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باواکسینهکردنسالمندانوجانبازانمقیمآسایشگاهها خبـر

فاز دوم واکسیناسیون کووید19 در کشور کلید خورد

وزیر بهداشت گفت: »خوشبختانه فاز دوم 
شد،  آغاز  کشور  در  عمومی  واکسیناسیون 
نظام  در  ما  بر همکاران  فاز عالوه  این  در 
گروه های  و   ICU در  بخش های  سالمت 
بهداشتی  مراکز  و  بیمارستانها  پرخطر 
سالمندان  گروه  واکسیناسیون  درمانی، 

شد.« شروع  پذیر،  آسیب  گروه  عنوان  به 
به گزارش سپید، سعید نمکی در حاشیه آغاز 
آسایشگاه ها،  مقیم  سالمندان  واکسیناسیون 
اظهار داشت: »روز پنج شنبه به شکل نمادین، 
آسایشگاه  از  را  گروه ها  این  واکسیناسیون 
اکثر  در  جمعه  روز  و  کردیم  آغاز  کهریزک 

سالمندان  سرای  و  معلوالن  آسایشگاه های 
کشور این کار ادامه پیدا خواهد کرد.«

وی افزود: »در این فاز حدود 20 هزار نفر از 
سالمندان و معلوالن پرخطر واکسینه می شوند. 
واکسیناسیون  ملی  سند  اساس  بر  همچنین 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  در  که  کووید19 

مصوب شده، واکسیناسیون سایر گروه ها بر 
حسب گروه بندی و با اولویت کادر بهداشتی و 
درمانی، گروه های آسیب پذیر مانند سالمندان، 
بیماران خاص، جانبازان شیمیایی و گروه های 
پرخطری که در معرض آلودگی هستند انجام 

می شود.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »پس از واکسیناسیون 
واکسینه  عادی  جمعیت  هدف،  گروه های 
پایان  تا  که  است  این  ما  برآورد  می شوند. 
را  هدف  گروه های  اکثر  بتوانیم  شهریورماه، 

کنیم.« واکسینه 
گفت:  ایرانی  کرونای  خصوص  در  نمکی 
»هنوز جهش قابل توجه داخلی که به عنوان 
جهش ملی از ویروس بخواهیم اعالم کنیم، 
نداشته ایم اما هر لحظه ممکن است در گوشه ای 
از کشور شاهد جهش ویروس باشیم. امروز 
بر  تسلط  کمال  در  ما  همکاران  خوشبختانه 
را  تست ها  تعداد  و  هستند  بیماری  وضعیت 

داده ایم.« افزایش 
کرد:  خاطرنشان  نمکی  وبدا،  گزارش  به 
خوزستان  استان  در  فقط  »امروز)پنج شنبه( 
انجام شد در  500 تست  12 هزار و  حدود 
25 هزار  حالیکه کل تست ها در کشور قبال 
تست در روز بود و امروز از مرز 100 هزار 
خانه  به  خانه  و  می گذریم  روز  در  تست 
دنبال موارد ابتال به بیماری می گردیم و اگر 
اوضاع  کنترل  کنند،  رعایت  و  کمک  مردم 
در دست ما است و نگرانی عمده ای تا این 

نداریم.« لحظه 

دلیل  »به  گفت:  کرونا  با  مقابله  ستاد  علمی  کمیته  عضو 
اینکه تعداد مسافران زیاد است فاصله گذاری اجتماعی در 

نمی شود.« رعایت  مترو 
به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
زدن  مانند  بهداشتی  »دستورالعمل های  کرد:  اظهار  جوان 
باید  صابون  و  آب  با  دست ها  مرتب  شستن  و  ماسک 
ابزار  تنها  امروزه  به طور دقیق رعایت شود.  توسط مردم 
بیماری کرونا همان  از  پیشگیری  برای  در دسترس عموم 
منزل  به  رسیدن  تا  خانه  از  هنگام خروج  از  ماسک  زدن 
است و افراد باید فاصله گذاری اجتماعی را برای محافظت 

از خود و اطرافیان رعایت کنند.«
کشور  مناطق  از  برخی  در  مردم  »متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
بیماری کرونا را جدی نگرفته اند و رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی کاهش پیدا کرده است که این موضوع باعث چرخش 

انتقال احتمالی ویروس کرونا در جامعه خواهد شد.« و 
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا بیان کرد: »در حال 
حاضر فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی در ناوگان حمل و 
نقل عمومی مانند مترو  به خوبی رعایت نمی شود. اگر در 
هر واگن جمعیت زیادی سوار شوند در صورتیکه فردی 

ناقل بیماری باشد به دلیل نبود تهویه مناسب و  گردش هوا 
در مترو باعث انتقال احتمالی ویروس کرونا خواهد شد.«
مردم  شهر  سطح  رستوران های  در  »متاسفانه  افزود:  وی 

برای خوردن غذا در کنار هم نشسته و به بهانه فضای باز 
سبب  مسئله  این  که  نمی کنند  رعایت  را  اجتماعی  فاصله 

چرخش ویروس کرونا در سطح جامعه خواهد شد.«

محرز،عضوکمیتهعلمیستادمقابلهباکرونا:

فاصلهگذاریاجتماعیدرمترورعایتنمیشود
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رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت:  خبـر

مصونیت واکسن های کرونا موقتی است
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: »هنوز برای قضاوت درباره مدت زمان 
ایمنی زایی و مصونیت پس از تزریق واکسن های کرونا زود است 
اما در مورد همه واکسن های موجود در دنیا مدت زمان بیش از 

هفت یا هشت ماه مصونیت پیش بینی نمی شود.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو با ایرنا درباره 
ایجاد  مصونیت  و  ایمنی  مدت  چه  کرونا  واکسن های  اینکه 
می کنند، افزود: »در مورد همه واکسن های کرونا موجود در 
ندارد  ماه وجود  از چند  بیش  و مصونیت  ایمنی  تصور  دنیا 
البته قضاوت در این مورد هنوز زود است و نمی توان اظهار 

نظر قطعی در این مورد داشت.«
وی توضیح داد: »یک نوع ایمنی هومورال داریم که بر اساس 
وجود آنتی بادی های خنثی کننده است و یک نوع ایمنی سلولی 
داریم، قاعدتًا در مورد کووید19 ایمنی هومورال مثال بعد از 
تزریق واکسن چند ماه پیش بینی می شود و ایمنی سلولی نیز 
بیش از هفت تا هشت ماه پیش بینی نمی شود. البته واکسن های 
کرونا همگی در یکی دو ماه اخیر تزریق شده اند و هیچ مطالعه ای 
در مورد مدت زمانی ایمنی زایی آنها هنوز انجام نشده و اکنون 
هیچ کس نمی تواند اظهار نظر قطعی درباره مدت زمان ایمنی 

زایی این واکسن ها داشته باشد.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »همه پیش بینی ها درباره 
مدت زمان مصونیت و ایمنی زایی واکسن های کرونا در حد 
اسپوتنیک  واکسن  حداقل  امیدواریم  است.  گمان  و  حدس 
وی روسیه که یکی از بهترین واکسن های دنیاست و میزان 
اثر بخشی و ایمنی زایی آن حتی برای افراد باالی ۶۵ سال 
حدود 9۲ درصد برآورد شده و سایر واکسن هایی که وزارت 
بهداشت تایید کرده و به آن ها مجوز مصرف اضطراری داده، 
است  اما ممکن  کنند.  ایجاد  ایمنی  توجهی  قابل  زمان  مدت 
برای ادامه ایمنی زایی این واکسن ها به دوز یادآور نیاز باشد.«
کشور  به  واکسن هایی  »فقط  بود:  گفته  این  از  پیش  جهانپور 
وارد می شوند که از کمیسیون تشخیص صالحیت دارو و مواد 

بیولوژیک سازمان غذا و دارو مجوز داشته باشند.«
سازمان غذا و دارو تاکنون برای پنج واکسن خارجی مجوز 
واکسن  آن ها  اولین  است،  کرده  صادر  اضطراری  مصرف 
اسپوتنیک وی بود که تاکنون دو محموله این واکسن شامل 

یک محموله ۲۰ هزارتایی و یک محموله 1۰۰ هزار تایی وارد 
برای  از آن مجوز مصرف اضطراری  بعد  کشور شده است. 
موسسه  ساخت  کوواکسین  واکسن  شامل  دیگر  واکسن  سه 
باهارات بیوتک هند، واکسن آسترازنکا - آکسفورد تولیدی 
R-pharm روسیه و واکسن آسترازنکا - آکسفورد ساخت 

SKBio کره جنوبی را صادر کرد. شرکت 
آخرین واکسن خارجی که سازمان غذا و دارو برای آن مجوز 
مصرف اضطراری در ایران صادر کرده، واکسن شرکت سینوفارم 
چین است. سازمان غذا و دارو چهارم اسفند مجوز ورود و 
BBIBP-corV ساخت  واکسن  اضطراری مشروط  مصرف 
شرکت سینوفارم چین را صادر کرد تا سبد خرید مستقیم واکسن 
کرونا در کشور از پنج منبع خارجی مشخص شود. قرار است 
هفته آینده ۲۵۰ هزار دوز از این واکسن چینی نیز وارد کشور 
شود. عالوه بر تالش برای تولید واکسن کرونا در کشور که به 

گفته وزیر بهداشت بهار سال آینده وارد بازار می شود. واردات 
حدود 1۶.8 میلیون واکسن از سبد کوواکس نیز قرار است در 

بهار سال آینده به کشور انجام شود.
از روز  با دهه فجر و  ایران همزمان  واکسیناسیون کرونا در 
۲1 بهمن با واکسیناسیون حدود 1۰ هزار نفر از کادر درمان 
بعد  شد.  شروع  یو  سی  آی  بخش های  کارکنان  اولویت  با 
حدود  واکسیناسیون  بهداشت،  وزیر  اعالم  اساس  بر  آن  از 
1۰۰ هزار نفر از کادر درمان از هفته گذشته در مرحله دوم 
است  قرار  مرحله  این  در  البته  که  شد  شروع  واکسیناسیون 
عالوه بر کادر درمان گروه های آسیب پذیر دیگری از جمله 
سالمندان، معلوالن و جانبازان نیز مشمول این واکسیناسیون 
قرار گیرند. بر همین اساس واکسیناسیون سالمندان نیز از روز 
آسایشگاه  در  بهداشت  وزیر  با حضور  اسفند  هفتم  پنجشنبه 

کهریزک شروع شد. سالمندان 

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به فوت ۶9 فرد مبتال به کرونا 
گفت: »با این حساب مجموع جانباختگان به ۵9 هزار و 899 تن رسید.«

به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از روز پنج شنبه 
قطعی  معیارهای  اساس  بر  و   )1399 اسفند   8( جمعه  تا 
تشخیصی، 81۰3 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور 

شناسایی شد که ۵9۲ نفر از آن ها بستری شدند.«
یک  به  کشور  در  کووید19  بیماران  »مجموع  افزود:  وی 

میلیون و ۶1۵ هزار و 18۴ نفر رسید.«
خود  جان  کووید19  بیمار   ۶9 »متاسفانه  داد:  ادامه  الری 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 

۵9 هزار و 899 نفر رسید.« 
وی در ادامه تصریح کرد: »خوشبختانه تا کنون یک میلیون 
از  یا  و  یافته  بهبود  بیماران،  از  نفر   9۲۲ و  هزار   3۷9 و 

بیمارستان ها ترخیص شده اند. همچنین متاسفانه 3۷۲۰ نفر 
مراقبت های  بخش های  در  کووید19  به  مبتال  بیماران  از 

دارند.« قرار  مراقبت  بیمارستان ها تحت  ویژه 
به گفته وی تا کنون 1۰ میلیون و ۷3۴ هزار و 3۷۵ آزمایش 

انجام شده است. تشخیص کووید19 در کشور 
 31 قرمز،  شهرستان   11 حاضر  حال  »در  گفت:  الری 
1۵۴ شهرستان  ۲۵۲ شهرستان زرد و  نارنجی،  شهرستان 

هستند.« آبی 
به گفته وی شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، 
دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون 

و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

فوت ۶۹ بیمار مبتال به کرونا 
مجموع جانباختگان به ۵۹۸۹۹ تن رسید



فرمانده ناجا خبرداد
درخواست اختصاص واکسن کرونا به ماموران پلیس

فرمانده نیروی انتظامی از درخواست این نیرو از وزارت 
بهداشت برای اختصاص سهمیه واکسن کرونا به ماموران 

پلیس خبر داد.
به گزارش سپید، مساله افراد دارای اولویت  برای دریافت 
واکسن کرونا از جمله مواردی است که در روزهای 
اخیر مورد توجه قرار گرفته است، از نامه ای پیرامون 
اختصاص واکسن به هنرمندان و تزریق واکسن از سوی یکی از سلبریتی ها در ایالت متحده 
تا تذکر عضو شورای شهر در مورد قرارگرفتن کارمندان شهرداری و نیروهای خدماتی در 
اولویت نخست دریافت واکسن از جمله مواردی است که در روزهای اخیر پیرامون واکسن 

کرونا رسانه ای شده است.

