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روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا:  خبـر

عید امسال چیزی مشابه عید پارسال است
امسال از مار غاشیه به افعی پناه بردیم

رییس جمهور گفت: عید امسال چیزی مشابه عید 
پارسال است. شاید از نظرهایی باید بیشتر از پارسال 
مراعات کنیم. پارسال می گفتیم از دست ویروس 
ووهان چه کار کنیم. امسال از مار غاشیه به افعی 
پناه بردیم. حاال می گوییم به پناه ویروس ووهان 
بریم و ویروس انگلیسی سراغمان نیاید. شرایط 
سخت تر شده است. مردم عزیز و بزرگوار ما که 
طی این 13 ماه همیشه لطف و همکاری کردند 

انشااهلل این ایام هم رعایت می کنند.«
به گزارش سپید، حسن روحانی در پنجاه و نهمین 
جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اظهار کرد: 
ما  برای  پیش  ماه  سه  دو  به  نسبت  روزها  »این 
در جنب  مردم هم  است.  روزهای حساس تری 
و جوش اجتماعی و فرهنگی و هم در جنب و 
جوش نظافت و تمیزی و مسائل بهداشتی هستند.«
روحانی ادامه داد: »اگر دچار موج چهارم نشویم باز 
هم همه باید مراعات کنیم. عید امسال چیزی مشابه 
عید پارسال است. شاید از نظرهایی باید بیشتر از 
پارسال مراعات کنیم. پارسال می گفتیم از دست 
ویروس ووهان چه کار کنیم. امسال از مار غاشیه 
به افعی پناه بردیم. حاال می گوییم به پناه ویروس 
ووهان بریم و ویروس انگلیسی سراغمان نیاید. 
شرایط سخت تر شده است. مردم عزیز و بزرگوار 
ما که طی این 13 ماه همیشه لطف و همکاری کردند 

انشااهلل این ایام هم رعایت می کنند.«
وی ادامه داد: »هر اندازه که بتوانیم واکسن تهیه می کنیم. 

مردم می دانند واکسن امروز مشابه ماسک در اوایل 
این بیماری است. چه طور مسیر هواپیماها را عوض 
می کردند و ماسک ها را در فرودگاه ها می گرفتند. امروز 
آن شرایطی که برای تهیه ماسک وجود داشت، در 

دنیا برای واکسن پیش آمده است.«
روحانی افزود: »شرایط فعلی یک امتحان بزرگی 
است برای همه دنیا. مصونیت واقعی زمانی آغاز 
می شود که در سراسر جهان همه مردم بتوانند از 
واکسن استفاده کنند. امروز واکسن شرایط خاصی 
دارد. اوالً آثار واکسن ها برای مان مشخص نیست. 
آیا  است.  موثر  اندازه  و چه  زمانی  تا چه  اینکه 
عوارض دارد یا خیر هم در ابهام است. برخی هم 
در دنیا از زدن واکسن می ترسند به دلیل ابهاماتی 
که در دنیا وجود دارد، اما در شرایط فعلی ما راهی 
جز اجرای پروتکل و در کنارش واکسن نداریم. 
باید از واکسن استفاده شود، واکسن برای بسیاری 

از افراد مصونیت ایجاد می کند.«
رییس جمهور تاکید کرد: »ما در شرایط فعلی باید 
بیش از سابق از مرزها مراقبت کنیم. دیدیم یکی 
از استان های ما - خوزستان - با یک پیک عجیبی 
روبه رو شد. در هیچ استانی شهر قرمز نداریم. فقط 
برخی شهرهای استان خوزستان قرمز است و اگر 
رعایت نکنیم به استان های همجوار سرایت می کند.«
روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: »برای 
انجام واکسیناسیون ماه ها زمان الزم داریم. ممکن 
است شش ماه طول بکشد تا همه واکسن بزنند. در 

این مدت چاره رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
به عنوان اصل اساسی است. همان اصولی که قبال 
مورد تاکید ما بوده است؛ یعنی اقدامات بهداشتی، 
امکانات پایشی و تست تشخیصی که باید روزانه 
افزایش پیدا کند و به جای بستری شدن بیمار با 

شرایط سرپایی درمان شود.«
وی گفت: »ناچار هستیم محدودیت ها را تا ماه ها، 
سال آینده، شاید کل سال آینده ادامه دهیم. اقدامات 
تنبیهی هم الزم است. البته دولت همچنان خودش 
را موظف می داند هم بستر الکترونیکی را افزایش 

دهد و هم در کنار همه اقدامات بهداشتی و درمانی 
امکانات حمایتی را افزایش دهد. اقدامات حمایتی 
مثل پرداخت وام ها، ارائه مهلت ها، کمک دولتی 

به کسب و کارها.«
رئیس جمهور گفت: »سال آینده اگر شرایط همین 
شرایط باشد، باز هم نیازمند هستیم اقدامات حمایتی 
خود را نسبت به مردم انجام دهیم. انشااهلل با کمک همه 
مثل وزارت بهداشت، نیروهای مسلح، سازمان هالل 
احمر و کمک مردم با رعایت پروتکل های بهداشتی 

بتوانیم بر این ویروس فائق شویم.«

وزیر بهداشت ضمن ابراز امیدواری از واکسینه شدن اکثر گروه های 
آسیب پذیر تا آخر اسفند، گفت: »طبق آنچه در سند ملی واکسیناسیون 
کووید19 آمده، باید عمل کنید. با فشار، خواهش و تمنا، جای کسی 
را عوض نکنید و اگر در هر استانی بفهمم در این زمینه تخلف 
شده، قطعا برخورد محکمی خواهیم کرد و به شدت مراقب باشید 

که رانت برای کسی در تزریق واکسن، ایجاد نشود.«

به گزارش سپید به نقل از وبدا، سعید نمکی در جلسه ستاد دانشگاهی 
مقابله با کرونا در قم، اظهار داشت: »هر ویروس جهش یافته ای 
می تواند در منطقه ای از کشور شکل بگیرد، چون تنوع ژنتیکی زیاد 
و متفاوتی داریم و هر استان ایران به اندازه یک کشور اروپایی است 
و تنوع ژنتیکی کشور می توانند بستری برای جهش ویروس باشند.«
ویروس  منتظر جهش  مرزها،  درون  همواره  »باید  افزود:   وی 
باشیم. اولین گامی که در دانشگاه های علوم پزشکی باید برداشته 
شود، حساس بودن روی هر جهش جدید از ویروس است و 
باید بالفاصله موارد مشکوک را بررسی و تغییر رفتار ویروس را 
از نظر بیماری زایی، سرعت انتقال و میزان مرگ و میر بیماران، 

رصد کرده و مرتبا نمونه ها را برای NGS ارسال کنند.« 
وزیر بهداشت یادآور شد: »باید حتما تعداد تست ها بازهم افزایش 
پیدا کند. غیر از افرادی که با بیماران در ارتباط بوده اند، می توانیم از 
جمعیت عادی هم تست بگیریم و البته باید به سراغ جمعیت های 
پرریسک مانند پادگان ها، زندان ها، سرای سالمندان و آسایشگاهها 
و مراکز تجمع و کارخانجات برویم و دوره ای تست های تشخیصی 
سریع برای آنها انجام شود، اگر در بین آنها موارد مثبتی تشخیص 
داده شد، حتما باید با PCR دوباره آزمایش شود و نباید اجازه داد 

که کلونی بیماری، شکل بگیرد.« نمکی افزود: »انگلیس یکی از 
قوی ترین زیرساخت های سالمت را دارد و علت زانو زدن آن ها 
این است که سرعت گرفتاری با این واریانت جدید، به مراتب 
از آهنگ قدم هایی که نظام بهداشتی و درمانی می تواند بردارد، 
تندتر است. نباید بگذاریم کانون های آلوده بیماری به همدیگر 
بپیوندند. در صورت مشاهده موارد مثبت، باید با شدت عمل با 
آن برخورد شود و حتما باید بیماران ایزوله و قرنطینه شوند و 

افراد با سابقه تماس با آنها رهگیری شوند.«
بایستید و  بر روی اجرای پروتکل ها  تاکید کرد: »محکم  وی 
از هیچ کس به جز خدا، نهراسید. وقتی رهبر معظم انقالب، 
پایبندترین فرد به رعایت پروتکل ها، رییس جمهور و رییس 
قوه قضاییه متعهد به رعایت پروتکل ها هستند، اجازه نمی دهیم 

کسی بخواهد پروتکل ها را بشکند.« 
وزیر بهداشت یادآور شد: »اگر جایی قصور می کنند و پروتکل ها 
را می شکنند، ایستادگی کنید و کوتاه نیایید چون تاوان آن را باید ما 
و همکاران مان در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی بپردازیم. 

حتما مراکز 16 ساعته و منتخب را فعال نگه دارید.«
ادامه در صفحه 4 
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آیت اهلل مکارم شیرازی:  خبـر

اقدامات مقابله با کرونا در کشور همچون معجزه است

آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید گفت: 
»فعالیت های وزارت بهداشت و درمان در مقابله با 
کرونا در شرایط سخت تحریمی که اکنون در آن 

هستیم، به نوعی معجزه است.«
به گزارش سپید به نقل از دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی، 
این مرجع تقلید در دیدار با وزیر بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی افزود: »امروز در شرایط سخت 
تحریم قرار داریم و فعالیت های وزارت بهداشت و 
درمان به نوعی معجزه است و آمار مرگ ومیر و ابتال به 
کرونا پایین آمده، اما به شرط این که مردم توصیه ها را 
جدی بگیرند.« وی با تقدیر از فعالیت های دلسوزانه 
وزیر بهداشت در زمینه مقابله با کرونا تصریح کرد: 

»هر کسی جای شما بود در هنگام مواجهه با کرونا 
شاید از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کرد، اما شما 
بحمداهلل ایستادید و مقاومت کردید و امروز آمار 
مرگ ومیر در اثر این دلسوزی های مخلصانه و تالش 
کادر درمانی و نهادهای مرتبط کاهش یافته است.«

این مرجع تقلید خطاب به وزیر بهداشت گفت: 
تاریخ  در  همکارانتان  و  شما  »مجاهدت های 
همه  برای  افتخاری  برگ  این  و  ماند  خواهد 
شما در صحنه مقابله با این ویروس شوم است.«
آیت اهلل مکارم شیرازی بابیان اینکه رعایت موازین 
و اصول بهداشتی از دیدگاه شرع مقدس امری 
واجب و الزم است، اظهار داشت: »برخی هشدارها 
را جدی نمی گیرند، اگر همه مردم عزیز همکاری 
کنند همین مقدار ابتال هم از بین خواهد رفت.«
وی بابیان اینکه در جهت کنترل بیماری کرونا از 
هیچ کاری دریغ نکرده ایم، افزود: »به  عنوان  مثال 
وجود فاصله در نماز جماعت از نظر شرعی درست 
نیست، اما امروز به خاطر ضرورتی که وجود دارد، 
نماز جماعت ها را بافاصله اجتماعی برگزار می کنیم 

و این را به مردم نیز اعالم کرده ایم.«
این مرجع تقلید، تبلیغات گسترده و هجمه های 
سنگین رسانه ای دشمن علیه ایران را مورد توجه 
قرار داد و بیان کرد: »امروز کنترل و مدیریت کرونا 
به نوعی آبروی جمهوری اسالمی محسوب می شود 
و این در حالی است که آمریکا، انگلیس و فرانسه 

در آتش این ویروس در حال سوختن هستند.«
آیت اهلل مکارم شیرازی با تأکید بر اینکه مسئوالن 
و  اطالع رسانی  یک  باید  بهداشت  وزارت 
داشته  خود  فعالیت های  از  دقیق  خبررسانی 
رسانه ای دشمن خنثی شود،  تبلیغات  تا  باشند 
از طریق  گفت: »دشمن در مقابل اطالع رسانی 

مجاری صحیح خلع ید می شود.«
سعید نمکی وزیر بهداشت روز جمعه در سفر به 
شهر مقدس قم ضمن دیدار و گفت وگو با شماری 
از مراجع تقلید و علما، در جلسه جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم و نشست هیات رئیسه دانشگاه 
علوم پزشکی قم شرکت کرد و گزارشی از آخرین 

وضعیت کشور در مواجهه با ویروس کرونا ارائه داد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به روند افزایشی 
مبتالیان کرونا در دو استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری، 
اقدامات انجام شده در جهت کنترل بیماری بویژه در خوزستان 

را تشریح کرد.
به گزارش سپید، علیرضا رییسی با اشاره به برگزاری جلسه روز شنبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست رییس جمهور و حضور دیگر 
اعضا، درباره وضعیت بیماری در دنیا گفت: »وضعیت بیماری در 
دنیا وضعیت مطلوبی نیست و تا کنون بیش از 11۴ میلیون نفر در 
دنیا به این بیماری مبتال شدند و بیش از 2میلیون و ۵00 هزار نفر نیز 
متاسفانه فوت کردند. در این میان کشور آمریکا سهم بسیار باالیی دارد 

