کرونا 

در میان زلزله زدگان است. رفت 
و آمد به سی سخت از همه جای 

کشور افزایش پیدا کرده است؛ 
افرادی هستند که به دلیل انجام 

کارهای خیرخواهانه به این شهر 
می آیند یا کسانی هستند که 

بستگانی در این شهر دارند. اگر 
مراقبت نشود ممکن است این 

افراد ناقل بیماری باشند
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