در این میان ماموران پلیس نیز از جمله افرادی هستند که بنا به گفته فرماندهان ارشد ناجا 
پس از کادر درمان در صف اول مقابله با کرونا قرار داشته و در این ایام نه تنها ارتباطشان 
نظارت ها  افزایش  و  محدودیت ها  اجرای  جریان  در  بلکه  نشده  محدود  جامعه  سطح  با 

ماموریت های بیشتری هم داشته اند.
حسین اشتری در گفت وگو با ایسنا درباره اختصاص واکسن به ماموران پلیس گفت: »ماموران 
پلیس بعد از کادر درمان در خط مقدم مقابله با کرونا قرار داشته و دارند، ماموران ما از همان 
روزهای نخست ورود کرونا به کشور در اجرای محدودیت های ترافیکی، نظارت بر صنوف، 
برخورد با احتکار، تامین نظم و امنیت بیمارستان ها و مراکز درمانی و ... حضور داشتند و 

در کنار آن وظیفه تامین امنیت نیز بر عهده شان بود.«
وی ادامه داد: »در همین راستا به وزارت بهداشت و وزیر محترم بهداشت اعالم کردیم که 
ماموران ناجا را نیز در اولویت قرار دهند و ایشان هم پذیرفتند. ما گفتیم که کارکنان ما که 
در معرض خطر و مواجهه با افراد متعدد هستند جزو این افراد قرار بگیرند که ما امیدواریم 

به محض فراهم شدن شرایط، تزریق واکسن به این افراد نیز آغاز شود.«

خبـر

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری اعالم کرد

بر  تاکید  با  فناوری  دبیر ستاد توسعه زیست 
اینکه در حال حاضر هیچ کیت تشخیصی کرونا 
در  اصلی  چالش  و  نمی شود  وارد  کشور  به 
این حوزه صادرات است، گفت: »در حوزه 
واکسن ها عالوه بر رفع تست بالینی واکسن 
سال  پایان  تا  روتا  واکسن  پرونده  آنفلوآنزا 

به سازمان غذا و دارو ارسال خواهد شد.«
به گزارش سپید، مصطفی قانعی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به تالش شرکت های دانش 
بنیان در دستیابی به دانش فنی ساخت کیت های 
تکنولوژی  و  کرونا  ویروس  تشخیص سریع 
این  شیوع  اول  روزهای  »در  افزود:  مربوط 
ویروس در کشور از کیت های PCR برای این 
منظور استفاده کردیم که تقریبا در اردیبهشت 

ماه این کیت در کشور تولید شد.«
وی ادامه داد: »با تولید کیت های تشخیص سریع 
که از نوع کیت های آنتی ژن است، تشخیص 
این بیماری در زمان کمتری صورت می گیرد، 
به گونه ای که در تست PCR یک تا دو روز 
بودن  منفی  یا  مثبت  نتیجه  تا  دارد  نیاز  زمان 
ارائه  شود،  کنندگان  مراجعه  به  کرونا  تست 
دقیقه   ۲۰ در  تشخیص سریع  کیت های  ولی 

قادرند نتایج را اعالم کنند.«
قانعی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ایران 
چالش  نمی کند،  وارد  تشخیصی  کیت  هیچ 
کشور در این زمینه را صادرات این محصول 
دانش بنیان دانست و توضیح داد: »این موضوع 
به این معنا است که کیت های تولیدی اجازه 

باشند.« صادرات داشته 
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با اشاره به 
فناوری های  توسعه  در  ستاد  این  برنامه های 
زیستی در کشور، خاطر نشان کرد: »ورود ما 
در این حوزه ابتدا با تولید دارو بوده و اآلن 
نام  به  کتابی  است،  مشاهده  قابل  که  چیزی 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  دارویی  آمارنامه 
آموزش پزشکی است که در آن میزان واردات 

ساالنه دارو اعالم می شود.«

ستاد  در  که  بضاعتی  با  »ما  کرد:  اضافه  وی 
توسعه زیست فناور ی معاونت علمی و فناوری 
به  مدت  این  در  داشتیم،  جمهوری  ریاست 
جایی رسیدیم که میزان واردات دارو در کتاب 
آمارنامه جدید نسبت به چاپ ۱۰ سال قبل آن، 
حدود ۱۰ میلیارد دالر کاهش واردات داشته 
است، ضمن آنکه بیمه ها حدود چندین هزار 
ایرانی  داروی  نپرداختند، چون  هزینه  تومان 

استفاده شده است.«
دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا یادآور 
زیست  ستاد  بودجه  کل  آن  بر  »عالوه  شد: 
فناوری معاونت علمی از ۳ میلیارد تومان به 

۷۰ میلیارد تومان رسید.«
قانعی تاکید کرد: »اعتبارات زیادی در اختیار 
نداشتیم که از فعاالن این عرصه حمایت کنیم 
و موفقیت هایی که در این حوزه کسب شده 
دانشمندان  که  است  دلیل زحماتی  به  است، 

کشیدند.« کشور 
زیست  ستاد  فعالیت های  دوم  گام  آغاز  وی 
از سال گذشته دانست و گفت:  فناوری  را 
»گام دوم در حوزه تولید واکسن بوده است 

که از آن جمله می توانیم به واکسن آنفلوآنزا 
کنیم.« اشاره 

قانعی با بیان اینکه این واکسن از نوع نوترکیب 
است، اظهار کرد: »این واکسن توسط محققان 
آنفلوآنزای  برای  و  رسیده  نتیجه  به  کشور 

است.« مناسب  فصلی 
بر  تاکید  با  فناوری  دبیر ستاد توسعه زیست 
استفاده  بدون  واکسن  این  تولید  شیوه  اینکه 
از تخم مرغ است، خاطر نشان کرد: »اکنون 
واکسن ایرانی برای پیشگیری از آنفلوآنزا به 
استفاده  بدون  که  رسید  خواهد  انبوه  تولید 
از spf تخم مرغ است و برای اولین بار در 

کشور به تولید می رسد.«
واکسن  این  تولیدکننده  تنها  را  آمریکا  وی 
داد:  ادامه  و  دانست  مرغ  تخم   spf بدون 
»اکنون محققان ایرانی به دانش فنی آن دست 

کرده اند.« پیدا 
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با بیان اینکه 
تأثیر این واکسن جدید با قبلی در افراد یکسان 
است فقط در تولید، وابستگی به تخم مرغ ندارد، 
آنفلوآنزای  چهارظرفیتی  واکسن  »این  گفت: 

فصلی است که برای همه قابل استفاده است؛ 
همه افراد می توانند از این واکسن استفاده کنند.«
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
خاطر نشان کرد: »اآلن واکسن آنفلوآنزا تست 
بالینی شده است؛ مشکلی که همیشه در کشور 
با آن مواجه بودیم.« قانعی تولید واکسن سرطان 
نام  ستاد  این  دستاوردهای  دیگر  از  را  رحم 
واکسن  پنجمین  واکسن  »این  گفت:  و  برد 
شرکت های  توسط  که  است  دنیا  پرفروش 

دانش بنیان تولید شده است.«
تولید  فناوری،  زیست  توسعه  ستاد  دبیر 
روتاویروس  خوراکی  )واکسن  روتا  واکسن 
دانش  محصوالت  دیگر  از  را  اسهال(  عامل 
نام  بنیان شرکت ها در حوزه زیست فناوری 
برد و یادآور شد: »تا پایان سال پرونده این 
واکسن به سازمان غذا و دارو ارسال می شود.«
برای  گام هایی  اینها  اینکه  بر  تاکید  با  قانعی 
ورود به تولید واکسن انسانی بوده است، ادامه 
داد: »در زمینه واکسن های دام، طیور و آبزیان 
نشده  وارد  بنیان  دانش  شرکت های  کنون  تا 
این  شده  انجام  برنامه ریزی های  با  و  بودند 
۱۵ واکسن  شرکت ها در حوزه تولید حدود 

دام، طیور و آبزیان وارد شدند.«
وی با تاکید بر اینکه تا کنون واکسن آبزیان 
واکسیناسیون  از  که  »زمانی  گفت:  نداشتیم، 
تعجب  همه  می آمد،  میان  به  سخن  آبزیان 
می کردند که چگونه می توان به آبزیان واکسن 
تزریق کرد؛ ولی در حال حاضر دو نوع واکسن 

در این حوزه وارد بازار شده است.«
بر  تاکید  با  فناوری  دبیر ستاد توسعه زیست 
اینکه ما هنوز به ارزش ۵ میلیارد دالر واردکننده 
فناوری  »زیست  گفت:  هستیم،  غذایی  مواد 
به این معنی است که با امکانات موجود در 
جهت رفع نیازها اقدام کنیم نه با واردات.«

وی خاطر نشان کرد: »ما سال بعد به این سمت 
حرکت خواهیم کرد که با زیست فناوری دریا 

نوعی امنیت غذایی در کشور ایجاد کنیم.«

ارسال پرونده واکسن روتا به سازمان غذا و دارو
چالش صادرات کیت های تشخیصی کرونا
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معاون پرستاری وزارت بهداشت تاکید کرد
ممنوعیت فعالیت پرستاران آسیب پذیر در  بخش های کرونایی

همان  »از  گفت:  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون 
آغاز شیوع کرونا در کشور طی ابالغی از دانشگاه های 
علوم پزشکی خواسته شد تا پرستاران آسیب پذیر از 

 بخش های کرونایی خارج شوند.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، مریم حضرتی در 
روانی  و  روحی  »سالمت جسمی،  افزود:  باره  این 

همکاران گروه بهداشتی و درمانی برای ما یک اولویت همیشگی است.« وی با اشاره به 
ابالغی که در نیمه نخست اسفند سال گذشته و در آغازین روزهای شیوع کرونا در کشور 
به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی از سوی معاونت پرستاری ارسال شد، گفت: 
»براساس این ابالغ بر حفظ ایمنی کادر پرستاری آسیب پذیر تاکید و از روسای دانشگاه ها 
خواسته شد تا پرستاران آسیب پذیر مانند پرستاران باردار و شیرده، پرستاران دارای هر 
نوع بیماری زمینه ای، پرستاران دارای نقص ایمنی بدن یا افرادی که داروی سرکوب کننده 
سیستم ایمنی مصرف می کنند، در بیمارستان  های ریفرال و کووید۱۹ به کار گرفته نشوند 
که خطری برای شان نداشته باشد و از خدمات این افراد در امر آموزش، مشاوره و پیگیری 

امور بیماران مبتال پس از ترخیص در بیمارستان های ریفرال بهره گرفت.«

خبـر

موسوی الرگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت تأکید کرد

عضو هیأت رئیسه مجلس در نامه ای خطاب به 
وزیر بهداشت خواستار حمایت این وزارتخانه از 
تولید تجهیزات پزشکی به ویژه ساخت ایمپلنت 

ایرانی در اصفهان شد.
به گزارش سپید به نقل از خانه ملت، سید ناصر 
موسوی الرگانی طی نامه ای خطاب به سعید نمکی 
ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی 
در مجموعه وزارت بهداشت، از برخی اقدامات که 
باعث زمین گیر شدن حوزه تولید تجهیزات پزشکی 
به ویژه ایمپلنتی که در اصفهان تولید می شود، شده 

است، انتقاد کرد.
متن نامه عضو هیأت رئیسه مجلس به شرح زیر است: 

برادر گرامی جناب آقای دکتر نمکی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حضرت  باسعادت  والدت  تبریک  و  سالم  با 
امیرالمومنین )ع( 

بسیار تمایل داشتم در این شرایط کرونایی نامه ای را 
خطاب به جنابعالی نوشته تا صرفاً از تالش، جهاد 
و از جان گذشتگی کادر درمان و سالمت کشور 
تشکر کرده و اعالم نمایم در این یکسال خوش 

درخشیدید و دست مریزاد!
اما چه کنم که برخی مسائل و حاشیه های پیش آمده 
ناشی از عملکرد برخی مدیران وزارت بهداشت 
از جمله در اداره کل تجهیزات پزشکی بنده را 
ناچار کرده در مقام نمایندگی و هم در مقام رئیس 
فراکسیون کارآفرینان مجلس عالوه بر قدردانی ویژه 
از زحمات کادر درمان، نکاتی دیگر را خدمت 

جنابعالی تذکر بدهم.
مقدمتاً عرض می نمایم که رهبر معظم انقالب سال 
۱3۹۹ را سال جهش تولید نامگذاری کردند و 
فرمودند: کسانی که دست  اندرکار هستند جوری 
عمل کنند که تولید انشا اهلل جهش پیدا کند و یک 
تغییر محسوسی در زندگی مردم انشا اهلل به وجود 
بیاورد. اما متأسفانه در راستای عملیاتی شدن این 
فرمان در برخی حوزه ها شاهد مشکالتی هستیم که 
ریشه داخلی داشته و اثرات آن از تحریم خارجی 
هم بیشتر است؛ از بروکراسی های دست و پاگیر تا 
تعارض منافع، رانت، فساد و زدوبندهای موجود .
در حالیکه انتظار می رود در سال جهش تولید ملی 
که در واقع راه غلبه بر تحریم و کارشکنی های 
خارجی مقابل اقتصاد ایران است، حمایت از تولید 
داخلی در صدر توجه دستگاه های مختلف قرار گیرد. 
در خصوص چوب الی چرخ گذاشتن های مراکز 
تولیدی می توان ردی را هم در بخشی از مجموعه 

تحت مدیریت شما دید که موانع جدی را برای 
تولیدکنندگان ایجاد کرده اند. از جمله می توان به 
مرکزی زمین گیر شده در حوزه تولید ایمپلنت اشاره 
کرد که توسط دکتر باقر زمانی در اصفهان راه اندازی 
شده است. در رسیدگی به این موضوع متوجه شدم 
که اداره کل تجهیزات پزشکی با توجیهاتی مانند 
عدم رعایت استانداردها در تولید باعث شده این 
سرمایه بزرگ زمین گیر شود. در حالی که فعال 
شدن این مرکز تولیدی مهم می تواند هم برای کشور 

اشتغال زایی داشته و هم مانع از خروج ارز شود.
در این خصوص چند نکته را متذکر می شوم: 

۱.هیچکس با رعایت استاندارد مخصوصا در حوزه 
بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی که مستقیم 
با سالمت مردم ارتباط دارد، نه تنها مخالف نیست 
بلکه مطالبه جدی ما در مقام نمایندگی مجلس 
است. اما این فقط یک روی سکه است. روی دیگر 
سکه متاسفانه نشانه های خوبی را ارسال نمی کند.

