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پاسخ رئیس جمهور به این شبهه که دولت بخاطر انتخابات، ورود کرونا در کشور را با تاخیر اعالم کرده است خبـر

تهمت محض و دروغ ۱۰۰ درصد
رییس جمهوری با بیان اینکه آمار کرونا در ایران 
همیشه بسیار دقیق و به موقع به اطالع مردم رسانده 
شده است، گفت: »اینکه ضد انقالب خارج نشین  
شبهه می کند دولت واقعیت را به خاطر انتخابات 
به مردم نگفته و دیر گفته است، این یک تهمت 
محض و دروغ 1۰۰ درصد است و ما از همان 

لحظه اول به مردم اعالم کرده ایم.«
به گزارش سپید، حسن روحانی روز شنبه در پنجاه 
و هشتمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره 
به گذشت یک سال از شیوع کرونا در کشور گفت: 
»پارسال درست نزدیک این ماه متوجه شدیم که این 
ویروس وارد کشور شده است، شاید چند روز قبل 
 ویروس وارد شده بود اما آن روز تست تشخیصی 

به ما گفت که کرونا وارد کشور شده است.«
وی ادامه داد: »از همان اولین روز که فهمیدیم این 
ویروس وارد کشور شده است در هیات دولت 
تصمیم گرفتیم به مردم اعالم شود که افرادی مبتال 
شده اند، البته برخی تردید داشتند که 3 روز دیگر 
انتخابات است و آیا این را بگوییم یا نگوییم و 
من گفتم تردیدی نداشته باشید چه انتخابات باشد 
چه نباشد و هر مراسمی باشد این مسئله چون با 
جان مردم سر و کار دارد با ما شوخی ندارد و 

باید اعالم کنیم.«
رییس جمهوری افزود: »خوشبختانه از همان روز 
چهارشنبه به مردم کشور اعالم شد این ویروس 
وارد کشور شده است و در این جهت ضد انقالب 
خارج نشین  که شبهه می کند دولت واقعیت را به 
خاطر انتخابات به مردم نگفته و دیر گفته است، 
این یک تهمت محض و دروغ 1۰۰ درصد است 

و ما از همان لحظه اول به مردم اعالم کرده ایم.«
روحانی خاطرنشان کرد: »در طول این مدت هم 
در تمام حوادث کرونا موجی داشته ایم که تعداد 
مرگ و میر افزایش و کاهش یافته است، مبتالیان 
سرپایی  همه به صورت آمار دقیق به مردم اعالم 
شده است و ایران جزو کشورهایی بود که از حیث 
اطالع رسانی به موقع و دقیق و هر ۲۴ ساعت یک 

بار آمار را به اطالع مردم رسانده است.«
رییس دولت تدبیر و امید قدم دوم را کار بزرگ 
ساختاری برشمرد و گفت: »در کشورهای دیگر هم 
مقابله با کرونا وجود دارد و ممکن است مشکالتی 
به وجود بیاید و در مراجعه بررسی شود، اما از حیث 
ساختاری در کشور ما کار بسیار بزرگی انجام شده 
است. شنبه همان چهارشنبه که اعالم شد، شورای 
عالی امنیت ملی تشکیل شد و در آنجا بحث کردیم 
و به این نتیجه رسیدیم که ستادی با عنوان ستاد ملی 

مبارزه با کرونا باید متولی این امر شود.«
وی اضافه کرد: »اینکه افراد چگونه باشند، رئیس 
چه کسی باشد، اعضا چگونه باشد، همه در جلسه 
مفصل بحث و در مصوبه ای تدوین شد و خدمت 
مقام معظم رهبری فرستادیم و ایشان این مصوبه 

را تایید کرد و ابالغ شد.«
روحانی با اشاره به اینکه بر مبنای همین مصوبه ۵8 
جلسه تاکنون تشکیل شده است، اظهار کرد: »امروز 
پنجاه و هشتمین جلسه ای است که در طول یک 
سال گذشته جلسات ستاد ملی را تشکیل داده ایم که 
این جلسات غیر از کمیته های مختلف و قرارگاه ها 

است و همه اینها کار می کنند.« رییس جمهوری 
ادامه داد: »تشکیل چنین نهادی و اینکه به طور 
موقت و برای دوران کروناست، شاید از تجربه 
دوران مقدس نشات گرفته است. وقتی در آن 
زمان متوجه شده ایم سازوکار معمولی نمی تواند 
جنگ را پیش ببرد، این مسئله خدمت امام مطرح 
شد و امام اجازه داد تا شورایی با عنوان شورای 
عالی پشتیبانی جنگ تشکیل شود که مصوبات این 
شورا در حکم قانون بود و به دولت و دستگاه های 

مختلف ابالغ می شد.«
وی ادامه داد: »در سال های ۶۵، ۶۶ و ۶7 در سه 
سال پایانی جنگ این ستاد فعال و بسیار موثر بود 
و مصوبات خیلی مهمی داشت. البته جنگ تمام 
شد به طور طبیعی فعالیت این ستاد هم تمام شد 

و مصوبات تا زمانی بود که جنگ بود.«
روحانی با بیان این که این ستاد تجربه بسیار خوبی 
بود، گفت: »در تجربه جدید هم  در آن مقطع 
شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که ستادی 
تشکیل شود که اختیارات او در حد اختیارات 
شورای عالی امنیت ملی باشد. یعنی مصوبات آن 
برای همه الزم االجرا و در حکم قانون باشد و به 
همین صورت رهبر معظم انقالب تایید کردند و 

این کار آغاز شد.«
رییس جمهوری افزود: »این ستاد یک تجربه بسیار 
گرانقدر برای کشور است و مصوباتی که تاکنون 
گذراندیم مربوط به کرونا است، اما در عین حال 
می شود برخی مقررات و مصوبات را در مراجع 
دیگر بعدا تصویب کرد و به صورت مقررات 

دائمی درآورد.«
وی ادامه داد: »دانشگاه های پزشکی، استانداران 
در سراسر کشور و وزارت بهداشت در سطح 
این وزارتخانه، وزارت کشور جلسات منظم و به 
روز برگزار کردند. البته وزارت کشور تحت عنوان 
کمیته انتظامی، امنیتی این کار را انجام می داد، اما االن 
به صورت قرارگاه فعالیت می کند و در بخش های 
مختلف تقسیم کار شد و این تقسیم کار بنیانی برای 

مبارزه با یک ویروس بی سابقه بود.«
رییس دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: »مردم 
ما در صدسال گذشته سابقه چنین ویروسی ندارند 
که تمام دنیا و کشور را تحت تاثیر قرار داده و 

بر کسب و کار و آموزش و فرهنگ و روی همه 
چیز تاثیر بگذارد.«

روحانی گفت: »روزهای اول فروردین در ستاد 
بلیه  این ویروس را به صورت یک  باید  گفتم 
یک ساله مشاهده کنیم. بعضی از دوستان به من 
گفتند که چرا گفتید یک ساله، این یک سال طول 
نمی کشد و در تابستان و گرما تمام می شود. من 
گفتم باید احتیاط کنیم و برای یک سال آماده 
باشیم. این ویروس خطرناکی بود که به سادگی 
کنار نرفت و االن هم که یک سال از آن گذشته، 
نه این ویروس تمام نشده بلکه با نوع آفریقایی و 
انگلیسی و انواعی که گفته می شود مواجه هستیم و 
مشخص هم نیست که بشر از این ویروس خالص 
شود و هیچ کس نمی داند، اما باز هم باید برای 

سال آینده خود را آماده کنیم.«
رییس جمهوری با بیان اینکه کاری که مدافعان 
سالمت انجام دادند یک کار بسیار عظیم و بزرگی 
بود، تالش خستگی ناپذیر و شبانه روزی مدافعان 
سالمت را فداکارانه و ارزشمند خواند و گفت: 
»شاید در کشورهای دیگر هم فعالیت و فداکاری 
زیادی کردند که من زیاد مطلع نیستم که بخواهم 
مقایسه کنم ولی کاری که کادر درمان ما انجام داد 
انصافا قابل تحسین و تعظیم است که جان خود 
را فدا کردند و بیش از ۲۶۰ نفر از عزیزان شهید 

خدمت شدند.«
وی با بیان اینکه علی رغم کرونا، تولید ما در اسفند 
پارسال دست نخورد و همه دستگاه های تولیدی به 
تولید خود با رعایت پروتکل ها ادامه دادند، گفت: 
»خدمات یک لحظه قطع نشد و قطعی برق، آب و 
گاز نداشتیم. با وجود شرایط سخت همه پای کار 
بودند و همانند مدافعان سالمت همه در کارخانه ها 
و دستگاه های خود، کنار چاه های نفت و سطح 

دریا شبانه روز فعالیت کردند.«
روحانی با اشاره به اینکه امروز در نیازمندی های 
بهداشتی تقریباً به بیرون نیاز نداریم و اگر هم نیاز 
داشته باشیم هم معلوم نبود کسی به ما کمک کند یا 
نکند، اظهار کرد: »اوایل شیوع کرونا درباره ماسک 
مشکالت زیادی داشتیم و امروز روزانه بیش از 3۵ 
میلیون ماسک در کشور تولید و با قیمت ناچیز بین 
مردم توزیع می شود و این کار بسیار بزرگی است، 

شوینده ها، ضد عفونی کننده ها، وسایل بیمارستانی 
و ونتیالتورها همه تهیه شد و شاهد حرکت بزرگ 

شرکت های دانش بنیان بودیم.«
وی ادامه داد: »شرکت های دانش بنیان ناگهان اوج 
گرفت و امروز ۵7۰۰ شرکت دانش بنیان در حال 
فعالیت هستند که کل این شرکت ها در دولت 

یازدهم ۵۵ شرکت بود.«
رییس دولت تدبیر و امید با اشاره به راه اندازی 
دعواها تحت عنوان دوراهی دین و علم، جان و 
اشتغال، گفت: »اینها فکر کردند فرصت طالیی 
برای شکاف و اختالف پیدا کرده اند در حالی که 
هم ماه رمضان، قرآن به سرگرفتن مردم، هم محرم، 
هم عبادت و هم نماز و هم پروتکل بود و چقدر 
فضای مجازی و صدا و سیما در این زمینه کمک 
کرد تا مردم از نعمات آن شب ها و روزها استفاده 
کرده و در عین حال پروتکل های بهداشتی را هم 
به طور کامل مراعات و اجرا کنند. این دوگانگی ها 

از بین رفت.«
روحانی با اشاره به نقش زیرساخت های فضای 
مجازی در بخش دانش آموزی و دانشجویی گفت: 
»17 میلیون نفر از شبکه شاد استفاده می کنند این 
سامانه با این عظمت در کشور تشکیل شد و شاگردان 
با معلم و معلم با شاگردان در این سامانه حرف 
می زنند، درس داده و آموخته می شود. البته قبول 
داریم که آموزش مجازی جای آموزش حضوری 
را نمی گیرد اما آموزش صفر نشد و ۵۰ درصد 
انجام شد و تحصیالت و آموزش در کشور تعطیل 

نشده است.«
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: »کرونا در عین 
حال که مشکالت فراوانی در کشور ایجاد کرد، 
اما فرصت ها و تحوالتی هم ایجاد شد و توانستیم 
از این تحوالت استفاده کنیم و در حین مراسمات 
به کار  نو و جدیدی  ابتکارات  دینی و مذهبی 
گرفته شد تا فضای مجازی بتواند جای فضای 

حقیقی را بگیرد.«
رییس دولت دوازدهم تصریح کرد: »ایران تنها 
کشوری بود که در کرونا تحریم را هم داشته و 
هیچ کشوری در دنیا چنین حالتی نداشته است. برای 
خرید واکسن کرونا و برای وارد کردن و پرداختن 
پول کوواکس با مشکالت زیادی مواجه شدیم.«

روحانی با بیان اینکه مردم هم باید خود را برای 
سال آینده آماده کنند و هم مراقب باشند تا دچار 
موج چهارم نشویم، اظهار داشت: »باید سبک 
زندگی خود را بر مبنای شرایط جدید تغییر داده، 
پروتکل ها را رعایت کنیم و تردد و اجتماعات 
کمتر و مراعات و فاصله گذاری اجتماعی داشته 
باشیم. اگر عالمتی دیدیم آنها را به مراکز درمانی 
اعالم کنیم و اگر کرونا داشتیم، خود را قرنطینه 
کرده و اطرافیان تست بدهند تا به خوبی از این 

شرایط عبور کنیم.«
وی اضافه کرد: »وقتی ایران را با کشورهای پیشرفته 
مقایسه می کنیم، مدافعان حرم و مردم سرافزار هستند. 
همه آن هایی که مومنانه و خاضعانه کمک می کنند، 
باز هم در شب عید و اواخر فروردین سال آینده در 
ماه رمضان باز کمک خواهند کرد. به یاری همدیگر 

از این مرحله عبور خواهیم کرد.«ایرنا
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وزیر بهداشت:  خبـر

گرفتاری خوزستان با ویروس جهش یافته کرونا 
به دلیل مسافران عراقی بود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
»کانون اصلی گرفتاری با ویروس جهش یافته کرونای 
انگلیسی در استان خوزستان، مسافرانی بودند که از 
کشور عراق آمده اند و به همین دلیل مرزهای این 
استان را بستیم و تا اطالع ثانوی عبور و مرور از 

مرزهای خوزستان نخواهیم داشت.«
به گزارش سپید، سعید نمکی روز شنبه درباره آخرین 
وضعیت شیوع ویروس جهش یافته کرونا در کشور 
افزود: »ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی در کل 
کشور در چرخش است و هفته گذشته گزارش هایی 
از ابتال و مرگ و میر به علت ابتال به این ویروس 
در استان قزوین و البرز داشتیم. روز دوشنبه در 
استان قزوین و ستاد استانی این استان حاضر شدیم. 
استاندار و رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و 
البرز به دلیل مراودات بین این دوستان حاضر بودند 

و تصمیم های خوبی گرفته شد.«
وی ادامه داد: »با کمک و پشتکار همکاران من در دو 
دانشگاه علوم پزشکی البرز و قزوین و استانداری های 
این دو استان، امیدواریم این ویروس جهش یافته 

شیوع بیشتری نداشته باشد.«
نمکی اظهار کرد: »گرفتاری در استان خوزستان با 
ویروس جهش یافته کرونا، خواب و خوراک را از 
همکاران ما گرفته است. ابتدا در شادگان به عنوان 
اولین کانون و بعد در رامهرز و اهواز و آبادان و 
قسمت های جنوب و به خصوص غرب استان 
خوزستان گرفتاری ایجاد شده است. ویروس جهش 
یافته به مراتب سرکش تر و مهاجم تر از ویروس 
قبلی کرونا است. بر خالف حرفی که از روز اول 

انگلیسی ها می زدند، این ویروس هم ابتالی باالتر 
و هم بیماری زایی و مرگ و میر بیشتری به نسبت 

ویروس ووهان به دنیا تحمیل می کند.«
وی ادامه داد: »جمعه استاندار جدید خوزستان نیز 
جلسه شورای تامین استان را با حضور معاونان 
وزارت بهداشت برگزار کرد. امروز)شنبه 2 اسفند( 
هم در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم های خوبی 
گرفته شد. همچنین از وزیر کشور به عنوان فرمانده 
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا خواستیم 
مرزهای کشور به عراق از استان های غربی مثل 
کرمانشاه و ایالم هم به سرعت بسته شود. همچنین 
پروازها به استان خوزستان هم مدیریت می شود.«

وزیر بهداشت افزود: »همکاران ما در بیماریابی 
به شدت کار می کنند. قرار شد رفت و برگشت 
قسمت های شمال و شرقی استان خوزستان که 
گزارشی از آلودگی ویروس جهش یافته نداشته، 

به سایر  بخش ها قطع شود.«
ایالم،  هرمزگان،  مثل  »استان هایی  گفت:  نمکی 
بوشهر، چهارمحال و بختیاری و اصفهان معموالً 
بعد از خیزهای استان خوزستان، به شدت گرفتار 

می شوند و باید مراقب باشند.«
وی بیان کرد: »مردم باید به شدت مراقب باشند. 
همان طور که پیش بینی می کردیم، در تله ویروس 
سرکش تری افتادیم، اما نباید ایجاد وحشت کند، 

زیرا تنها راه مقابله با آن فاصله گذاری و رعایت 
پروتکل های بهداشتی است.«

نمکی افزود: »رعایت پروتکل های بهداشتی در 
بسیاری از شهرهای خوزستان به کم تر از 1۰ درصد 
رسیده بود. اگر فاصله گذاری رعایت شود، دچار 
وحشت از شیوع ویروس جهش یافته نمی شویم.«
وزیر بهداشت گفت: »پروژه های تولید واکسن کرونا 
در داخل به خوبی پیش می رود و تالش می کنیم 
اثربخشی واکسن های تولیدی را روی ویروس جهش 

یافته هم ارزیابی کنیم.«
وی ادامه داد: »تزریق واکسن »اسپوتنیک وی« را برای 
1۰۰ هزار مورد دیگر نیز در گروه آسیب پذیر آغاز 
کردیم. 2۵۰ هزار دوز واکسن سینوفارم چین نیز از 
هفته دیگر وارد می شود. همچنین واکسن هایی مثل 
آسترازنکا که در سبد کوواکس بود نیز تا آخر ماه 
میالدی وارد کشور می شود. همچنین واکسن های 
دیگری از هند و کره جنوبی هم در دستور کار 
واردات قرار دارد. امیدواریم واکسیناسیون گروه های 

آسیب پذیر تا پایان اسفند انجام شود.«
نمکی اظهار کرد: »واکسنی هم با انتقال دانش فنی از 
کوبا در حال تهیه است. مزیت این واکسن این است 
که افرادی که قبال مبتال شده اند با تزریق یک دوز از 
واکسن کوبایی می توانیم به صورت یادآور، ایمنی آنها 
را تحریک کنیم و در برابر ویروس مقاوم شوند.«