و بیش از ۵20هزار فوتی ناشی از این بیماری فقط در کشور آمریکا 
است. انگلیس هم میزان مرگ و میر باالیی دارد و در اروپا تقریبا 
رتبه اول را دارد.« وی افزود: »بر همین اساس محدودیت های 
شدیدی در کشورهایی نظیر ایتالیا، فرانسه، آلمان و انگلیس در 
حال اجراست و این ویروس جهش یافته که از انگلیس شروع 
شده همه اروپا را درگیر کرده و در انگلیس هم می توان گفت 
است  درحالی  این  است.  شده  ووهان  ویروس  جایگزین  که 
که سیستم بهداشت و درمان انگلیس و سیستم سالمت آلمان 
بسیار قوی هستند اما در مقابل این ویروس به زانو درآمدند.«

ادامه در صفحه 8 

معاون اول رییس جمهور گفت: »در این هفته و هفته های آینده 
واکسن های خریداری شده وارد کشور می شود و کار واکسیناسیون 

بدون تبعیض مطابق برنامه ریزی و به سرعت انجام خواهد شد.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد 

اقتصاد مقاومتی استان گلستان گفت: »یکی از مسایلی که طی یک 
سال اخیر با آن روبرو بوده ایم، بیماری کرونا است و کادر پزشکی 

در این مدت زحمات فراوانی را متحمل شده است.«
جهانگیری با یادآوری اینکه سال گذشته در همین ایام سخت ترین 
روزهای کشور را سپری می کردیم، افزود: »متأسفانه برای پزشکان 
و کادر درمانی لوازم حفاظت شخصی به میزان کافی وجود نداشت 
و حتی زمانی که از اروپا ماسک خریداری کردیم در فرودگاه مانع 

از ارسال به ایران شدند.«
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه با همت جوانان خالق 
و شرکت های دانش بنیان توانستیم به سرعت در تأمین تجهیزات 
و لوازم پزشکی خودکفا شویم، اظهار داشت:  »با وجود همه موانع 
ظرف یکی دو ماه از آغاز کرونا، تجهیزات مرتبط با کرونا به گونه ای 
در کشور تأمین شد که توانستیم در این اقالم حتی صادرکننده باشیم.«
جهانگیری با قدردانی از همراهی مردم در مقابله با کرونا خاطرنشان 

کرد: » در زمینه واکسن کرونا نیز هم تالش کرده ایم که در داخل 
واکسن ساخته شود که امیدوارم به زودی واکسن های داخلی به 
تولید برسد و هم تالش کرده ایم از واکسن های مورد اطمینان و 
معتبر دنیا تهیه و تامین کنیم.« معاون اول رییس جمهور با اشاره به 
اعالم وزارت بهداشت مبنی بر آغاز وکسیناسیون سالمندان در کشور 
گفت: »واکسیناسیون سالمندان با روش و مدلی انجام خواهد شد 
که هیچ تبعیضی در آن وجود نخواهد داشت و مسئولین کشور نیز 

مانند مردم عادی واکسن دریافت خواهند کرد.«
جهانگیری گفت: »در این هفته و هفته های آینده واکسن های خریداری 
شده وارد کشور می شود و کار واکسیناسیون بدون تبعیض مطابق 

برنامه ریزی و به سرعت انجام خواهد شد.«
معاون اول رییس جمهور تأکید کرد: »جز با همدلی، وحدت، انسجام 
و یکصدایی راه دیگری برای مقابله با مشکالت بزرگی نظیر کرونا 

و تحریم وجود ندارد.«

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

ورود ۲۵۰هزار دوز واکسن سینوفارم به کشور

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد

انجام واکسیناسیون در کشور، بدون تبعیض 
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نایب رئیس اول مجلس خبر داد خبـر

شواهدی از کرونای جهش یافته »ایرانی« در کشور
جهانپور تکذیب کرد

نایب رئیس اول مجلس از شواهدی مبنی بر وجود 
کرونای جهش یافته ایرانی خبر داد.

به گزارش سپید، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی 
در جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا که به 
ریاست رئیس جمهور برگزار شد، با ابراز تأسف 
از وضعیت قرمز در استان خوزستان اظهار داشت: 
»حجم ابتال در استان خوزستان باال است و نزدیک 
به نیمی از فوتی ها برای این استان است. درحالی 
 که اگر خوزستان کنترل می شد تعداد فوتی ها به ۴0 
نفر کاهش پیدا می کرد.« عضو ستاد ملی مقابله با 
کرونا از وجود کرونای جهش یافته در داخل کشور 
با عنوان »کرونای ایرانی« خبر داد و گفت: »عالوه بر 
موتاسیون های )جهش ژنتیکی( آفریقایی و انگلیسی 
و کالیفرنیایی، باید کرونای جهش یافته ایرانی را هم 
اضافه کرد؛ البته هنوز کامال تائید نشده ولی شواهدی 

از آن در قزوین و آن نواحی هست.«
وی درباره تصمیم گیری در مورد نحوه سفرها در ایام 
تعطیالت نوروزی نیز اظهار داشت: »در این جلسه، در 
خصوص موضوع مسافرت ها و محدودیت ها مباحثی 
مطرح شد که مسافرت چگونه باشد و کدام شهرها 

آزاد و کدام شهرها آزاد نباشند و کجاها تراکم وجود 
دارد و یا ندارد؟ که قرار شد قرارگاه عملیاتی ستاد 

ملی مقابله با کرونا بر روی این موضوع کار کند.«
قاضی زاده هاشمی بحث واکسیناسیون را از دیگر 
مباحث مطرح شده در این جلسه بیان کرد و گفت: 
باشند.  واکسیناسیون  اولویت  در  باید  »پرستاران 
به خصوص بعضی از این پرستاران که باردار هستند 
بیشتر درخطرند و آن هایی که با بیماران کرونایی به طور 

مستقیم در ارتباط  هستند باید در اولویت باشند.«
به گزارش ایسنا، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا 
تأکید کرد: »واکسن ها قسمت به قسمت وارد می شود 
و به همین ترتیب طبق دستورالعملی که ذکرشده 

واکسیناسیون انجام خواهد شد.«

تا کنون جهش کروناویروس در ایران 
گزارش نشده است

از سویی رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت گفت: »از زمان شیوع ویروس کرونا در 
کشور تا امروز، افزون بر 70 جهش در ایران شناسایی 
شده که البته تا امروز هیچ کدام تغییر معناداری در 

رفتار ویروس ایجاد نکرده و اطالق واریانت جدید 
به آنها درست نیست.«

کیانوش جهانپور در رابطه با موتاسیون های ویروس 
 RNA کووید19 در ایران، اظهار داشت: »ویروس های
دار نسبت به ویروس های DNA دار، سرعت جهش 
بیشتری دارند و با توجه به اینکه کرونا ویروس  از 
زمره ویروس های RNA دار است، طبیعتا در آنها 
بیشتر مشاهده می شود، سرعت جهش در ویروس های 
RNA دار بصورت میانگین شاید 10 هزار برابر 

ویروس های DNA دار است.«
وی ادامه داد: »کرونا نیز اگرچه نسبت به برخی 
ویروس های RNA دار لزوما سرعت جهش بیشتری 
ندارد لکن در همه ماه های گذشته جهش های متعددی 
را در ایران و جهان به خود دیده است که البته بسیاری 
از این جهش ها لزوما منتهی به تغییر رفتار ویروس یا 
واکنش متفاوتی به واکسن و آنتی بادی ها و سیستم 

ایمنی نشده اند و قابل توجه نبوده و نیستند.«
وی افزود: »متاسفانه انتقال ناقص مطالب و گزارش های 
علمی مطروحه هفتگی در ستاد ملی مقابله با کرونا آن 
هم از جانب افراد غیر از سخنگوی رسمی این ستاد و 

یا پوشش خبری ناقص آن در مواردی موجب سوء 
تفاهم و سوء برداشت شده و انتظار می رود اکنون که 
ستاد ملی مقابله با کرونا سخنگوی رسمی و مشخص 
دارد، اعالن مصوبات و اطالعات منحصر به سخنگو 
باشد و سایر اظهارات، وجهی ندارد و رسانه ها این 
موضوع را در اطالع رسانی مطالب، لحاظ کنند و 
البته اعضای ستاد نیز توجه بیشتری به این مهم داشته 
باشند، واژگان موتاسیون ایرانی که به نقل از نائب 
رییس محترم مجلس نیز منتشر شده است، اطالق 
درستی نیست و صحت ندارد و تا امروز از میان 
واریانت های شناخته شده با مبدا انگلیس، آفریقای 
جنوبی، برزیل و کالیفرنیا صرفا واریانت انگلیسی در 

ایران مشاهده شده است.«
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
ماه های  همه  »بسان  کرد:  خاطرنشان  بهداشت 
گذشته، مونیتورینگ و رصد مستمر ژنتیک ویروس 
و بررسی های فیلوژنتیکی و توالی یابی ژنتیکی در 
کشور در مراکز مشخص جریان دارد و تا کنون جهش 
اساسی با تغییر معنادار رفتار ویروس در ایران مشاهده 

و گزارش نشده است.«

 ادامه از صفحه 2
نمکی تصریح کرد: »بیمارستان ها را آماده تر کنید و دلخوش نباشید. 
منحنی های ثابت در استان ها برای بنده که بدبین هستم، دلخوش 
کننده نیست چون همیشه از روز اول، بدترین وضعیت را در نظر 
گرفتم. خودمان را برای بدترین روز آماده کردیم که سربلند باشیم و 
بیماران ما آواره و سرگردان نشدند. خودتان را برای یک طوفان آماده 
کنید. خوش بین به اینکه وضعیت همینگونه می ماند، نیستم و معتقدم 

که یک طوفان سنگین را در راه داریم و باید برای آن آماده بود.«
وی گفت: »برای توزیع واکسن، دانشگاه ها باید خیلی مراقبت کنند، 
واکسن همزمان از سیستم تی تک و سامانه سیب توزیع می شود. 
امیدواریم با کمک دوستان، اکثر گروه های آسیب پذیر را تا آخر 
اسفند، واکسینه کنیم. طبق آنچه در سند ملی واکسیناسیون کووید19 
آمده، باید عمل کنید. با فشار، خواهش و تمنا، جای کسی را عوض 
نکنید و اگر در هر استانی بفهمم در این زمینه تخلف شده، قطعا 
برخورد محکمی خواهیم کرد و به شدت مراقب باشید که رانت 
برای کسی در تزریق واکسن، ایجاد نشود.« نمکی افزود: »کمیته ای 

در دانشگاه ها متشکل از متخصصین رشته های مختلف باید برای 
رصد وضعیت اثربخشی و عوارض احتمالی واکسن تشکیل شود.«
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: »اقدامات وزارت بهداشت در مدیریت 
کووید19 از زمان اعالم این ویروس در ووهان چین آغاز شد اما با 
اعالم مواردی از ابتال به این ویروس در قم و در سایر شهرها، کار 
اصلی ما آغاز شد. خیلی ها می گفتند از قبل از اعالم کرونا در کشور، 
این ویروس در ایران وجود داشته و اتهاماتی مانند پنهان کاری، ندیدن 

و یا نگفتن موارد ابتال را مطرح کردند.«
نمکی ادامه داد: »حدود دو هزار و ۴00 نمونه که از پیک آنفلوآنزا در 
 PCR پاستور و دانشکده بهداشت نگه داشته بودیم یکبار دیگر با
این نمونه ها را با تمرکز بر کووید19 بررسی کردند اما فقط سه مورد 
از 23 بهمن سال گذشته به بعد در این نمونه ها، کووید مثبت بودند 
و قبل از 23 بهمن سال گذشته، حتی یک مورد مثبت از کووید19 
در سراسر کشور نداشتیم اما عده ای در راستای ادعاهای بیرون از 
مرزها در داخل هم در این شیپور می دمیدند اخیرا هم ظاهرا برخی 
برای کار انتخاباتی، فرمایشاتی داشتند که گفتم این موارد را دقیق 