بازار  در  تقلبی  ایمپلنتهای  وفور  شاهد  2.چرا 
هستیم؟ چرا و چگونه ایمپلنتهای زیر پله ای تولید 
و با کم ترین استاندارد به مردم فروخته می شود؟ 
اگر بحث سختگیری در استاندارد است که حتما 
هم باید باشد، چرا وزارت بهداشت در این  بخش 
تا حدی ضعیف عمل کرده که مردم نیازمند به 
ایمپلنت علی رغم هزینه های سنگینی که می کنند 
جنس نامرغوب دریافت کرده و پس از مدت کوتاهی 
با عوارض ناشی از ایمپلنتهای تقلبی یا غیراستاندارد 

مواجه می شوند؟ 
3.تعارض منافع ناشی از سود کالن واردات با ایجاد 
مانع بر سر راه تولید داخلی چیست؟ چرا باید مرکز 
راه اندازی شده توسط تولید کنندگان داخلی از 

جمله دکتر باقر زمانی در حال خاک خوردن باشد 
اما در همان حال ایمپلنتهای تقلبی و غیراستاندارد 

وارداتی در بازار جوالن بدهند؟ 
4.دستگاه هایی که این کارآفرین وارد کرده کامال نو 
و ساخت سوییس بوده و آخرین استاندارد روز را 
هم دارند. اما این مرکز اجازه تولید ندارد لیکن در 
همان حال ایمپلنت های تقلبی یا غیر استاندارد ساخته 
شده در کره جنوبی آن هم با دستگاه های کارکرده 
و دسته چندمی که از آمریکا وارد کرده اند، بازار 
ایران را تصاحب کنند. ایمپلنتهای نامرغوب چینی 
و شرق و جنوب شرق آسیا هم بماند!! چه کسی 
جوابگوست و منافع چه کسانی ایجاب می کند این 
چنین هم با تولید داخلی و هم با جان و سالمت 

مردم کاسبی کنند؟ 
5.پذیرفته نیست کسانی مسئول تایید ایمپلنت تولید 
شده در مرکز یاد شده باشند که خود تاجران و 
در واقع سودجویانی در لباس کارشناس وزارت 
بهداشت باشند. معلوم است کسی که از راه واردات 
ایمپلنت تقلبی و غیراستاندارد به سودهای کالن 
می رسد، هنرش این خواهد بود انواع کارشکنی ها 
و موانع را تولید کند تا تولید داخلی به ثمر نرسد!!
جنابعالی پیشتر در جلسه حضوری و در ذیل مکاتبه 
اینجانب دستوراتی را برای رفع مشکل از مرکز 
تولید ایمپلنت دکتر باقر زمانی صادر کردید اما 
آیا می دانید این دستور در بدنه وزارت بهداشت و 
اداره تجهیزات گیر کرده و به آن ترتیب اثری داده 
نشده است؟ یعنی دستور وزیر در مجموعه تحت 

مدیریتش نافذ نیست؟
6.متاسفانه ایمپلنت های وارداتی عالوه بر اینکه 
استاندارد نیستند، بسیار گران تر از قیمت تمام شده 

هم به مردم فروخته می شود. ارزیابی کارشناسان 
این است که ایمپلنتهای نامرغوب تا ۱2 برابر قیمت 
واقعی به مردم فروخته می شود. آیا از این وضعیت 
خبر دارید و هیچگاه بررسی کرده اید چرا مردم باید 
چنین پول هنگفتی را از جیب شان بدهند؟ تازه بعد 
از مدتی کوتاه هم هزینه دوباره ایی را صرف عوارض 

ناشی از ایمپلنت تقلبی کنند؟
7.وظیفه اصلی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت 
بهداشت، نظام مند کردن وضعیت تجهیزات پزشکی 
در کشور و نظارت بر نحوه تولید،  واردات،  توزیع، 
عرضه، مصرف،  نگهداری، صادرات، ارتقای کمی و 
کیفی تولیدات وسایل پزشکی داخل کشور و نظارت 
بر کیفیت لوازم پزشکی وارداتی است. اما حسب 
بررسی های انجام شده اداره تجهیزات پزشکی تحت 
مدیریت معاون جنابعالی دارای مشکالت عدیده ای 
است که عمدتاً ناشی از تعارض منافعی است که 
فعالیت آن اداره را به شدت تحت تاثیر قرار داده و 
حتی باعث شده تا ماموریت ذاتی آن اداره از حراست 
از استانداردهای تولیدات و تجهیزات پزشکی به 
سمت تامین کننده منافع و سودجویی واردکنندگان 
منحرف شود. متاسفانه برخی از این وارد کنندگان 

خود دست اندرکار در آن اداره نیز هستند!!
8.بررسی نمایید کارشناسانی که مامور بررسی و 
تایید تولید ایمپلنت در مرکز تولیدی دکتر باقرزمانی 
بوده اند، چرا تولیدات را تایید نکرده و غیر استاندارد 
دانسته اند اما در همان حال پیشنهاد داده اند اگر صرفًا 
با فالن شرکت وارد داد و ستد شوید و یک شیفت 
ازتولیدات را فقط از مجرایی که می گوییم به شرکت 
مورد نظرواگذار نمایید، مشکل حل می شود!!! آیا 
چنین پیشنهاداتی نشانه های جدی از منحرف شدن 
زیرمجموعه وزارت بهداشت از اهداف و ماموریتهای 

ذاتی اش نیست؟
۹.در پایان بسیار سپاسگزار خواهم بود عالوه بر 
دستور جدی برای رفع مشکالت راه اندازی مرکز 
تولید ایمپلنت دکتر زمانی بعنوان یکی از واحدهای 
تولیدی که بخاطر کارشکنی های عجیب و غریب 
و تحریم های ظالمانه داخلی زمین گیر شده است، 
نسبت به رفع تعارض منافع در زیر مجموعه خود 
مخصوصا اداره تجهیزات پزشکی اقدام کرده و اجازه 
نفرمایید اینچنین با جان و مال مردم و نیز تولیدات 

کشور برخورد کارشکنانه داشته باشند.
سید ناصر موسوی الرگانی

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی
رئیس فراکسیون کارآفرینان مجلس

ضرورت حمایت از تولید ایمپلنت داخلی

شماره ۱88۱ 5   ۹ اسفند ۱3۹۹
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آمار جهانی همه گیری کووید۱۹ خبـر

شماره 1881 9 اسفند 1399

بیش از 5/ 2 میلیون قربانی کرونا  در جهان
شمار مبتالیان آمریکا  از ۲۹ میلیون نفر گذشت

آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به 113 میلیون و ۵۵۰ 
هزار و 91۵ نفر رسیده و مرگ دو میلیون و ۵19 هزار و 3۲8 نفر 

بر اثر ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها تاکنون 89 میلیون و 13۵ 

هزار و 3۶3 نفر از مبتالیان به کووید-19 بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-19 که تاکنون در ۲19 
کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری 

همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
آمریکا تاکنون با بیش از ۲9 میلیون مبتال و بیش از ۵۲۰ هزار قربانی، 
همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 

قرار دارد. هند نیز با آمار بیش از 11 میلیون مبتال پس از آمریکا 
در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید-19 در 

برزیل هم از 1۰.3 میلیون نفر فراتر رفته است.
همچنین پس از ایاالت متحده تاکنون کشورهای برزیل، مکزیک، 
را  بیماری  این  قربانیان  آمار  باالترین  ترتیب  به  انگلیس  هند و 

ثبت کرده اند.
تعداد جان باختگان کووید19 در انگلیس از 1۲۲ هزار نفر عبور 
کرده و این کشور نیز تاکنون بیشترین قربانیان کرونا را در اروپا 
داشته است. به عالوه هم اکنون تعداد قربانیان کرونا در ایتالیا هم 
از 9۶ هزار نفر عبور کرده و در میان کشورهای اروپایی در رتبه 

دوم این جدول قرار دارد. همچنین فرانسه بیش از 8۵ هزار، روسیه 
بیش از 8۴ هزار و آلمان نیز بیش از ۷۰ هزار فوتی بر اثر ابتال به 

بیماری کووید-19 را گزارش داده اند.
پس از این کشورها، اسپانیا با بیش از ۶8 هزار، ایران با بیش از 
۵9 هزار و 8۰۰، کلمبیا با بیش از ۵9 هزار و 3۰۰، آرژانتین با ۵1 
هزار، آفریقای جنوبی با بیش از ۴9 هزار، پرو با بیش از ۴۵ هزار 
و لهستان با بیش از ۴3 هزار جان باخته دیگر کشورهایی هستند که 
تاکنون آمار باالی مرگ  و میر ناشی از کووید19 را ثبت کرده اند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان این 
بیماری در 1۰ کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها 
را تاکنون داشته اند تا صبح روز جمعه به ترتیب به شرح زیر است: 
1. آمریکا: ۲9 میلیون و ۵۲ هزار و ۲۶۲ مبتال، ۵۲۰ هزار و ۷8۵ قربانی
۲. هند: 11 میلیون و ۶3 هزار و ۴91 مبتال، 1۵۶ هزار و 8۶1 قربانی
3. برزیل: 1۰ میلیون و 393 هزار و 88۶ مبتال، ۲۵1 هزار و ۶۶1 قربانی
۴. روسیه: چهار میلیون و ۲1۲ هزار و 1۰۰ مبتال، 8۴ هزار و 8۷۶ قربانی
۵. انگلیس: چهار میلیون و 1۵۴ هزار و ۵۶۲ مبتال، 1۲۲ هزار و ۷۰ قربانی
۶. فرانسه: سه میلیون و ۶8۶ هزار و 813 مبتال، 8۵ هزار و ۵8۲ قربانی
۷.اسپانیا: سه میلیون و 18۰ هزار و ۲1۲ مبتال، ۶8 هزار و 813 قربانی
8. ایتالیا: دو میلیون و 8۶8 هزار و ۴3۵ مبتال، 9۶ هزار و 9۷۴ قربانی
9. ترکیه: دو میلیون و ۶۷۴ هزار و ۷۶۶ مبتال، ۲8 هزار و ۵38 قربانی
1۰. آلمان: دو میلیون و ۴۲۶ هزار و 819 مبتال، ۷۰ هزار و سه قربانی
این جدول،  اول  در حال حاضر ۲1 کشور  فوق  آمار  براساس 
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، اندونزی، پرو، جمهوری چک و هلند نیز بیش 

از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

مطالعات جدید نشان می دهد که گونه های جدید جهش یافته 
ویروس کرونا در ایالت های آمریکا در حال شیوع است.

به گزارش سپید، کارشناسان می گویند: »این گونه ها قدرت 
سرایت بیشتری دارند و نسبت به ویروس اولیه کرونا تهاجمی تر 

عمل می کنند.«
کارشناسان در رسانه های مختلف به گسترش گونه های جدید 
آمریکا  متحده  ایاالت  جهش یافته ویروس کرونا در سراسر 
اشاره کرده اند. در نیویورک گونه ای با نام B.1.۵۲۶ در حال 
گسترش است که در نمونه برداری های ماه نوامبر برای اولین 

بار آن را تشخیص داده اند.
این  ماه فوریه  اواسط  تا  تایمز،  نیویورک  بر اساس گزارش 
گونه ویروس کرونا یک چهارم تمام زنجیره نمونه ها را در 
بر می گیرد که در بانک داده ها ذخیره شده اند. این داده ها در 
اختیار پژوهشگران برای تحقیقات بیشتر گذاشته شده است.

دو گروه تحقیقاتی از انستیتوی تکنولوژی کالیفرنیا و دانشگاه 
را  جدید  گونه های  درباره  خود  تحقیقات  نتایج  کلمبیا، 
آماده کرده اند که البته هنوز در یک نشریه تخصصی علمی 
ارزیابی  مورد  پژوهشگران  دیگر  سوی  از  و  نشده  منتشر 

قرار نگرفته است.

نوسن تسوایگ، کارشناس ایمنی شناسی از دانشگاه راکفلر در 
گفت وگو با نیویورک تایمز، ابراز نگرانی کرده که گونه جدید 
ممکن است از تأثیر واکسن ها بکاهد و انسان هایی را بیمار 

سازد که یک دوره بیماری کرونا را پشت سر گذاشته اند.

آیا خطر مرگ بیشتر بر اثر گونه کالیفرنیایی ویروس 
وجود دارد؟ 

 1.۴۲9.B 1.۴۲۷ یا.B به گزارش دویچه وله، گونه ویروسی
که بیشتر در کالیفرنیا خود را نشان داده است، به نظر می آید 
که نه تنها قدرت سرایت بیشتری نسبت به نوع اولیه ویروس 

کرونا دارد، بلکه تهاجمی تر نیز هست.
نتایج یک پژوهش دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو نشان 
اینکه  احتمال  ویروسی،  گونه  این  با  مقابله  برای  که  داده 
روند درمان باید در  بخش مراقبت های ویژه صورت گیرد، 
بیش از پنج برابر نوع ویروس اولیه است. احتمال مرگ نیز 
این  کارشناسان  از  یکی  است.  بیشتر  برابر   11 مقایسه  در 
پژوهش به روزنامه لس آنجلس تایمز گفته است که این گونه 
ویروسی تا پایان ماه جاری )فوریه( به احتمال زیاد عامل 
این  ایالت کالیفرنیا خواهد بود.  ابتالها در  9۰ درصد تمام 

ایالت های آمریکا و دیگر  گونه ویروسی خود را در دیگر 
کشورها نیز نشان داده است.

این کارشناس همچنین احتمال می دهد که واکسن ها در مقابله 
با این گونه ویروسی ضعیف تر عمل کنند تا دیگر گونه ها.

به گزارش ایسنا، به رغم این ادعاها برخی از متخصصان و 
پژوهشگران که در روند پژوهش شرکت داشته اند در یکی از 
گزارش های مجله تخصصی »ساینس« به نارسایی های نتایج 
مطالعات سانفرانسیسکو اشاره می کنند. آنها می گویند که این 

مطالعه متکی بر داده های نسبتا محدود صورت گرفته است.

نگرانی از بروز گونه های جدید ویروس کرونا در نیویورک و کالیفرنیا
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روند تزریق واکسن های تایید شده کووید-۱۹ در سراسر جهان
بزرگترین کمپین واکسیناسیون تاریخ هم اکنون در 
سراسر جهان در حال انجام است و براساس اطالعات 
جمع آوری شده توسط »بلومبرگ«، تاکنون بیش از 
۲۲۵ میلیون دوز از واکسن های تایید شده علیه بیماری 
کووید۱۹ در ۱۰۰ کشور مختلف تزریق شده است.
به گزارش سپید، در حالی که هیچ یک از این واکسن ها 
به تنهایی برای واکسیناسیون کل جمعیت حدودا ۷.۸ 
میلیارد نفری جهان کافی نیست اما استفاده از مجموع 
۹ واکسن تایید شده فعلی در کنار هم، بهترین فرصت 
بشریت برای پایان دادن به بالیی است که تاکنون 
جان بیش از ۲.۵ میلیون نفر را در دنیا گرفته و فاجعه 
اقتصادی جهانی را به وجود آورده است. براساس 
آمار بلومبرگ جدیدترین نرخ تزریق این واکسن ها 
تقریبا ۶.۰۷ میلیون دوز در روز بوده است. در حالی 
که در سطح جهانی، آخرین میزان واکسیناسیون به 
طور متوسط ۶.۰۷۴.۹۳۲ دوز در روز گزارش شده، 
تخمین زده می شود که با این سرعت برای پوشش 
دادن حدود ۷۵ درصد از جمعیت زمین با واکسن 

دو مرحله ای، حداقل ۵.۱ سال، زمان الزم است.
همچنین بنابر گزارش روزنامه نیویورک تایمز، در 
حال حاضر بین برنامه های واکسیناسیون در کشورهای 
مختلف فاصله زیادی وجود دارد به طوری که هنوز 
بسیاری از آنها حتی تزریق یک دوز از واکسن را 
نیز گزارش نکرده اند. در عین حال کشورهای کم 
درآمدتر نیز متکی بر اجرای برنامه بین المللی تقسیم 
واکسن موسوم به »کوواکس« )Covax( هستند که 
هدف آن تامین دو میلیارد دوز واکسن تا پایان سال 
جاری میالدی برای این مناطق است. این داده ها 
مبتنی بر اطالعات ارائه شده از سوی منابع دولتی 
 Our World in« است که در پروژه ای موسوم به
Data« )جهان ما در داده ها( و در دانشگاه آکسفورد 

گردآوری شده است.