به گزارش ایرنا، وزیر بهداشت بیان کرد: »از مردم 
عزیزمان می خواهیم که پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کرده و با نظام سالمت همکاری کنند تا به 

دام ویروس جهش یافته کووید19 نیفتیم.«

وزیر کشور با تاکید بر این که فروش های فوق العاده ویژه نوروز 
توسط اصناف پیگیری خواهد شد از عدم برگزاری نمایشگاههای 

بهاره برای امسال خبر داد.
به گزارش سپید، عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان روز شنبه جلسه 
قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا گفت: »در جلسه امروز چندین 
دستور کار داشتیم که نخست نحوه و چگونگی و ارزیابی  علمکرد 
طرح شهید سلیمانی با ارائه گزارشی از سوی بسیج به عنوان یکی 
از اضالع طرح، وزارت بهداشت به عنوان مسئول هماهنگ کننده و 
سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت و نقاط ضعف و 

قوت طرح بررسی شد.«
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا افزود: »مقرر شد 
ظرف سه هفته آینده رزمایشی کلی در کل کشور با اولویت مناطق 
قرمز و نارنجی و به ویژه خوزستان داشته باشیم که در این راستا 
کمیته امنیتی ستاد ملی مبارزه با کرونا بررسی طرح را بر عهده دارد. 
به این ترتیب طرح شهید سلیمانی با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.«
وی ادامه داد: »موضوع دیگری که در این جلسه مورد ارزیابی قرار 
گرفت نگرانی از ترددهای بین شهری و داخل شهری با توجه به 
نزدیکی به ایام نوروز بود که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. 
نیروی انتظامی گزارشی را ارائه کرد و مقرر شد برای ایام نوروز طرح 
ویژه ای ارائه شود که با جدیت تردد در جاده ها به ویژه اتومبیل هایی 

که افراد مثبت در آنها حضور دارند با اتصال سیستم نیروی انتظامی 
به وزارت بهداشت نظارت روی آنها انجام شود. از سوی دیگر مقرر 
شد منع ترددهای شبانه نیز با جدیت پیگیری شود و در محل های 
تجمع اتوبوس و کامیون ها نیز طرح جدید با جدیت اعمال شود.«

وزیر کشور با تاکید بر این که امسال نمایشگاه های بهاره نخواهیم 
داشت، افزود: »موضوع خریدهای نوروز در این جلسه مورد بررسی 
قرار گرفت و قرار شد امسال نمایشگاه نداشته باشیم و فروش های 
فوق العاده توسط اصناف پیگیری شود. در همین راستا از اصناف 
تقاضا داریم رعایت پروتکل ها را با جدیت در دستور کار داشته 
باشیم و مردم نیز ضمن رعایت پروتکل ها برای خرید به جایی 
که تجمع وجود ندارد مراجعه کنند. در خصوص دستفروشان نیز 
شرایطی توسط شهرداری ها، اصناف، ناجا و استانداری آماده شده 

و ابالغ خواهد شد که باید به درستی رعایت و به آن عمل کنند.«
وی در خصوص تامین و توزیع واکسن نیز گفت: »در این جلسه این 
موضوع مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که ورود واکسن های 
خریداری شده سریعتر انجام شود تا با اولویت بندی که توسط وزارت 

بهداشت تعیین شده نسبت به واکسیناسیون اقدام شود.«
رحمانی فضلی در خصوص آخرین وضعیت استان خوزستان در 
شیوع  کرونا ویروس، تصریح کرد: »مرزهای ما با عراق بسته و 
ترددهای بین شهری و تردد به خوزستان بسته خواهد شد. همچنین 

مقرر شد دادستانی اعمال قانون توسط ناجا را با جدیت پیگیری کند 
و اصناف نیز در این حوزه باید ضمن همکاری، رعایت پروتکل ها 

را در دستور کار خود قرار دهند.«
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: »رسانه ها باید با ایجاد فرهنگ عمومی 
زمینه رعایت بیش از پیش مردم را فراهم کنند. مردم خوزستان 
تاکنون نسبت به شرایط متوسط کشور در زمینه رعایت پروتکل ها 
خوب عمل کردند؛ اما ورود حدود 3۰۰ الی 4۰۰ نفر از مرز وجود 
داشته که کارشناسان دلیل اصلی شرایط به وجود آمده را این مساله 
می دانند. لذا مرز مسدود شده است تا مشکل خوزستان نیز به زودی 

حل شود و به این ترتیب نوروز خوبی را پیش رو داشته باشیم.«

وزیر کشور: 

امسال نمایشگاه بهاره نخواهیم داشت
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد خبـر

گردش ویروس جهش یافته در خوزستان 
شرط سفر در نوروز

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به گردش 
ویروس کرونا در عراق، بر لزوم مراقبت ویژه در 
مرزهای غربی کشور و لحاظ اقدامات سختگیرانه 

عبور و مرور در این مرزها تاکید کرد.
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی روز شنبه در حاشیه 
پنجاه و هشتمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، 
گفت: »تقریباً یک سال از پیدایش ویروس کرونا در 
کشور می گذرد و دو یا سه روز هم از سالگرد ورود 
این مهمان ناخوانده به کشور گذشته و همچنان این 
مهمان ناخوانده قصد از بین رفتن ندارد و خبرهایی 
می رسد که این ویروس دچار جهش هایی هم در 
دنیا شده است که یکی از نگرانی هایی است که به آن 
پرداخته شد.« وی با اشاره به بررسی وضعیت کرونا 
در دنیا در جلسه امروز ستاد، اظهار کرد: »در مورد 
کشورهای همسایه غربی ما از جمله کشور عراق 
الزم است کامال مراقب باشیم شواهدی از گردش 
ویروس در کشور عراق وجود دارد و میزان بیماری 
در این کشور یک سیر بسیار شتابان به خود گرفته 
است. به همین دلیل در مورد استان های غربی کشور 
توصیه شد که حتما باید بیشتر مراقب باشند بویژه در 
مورد مرزهای غربی باید اقدامات سختگیرانه برای 

عبور و مرور صورت گیرد.«
رییسی گفت: »استان خوزستان یکی از استان هایی 
است که باالترین میزان شیوع بیماری را دارد. گردش 
ویروس انگلیسی در استان خوزستان مشاهده شده 
است و چندین مورد از بیماران بستری بویژه در 
اهواز و جنوب اهواز گزارش شدند و این می تواند 

یک زنگ خطر و هشدار باشد.«
وی افزود: »االن میزان رشد و سرعت انتشار ویروس 
در استان خوزستان نسبت به همه کشور باال است 
و شیب تندی دارد و باید دقت کرد شیوه نامه های 
بهداشتی به شدت رعایت شود. استان های دیگر و 
استان های شمالی مانند مازندران خوشبختانه سیر 
نزولی بیماری را طی می کنند و امیدواریم با رعایت 
بیشتر شیوه نامه ها بتوانیم شیوع بیماری را در این 
استان ها مهار کنیم و این سیر نزولی ادامه دار باشد.«

رئیسی تاکید کرد: »همچنان در سر جمع میزان بستری ها 
در سطح کشور طی هفته های گذشته افزایش مالیم 
داشته البته باید دقت کنیم زیرا در برخی استان ها 
مثل استان های شمالی که بیشترین میزان بستری را 
داشتیم اکنون در حال کاهش است؛ ولی در برخی 
استان ها بویژه استان آذربایجان غربی، خوزستان و 
چهارمحال و بختیاری شاهد افزایش بیماری هستیم 

که الزم است مراقبت بسیار دقیقی انجام دهیم.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار کرد: »بر اساس 
آخرین آمار اکنون  11 شهر قرمز داریم که همگی 
در استان خوزستان هستند، ۵۲ شهر نارنجی، ۲17 
شهر زرد و 1۶8 شهر آبی داریم و به تعداد شهرهای 

نارنجی اضافه شده است.«
وی افزود: »گرچه 11 شهر قرمز هفته گذشته همچنان 
قرمز هستند. شهرهای قرمز شامل شهرهای آبادان، 
اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، رامهرمز، دزفول، دشت 
آزادگان، شوشتر، کارون، هویزه، شادگان قرمز هستند 

و نیاز به رعایت جدی پروتکل ها است.«

وی با تاکید بر لزوم مراقبت از سالمندان و اطفال، 
تاکید کرد: »قدرت سرایت ویروس انگلیسی باال است 
و باید رعایت های قبلی را با دقت و کیفیت بهتری 
انجام دهیم. این دو گروه آسیب پذیر هستند و افراد 
باالی ۶۵ سال بهتر است تا حد امکان از منزل خارج 
نشده و در جمع حاضر نشوند، رعایت فاصله گذاری 
و زدن ماسک ضروری است. اگر جوانان می خواهند 
از پدربزرگ و مادربزرگ دیدار کنند این زمان بسیار 
کوتاه باشد و سعی کنند این دیدار مجازی باشد و در 
صورت نیاز به دیدار حضوری در مدت زمان کوتاه 

با ماسک و تهویه مناسب حاضر شوند.«
رییسی تاکید کرد: »نباید ساده انگاری کنیم، تجربه 
ثابت کرده با کاهش رعایت پروتکل ها که اکنون 
هم بیش از 1۴ درصد افت رعایت پروتکل داریم، 
میزان بیماری افزایش می یابد. مرزهای غربی کشور به 
شدت باید کنترل شود و از رفت و آمدها جلوگیری 
کنیم تا مشکلی پیش نیاید.« به گزارش ایسنا، وی 
درباره بحث واکسیناسیون کرونا تصریح کرد: »طی 
هفته های آینده منتظر رسیدن واکسن های جدید به 
دست مان هستیم  تا روند واکسیناسیون تداوم داشته 
باشد. تزریق واکسن تنها بر اساس اولویت بندی که 
ستاد ملی مقابله با کرونا و سند ملی واکسیناسیون 
تعیین کرده است انجام می شود و خارج از این سند 
هیچ کس خارج از اولویت واکسن دریافت نخواهد 
کرد، انشااهلل در روزهای آینده شاهد تداوم واکسیناسیون 

افراد آسیب پذیر باشیم.«

شرط سفر در نوروز
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین در 
تشریح  ضمن  داشت،  ایسنا  با  که  گفت وگویی 
و  کشور  در  انگلیسی  کرونای  گردش  وضعیت 
وضعیت واردات واکسن، درباره جزئیات و شروط 

انجام سفر و گردشگری در ایام عید توضیح داد.
رییسی درباره وضعیت گردشگری و سفرهای نوروزی 
با توجه به شیوع کرونا گفت: »به طور کلی بحثی که 
درباره عید نوروز و گردشگری وجود دارد و در ستاد 
ملی مقابله با کرونا هم مطرح شد، این است که ما 
یک برنامه ریزی انجام دهیم. به هر حال عید قبلی که 
گذشت و عید پیش رو درگیر کرونا هستیم و یادمان 

نرود که عید ماقبل هم درگیر سیل بودیم. بر این اساس 
سه عید نوروز است که مردم از خانه بیرون نرفته اند و 
فشارهای روحی و روانی زیادی بر روی آن هاست.« 
وی افزود: »بر همین اساس تصمیم گیری شد که اگر 
چنانچه روند نزولی  بیماری ادامه پیدا کند و میزان 
بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور بسیار 
کاهش یابد و تعداد شهرهای آبی و زردمان غالب 
باشد، بتوانیم در قالب رعایت پروتکل های کنترل 
شده برخی سفرها را داشته باشیم. به عنوان مثال در 
حال حاضر هتل ها می توانند فعالیت داشته باشند. 
اگر در هتل بتوانیم افراد را تحت نظارت و رعایت 
پروتکل ها اسکان دهیم، بسیار ایمن تر از این است 
که در جاهای دیگری که کنترلی روی آن ها وجود 

ندارد، اسکان داده شوند.«
رییسی ادامه داد: »به طور کلی سفرها را می توان در 
چهار دسته تقسیم بندی کرد؛ یک گروه ممکن است با 
تور به سفر بروند که از قبل تحت نظارت تور هتل شان 
و گردش هایی که می روند، بر اساس برنامه ریزی و 
تحت نظارت خواهد بود که سازمان گردشگری 
می تواند این ها را پوشش دهد. گروه دوم افرادی 
هستند که ممکن است برای رزرو هتل و اسکان شان 
با تور هماهنگ کنند، اما با ماشین شخصی یا پرواز 
و... سفر کنند. این گروه هم قابلیت نظارت و کنترل 
را دارند. گروه سوم فرادی هستند که خودشان به 
مسافرت می روند و ممکن است به ویالها و جاهای 
دیگری بروند که تحت نظارت نیست و گروه چهارم 
هم مسافرت کرده و در محل سفر اقدام به چادر 

زدن می کنند.«
وی گفت: »بر این اساس می توان گروه یک و دو را 
تحت نظارت و کنترل قرار داد، گروه چهار می تواند 
ممنوع باشند، اما مشکل با گروه سوم باقی می ماند که 
واقعا این گروه خیلی قابل کنترل و نظارت نیست.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد: »از 
طرفی دیگر بحث رنگ بندی شهرها هم مطرح است. 
بروز این اتفاقات یک قید دارد و دوستان باید قید و 
شرط آن را ذکر کنند. در صورتی این اتفاقات خواهد 
افتاد که ما دچار خیز چهارم نشویم. اگر در شرایط 
فعلی و نزولی تر از فعلی باشیم، این شرایطی که ذکر 
کردم، صادق است، اما اگر دچار خیز چهارم شدیم، 

تمام این برنامه ریزی ها باطل می شود. این را از االن 
به دوستان اعالم می کنیم که در حال حاضر بر اساس 
شرایط موجود برای آینده برنامه ریزی می کنیم. اگر 
این شرایط موجود تغییر کند، قطعا برنامه ریزی ها 
هم تغییر می کند. اگر وضعیت شهرها قرمز شود، 
قطعا محدودیت ها و ممنوعیت تردد بین شهری و... 

قطعا باز می گردد.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: »ویروس 
کرونای انگلیسی چند خصوصیت دارد؛ اول اینکه 
قدرت سرایت بسیار باالیی دارد، دوم اینکه افراد کم 
سن و سال تر بیشتر عالمت دار می شوند و سوم اینکه 
در حال حاضر الگوی درگیری ریه در این ویروس 
مقداری با ویروس اصلی ووهان متفاوت تر شده است. 
به طوری که 3۰ درصد میزان کشندگی اش باالتر رفته 
است.« وی افزود: »به طور کلی در اپیدمی ها اینگونه 
است که ویروسی که قدرت سرایت باالتری داشته 
باشد، به سرعت جایگزین ویروس قبلی می شود. 
زیرا در یک رقابت با ویروس قبلی است و بر این 
اساس به سرعت رشد کرده و بقیه جامعه را می گیرد 
و فرصتی نمی دهد که ویروس قبلی انتقال یابد. منتها 
اگر بیماریابی در جامعه ای قوی باشد و اطرافیان بیمار 
را تست و قرنطینه کنید، شانس سرایت و نش بیماری 

بسیار کاهش می یابد.«
رییسی تاکید کرد: »به طور کلی از زمان شناسایی یک 
ویروس به شرطی که کنترل هم نشود، حدود سه ماه 
طول می کشد که بتواند جایگزین ویروس قبلی شود. 
البته یکسری عوامل مداخله گر مانند رعایت پروتکل ها، 
استفاده از ماسک، واکسیناسیون و... می تواند سرعت 
را بسیار پایین آورد. ویروس انگلیسی در کشور 
گردش کرده، اما هنوز جایگزین ویروس قبلی نشده«
وی گفت: »ما بر اساس شواهدی که داریم، ویروس 
قطعا در کشور گردش کرده است، اما هنوز جایگزین 
ویروس قبلی نشده  است. کانون های ویروس انگلیسی 
را در اهواز، قزوین و تهران و البرز پیدا کردیم اما 
محدود هستند و به صورت کانون های کوچک هستند.«
رییسی درباره واکسن هندی و چینی کرونا و واردات 
آن ها به کشور نیز گفت: »برای واکسن چینی نیاز به 
یکسری مستندات بود که به سازمان غذا و دارو 
تحویل داده شده و امیدواریم که طی یک هفته تا 
1۰ روز آینده اولین محموله واکسن سینوفارم چینی 
در حدود ۲۵۰ هزار دوز وارد کشور شود و بعد دو 

میلیون دوز قرارداد بستند که به ما بدهند.«
وی افزود: »در زمینه واکسن بهارات هند که کوواکسین 
نام دارد، تفاهمی امضا شده و قول هایی داده اند اما به 
اندازه واکسن چینی مطمئن نیستیم که به زودی وارد 
شود. بر اساس تفاهمی که انجام شده، اعالم کردند که 
یک میلیون دوز می دهیم که ممکن است در فروردین 
و اردیبهشت به دست مان برسد، اما بیشترین امید ما به 
کوواکس است و واکسن آسترازنکایی که قرار است 
به ما تحویل دهند که حدود ۴.۲ میلیون دوز است 
که به ما اعالم کرده بودند که از نیمه فوریه تا آخر 
فوریه به دست مان می رسد که بر اساس نامه ای که ب 
ما زدند و اگر سر قول شان باشند، باید طی دو هفته 

آینده ۴.۲ میلیون دوز آسترازنکا به دست ما برسد.«
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سخنگوی سازمان غذا و دارو:  خبـر

خطتولیدواکسن»اسپوتنیکوی«درایرانراهاندازیمیشود
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »عالوه بر 
واردات حدود دو میلیون واکسن »اسپوتنیک وی« که 
به تدریج صورت می گیرد، خط تولید این واکسن نیز 
بزودی در  بخش خصوصی در کشور ایجاد می شود 
و امیدواریم تا قبل از شروع سال 1۴۰۰ انجام شود.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو 
زایی واکسن  ایمنی  اثربخشی و  درباره  ایرنا  با 
»اسپوتنیک وی« افزود: »واکسن »اسپوتنیک وی« 
یکی از بهترین واکسن های کرونا در دنیاست و 
میزان اثربخشی و ایمنی زایی آن برای افراد باالی 
۶۵ سال حدود 9۲ درصد برآورد شده و درصد 
ایمنی زایی آن در افراد باالی 7۰ سال نیز باالست 