بگویید و به بنده اعالم کنید در غیر این صورت، مراجع قضایی با 
عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، پیگیری خواهند کرد.«
وی خاطرنشان کرد: »در طول مبارزه با کرونا، همکاران ما در سراسر 
کشور خیلی رشادت آمیز کارهای بزرگی کردند. در بدترین شرایط 
اقتصادی کشور، در ظالمانه ترین تحریم هایی که تا بحال بر کشور 
اعمال نشده بود، همکاران ما افتخارات زیادی کسب کردند و بیماری 
کووید19 را به زیبایی و شیوه مدبرانه، مدیریت کردند.« وزیر بهداشت 
افزود: »قم، شهر ویژه ای است، ارتباط زیادی با این شهر داشته ام. 30 
سال پیش که معاون بهداشت وزارت بهداشت شدم گفتند روزانه 50 
مورد التور در قم، گزارش می شود، ایستگاه کلرزنی راه اندازی کردیم و 
این خودروهای ابرسان را کلر زدند تا اینکه موارد التور به صفر رسید.« 
نمکی تاکید کرد: »بسیار خرسند شدم که علمای قم هم از عملکرد 
مدیریت کرونا راضی بودند. آن ها سرمایه های گرانقدر کشور هستند و 
نشان دادند که برازنده مدبر و مدیر در امور مذهبی هستند و همراهی 
و همدلی داشتند و در همراه کردن مردم در رعایت پروتکل ها، نقش 

ویژه ای ایفا کردند که یک نقطه بسیار دلگرم کننده است.«
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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهرتهران:  خبـر

همچنان باید محدودیت های تردد جاده ای اعمال شود
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهرتهران با اشاره به لزوم پرهیز از ترددهای 
غیرضروری در کشور ادامه داد: »در حال حاضر به 
دلیل چرخش ویروس کرونای جهش یافته انگلیسی 
در کشور تا به ثبات رسیدن شرایط باید محدودیت های 

تردد در جاده های کشور اعمال شود.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان با اشاره به سند ملی واکسیناسیون 
کرونا اظهار کرد: »در حال حاضر ستاد ملی کرونا یک 
سند ملی ۷0 صفحه ای را تدوین و به همه دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور از جمله دانشگاه بهشتی 
برای اجرا و تزریق واکسیناسیون ابالغ کرده است.«
وی ادامه داد: »واکسیناسیون از کادر درمان و گروه های 
پرخطر شروع می شود و بیماران زمینه ای و سالمندان 
در مرحله بعد واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد 
و واکسیناسیون بر اساس همین سند ملی ابالغی 

انجام خواهد شد.«

در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهرتهران با اشاره به لزوم پرهیز از ترددهای 
غیرضروری در کشور ادامه داد: »در حال حاضر به 
دلیل چرخش ویروس کرونای جهش یافته انگلیسی 

در کشور تا به ثبات رسیدن شرایط باید محدودیت های 
تردد در جاده های کشور اعمال شود. در زمان مسافرت 
به طور معمول رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
کاهش پیدا می کند و همین موضوع باعث افزایش 

احتمالی موارد ابتال و مراجعه کنندگان به مراکز درمانی 
و بیمارستان ها خواهد شد.« وی بیان کرد: »بررسی های 
میدانی نشان داده است که 30 درصد از پالک هایی 
که در جاده های بین شهری تردد داشته اند، مربوط 
به تهران است و این موضوع نشان دهنده مسافرت 

و تردد زیاد شهروندان تهرانی است.«
زالی گفت: »شرایط تهران شکننده و ناپایدار است 
و وضعیتی ثابتی ندارد. در هنگام شیوع یک پاندمی 
مانند کرونا هرگونه عجله در تصمیم گیری تبعات 
ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت و به دلیل 
تالطم های موجود باید با دقت شرایط را بررسی و 

سپس در زمان مناسب تصمیم گیری کرد.«
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهرتهران افزود: »در حال حاضر میزان موارد 
ابتال در بین جوانان با شیوع ویروس کرونای انگلیسی 
افزایش پیدا کرده و میزان موارد مبتال از بهمن ماه 

امسال بیشتر شده است.«

کارآزمایی  »آزمایش  کرد:  اعالم  کشاورزی  جهاد  وزیر 
2 واکسن رازی به صورت همزمان  بالینی مرحله یک و 

آغاز می شود.« فردا  از 
به گزارش سپید، کاظم خاوازی افزود: »2 واکسن ایرانی 
توسط همکاران ما در ستاد اجرائی حضرت امام )ره( به 
شروع  را  بالینی  آزمایشات  داخل،  تولید  واکسن  عنوان 
آزمایشات  وارد  رازی  واکسن  هم  یک شنبه  و  کردند 

به صورت   2 و  بالینی( یک  )کارآزمایی  ترایال  کلینیکال 
می شود.« همزمان 

به گفته وی، پلتفرم انتخاب شده آنها یکی از پیشرفته ترین ها 
در دنیا است و این خبر خوبی برای مردم است؛ چراکه 
استنشاقی   _ تزریقی  به صورت  تکنولوژی آن  از  بخشی 
در  بینی است و بی درنگ می توان ماسک را برداشت که 

است. بزرگی  بسیار  اتفاق 

وزیر جهاد کشاورزی: 

کارآزماییبالینیواکسنرازیازیکشنبهآغازمیشود

مدیر کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ادغام فاز 
دوم و سوم مطالعه کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا خبر داد.
به گزارش سپید، حامد حسینی با بیان اینکه تزریق واکسن »کوو 
ایران برکت« به تمام 56 داوطلب فاز اول تست انسانی انجام شده 
است، اظهار کرد: »چهاردهم اسفندماه از داوطلبانی که آخرین 

تزریق به آنها انجام شده است نمونه گیری می شود؛ 15 اسفند 
این نتایج را دریافت می کنیم و 16 اسفندماه، گزارش نهایی فاز 

یک را به سازمان غذا و دارو ارائه خواهیم کرد.«
وی افزود: »فاز دو و سه مطالعه بالینی واکسن کوو ایران برکت 
با یکدیگر تلفیق خواهند شد؛ ما پروتکل مطالعه فاز دو و سه 
را تدوین کرده ایم که به سازمان غذاودارو ارائه خواهد شد و 
کمیته اخالق در پژوهش آن را بررسی می کند و انتظار ما این 
است که با توجه به نتایج به دست آمده، تا 16 اسفند بتوانیم 
مجوزهای الزم را اخذ کنیم و در نیمه دوم اسفندماه سال جاری، 

مطالعه فاز دو و سه را به صورت تلفیقی آغاز کنیم.«
مدیر کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان 
کرد: »فاز دو و سه، جمعیت حدود 20 هزار نفری را شامل 
می شود؛ زیرمجموعه ای از این داوطلبان که حدود 400 نفر هستند، 
فاز دوم مطالعه را تشکیل می دهند که ایمنی زایی واکسن روی 
آن ها بررسی و در این مرحله تصمیم گرفته می شود که بهترین 

فواصل تزریق واکسن کرونا چه زمان هایی است. 400 نفری 
که وارد این فاز مطالعه می شوند باعث دستیابی ما به اطالعات 
فاز دوم واکسن کرونا می شوند یعنی بر اساس نتایج حاصل 
از تزریق واکسن به این 400 نفر، تصمیم خواهیم گرفت که 
بهترین دوز چیست و مناسب ترین فاصله تزریق، چه زمانی 
است؛ پس از آن، بر اساس دوز و فاصله زمانی به دست آمده 
از تزریق واکسن کرونا به آن 400 نفر، واکسن را به بقیه افراد 

)20 هزار نفر( تزریق می کنیم.«
انتظار داریم که  به گزارش تسنیم، حسینی تصریح کرد: »ما 
در نیمه اسفندماه امسال، فاز یک را نهایی شده اعالم کنیم؛ در 
اردیبهشت سال بعد نمونه گیری فاز دو مطالعه کارآزمایی بالینی 
واکسن کرونا را انجام دهیم؛ در اواخر اردیبهشت ماه بتوانیم تواتر 
تزریق واکسن را نهایی کنیم و پس از آن تزریق واکسن کرونا به 
جمعیت بزرگ 20 هزار نفری را با سرعت بیشتری در حدود 

10 شهرستان انجام دهیم.«

مدیر کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

فاز۲و۳واکسنایرانیکروناادغاممیشود
تزریق واکسن به ۲۰ هزار داوطلب در ۱۰ شهر
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سخنگوی سازمان غذا و دارو تشریح کرد خبـر

چگونگی تشخیص کرونا  با  تست های سریع
تست رایگان در شبکه بهداشتی

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه مجموع 
تست های PCR و آنتی ژنی رپید تستی که در 
کشور انجام می شود، هنوز کمتر از ۶0 هزار تست 
در روز است، گفت: »تست های تشخیصی رپید 
به صورت  بهداشتی کشور  در شبکه  آنتی ژن 

رایگان انجام می شوند.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو با 
ایسنا درباره میزان کارایی و استفاده از تست های 
گفت:  کرونا  تشخیص  برای  آنتی ژن  رپید 
»تست های رپید آنتی ژن در شرایط حاضر، عمدتًا 
توسط مراکز بهداشتی انجام می شود. رپید تست 
مبتنی بر آنتی بادی هم هست که البته آن برای 
بیماری جایگاهی  اولیه  غربالگری و تشخیص 
ندارد. بنابراین تست های رپید آنتی ژن تایید شده 
از سوی وزارت بهداشت خریداری می شود و 
در شبکه بهداشتی کشور برای توسعه غربالگری 
و تشخیص زودهنگامی که عموما در قالب طرح 
شهید سلیمانی در کشور در حال انجام است، 

استفاده می شود.«
وی افزود: »طرح شهید سلیمانی مبتنی بر سه رکن 
مراقبت، نظارت و حمایت است. در رکن مراقبت 
تشخیص زودهنگام، اقدام درمانی زودهنگام و بعد 
مداخله زودهنگام است. بستری که این تشخیص 
زودهنگام را تسهیل کرد، همین تست های آنتی ژنی 
رپید تست بود که هم شناسایی افراد مبتال را تسهیل 

می کند، هم موارد تماس نزدیک را کنترل کرده و 
در عین حال افرادی را که به دلیل تماس نزدیک با 
فرد مبتال آلوده شده اند، تفکیک کرده و  ایزوالسیون 
آنها را انجام می دهد. این اقدامات روند شناسایی را 
تسریع کرده و این تسریع موجب قطع زنجیره انتقال 
بیماری خواهد شد و اثر آن را طی چند هفته ای که 
طرح شهید سلیمانی در کشور اجرا شد، در کاهش 
روند ابتال و به تبع آن کاهش میزان مرگ و میر 

ناشی از کووید-19 مشاهده کردید.«
جهانپور درباره میزان روزانه انجام تست رپید 

داد: »روزانه ظرفیت و  ادامه  آنتی ژن در کشور 
قابلیت انجام بیش از 80 هزار تست در کشور 
وجود دارد و حتی تا 100 هزار تست هم قابل 
افزایش خواهد بود، اما در حال حاضر لزوما این 
 PCR تعداد انجام نمی شود. مجموع تست های
و آنتی ژنی رپید تستی که در کشور انجام می شود، 
هنوز کمتر از ۶0 هزار تست در روز است. البته 
این آمار غیر از میزان تستی است که در  بخش 

خصوصی انجام می شود.«
وی درباره درصد خطای تست های رپید آنتی ژن 

نسبت به تست PCR در تشخیص کرونا گفت: 
»به هر حال هم تست های آنتی ژنی و هم تست های 
PCR احتمال پاسخ منفی کاذب دارند. البته ما 
این دو را باهم مقایسه نمی کنیم. زیرا هر یک از 
آن ها تقریبا کاربرد خاص خودشان را دارند، اما 
احتمال منفی کاذب در هر دو تست وجود دارد 

و مواردی هم مشاهده شده است.«
جهانپور تاکید کرد: »سعی شده تا این تست ها 
از تولیدکنندگانی تامین شود که بر اساس نظر 
آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو و انستیتو 
پاستور ایران، باالترین دقت را داشته باشند. حتی 
برخی از تولیدکنندگان داخلی این تست ها در 
کشور نتوانستند مجوزهای الزم را کسب کنند؛ 
چراکه بر اساس آزمایشات انجام شده، تست های 
تولیدی شان حساسیت الزم را نداشت. در عین حال 
تست هایی که تهیه می کنیم در داخل کشور تولید 
شده و مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار هستند. 
در عین حال ظرفیت افزون بر روزی 100 هزار تا 
120 هزار تست را در زمینه تست آنتی ژن داریم.«

وی تاکید کرد: »تمام تست آنتی ژنی در کشور 
در داخل کشورمان تولید می شود و حتی ظرفیت 
صادراتی داریم، اما فعال برای ایجاد یک دپوی 
تست های  ندادیم.  صادرات  اجازه  استراتژیک 
تشخیصی رپید آنتی ژن در شبکه بهداشتی کشور 

به صورت رایگان انجام می شوند.«

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۷هزار و 9۷۵ بیمار جدید 
کووید19 در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز جمعه تا شنبه 9 
اسفند 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷ هزار و 9۷۵ 
بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که ۴18 نفر 
از آن ها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در 