براساس اطالعات فوق، فرد واکسینه شده به شخصی 
اطالق می شود که حداقل یک دوز از واکسن را دریافت 
کرده باشد و همچنین فرد کامل واکسینه شده، تمام 

دوزهای تجویز شده برای یک نوع واکسن را دریافت 
کرده است. برای مثال در مورد واکسن فایزر-بیونتک 
که شامل دو دوز است، فردی که هر دو دوز را تزریق 

کند، کامال واکسینه شده در نظر گرفته می شود. با 
توجه به شرایط فعلی که ذخایر واکسن های تولید 
شده در مقایسه با جمعیت زمین هنوز بسیار اندک 
است، بیشتر کشورها اقدامات اولیه واکسیناسیون خود 
را روی گروه هایی که در اولویت هستند نظیر افراد 
آسیب پذیر به لحاظ بالینی، گروه های سنی ۶۰ سال 
به باال و پرسنل و کارکنان خط مقدم مانند پزشکان 

و پرستاران متمرکز کرده اند.
براساس این گزارش در حال حاضر ۹ واکسن مختلف 
در سراسر جهان در حال تزریق است. تاکنون واکسن 
فایزر-بیونتک در ۶۶ کشور، واکسن آسترازنکای 
دانشگاه آکسفورد در ۵۰ کشور، واکسن مدرنا در ۲۸ 
کشور، واکسن سینوفارمِ پکن در ۱۴ کشور، واکسن 
»اسپوتنیک وی« شرکت گامالیا در ۱۱ کشور، واکسن 
سینوواک در شش کشور، واکسن سینوفارمِ ووهان 
در دو کشور، واکسن بهارات بیوتک )کوواکسین( 
در یک کشور و واکسن جانسون اند جانسون در یک 
کشور مورد استفاده قرار گرفته اند. بعالوه برخی از این 
واکسن ها نظیر اسپوتنیک وی و سینوفارم در تعداد 
بیشتری از کشورها مجوز استفاده اضطراری گرفته اند 
اما هنوز واکسیناسیون عمومی آنها آغاز نشده است.

چه زمانی زندگی به حالت عادی برمی گردد؟ 
این سوالی پیچیده و موضوعی چالش برانگیز بین 

اپیدمیولوژیست ها است.
به گزارش ایسنا، در حالی که تصور می شود بهترین 
واکسن ها هم اکنون در حدود ۹۵ درصد در ایجاد 
مصونیت موثر هستند اما هنوز هم پس از واکسیناسیون، 
امکان انتقال و گسترش بیماری وجود دارد و محققان 
حوزه علوم درمان و پزشکی همچنان به دنبال راه 
SARS- حل مطمئن تری برای مقابله با ویروس

CoV-۲ هستند.

یک مطالعه جدید روی ۱۳ بیمار مبتال به آسیب نخاعی نشان 
می دهد که درمان آزمایشی سلول های بنیادی در درمان ضایعات 

نخاعی ایمن و مؤثر است.
به گزارش سپید، تجزیه و تحلیل دقیق ۱۳ فرد مبتال به آسیب 
نخاعی نشان داده است که تزریق وریدی سلول های بنیادی منجر 
به بهبود عملکرد حرکتی قابل توجهی در این بیماران که از ضایعه 
نخاعی رنج می برند، می شود. این تحقیق همچنین نشان می دهد که 
این درمان جدید ایمن و بدون هیچ عارضه جانبی جدی است، اما 
برای تأیید بیشتر کارآیی به آزمایش های بالینی بزرگ تری نیاز دارد.

در سال های اخیر تعدادی از روش های درمانی مختلف با سلول های 
بنیادی با هدف درمان آسیب های نخاعی ایجاد شده است. بسیاری از 
آزمایشات حیوانی نشان داده اند که این روش های درمانی می توانند 
به ترمیم نخاع آسیب دیده کمک کنند، با این حال هنوز روزهای 

اولیه آزمایش ایمنی و اثربخشی آن در انسان است.
سلول های بنیادی مزانشیمی)MSC(  مشتق شده از مغز استخوان 
نتایج امیدوارکننده ای را در آزمایشات اولیه انسانی نشان داده اند. 
مطالعات قبلی MSCها با تزریق تهاجمی مستقیم به نخاع انجام 
شده است، اما این تحقیق جدید بررسی کرده است که درمان کم تر 

تهاجمی وریدی چقدر ایمن و مؤثر است. این مطالعه که در مجله 
Clinical Neurology and Neurosurgery منتشر شده است، 

۱۳ مورد را در سال ۲۰۱۹ در ژاپن آزمود.
  )Stemirac(این درمان با سلول های بنیادی در ژاپن که استمیراک
نام دارد، وقتی در سال ۲۰۱۴ معرفی شد مورد انتقاد متخصصان 
بین المللی قرار گرفت. اما اکنون این مطالعه جدید اولین داده های 
بالینی را ارائه داده است که حاکی از مؤثر بودن این درمان ژاپنی 
است و نشانه های امیدوارکننده ای در مورد درمان سلول های بنیادی 

در ترمیم آسیب های نخاعی ارائه می دهد. با این حال هنوز نیازمند 
آزمایشات بالینی بزرگ تر است. بیش از نیمی از ۱۳ بیماری که 
در این مطالعه تحت درمان قرار گرفتند، بهبود عملکردی سریع 
و قابل توجهی در عملکرد حرکتی داشتند و هیچ عوارض جانبی 

قابل توجهی در هیچ یک از موارد مشاهده نشد.
جفری کوکسیس از محققان این مطالعه می گوید: »نتایج درمان با 
سلول های بنیادی در بیماران، اعتماد به نفس ما را نسبت به این که 
این روش از نظر بالینی ممکن است مفید باشد، افزایش داده است.«
استفان وکسمن، همکار این مطالعه نظر کوکسیس را که به کار 
بسیار بیشتری نیاز است تا درک کنیم که این روش درمانی واقعًا 
در بیماران انسانی چگونه عمل می کند، تایید می کند. هر دوی آن ها 
خوشبین هستند، اما اذعان دارند که ممکن است سال ها طول بکشد 
تا این روش درمانی در سایر کشورها تأیید شود. وکسمن می گوید: 
»این ایده که ممکن است پس از آسیب به مغز و نخاع با استفاده از 
سلول های بنیادی خود بیمار بتوانیم عملکرد وی را بازیابی کنیم، 
سال ها ما را شیفته خود کرده است. اکنون ما آن را روی انسان 
آزمایش کرده ایم. به گزارش ایسنا، این مطالعه جدید در مجله 

Clinical Neurology and Neurosurgery منتشر شده است.

درمان جدید آسیب نخاعی با سلول های بنیادی
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معاون اقتصادی رییس  جمهور: 

شماره 81881 9 اسفند 1399

معاون اقتصادی رییس جمهور ضمن تشکر از همکاری 
دانشگاه، وزارت های نفت، نیرو و ارتباطات و سایر 
نهادها و سازمان ها در کمک به پیشرفت بیمارستان 
مهدی کلینیک از این پروژه با نام پروژه افتخار کشور 
یاد و تاکید کرد: »بیش از این تاخیر جایز نیست. 
باید همه موانع پروژه مهدی کلینیک مرتفع شود. 
خوشبختانه بانک مرکزی آمادگی الزم را برای تامین 
مالی این پروژه دارد. همگی باید همت کنیم بیمارستان 
مهدی کلینیک 1۲ فروردین 1۴۰۰ افتتاح و به بهره 

 برداری عموم برسد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، محمد نهاوندیان، در 
مراسمی در حاشیه بازدید از پروژه رو به اتمام مهدی 
کلینیک، با تبریک میالد امام علی )ع( و روز پدر، 
ایشان را امیر دین باوران و اسوه زندگی حکیمانه و 
شجاعانه خواند و با اشاره به حدیثی از این امام همام 
َمِم البالیَهِ«  َرُف بِالهَِمِم العالیَهِ ال بِالرِّ که فرموده است اَلشَّ
)شرافت به همت های بلند است نه به استخوان های 
پوسیده(، افزود: »شرف آدمی به همت اوست. پول 
و مقام اعتباری است و با یک امضا، باال بودنی به 
پایین بودنی بدل می  شود. حتی علم انسان نیز با به 
مخاطره افتادن یک سلول حافظه از بین می  رود. 
گذشته هم اگرچه قابل افتخار است، اما جانشین 

شرف واقعی انسان نیست.«
وی ادامه داد: »اگر می خواهیم برتری های حقیقی 
را ببینیم باید سراغ همت  های بلند برویم. اینکه در 
این شرایط دشواری که به کشور تحمیل  شده و 
در سخت ترین سال اقتصادی ایران، پروژه بزرگ 
قابل  بردید  پیش  را  کلینیک  افتخارآمیز مهدی  و 
قدردانی است. آیندگان خواهند دانست که ایران 
در سال 1399 به لحاظ اقتصادی چه سختی  هایی 
را پشت سر گذاشت و به اعتراف رسمی همان 
دولت ستمگر )آمریکا( سیاست فشار حداکثری نیز 
با شکست مواجه شد که افتخار بزرگی برای کشور 
است.« نهاوندیان ضمن تشکر از همکاری دانشگاه، 
وزارت های نفت، نیرو و ارتباطات و سایر نهادها و 
سازمان ها در کمک به پیشرفت بیمارستان مهدی 
کلینیک از این پروژه با نام پروژه افتخار کشور یاد و 
تاکید کرد: »بیش از این تاخیر جایز نیست. باید همه 
موانع پروژه مهدی کلینیک مرتفع شود. خوشبختانه 
بانک مرکزی آمادگی الزم را برای تامین مالی این 
پروژه دارد. همگی باید همت کنیم بیمارستان مهدی 

کلینیک 1۲ فروردین 1۴۰۰ افتتاح و به بهره  برداری 
عموم برسد. وقتی صحبت از همت می  شود یاد این 
حدیث امام صادق از قول نبی اکرم )ص( میفتم 
که فرموده اند »أُوِصیَک إَِذا أَنَْت َهَمْمَت بِأَْمرٍ َفتََدبَّْر 
َعاقِبَتَُه« ) اگر قصد انجام کاری را کردی قباًل عاقبت 
آن کار را تدبر و اندیشه کن.( همت و تدبیر دوروی 
سکه موفقیت است. مؤمن باید هر کارش با تدبیر و 
عاقبت اندیشی باشد. دوراندیشی در مسائل عقلی و 
اجتماعی عین وظیفه است. من تبریک می گویم که 
الحمداهلل در این پروژه هم همت و هم تدبیر است. 
اگرچه 9۵ درصد کار پیش رفته ولی این گام آخر 

است که برنده را برنده می کند.«

مهدی کلینیک متعلق به همه کشور است
عباسعلی کریمی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران 
نیز در این مراسم گفت: »وظیفه خود می دانم از 
تمامی کسانی که به  صورت گمنام در ساخت این 
بیمارستان نقش داشتند از مهندسان، کارگران و همه 
زحمت کشان این پروژه در تمامی سطوح تشکر کنم 
و صمیمانه سالمتی خود و خانواده  شان را از خداوند 
خواهانم.« وی گفت: »من به دلیل سن و تخصصم 
هم دوران دفاع مقدس و عملیات های مختلف و هم 
این دفاع ثانویه مدافعان سالمت در برابر ویروس 
کرونا را طی یک سال اخیر دیده  ام. در ۴۶ سالی 
که از زمان دانشجویی تا امروز که مسئول دانشگاه 
هستم و چه آن سال هایی که مسئولیت مرکز قلب 
را داشتم تجربیات زیادی را کسب کرده ام. مراجع 
عظام زیادی را دیدم که در مراکز ما بستری می  شدند 
و تقریباً همه شان آرزو می  کردند که کاش می توانستند 
یک مرکز درمانی تأسیس کنند. رمز اینکه بزرگان دینی 
ما با عمری عبادت، پیش از فوت شان چنین آرزویی 

داشتند در چیست؟!«
پروژه  راه  اندازی  و  »اتمام  افزود:  ادامه  در  وی 
مهدی کلینیک نیاز به همان همتی دارد که گفتید. 
بیمارستان هایی مثل امام خمینی )ره( و مرکز قلب، 
بیمارستان های کشور ایران هستند و نه  فقط از  تهران، 
بلکه از چهارگوشه کشور به این مراکز مراجعه می کنند 
که از همه جا مانده و رانده  شده اند و آخرین امیدشان 
به اینجاست. حقیقت این است که همت افرادی چون 
شما در لحظات آخر بسیار کمک  کننده است. یادمان 
باشد مرکزی که امروز در آن جمع شده ایم به همه 

کشور خدمت می دهد و هر تالشی که می کنیم برای 
همه کشور است.« رییس هیات  مدیره شرکت محب 
سالمت مهدی ضمن خوشامدگویی به معاون رییس 
 جمهور و سایر مهمانان، گفت: »موهبت ورود دکتر 
نهاوندیان به این پروژه منشأ اتفاقات و حمایت  های 
خوبی از سوی وزارت بهداشت و سایر نهادهای 

ذی ربط بود که قابل  تقدیر است.«

نرخ فرسودگی بیمارستان ها از 53 درصد 
به زیر 40 درصد رسیده است

همچنین سیدکامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، 
منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در این مراسم 
با اشاره به مسیری که برای ساخت این پروژه طی 
شد، گفت: »پروژه مهدی کلینیک در اواسط کار با 
پیچیدگی هایی همراه شد که ما با دستور دکتر نمکی 
ورود کرده و با کمک سایر دوستان ساماندهی های 

الزم را ایجاد کردیم.«
تقوی نژاد همچنین از اتمام ۲8۰ پروژه درمانی و 
11۰۰ پروژه بهداشتی در کشور تا تیرماه 1۴۰۰ خبر 
داد و تصریح کرد: »انصافاً در سال های اخیر وعده 
دولت در اینکه سالمت مردم اولویت درجه  یک 
کشور شود تحقق  یافته است و پیشرفت های زیادی 
هم در  بخش سالمت و هم محیط  زیست صورت 
گرفته است و از این منظر دولت کارنامه درخشانی 
دارد که نمودش را در پاندمی کرونا دیدیم. در حالیکه 
بسیاری از کشورهای برجسته جهان در برابر این 
بیماری زانو زدند، اگر این زیرساخت های سخت 
 افزاری و نرم افزاری نبود، توسعه بهداشت و درمان 
تا این حد میسر نمی شد. خدا را شاکریم که به ما 

توفیق خدمت داد.«
وی با بیان اینکه در پیشبرد این پروژه سازمان برنامه و 
بودجه، بانک مرکزی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و بیمارستان امام خمینی )ره(، کمک های 
شایانی کردند، تصریح کرد: »در حال حاضر پروژه های 
بهداشتی و درمانی زیادی را در حوزه سالمت پیش 
می بریم. زمانیکه گزارش پروژه ها را خدمت رییس 
جمهوری ارائه می کردم، ایشان فرمودند من در تمام  
بخش ها می گویم که تحول ایجاد شده، اما در نظام 
سالمت و توسعه زیرساخت های  بخش بهداشت و 