و کمتر واکسنی این شرایط را دارد.«
وی ادامه داد: »دو دوز واکسن اسپوتنیک وی 
با فاصله ۲1 روز تزریق می شود و با توجه به 

نوع آدنوویروس آن، آنتی بادی ایجاد شده بعد 
از دوز اول تزریق این واکسن و دوز یادآور به 

گونه ای است که سیستم بدن نمی تواند آن را 
حذف کند و اتفاقی که در مورد واکسن های مشابه 

محتمل است در مورد این واکسن رخ نمی دهد.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »خرید مستقیم 
واکسن »اسپوتنیک وی« از روسیه دو میلیون دوز 
است و توافق های الزم برای ایجاد خط تولید این 
واکسن در ایران انجام شده است. امیدواریم با تولید 
مشترک این واکسن در ایران ده ها میلیون دوز از 
این واکسن را در کشور تولید و در سال 1۴۰۰ به 

بازار عرضه کنیم.«
وی ادامه داد: »ظرف هفته های آینده استقرار خط 
تولید این واکسن در کشور در یکی از شرکت های 
خصوصی کامل می شود و شاید حتی قبل از آغاز 
سال 1۴۰۰ بتوانیم واکسن »اسپوتنیک وی« را در 
کشور تولید کنیم. زیرساخت و خط تولید آن موجود 
است فقط باید ارزیابی نهایی بشود و خط تولید 

آن در  بخش خصوصی فعال شود.«

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »در حال حاضر بررسی ها نشان 
می دهد افراد جوان تر بیشتر به نوع جهش یافته کرونا )کرونای 

انگلیسی( مبتال می شوند.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان اظهار کرد: »مطالعات دانشمندان نشان می دهد ویروس کرونای 
انگلیسی که یک نوع ویروس جهش یافته محسوب می شود میزان 
سرایت پذیری، بیماری زایی و مرگ و میر باالتری نسبت به نوع 
قبلی ویروس کرونا دارد.« وی ادامه داد: »در حال حاضر بررسی ها 
نشان می دهد افراد جوان تر بیشتر به این نوع ویروس جهش یافته 
مبتال می شوند و نکته مهم این است که امروزه تنها ابزار در دست 

مردم برای پیشگیری از ابتال به این بیماری رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی مانند زدن ماسک، شستن دست ها با آب و صابون و 

رعایت فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی است.«
معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اینکه مردم باید از انجام 
سفر و ترددهای غیر ضروری در سطح شهر اجتناب کنند، بیان 
کرد: »مردم باید برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونای انگلیسی 
در هنگام خروج از خانه تا زمان برگشتن به منزل از ماسک 
استفاده کنند، به تدریج انجام واکسیناسیون در زمینه مقابله با 

بیماری کرونا کمک خواهد کرد.«
موجود، بر روی ویروس های کرونا موثر و اثربخش است.«وی گفت: »در حال حاضر تعداد قابل توجهی از واکسن های 

معاون کل وزارت بهداشت: 

کرونایانگلیسیبیشترجوانانرادرگیرمیکند

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 7هزار و 9۲۲ بیمار جدید 
کووید19 در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز جمعه تا شنبه ۲ 
اسفند 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 7 هزار و 9۲۲ 
بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که ۴7۲ نفر 
از آن ها بستری شدند.« وی ادامه داد: »مجموع بیماران کووید19 در 

کشور به یک میلیون و ۵۶۶ هزار و 81 نفر رسید.«
الری افزود: »متاسفانه ۶8 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 

و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵9 هزار و ۴۰9 نفر رسید.«
به گفته وی، خوشبختانه تا کنون یک میلیون و 337 هزار و 877 نفر 

از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »سه هزار و ۶77 نفر از بیماران 
مبتال به کووید19 در  بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت 
مراقبت قرار دارند.« وی ادامه داد: »تا کنون 1۰ میلیون و 387 هزار 

و ۵۶1 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »در حال حاضر 11 شهرستان قرمز، 
۵۲ شهرستان نارنجی، ۲17 شهرستان زرد و 1۶8 شهرستان آبی هستند.«
وی همچنین گفت: »شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، 
دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در 
وضعیت قرمز قرار دارند.« الری گفت: »طی هفته گذشته تعداد موارد 
بستری و مرگ و میر ناشی از کووید-19 در کشور نسبت به هفته 
ماقبل دارای روند افزایشی بوده است. بیشترین میزان بروز موارد مثبت 
بستری در هفته گذشته به ترتیب در استان های مازندران و خوزستان 
و بیشترین میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی از کووید-19 به ترتیب 

در استان های مازندران و گیالن گزارش شده است.«

وی افزود: »همچنین در هفته گذشته استان های خوزستان، قم و ایالم 
به عنوان استان های با کم ترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در 
کشور شناسایی شده اند. شهرستان های شوط و ماکو در استان های 
آذربایجان غربی، دره شهر در ایالم، اندیمشک، ایذه، باغ ملک، 
حمیدیه، هفت گل و هندی جان در خوزستان، شهرستان پاسارگاد، 
خنج، گراش و مهر در استان فارس و شهرستان خمین استان مرکزی 
از امروز به وضعیت نارنجی تبدیل شده اند و در مجموع 11 شهرستان 
کشور همگی از استان خوزستان در حال حاضر در وضعیت قرمز، 
۵۲ شهرستان در وضع نارنجی، ۲17 شهرستان در وضعیت زرد و 

مابقی شهرستان های کشور در وضعیت آبی بیماری قرار دارند.«
الری گفت: »با توجه به شیوع ویروس انگلیسی در کشور و قدرت 
سرایت بسیار باالی گونه جهش یافته، کووید-19 این بار با توانی 
مضاعف در حال پیش روی است. بنابراین رعایت مضاعف و جدی تر 
پروتکل های بهداشتی و پرهیز از حضور در تجمعات در شرایط 
حساس کنونی،  بیش از گذشته دارای اهمیت بوده و فراموش نکنیم 
که شکست این بیماری سهمگین تنها با همکاری مردم در عمل به 

توصیه های بهداشتی میسر است.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۶۸فوتیجدیدکرونادرکشور
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رئیس کل سازمان نظام پزشکی:  خبـر

قطع زنجیره کرونا تنها با تهیه بدون تاخیر واکسن معتبر ممکن است
رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: »قطع زنجیره این بیماری 
که صرفًا از طریق تهیه فوری و بدون تاخیر واکسن معتبر برای 
مردم و گروه های آسیب پذیر میسر است، باید فارغ از مسائل 
سیاسی و ایدئولوژیک بعنوان مقوله ای حیاتی و مصلحتی ملی 

در اولویت کاری مسئوالن امر قرار گیرد.«
به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی گفت: »در حیطه پزشکی 
و سالمت مردم هر سه ضلع به هم پیوسته مثلث اصالح و بهبود 
امور، شامل ساختار نظام سالمت، اقتصاد سالمت و نیروی انسانی 

ماهر، نیازمند توجه ویژه و ترمیم فوری نقاط ضعف است.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: »عدم تطابق رشد هزینه ها 
و تورم با سهم سالمت از GDP و عدم تکافوی بودجه های 
تخصیص یافته به بیمه ها در آینده نزدیک به تخریب قواعد اقتصاد 
سالمت و کاهش کیفیت خدمات و فروپاشی زیرساخت های 
 بخش سالمت خواهد انجامید. علی رغم تاکید مکرر برنامه های 
توسعه و قوانین مصوب سازوکار نظام ارجاع و پزشک خانواده 
فرایند  طریق  از  بخش سالمت  هزینه های   کردن  قاعده مند  و 
ناکارآمدی سیستم در عمل و  الکترونیک و  پرونده  ارجاع و 
در  و  کند  را  قانونی  و  اصالحی  فرایندهای  پیشرفت  اجرا، 

بسیاری از امور متوقف کرده است.«
وی افزود: »نیروی انسانی ارزشمند و گرانسنگ حوزه پزشکی 
بخصوص جوانان برومند و پرتالش این  بخش که سرمایه های 
اصلی این مملکت هستند، با موانع بسیار و فشار بیش از حد، 
انگیزه را از دست داده و بسیاری در مسیر مهاجرت  امید و 
پرخسارت و بعضی به کارهای دیگر روی آورده اند. بسیاری 
طی  به  اجبار  شده اند.  داوطلب  بدون  دستیاری  رشته های  از 
مسیر طرح های متعدد و طوالنی خارج از مرکز و جدایی از 
خانواده با شرایط کاری سخت، نوعی بیگاری است که امروز 
است.  کرده  پزشکی سلب  از جامعه جوان  را  تحمل  و  تاب 
در  علمی  حرکت  و  فوق  مشکالت  و  موانع  رفع  و  اصالح 
جهت مبانی قانونی و تحکیم ضوابط ساختاری نظام سالمت 
و امید و ایجاد انگیزه برای کادر خدوم درمان ضرورت امروز 

نظام سالمت است.«
سهمگین  طوفان  گذشت  که  سالی  »در  داد:  ادامه  ظفرقندی 
پاندمی کرونا، جامعه بشری را با بحرانی عظیم مواجه ساخت 
و  مقابله  نحوه  کشید،  مرگ  کام  به  را  انسان  هزار  صدها  و 
از  بارزی  نمونه  مختلف  کشورهای  در  بحران  این  مدیریت 
سالمت  و  انسان ها  حقوق  به  حکومت ها  احترام  و  اهتمام 
ابتال،  میزان  بوده و شاخص هایی چون  آن کشورها  در  مردم 

تأخیر  و  جمعیت  به  تست  تعداد  نسبت  میر،  و  مرگ  تعداد 
در تهیه واکسن، در ارزیابی مدیریت کرونا، نشانگر عملکرد 

حاکمیت هاست.« واقعی 
وی ادامه داد: »توجه و رسیدگی به عواقب و تبعات اجتماعی، 
بحران  این  از  ناشی  روانی  آسیب های  و  فرهنگی  اقتصادی، 
در کنار تامین سالمت مردم از مهم ترین اموری است که در 
یک حکمرانی خوب با تکیه بر اعتماد عمومی و سرمایه های 
اجتماعی و استفاده از نهادهای مدنی، ِخرد جمعی و تخصص 
دانشمندان مورد اعتماد مردم قابل حل و فصل خواهد بود.«

رئیس کل سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: »طوالنی شدن این بحران 
و غفلت از پیامدهای خطیر دوران همه گیری کرونا و پساکرونا از 
قبیل فقر، سوء رفتارهای اجتماعی، مشکالت روانی و بروز خشونت 
در جامعه و افت کیفیت آموزشی و مشکالت متعدد دیگر، بدون 
نگرش صحیح و برنامه ریزی هدفمند موجب ایجاد چالش های 

عمیق و آینده ای ناخوش برای جامعه خواهد بود.«

وی افزود: »قطع زنجیره این بیماری که صرفًا از طریق تهیه فوری 
و بدون تأخیر واکسن معتبر برای مردم و گروه های آسیب پذیر 
میسر است، باید فارغ از مسائل سیاسی و ایدئولوژیک بعنوان 
مقوله ای حیاتی و مصلحتی ملی در اولویت کاری مسئوالن امر 
قرار گیرد. باید با احترام به دانش بشری و خردمندانه بپذیریم 
که پاندمی کرونا به مرزها و سیاست ها احترام نمی گذارد و تا 
همه در امان و سالمت نباشند هیچکس در امان نخواهد بود.«
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، ظفرقندی در 
به  این رهگذر وظیفه خود می دانم که  پایان اضافه کرد: »در 
تکریم و تعظیم خدمات ارزشمند و فداکارانه جامعه پزشکی 
و کادر درمان در این روزگار سخت بپردازم و جانفشانی این 
عزیزان را که با تقدیم قریب سیصد شهید و ده ها هزار مبتال 
دین خود را به ملت ایران ادا کردند گرامی داشته و باید که 
این برگ افتخار زرین و تابلوی فاخر خدمت به مردم را در 

مصحف درخشان تاریخ ایران ثبت نماییم.«

مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
آخرین وضعیت تولید14 واکسن  کرونای داخلی را تشریح کرد.
به گزارش سپید، سید حیدر محمدی در گفت وگو با فارس 
درباره آخرین وضعیت تایید واکسن های داخلی در وزارت 
بهداشت توضیح داد: »14 شرکت داخلی درخواست خود را 
بهداشت  به وزارت  تولید واکسن و دریافت مجوزها  برای 
آزمایشات  گذراندن  مختلف  مراحل  در  که  کرده اند  ارسال 
هستند، به طور مثال واکسن کرونای شفافارمد که زیرمجموعه 
بنیاد برکت است در فاز یک مطالعه بالینی قرار دارد و واکسن 
رازی کد اخالق دریافت کرده و در آستانه وارد شدن به فاز 

یک آزمایشات بالینی است.«

وی عنوان کرد: »همچنین واکسن میالد داروی نور در مرحله 
دریافت کد اخالق قرار دارد و سایر واکسن ها نیز وارد فاز 

اتمام مرحله پیش بالینی نشده اند.«
محمدی با بیان اینکه واردات واکسن چینی نیز با دقت انجام 
خواهد شد، اظهار داشت: »پس از بررسی مستندات و صدور 
رای در کمیسیون مجوز واردات این واکسن ارائه خواهد شد.«
مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
اظهار درباره توزیع واکسن کرونا در داروخانه ها نیز توضیح 
داد: »اولویت توزیع واکسن کرونا در پایگاه های بهداشت است 
و در صورتی که میزان واردات و تولید واکسن در کشور به حد 

قابل قبولی برسد ممکن است در داروخانه ها توزیع شود.«

مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تشریح کرد

جزئیات تولید 14 واکسن  کرونای داخلی
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فوق تخصص بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری:  خبـر

کروناکنترلنشود،پایاناسفنددرگیرپیکهایشدیدترمیشویم

فوق تخصص بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تاکید 
کرد: »کشور در شرایط خطرناکی به لحاظ شیوع کرونا قرار دارد و 
اگر چنانچه هرچه سریعتر از شیوع گسترده بیماری جلوگیری نشود 
ممکن است تا اواخر اسفند درگیر پیک های شدیدتر بیماری شویم.«
به گزارش سپید، پیام طبرسی با اشاره به آخرین وضعیت شیوع 
کرونای ویروس انگلیسی اظهار کرد: »در تمام دنیا بحث هایی در 
مورد گونه های جهش یافته ویروس کرونای انگلیسی مطرح است، 

جهشی که از اواخر تابستان در انگلستان شناسایی شد.«
این فوق تخصص بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با 
تاکید بر اینکه در ابتدا تفاوت این گونه جهش یافته صرفا افزایش 
سرایت پذیری بود خاطرنشان کرد: »به مرور زمان طی تحقیقات 
بیشتر مشخص شد این گونه قدرت انتقال بیشتری در مقایسه با 
گونه اصلی ووهان دارد، به شکلی که کرونای انگلیسی نوجوانان را 

بیشتر نیز تهدید می کند.«
عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان این که افراد زیر ۲۰ سال بیش از 

سایرین در معرض ابتال به کرونای انگلیسی هستند، گفت: »متاسفانه 
زیر ۲۰ ساله ها هدف واکسیناسیون اضطرار نیستند و این موضوع 

چالش های پیش روی اپیدمی را دوچندان می کند.«
طبرسی ادامه داد: »متاسفانه گونه انگلیسی مرگ و میر و عوارض 
بیشتری را در مقایسه با نمونه اصلی ویروسی که مبدا آن ووهان 

چین بود دارد.«
به گفته طبرسی، کرونا مرز ندارد و نمی توان ویروس را پشت مرزها 

نگه داشت، مگر اینکه قرنطینه های سفت و سخت اعمال شود.
این استاد دانشگاه درباره عالئم کرونای انگلیسی نیز توضیح داد: 
»عالئم و عوارض این بیماری همانند کرونایی که مبدأ آن چین 
بود بروز می کند، با این تفاوت که سرعت پیشرفت این ویروس به 
مراتب بیشتراست. ولی همچنان اطالعات کافی درباره این نمونه 

کرونا در دسترس نیست.«
طبرسی با یادآوری این موضوع که موارد جدید جهش های کرونا به 
ویروس کرونای انگلیسی ختم نمی شود، هشدار داد: »ویروس کرونا 

مدام در حال جهش و چرخش است بنابراین تنها راه حل پیشگیری 
از چرخش و شیوع گسترده کرونا قطع زنجیره انتقال ویروس است.«
این فوق تخصص بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با 
بیان این که حتی با شیوع کرونای جهش یافته انگلیسی هنوز تغییر 
معنی داری در میزان مبتالیان در کشور مشاهده نشده افزود: »صرفًا 
در روزهای اخیر بیماری با شیب افزایشی در حال گسترش است. 
بنابراین الزم است مسئوالن، سیاستگذاران و مردم اعمال محدودیت ها 
و رعایت پروتکل های بهداشتی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.«
وی تاکید کرد: »کشور در حال حاضر در شرایط خطرناکی به لحاظ 
شیوع کرونا قرار دارد و اگر چنانچه هرچه سریعتر از شیوع گسترده 
بیماری جلوگیری نشود ممکن است تا اواخر اسفند درگیر پیک های 

شدیدتر بیماری شویم.«
عضو هیئت علمی دانشگاه درمورد شیوع آنفلوآنزا نیز گفت: »تا به 
امروز مورد ابتال به آنفلوآنزای ثابت شده  ای در کشور مشاهده نشده 

و اگر موردی هم شناسایی شده باشد بسیار محدود بوده است.«
طبرسی ادامه داد: »کماکمان موارد سرماخورگی و آنفلوآنزا سهم 
ناچیزی را در اپیدمی کووید به خود اختصاص می دهند و هر موردی 
از سرماخوردگی و عالئم بیماری باید با فرض کرونا مراقبت های 

الزم و مراجعه به پزشک طبق دستورالعمل ها انجام شود.«
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بسیاری از افراد عالئمی همانند 
آبریزش بینی، بدن درد و یا گلودرد را همچنان همان سرماخوردگی 
ساده می دانند و به راحتی در جامعه تردد می کنند، افزود: »متاسفانه 
این رفتارها باعث گسترش بیماری می شود به شکلی که صدمات 

ناشی از آن برای گروههای حساس می تواند جبران ناپذیر باشد.«
این فوق تخصص بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری 
هشدار داد: »به محض مشاهده هر عالمتی از بیماری باید  قرنطینه 
به سرعت انجام و در صورت نیاز برای مراحل بعدی درمان به 

پزشک مراجعه شود.«
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وی 
اظهار امیدواری کرد که با ورود واکسن هایی که وزارت بهداشت به 
آن ها مجوز استفاده می دهد تا آخر اسفندماه درصد قابل توجهی از 

گروه های پرخطر واکسینه شوند.

رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا با اشاره به اینکه تب از 
مهم ترین عالمت های کرونای انگلیسی است، گفت: »این بیماری 
در سطح کشور پراکندگی های متنوعی دارد و بیشتر در جنوب 

کشور مشاهده شده است.«
به گزارش سپید، حمید سوری درباره تاثیر ویروس انگلیسی کرونا 
بر بدن انسان و مرگ سریع اظهار داشت: »قابلیت بیماری زایی این 
ویروس باال است و در سطح کشور پراکندگی های متنوعی دارد و 
بیشتر در جنوب کشور قابل مشاهده است، این ویروس تفاوت های 
بالینی با ویروس اصلی ووهان دارد. در نوع انگلیسی تب از عالئم 
مهم محسوب می شود، سرعت پیشرفت بیماری بیشتر است و 
گاهی افراد خلط دارند اما این به معنی آن نیست که می تواند طی 
3 روز فرد را از پای درآورد، سرعت گسترش بیماری زیاد است 
و می تواند فرد مبتال را دچار غفلت کند.« وی افزود: »افرادی که 
به بیماری کرونای انگلیسی مبتال می شوند معموال در سه روز اول 
حال عمومی خوبی داشته و مشکل جدی ندارند به همین دلیل 

در مراجعه به مراکز درمانی و دریافت خدمات تعلل می کنند.«
تب  اینکه  اعالم  با  کرونا  اپیدمیولوژی  کشوری  کمیته  رییس 

شاخص ترین عالمت در بیماری کرونای انگلیسی است، خاطرنشان 
کرد: »سرفه و بقیه عوامل هم به جز تب وجود دارند ولی به نظر 
می رسد تب باالی 38 درجه اصلی ترین عالمت است. اگرچه این 
بیماری تابلوی بالینی یکسان و ثابتی ندارد، و نکته مهم در این بین 
سرعت پیشرفت بیماری است. افراد نباید تصور کنند این بیماری 
ساده است بلکه با افزایش عالمت باید به سرعت با پزشک معالج 

تماس بگیرند تا وی معاینات الزم را انجام دهد.«
وی در ادامه با اشاره به اینکه اساس کار همچنان تمهیدات پیشگیرانه و 
رعایت پروتکل های بهداشتی است، گفت: »از مجموعه ویروس های 
جهش یافته بیشتر ویروس های آفریقای جنوبی، برزیلی و انگلیسی 
مهم و نگران کننده هستند. دو نوع اول که خوشبختانه به کشور 
ما وارد نشده و بیماران نوع انگلیسی هم با تمهیدات اتخاذشده 
شناسایی و رهگیریی شده و تیم های واکنش سریع درتعامل با 
مقامات استانی به سرعت وارد عمل شده و مجموعه را تحت 

کنترل قرار می دهند.«
به گزارش فارس، سوری در واکنش به اظهارات دکتر حریرچی 
مبنی بر اینکه حدود 11 ماه است جهش ویروس در کشور ما رخ 

نداده است، گفت: »استعداد بالقوه جهش همیشه وجود دارد اما 
اتفاقی حتمی نیست. همه چیز به سیاست های اتخاذ شده و اجرای 
آن ها و همراهی مردم برای رعایت پروتکل ها بستگی دارد. موردی 
که بسیار نگران کننده است عدم رعایت پروتکل ها توسط برخی 
گروه ها است. بر اساس آمار، این پروتکل ها در برخی شهر ها به 
مقدار کافی رعایت نمی شود به همین دلیل آن دسته افرادی که این 
قوانین را رعایت نمی کنند، دیگر هموطنان را قربانی بی توجهی و 

کم توجهی خود می کنند.«

رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا مطرح کرد

تب مهم ترین عالمت کرونای انگلیسی
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مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر اعالم کرد

۳۵۷ بیـماری نـادر در ایـران
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ضمن تشریح اهداف سند 
ملی بیماری های نادر گفت: »با ابالغ این سند وظایف و 
مسئولیت هر نهادی در برابر بیماران نادر مشخص شده و 

موظف به اجرای وظایف خود خواهند بود.«
به گزارش سپید، حمیدرضا ادراکی در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به تصویب سند ملی بیماری های نادر گفت: »خوشبختانه 
این سند در مبادی مختلف و مرتبط همچون وزارت بهداشت و... تصویب و ابالغ شد و با رسیدن 

به دفتر ریاست جمهوری به سازمان هایی که مسئولیت مرتبط با بیماران نادر دارند، ابالغ می شود.«
وی ادامه داد: »بر اساس بندهای قید شده در سند هر سازمانی مسئولیت و وظایف خاص خود در برابر 
بیماران نادر را دارد؛ به عنوان مثال سازمان غذا و دارو برای تهیه ی  داروی این بیماران که عمدتاً از خارج 
از کشور تامین می شود وظایفی دارد، در ارتباط با مسائل مرتبط با زندگی و معیشت، کاردرمانی و... 
این بیماران نیز سازمان بهزیستی مسئولیت هایی دارد.« مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر افزود: »اغلب 

بیماران نادر به دلیل اختالالت ژنتیکی دچار بیماری شده اند و جلوگیری از بروز تولد فرزند بیمار دیگر 
در آن خانواده اهمیت زیادی دارد که این موضوع نیز به عهده معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم 
پزشکی است. تصویب این سند رنسانس بزرگی در تشخیص، درمان و پیگیری بیماران نادر است.«

ادراکی ادامه داد: »یکی از موارد خیلی مهم، مسئله بیمه بیماران نادر است که به وزارت رفاه سپرده 
شده تا هرطور که صالح می دانند برای بیمه و بیمه تکمیلی بیماران اقدام کنند تا حتما میزان سنگین 
داروهای بیماران را پوشش دهد و تجهیزات و داروی مورد نیاز آنها با سهولت اتفاق بیفتد. تهیه 
باندهای مخصوص بیماران EB، ویلچر مخصوص بیماران SMA و... به سختی اتفاق می افتد که در 
سند به آن ها اشاره کرده ایم تا از طریق حاکمیت برای بیماران تامین شود. این پوشش بیمه ای هنوز 
تکمیل نیست و فقط برای چند نوع بیماری صورت می گیرد، در حالی که اعتقاد ما این است که باید 
این پوشش بیمه ای به سایر بیماران هم تعمیم داده شود. عموما داروهای شان از خارج از کشور تامین 

می شود و اگر یک دوز هم دارو جابه جا شود می تواند بیمار را دچار مشکل کند.«
وی درباره آخرین آمار تعداد بیماری های نادر در ایران اظهار کرد: »۳۵۷ نوع بیماری نادر در کشور 
شناسایی شده است. بر اساس این نوع بیماری های نادر، اطلس بیماری های نادر که برای معرفی بهتر 
این بیماری ها به جامعه پزشکی تهیه شده است، جلد اول آن سال گذشته به چاپ رسید و جلد سوم 

و چهارم آن هم احتماال برای روز ملی بیماری های نادر به چاپ برسد.«

خبـر

نظامپزشکی

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره 
به بررسی شکایت از رضا ملک زاده معاون 
سابق وزیر بهداشت گفت که قرار است پس 
از وصول دفاعیات وی این پرونده به مراجع 

حقوقی مرتبط ارسال شود.
به گزارش سپید، علی خضریان در گفت وگو 
در  شکایت   ۴۰« داشت:  اظهار  ایسنا  با 
خصوص عملکرد رضا ملک زاده معاون 
سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس شورای اسالمی ارجاع شده بود 

و اعضای کمیسیون با حضور رؤسای دانشکده های 
طب سنتی، کارشناس های مرکز پژوهش ها و اعضای 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به این شکایات 

رسیدگی و آن ها را بررسی کردند.«
وی افزود: »شکایات واصله در ۳ محور تصدی 
همزمان بیش از یک شغل برخالف اصل ۱۴۱ قانون 
اساسی، عدم حمایت از طب سنتی مکمل علمی 
و بی توجهی به یافته های علمی در این خصوص 
در زمان مسئولیت معاونت در وزارت بهداشت و 
همچنین تخلف و تعارض منافع در صدور مجوز برای 
بکارگیری نوعی خاص از داروی هپاتیت C بود.«
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: »ایشان در خصوص 
عدم حمایت از طب سنتی مکمل و بی توجهی به 

یافته های علمی و کارشناسی در این خصوص و در 
دفاع از عملکرد خود در این باره اظهار داشتند که در 
زمان مسئولیتشان در وزارت بهداشت طب سنتی و 
طب مکمل علمی و دانشگاهی رشد خوبی داشته 
و توانسته در کنار طب مدرن خدمات فراوانی به 
جامعه پزشکی انجام دهد، اما بررسی های کمیسیون 
و استناد به گزارشات به دست آمده نشان داد اتفاق 
رخ داده ناشی از حمایت های معاونت تحقیقات 
و فناوری نبوده و محصول فعالیت دانشکده های 
طب سنتی و مراکز علمی کشور است، همچنین 
در خصوص ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 
تخلف آقای ملک زاده برای کمیسیون محرز شد و 
مسئولیت همزمان ایشان حداقل در دو شغل برای 

اعضای کمیسیون شفاف بود.«
خضریان افزود: »رشد قارچ گونه مدعیان طب 
سنتی که موجب سوءاستفاده این افراد شده 
است به نوعی حاصل عملکرد ایشان در 
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
و عدم حمایت از طب سنتی علمی مکمل و 
دانشگاهی بوده است که موجبات نارضایتی 
جامعه علمی کشور را فراهم کرده است.«

مجلس  نود  اصل  کمیسیون  سخنگوی 
همزمان  زاده  ملک  »آقای  کرد:  تصریح 
وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  با 
بهداشت، رئیس انجمن متخصصین گوارش و 
کبد و مدیرعامل یکی از شرکت های تولیدکننده 
داروی هپاتیت C نیز بوده اند و در دستورالعمل های 
صادرشده از سوی وزارت بهداشت و انجمن، داروی 
تولید شده توسط شرکت خود را با نام تجاری آن 
شرکت به عنوان داروی اصلی معرفی می کردند و 
این باعث متضرر شدن شرکت های تولیدی دیگر 
شده و به نوعی زیان به تولید کشور وارد کرده 
است و این تخلف نیز برای کمیسیون محرز شد.«
خضریان در پایان خاطرنشان کرد: »مقرر شد گزارش 
نهایی بررسی های کمیسیون و کارگروه مربوطه پس 
از وصول دفاعیات نهایی جناب آقای دکتر ملک زاده 

برای رسیدگی به مراجع حقوقی مرتبط ارسال شود.«

بررسی شکایت از معاون سابق وزیر بهداشت
 در کمیسیون اصل نود

عذرخواهی و توضیح 
مدیرروابط عمومی سازمان 
نظام پزشکی درباره نامه اش 

برای واکسیناسیون هنرمندان

مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی 
در صفحه توییتر خود بابت انتشار نامه 

عجیب نظام پزشکی عذرخواهی کرد.

در  کرمانپور  حسین  سپید،  گزارش  به 
صفحه توییتر خود نوشت: »شکی نیست 
که اولویت واکسیناسیون با کادر درمان 
لحاظ شدن  برای  نامه ام صرفاً  و  است 
زحمات هنرمندان در دوران کرونا در سند 
ملی بود نه فراتر از دیگران، ظاهرا هدف 
نامه به درستی بیان نشد که متواضعانه 
عذرخواهم! امیدوارم با ورود و ساخت 
سریعتر واکسن برای همه مردم، خاطر 

همگی آرام شود.«
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معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، در مورد شرایط 
طبابت در کشور برای افرادی که مدرک پزشکی دارند، توضیحاتی 
ارائه داد و گفت: »برای طبابت و دریافت پروانه مطب هیچ تفاوتی 
بین طب سنتی و مدرن نیست، عضویت در سازمان نظام پزشکی 

برای طبابت در کشور، یک قانون است.«

با مهر بر  به گزارش سپید، محمد جهانگیری در گفت وگو 
الزام دریافت پروانه تأسیس مطب تاکید کرد و گفت: »جامعه 
پزشکی برای داشتن مطب ملزم به دریافت پروانه از سازمان 

نظام پزشکی است.«
 معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران گفت: »افرادی که 

قرار است در کشور به حرفه پزشکی بپردازند، باید عضو سازمان 
نظام پزشکی ایران باشند.« 

وی در پایان افزود: »برای طبابت و دریافت پروانه مطب هیچ 
تفاوتی بین طب سنتی و مدرن نیست، عضویت در سازمان نظام 

پزشکی برای طبابت در کشور یک قانون است.«

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران:

عضویت در نظام پزشکی برای طبابت در کشور، قانون است
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رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به رییس مجلس مطرح کرد خبـر

ضرورت انجام غربالگری قبل از زایمان
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب 
به رییس مجلس شورای اسالمی ضمن تاکید بر 
ضرورت انجام غربالگری قبل از زایمان و ابقای 
قانون سقط درمانی مصوب سال1384، اظهار کرد: 
»مستدعی است در بازنگری این طرح از نظرات 
و مشاوره کارشناسان و خبرگان حوزه سالمت، 
بخصوص متخصصین حوزه زنان و زایمان بهره 
گرفته شود تا از به خطر افتادن سالمت جامعه 

و آینده سازان ایران عزیز جلوگیری بعمل آید.«
به گزارش سپید، متن نامه محمدرضا ظفرقندی 
خطاب به محمد باقر قالیباف در ذیل آمده است: 

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی

باسالم و احترام
ضمن سپاس از زحمات نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در امر خطیر قانونگذاری، همانگونه که 
مستحضر هستید طرح )جوانی جمعیت و حمایت از 
خانواده( در دستور کار نمایندگان محترم مردم قرار 
دارد و در حال طی مراحل تصویب است. تعمق در 
برخی از مفاد طرح مذکور نشانگر مواردی است که 
بعضا در نیل به هدف اصلی طرح که رشد جمعیت 
به لحاظ کیفی و کمی است خلل ایجاد نموده و زمینه 
را برای افزایش برخی جرایم فراهم می آورد. در این 

خصوص نکات ذیل قابل تامل است:
1.بخشی از طرح مذکور ناظر به حذف برنامه غربالگری 
ناهنجاری های جنینی از  بخش سالمت کشور است. 
غربالگری بارداری به منظور ارتقاء سالمت مادر و 
جنین و ایجاد اطمینان خاطر و آرامش والدین از 
تولد فرزند سالم و کاهش بار مالی دولت به جهت 
هزینه های سرسام آور مراقبت از کودکان ناتوان جسمی 
و ذهنی شدید بوجود آمده است. فرآیند غربالگری 
سالمت مادران باردار با هدف تشخیص زودهنگام 
نقص ها و اختالالت کروموزومی و ژنتیکی جنین 
و پیشگیری از تولد فرزندان معلول از اوایل دهه 
80 در ایران آغاز شد و اکنون که حدود 2 دهه از 
اجرای این طرح می گذرد، برخی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی به دنبال حذف آن هستند. امکان 
علمی و عملی پیشگیری از ناهنجاری های ژنتیکی و 
کروموزومی و وجود روش های غربالگری به صرفه 
در مقابل هزینه های سنگین اجتماعی و مراقبت های 
درمانی، انجام غربالگری پیش از تولد را به یکی از 
مطالبات اصلی زنان باردار و خانواده های ایرانی از 
نظام سالمت کشور تبدیل نموده است. براساس 
غربالگری سالمت مادران باردار اگر احتمال تولد 
نوزاد با نقش سندرم داون و اختالالت ژنتیکی در سه 
ماه اول بارداری تشخیص و محرز شود، اجازه سقط 
درمانی برای جنین صادر می شود. به اعتقاد کارشناسان 
میزان سقط درمانی در برابر سقط های غیرمجاز رقم 
اندکی است. کارشناسان حوزه سالمت ضمن ابراز 
نگرانی از تصویب پیشنهاد حذف غربالگری مادران 
باردار معتقدند این کار نه تنها منجر به افزایش جمعیت 
نخواهد شد بلکه جامعه را با تولد فرزندان معلول و دچار 
نقص، درگیر مشکالت و مسائل بسیاری خواهد کرد. 
با توجه به ابالغ سیاست های کلی جمعیت و تاکید بر 
توسعه جمعیت سالم و همچنین مطالبه ای که از سوی 
جامعه در خصوص اطمینان از داشتن بارداری ایمن 

و تولد فرزندی سالم وجود دارد، حذف غربالگری از 
برنامه سالمت و یا مشروط کردن آن به شروطی از 
قبیل ثبت اطالعات مادر، پزشک، مستندات و دالیل 
تجویز یا اقدام در سامانه پیش بینی شده در این طرح 
که موجبات افشای اسرار بیمار را فراهم می آورد، 
مغایر با سیاست افزایش جمعیت سالم است. بسیاری 
از مادران با توجه به سن خود و یا سابقه بیماری های 
ژنتیکی، از بیم بروز ناهنجاری جنین، اقدام به بارداری 
نمی کنند و هنگامی که متوجه می شوند که با غربالگری 
می توانند از سالمت جنین خود مطمئن شوند و در 
صورت وجود ناهنجاری شدید قانون به آن ها اجازه 
سقط درمانی را می دهد، با آرامش اقدام به بارداری 
می کنند. در شرایط اقتصادی کنونی که سن ازدواج و 
فرزندآوری افزایش یافته است، غربالگری نقش مهمی 
در افزایش انگیزه خانواده ها برای فرزنددار شدن ایفا 
می کند. بدیهی است در انجام تست های غربالگری قبل 
از بارداری و زایمان، مالحظات اخالقی باید رعایت 
گردد و والدین پس از مشاوره در خصوص انواع 
غربالگری و فواید و مضرات آن، آزادانه و آگاهانه 
و با اختیار کامل در خصوص انجام و یا عدم انجام 

آن تصمیم گیری خواهند نمود.