کشور به یک میلیون و ۶23 هزار و 1۵9 نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه 81 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵9 هزار و 980 نفر رسید.«

وی گفت: »خوشبختانه تا کنون یک میلیون و 38۶ هزار و ۵3۴ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«

الری ادامه داد: »سه هزار و ۷29 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.«

به گفته وی، تا کنون 10 میلیون و ۷93 هزار و ۷88 آزمایش تشخیص 
کووید19 در کشور انجام شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »در حال حاضر 11 شهرستان قرمز، 
32 شهرستان نارنجی، 2۵1 شهرستان زرد و 1۵۴ شهرستان آبی هستند.«
بندر ماهشهر، خرمشهر،  اهواز،  آبادان،  به گفته وی، شهرهای 
دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه 

در وضعیت قرمز قرار دارند.
الری گفت: »نمودار موارد بستری روزانه در برخی استان های کشور، 
همچنان دارای روند صعودی است و متاسفانه در هفته گذشته، شاهد 
افزایش نسبی در میانگین بروز موارد مثبت بستری و افزایش در میانگین 
بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری نسبت به هفته ماقبل هستیم.«
وی افزود: »11 شهرستان کشور همگی از استان خوزستان، همچنان 
در وضعیت قرمز بیماری قرار دارند. 32 شهرستان در وضعیت 
نارنجی، 2۵1 شهرستان در وضعیت زرد و 1۵۴ شهرستان در 

وضعیت آبی بیماری هستند.« الری ادامه داد: »در هفته گذشته 
بیشترین میزان بروز موارد مثبت بستری به ترتیب در استان های 
خوزستان، مازندران و سمنان و بیشترین میزان بروز موارد مرگ 
و میر ناشی از کرونا به ترتیب در استان های خوزستان، مازندران، 

گلستان و سمنان گزارش شده است.«
وی تاکید کرد: »متاسفانه به دنبال عادی انگاری شرایط بیماری در 
کشور، میزان رعایت پروتکل های بهداشتی طی روزهای اخیر با 
کاهش مواجه بوده است و استان های کردستان، آذربایجان غربی، 
سیستان و بلوچستان، گلستان، خوزستان و ایالم دارای پایین ترین 

میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور بوده اند.«
الری گفت: »با توجه به رابطه مستقیم و معنی دار میان کاهش عمل 
به توصیه های بهداشتی و افزایش موارد بستری و به دنبال آن افزایش 
در موارد مرگ و میر ناشی از کرونا، مطمئنا در صورت تداوم روند 
کاهش عمل به پروتکل های بهداشتی، کشور مجددا با خیز سهمگین 
و شدید بیماری مواجه می شود. امیدواریم مردم با پرهیز از هرگونه 
ساده انگاری و اهمال در رفتارهای فردی و اجتماعی کمک کنید تا 
به کمک همکاران نظام سالمت مانع از تکرار تجربیات تلخ گذشته 

شده و از ایجاد خیز چهارم بیماری در کشور جلوگیری کنیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۸۱ فوتی جدید کرونا در کشور
۷۹۷۵ بیمار دیگر شناسایی شدند
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رییس کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح کرد خبـر

تولید واکسن کرونای »ام ار ان ای« توسط محققان ایرانی
سه واکسن ایرانی تولید انبوه می شوند

رییس کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا 
گفت: »اگر واکسن های رازی، میالد نور و بنیاد 
برکت تولید خود را آغاز کنند، نیاز کشور مرتفع 
خواهد شد و دیگر نیازی به واردات واکسن کرونا 

نخواهیم داشت.«
به گزارش سپید، چند روزی از واردات دومین 
محموله واکسن روسی به کشور می گذرد و 
واکسیناسیون گروه های درمانی کلید خورده و 
با روند مناسبی در حال انجام شدن است، همچنین 
در ادامه واکسیناسیون گروه های حساس پنج شنبه 
گذشته واکسیناسیون جانبازان و سالمندان در 
کشور آغاز شد. هرچند وزارت بهداشت تالش 
زیادی را برای واردات و تامین واکسن کرونا 
انجام داده است اما محققان کشورمان نیز طی 
یک سال گذشته دست روی دست نگذاشتند و 
اقدامات خوبی در راستای تولید واکسن انجام 
دادند و برخی از شرکت های تولید کننده واکسن 
نیز درحال آماده سازی زیرساخت های تولید انبوه 
واکسن هستند. در همین راستا و برای اطالع از 
آخرین وضعیت تولید واکسن های کرونای داخلی 
خبرگزاری فارس با مصطفی قانعی رییس کمیته 
علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا و عضو کمیته 
واکسن کووید-۱۹ گفت وگویی انجام داده است 

که که در ادامه مشروح آن را می خوانید. 

 وضعیت تولید واکسن برکت چگونه است 
فراهم  آن  انبوه  تولید  زیرساخت های  آیا  و 

شده است؟
باید از بنیاد برکت که وارد عرصه واکسن سازی شد 
تقدیر کرد به دلیل اینکه در این مسئله مهم وارد 
شد، در صورتی که برخی از نهادهای حاکمیتی 
دیگر نسبت به این موضوع اعتنا نداشتند. در کنار 
بنیاد برکت شرکت های زیرمجموعه بانک ملی نیز 
اقدامات خوبی انجام دادند و این انتظار می رفت 
که سازمان تامین اجتماعی نیز به حوزه واکسن 
نداد. واکسن   اتفاق رخ  این  پیدا کند که  ورود 
ایرانی برکت پیشتاز است و با تیم علمی مجرب 
درحال طی کردن مسیر موفقی است، این واکسن 
فاز یک را طی کرده و درحال ورود به فازهای 
بعدی است و مسیر را مطابق با استانداردها پیش 
می برد و شاهدیم که به موازات این امر موضوع 
تولید صنعتی را نیز دنبال می کند و زیرساخت 
تولید صنعتی آماده شده است که این موضوع 
نشان می دهد بنیاد برکت ابایی از هزینه کرد ندارد 
و به نظر می رسد تا پایان خرداد ماه تولید صنعتی 
برای استفاده کشور آغاز شود و ماهانه یک و نیم 
میلیون دوز واکسن تحویل وزارت بهداشت شود.

 در فازهای بعدی واکسن برکت روی چند نفر 
تست می شود؟ 

همیشه بر اساس قوانین بین المللی، واکسن در فاز 
دو باید روی چندصد نفر به صورت بالینی آزمایش 
شود و در فاز سه روی چند هزار نفر تست شود، 
اما با توجه به اینکه نتایج فاز یک تست واکسن 

خوب بوده است این امکان وجود دارد که با تایید 
کارشناسان فاز دو و سه واکسن با یکدیگر ادغام شوند.

 اثربخشی این واکسن چقدر بوده است؟
در فاز یک ایمن بودن واکسن تست می شود که 
خوشبختانه هیچ عارضه ای نداشته است و واکسن 
برکت ایمن بوده است اما اثربخشی آن در فازهای 
بعدی مشخص می شود. ایمنی این واکسن به اثبات 
رسید به همین دلیل مجوز ورود به مرحله بعدی را 

دریافت کرده است.

 واکسن های رازی و میالنور در چه وضعیتی 
قرار دارند؟ آیا مجوز تست انسانی دریافت کرده اند؟ 
واکسن رازی مجوز ورود به فاز یک تست انسانی 
را دریافت کرده است اما هنوز تزریق آن آغاز نشده 
است، در همین روزها واکسن میالد نور که متعلق به 
وزارت دفاع است مجوز انسانی را دریافت خواهد 
کرد، خوشبختانه تمام زیرساخت های تولیدی آن 
همزمان درحال پیشرفت است و امیدوارم تا سه 
ماه آینده سه زیرساخت تولید بزرگ واکسن در 
کشور راه اندازی  شود که وزارت دفاع، بنیاد برکت و 
یکی از بانک ها در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند. 
خوشبختانه با دستور سرلشگر باقری و وزیر دفاع 
از واکسن سازی حمایت خوبی صورت گرفت. 
ساخت واکسن مستلزم هزینه است و فقط تست 
حیوانی واکسن بر روی 10 میمون حدوداً دو میلیارد 
تومان هزینه دارد بنابراین تولید واکسن هزینه بر است 
و نیازمند پشتیبانی قوی است و خوشبختانه این 
سه نهاد در این خصوص سرمایه گذاری مناسبی 
انجام داده اند و امیدوارم یکی از قطب های تولید 

واکسن تبدیل شویم.

 در صورت آغاز تولید انبوه واکسن های داخلی 
نیازی به واردات واکسن خواهیم داشت؟ 

اگر واکسن های رازی، میالد نور و بنیاد برکت تولید 
خود را آغاز کنند نیاز کشور مرتفع خواهد شد و 
دیگر نیازی به واردات واکسن کرونا نخواهیم داشت.

 mRNA در زمینه تولید واکسن با فناوری 
هم اقدامی در کشور انجام شده است؟ 

یکی از واکسن هایی که خرداد ماه به بازار خواهد 
آمد واکسنی است که از فناوری مشابه واکسن 
مدرنای آمریکا استفاده کرده است و درحال گذراندن 
مراحل آزمایشگاهی است که امیدواریم از خرداد 

ماه وارد بازار شود.

 همکاری در زمینه تولید مشترک واکسن به 
غیر از کشور کوبا با چه کشورهایی در دستور 

کار قرار دارد؟
دو واکسن انتقال فناوری داریم که یکی از آنها 
از کشور روسیه و دیگری از کشور کوبا است و 
پیوست انتقال فناوری آن در ایران انجام می شود 

و به تولید انبوه خواهد رسید.

ایرانی  واکسن  اول  تزریق  در  فردی  اگر   
دریافت کند می تواند در فازهای بعدی واکسن 

خارجی دریافت کند؟ 
هنوز اطالعات مربوط به تلفیق واکسن را از لحاظ 
علمی نداریم و این موضوع نیازمند کار تحقیقاتی 
است و یکی از شرکت ها این موضوع را روی 
این است  کودکان آغاز کرده است پیشنهاد ما 
که اگر فردی در شش ماه اخیر واکسن دریافت 
کرده است برای فاز دوم می تواند واکسن کوبایی 
را دریافت کند اما این موضوع قطعی نیست و 

تحقیات در این زمینه تکمیل نشده است.

 این انتقاد از سوی برخی افراد مطرح می شود 
واکسن  تولید  موضوع  به  دیر  کشورمان  که 

ورود کرد، این موضوع را تایید می کنید؟
در حوزه واکسن با وقفه ای شش ماهه وارد عمل 
شدیم. توانمندی الزم در کشور وجود داشت و 
هم متخصصان مشغول انجام تحقیقات بودند اما 
اتفاقی که در کشورهای دیگر موجب شتاب باالی 
روند تحقیقات و تولید واکسن شد، پیش خرید 
واکسن از شرکت هایی بود که در حال تحقیقات 

بودند؛ واکسنی که در آن زمان هنوز وجود نداشت 
و حتی وارد مرحله اول بررسی بالینی نیز نشده بود.
شرکت های مدرنا، بیونتک، واکسن هند و... چند 
میلیون دوز از واکسن شان از سوی شرکت های 
بزرگ یا نهادهای دولتی پیش خرید شد. علتش 
هم این بود که ممکن بود این تحقیقات با شکست 
روبه رو شود. بنابراین اگر از آنها پشتیبانی نمی شد، 
تمام ریسک متوجه شرکت تولیدکننده بود و کسی 
راضی نمی شد این حجم از ریسک را به خود 
وارد کند، به این امید که شاید واکسنش کارایی 
الزم را نشان داد. اگر دولت ما هم اعالم می کرد 
اگر شرکتی آمادگی کار روی واکسن را دارد، 
قطعا  می خریم،  را  واکسنش  از  دوز  10میلیون 

کار تحقیقات با سرعت بیشتری انجام می شد.

 برنامه واکسیناسیون، اجباری خواهد شد؟ 
هنوز در این مورد تصمیم گیری نشده است. پیش 
از واکسیناسیون باید پیمایش های علمی انجام 
شود تا میزان آمادگی جامعه برای واکسیناسیون 
مشخص شود هرچند که فعال بر اساس اعالم 

وزارت بهداشت واکسن کرونا اجباری نیست.

 با توجه به هجمه ها یی که گاهی علیه واکسن 
در کشور ایجاد می شود، فکر می کنید چطور 
می توان امنیت  خاطر عمومی را برای اجرای 

برنامه واکسیناسیون به جامعه بازگرداند؟
تمام این نگرانی ها و دلواپسی ها پیش از آن که 
رخ  شده باشد  شروع  کشور  در  واکسیناسیونی 
داده است. ارائه گزارش شفاف از نتایج واکسیناسیون 

در جلب اعتماد عمومی نقش مهمی دارد.