درمان، انقالب ایجاد شده است.«
تقوی نژاد عنوان کرد: »عمر ساختمان ها از حدود 

۲۴ سال به حدود 1۰ سال رسیده، نرخ فرسودگی 
بیمارستان ها از ۵3 درصد به زیر ۴۰ درصد رسیده 
است و 9۴ درصد بیمارستان هایی که فرسودگی 
داشتند و نیاز به بازسازی داشته و در برابر زلزله و 
سایر بالیا مقاومت الزم را نداشتند، عمدتا شناسایی 

شده و مشکالت به میزان زیادی رفع شده است.«
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت ادامه داد: »آنچه که تحت عنوان ظرفیت 
اکسیژن ساز در کشور داریم، قبل از سال 9۲ حدود 
9۲ هزار لیتر در دقیقه بود، اما در سال 99 حدود 98 
هزار لیتر در دقیقه اکسیژن ساز ساختیم، یعنی ما در 
یک سال که سال تحریم اقتصادی و فشار حداکثری 
بوده، به اندازه قبل از سال 9۲ در این بخش ظرفیت 
ایجاد کردیم و اکنون ظرفیت اکسیژن ساز ما، 39۰ هزار 
لیتر در دقیقه است.« وی ادامه داد: »قبل از سال 9۲ به 
۲۰ هزار نفر همزمان می توانستیم اکسیژن برسانیم، اما 
اکنون ۶۵ هزار نفر به طور همزمان می توانند اکسیژن 
دریافت کنند. این موفقیت از دستاوردهایی است که 

در این دولت حاصل شد.«
تقوی نژاد تصریح کرد: »حدود 3۵ درصد از ظرفیت 
تخت های ویژه ما در سال جاری ایجاد شده است، 
۶۵ درصد از ظرفیت تخت های ویژه ای که در حال 

حاضر داریم مربوط به همین دولت است.«
وی با بیان اینکه باید پذیرفت که چند بیمارستان در 
تهران فقط متعلق به شهروندان تهرانی نیست بلکه 
متعلق به تمام کشور است، گفت: »جمعیت بیش از 
۲ میلیونی غرب تهران قبل از این دولت، هیچ تخت 
بیمارستانی نداشت، درحالیکه امروز ۵ پروژه را در 
غرب تهران پیش می بریم. شهر قدس دو هفته پیش 
افتتاح شد، مالرد تا پایان سال جاری و فردیس تا پایان 
بهار 1۴۰۰ افتتاح می شوند و پروژه دوم اسالمشهر و 

شهریار نیز در پیشرفت فیزیکی قابل قبول است.«
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت اظهار کرد: »اگر اعتبارات الزم در اختیارمان 
قرار گیرد، 38۰۰ تخت بیمارستانی در شهر تهران تا 

پایان این دولت می توانیم راه اندازی کنیم.«
وی در پایان گفت: »در تالش هستیم تا منابع مورد 
نیاز برای تامین تجهیزات این پروژه ها را نیز دریافت 
کنیم تا در کنار عشق و دلدادگی کادر بهداشت و 
درمان برای خدمت به مردم عزیز کشورمان، زیر 

ساخت هایی قوی در حوزه سالمت نیز فراهم کنیم.«

پروژه مهدی کلینیک افتخار کشور است
بیش از این تاخیر جایز نیست باید همه موانع پروژه مهدی کلینیک مرتفع شود



آیت اهلل العظمی سبحانی خطاب به وزیر بهداشت

وزیر بهداشت روز جمعه در سفر به قم با مراجع 
عظام تقلید دیدار و گفت وگو کرد.

با  دیدار  در  آیت اهلل سبحانی  سپید،  گزارش  به 
وزیر بهداشت ضمن قدردانی از تالش های جامعه 
سالمت کشور در راستای مقابله با ویروس کرونا 
بر رسیدگی هر چه بیشتر به وضعیت اقتصادی و 
معیشتی پرستاران و کادر بهداشت و درمان تاکید 
کرد. وی در این دیدار خطاب به وزیر بهداشت 
گفت: »کادر سالمت مجاهدین فی سبیل اهلل هستند.« 
این مرجع تقلید با تاکید بر لزوم توجه هر چه 
بیشتر به رفع مشکالت جامعه سالمت، اظهارکرد: 
»اکنون که سالمت جامعه در معرض خطر جدی 
است، کادر سالمت مجاهدین فی سبیل اهلل به شمار 
می آیند.« آیت اهلل العظمی سبحانی افزود: »سعی 
کنید تا جایی که ممکن است وضعیت معیشتی 
و اقتصادی کادر بهداشت و درمان ساماندهی و 

مشکالت آنها برطرف شود.« 
وی با قدردانی از تالش های جامعه سالمت گفت: 
»مردم با دعا و توجه و البته با رعایت مسائل بهداشتی 
باید بکوشند تا هر چه زودتر مشکالت برطرف شود.«

تاکید آیت اهلل العظمی جوادی آملی بر 
تبعیت از علم

آیت اهلل العظمی جوادی آملی نیز در دیدار با وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیئت همراه، 
گفت: »پیروی از دستورات علمی از مسائل اساسی 
دین است.« وی با تقدیر از اقدامات وزارت بهداشت 

در مقابله با کرونا افزود: »باید از تالش های یک 
ساله تیم درمان و جامعه پزشکی برای مهار و 
این تالش ها  تقدیر کرد.  درمان ویروس کرونا 
قطعاً در نزد خداوند ماجور هست و اجر بزرگ 

و اجر عظیم برای آنها در نظر گرفته می شود.«
در خصوص  موظفیم  ما  »همه  یادآورشد:  وی 
مسائلی که از سوی جامعه علمی کشور مطرح 
می شود توجه داشته و دیگران را نیز به رعایت 

این مسائل تشویق کنیم.«
این مرجع تقلید گسترش علوم پزشکی را به دلیل 
وجود بیماری ها دانست و یادآور شد: »وجود ویروس 
کرونا جامعه پزشکی و جامعه علمی ما را پویاتر 
و فعال تر کرده و دانشمندان ما امروز توانستند در 
زمینه درمان این بیماری موثر بوده و برای تولید 

واکسن جزو اولین ها در دنیا باشند.«

پیشرفت های کشور در مقابله با کرونا 
نادیده گرفته نشود

آیت اهلل سیدمحمد سعیدی نیز در دیدار با وزیر 
بهداشت گفت: »توجه به مسائل بهداشتی در کنار 
مسائل معنوی مهم بوده و موجب می شود تا بتوانیم 
با این ویروس مقابله کنیم.« وی با تاکید بر اینکه 
توجه به مسائل بهداشتی در کنار مسائل معنوی 
از اهمیت زیادی برخوردار است، تصریح کرد: 
ببینند  را  پیشرفت کشور  نمی خواهند  »دشمنان 
اما همگان دیدند که در عرصه های مختلف چه 
پیشرفت هایی داشته ایم.« امام جمعه قم با بیان اینکه 

مراجع عظام تقلید از ابتدای شیوع این بیماری همواره 
بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی تاکید داشتند، 
یادآور شد: »پیشرفت های کشور در مقابله با کرونا 
نباید نادیده گرفته شود و این پیشرفت ها ثمره غیرت 
ایرانی است.« وی در بخش پایانی سخنان خود از 
تالش ها و خدمات کادر درمان در حفظ سالمت 

جامعه تقدیر کرد.

بهار آینده یکی از بزرگ ترین قطب های 
واکسن جهان خواهیم شد

بانوی  حرم  تولیت  دیدار  در  بهداشت  وزیر 
کرامت، ضمن تقدیر از همراهی آستان مقدس 
برای رعایت مسائل بهداشتی اظهار کرد: »دنیا با 
وجود زیرساخت های قوی بهداشتی و اقتصادی 
نتوانست مقابل ویروس کرونا ایستادگی کنند و اکنون 
برخی از کشورها درگیر وضعیت اسفناکی هستند.« 
وی ادامه داد: »اما ایران نسبت به دیگر کشورها، با 
وجود همه فشارها در نقطه سرافرازانه ای ایستاده 
و توفیقات ایران در این عرصه قابل توجه است.«

سعید نمکی اضافه کرد: »شکست ما درکرونا شکست 
جمهوری اسالمی است نه شکست وزارت بهداشت 
و در نقطه مقابله پیروزی ما در کرونا نیز فقط پیروزی 
وزارت بهداشت نیست بلکه پیروزی جمهوری 
اسالمی ایران است به همین علت همه کشور باید 
مقابل کرونا احساس وظیفه کنند و بسیج شوند.« 
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: »البته دستاوردهای 
بسیاری به دست آمده است، به عنوان نمونه ما طی 

۶۰ روز از وارد کننده ماسک و گان به تولید کننده 
و بعد به صادر کننده تبدیل شدیم و این افتخاراتی 
است که با بهره مندی از تجربیات دفاع مقدس به 

دست آمد.«
وی تصریح کرد: »امروزه دچار نوعی از ویروس 
جهش یافته انگلیسی شده ایم که قدرت سرایت آن 
۱۰ تا ۱۲ برابر بیشتر است و مدتی که بیمار را به کام 
بیمارستان می کشاند ۷۲ ساعت است و جوان ترها را 
بیشتر گرفتار می کند.« نمکی عنوان کرد: »ما به دنبال 
این هستیم تا بتوانیم وضعیت قرمز در استان های 
مختلف از جمله خراسان رضوی، خوزستان و 
مازندران را کنترل کنیم و همچنان مردم را به رعایت 
دستورالعمل ها به صورت جدی تر دعوت می کنیم.«
وی با تاکید بر اینکه روند کاهش آمارهای کرونایی در 
قم قابل قبول است، عنوان کرد: »امیدواریم با عنایت 
ویژه مردم، علما و مسئوالن در قم، بتوانیم این موضوع 
را اعالم کنیم که قم در رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی از پیشتازان است.« وزیر بهداشت خاطرنشان 
کرد: »با برنامه ریزی انجام شده تا بهار گروه های 
آسیب پذیر را واکسینه خواهیم کرد و امیدواریم 
با رعایت همگانی و حداکثری دستورالعمل های 

بهداشتی بتوانیم شرایط را کنترل کنیم.«
به گزارش ایرنا، نمکی عنوان کرد: »در سال گذشته 
و سال جاری با وجود شرایط سخت کرونا هر ساله 
یک میلیارد دالر ارزبری دارو را کم کردیم و این 
نشان از تالش وزارت بهداشت برای فاصله گرفتن 

از وابستگی به خارج است.«

کادر درمان، مجاهدان فی سبیل اهلل هستند 
به وضعیت معیشتی آنها بیشتر رسیدگی کنید

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
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تاکید جامعه پزشکی بر ضرورت کنترل ویروس جهش یافته

  امین جاللوند
این روزها استان خوزستان در بحرانی ترین شرایط 
کرونایی قرار دارد. شیوع ویروس جهش یافته در 
این استان موجب شده است که حاال خوزستان 
به جدی ترین کانون شیوع کرونای انگلیسی در 

کشور تبدیل شود.
 فعاالن جامعه پزشکی هشدار می دهند که اگر 
کرونای جهش یافته در خوزستان کنترل نشود، 
موج بعدی کرونا در سراسر کشور اجتناب ناپذیر 
خواهد بود. کارشناسان تاکید دارند که عالیم حاد 
کرونای انگلیسی می تواند در مدت زمانی کمتر 
از 72 ساعت ظاهر شود. به همین دلیل نیز مردم 
اندکی  بسیار  فرصت  نظام سالمت،  متولیان  و 
در اختیار دارند که بتوانند در مقابل این موج 

مهاجم بایستند. 
سیما سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت 
هم هشدار داده است: »متاسفانه کماکان با خیز 
سنگین بیماری کرونا در استان خوزستان مواجه 
هستیم. تنها راه مقابله با ویروس جهش یافته 
انگلیسی که عالوه بر استان خوزستان در بسیاری 
از استان های کشور نیز شیوع پیدا کرده، رعایت 
بیشتر و جدی تر پروتکل های بهداشتی است. باید 
با تقویت حس مسئولیت پذیری اجتماعی در عمل 
به توصیه های بهداشتی، شاهد پیشگیری از تکرار 
تجربیات تلخ گذشته و جلوگیری از ایجاد موج 

چهارم بیماری در کشور باشیم.«
از سوی دیگر، فرهاد ابول نژادیان، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هم به دالیل شیوع 
کرونای جهش یافته در خوزستان اشاره کرده و 
گفته است: »یکی از عوامل انتشار ویروس جهش 
یافته انگلیسی به خوزستان، کشور همسایه است. با 
دستور استاندار، مرزهای استان به مدت یک هفته 
بسته شد تا نظارت دقیق تری بر ورود مسافران 

داشته باشیم. همچنین آزمایشگاه مجهزی برای 
انجام تست تشخیص سریع کرونا در نقاط صفر 
مرزی راه اندازی می شود تا از سالمتی کامل مسافران 
مطمئن شویم. اقدامات سختگیرانه درخصوص 
مرزهای  در  کرونا  به  افراد مشکوک  تردد  منع 

استان باید با جدیت دنبال شود.«
با اشاره به وضعیت وخیم کرونا  ابول نژادیان 
در استان خوزستان، تصریح کرد: »آمار مراجعه 
به بیمارستان های استان همچنان افزایشی است. 
می شود  درخواست  مردم  از  دلیل  همین  به 
پروتکل های بهداشتی و ماسک زدن را رعایت 
کنند و از تردد درون شهر و حضور در اجتماعات 
نیز پرهیز کنند.« همچنین چند روز قبل هم سعید 
نمکی، وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت وخیم 
در  »متاسفانه  کرد:  انتقاد  خوزستان،  در  کرونا 
خوزستان خیز سنگینی از بیماری داریم. منشاء 
بیماری اکثرا ویروس موتاسیون یافته است، در 
کل کشور میزان بیماران سرپایی متاسفانه در دو 

هفته اخیر رو به افزایش است. تفاوتی که ویروس 
جهش یافته با ویروس ووهان دارد، این است که 
اگر در ویروس قبلی مدت زمان افزایش موارد 
سرپایی نسبت به زمان افزایش بستری هفت تا 
۱۰ روز طول می کشید، اما این ویروس با 72 
ساعت می تواند خودش را وارد مرحله بستری 
کند و شکل های بسیار خطرناک و گرفتاری های 
سنگین ریوی ایجاد کند که بارها این را اعالم 
بارها  که  است  این  از  خاطرم  رنجش  کرده ام. 
اعالم کرده بودم که در این ایام رفتن به عتبات و 
زیارت عزیزانمان در کربال و نجف ممکن است 
منجر به خیز بیماری در استان های مرزی شود.«
او تاکید کرد: »در شادگان که اولین پایگاه آلودگی 
ما بود، متاسفانه میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
به حد صفر رسیده بود. در مراکز خرید غلغله 
بود. دستفروش ها در خیابان بیداد می کردند و 
با این شرایط کامال برای ما روشن بود که یک 
خوزستان بسیار بسیار پرماجرا را خواهیم داشت.«

آیا اوضاع کرونایی خوزستان 
وخیم تر می شود؟

دورهمی خانوادگی و تماس با افراد دارای بیماری 
در منزل و محل کار از عوامل مهم ابتال به کرونا در 
خوزستان اعالم شده است. پیش از این شهرهای 
اهواز، کارون، دزفول، شادگان، دشت آزادگان، 
ماهشهر در وضعیت  آبادان، شوشتر و  هویزه، 
قرمز کرونا قرار داشتند، اما هم اکنون با اضافه 
شدن  شهرهای خرمشهر و رامهرمز که پیش از 
این نارنجی بودند، تعداد شهرهای قرمز کرونایی 
این استان به ۱۱ شهر رسید. کارشناسان هشدار 
می دهند که در صورت تداوم وضع موجود و 
بی توجهی به رعایت پروتکل های بهداشتی، اوضاع 

کرونا در خوزستان، وخیم تر می شود.