2.بخش دیگری از طرح مذکور ناظر به محدود 
کردن و بال اثر کردن قانون سقط درمانی مصوب 
1384 مجلس شورای اسالمی است. همانگونه که 
استحضار دارید این قانون مبتنی بر فتوای حضرت 
امام )ره(، مقام معظم رهبری و برخی دیگر از 
آیات عظام تصویب و به تایید شورای محترم 
نگهبان رسیده است. قانونگذار ایرانی پس از طرح 
نظرات فقهی و حقوقی مختلف، سقط جنین پس 
از ولوج روح را مطلقا حرام و غیرقانونی اعالم و 
قبل از ولوج روح را با شرایط خاص ماده واحده 
قانون سقط درمانی سال 1384 پذیرفته و با این 
اقدام گامی روبه جلو و موثر در قانونمند کردن 
مساله سقط جنین برداشته است. سقط درمانی با 
شرایطی که عمدتا ناظر به حفظ جان، سالمت 
روانی یا فیزیکی مادر باردار و یا معلولیت جنین 
می باشد، پذیرفته شده است. قانون مذکور دریچه 
اطمینانی بوده است برای بانوانی که به دلیل نگرانی 
از ناهنجاری های جنینی و تحمیل هزینه های سنگین 
نگهداری، درمان و اعمال جراحی، از اقدام به بارداری 
واهمه داشته اند و همچنین نقش مثبتی در رشد 
جمعیت در گروه های فوق الذکر داشته است. از 

سوی دیگر، محدود و یا ملغی کردن قانون سقط 
درمانی، موجبات رجوع هر چه بیشتر متقاضیان 
سقط جنین های ناقص الخلقه به مبادی غیر قانونی 
سقط را فراهم می آورد و زمینه را برای رشد و 
توسعه جرم سقط جنین و افزایش میزان مرگ و 
میر مادران باردار به دلیل اقدام به سقط غیر قانونی 
خارج از مراکز بهداشتی و درمانی و تحت نظارت 

پزشک را فراهم خواهد نمود.
با عنایت به معنویات فوق، ضمن تاکید بر ضرورت 
انجام غربالگری قبل از زایمان و ابقای قانون سقط 
در  است  مستدعی  سال1384،  مصوب  درمانی 
بازنگری این طرح از نظرات و مشاوره کارشناسان 
و خبرگان حوزه سالمت، بخصوص متخصصین 
حوزه زنان و زایمان بهره گرفته شود تا از به خطر 
افتادن سالمت جامعه و آینده سازان ایران عزیز 

جلوگیری بعمل آید.
در پایان ضمن اعالم آمادگی اعضای سازمان نظام 
پزشکی کشور جهت رفع نواقص طرح مذکور و نیل 
به اهداف سیاست افزایش جمعیت سالم و شاداب، 

برای حضرتعالی توفیق روزافزون آرزو داریم.
سازمان نظام پزشکی



خبـر

جدیدترین آمار مبتالیان و فوتی های کرونا  در جهان
آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به ۱۱۱ 
میلیون و ۲۴۹ هزار و ۷۰۷ نفر رسیده و مرگ دو 
میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۵۴ نفر بر اثر ابتال به این 

بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۸۶ میلیون 
و ۱۳۲ هزار و ۴۴۲ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ بهبود 
یافته اند. روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
که تاکنون در ۲۱۹ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، 
ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.

آمریکا تاکنون با بیش از ۲۸.۶ میلیون مبتال و بیش از 
۵۰۷ هزار قربانی، همچنان در صدر فهرست کشورهای 

درگیر با بیماری کووید-۱۹ قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از ۱۰.۹ میلیون مبتال پس از 
آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان 
به کووید-۱۹ در برزیل هم از ۱۰ میلیون نفر فراتر 
رفته است. همچنین در حال حاضر چهار کشور 
ایاالت متحده، برزیل، مکزیک و هند رکورددارِ شمار 
قربانیان این بیماری در دنیا هستند. تعداد جان باختگان 
کووید۱۹ در انگلیس نیز از ۱۱۹ هزار نفر عبور کرده 
و این کشور تاکنون بیشترین قربانیان کرونا را در بین 
کشورهای اروپایی داشته است. به عالوه هم اکنون 
تعداد قربانیان کرونا در ایتالیا هم از ۹۵ هزار نفر عبور 
کرده و در میان کشورهای اروپایی در رتبه دوم این 
جدول قرار دارد. همچنین فرانسه بیش از ۸۳ هزار، 

روسیه بیش از ۸۲ هزار و آلمان نیز بیش از ۶۸ هزار 
فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ را گزارش 
داده اند. پس از این کشورها، اسپانیا با بیش از ۶۷ 
هزار، ایران با بیش از ۵۹ هزار، کلمبیا با بیش از ۵۸ 
هزار، آرژانتین با ۵۱ هزار، آفریقای جنوبی با بیش 
از ۴۸ هزار، پرو با بیش از ۴۴ هزار و لهستان با بیش 
از ۴۱ هزار جان باخته دیگر کشورهایی هستند که 
تاکنون آمار باالی مرگ  و میر ناشی از کووید ۱۹ را 

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

۱. آمریکا: ۲۸ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۸۱۳ مبتال، ۵۰۷ 
هزار و ۷۴۶ قربانی

۲. هند: ۱۰ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۳۸۷ مبتال، ۱۵۶ 
هزار و ۲۴۰ قربانی

۳. برزیل: ۱۰ میلیون و ۸۱ هزار و ۶۹۳ مبتال، ۲۴۴ 
هزار و ۹۵۵ قربانی

۴. روسیه: چهار میلیون و ۱۳۹ هزار و ۳۱ مبتال، ۸۲ 
هزار و ۳۹۶ قربانی

۵. انگلیس: چهار میلیون و ۹۵ هزار و ۲۶۹ مبتال، 
۱۱۹ هزار و ۹۲۰ قربانی

۶. فرانسه: سه میلیون و ۵۶۰ هزار و ۷۶۴ مبتال، ۸۳ 
هزار و ۹۶۸ قربانی

۷.اسپانیا: سه میلیون و ۱۳۳ هزار و ۱۲۲ مبتال، ۶۷ 
هزار و ۱۰۱ قربانی

۸. ایتالیا: دو میلیون و ۷۸۰ هزار و ۸۸۲ مبتال، ۹۵ 
هزار و ۲۳۵ قربانی

۹. ترکیه: دو میلیون و ۶۲۴ هزار و ۱۹ مبتال، ۲۷ 
هزار و ۹۰۳ قربانی

۱۰. آلمان: دو میلیون و ۳۸۱ هزار و ۲۵۹ مبتال، ۶۸ 
هزار و ۱۱۸ قربانی

براساس آمار فوق در حال حاضر ۲۱ کشور اول این 
جدول، همگی از رقم یک میلیون ابتال عبور کرده اند 
و پس از ایاالت متحده، هند و برزیل - که سه کشور 
رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند - کشورهای 
روسیه، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، آلمان، 
کلمبیا، آرژانتین، مکزیک، لهستان، ایران ،آفریقای 
جنوبی،اوکراین، پرو، اندونزی، جمهوری چک و 

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

مقامات بهداشتی در ژاپن تایید کرده اند در 
این کشور اکنون موارد زیادی از ابتال به گونه 
جدیدی از کروناویروس شناسایی شده که 
برای  موجود  واکسن های  کارایی  می تواند 

مقابله باCOVID ۱۹- را کاهش دهد.
به گزارش سپید، این سویه جهش یافته ویروس 

در ۹۱ بیمار در منطقه کانتو تشخیص داده 
شده است.

همچنین  آساهی،  روزنامه  گزارش  بنابر   
هم  توکیو  دندانپزشکی  و  پزشکی  دانشگاه 
در ۱۸ فوریه سه مورد ابتال به این گونه را 

گزارش کرد.

مقامات گفتند که این گونه کروناویروس، 
جهش E۴۸۴K را دارد و احتماالً از خارج 

به کشور آورده شده است.
آنها تاکید کردند: »این گونه می تواند خطری 
در مسیر تالش ها برای مهار عفونت در 

آینده و در بلند مدت باشد.«ایسنا

شناسایی گونه جدید کروناویروس در ژاپن
احتمال کاهش کارایی واکسن های موجود وجود دارد

نخست وزیر روسیه روز شنبه اعالم کرد که سومین واکسن علیه 
کرونا ویروس جدید توسط مرکز علمی فدرال چوماکوف در آکادمی 

علوم روسیه تولید شده است.

به گزارش سپید، میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه گفت: 
»وزارت بهداشت این کشور سومین واکسن روسی علیه بیماری۱۹ 
COVID-موسوم به »کوویواک« )KoviVak( را ثبت کرد که 
توسط کارشناسان مرکز ویروس شناسی چوماکوف ساخته شده است.«
میشوستین در نشستی در خصوص واکسن ها برای پیشگیری از 
ابتال به بیماری ناشی از ویروس کرونا گفت: »می خواهم جلسه 
را با خبر خیلی خوبی آغاز کنم. ما امروز ثبت واکسن روسی 
»کوویواک« را تایید می کنیم. این واکسن در مرکز چوماکوف 
ساخته شده است. همچنین در اواسط ماه مارس ۱۲۷ هزار دوز 
از این واکسن در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت.« وی 
تاکید کرد: »روسیه تنها کشور در جهان است که سه نوع واکسن 

علیه کرونا را تولید کرده است.«

پیشتر دو واکسن ضد ویروس کرونا در روسیه ثبت شده بود که یکی 
از آن ها »اسپوتنیک وی« ساخت مرکز تحقیقات ملی گامالیا وابسته به 
  )Epivaccorona(»وزرات بهداشت روسیه و دیگری »اپی واکرونا

است که مرکز وکتور آن را تولید کرد.
به گزارش اسپوتنیک، مجله پزشکی النست اخیرا با پایان دادن 
به شایعات درباره واکسن روسی »اسپوتنیک وی« اعالم کرد 
-COVID ۱۹که این واکسن ۹۱.۶ درصد در مقابل بیماری

مصونیت ایجاد می کند.
در گزارش این مجله که از معتبرترین و مشهورترین هفته نامه های 
پزشکی جهان است، آمده که این واکسن مقابله با ویروس کرونا، 
روی افراد باالی ۶۵ سال اثر دارد و از سالخوردگان در مقابل حمله 

ویروس کرونا محافظت می کند.ایسنا

روسیه سومین واکسن علیه کرونا را ثبت کرد

شماره 10۱۸۷۷ ۳ اسفند ۱۳۹۹



محل بیماریابی و انجام تست کرونا کجاست؟

  امین جاللوند

صاحبنظران نظام سالمت بر این نکته اتفاق نظر 
دارند که هرچقدر کشور ما در زمینه بیماریابی 
کرونا، سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد، به همان 
نسبت هم در کنترل این پاندمی، موفق تر خواهیم 
بود. اگر بر اساس آمارهای رسمی جلو برویم، 
حدود 80 درصد بیماران مبتال به کرونا در ابتدا 
به مطب ها مراجعه می کنند. با این وجود شاهد 
هستیم که اغلب مطب ها از امکانات الزم برای 

انجام تست سریع کرونا برخوردار نیستند. 
در همین راستا، قرار است تست های تشخیص 
سریع کرونا از هفته آینده در اختیار برخی مطب ها 
قرار بگیرد تا فرآیند بیماریابی کرونا، شتاب بگیرد. 
بر اساس اطالعاتی که وزارت بهداشت منتشر کرده، 
قرار شده است که این کیت های تشخیص سریع 
کرونا تا 9 روز آینده در بین مطب  پزشکان عمومی، 
متخصصان داخلی، عفونی، ریه و دندان پزشکان 

توزیع شود.
بهداشت  شبکه  رئیس  تبریزی،  صادق  جعفر 
وزارت بهداشت هم درباره جزئیات این تصمیم 
»فرآیند  داد:  توضیح  بهداشت،  وزارت  اخیر 
انجام تست تشخیص سریع کرونا در مطب های 
خصوصی حداکثر تا 9 روز آینده آماده می شود. 
در  کرونا  سریع  تشخیص  تست  انجام  برای 
مطب ها دستورالعمل و محتواهای آموزشی نیز 
به دو صورت عملی و تئوری آماده شده است. 
آموزش عملی نیز در مراکز منتخب کووید ۱9 و 
واحدهای نمونه برداری انجام می شود و برای هر 
فرد پنج ساعت تمرین در نظر گرفته شده است. 
هر فرد باید بتواند چهار تست بدون مشکل انجام 
دهد و سپس کیت های تشخیص سریع کرونا را 

تحویل بگیرد.«
او به ایرنا یادآور شد: »برای این  که بتوانیم تست 
کرونا را در دسترس همه قرار دهیم تا به راحتی 
این کار انجام شود، تصمیم گرفته شد که کیت های 
تشخیص سریع کرونا در اختیار مطب های پزشکان 
عمومی، متخصصان داخلی، عفونی، ریه و دندان 

پزشکان قرار بگیرد.«
این مقام مسئول درباره هزینه انجام تست تشخیص 
سریع کرونا در مطب های خصوصی نیز توضیح داد: 
»در نظر گرفتن هزینه انجام تست های تشخیص 
سریع کرونا بر عهده شورای عالی بیمه سالمت 
است. پیشنهاد ما هزینه ۱0 هزار تومان برای دستمزد 
نمونه برداری است. همچنین تالش می کنیم هزینه 
کیت های تشخیص سریع کرونا را با تخفیف از 
تولیدکننده دریافت کنیم. شرکت ها در حال حاضر 
هر کیت تشخیص سریع کرونا را 90 هزار تومان 
به بخش دولتی می فروشند، اما تالش می کنیم در 
قیمت این کیت ها تخفیف بگیریم. احتمال دارد 
که قیمت هر کیت حدود ۶0 هزار تومان برای 

بخش خصوصی تمام شود و ۱0 هزار تومان هم 
دستمزد نمونه برداری خواهد بود.«

او تاکید کرد: »در زمینه انجام نمونه برداری کرونا با 
تست های تشخیص سریع در مطب ها باید فضای 
استاندارد با تهویه و ابعاد مناسب وجود داشته 
باشد. همچنین دفع پسماند نیز باید به طور دقیق 
انجام شود. موضوع سوم، ثبت دقیق این اقدام 
انجام  در سامانه های سطح یک  باید  که  است 
شود. به همین دالیل، کار قدری طول کشیده 
و در یک هفته تا 9 روز آینده اجرایی می شود. 
تست های  انجام  فرآیند  بر  نظارت ها  همچنین 

تشخیص سریع کرونا در مطب های خصوصی 
نیز در بخش های مختلف انجام می شود. معاونت 
درمان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و 
معاونت بهداشت وزارتخانه بر انجام تست های 
تشخیص سریع کرونا در مطب ها نظارت خواهند 
داشت. این نظارت ها از نظر ساختار و فضای 
فیزیکی، مهارت افراد، دفع پسماند و ثبت در 
سامانه ها انجام می شود و استمرار کار منوط به 

تحقق همه این استانداردها خواهد بود.«

موافقان و مخالفان انجام تست کرونا 
در مطب ها

انجام تست های تشخیص سریع کرونا در مطب ها 
با موافقت ها و مخالفت های متعددی مواجه شده 
است. عمده موافقان این طرح، مسئوالن و متولیان 
نظام سالمت هستند. موافقان انجام تست کرونا در 
مطب ها معتقدند اینکه مطب ها از فرآیند تشخیص 
سریع کرونا کنار گذاشته شوند، موجب می شود 
که فرآیند بیماریابی با کندی همراه باشد. آنها 
کنترل  راه های  عمده  از  یکی  که  دارند  تاکید 
در  بیماریابی  فرآیند  گسترش  کرونا،  بیماری 
مراکز بهداشتی، درمانی و مطب ها است تا هم 
بیماران مبتال به کووید ۱9 از نظر درمانی تحت 
نظر باشند و هم از شکل گیری چرخه های جدید 

بیماری جلوگیری شود. 
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
هم موافق انجام تست سریع کرونا در مطب های 

پزشکان است. او تصریح می کند: »بخش خصوصی 
و مطب ها هم به چرخه شناسایی بیماران مبتال به 
کرونا خواهند پیوست و پزشکان در مطب های 
خصوصی هم می توانند بیماریابی را انجام دهند. 
تست های سریع کرونا در اختیار آنها قرار خواهد 
گرفت تا از فرد مشکوک تست گرفته شود تا ضمن 
اقدام درمانی الزم از طریق پزشک با ثبت اطالعات 
بیمار در سامانه الکترونیکی، فرد به مراقبان سالمت 
متصل شود. تیم ها از اطرافیان بیمار تست خواهند 