 مزیت مهم واکسن ایرانی نسبت به نمونه های 
خارجی چه خواهد بود؟ 

مطمئن باشید وقتی نتایج کارآزمایی های بالینی این 
واکسن ها به صورت علمی منتشر شود و در اختیار 
متخصصان قرار بگیرد، افرادی که می گفتند واکسن 
ایرانی نمی زنند، خواهان واکسن ایرانی خواهند 
بود. حساسیت های موجود در حوزه فرآورده های 
زیستی و زیست فناوری به گونه ای است که بهتر 
است به تولیدات خارجی اعتماد نکنیم و تولید زیر 
چشم مان انجام شود، زیرا قطعا آن نظارت و دقتی 
که ما برای تولیدات داخلی داریم، شرکت های 
خارجی برای ما ندارند. برخی شرکت ها الزاما 
همان کیفیتی را که برای مصارف خود در نظر 
می گیرند برای سفارش ما لحاظ نمی کنند. برای 
مثال به ما می گویند از پایگاه هند خود به شما 
ما  به  نمونه ای که  واکسن می دهیم. پس شاید 
می فروشند با نمونه  مصرفی شان هم کیفیت نباشد. 
بنابراین در شرایطی که این توانمندی به خوبی 
در کشور وجود دارد، اعتماد کامل و سرسپردگی 
به کشورهای دیگر و یک محصول خاص جایز 
نیست. بلکه باید سبدی از محصوالت را در دست 
داشته  باشیم و بر اساس نتایج علمی به دست آمده، 

هوشمندانه وارد عمل شویم.



رییس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت خبر داد  خبـر

به روزرسانی اطالعات بیماری زمینه ای سالمندان در سامانه های بهداشت
رییس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی از تکمیل و به روز رسانی 
در  سالمندان  زمینه ای  بیماری  اطالعات 
سامانه های بهداشت در هفته های جاری خبر داد.

به گزارش سپید، محسن شتی در گفت  وگو با 
ایرنا درباره پیگیری وضعیت سالمت سالمندان 
در دوران شیوع ویروس کرونا بیان کرد: »شیوع 
ویروس کرونا با وجود آسیب های فراوانی که 
وارد کرد، تغییرات عمده ای نیز در رویکرد بشر 
در حوزه های متفاوت از جمله استفاده بیشتری از 
فضاها و امکانات الکترونیک و مجازی ایجاد کرد.«
رییس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت 
ادامه داد: »بسیاری از سالمندان به دلیل شرایط 
برای  نمی توانند  ناتوانی ها  و  جسمی  خاص 
کنند.  مراجعه  سالمت  خدمات  دریافت 
و  الکترونیک  ارائه خدمات  برای  برنامه ریزی 
مراقبت از راه دور می تواند باعث افزایش دسترسی 
و پوشش خدمات سالمتی به این گروه هدف 
پر اهمیت شود. با توجه به اینکه بیش از ۹۹ 
خانواده های  کنار  در  کشور  سالمندان  درصد 
خود زندگی می کنند، اعضای خانواده می توانند 
در دریافت خدمات و اطالعات با استفاده از 
به  مجازی  فضاهای  و  الکترونیک  بسترهای 

سالمندان کمک کنند.«
که  گیالن  استان  مثال  طور  »به  افزود:  وی 
سالمندترین جمعیت را در کشور دارد از حدود 
هفت ماه پیش برنامه ای تحت عنوان مراقبت از 
راه دور سالمندان تنها زیست و پرخطر، مبتنی 

بر خانواده، جامعه و تکنولوژی دارد.«
مشارکت  با  برنامه  این  »در  داد:  ادامه  شتی 
با  و  دولتی  غیر  و  دولتی  سازمان های  سایر 

و  بستر  از  استفاده  با  و  خانواده ها  مشارکت 
اپلیکیشن های  و  الکترونیک  زیرساخت های 
ارتباط نزدیک تر بین  موبایلی در پی برقراری 
سالمند و خانواده آنها از یک طرف و شبکه ای 
از سازمان ها و ارگان های ارائه دهنده خدمت به 
سالمندان هستیم. امیدواریم سایر استان ها نیز با 
استفاده از تجربه گیالن و با تجربه اقدام هماهنگ 
بین دستگاه های مختلف مسئول و سایر ارکان 
جامعه قدم های مثبتی در جهت ارتقای سالمت 

و رفاه سالمندان بردارند.«
رییس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت 
 ۱۳۹۹ سال  در  که  دیگری  »اقدام  کرد:  اظهار 
توسط وزارت بهداشت انجام شد، اجرای سه 
مرحله غربالگری عالئم کووید۱۹ به صورت 

تلفنی در جمعیتی نزدیک به هفت میلیون نفر 
سالمند بود.«

وی ادامه داد: »از ابتدای سال تاکنون سه بار با 
خانواده هایی که سالمند دارند و اطالعات آنها 
در سامانه های الکترونیک وزارت بهداشت ثبت 
شده تماس تلفنی گرفته شد و در صورت مثبت 
بودن عالئم مشکوک به کرونا از آنها برای بررسی 

بیشتر و انجام تست دعوت شده است.«
ارزشمند،  اقدام  این  ادامه  »در  بیان کرد:  شتی 
سامانه های الکترونیک سالمت کشور از جمله 
سیب و ناب و سینا و پارسا برای ثبت اطالعات 
بیماری های زمینه ای مهم سالمندان آماده شده 
سوابق  تلفنی  پرسشگری  نزدیک  آینده  در  و 
مراقبان سالمت  توسط  سالمندان  بیماری های 

در کل کشور آغاز خواهد شد و پس از ثبت 
در این سامانه ها سالمندان در گروه های مختلف 
میزان آسیب پذیری از نظر سالمت طبقه بندی 
می شوند. این طبقه بندی به مدیران دستگاه های 
دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه سالمت و 
رفاه سالمندی در استان ها و شهرستان ها کمک 
خواهد کرد تا با استفاده از اطالعات موجود و 
امکانات و منابع در اختیار، برنامه ریزی هدفمندتر 
در معرض  بیشتر  برای گروه های  مؤثرتری  و 
خطر و بیشتر نیازمند به خدمت داشته باشند.«

وی درباره امکان استفاده از طبقه بندی وضعیت 
آسیب پذیری سالمندان برای انجام واکسیناسیون 
کرونا اظهار کرد: »با توجه به اینکه گروه های 
بسیار پرخطر و پرخطر در این طبقه بندی منطبق 
در جمعیت  واکسیناسیون  اول  اولویت های  با 
عمومی هستند، می توان از این امکان به منظور 
شناسایی سالمندان پرخطر و دعوت از آنها برای 
انجام واکسیناسیون استفاده کرد. این امکان باعث 
اطمینان ما از پوشش مطلوب واکسیناسیون در 

گروه های پرخطر خواهد شد.«
رییس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت 
گفت: »بر این اساس، در صورت آغاز پرسشگری 
تلفنی و انجام طبقه بندی با استفاده از امکان ایجاد 
که  سالمندی  الکترونیک،  سامانه های  در  شده 
دچار بیماری های صعب العالج یا چند بیماری 
معرض  در  و  است  همزمان  طور  به  زمینه ای 
خطر باالتر ابتال به کرونا و عوارض و عواقب 
وخیم آن قرار دارد، می تواند در اولویت تزریق 
طبقه بندی  از  پس  و  قرار  گیرد  کرونا  واکسن 
توسط مراقبان سالمت برای انجام واکسیناسیون 

به مراکز مربوطه دعوت شود.«

 ادامه از صفحه 3
رییسی درباره وضعیت ویروس کرونا در کشور نیز گفت: »در 
سطح کشور خودمان هم گرچه وضعیت روند بیماری یک وضعیت 
تقریبا با ثباتی است اما استان خوزستان و استان چهارمحال و 
بختیاری از استان هایی هستند که بیمار ی در آنها افزیش یافته؛ 
به خصوص خوزستان که در اهواز و آبادان و برخی شهرهای 
دیگر که گردش ویروس جهش یافته باالست و منجر به آن شده 
که تعداد زیادی از افراد مبتال شوند و میزان بستری هم باالست.«
وی در این باره افزود: »اقدامات خوبی در خوزستان شروع 
شده و میزان رعایت پروتکل ها در دزفول و شادگان بهتر از 
قبل شده است و به نظر می رسد روند افزایشی بیمار تا حدودی 
دارد کنترل می شود. در این راستا اقدامات خوبی در بیماریابی 
انجام شده و در همین زمینه نیز روزانه ۱۲ هزار تست فقط در 
خوزستان انجام می شود. در کشور نیز باالی ۱۰۰ هزار تست در 
روز انجام می شود که این روند می تواند در تشخیص زودرس 

بیماران و اطرافیان آنها کمک کننده باشد.«
حاضر  حال  »در  گفت:  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
آبادان،  اهواز،  شامل  که  داریم  قرمز  شهر   ۱۱ در خوزستان 
رامهرمز،  آزادگان،  دشت  دزفول،  خرمشهر،  بندرماهشهر، 
افزایش  با  امیدوارم  است.  کارون وهویزه  شادگان، شوشتر، 
شهرها  این  در  قرمز  وضعیت  از  بتوانیم  پروتکل ها  رعایت 
اکنون ۳۲ شهر  »در سطح کشور  خارج شویم.« وی گفت: 

نارنجی، ۲۵۱ شهر زرد و ۱۵۴ در وضعیت آبی کرونا هستند.«
رییسی گفت: »روز پنجشنبه گذشته با حضور وزیر بهداشت در 
سرای سالمندان کهریزک، واکسیناسیون گروه جدید را شروع 
کردیم. در این دوره جدید افراد مقیم خانه سالمندان و افراد 
دارای معلولیت جسمی و ذهنی در مراکز نگهداری در سراسر 
کشور، جانبازان شیمیایی باالی ۵۰ درصد و بویژه جانبازان 
عالوه  می شوند.  واکسینه  آرامستان ها  در  غسال ها  و  تنفسی 
بر آن باقی مانده پرسنل آی سی یو کرونا و بخش های ویژه 
کرونا، بخش های بستری کووید، آزمایشگاه هایی که آزمایش 
کووید انجام می دهند و همچنین مراکز منتخب کووید در بخش 
سرپایی و بهداشت و همچنین اورژانس های بیمارستان جزو 

گروه جدید واکسیناسیون هستند.«
واکسن  دوز  اسفند( ۲۵۰هزار   ۹ »امروز)شنبه  گفت:  رییسی 
سینوفارم وارد کشور می شود و در آینده نزدیک واکسن های 
دیگر از جمله واکسن هندوستان وارد می شود. همچنین از سبد 
واکسیناسیون کوواکس امروز یا فردا تاریخ ورود ۴.۲ میلیون 

دوز واکسن را اعالم خواهند کرد.«
رییسی افزود: »به این ترتیب امیدواریم واکسیناسیون گروه پرخطر 
را که شامل یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر هستند، قبل از پایان 
سال شروع کنیم و تا فروردین ماه واکسیناسیون گروه پرخطر 
مرحله اول را انجام دهیم. بقیه واکسیناسیون هم به تدریج بر 
اساس سند ملی واکسیناسیون مصوب ستاد ملی انجام می شود.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی در کشور گفت: »میزان رعایت پروتکل ها را باید به 
شدت رصد کنیم و دقت را باالتر ببریم. این چند هفته باقی 
مانده تا عید باید به شدت و با دقت رصد شود تا بتوانیم ایام 
نوروز آرامی را سپری کنیم.« وی ادامه داد: »ماهیت ویروس 
کرونا طوری است که خیلی قابل پیش بینی نیست و به محض 
عدم رعایت، موجی از بیماری می تواند شهر، استان و کشور 
را در برگیرد. ویروس جهش یافته انگلیسی هم که به شدت 

قدرت سرایت باالیی دارد.«
رییسی درباره کنترل مرزهای کشور نیز گفت: »در ارتباط با 
کنترل مرزها در ستاد بحث شد و قرار شد نیروهای جمعیت 
هالل احمر برای مراقبت مرزی به کمک نیروهای بهداشت آیند. 
در حال حاضر مرزهای غربی کشور بسته شده و به شدت هم 
کنترل می شوند. امیدواریم بتوانیم مرز هوایی و زمینی و آبی 
را به دقت کنترل کنیم. گرچه ویروس جهش یافته در کشور 
به گردش درآمده اما در هر صورت باید از انتشار بیشتر آن 
جلوگیری کنیم و راهکار هم آن است که سریع بیمار و اطرافیان 
آن راشناسایی کنیم.« وی در پایان صحبت هایش گفت: »ضمن 
تشکر و تقدیر از همه هموطنانم که به خوبی رعایت می کنند، 
امیدوارم دست به دست هم دهیم و بتوانیم این چند هفته با 
رعایت پروتکل ها مانع از انتشار وسیع بیماری در سطح کشور 