استاندار  معاون  موسوی،  زین العابدین  حتی 
خوزستان نسبت به احتمال ۱۰ برابر شدن بیماران 
مبتال به کرونا در این استان خبر داد و گفت: 
»اگر محدودیت های تعیین شده از سوی ستاد 
کرونا رعایت نشود، آمار بیماران ممکن است به 
۱۰ برابر هم برسد که این موضوع به معنی ۱۰ 
برابر شدن تعداد مراجعان به بیمارستان ها است. 
برای شکست ویروس کرونا نیازمند وحدت و 
انسجام هستیم. گروه های مختلف نباید در برابر 
محدودیت ها مقاومت کنند. مردم و اصناف باید 
همکاری کنند و همچنین محدودیت ها و مصوبات 
دقیق اجرایی شوند. در عین حال هر فردی مانع 
رعایت پروتکل ها و محدودیت ها شود، با اعمال 
قانون به قوه قضاییه معرفی می شود. کنترل تجمع 
ورودی ها و حتی گروه های شغلی یک از اقداماتی 

است که جدی دنبال می شود.«
به گفته متولیان حوزه بهداشت و درمان در استان 
خوزستان، از اواسط بهمن ماه وضعیت کرونا 
در خوزستان به صورت عادی انگاری درآمد و 
موجب شد که 2۴ بهمن، ۹ شهر خوزستان به 

وضعیت قرمز کرونایی برسند. 
شکراهلل سلمان زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
»با توجه به جهش  آبادان هم هشدار می دهد: 
ویروس کرونا در منطقه جنوب غرب خوزستان، 
از  میانسال  افراد  و  جوانان  ویژه  به  مردم  اگر 
منتظر یک فاجعه در  باید  نکنند  خود مراقبت 
شهرستان های آبادان، خرمشهر و شادگان باشیم. 
مردم باید دورهمی ها و مراسم جشن و عزاداری 
را برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا کنار 
باید یک  بگذارند. در این شرایط هر شهروند 
مراقب سالمت باشد و ضمن رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی، دیگران را نیز ملزم به رعایت آنها کند. 

ادامه در صفحه 11 

کرونا  در خوزستان، تنـوره می زند 

سادات الری: متاسفانه کماکان 
با خیز سنگین بیماری کرونا در 

استان خوزستان مواجه هستیم. 
تنها راه مقابله با ویروس جهش 

یافته انگلیسی که عالوه بر 
استان خوزستان در بسیاری از 

استان های کشور نیز شیوع پیدا 
کرده، رعایت بیشتر و جدی تر 

پروتکل های بهداشتی است. باید 
با عمل به توصیه های بهداشتی، 
مانع از ایجاد موج چهارم بیماری 

در کشور شویم
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 ادامه از صفحه 10
در جنوب غرب خوزستان با شیب بسیار تند 
نگران  بسیار  بستری مواجه هستیم که  ابتال و 
کننده است. ظرفیت بستری در بیمارستان طالقانی 
آبادان تکمیل شده است. به همین دلیل از مردم 
می خواهیم پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند 

تا بتوانیم این پیک سنگین را مهار کنیم.«
مرکز  رئیس  مطلق،  اسماعیل  محمد  همچنین 
وزارت  بالیای  و  خطرات  کاهش  و  مدیریت 
بهداشت هم با اشاره به وضعیت وخیم کرونا 
در استان خوزستان، به ایرنا یادآور شد: »وضعیت 
استان خوزستان بخصوص در جنوب غرب این 
استان از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی، استفاده 
از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی نگران کننده 
است. برای مهار کرونا باید سطح سواد سالمت 
مردم با آموزش و اطالع رسانی مناسب نسبت به 
این بیماری افزایش یابد. پایگاه های بهداشتی در 
مناطق مختلف باید با استفاده از نیروهای بسیج 
محالت و ادارات نسبت به آگاه سازی مردم اقدام 
کنند. اگر از همه افراد دارای عالئم و اطرافیان 
مبتالیان با دقت نمونه گیری شود و به ازای هر 
یک مورد مثبت حداقل ۱۵ تست سریع تهیه شود، 

می توان این بیماری را کنترل کرد.«
مرکز  رئیس  علوی،  محمد  دیگر،  سوی  از 
بهداشت خوزستان هم هشدار داد: »شادگان، 

آبادان و خرمشهر در جنوب غرب خوزستان 
و  آلوده ترین  کرونا،  جدید  پیک  به  ورود  با 
شمار  به  خوزستان  مناطق  خطرخیزترین 
غرب  جنوب  شهرستان های  در  می روند. 
چند  در  بهداشتی  پروتکل های  خوزستان، 
امر  این  که  نشد  گرفته  جدی  گذشته  هفته 
باعث قرمز شدن شهرهای آبادان، خرمشهر و 
به ویروس  افراد مبتال  از  شادگان شد. خیلی 
کرونا از اقشار ضعیف جامعه هستند که برای 
خودقرنطینگی نیاز به بسته های حمایتی دارند، 
غرب  جنوب  در  حمایت  این  متاسفانه  ولی 

خوزستان ضعیف است.«
این مقام مسئول معتقد است که هم اکنون تنها 

راه کنترل کرونا در خوزستان، اعمال تعطیلی 
خوزستان  بهداشت  مرکز  رئیس  است.  کامل 
تاکید کرد: »جز با تعطیلی کامل استان خوزستان 
عنوان  به  کنیم.  کنترل  را  نمی توانیم وضعیت 
درخواست  خوزستان،  بهداشت  مرکز  رئیس 
تعطیلی دو هفته ای خوزستان را به ستاد ارائه 
هفته  دو  کامل  به صورت  تا خوزستان  کردم 
تعطیل شود. به این منظور، استان خوزستان باید 
"الک داون" به معنای تعطیلی کامل و هدفمند 
شود، اما ستاد خوزستان نمی تواند به تنهایی برای 
الک داون تصمیم گیری کند و ستاد ملی مقابله 
با کرونا باید در این خصوص تصمیم بگیرد.«

کرونای جهش یافته در خوزستان
قابل مهار است؟

بر اساس اعالم پلیس راهور ناجا، سفر به استان 
خوزستان و خروج از آن دارای محدودیت کامل 
استان شمالی گیالن،  به سه  البته سفر  بوده و 
مازندران و گلستان نیز ممنوع است. با وجود 
ممنوعیت های اعالم شده، کارشناسان تاکید دارند 
که برای کنترل کرونا در خوزستان باید اقدامات 

دیگری هم انجام شود.
مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله 
با کرونا به راه های کنترل کرونای جهش یافته 
در خوزستان اشاره می کند و می گوید: »موارد 
ابتال به نوع موتاسیون یافته کرونای بریتانیایی 
رو به افزایش است. در حال حاضر بیشترین 
کانون درگیری به این نوع از ویروس در استان 
خوزستان است. در صورتی که محدودیت های 
سفر به استان های درگیر با ویروس موتاسیون 
یافته انگلیسی اتفاق نیفتد، قطعا مشکل به کل 
کشور گسترش خواهد یافت. درصورتی که رفت  
و آمدهای افراد بومی به این مناطق قطع شده یا 
کاهش یابد، تاثیرات مثبت را شاهد خواهیم بود.«
او هشدار می دهد: »ویروس کرونای چینی معموال 
کودکان و نوجوانان را کمتر درگیر می کرد و 
بیشتر افراد مسن و کسانی که بیماری زمینه ای 
داشتند را درگیر می کرد. نوع جهش یافته ویروس 

انگلیسی نسبت به نوع ابتدایی بیشتر جوانان زیر 
این  اما  می کند،  درگیر  را  کودکان  و  ۲۰ سال 
موضوع به این معنی نیست که میل نوع جهش 
فردی  هر  هستند.  کودکان  فقط  و  فقط  یافته 
که در معرض ویروس قرار گیرد و آنتی بادی 
به  هر سنی  در  باشد،  نداشته  کننده  محافظت 

بیماری مبتال خواهد شد.«
متخصص  میرثباتی،  شهریار  دیگر،  سوی  از 
در  نیز  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  مدیریت 
گفتگو با سپید از زاویه دیگری به ماجرای خیز 
برداشتن کرونا در استان خوزستان نگاه می کند 
و می گوید: »واقعیت این است که باید فرض 
منطقی را بر این بگذاریم که کرونای جهش یافته 
انگلیسی در همه نقاط کشور، شیوع پیدا کرده 
آنگاه  این پیش فرض،  از پذیرش  است. پس 
از  می توانیم بگوییم که استان خوزستان بیش 
سایر نقاط کشور در این نوع جهش یافته گرفتار 
بپذیریم،  را  این فرض علمی  اگر  شده است. 
آن وقت دایره تصمیم گیری هایمان با افق دید 

روشن تری خواهد بود.«
او تاکید می کند: »کرونای جهش یافته در هر 
استانی ممکن است خیز جدیدی از کرونا ایجاد 
کند. این خاصیت بیماری های ویروسی و مسری 
با  می توانیم  ما  که  است  این  مهم  نکته  است. 
رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی، آمار مبتالیان 
و قربانیان را کاهش دهیم، ولی نمی توانیم به طور 
صددرصد مانع از انتقال کرونای جهش یافته به 
سایر نقاط کشور شویم. به تعبیر دیگر، شاید 
ما نتوانیم انتقال ویروس جهش یافته انگلیسی 
بیشتر  با رعایت  اما قطعا  برسانیم،  را به صفر 
پروتکل های بهداشتی می توانیم مانع از شیوع 

موج های کرونا شویم.«
بسیاری از کارشناسان سالمت تاکید دارند که 
راه حل قطعی برای مهار پاندمی کرونا، سرعت 
بخشدن به فرآیند واکسیناسیون سراسری است. 
بسیاری از صاحبنظران نظام سالمت بر این نکته 
اتفاق نظر دارند که تسریع در واردات واکسن 
موثر کرونا می تواند مانع از شکل گیری موج های 
تازه کرونا در کشور شود. در آن صورت شاهد 
خواهیم بود که موج خستگی، فرسودگی و قربانی 

شدن کادر درمان نیز فروکش خواهد کرد.

مردانی: در حال حاضر 
بیشترین کانون درگیری به 

این نوع از ویروس در استان 
خوزستان است. در صورتی که 

محدودیت های سفر به استان های 
درگیر با ویروس موتاسیون یافته 

انگلیسی اتفاق نیفتد، قطعا مشکل 
به کل کشور گسترش خواهد 

یافت. درصورتی که رفت  و 
آمدهای افراد بومی به این مناطق 
قطع شده یا کاهش یابد، تاثیرات 

مثبت را شاهد خواهیم بود

11 شماره ۱88۱ 9 اسفند ۱399

ابول نژادیان: یکی از عوامل 
انتشار ویروس جهش یافته 

انگلیسی به خوزستان، کشور 
همسایه است. با دستور 

استاندار، مرزهای استان به مدت 
یک هفته بسته شد تا نظارت 
دقیق تری بر ورود مسافران 

داشته باشیم. همچنین آزمایشگاه 
مجهزی برای انجام تست تشخیص 

سریع کرونا در نقاط صفر مرزی 
راه اندازی می شود. با این وجود، 

آمار مراجعه به بیمارستان های 
استان همچنان افزایشی است

میرثباتی: واقعیت این است 
که باید فرض منطقی را بر این 

بگذاریم که کرونای جهش یافته 
انگلیسی در همه نقاط کشور، شیوع 

پیدا کرده است. پس از پذیرش 
این پیش فرض، آنگاه می توانیم 

بگوییم که استان خوزستان بیش 
از سایر نقاط کشور در این نوع 

جهش یافته گرفتار شده است. اگر 
این فرض علمی را بپذیریم، آن 

وقت دایره تصمیم گیری هایمان با 
افق دید روشن تری خواهد بود



سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در گفت وگو با سپید خبر داد

 علی ابراهیمی
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در پاسخ 
برای  کامل  آمادگی  آیا  که  پرسش  این  به 
کشور  در   19 کووید  گسترده  واکسیناسیون 
وجود دارد؟ گفت: »خوشبختانه اولویت ها در 
سند ملی واکسیناسیون کووید 19 پیش بینی شده 
و بر اساس این سند 500 بیمارستان و 2500 مرکز 
بهداشت با آمادگی کامل و پرسنل آموزش دیده 
لذا  داشت؛  خواهند  مشارکت  طرح  این  در 
به محض رسیدن واکسن واکسیناسیون گسترده 

به ترتیب اولویت ها آغاز خواهد شد.«
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت 
و سخنگوی ستاد ملی کرونا در گفت وگو با 
در خصوص  پرسش هایی  به  سپید  خبرنگار 
مراجعه  عدم  درباره  نگرانی ها  رفع  راهکار 
مردم برای دریافت واکسن، اقدامات وزارت 
بهداشت برای اقناع افکار عمومی و آخرین 
وضعیت تولید واکسن کرونا در کشور پاسخ 
داد. در ادامه متن این گفت وگو را می خوانید.