گرفت و فرد، رصد و ردیابی خواهد شد.«
همچنین علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا 
در کالنشهر تهران هم از موافقان انجام تست سریع 
کرونا در مطب ها است. او تاکید دارد: »در حال 
حاضر ۱۴0 آزمایشگاه در تهران فعال و مجاز 
به انجام تست های PCR هستند. اگرچه بسیار 
خوب است که افراد با در دست داشتن تست 
کرونا، فرآیند کنترل بیماری را پیگیری کنند، اما در 
بسیاری از موارد و در هنگام اپیدمی فراگیر، عالئم 
نزدیک به بیماری حتی بدون پیوست آزمایشگاهی 
نیز باید به عنوان خود بیماری تلقی شود. در اسفند 
ماه تعداد آزمایشگاه هایی که تست های PCR را 
انجام می دادند کمتر از انگشتان دست بود. برای 
رفع این نقیصه، استفاده از ظرفیت تست های سریع 
را به کار گرفتیم. با افزایش تولید این تست ها 
مقرر شده است که به مطب ها، کلینیک ها و مراکز 

تجمعی نیز تست های سریع داده شود.«
ادامه در صفحه 12 

مطبیاآزمایشگاه؟
وزارت بهداشت اعالم کرده است که به منظور بیماریابی بهتر، از هفته آینده 
تست های تشخیص سریع کرونا در اختیار مطب برخی پزشکان قرار می گیرد

تبریزی: برای انجام تست 
تشخیص سریع کرونا در مطب ها 

دستورالعمل و محتواهای 
آموزشی به دو صورت عملی و 

تئوری آماده شده است. آموزش 
عملی نیز در مراکز منتخب کووید 

۱۹ و واحدهای نمونه برداری 
انجام می شود و برای هر فرد پنج 
ساعت تمرین در نظر گرفته شده 

است. هر فرد باید بتواند چهار 
تست بدون مشکل انجام دهد و 
سپس کیت های تشخیص سریع 

کرونا را تحویل بگیرد
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 ادامه از صفحه 11
از سوی دیگر، مخالفان انجام تست کرونا در مطب ها 
تاکید دارند که فعالیت مطب ها نباید با کار آزمایشگاه ها 
تداخل داشته باشد. به طور مثال، فرید کرمی، نایب 
رئیس انجمن آسیب شناسی ایران از مخالفان تصمیم 
اخیر وزارت بهداشت است. کرمی تاکید کرد: »در 
اختیار قرار گرفتن کیت تشخیص سریع کرونا در 
مطب ها جایگاهی در کنترل بیماری ندارد و صرفا 
منبع درآمد برای این مراکز ایجاد می شود. مطب ها 
باید به طور رایگان به تشخیص کرونا در بین بیماران 
خود اقدام کنند، در غیر این صورت این تست برای 
همه بیماران ضروری نیست و فقط باعث افزایش 

درآمد مطب ها می شود.«
او تصریح کرد: »تشخیص تست کرونا باید در 
آزمایشگاه ها انجام شود. روش سریع تشخیص 
رسالت  به  و  نیست  در مطب ها درست  کرونا 
کاری آزمایشگاه ها آسیب می زند. از سوی دیگر، 

همه بیماران هم نیاز به آزمایش کرونا ندارند.«
همچنین محمد علی برومند، عضو هیات علمی 
کرد:  انتقاد  نیز  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
»تشخیص کرونا در مطب ها قابل توجیه نیست. 
ما باید به کنترل اپیدمی کرونا کمک کنیم، نه اینکه 

بر مشکالت بیفزاییم.«

موانع توسعه تست های تشخیص کرونا
بسیاری از نیروهای فعال در آزمایشگاه ها حدود 

یک سال است که روزهای سخت و شلوغی را 
می گذرانند. حجم فعالیت حرفه ای آنها در ماه های 
گذشته، بسیار افزایش پیدا کرده است. بسیاری 
فعالیت خود  توسعه  برای  آزمایشگاه ها  این  از 
در مسیر تشخیص کرونا با چالش های متعددی 

مواجه هستند.
محمد صاحب الزمانی، دبیر مجمع انجمن های 
علوم آزمایشگاهی کشور نیز در گفتگو با سپید 
به مشکالت آزمایشگاه ها در دوران کرونا اشاره 
می کند و می گوید: »آزمایشگاه ها در دوران کرونا 
با مشکالت مختلفی مواجه هستند و کیت های 
نیز به سختی پیدا می شود. ورود  آزمایشگاهی 
کیت های پی سی آر به کشور با مشکالت متعددی 

مواجه است. متاسفانه هیچ گونه نظارتی هم بر قیمت 
کیت های آزمایشگاهی وجود ندارد. هر شرکتی هر 
طور که دلش می خواهد، کیت ها را با قیمت های 
مختلف به فروش می رساند. دسترسی به کیت های 
آزمایشگاهی نیز در نقاط مختلف کشور یکسان 
نیست. از سوی دیگر، مواد اولیه برخی از کیت های 
آزمایشگاهی نیز از خارج از کشور تامین می شود. 
در این بین، برخی می گویند ما هزینه واردات این 
کیت ها را پرداخت کرده ایم، اما به دلیل نوسانات 
نرخ ارز، این کیت ها به دست ما نرسیده است. 
حتی برای تامین مواد اولیه کیت های داخلی نیز 
به واردات نیاز داریم که گاهی در این زمینه به 

مشکل برمی خوریم.«

او با اشاره به دیگر مشکالت آزمایشگاهیان، یادآور 
می شود: »واقعیت این است که سیاست وزارت 
بهداشت در حوزه آزمایشگاهی، درست نبوده است. 
از آزمایشگاه های متقاضی تست کرونا به تعداد کافی 
بازدید نکردند و خیلی از آزمایشگاه ها را معطل 
گذاشتند. حتی باید دانشگاه ها به سمت تشویق 
آزمایشگاه ها گام برمی داشتند تا آزمایشگاه ها برای 
انجام آزمایش پی سی آر، خود را تجهیز کنند، اما نه 
تنها تشویقی صورت نگرفت، بلکه دانشگاه های 
علوم پزشکی نتوانستند آزمایشگاه های متقاضی 
تست پی سی آر را ارزیابی کنند و به آنها مجوز 
تست کرونا بدهند. تازه اخیرا برخی دانشگاه ها 
به این فکر افتاده اند که از آزمایشگاه های متقاضی 
تست کرونا بازدید کنند، در صورتی که این اقدام 
باید از همان ابتدای بحران کرونا انجام می شد.«

»برخی  می کند:  خاطرنشان  صاحب الزمانی 
آزمایشگاه ها در صورت خرابی تجهیزات خود، 
به سختی می توانند قطعات را تامین کنند. شرکت ها 
تا بخواهند این قطعات را تامین کنند، گاهی چندین 
روز طول می کشد. بعضی مواقع به دلیل تحریم ها 
اصال نمی توانند این قطعات را تامین کنند. در این 
بین، بیماران هم سردرگم می شوند. اگر وزارت 
بهداشت می خواهد آمار تست های کرونا را افزایش 
دهد و بیماریابی را قوی تر انجام دهد، باید یک 
تصمیم عالمانه و کارشناسی اتخاذ شود. باید چندین 
کارشناس و متخصص در حوزه آزمایشگاه ها، بیرون 
از مجموعه وزارت بهداشت حضور داشته باشد تا 

در سیاستگذاری ها به وزارت بهداشت کمک کنند.«
همچنین علی اکبر سیدمهدی، نماینده آزمایشگاهیان 
در شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز به سپید 
می گوید: »تست های آزمایشگاهی در بیماری کرونا، 
به دو شکل است. یک شکل از آزمایش های کرونا، 
آزمایش های مولوکوالر به نام »پی سی آر« است که از 
نمونه های بینی و حلق انجام شود. این آزمایشگاه ها 
دارای بخش مولوکوالر هستند. همچنین برخی 
آزمایشگاه های پاتولوژی، ژنتیک یا آزمایشگاه های 
تشخیص طبی نیز این بخش را اضافه کرده اند. 
بخشی از آزمایشگاه ها نیز از طریق خون، تست های 
سرولوژیک انجام می دهند. همه آزمایشگاه های 
تشخیص طبی که بخش »سرو ایمونولوژی« دارند، 
تست های ایمنی را از طریق خون انجام می دهند.«
تعداد  افزایش  به  نیاز  اینکه  به  اشاره  با  او 
آزمایشگاه های فعال برای انجام بیشتر تست های 
کرونا داریم، خاطرنشان می کند: »با توجه به شیوع و 
گسترش بیماری کرونا، تعداد آزمایشگاه ها در بخش 
مولوکوالر، کافی نیست. برخی از این آزمایشگاه ها 
به تایید وزارت بهداشت نرسیدند که بتوانند قابلیت 
خود را در این عرصه نشان دهند. البته قبل از کرونا 
نیز برخی آزمایشگاه ها به بخش مولوکوالر مجهز 
بودند، ولی به دلیل خطراتی که ممکن است در 
حین نمونه گیری وجود داشته باشد، از انجام این 
آزمایش اجتناب می کردند. به نظر می رسد که با 
توجه به شیوع کرونا، باید تعداد این آزمایش های 
مولوکوالر بیشتر شود. توصیه من این است که 
هم بخش خصوصی، خودشان به طور داوطلبانه 
برای انجام تست های کرونا درخواست بدهند 
و هم وزارت بهداشت نیز در مرحله تایید فنی 
این آزمایشگاه ها، همکاری بیشتری داشته باشد.«

سیدمهدی با اشاره به مشکالت فعلی آزمایشگاه های 
فعال در حوزه تست کرونا یادآور می شود: »اغلب 
آزمایشگاه ها در زمینه مواد مصرفی و کیت های 
تشخیصی کرونا در تنگنا هستند. با توجه به اینکه 
تعداد درخواست ها در بخش »پی سی آر« در حال 
افزایش است، کمبودهایی در این زمینه وجود دارد. 
در حوزه نمونه گیری از خون، کیت هایی که در بازار 
وجود دارد، کیت های ایرانی است و فقط به دلیل 
پاندمی و شرایط اورژانسی، این کیت ها را تایید 
می کنند. قیمت تمام شده این کیت ها بسیار باالتر 
از سایر کیت هاست. همچنین تعرفه گذاری وزارت 
بهداشت به قدری پایین است که آزمایشگاه ها 
وقتی تعرفه دولتی را رعایت می کنند، نمی توانند 
عمال از این کیت ها استفاده کنند. جالب است که 
بیمه نیروهای مسلح، موضوع تعرفه های پایین را 
متوجه شده است و به همین دلیل، تعرفه ای اضافه 

بر تعرفه دولتی پرداخت می کند.«
او تصریح می کند: »از آنجا که انجام آزمایش کرونا 
با توجه به کیت های مصرفی با تعرفه دولتی حتی 
در مراکز درمانی نیروهای مسلح نیز مقرون به 
صرفه نیست، بیمه های نیروهای مسلح، تعرفه 
دیگری تعیین کرده است. تعرفه های دولتی در این 
حوزه، تعرفه واقعی نیست و نمی تواند هزینه ها را 
پوشش دهد. انتظار می رود که تعرفه های دولتی 
به تعرفه های بیمه نیروهای مسلح نزدیک شود 
تا دخل و خرج آزمایشگاه ها با یکدیگر تناسب 

داشته باشد.«
با توجه به برنامه وزارت بهداشت برای انجام 
تست های تشخیص سریع کرونا در مطب ها، باید 
منتظر ماند و دید که آیا این طرح می تواند فرآیند 

بیماریابی کرونا را سرعت ببخشد یا خیر؟

زالی: با افزایش تولید تست های 
تشخیص سریع کرونا مقرر شده 

است که به مطب ها، کلینیک ها 
و مراکز تجمعی نیز تست های 

سریع داده شود. اگرچه بسیار 
خوب است که افراد با در دست 

داشتن تست کرونا، فرآیند 
کنترل بیماری را پیگیری کنند، اما 

در بسیاری از موارد و در هنگام 
اپیدمی فراگیر، عالئم نزدیک 
به بیماری حتی بدون پیوست 

آزمایشگاهی نیز باید به عنوان 
خود بیماری تلقی شود

رئیسی: بخش خصوصی و 
مطب ها هم به چرخه شناسایی 
بیماران مبتال به کرونا خواهند 

پیوست و پزشکان در مطب های 
خصوصی هم می توانند بیماریابی 
را انجام دهند. تست های سریع 
کرونا در اختیار آنها قرار خواهد 
گرفت تا از فرد مشکوک تست 

گرفته شود تا ضمن اقدام 
درمانی الزم از طریق پزشک با 
ثبت اطالعات بیمار در سامانه 
الکترونیکی، فرد به مراقبان 

سالمت متصل شود

کرمی: در اختیار قرار گرفتن 
کیت تشخیص سریع کرونا در 

مطب ها جایگاهی در کنترل 
بیماری ندارد و صرفا منبع درآمد 

برای این مراکز ایجاد می شود. 
تشخیص تست کرونا باید در 

آزمایشگاه ها انجام شود. روش 
سریع تشخیص کرونا در مطب ها 
درست نیست و به رسالت کاری 

آزمایشگاه ها آسیب می زند. از 
سوی دیگر، همه بیماران هم نیاز 

به آزمایش کرونا ندارند
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نایب رییس انجمن داروسازان مطرح کرد

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با تاکید بر 
لزوم بهره گیری از ظرفیت داروخانه ها در زمان 
واکسیناسیون عمومی کرونا و توزیع و عرضه این 
واکسن، در عین حال نسبت به طرح ادعاهایی 
مبنی بر خرید و فروش واکسن کرونا در بازار 

سیاه هشدار داد.
به گزارش سپید، سید علی فاطمی در گفت وگو با ایسنا 
درباره وضعیت توزیع واکسن کرونا و احتمال دخیل 
شدن داروخانه ها در این زمینه گفت: »روند سازمان 
غذا و دارو برای داروهای حساس، گران قیمت و 
داروهایی که یارانه زیادی دریافت می کنند، این است 
که این داروها را با برچسب  اصالت که یک کد 
منحصر به فرد دارند، توزیع می کند که این داروها 
در سامانه تی تک ثبت شده و این دارو کامال قابل 
رصد و پیگیری است و اگر یک دارو از زنجیره 
دارویی خارج شود، به راحتی می توان آن را شناسایی 
کرد که از کدام داروخانه یا کدام شرکت پخش، 

نشت کرده است.«
وی افزود: »وضعیتی که در حال حاضر برای واکسن 
بیماری کووید-۱۹ تبیین شده، این است که قرار 
است این واکسن در چهار فاز زمان بندی شده در 
جامعه عرضه شود که فازهای اول و دوم آن عمدتًا 
برای کادر پزشکی و گروه های پرخطر است. در 
فاز آخر واکسیناسیون کرونا که احتماال نیمه دوم 
سال ۱۴۰۰ است، قرار است واکسیناسیون عمومی 
اتفاق بیفتد. بنابراین پارت های اول واکسن کرونا 
که برای کادر درمان و گروه های پرخطر است، در 
اختیار سیستم معاونت های بهداشتی دانشگاه های 
علوم پزشکی و شبکه بهداشتی قرار می گیرد و از 
همان طریق توزیع شده و مورد نظارت هم قرار 
می گیرد. بنابراین در این فاز واکسنی در اختیار 

داروخانه ها قرار نمی گیرد.«
و  استقرار  ملی  برنامه  »در  کرد:  تاکید  فاطمی 
گسترش واکسیناسیون کرونا که از سوی معاونت 
بهداشتی تدوین شده است، چهار فاز زمانبندی 
برای واکسیناسیون مشخص شده است؛ فاز اول 
شامل کارکنان خط اول مقابله با کرونا شامل پرسنل 
بیمارستان ها، پرسنل عملیاتی اورژانس، پرسنل 
بهشت زهرا، پرسنل درمانگاه ها و مطب های عمومی، 
متخصصین عفونی، ریه، اطفال و داروخانه ها و پرسنل 
داروخانه، افراد با ریسک باال شامل پرسنل خانه های 
سالمندان، جانبازانی که در مراکز نگهداری جانبازان 
هستند، افراد کم توان ذهنی، جانبازان باالی ۵۰ درصد 
و جانبازان شیمیایی و تنفسی و افراد پرریسک و 

دارای بیماری های زمینه ای است.«
وی ادامه داد: »فاز دوم شامل افراد مسن باالی ۶۵ 
سال است. فاز سوم شامل افرادی است که در مراکز 
جمعی مانند زندان ها، افراد نظامی، مراکز نگهداری 
افراد بی سرپرست و مهاجرین و مشاغلی که بیشترین 
تماس را با مردم دارند، است. فاز چهارم شامل سایر 
افراد جامعه بر اساس اولویت سنی است که همان 

واکسیناسیون عمومی محسوب می شود.«

فاطمی ادامه داد: »از طرفی همه کشورهای دنیا 
برنامه ریزی کرده اند که تزریق عمومی واکسن کرونا 
را مانند آنفلوآنزا در اختیار داروخانه ها قرار دهند. در 
حال حاضر در کشور خودمان واکسن های اساسی 
کماکان از طریق سیستم بهداشتی در شبکه بهداشت 
تزریق می شود، اما واکسنی مانند آنفلوآنزا از طریق 
داروخانه ها برای عموم توزیع و فروخته می شود. 
البته سازمان غذا و دارو هم ضابطه ای را تدوین 
کرده که در داروخانه ها بتوانیم تزریق واکسن را از 
نظر مهارتی، تجهیزاتی، فضایی و... انجام دهیم و 
این آماده سازی در حال ایجاد است. حال زمانیکه 
قرار است توزیع عمومی یک واکسن از طریق 
داروخانه ها انجام شود، باید آن واکسن در سامانه هایی 
مانند تی تک ثبت شده و بارکد منحصر به فردی 
داشته باشد تا به بیرون نشت نکرده و سوءاستفاده 

از واکسن اتفاق نیفتد.«
وی گفت: »البته متاسفانه ناهماهنگی هایی در این 
حوزه وجود دارد؛ به طوری که در تاریخ ۳۰ آذر ماه 
ضابطه ای را برای واکسیناسیون که در آن اشاره ای 
به واکسن کرونا هم وجود دارد، تهیه، تدوین و 
تصویب می کند، اما می بینیم ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، 
معاونت بهداشتی وزارت بهداشت برنامه جامعی 
را برای واکسیناسیون کرونا اعالم می کنند که در 
داخل این برنامه هیچ اسمی از داروخانه ها به عنوان 
محل عرضه واکسن و واکسیناسیون برده نمی شود. 
این یک ایراد است که چرا هماهنگی در این زمینه 
وجود ندارد. باید توجه کرد که همه دنیا در این 