شویم و ایام عید نوروز آرامی را سپری کنیم.«ایسنا
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معاون کل وزارت بهداشت مطرح کرد خبـر

افزایش جایگاه پرستاران در یک سال گذشته
لزوم توجه به حقوق و ایثار  پرستاران

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه توجه به 
حقوق و ایثار پرستاران حتما باید بیشتر شود، گفت: 
»در یک سال و نیم گذشته جایگاه و سرمایه اجتماعی 
پرستاران و درآمد آنها علی رغم تمام مشکالت 

و کرونا نسبت به گذشته افزایش یافته است.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در مراسم یادواره 
مانند  ایثارگران حوزه گفت: »حوادثی  و  شهدا 
شهادت پرستار مهشید گودرز که فرزندش را هفت 
ماهه باردار بود یا پرستار دیگری در کرج که او 
هم باردار بود و بر اثر کرونا شهید شد همه عناصر 
یک تراژدی را دارد؛ واقعا بزرگ کردن بچه بدون 
مادر کار سختی است. وقتی یک نفر این چنین 
فوت می کند همه به آن توجه می کنیم اما وقتی 
تعداد باال می روند، تبدیل به عدد و آمار می شود؛ 
اما واقعا گلچین روزگار بهترین ها را می چیند و 
توفیق شهادت نصیب هر کسی نمی شود. درست 
مانند زمان جنگ که همین طور بود، رزمندگانی 
که شهید می شدند یک سر و گردن از بقیه باالتر، 
مهربان تر، وظیفه مندتر بودند.« معاون کل وزارت 
بهداشت افزود: »رفتار پرستاران فداکار برای همه 
ما الگوست؛ اما یادمان نرود که برای چه هدفی 
وارد نظام سالمت شدیم و از اهداف اصلی دور 
نشویم و بدانیم این همه ایستادگی برای چیست. 
فعالیت در نظام سالمت چهار هدف دارد. اول 
تامین سالمت مردم، دوم مراقبت از منافع مالی 
بیماران و جلوگیری از خسارت مالی به مردم و سوم 

توجه به نیازهای غیر بهداشتی و غیر درمانی مرتبط 
سالمت )روانی( و چهارم افزایش کارایی است.«
وی تاکید کرد: »گاهی با وجود همه تالشی که می کنیم 
این اهداف محقق نمی شود مثال آیا با وجود اینکه 9 
درصد از تولید ناخالص ملی در حوزه سالمت هزینه 
می شود به اهداف اساسی نظام سالمت رسیده ایم؟ 
همیشه می توانیم با بیان مشکالت و کمبودها و 
مقایسه با افراد و گروه هایی که وضعیت بهتری دارند 
وضع بهتر را مطالبه کنیم، اما باید قدر داشته های 
خود را هم بدانیم، وضعیت پرستاران  بخش دولتی 
در مقایسه با نیروهای  بخش خصوصی یا میانگین 

درآمد خانوارها یا حداقل بگیران به مراتب بهتر شده 
است.« وی افزود: »ممکن است پاداش پرستاران 
یا حقوق آنها نسبت به تورم کم باشد، اما باید به 
این نکته هم توجه کنیم که حقوق پرستاران نسبت 
به بسیاری از مشاغل بهتر است. میزان بیکاری در 
این شغل بسیار پایین است. گرچه کارهایی که 
برای پرستاران انجام داده ایم کافی نیست و کم 
است اما باید اقدامات انجام شده را هم ببینیم.« 
حریرچی در ادامه بیان کرد: »می دانیم که پرستاران 
مشکل دارند. اکنون مهم این است که پرستاران و 
خانواده های آنها را فراموش نکنیم. وزارت بهداشت 

برای حمایت از این نیروهای فداکار آمادگی کامل 
دارد و از سازمان نظام پرستاری می خواهیم در 
کند.  درگیر  هم  را  بهداشت  وزارت  زمینه  این 
پرستاران زیادی در مواجهه با کرونا جان خود 
را از دست دادند، بسیاری از آنها غافلگیر شدند 
زیرا برخالف زمان جبهه و جنگ که رزمندگان 
از اول می دانستند جایی می روند که امکان جان 
باختن وجود دارند، پرستاران در محیط بیمارستان 
برای خدمت کردن می آیند و خانوادن آنان فکر 
نمی کنند قرار است شهید شوند. بنابراین وظیفه 

ما است که از آنها حمایت کنیم.«
به گزارش ایسنا، وی افزود: »مساله مهم دیگری که 
وجود دارد این است که باید قدر کارهای انجام 
شده را بدانیم، گاهی در یک شهری که هیچ تخت 
بیمارستانی نداشته، بیمارستانی می سازیم اما همزمان 
با افتتاح بیمارستان مردم و مسئوالن آن شهر به جای 
آنکه اندکی خوشحالی کنند می گویند بیمارستان دوم 
را کی می سازید. در مورد پرستاران هم شاید همین 
طور باشد در دو یا سه سال گذشته کارهای زیادی 
برای بهبود وضعیت معیشت پرستاران و احقاق 
حقوق آنها انجام شده که باید دیده شود و بعد از 
آن برای بهتر شدن وضعیت تالش کرد. توجه به 
حقوق و ایثار پرستاران حتما باید بیشتر شود اما در 
1.۵ سال گذشته جایگاه و سرمایه اجتماعی پرستاران 
و درآمد آنها علی رغم تمام مشکالت و کرونا نسبت 

به گذشته افزایش یافته است.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه در طول یک سال 
مقابله و مدیریت بیماری کووید19 بیش از ۶0 هزار نفر از پرستاران 
به کرونا مبتال شده اند، گفت: »جامعه پرستاری در این مدت بیش از 

100 شهید و جانباخته تقدیم کرده است.«
به گزارش سپید، مریم حضرتی در یادواره شهدای پرستاری که روز 
شنبه در تاالر ایوان شمس برگزار شد از حضور پررنگ پرستاران در 
صحنه های مختلف در طول تاریخ جمهوری اسالمی ایران خبر داد.
وی با اشاره به اینکه برگ برگ تاریخ پرافتخار پرستاری در طول 
انقالب اسالمی بیانگر نقش آفرینی مردان و زنان پرستاری است که 
در بحران های مختلف پرچم این جامعه بزرگ سالمت را به اهتزاز 
در آورده اند، عنوان کرد: »این نقش آفرینی ها از روزهای سخت مبارزه 
با طاغوت آغاز و تا پیروزی انقالب اسالمی  و پس از آن در دفاع 
مقدس، دفاع از حریم اهل بیت و در حوادث و بالیا مانند زلزله 
و سیل ادامه داشته و در این راه مردان و زنان پرستار جان خود را 
در ارائه خدمات مراقبتی در سنگرهای مختلف از دست دادند و به 
فیض شهادت نائل شدند و تعداد ی نیز به درجه جانبازی رسیدند.«
حضرتی با یادآوری جمله ای از شهید آوینی در خصوص شهید و 
شهادت که می گوید: »اگر شهید نباشد خورشید طلوع نمی کند و 
زمستان سپری نمی شود، اگر شهید نباشد چشمه های اشک می خشکد، 
قلب ها سنگ می شود و دیگر نمی شکند و سرنوشت انسان به شب 
تاریک شقاوت و زمستان سرد قساوت انتها می گیرد و امید صبح و 
انتظار بهار در سراب یأس گم می شود«، افزود: »پرستاران در همه 

بحران ها و امروز در همه گیری کرونا چراغی شده اند در تاریکی 
شب، امیدی شده اند برای دمیدن صبح و بهار.« وی ادامه داد: »در 
همه گیری کووید_19 که کار جهان پیچ در پیچ و مشکل در مشکل 
شد و دنیا را غافلگیر کرد، پرستاران این مشکل را اندکی بر مردمان 
سهل کرده و با عشق، مهربانی، ایثار و از جان گذشتگی و با علم 
مراقبتی در راه سالمت جامعه به صف شدند؛ دل ها به خیر و خوبی 

آنان گرم شد و سرمشقی برای خوبی، دانایی و نیکویی شدند.« 
حضرتی تصریح کرد: »امروز بر خود می بالم که پرستار هستم و در 
مقابل عظمت و بزرگی تک تک پرستاران عزیز که یک سال تمام 
علی رغم نامالیمتی های جامعه بین الملل با جلوه ای خاص و خالص 
از تالش بی دریغ و صبورانه افتخار آفریدند، سر تعظیم فرود می آورم.«
حضرتی با بیان اینکه احساس مسئولیت، عشق ورزی، ایثار و فداکاری 
پرستاران که تا کنون به تقدیم ده ها شهید از جامعه پرستاری در مبارزه 
با ویروس کرونا انجامیده، نه تنها در تاریخ ثبت خواهد شد بلکه 
رشادت و از جان گذشتگی پرستاران در حافظه قوی مردم قدردان 
و قدرشناس ایران به زیبایی حک شده است، اظهار کرد: »ملت فهیم 
ایران، قدردان پرستاران و مدافعان سالمت هستند و عالوه بر آن 
در و دیوار بیمارستان ها و مراکز درمانی نیز که خود نظاره گر تالش 
و زحمات پرستاران هستند در برابر عظمت و فداکاری و ایثارِ آنها 

کرنش کرده و مدافعان سالمت را مدح و ستایش می کنند.« 
وی خاطرنشان کرد: »پرستاری و عظمت آن موجب شد مقام معظم 
رهبری در پیام های جداگانه ای در طول یک سال گذشته بر حمایت 

و پشتیانی از جامعه پرستاری تاکید فرمایند و این پیام ها یک دلگرمی 
و روحی در کالبد پرستاران دمید و انرژی دوباره به جامعه پرستاری 
داد و وظیفه ما را نیز سنگین تر کرد.« حضرتی مطرح کرد: »در طول 
یک سال مقابله و مدیریت بیماری کووید-19، از جامعه 200 هزار 
نفری پرستاری بیش از ۶0 هزار نفر از پرستاران به کرونا مبتال شدند 

و پس از بهبودی مجددا به ارائه خدمت بازگشتند.«
به گزارش وبدا، حضرتی در پایان با بیان اینکه در این مدت بیش 
از 100 پرستار جان خود را از دست داده اند، خاطرنشان کرد: »به 
دنبال تایید مقام معظم رهبری که با عنوان شهید برای پرستاران جان 
باخته موافقت فرمودند، پرونده این عزیزان در کمیته ای که به دستور 
وزیر بهداشت زیر نظر  معاونت توسعه تشکیل شده است، بررسی 
می شود و پرونده تعدادی از این عزیزان به عنوان شهید تایید شده 

و پرونده های دیگر همچنان در دست بررسی و اقدام است.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت مطرح کرد

شهادت بیش از 100 پرستار در دوران شیوع کرونا



رئیس شورای عالی نظام پرستاری:
فعالیت پرستاران باردار و بیمار در  بخش های کرونا ممنوع شود

نظام پرستاری گفت: »پرستاران  رئیس شورای عالی 
باردار و پرستاران دارای بیماری خاص از کار کردن 

در  بخش های کووید۱۹ معاف شوند.«
به گزارش سپید، شمس الدین شمسی در مراسم یادواره 
شهدا و ایثارگران حوزه پرستاری گفت: »این مراسم به 
دلیل بزرگداشت مقام شهدای مدافع سالمت برگزار شده 
است. پرونده این شهدای گرانقدر در دست بررسی است و تعدادی بررسی شده است، اما متاسفانه 
تعدادی پرونده هنوز تعیین تکلیف نشدند و یا نتیجه ای که باید عاید شود حاصل نشده است.« 
وی افزود: »از مسئولین این امر تقاضا داریم برای کسانی که بدون منت و چشمداشت به میدان 
مبارزه با ویروس منحوس آمدند اقدامات الزم را انجام دهند. تقدیر صرفا زبانی و شفاهی نیست، 

ما انتظار داریم مسئولین این موضوع را تسریع کنند تا شرمنده خانواده این شهدا نشویم. بنابراین 
اولین درخواست ما سرعت بخشیدن به بررسی پرونده شهدای مدافع سالمت است.«

وی تاکید کرد: »در چندماه گذشته پرستاران بارداری را از دست دادیم که شرایطی جانسوز و جانگداز 
بود. البته در روزهای ابتدایی شیوع کرونا  بخشنامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی ارسال شد تا 
پرستاران باردار و پرستاران دارای بیماری خاص از کار کردن در  بخش های کووید۱۹ معاف شوند، 
ولی باید قاطعانه و جدی تر از این موضوع پیشگیری شود و این موضوعی که برای خانم های باردار 
شهدای سالمت بوجود آمد، به جد پیگیری شود تا اگر خدایی نکرده در این موضوع سهل انگاری 
صورت گرفته است، با این موضوع برخورد شود و از این پس از کار کردن پرستاران باردار و 
بیمار به شکل جدی ممانعت به عمل آید.« به گزارش فارس، شمسی در ادامه بیان کرد: »پرستاران 
زیادی در زمان شیوع کرونا به این بیماری مبتال شدند که بهبود یافتند و تعدادی هم شهید شدند، 
اما فراموش نکنیم تعدادی از پرستاران دچار آسیب های جسمی شدند و مشکالت و عوارض پایدار 
پیدا کردند. تقاضا می کنیم برای پرستاران آسیب دیده از کرونا قوانینی شبیه به ایثارگری در نظر 