سپید: شما گفته اید که ما در خوش بینانه ترین 
حالت آذرماه و یا درنهایت تا پایان سال 1400 
واکسیناسیون عمومی کووید 19 را به اتمام 
خواهیم رساند، اما نگرانی که وجود دارد این 
است که همه مردم تمایلی به تزریق واکسن 
ندارند؛ حال وزارت بهداشت با کدام روش 
مردم را به تزریق واکسن تشویق خواهد کرد؟
مراجعه  بابت  زیادی  نگرانی  بهداشت  وزارت 
نکردن ایرانیان برای دریافت واکسن ندارد زیرا 
یکی از تفاوت های مردم با مردم سایر کشورها 
ازجمله اروپایی ها و آمریکا در این است که اقبال آنها 
به واکسن باال است. البته این را هم نباید فراموش 
کنیم که ما یکی از کشورهایی هستیم که در سطح 
دنیا از برنامه واکسیناسیون روتین برخورداریم 

و از این نظر جزو موفق ترین کشورها هستیم.
که  کنید  پیدا  را  نمی توانید کودکی  امروز شما 
تابه حال هیچ واکسنی دریافت نکرده باشد و این 
تقریبا ناممکن ندارد زیرا کودکان ما از حین تولد 
و از همان بیمارستان محل تولد مورد تزریق قرار 
می گیرند و برنامه واکسیناسیون آنها از بدو تولد 

آغاز می شود.
بنابراین یکی از مزایای نظام سالمت ما همین 
شبکه بهداشت )روستایی و شهری( است که 
کشورمان را از موفق ترین کشورها در این زمینه 
کرده است. در این شبکه همه افراد تحت پوشش 
از زمان تولد مورد واکسیناسیون قرار می گیرند و 
ما می توانیم ادعا کنیم که بحث واکسیناسیون در 
کشور ما یک موضوع جاافتاده است و نگرانی 

از این بابت نداریم.
بگذارید موضوع را با یک مثال توضیح دهم و 
توجه شما را به رویدادی در سال 2019 جلب 

کنم؛ در این سال سرخک به صورت اپیدمی کوچک 
در برخی نقاط جهان ازجمله امریکا و ایران شایع 
شد؛ بر اساس برآوردها در امریکا باید 600 هزار 
نفر واکسن تزریق می کردند که از این تعداد فقط 
40 هزار نفر مراجعه کرده و واکسن را دریافت 
کردند و حتی درخواست  دولت این کشور برای 
مراجعه هم کارساز نشد درحالی که در همان سال 
در استان های بوشهر و هرمزگان مردم به سرعت 
برای تزریق واکسن مراجعه کردند و ما نیازی به 

اجبار هم نداشتیم.
است.  اطفال  فلج  واکسن  تزریق  دیگر  مثال 
همین االن که ما با شما در حال صحبت هستیم 
تزریق واکسن فلج اطفال در حال اقصی نقاط 
ایران در حال انجام است و همه مردم بدون اینکه 
اجباری داشته باشند به موقع برای دریافت واکسن 
مراجعه می کنند؛ بنابراین سابقه که ما از مردم در 
مراجعه به شبکه بهداشت داریم ما را به این نتیجه 
رسانده که مشکل و نگرانی در این خصوص 
نخواهیم داشت. البته در خصوص واکسیناسیون 
کووید 19 با دو بحث متفاوت مواجه هستیم. 
واکسن های  کرونا جزو  واکسن  اینکه  نخست 
روتین نبوده و فقط به دلیل پاندمی و برای قطع 
زنجیره ویروس توصیه می شود که این امر توزیع 

و تزریق آن را متفاوت خواهد کرد.
نکته دوم توصیه و تشویق مردم به تزریق از سوی 
جامعه پزشکی است زیرا مردم به جامعه پزشکی 
و وزارت بهداشت اطمینان دارند و اگر اعتماد آنها 
خدشه دار شود دچار ضرر خواهیم شد. ازاین رو 

کارشناسانی که در خصوص کیفیت و اثربخشی 
واکسن اظهارنظر می کنند باید بدانند مردم آنها را 
به عنوان مرجع می شناسند و اظهارات آنها سبب 
تردید و یا اطمینان مردم خواهد شد. پس اگر 
فردی از این قشر بگوید که فالن واکسن را تزریق 
نخواهد کرد بداند که این اظهارات موجب می شود 
افراد بیشتری دچار تردید شوند؛ بنابراین بهتر است 
مدیریت این امر به وزارت بهداشت واگذار شود 
و مردم مطمئن باشند که این وزارتخانه واکسنی 
را وارد و اجازه تزریق آن را خواهد داد که جزو 

مطمئن ترین واکسن ها باشد.

سپید: به اطمینان و اعتماد عمومی اشاره کردید، 
آیا این موضوع در خصوص واکسن روسی 

هم مالک تصمیم گیری بود؟
در خصوص واکسن روسی اسپوتنیک وی مطالعه 
و تحقیقات بسیار زیادی صورت گرفت و ما بر 
اساس آن مطالعات با اطمینان اعالم کردیم که 
این محصول یکی از سه واکسن برتر دنیا است 
چراکه نتایج تحقیقات هم نشان می داد که این 

محصول 91.6 درصد اثربخشی دارد.
از سوی دیگر ما تا به اآلن بیش از 10 هزار دوز 
از این واکسن را تزریق کرده ایم و قریب به دو 
هفته نیز از اولین تزریق گذشته و شاهد هیچ نوع 

عارضه جدی نبوده ایم.
اتفاق دیگر در اثبات ادعای ما درخواست شرکت 
آسترازنکا برای همکاری مشترک با این شرکت 
بود. این شرکت به دلیل اثربخشی باالی واکسن 

اسپوتنیک وی درخواست پروژه مشترک داد تا 
واکسن خود را تقویت کند زیرا اثربخشی واکسن 
شرکت آسترازنکا برای افراد باالی 65 سال با 
تردید همراه بود و واکسن اسپوتنیک به جهت 
اثربخشی مناسب در این گروه یکی از زمینه های 
همکاری با این شرکت بود. ازاین رو به جرات 
اعالم کردیم که واکسنی را وارد کرده ایم که در 
ایمنی و اثربخشی آن تردید وجود ندارد و به 
همین دلیل اولین واکسن تزریق شده در کشور 
هم به فرزند وزیر بهداشت زده شد تا اثبات این 

مدعا باشد و ما خیالمان از هر نظر راحت بود.

سپید: در خصوص واکسن های تولید داخل 
هم به مردم اطمینان می دهید؟

متأسفانه امروز برخی تبلیغاتی درباره اثربخشی 
و ایمنی باالی واکسن های آمریکایی و اروپایی 
می کنند که درست نیست. ما این اطمینان را به 
مردم می دهیم که یکی از بهترین واکسن هایی که 
در دنیا ساخته خواهد شد واکسن های تولیدی 
در ایران خواهند بود زیرا ما بیش از 70 سال 
سابقه واکسن سازی داریم و نباید این ظرفیت 

را نادیده گرفت.
واکسن هایی که امروز در انستیتو پاستور، موسسه 
رازی و بنیاد برکت در حال تولید است جزو بهترین 
واکسن ها هستند و مردم از این بابت خیالشان 
ما هر  کنند زیرا  اطمینان  ما  به  باشد و  راحت 
آنچه بتوانیم در این خصوص انجام خواهیم داد.

ادامه در صفحه 13 

مشارکت 500 بیمارستان و 2500 مرکز بهداشت 
در واکسیناسیون عمومی
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 ادامه از صفحه 12
سپید: به نظر شما چگونه می توان مخالفان واکسن 

را متقاعد کرد؟
بگذارید اینگونه بگویم که در حال حاضر میزان 
مرگ ومیر در نقاطی مانند امریکا بیش از 4 هزار 
نفر در روز و در انگلیس نزدیک به هزار نفر است. 
حتی در کشور ما که این عدد دورقمی است و 
همین مقدار هم زیاد است، باید به سمت واکسن 
رفت. باید وضعیت امروز را با حالتی مقایسه کرد 
که افراد درنتیجه تزریق واکسن دچار عالئم جزئی 
همچون تب و بدن درد می شوند و اگر این موضوع 
برای همه تفهیم شود و همه مطمئن شوند که 
آسیب واکسن به مراتب کمتر است هیچ کس از 

تزریق آن اجتناب نخواهد کرد.
امروز این سؤال مطرح است که چرا سازمان جهانی 
بهداشت مجوز مصرف اضطراری واکسن ها را 
داده است؟ در پاسخ باید گفت که چون میزان 
مرگ ومیر در سطح جهان به سرعت در حال افزایش 
است واکسن تنها سالحی است که می توان با 
آن مرگ ومیرها را کاهش داد و ازاین رو مجوز 

مصرف آنها صادر شده است.
لذا در موضوع تزریق واکسن باید دید که این 
محصول علیرغم داشتن عوارض، سبب جلوگیری 
از مرگ ومیر چند میلیون نفر شده و اگر این میزان 
را با تعداد افرادی که ممکن است درنتیجه تزریق 
آن دچار عوارض شوند مقایسه کنیم خواهیم دید 
که تشویشی که برخی افراد در ذهن مردم برای 
ترس از واکسن ایجاد می کنند هیاهوی خالی است.

سپید: آیا وزارت بهداشت تالشی برای اقناع 
افکار عمومی کرده است؟

در خصوص برنامه ریزی و سیاست گذاری واکسن 
باید نگاه مجزایی داشته باشیم. حالت ایده آل این 
است که واکسن در دسترس باشد و ما به دنبال 
این باشیم که مردم را برای تزریق تشویق کنید، 
اما امروز واکسنی در دسترس نیست و نمی توانیم 

تقاضای القایی ایجاد کنیم.
از سوی دیگر بر اساس سند ملی واکسیناسیون 
کووید 19 یکی از برنامه هایی که به زودی شروع 
خواهد شد این است که جریانی شفاف در خصوص 
تزریق واکسن ایجاد شود تا مردم بدانند که واکسن 

چه زمانی در دسترس آنها خواهد بود؛ بنابراین 
به محض ورود واکسن مردم در جریان خواهند بود 
که کدام گروه ها در نوبت جدید دریافت واکسن 
هستند؛ لذا شرایطی فراهم خواهد شد که افراد با 
وارد کردن کد ملی خود در یک سامانه زمان دقیق 
و نوبت واکسن خود را خواهند فهمید. حتی این 
امکان را فراهم خواهیم کرد که مردم به صورت 
لحظه ای بدانند که چند نفر واکسن را دریافت 

کرده و چه عوارضی داشته اند.
باید  تنها  آماده است و  برنامه هم   زیرساخت 
اطالعات به مرور بر روی سامانه بارگذاری شود، 
اما اینکه چرا تا به اآلن این اتفاق نیفتاده علت این 
است که هنوز نمی توانیم بر روی وعده شرکت ها 
برای واکسن حساب کنیم. برای مثال اگر یک 
شرکتی وعده چند روز دیگر را بدهد ممکن است 
موعد تحویل اعالم کند که امکان تأمین محصول 
را ندارند و همین شرایط را پیچیده تر کرده است.
البته متأسفانه رسانه های معاند خارج از کشور 

هم فشار زیادی به ما وارد می کنند. برای مثال 
در روزهای گذشته نامه ای جعلی در شبکه های 
مجازی دست به دست شد که در آن عنوان شده 
بود میزان مشخصی واکسن فایزر برای یک نهاد 
خاص درخواست شده است. این قبیل اتفاقات 
بسیار مضحک است زیرا سبب می شود افکار 
عمومی به اقدامات وزارت بهداشت شک کند.

ضمن اینکه امکان واردات این واکسن به کشور 
این  توزیع  ندارد چراکه ظرفیت  ما هم وجود 
واکسن در کشور ما وجود ندارد. عالوه بر این 
واکسن های دیگری با شرایط آسان تر در کوواکس 
وجود دارند که ما می توانیم از آنها استفاده کنیم.
مثال دیگر راه اندازی هشتگی با عنوان »واکسن 
بخرید« بود و عنوان شد که اگر واکسن وارد 
از دست  را  ورزشکار جان خود  فالن  می شد 
وارد  هم  واکسن  اگر  حتی  درحالی که  نمی داد 
شده بود آن فرد در اولویت تزریق نبود؛ لذا این ها 
تنها بخش کوچکی از فشارهایی است که برخی 

رسانه ها به ما و مردم وارد می کنند.

واکسیناسیون  برای  کامل  آمادگی  آیا  سپید: 
عمومی در کشور وجود دارد؟

خوشبختانه همه چیز در سند ملی واکسیناسیون 
کووید 19 پیش بینی شده است. بر اساس این سند 
500 بیمارستان و 2500 مرکز بهداشت با آمادگی 
کامل و پرسنل آموزش دیده منتظر تزریق واکسن 
هستند؛ لذا به محض اینکه واکسن در دسترس 
آنها قرار گیرد واکسیناسیون را به ترتیب اولویت 

آغاز خواهند کرد.
البته اولویت ها طبق سند ملی واکسیناسیون کووید 
19 مشخص است و ما می دانیم که واکسن ها 
به محض آماده شدن در کدام مراکز، کدام شهرها 
و کدام روستاها توزیع خواهند شد. ضمن اینکه 
در سیستم  و  بوده  کد  دارای  واکسن ها  تمامی 

ثبت شده و قالب رصد هم خواهد بود.

سپید: آیا این امکان فراهم خواهد شد که مردم 
بتوانند از بین چند واکسن یک محصول را برای 

تزریق انتخاب کنند؟

انتخاب واکسن برای گروه های مختلف در حوزه 
تخصصی وزارت بهداشت بوده و واکسن ها بر 
تزریق  وزارتخانه  این  سیاست گذاری  اساس 
خواهند شد. برای مثال ممکن است در مطالعاتی 
اعالم شود که فالن واکسن برای سنین باالی 65 
سال بهتر است و یا واکسن دیگری برای گروه های 
سنی دیگر اثربخش تر خواهد بود که در این صورت 
ما بر اساس نتایج واکسن ها را تزریق خواهیم 
کرد؛ بنابراین میزان ایمنی و اثربخشی واکسن ها 
در گروه های مختلف سنی و نیز تجربیات جهانی 

مالک توزیع واکسن ها خواهند بود.