زمینه برنامه ریزی کردند.«
فاطمی با بیان اینکه در عین حال باید در نظر بگیریم 
که احتماال واکسن کرونا مانند واکسن آنفلوآنزا باید 
به صورت ساالنه تزریق شود و به این زودی ها 
کرونا ریشه کن نخواهد شد، گفت: »بنابراین باید 

در این زمینه برنامه ریزی شود و اصال امکان پذیر 
نیست که دولت بخواهد همه این ها را به صورت 
رایگان ارائه دهد. بر همین اساس است که باید 
برای توزیع عمومی واکسن برنامه ریزی کرده و از 
ظرفیت داروخانه ها برای این اقدام استفاده کنند.«

وی با بیان اینکه در کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس 
و... این برنامه ریزی انجام شده است، گفت: »اگر 
راهنمای سازمان غذا و داروی آمریکا را در زمینه 
واکسن های فایزر نگاه کنید، یکی از محل های 
عرضه را داروخانه ها اعالم کرده اند. به هر حال 
اگر بخواهیم در کشور ایمنی خوبی علیه کرونا 
ایجاد شود، باید بالغ بر ۶۰ درصد افراد جامعه 
مورد واکسیناسیون قرار گیرند. در ایران این ۶۰ 
درصد بالغ بر ۵۰ میلیون نفر است. حال امکان اینکه 
این جمعیت بخواهد صرفا از طریق شبکه های 
بهداشتی از خدمات واکسیناسیون استفاده کنند، به 
آسانی امکان پذیر نیست. بر همین اساس هم باید 
از پتانسیل داروخانه ها استفاده کرد. مشابه اقدامی 

که برای واکسیناسیون آنفلوآنزا انجام می شود.«
وی ادامه داد: »بر این اساس بعد از واکسیناسیون 
افراد اولویت دار، واکسیناسیون عمومی از طریق 
داروخانه ها اتفاق بیفتد. در حال حاضر واکسن 
سرخک، سرخجه و... به صورت رایگان از طریق 
شبکه های بهداشتی انجام می شود. در حالی که 
هزینه  مردم  آنفلوآنزا  عمومی  واکسیناسیون  در 
می پردازند. حال اینکه برای واکسیناسیون عمومی 
کرونا در سال آینده و سال های بعد کشور چه 
این  باید  و  بی اطالعیم  هنوز  دارد،  برنامه هایی 

برنامه ریزی به طور مشخص انجام شود.«
فاطمی تاکید کرد: »البته همانطور که گفتم معاونت 
بهداشتی در تاریخ ۳۰ دی ماه یک برنامه ریزی در 
این زمینه انجام داده اند که متاسفانه داروخانه ها را در 

این برنامه ندیده اند. در حالی که یکی از پتانسیل های 
بزرگ در حوزه کمک به واکسیناسیون، داروخانه ها 
هستند. به هر حال کنترل و عدم نشت داروها به 
بازار کار بسیار پیچیده ای است، اما در ایران ۱۲ 
هزار داروخانه داریم که بسیاری از آن ها می توانند 
شرایط الزم برای عرضه و همچنین تزریق واکسن 

با کنترل مناسب را فراهم کنند.«
نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به احتمال 
طرح ادعاهایی مبنی بر خرید و فروش واکسن کرونا 
در بازارهای غیر رسمی، اظهار کرد: »باید توجه کرد 
که برای نگهداری بلند مدت واکسن کرونا هم مانند 
سایر واکسن ها به فریزر منفی ۱۸ درجه نیاز است؛ 
به طور کلی زنجیره سرمایی برای نگهداری یک 
واکسن بسیار مهم است. حتی اگر مدت کوتاهی 
از یخچال یا فریزر خارج شود، واکسن کارایی اش 
را از دست می دهد. تاکنون دیده شده جاهایی که 
در خارج از کشور فرآورده ای را با عنوان واکسن 
کرونای فایزر خرید و فروش کرده بودند، همه تقلبی 
بودند. بنابراین در بازار غیر رسمی اوال احتمال دارد 
چیزی که به عنوان واکسن کرونا به افراد فروخته 
می شود، واقعا واکسن نباشد و آب یا محلول های 
دیگری باشد و دوما اگر هم واکسن واقعی باشد، 
در ناصرخسرو یا بازارهای غیررسمی دیگر امکان 
نگهداری این واکسن ها وجود ندارد و از آنجایی 
که واکسن یک فرآورده بیولوژیک است، زود از 

بین می رود و تزریق آن فایده ای ندارد.«
وی ادامه داد: »در عین حال ممکن است فرد را دچار 
عارضه هم کند. زیرا واکسن عالوه بر اینکه حاوی 
ویروس غیر فعال و مواد ژنتیکی است، این مواد 
خیلی پایدار نیستند و اگر در شرایط مناسب نگهداری 
نشوند، این مواد می توانند تغییر ماهیت داده و منجر 

به آلرژی یا حساسیت های شدید در فرد شوند.«

خطر واکسن های تقلبی کرونا   در بازار سیاه
لزوم استفاده از ظرفیت داروخانه ها
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مینو محرز، سرپرست تیم تحقیقات کارآزمایی بالینی نخستین واکسن ایرانی کرونا در گفت وگو با سپید خبر داد

 علی ابراهیمی
سرپرست تیم تحقیقات کارآزمایی بالینی اولین 
واکسن ایرانی کرونا گفت: »خوشبختانه فاز نخست 
کارآزمایی بالینی )مرحله سنجش ایمنی( واکسن 
کووبرکت به اتمام رسید و در آینده نزدیک فاز 
دوم )مرحله سنجش اثربخشی( با مشارکت 500 
داوطلب بین 18 تا 70 سال سن آغاز خواهد شد.«

مرحله اول مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونای 
ساخت محققان ایرانی از ۹ دی ماه آغازشده و این 
روزها خبرهایی از اتمام فاز نخست آن شنیده 
می شود. ازاین رو به سراغ مینو محرز، سرپرست 
تیم تحقیقاتی کارآزمایی بالینی اولین واکسن ایرانی 
رفته ایم تا در خصوص وضعیت مطالعات و ادامه 
روند تحقیقات بیشتر مطلع شویم که در ادامه متن 

این گفت وگو را می خوانید.

را  کووبرکت  واکسن  وضعیت  آخرین  سپید: 
تشریح بفرمایید؟

خوشبختانه مرحله اول مطالعات بالینی نخستین واکسن 
کرونای ساخت محققان ایرانی در ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( که از ۹ دی ماه آغازشده بود به 
پایان رسید و طی آن واکسن ها به داوطلبان تزریق 
شد؛ لذا ۵۶ داوطلب دو واکسن خود را در این مدت 
دریافت کرده اند و کار تزریق به پایان رسیده است.

سپید: اهداف فاز نخست تزریق واکسن چه بود؟
هدف ما در فاز نخست تزریق بررسی میزان ایمنی و 
بی خطر بودن واکسن بود؛ لذا نتایج به اطالع سازمان 
غذا و دارو رسید و منتظر هستیم تا مجوز آغاز 

مرحله دوم کارآزمایی بالینی صادر شود.

سپید: آیا در مرحله نخست داوطلبان عارضه خاصی 
پس از تزریق واکسن از خود نشان دادند؟

خوشبختانه همه داوطلبان این مرحله را به خوبی 

پشت سر گذاشتند و عارضه شدیدی را تجربه 
نکردند. البته با توجه به اینکه این واکسن با ویروس 
ضعیف شده ساخته شده بود در مقایسه با واکسن های 
دیگر احتمال عارضه را هم داشت. البته نمی توان 
به کمک اطالعات به دست آمده در این مرحله در 
خصوص ایمنی و اثربخشی واکسن قضاوت کرد 

و باید منتظر اطالعات مراحل بعد بود.

در  هنوز  نخست  مرحله  داوطلبان  سپید: 
هستند؟ قرنطینه 

همه داوطلبان به غیر از یک نفر )آخرین دریافت کننده 
واکسن( از قرنطینه خارج شده اند و قرار است پس 
از مراجعات سرپایی برای خون گیری و سنجش 
آنتی بادی اقدامات دیگر بر روی آنها صورت گیرد.

سپید: جنسیت و میانگین سنی افراد حاضر در 
مرحله نخست چگونه بود؟

میانگین سنی داوطلبان حاضر در مرحله نخست 
کارآزمایی بالینی بین 18 تا ۵0 سال بود و از هر دو 
جنسیت )زن و مرد( در این مرحله مشارکت داشتند.

سپید: آیا نتایج مرحله نخست منتشر خواهد شد؟
نشده  تکمیل  نخست  مرحله  نهایی  نتایج  هنوز 
است، اما همه دیتاها در قالب مقاالت علمی منتشر 
خواهند شد. البته مقاالت مرحله حیوانی واکسن 
آماده انتشار است و مقاالت مرحله نخست نیز در 
حال آماده شدن هستند؛ لذا همه مراحل در قالب 
مقاالت و ارائه نتایج کارآزمایی قابل انتشار خواهند 
اینکه در حال حاضر نیز کمیته های  بود. ضمن 
سازمان غذا و دارو به صورت مرتب در حال رصد 
اطالعات مراحل مختلف کارآزمایی هستند و پس 
از تأیید مراحل همه اطالعات به صورت رسمی 
در مجالت معتبر علمی بین المللی و نیز داخلی 

منتشر خواهند شد.

چگونه  واکسن  کارآزمایی  دوم  مرحله  سپید: 
خواهد بود؟

فاز دوم تزریق واکسن که مرحله سنجش اثربخشی 
فرآورده است، با مشارکت ۵00 داوطلب آغاز خواهد 
شد. در این مرحله افراد از سنین مختلف انتخاب 
خواهند شد و قرار است داوطلبان از بین افراد 18 

تا 70 سال انتخاب شوند.

سپید: دلیل افزایش تعداد داوطلبان مرحله دوم 
کارآزمایی بالینی چیست؟

در  مرسوم  فرآیند  اساس  بر  تعداد  افزایش 
کارآزمایی های بالینی صورت می گیرد زیرا باید در 
مراحل دوم و سوم واکسن بر روی تعداد زیادی 
از افراد و در سنین مختلف تزریق شود تا سنجیده 
شود که واکسن چه میزان ایمنی و اثربخشی در 
سنین مختلف دارد. البته همچنان تزریق واکسن بر 
روی افراد زیر 18 سال و زنان باردار ممنوع خواهد 
بود. ازاین رو 400 نفر از حاضران در مرحله دوم بین 
18 تا ۵0 سال سن خواهند داشت و 100 نفر دیگر 
از بین داوطلبان ۵0 تا 70 سال انتخاب خواهند شد.

سپید: داوطلبان مرحله دوم تزریق واکسن چگونه 
انتخاب خواهند شد؟

داوطلبان از بین افراد نام نویسی شده در سامانه 4030 
انتخاب خواهند شد که تعداد زیادی در این سامانه 
ثبت نام کرده اند و پس  از انجام آزمایش های اولیه تعدادی 
از آنها انتخاب خواهند شد. ضمن اینکه این مرحله 
نیز به صورت دوسوکور بوده و بعضی از داوطلبان 
واکسن و برخی دیگر پالسیبو را دریافت خواهند کرد.

قرنطینه  نیز  دوم  مرحله  داوطلبان  آیا  سپید: 
خواهند شد؟

داوطلبان  قرنطینه  به  نیازی  مرحله  این  در  خیر، 
نخواهیم داشت زیرا ایمنی واکسن در مرحله اول 

سنجیده شده است؛ بنابراین افراد دریافت کننده که 
اغلب آنها جوان خواهند بود تنها مدت کوتاهی در 
محل تزریق نگهداری خواهند شد و فقط در فواصل 
زمانی مشخص برای خون گیری مراجعه خواهند 
کرد. فقط داوطلبان باالی ۵0 سال )100 نفر( به 
مدت 48 ساعت در قرنطینه تحت نظر خواهند بود.

سپید: فاصله زمانی تزریق واکسن در مرحله 
دوم چند روز خواهد بود؟

تزریق واکسن در مرحله دوم نیز همچون فاز نخست 
دو نوبته و به فاصله 14 روز خواهد بود.

سپید: با توجه به اظهاراتی که در خصوص ادغام 
مراحل دوم و سوم کارآزمایی بالینی واکسن ها 
می شود، آیا احتمال چنین تصمیمی در خصوص 

واکسن کووبرکت هم وجود دارد؟
در  اتفاق  این  واکسن  به  نیاز جهان  به  توجه  با 
خصوص برخی واکسن ها افتاده است. ازاین رو ما 
ابتدا مرحله دوم کارآزمایی بالینی را آغاز خواهیم 
کرد و در صورت مثبت بودن روند می توانیم در 
اواسط مرحله دوم در خصوص ادغام مرحله دوم 
و سوم تصمیم بگیریم و درخواست صدور مجوز 

مصرف اضطراری از سازمان غذا و دارو کنیم.

سپید: واکسن از چه زمانی در دسترس خواهد بود؟
پس از طی شدن همه مراحل کارآزمایی بالینی واکسن 
از اواخر خردادماه در دسترس عموم خواهد بود. البته 
همانطور که می دانید بسیاری از واکسن ها فاز سوم 
کارآزمایی بالینی خود را در کشورهای مختلف و بر 
روی افراد زیادی انجام داده اند و این در خصوص 
واکسن ما هم صدق خواهد کرد؛ بنابراین باید در مرحله 
سوم تعداد زیادی از افراد را تحت تزریق قرار دهیم تا 
مطمئن شویم که واکسن ایمنی و اثربخشی الزم را دارد.

ادامه در صفحه 15 

مشارکت 500 داوطلب درفاز دوم کارآزمایی بالینی 
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 ادامه از صفحه 14
واکسن  بالینی  کارآزمایی  سوم  فاز  آیا  سپید: 
کووبرکت در خارج از کشور هم انجام خواهد شد؟
بر عهده شرکت  این خصوص  در  تصمیم گیری 
خواهد بود که پس از طی شدن مراحل تولید و 
تأمین نیاز داخلی، واکسن به کشورهای دیگر هم صادر 
خواهد شد. البته تالش هایی صورت گرفته و برخی 
کشورها درخواست هایی را به شرکت تولیدکننده ارائه 
کرده اند که پس از بررسی امکان ارسال واکسن به 
آنها درخواست ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سپید: شرایط نگهداری واکسن کووبرکت چگونه 
خواهد بود؟

خوشبختانه این واکسن نیاز به شرایط ویژه نگهداری 
معمولی  یخچال های  در  را  آن  می توان  و  ندارد 
نگهداری و جابجا کرد. این واکسن همچون تمامی 
قدیمی  فناوری های  با  ساخته شده  واکسن های 
ساخت نیازمند شرایط خاص نخواهد بود و به 
همین منظور احتیاجی به تجهیزات و یخچال های 

با دمای بسیار پایین و فوق سرد نخواهد بود.

سپید: واکسن کووبرکت چه تفاوتی با واکسن های 
دیگری که از سازمان غذا و دارو مجوز کارآزمایی 

بالینی گرفته اند، دارد؟
تا به اآلن مجوز آغاز کارآزمایی بالینی برای چندین 
واکسن ایرانی صادر شده که از بین آنها واکسن 
کووبرکت نخستین واکسن ایرانی بود که مجوز را 
دریافت کرد. پس ازآن واکسن موسسه رازی موفق 
به اخذ مجوز تزریق شد و واکسن مشترک ایران و 
کوبا نیز مجوز کمیته اخالق را دریافت کرده است.

با واکسن موسسه  تفاوتی که واکسن کووبرکت 
رازی دارد در این است که واکسن موسسه رازی 

با فناوری DNA نوترکیب ساخته شده درحالی که 
واکسن کووبرکت بر پایه ویروس ضعیف شده طراحی 
و به تولید رسیده است. البته واکسن مشترک انستیتو 
پاستور با کوبا هم مجوز دریافت کرده که بنده اطالع 

دقیقی در خصوص فناوری ساخت آن ندارم.

سپید: تفاوت این واکسن با واکسن های دارای 
مجوز مصرف در ایران همچون واکسن اسپوتنیک 

وی و استرازنکا در چیست؟
تکنولوژی به کار رفته در ساخت واکسن کووبرکت 
همچون واکسن چینی سینوواک بر پایه ویروس ضعیف 
شده است. ضمن اینکه یکی از واکسن های تأیید 
شده در ایران واکسن هندی است که تا حدودی 

شباهت هایی با واکسن ایرانی دارد. همچنین یکی دیگر 
از واکسن های تأیید شده در ایران واکسن اسپوتنیک 
وی روسی است که بر پایه DNA نوترکیب و نوعی 
آدنوویروس ساخته شده است که این واکسن هنوز 
مجوز مصرف از نهادهای بین المللی معتبر دریافت 
نکرده است. البته در اغلب موارد شرکت های روسی 
اعتقادی به اخذ مجوز از سوی نهادهای بین المللی 
ندارند و این موضوع در خصوص واکسن آنفلوانزای 
آنها هم پیش ازاین مطرح شده بود. لذا بنده اطالع دقیقی 
در خصوص تالش ها برای دریافت مجوز مصرف 
از نهادهای بین المللی برای واکسن کرونای روسی 
ندارم، اما می دانم که این واکسن هنوز مجوز مصرف 
از سوی سازمان جهانی بهداشت را اخذ نکرده است.

سپید: آیا واکسن کووبرکت درخواست صدور 
مجوز مصرف از سازمان جهانی بهداشت هم 

خواهد داشت؟
به سازمان جهانی  واکسن  این  اطالعات  تمامی 
بهداشت داده خواهد شد و اگر این سازمان مجوز 
مصرف دهد واکسن به سایر کشورها هم داده خواهد 
شد؛ ضمن اینکه بر اساس قوانین داخلی ایران هم 
اگر واکسنی مجوز مصرف داشته باشد می تواند 

درخواست صدور مجوز صادرات را هم بدهد.