گرفته شود زیرا توان و سالمت خود را از دست داده اند و شاید نتوانند مانند گذشته فعال باشند.«

خبـر

معاون علمی و فناوری رییس جمهور: 

معاون علمی و فناوری رییس جمهور صنعت غذا را 
بعد از صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، بزرگترین صنعت 
در کشور خواند و گفت: »در این صنعت یک دنیا کار 
روی زمین مانده داریم و بخش خصوصی باید ورود 
کند، این  بخش است که تجارت را درک می کند.«

به گزارش سپید، سورنا ستاری روز شنبه در مراسم 
افتتاح فاز سوم مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی، با اشاره به اهمیت توسعه 
مراکز رشد و شرکت های فناورانه در کاهش وابستگی 
به واردات در کشور بیان کرد: »نمی توانیم با تفکر سایر 
دولت ها در حوزه تولید و واردات، کشور را اداره 
کنیم، چراکه اقلیم و شرایط آب و هوایی متفاوت 
است، باید به پتانسیل موجود در صنعت غذا توجه 

و شرکت های قوی راه اندازی کنیم.«
وی ادامه داد: »خط تولید شرکت های فناورانه باید 
بومی سازی شود و تمام طراحی های آن در داخل کشور 
صورت گیرد. مهم این است مغز سیستم دست ما باشد 

و تمام تغییرات را با تصمیمات خود اعمال کنیم.«
ستاری با اشاره به لزوم حضور شرکت هایی با طرح 
و ایده داخلی در پارک های علم و فناوری، تصریح 
کرد: »تولید و تجاری سازی باید در  بخش خصوصی 
صورت گیرد. هزینه کردن  بخش خصوصی در حوزه 
R&D )تحقیق و توسعه(، کلید تجاری سازی است 
و سرمایه گذاری روی ایده پردازان جوان و اندیشمند 
و حمایت از پروژه های تحقیقاتی بسیار کمک کننده 
خواهد بود.« ستاری، صنعت غذا را بعد از صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی، بزرگترین صنعت در کشور 
خواند و گفت: »در این صنعت یک دنیا کار روی 
زمین مانده داریم و  بخش خصوصی باید ورود کند، 

این  بخش است که تجارت را درک می کند.«
وی در پایان بر ضرورت استفاده از پتانسیل موجود 
در دانشکده های مهندسی و اهمیت ایجاد ارتباط بین 

رشته ای در حوزه صنایع غذایی تاکید کرد.

سهم ۱۰ درصدی صنایع غذایی در 
اقتصاد صنعتی کشور

علیرضا زالی، رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه مرکز 

رشد و نوآوری می تواند حلقه وصل صنایع غذایی 
و بخش خصوصی و کریدوری برای پردازش ایده های 
فناورانه و سرمایه گذاران باشد، گفت: »راه اندازی 
مرکز رشد در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی کشور، به پیشنهاد و حمایت معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری صورت گرفت.«
وی ارزش صنایع غذایی در اقتصاد مقاومتی را بسیار 
باال دانست و افزود: »۱۰ درصد اقتصاد صنعتی، ۱۵ 
درصد وجه اشتغالی و ۱۲ الی ۱۵ درصد ارزش افزوده 
استحصالی، سهم صنعت غذایی کشور است. همچنین 
۲ هزار و ۵۰۰ کارگاه از مجموع ۱۳ هزار کارگاه 

متوسط تولیدی، در همین حوزه فعالیت می کنند.«
زالی در خصوص آسیب های این صنعت تصریح 
میلیون  تولید۵۰  از ظرفیت  بهینه  »استفاده  کرد: 
تنی در داخل کشور صورت نمی گیرد و نیاز به 
توسعه کمی و کیفی در این زمینه به شدت حس 
می شود. همچنین باید از فرصت صادرات جهانی 
که ناشی از بروز چالش بحران کرونا و تحریم ها 

ایجاد شده، استفاده کرد.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه 
داد: »پیش بینی می شود در سال آتی، برنج، غالت 
و حبوبات سهم گران تری در بازار جهانی داشته 
باشد. در سال اخیر استراتژی اقتصادی کشور چین 
مبتنی بر ذخیره این محصوالت بوده است تا نیاز 

آینده کشورها را تامین کند. اگرچه در طول سالیان 
اخیر صادرات مواد غذایی در کشور رشد شتابانی را 
تجربه کرده، اما این رشد در تناظر با تمام استعدادهای 
بالقوه و بالفعل داخلی، به ویژه با توجه به شرایط 

اقلیمی حاکم در کشور نیست.«
نوین در  فناوری های  از  »استفاده  بیان کرد:  زالی 
صنعت غذایی که بن مایه اصلی شکل گیری مرکز 
رشد و نوآوری است، بسیار اهمیت دارد. این مهم 
با هدف باالبردن کمیت و کیفیت تولید، توجه به 
فرآیندهای تولید و پردازش با رویکرد حفظ کیفیت 
و افزایش ماندگاری مواد غذایی باید حاصل شود.« 
پررقابت ترین  از  یکی  را  غذایی  صنایع  وی 
افزود:  و  دانست  کشور  در  صنعتی  عرصه های 
زمینه،  این  در  صنعتی  کشورهای  غالب  »وجه 
امتزاج فناوری های نوین با صنعت غذاست؛ بهره 
گیری از فناوری هایی همچون نانو، لیپوزوم ها، 

پالسمای سرد و پالس های الکتریکی.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عنوان 
کرد: »از فرآیند تولید تا بسته بندی باید در مراکز 
رشد صنایع غذایی مورد توجه قرار گیرد. نکته 
دورریز  عمده  که  بخش  است  این  مهم  بسیار 
محصوالت غذایی، پیش از رسیدن به دست مصرف 
کننده صورت می گیرد. در حالی که در کشورهای 
توسعه یافته، این گونه نیست و محصوالت پس از 

رسیدن به دست مصرف کننده، دورریز دارند.«
وی ادامه داد: »سازمان خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( بارها اعالم کرده است هر شهروند 
ایرانی، بالغ بر ۱۳۴ کیلوکالری در روز، محصوالت 
غذایی را هدر می دهد. اگر فرض کنیم از ۹۰ میلیارد 
متر مکعب مصرف سالیانه آب، ۸۰ میلیارد متر مکعب 
سهم صنعت کشاورزی است، میزان اهمیت این 
هدررفت را درک می کنیم. این آمار با کیفیت مواد 

غذایی ارتباطی مستقیم دارد.«
ایران را هفت برابر  زالی دورریز مواد غذایی در 
فرانسه اعالم کرد و گفت: »دورریز مواد غذایی در 
مجموع ۲۷ کشور اروپایی، ۹۰ میلیون تن در سال 
گزارش شده که این آمار در کشور ما ۳۵ میلیون تن 
در سال، یعنی معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد صادرات مواد 
نفتی است. استفاده بهینه از فناوری های نوین در مراکز 
رشد می تواند در این حوزه بسیار کمک کننده باشد.«
به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
باید به سهم صنایع غذایی در صادرات، اشتغال زایی، 
لزوم  اقتصاد مقاومتی و  تحریم زدایی و تجلی 
ایجاد شرایط تسهیل یافته برای وجود تنوع غذایی 

توجه ویژه شود.
زالی با اشاره به لزوم حمایت از نسل جوان دانشجویی 
و نگاه های مبتکرانه و خالقانه در مرکز، عنوان کرد: 
»مرکز رشد، محل تجلی تمام خالقیت های صنعت 
غذایی است. توجه به بازار داخلی و خارجی، توجه 
به سبد غذایی مطلوب و مورد تقاضای ایرانیان، توجه 
به ریزمغذی ها، استفاده از سبد غذایی متنوع در پاسخ 
به رژیم های غذایی متداول در کشور، افزایش سطح 
ایمنی در مواد غذایی و حرکت به سمت تولید مواد 
غذایی فراسودمند باید اولویت مرکز رشد قرار گیرد.«
بر اساس اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، وی در پایان عنوان کرد: »انستیتو 
تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور باید برای 
تبدیل این مرکز رشد به کریدوری مطمئن برای ایده 
پردازی و تجاری سازی تالش کند. بی شک فعالیت 
در سایه همکاری های معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، مسئولیت اجتماعی این انستیتو 

را چندین برابر خواهد کرد.«

در صنعت غذا یک دنیا کار روی زمین مانده داریم
بخش خصوصی باید ورود کند
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کشف ۹۶۴ هزارعدد کاالی بهداشتی و دستگیری ۲۴ محتکر
جانشین رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشف بیش 
از ۹۶۴ هزار عدد انواع ماسک و کاالی بهداشتی به همراه 
۴۶ هزار و ۸۵۷ لیتر انواع ضدعفونی کننده و مواد شوینده 

در کشور خبر داد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، سهراب بهرامی افزود: 
»با توجه به تغییر رنگ وضعیت شیوع کرونا ویروس در 
برخی از استان ها و روند افزایشی شیوع بیماری، تشدید اقدامات کنترلی و مقابله ای با احتکار اقالم 
بهداشتی در دستور کار این پلیس قرار گرفت.« وی افزود: »طی دو هفته گذشته کارآگاهان پلیس 

امنیت اقتصادی با تشکیل تیم های مشترک از ۸۴۹ باب واحد صنفی و مراکز توزیع عمده اقالم 
بهداشتی بازدید و ۱۲ مرکز نگهداری و پخش اقالم بهداشتی متخلف را شناسایی کردند.« جانشین 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا اضافه کرد: »کارآگاهان این پلیس پس از هماهنگی با مراجع قضائی 
در بازدید از مراکز متخلف مذکور، بیش از ۹۶۴ هزار انواع ماسک و کاالی بهداشتی مقابله ای کرونا 
به همراه ۴۶ هزار و ۸۵۷ لیتر انواع ضد عفونی کننده و مواد شوینده کشف و ۲۴ محتکر را دستگیر 
کردند.« بهرامی اضافه کرد: »پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی متهمان دستگیر شده به 
مراجع قضائی و اقالم مکشوفه به مراکز ذی ربط تحویل شدند.« وی در پایان ضمن اشاره به اینکه 
احتکار کاال یک امر ناپسند و غیر اخالقی است و باعث ضربه زدن به نظام توزیع، عرضه و تقاضا 
و افزایش بی رویه قیمت کاال می شود از هموطنان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه 

جرایم اقتصادی به ویژه احتکار موضوع را از طریق سامانه فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

خبـر

رییس کل سازمان نظام پرستاری با انتقاد از روند 
رسیدگی به پرونده پرستاران شهید مدافع سالمت، 
در عین حال بر لزوم لحاظ مزایا برای پرستاران آسیب 

دیده در دوران کرونا تاکید کرد.
به گزارش سپید، محمد میرزابیگی در مراسم یادواره 
شهدا و ایثارگران حوزه پرستاری گفت: »رسالت 
سازمان نظام پرستاری صنفی و حرفه ای است. در 
رابطه با امور صنفی شهدا وظایفی داریم، پرستاران 
در عرصه های مختلف مظلوم هستند اما در  بخش 
شهادت مظلوم تر هستند و ما می خواهیم به امور صنفی 
شهدای پرستار هم توجه کنیم. عزیزی در  بخش 
کرونا شهید می شود بعد من در تهران نشستم و باید 
پرونده ای در تهران خدمتم شرفیاب شود که ببینم این 
فرد شهید است یا نیست. این چه رفتاری است که با 
شهدا می شود؟« میرزابیگی گفت: »از امروز واحدی 
به نام پیگیری امور شهدای پرستاری در سازمان نظام 
پرستاری تشکیل می دهیم. ما می گوییم بالغ بر۱۱۰ 
شهید پرستاری داریم که آمار ما با وزارتخانه متفاوت 
است؛ ولی نمی دانیم چند نفر را وزارتخانه تایید 
می کند. ما می گوییم نزدیک ۸۰ هزار پرستار به کرونا 
مبتال شدند. حال اگر پرستاری در  بخش خصوصی 
شهید شود بر اساس آیین نامه شهید نیست؟ آیا ما 
حتی ذره ای از خاک پاک شهدا هستیم که تعیین کنیم 
آنها شهید هستند یا خیر؟ در برخی تصمیم گیری ها 