سپید: آخرین وضعیت واکسن های تولید داخل؟
بر اساس اطالعات رسیده به ما اولین واکسن 
ایرانی که در دسترس خواهیم داشت واکسن 
هم  را  این  البته  است.  پاستور  انستیتو  تولید 
بگویم که این واکسن دیگر محصول مشترک 
با کوبا نیست چراکه ما تکنولوژی ساخت این 
واکسن را از کشور کوبا گرفته ایم و تولید آن 
در داخل انجام خواهد شد. پس این امکان را 
هم خواهیم داشت که آن را دستکاری کرده و 
بومی سازی کنیم؛ لذا این محصول اولین واکسن 
صد درصد ایرانی خواهد بود که در دسترس 

قرار خواهد گرفت.
دومین واکسنی که در دسترس ما خواهد بود 
واکسن تولیدی بنیاد برکت به نام »کووبرکت« 
است. پیش بینی ما این است که در اردیبهشت 
اولین دوزهای این واکسن به صورت عمومی در 
دسترس قرار گیرد و طبق برنامه ریزی در ماه های 
اردیبهشت و خرداد 1.5 میلیون دوز از این واکسن 
تولید شود. البته این میزان از ابتدای تابستان به 
15 میلیون دوز در ماه افزایش پیدا خواهد کرد. 
پس از آن هم محصول تولیدی موسسه رازی 

به نام »کووپارس« در دسترس ما خواهد بود.
ازاین رو پیش بینی ما این است که پس از چهار 
ماه از آغاز تولید انبوه واکسن کووبرکت با تولید 
ماهیانه 15 میلیون دوز 60 میلیون واکسن مورد 
نیاز به دست ما خواهد رسید و با این میزان دیگر 

نیاز ما به واکسن برطرف خواهد شد.
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آموزش و پرورش دست بردار نیست

  یاسر مختاری
پیک  آغاز  به  نسبت  نگرانی ها  حالیکه  در 
انگلیسی  به  چهارم و شیوع کرونای موسوم 
در برخی از استان های کشور در حال افزایش 
و  آموزش  وزارت  معاونان  از  یکی  است، 
پرورش با اعالم اینکه تالش  این وزارتخانه، 
پایه های  برای  برگزاری آزمون های حضوری 
در  را  بیشتری  نگرانی    است  دوم  و  اول 
سنین  این  در  کودکانشان  که  والدینی  میان 
که  می دانند  دیگر  سوی  از  و  کرده  تحصیل 
نوع جهش یافته کرونا نیز ممکن است فرزندان 

آنها را مبتال کند، دامن زد.

آموزش و پرورش خواستار امتحانات 
حضوری در پایه های اول و دوم ابتدایی

به گزارش سپید، سال گذشته در چنین روزهایی 
و  درمان  بهداشت،  نمکی وزیر  که سعید  بود 
آموزش پزشکی از تعطیل مدارس تا پایان سال خبر 
داد و پس از آن نیز با انتقال آموزش های معمول 
در مدارس به بسترهای الکترونیک، مجازی و 
تلویزیون و اختیاری کردن حضور دانش آموزان 
تا امروز، هم معلمان و هم دانش آموزان در محیط 
امن خانه های خود به دور از کرونا بودند. اگرچه 
در مقاطعی از سال مانند خردادماه و مهرماه که 
موسم امتحانات فصلی دانش آموزان و بازگشایی 
مدارس است آموزش و پرورش در تالش برای 
حضور دانش آموزان در کالس های درس بود اما 
هر بار با مخالفت های گسترده از سوی جامعه 
اعضای  برخی  و  مجلس  نمایندگان  پزشکی، 
شورای عالی آموزش و پرورش از این اقدام 

عقب نشینی کرد. 

سال  پایانی  روزهای  این  در  حال  این  با 
مختلفی  جهش های  که   99 کرونایی  سراسر 
از ویروس در حال بروز است و شیوع نوعی 
از کروناویروس که برعکس انواع کالسیکش، 
کودکان را هم در معرض خطر قرار می دهد، 
و  آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
پرورش بار دیگر موضوع حضور دانش آموزان 

در مدارس را پیش کشید. 
اطمینان  اینکه  بیان  با  حکیم زاده  رضوان 
اولویت  اساسی  مهارت های  یادگیری  از 
فرایند  برای  پرورش  و  آموزش  وزارت 
گفت:  است،  ابتدایی  دوره  در  آموزش 
از  اطمینان  ابتدایی،  دوره  در  اصلی  »مقوله 
یادگیری است و اهمیت آموزش مهارت های 
و  اول  نظیر  حساس  پایه های  در  یادگیری 

است.« دوچندان  دوم 
یادگیری  از  اطمینان  اینکه  برا  تاکید  با  وی 
پایان کالس های درس  آموزان مالک  دانش 

است، به برگزاری آزمون های نهایی دروس 
ابتدایی اشاره کرد و گفت: »با توجه به تجربه 
موفق سال گذشته سعی می کنیم که آزمون های 
پایانی به ویژه در پایه های حساس از جمله پایه 
اول و دوم به صورت حضوری باشد تا این 
اطمینان حاصل شود که یادگیری مهارت های 
اساسی مورد نظر از جمله نوشتن، خواندن و 

حساب کردن به دست آمده است.« 

و مدارس انگلیسی  کرونای 
به  پرورش  آموزش و  معاون  این بار  اگرچه 
صورت مستقیم سخنی از بازگشایی مدارس 
به میان نیاورده است اما امتحانات حضوری 
دانش آموزان در این برهه زمانی که ویروس 
جهش یافته کرونا در استان های مختلف در 
حال شیوع بوده و استانی مانند خوزستان را 
در بحران فرو برده است معنایی جز بازگشایی 
با  دانش آموزان  مستقیم  مواجهه  و  مدارس 

نمی دهد.  را  بیماری 
این درحالیست که پیش از این علیرضا زالی 
تهران  استان  با کرونای  مقابله  فرمانده ستاد 
در مورد تغییر بازه سنی افراد مبتال به کرونا 
در مورد بازگشایی مدارس هشدار داده بود. 

»گروه سنی  اظهار کرد:  رابطه  این  در  زالی 
پنج تا 1۷ سال و همچنین زیر 1۰ سال در 
بودند  مواجه  افزایش  با  میر  و  مرگ  حوزه 
این  بازگشایی مدارس می تواند  با بحث  که 

شود.« مواجه  بیشتری  خطر  با  موضوع 
رئیس  نژاد  بیرجندی  علی  زالی،  با  همزمان 
خصوص  این  در  نیز  مشهد  پزشکی  نظام 
نگرانی های متعدد از خطر بازگشایی مدارس 
و شیوع کرونای جهش یافته را مطرح کرد. 
با بیان اینکه ویروس جهش یافته کرونا  وی 
این  اولیه  مطالعات  طبق  و  است  ُمسری تر 
ویروس در افراد زیر ۲۰ سال به ویژه کودکان 
بیشتر از کووید 19 غیرجهش یافته بروز پیدا 
ویروس  اپیدمی  ابتدای  »از  گفت:  می کند، 
به  در جهان  میلیون کودک   ۲ تاکنون  کرونا 
کووید 19 مبتال شده اند که نیمی از این موارد 
طی یک ماه گذشته و به دنبال شیوع کرونای 
بازگشایی  بنابراین  شده اند.  ثبت  انگلیسی 
مدارس در هر مقطع تحصیلی حتی با رعایت 
نیز  کالس  هر  در  نفر   1۰ حداکثر  پذیرش 

بود.« خواهد  خطرناک 
بیرجندی نژاد تأکید کرد: » بازگشایی مدارس 
حتی به صورت محدود نه تنها کمکی به برطرف 
بلکه  کرد  نخواهد  آموزشی  مشکالت  کردن 
مشکالت  ایجاد  باعث  کرونا  بیشتر  شیوع  با 
معلمان  دانش آموزان،  برای  بیشتر  تبعات  و 
به  با توجه  آنان خواهد شد.  و خانواده های 
بازگشایی  با  انگلیسی  کرونای  شیوع  خطر 
دوباره مدارس به شدت مخالفیم و معتقدیم 
این کار موجب شیوع این بیماری می شود.«

ادامه در صفحه 15 

پافشاری خطرناک برای امتحانات حضوری

حکیم زاده :با توجه به تجربه 
موفق سال گذشته سعی می 
کنیم که آزمون های پایانی به 
ویژه در پایه حساس از جمله 

پایه اول و دوم به صورت 
حضوری برگزار باشد تا این 

اطمینان حاصل شود که یادگیری 
مهارتهای اساسی مورد نظر از 

جمله نوشتن، خواندن و حساب 
کردن به دست آمده است

اسماعیلی: با توجه به ضرورت 
بازگشایی مدارس از سال آینده، 

اعتقاد داریم از اوایل تابستان 
دانش آموزان و معلمان به عنوان 

گروه هدف واکسینه شوند
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 ادامه از صفحه 14
در روزهای پایانی دی ماه که پیک سوم کرونا 
در حال فروکش کردن بود و همزمان وزارت 
آموزش و پرورش دستور بازگشایی مدارس 
رئیس  سفیدان  منادی  علیرضا  کرد  اعالم  را 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  با تاکید 
بر حساسیت سنین پایین به کرونای انگلیسی، 
گفت: »شیوع این ویروس، باید در بازگشایی 

باشد.« مدنظر  مدارس 
از  پرورش  و  آموزش  مخالفت ها  این  پی  در 
زاده  کرد و حکمی  نشینی  موضع خود عقب 
در این رابطه اظهار کرد: »بازگشایی مدارس به 
معنای واقعی کلمه نخواهیم داشت و اطالق این 
عبارت درست نیست. مصوبه ای مبنی بر بازگشایی 
مدارس پایه اول و دوم به صورت محدود و با 

رعایت پروتکل های بهداشتی وجود دارد.« 

استانها در مدارس تعطیلی
انگلستان،  در  که  حالیست  در  سخنان  این 
مدارس  از  بسیاری  ویروس جهش یافته  این 
در  این حال  با  است.  کشانده  تعطیلی  به  را 
مقامات  قم  مانند  کشور  استان های  برخی 
استانی تعطیلی مدارس تا پایان سال را اعالم 
کرده اند. در همین راستا روز چهارشنبه ششم 
اسفندماه بهرام سرمست، استاندار قم با تاکید بر 
غیرحضوری بودن مدارس استان تا پایان سال 
جاری، گفت: »با توجه به وضعیت کرونایی، 
بازگشایی  سال  پایان  تا  قم  استان  مدارس 
به صورت  آموزشی  مراکز  و  نمی شوند 
مسأله  در  بود.  خواهند  فعال  غیرحضوری 
دارد  اهمیت  ما  برای  که  چیزی  تنها  کرونا 
حفظ جان و سالمت مردم است و به همین 
غیرحضوری  صورت  به  فقط  مدارس  دلیل 

باشند.« داشته  فعالیت  باید 
حجت اهلل غالمی سخنگوی ستاد استانی مقابله 
با کرونای اصفهان نیز اعالم کرد: »نحوه آموزش 
مدارس به خصوص در سه شهرستان اصفهان، 
خمینی شهر و فالورجان که ویروس کرونای 
انگلیسی شناسایی شده است صرفا به شکل 

بود.«  خواهد  غیرحضوری 

مدارسواولویتواکسنکرونا
با این حال برخی از مدیران وزارت آموزش 
و پرورش نیز خواستار در اولویت گذاشتن 
واکسیناسیون  برای  معلمان  و  دانش آموزان 
مدیرکل  اسماعیلی،  فرهاد  شده اند.  کرونا 
در  اینکه  بیان  با  فارس،  پرورش  و  آموزش 
بحث واکسینه شدن، معلمان و دانش آموزان 
باید در اولویت قرار بگیرند، گفت: »با توجه 
به ضرورت بازگشایی مدارس از سال آینده، 
اعتقاد داریم از اوایل تابستان دانش آموزان و 
معلمان به عنوان گروه هدف واکسینه شوند.«

در همین حال مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون 
اولویت  این  با  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
بخشی مخالفت کرد و گفت: »قشر درمانگر در 
خط مقدم هستند و به شدت در معرض ابتال 
به بیماری کرونا می باشند. اینکه بیمارستان ها 
بخش بزرگی از ظرفیت بستری بیماران کرونایی 
و  پرستاران  و  داده اند  اختصاص  خود  به  را 

پزشکان عزیز تماس مستقیم دارند باید در الویت 
نخست قرار گیرند. کارکنان بخش مراقبت های 
ویژه مراکز درمانی، سپس کادر درمان و بعد 
خانه های سالمندان و افراد باالی ۶۵ سال در 
اولویت نخست تزریق واکسن کرونا قرار دارند. 
الویت فقط با قشر درمانگر است که مستقیما با 
ویروس کرونا درگیر هستند و به طور طبیعی 
باید در الویت قرار گیرند و در الویت بعدی 
افرادی که ناچارا با این ویروس به هر نحوی 
درگیر هستند قرار میگیرند؛ و از طرف دیگر 
اگر بتوانیم واکسن را تهیه کنیم و با توجه به 
از  نه  یا  آیا همخوانی دارند  اینکه  نیازهایمان 
الویت زدن واکسن برخوردار باشند. در اصل 
الویت دادن به یک گروه اگر خارج از اصول 
باشد کار درستی نیست و نتیجه درستی را هم 

در جامعه نخواهد داشت.«
وی افزود: »فقط باید شرایط و میزان تماس 
با ویروس کرونا الویت بندی شود، چون این 
افراد آسیب پذیرتر هستند و باید الویت بندی 
از آنجا شروع شود و باید این توجه داشت که 
هیچ قشری به اندازه درمانگر در الویت نیستند  
اطمینان  با  درمانگر می توان  ایمنی قشر  با  و 
بیشتر از افراد بیمار کرونایی محافظت و در 
راستای نابودی این بیماری تالش کنند. اگر 
بگوییم که برای قشر فرهنگی هم در الویت 
از  بقیه  از  قبل  و  بگیرند  قرار  کرونا  واکسن 
شاید  شوند،  بهره مند  کرونا  واکسن  امتیاز 
قرار  الویت  با  ولی  نباشد،  اشتباهی  حرف 
هم  آموزان  دانش  باید  فرهنگی،  قشر  دادن 
همینطور  و  شوند  بهره مند  کرونا  واکسن  از 
خانواده دانش آموزان که در واقع کل افراد 
ستاد  بندی  الویت  با  من  می شوند.  جامعه 
بسیار  بندی  این دسته  کرونا موافق هستم و 
درست و عادالنه است و کسی نباید خارج 

الویت واکسن بزند.« از 
با توجه به این شرایط به نظر نمی رسد این بار 
نیز آموزش و پرورش بتواند موضع خود را 
عملی کرده و دانش آموزان را در این وضعیت 
و چه  آموزش  برای  چه  نیمکت ها  پشت  به 

بازگرداند. آزمون  برای 

ویس کرمی: اگر بگوییم که 
برای قشر فرهنگی هم در الویت 

واکسن کرونا قرار بگیرند و 
قبل از بقیه از امتیاز واکسن 

کرونا بهره مند شوند، شاید حرف 
اشتباهی نباشد، ولی با الویت 

قرار دادن قشر فرهنگی، باید 
دانش آموزان هم از واکسن 

کرونا بهره مند شوند و همینطور 
خانواده دانش آموزان که در واقع 

کل افراد جامعه می شوند. من با 
الویت بندی ستاد کرونا موافق 

هستم و این دسته بندی بسیار 
درست و عادالنه است و کسی 

نباید خارج از الویت واکسن بزند
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