سپید: با توجه به اینکه سازمان جهانی بهداشت جایگاه 
رگوالتوری ندارد، آیا می توان صرف تاییدیه این نهاد 
از ایمنی و اثربخشی واکسن اطمینان حاصل کرد؟
از نظر ما زمانی که اطالعات علمی یک واکسن در 
قالب مقاالت معتبر در دسترس است و سازمان جهانی 
بهداشت هم آن را تأیید می کند می توان مجوز مصرف 
داد. با توجه به اینکه امروز نیاز به واکسن در جهان 
بسیار باال است و از آنجا که فرآیند تأیید واکسن با 
روش های قبل زمان بر است باید به این اطالعات 
اطمینان کرد. ضمن اینکه ما هیچ زمانی اصرار به 
تأیید محصول از سوی FDA امریکا یا EMA اروپا 
نداشتیم و اگر سازمان جهانی بهداشت محصولی را 

تأیید کند از نظر ما قابل مصرف خواهد بود.

سپید: جمله پایانی؟
امیدواریم تمامی مراحل کارآزمایی بالینی نخستین 
واکسن ایرانی کرونا به سرعت پیش برود و ما بتوانیم 
واکسن تولید داخل را در کوتاه ترین زمان ممکن در 
دسترس داشته باشیم. البته این نوید را هم می دهیم 
که زمان زیادی برای رسیدن به این افتخار ملی 
نمانده و ما در آینده نزدیک شاهد ورود واکسن 

ساخت داخل به بازار خواهیم بود.

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 
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  یاسر مختاری
نظر  از  تقریبا دو هفته ای است که خوزستان 
شیوع کرونا، وضعیت نگران کننده ای دارد که 
موتاسیون  ویروس  چرخش  که  گونه ای  به 
و  شده  مشاهده  بیماران  از  تعدادی  در  یافته 
در   ICU تخت های  ظرفیت  در حال حاضر 
اهواز تکمیل شده و تعداد بیماران سرپایی نیز 
افزایش است. چرخش  به روز در حال  روز 
ویروس انگلیس درحالیست که به گفته وزیر 
است  کننده  نگران  به حدی  اوضاع  بهداشت 
که خواب را از چشم مسئوالن سالمت کشور 
ربوده است. این وضعیت موجب شد تا ورود 
به استان خوزستان ممنوع شده و تصمیمات 

عاجلی در این رابطه اتخاذ شود.

باالترین میزان شیوع کرونا در کشور
به گزارش خبرنگار سپید، کرونا شهرهای جنوب 
غربی کشور را در وضعیت نگران کننده ای قرار 
سادات  سیما  گفته  به  که  آنچنان  است.  داده 
یازده  هر  بهداشت  وزارت  سخنگوی  الری 
شهرستان های  تماما  کشور  قرمز  شهرستان 
گونه ای  به  وضعیت  این  هستند.  استان  این 
و  کرونا  ملی  ستاد  شنبه   جلسات  که  است 

قرارگاه عملیاتی ستاد زمانی را برای بررسی 
وضعیت این استان قرار داده و تصمیماتی را 

در رابطه اتخاذ کنند.
به گفته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی 
کرونا این استان »باالترین میزان شیوع کرونا 
در کشور« را دارد اما آنچه وضعیت این استان 
را نگران کننده کرده است چرخش ویروس 
از  تعدادی  در  که  است  انگلیسی  به  موسوم 
اهواز  جنوب  و  اهواز  در  بستری  بیماران 
مشاهده شده است این موضوع زنگ هشدار 
به  را  کشور  در  ویروس  این  شیوع  خطر  و 

صدا درآورده است.

ممنوعیت ورود به خوزستان
به گفته بسیاری از مسئوالن آنچه خوزستان را 
به این روز انداخته است تردد از مرزهای این 
استان بوده است چنانکه شنبه  عبدالرضا رحمانی 
قرارگاه  در حاشیه جلسه  وزیر کشور  فضلی 
عملیاتی ستاد ملی کرونا در میان خبرنگاران 
اظهار کرد: » حدود 300 الی 400 نفر تردد از 
اصلی  دلیل  کارشناسان  که  داشته  وجود  مرز 
این  را  خوزستان  در  آمده  وجود  به  شرایط 
است  شده  مسدود  مرز  دانند.لذا  می  مساله 
تا مشکل خوزستان نیز به زودی حل شود و 

به این ترتیب نوروز خوبی را پیش رو داشته 
باشیم.« وی افزود: »مرزهای ما با عراق بسته 
خواهد شد و ترددهای بین شهری و تردد به 
خوزستان بسته خواهد شد. همچنین مقرر شد 
دادستانی اعمال قانون توسط ناجا را با جدیت 
پیگیری کند و اصناف نیز در این حوزه باید 
ضمن همکاری رعایت پروتکل ها را در دستور 

کار خود قرار دهند.«
وی ادامه داد: »علما، شیوخ طوائف و رسانه ها 
باید با ایجاد فرهنگ عمومی زمینه رعایت بیش از 
پیش مردم را فراهم کنند. مردم خوزستان تاکنون 
نسبت به شرایط متوسط کشور در زمینه رعایت 
پروتکل ها خوب عمل کرده اند. ورود افراد از مرز 

این شرایط را به وجود آورده است.« 
 شرایط ملتهب بیماری کرونا در عراق و تردد 
آسان افراد به این استان، روز شنبه  در سخنان 
رابطه  این  در  وی  شد.  برجسته  نیز  رئیسی 
گفت:» در مورد کشورهای همسایه غربی ما 
از جمله کشور عراق الزم است کامال مراقب 
باشیم شواهدی از گردش ویروس در کشور 
عراق وجود دارد و میزان بیماری در این کشور 
یک سیر بسیار شتابان به خود گرفته است. 
ادامه در صفحه 17 

درخوزستانچهمیگذرد؟
معاون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در گفت وگو با سپید:  

خوزستان در حال حاضر وضعیت مناسبی از نظر شیوع کرونا ندارد

رحمانی فضلی: حدود 300 
الی 400 نفر تردد از مرز وجود 

داشته که کارشناسان دلیل 
اصلی شرایط به وجود آمده در 

خوزستان را این مساله می دانند.
لذا مرز مسدود شده است تا 
مشکل خوزستان نیز به زودی 

حل شود و به این ترتیب نوروز 
خوبی را پیش رو داشته باشیم.

علوی: تعدادی از نمونه های 
آزمایشگاهی را برای تشخیص 
نوع موتاسیون یافته ویروس 
به انستیتو پاستور در تهران 

ارسال کردیم. افرادی که به این 
ویروس مبتال شدند کسانی بودند 

که به عراق مسافرت کرده یا با 
این مسافرین در ارتباط بودند
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 ادامه از صفحه 16
به همین دلیل در مورد استان های غربی کشور 
توصیه شد که حتما باید بیشتر مراقب باشند بویژه 
در مورد مرزهای غربی باید اقدامات سختگیرانه 

برای عبور و مرور صورت گیرد.«

افزایش نگرانی ها در مورد خوزستان
وضعیت خوزستان به گونه ای است که به گفته 
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی که خواب و خوراک را از مسئوالن 
این  در  نمکی  است.  ربوده  کشور  بهداشتی 
به  شادگان  در  »متاسفانه  کرد:  اظهار  رابطه 
عنوان اولین کانون و سپس در رامهرمز، اهواز 
و آبادان و قسمت های جنوب و به خصوص 
غرب استان خوزستان به شدت گرفتار شدیم. 
همانطور که قبال گفتم این ویروس به مراتب 
سرکش تر و مهاجم تر از ویروس قبلی است و 
همانطور که گفتم این ویروس هم ابتالی بیشتر، 
بیشتری  میر  و  مرگ  هم  و  بیماری زایی  هم 
نسبت به ویروس ووهان دارند. همکارانم در 
خوزستان به شدت مراقبند و تیم های مختلفی 
و  داشتیم  مفصلی  برنامه های  فرستادیم.  را 
شنبه  هم در ستاد ملی تصمیمات خوبی اتخاذ 
و  دانشگاه  رییس  به  اختیارات خوبی  و  شد 

استاندار داده شد.«
نمکی تاکید کرد: »متاسفانه کانون اصلی گرفتاری 
ما در خوزستان با ویروس انگلیسی مسافرینی 
بودند که از کشور همسایه ما عراق می آمدند. 
و  عبور  ثانوی  اطالع  تا  و  بستیم  را  مرزها  ما 
مروری از مرزها نخواهیم داشت. از طرفی از 
وزیر کشور تقاضا کردم که به عنوان فرمانده 
قرارگاه عملیاتی ابالغ کنند که مرزهای ما به 
عراق از مسیر استان های غربی مانند کرمانشاه 
نداشته  تردد  و  شود  بسته  سرعت  به  ایالم  و 
باشیم. همچنین تصمیم گرفتیم که پروازهای به 
استان خوزستان را مدیریت کنیم. همکارانم در 
بیماریابی به شدت دارند کار می کنند. همچنین 
قرار شد مسیر رفت و آمد قسمت های شمال و 
شرق استان که آلودگی به ویروس موتاسیون 
یافته را نداشته با قسمت های دیگر قطع شود.«

آخرین وضعیت خوزستان
در رابطه با آخرین وضعیت  خوزستان سید محمد 

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی  علوی معاون 
جندی شاپور اهواز در گفت وگو با سپید اظهار 
کرد: » خوزستان در حال حاضر وضعیت مناسبی 
ندارد و در حال حاضر یازده شهر این استان در 
وضعیت قرمز و منطقه پرخطر از منظر ابتال به 
ویروس هستند این در حالی است که هشت 
شهر نیز در وضعیت نارنجی قرار دارند. بر همین 
اساس از 27 شهر استان 19 شهر در وضعیت 

پرخطری قرار دارند.«
وی افزود: »تعدادی از نمونه های آزمایشگاهی 
را برای تشخیص نوع موتاسیون یافته ویروس 
به انستیتو پاستور در تهران ارسال کردیم. افرادی 
که به این ویروس مبتال شدند کسانی بودند که 
به عراق مسافرت کرده یا با این مسافرین در 

ارتباط بودند.« 
وی افزود:» از سوی دیگر اولین فردی که به 
این ویروس مبتال شد مسافری بود که از هلند 
به این استان وارد شد. از همان روزهای نخست 
این فرد قرنطینه شده و و خانواده وی نیز در 

رصد کامل قرار گرفت.«
علوی همچنین در رابطه با با مرگ دو خردسال 
اهوازی در اثر ویروس انگلیسی اظهار کرد: »با 
توجه به اینکه ویروس قبلی کرونا مرگ و میری 
در بین کودکان نداشت ما نیز مواردی از مرگ 
کودکان نداشتیم به همین دلیل نمونه های آزمایش 
این دو کودک فوت شده را برای بررسی های 
بیشتر به انستیتو پاستور ارسال کردیم که جواب 

آن به زودی اعالم می شود.«

ICU تکمیل ظرفیت تخت های
درمان  معاون  سلطانی  فرهاد  دیگر  سوی  از 
از  نیز در گفت وگویی  دانشگاه جندی  شاپور 
 ICU تکمیل شدن ظرفیت تمامی تخت های

خبر داد و گفت: »در اهواز، بیمارستان رازی و 
امیرالمومنین)ع( با همه ظرفیت و بخش هایی 
از بیمارستان های فاطمه الزهرا)س(، سینا، امام 
خمینی)ره(، گلستان و بقایی یک در حال ارائه 
خدمت به بیماران مبتال به کرونا هستند. در دو 
طالقانی  آیت اهلل  بیمارستان  نیز  آینده  روز  سه 
قدیم به بیمارستان های پذیرای بیماران مبتال به 

کرونا در اهواز افزوده می شود.«

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
حاضر  حال  »در  گفت:  اهواز  شاپور  جندی 
در زمینه تخت عادی مشکلی وجود ندارد اما 
ICU، صد درصد تکمیل  ظرفیت تخت های 
شده است که باید مراقب باشیم در این زمینه 

به مشکل برنخوریم.«
قابل  آینده  »وضعیت  کرد:  تصریح  سلطانی 
پیش بینی نیست و با توجه به وضعیت قرمز به 
ویژه در جنوب خوزستان، مردم باید از رفت 
روند،  این  با  کنند.  پرهیز  غیرضروری  آمد  و 
ممکن است دچار کمبود خدمات درمانی شویم 

و بیمارستان ها جوابگو نباشند.«
علوی نیز اظهار کرد: در روز گذشته 900 بیمار 
جدید مبتال شناسایی شدند که عمده این افراد 
سرپایی بودند در واقع تعداد افراد سرپایی بیشتر 

افراد بستری است.«

تصمیمات استانی
استاندار  دشتکی  سلیمانی  قاسم  حال  این  با 
خوزستان نیز روز شنبه دوم اسفندماه در جلسه 
ستاد ملی کرونا اظهار کرد: »روند افزایشی بیماری 
در خوزستان از بهمن ماه آغاز شد و از چند روز 
پیش شدت گرفت، شاید یکی از مهم ترین عوامل 

این مساله، تردد روزانه بیش از 300 مسافر عراقی 
از مرزهای شلمچه و چذابه است.«

وی افزود: »در این راستا یک روز قبل از معارفه 
من، جلسه ای با ستاد مدیریت کرونا در خوزستان 
و شورای تامین برگزار و تصمیمات خوبی اتخاذ 
شد. همزمان و به صورت مکرر با وزیر بهداشت، 
وزیر کشور و مسئوالن بهداشت و درمان استان، 
جلساتی برگزار شد. روز گذشته نیز مجددا با 
حضور معاون درمان وزیر بهداشت و همراهان وی 
جلسه ستاد مدیرت کرونا درخوزستان و شورای 

تامین برگزار و تصمیماتی خوبی اتخاذ شد.«
استاندار خوزستان گفت: »عالوه بر مساله تردد 
این مسافران، بحث فرهنگ حاکم در خصوص 
برگزاری مراسم عروسی و عزاداری ها در قبایل و 
عشایر خوزستان شدید است و مدیریت این مساله 
سخت است بنابراین تصمیم گرفته شد قبل از 
برگزاری هر مراسم، بزرگان دعوت و در خصوص 

عدم برگزاری مراسم تصمیم گیری شود.«
قرمز،  شرایط  »در  کرد:  بیان  سلیمانی دشتکی 
نارنجی و زرد باید دستورالعمل ها با قوت رعایت 
شود و تنها در صورتی که میزان ابتال به صفر 
برسد، شرایط آبی یا سفید در نظر گرفته شود.«
وی ادامه داد: »فعال به مدت یک هفته تردد در 
مرزهای خوزستان ممنوع شد تا شرایط انجام 
اقامتگاه  و  فراهم  صحیح تر  و  قوی تر  تست 
موقت برای استراحت چند ساعته این افراد تا 
زمان مشخص شدن نتایج تست، ایجاد شود. 
و  اقشار  برای  نیز  شدیدتری  محدودیت های 
احتماال  که  می شود  اعمال  مختلف  گروه های 

در کوتاه مدت اثرگذار خواهد بود.«
استاندار خوزستان افزود: »گروه نظارت را قوی تر 
کرده ایم و مقرر شده است که  قرارگاه نظارت بر 
اجرای مصوبات به شدت با همکاری دستگاه های 
ذی ربط فعالیت کند. قرارگاه غربالگری محله 
به محله طرح شهید سلیمانی نیز با تقسیم کار 
دقیق و لزوم مشارکت همه دستگاه ها فعال تر 

شده است.«
سلیمانی دشتکی گفت: »فعال اعمال محدودیت های 
شدید برای مدت زمان یک هفته تصویب شده 
است که در صورت نیاز تمدید خواهد شد. با توجه 
به اینکه رشد بیماری زیاد است به احتمال زیاد 
محدودیت ها تمدید خواهد شد البته این تصمیم، 

مشکالت و تبعاتی خواهد داشت.«
وی تصریح کرد: »در برخی شهرها و مناطق به 
دلیل سرعت انتشار ویروس، باید به صورت 
راستا  این  در  که  تصمیم گیری شود  لحظه ای 
مجوز اخذ تصمیمات محلی برای کنترل بیماری 
مورد نیاز است که امیدواریم این پیشنهاد در 
و  صادر  مجوز  این  و  بررسی  مربوطه  کمیته 
اختیار تصمیم گیری به استان داده شود تا نیازی 
باید  نباشد.  مرکز  از  اجازه  اخذ  و  مراوده  به 
در مدت تعطیلی بازار، وصول مالیات توسط 
امهال  نشود.  محاسبه  مالیاتی  امور  اداره کل 
کار،  و  مراکز کسب  چک های سررسید شده 
تخفیف مالیات دوره سه ماه اصناف و اتحادیه ها، 
حمایت مالی دولت از اقشار متضرر از اعمال 
محدودیت ها، تعویق یا تقسیط قبوض خدماتی 
و تعویق اقساط سررسید شده بانکی صاحبان 
مشاغل به مدت شش ماه و کمک سازمان تامین 
اجتماعی در خصوص بیمه اصناف و مشاغل 
در  امیدواریم  که  هستند  پیشنهادات  دیگر  از 

این زمینه تصمیم گیری شود.«

سلطانی: در حال حاضر در زمینه 
تخت عادی مشکلی وجود ندارد 
اما ظرفیت تخت های ICU، صد 

درصد تکمیل شده است که باید 
مراقب باشیم در این زمینه به 

مشکل برنخوریم

سلیمانی دشتکی: روند 
افزایشی بیماری در خوزستان 
از بهمن ماه آغاز شد و از چند 
روز پیش شدت گرفت، شاید 

یکی از مهم ترین عوامل این 
مساله، تردد روزانه بیش از 

۳۰۰ مسافر عراقی از مرزهای 
شلمچه و چذابه است
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