نباید خیلی اداری فکر کنیم. این شهدا در مقایسه 
با شهدای دفاع مقدس تعدادی ندارند. بیاییم در 
رابطه با مسائل پرستاری شهدا و کار آنها در کرونا 
عمیق تر باشیم.« وی افزود: »حساب کردن مزایایی 
برای کسانی که در دوران کرونا آسیب دیدند تاکید 
بعدی ما است. به طور مستند صحبت می کنم، این 
چه عدالتی است در مورد پاداش ها؟ به تعداد ۲۰۰ 
نفر پرستار برای ۲۳۰ ساعت خدمت، میانگین ۱۰۰ 
تا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت شده است. بعد برای 

برخی برای ۲۰ ساعت »آنکالی« در ماه، ۱۰ میلیون 
تومان پرداخت شده است. بعد می خواهیم انگیزه 
هم بدهیم؟ البته ما داریم به نمایندگی از پرستاران 

این سخنان را می گوییم آنها هنوز چیزی نگفتند.«
میرزابیگی ادامه داد: »در این مدت آمار می دهند که 
حدود ۵۲ هزار مجوز استخدامی گرفته شده است 
که ۴۰ درصد آن از نیروی های پرستاری است. 
البته هنوز این تعداد به شکل کامل به چرخه کار 
نیامده اند و این در حالی است که ۴۰  هزار تخت 

در این مدت فعال شده است و این تعداد تخت 
نیاز به ۱۰۰ هزار پرستار دارد.«

وی افزود: »ما کمبود نیرو داریم و تعداد تخت و 
پرستار تناسب ندارد. با قبول استاندارد که ۲.۵ نفر نیرو 
به ازای هر تخت است باید تالش شود تا کمبود نیرو 
رفع شود. نکته دوم در رابطه با تعرفه گذاری است که 
به نتیجه رسید اما پس از دوندگی های فراوان گفتند 
پول نداریم. اکنون به نقطه ای رسیدیم که قرار است 
پس از بیانات مقام معظم رهبری این موضوع به نتیجه 
برسد اما بازهم در روال اداری مانده ایم. تقاضا داریم 
گونه ای افزایش تعرفه رخ دهد که نیاز پرستاران هم 
در آن دیده شود.« میرزابیگی تاکید کرد: »اصال چیزی 
به نام پاداش کرونا را جمع کنید، پاداشی که با این 
کیفیت توزیع می شود در کالم بزرگ است اما وقتی 
به پرستار می رسد بسیار کم است. آیین نامه سختی 
کار را به گونه ای ساماندهی کنید که  بخش های عفونی 
بشوند جزو  بخش های زیان آور و هرکس بر اساس 

تالشش امتیازات را دریافت کند.«
به گزارش ایسنا، وی افزود: »در مورد نیروهای شرکتی 
باید فکری شود، پرستاران در مدیریت  بخش ها به 
ساعت و ثانیه فعال هستند. ظلم است که به پرستار 
شرکتی مانند سایر پرستاران توجه نکنیم. همه هراس 
از موج چهارم داریم و نیاز است این عزیزان در عرصه 

و صحنه فعال باشند.«

انتقاد سازمان نظام پرستاری از روند رسیدگی به پرونده شهدای مدافع سالمت
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اظهارت ضدعلم از 
جمله وجود میکروچیپ در واکسن کرونا از سوی برخی مدعیان 
دروغین طب سنتی و اسالمی گفت: »عده ای عامدانه با بیان این 
دست سخنان می خواهند بین علم و دین جدایی و تفرقه ایجاد 
کنند. موضع وزارت بهداشت در مقابل این افراد مشخص است و 

خوشبختانه اعتماد اکثر مردم به جامعه پزشکی باال است.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی در گفت وگو با ایسنا درخصوص 
اظهار نظر برخی مدعیان طب سنتی و اسالمی )تبریزیان( درخصوص 
درمان کرونا گفت: »ما با ویروس ناشناخته ای در دنیا طرف هستیم 
که دانشمندان در تولید واکسن مؤثر آن، کیت و... کمک کردند و 
اینکه حرفایی ضد علم زده شود، بسیار ناپسند است.« وی افزود: 
»گاهی فردی مدعی می شود که دارویی کشف کرده که بر اساس 

روند قانونی سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار می گیرد و اگر 
تایید شود مورد استفاده قرار می گیرد، اما گاهی فردی می آید می گوید 
دارویی کشف کرده که فقط همان دارو کارایی دارد و دیگر داروها 
مشکل دارند، که این موضوع منطقی نیست. اینکه اعالم کنند در 
واکسن کرونا میکروچیپ کار گذاشته شده موضوعی به شدت 
ضد علم است و اتفاقا عده ای عامدانه با بیان این دست سخنان 
می خواهند بین علم و دین جدایی و تفرقه ایجاد کنند که ضرر 
به مراتب بدتری از داروهایی دارد که این افراد توصیه می کنند.«

وی افزود: »دانشمندان بزرگ کشور خودمان و برخی بنیان گذارن 
علم در دنیا از متدینین بودند. امام صادق )ع( یک عالم است که 
نمی توان در احادیث ایشان حتی یک جمله ضد علم پیدا کرد. 
مراجع و بزرگان دینی ما هم همینگونه هستند و مقام معظم رهبری 

یکی از الگوهای خوب رعایت پروتکل های بهداشتی میان رهبران 
دنیا هستند.« رئیسی با بیان اینکه البته ذکر این نکات نافی تاثیر 
داروهای طب سنتی نیست، تصریح کرد: »اگر کسی بگوید ماسک 
نزنید، کرونا توطئه است و... هم خود و هم دیگران را درگیر خواهد 
کرد. یک مثال بارز ترامپ است که کرونا را مسخره کرد و االن 
مردمش را می بینیم که در چه شرایط بدی هستند و بیشترین مرگ 

و میر و ابتال در آمریکا است.«
وی با اشاره به اینکه باید مقابل کسانی که حرف غیر علمی می زنند 
ایستاد، اظهار کرد: »البته این آقا )تبریزیان( پیش تر هم اقدامات اینچنینی 
و ضد علم انجام داده بود، او همان کسی است که کتاب »هاریسون« 
را سوزاند، کدام عالم دینی در طول تاریخ، کتاب علمی آتش زده 
است؟ اگر شما علمی بیشتر از کتاب هاریسون دارید بیایید آن را 

نقد کنید، البته اگر ایشان اصال بلد باشند این کتاب را بخوانند.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: »موضع وزارت بهداشت 
در مقابل این افراد مشخص است و خوشبختانه اعتماد اکثر مردم 

به جامعه پزشکی باال است.«

انتقاد وزارت بهداشت از مدعیان دروغین طب سنتی

از هاریسون سوزی تا عوارض واهی برای واکسن کرونا
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آمار کرونا در جهان تا  ۹   اسفند
تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح 
شنبه )9 اسفند( به مرز 11۴ میلیون نفر نزدیک شد 
و تعداد قربانیان این ویروس نیز از دو میلیون و 

۵29 هزار نفر فراتر رفت. به گزارش سپید، در حال 
حاضر آمریکا با بیش از 29 میلیون و 13۶ هزار 
مبتال، از نظر تعداد مبتالیان به این ویروس در رده 

اول قرار دارد و کشورهای هند، برزیل و روسیه 
در رده های دوم تا چهارم هستند. ایران نیز از نظر 
تعداد مبتالیان کووید-19 هم اکنون در رده پانزدهم 

قرار دارد. در این اینفوگرافیک، آمار 1۵ کشور اول 
جهان از نظر تعداد مبتالیان و تازه ترین آمار کلی 

جهان درمورد ویروس کرونا را مشاهده می 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

تلفن سفارش: 
021 26 15  12  41 

تلفن سفارش: 
021 26 15  12  41 



فقطدودرصدازبهبودیافتگانکرونا،پالسمااهداکردهاند

  امین جاللوند
در شرایطی که اهدای پالسمای خون از سوی 
بهبودیافتگان کرونا می تواند تاثیر زیادی در فرآیند 
درمان کووید 19 داشته باشد، اما آمارهای رسمی 
می گوید فقط دو درصد از بهبودیافتگان کرونا به 

اهدای پالسمای خون اقدام کرده اند.
خون  انتقال  مدیرکل  زاده،  مهدی  محمدرضا 
استان تهران هم با اشاره به همین موضوع، خبر 
داده است: »در حال حاضر تنها دو درصد از 
بهبود یافتگان بیماری کرونا پالسمای خود را 
اهدا کرده اند. از اردیبهشت ماه سال جاری تا 
به امروز در کل کشور 1۴۷۰۰ واحد پالسما 
و در تهران حدود ۲۲1۵ واحد پالسما جمع 
آوری شده است. در سال آینده با هدف افزایش 
رضایتمندی اهداکنندگان، باشگاه اهدا کنندگان 
کنندگان  اهدا  شد.  خواهد  راه اندازی  خون 
باید خودشان در بحث اهدای خون مشارکت 
بیشتری داشته باشند و برای این امر خیر در 

بین اطرافیانشان تبلیغ کنند.«
او با اشاره به لزوم افزایش مشارکت مردم در 
زمینه اهدای خون گفت: »در حال حاضر میزان 
مشارکت مردم جهت اهدای خون با شیوع بیماری 
کرونا و فصل سرما کاهش پیدا کرده است. اگر 
میزان مراجعه همین طور ادامه پیدا کند در زمینه 
تامین خون مورد نیاز بیش از 1۶۷ بیمارستان 
تهران دچار مشکل خواهیم شد. در حال حاضر 
تهران  استان  سطح  در  خون  انتقال  مرکز   1۲
آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون هستند و 
امیدواریم مردم مشارکت بیشتری در این امر خیر 

داشته باشند. نیاز بیماران به خون و فرآورده های 
خونی دائمی است و با شروع فصل سرما این 
نیاز همچنان باقی می ماند. سازمان انتقال خون 
سال بسیار سختی را گذرانده است و ما متولی 
تامین فرآورده های خونی هستیم. دیر رسیدن یک 
فرآورده خونی باعث مرگ فرد بیمار می شود که 
بسیار دردناک است. در طول سال دغدغه های 
زیادی مبنی بر تامین خون مورد نیاز بیمارستان ها 
بیماری کرونا در  داریم. سرمای هوا و شیوع 

اهدای خون تاثیر منفی گذاشته است.«
مدیرکل انتقال خون استان تهران ادامه داد: »بیماری 
کرونا مهمان طوالنی مدت ما شده است که تامین 
فرآورده های خونی را دچار مشکل می کند. در 

حال حاضر ما تیم های سیار را با هدف کاهش 
تجمع و ازدحام هنگام اهدای خون در برخی 
مکان ها مستقر کرده ایم. تعداد مراکز فعال انتقال 
خون را در روز های تعطیل به پنج مرکز و تیم های 
سیار را به سه تا چهار تیم افزایش داده ایم. در 
حال حاضر در بدو ورود به مراکز انتقال خون 
دمای بدن اهدا کنندگان مورد سنجش قرار گرفته 
و از ورود افراد مشکوک به سالن خون گیری 
جلوگیری به عمل می آید. مراکز انتقال خون به 

طور مستمر ضدعفونی می شوند.«
شاهد  گذشته  ماه های  »در  گفت:  مهدی زاده 
خون  انتقال  مراکز  به  مراجعه  میزان  کاهش 
در  مردم  حضور  زمان  کاهش  برای  بودیم. 
طراحی  نوبت دهی  سامانه  خون  انتقال  مراکز 
و فعال شده است. ما از بیمارستان های تهران 
غیر  جراحی  عمل های  تا  کردیم  درخواست 
ماه  شش  در  بیندازند.  عقب  به  را  اورژانسی 
دوم سال شاهد انجام عمل های غیر اورژانسی 
به خون و فرآورده های خونی  نیاز  بودیم که 
را دو برابر افزایش داده است. برخی از افراد 
مانند بیماران تاالسمی و هموفیلی و مصدومان 
حوادث ترافیکی نیازمند خون  و  فرآورده های 
در  مردم  از  ما  و  هستند  دائم  طور  به  خونی 
خواست داریم به طور مستمر اقدام به اهدای 
و  مراجعه  میزان  حاضر  حال  در  کنند.  خون 
اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
در حدود هشت درصد کاهش پیدا کرده است. 
در برخی از کشور های پیشرفته میزان اهدای 
خون به اندازه ۵۰ درصد کاهش داشته است. ما 

خون اورژانسی و مورد نیاز بیمارستان ها را به 
طور کامل تامین کرده ایم. در همه گیری کرونا، 
شده  تامین  تاالسمی  بیماران  نیاز  مورد  خون 
است و این افتخار بزرگی محسوب می شود.«

تزریق پالسمای خون در 27 استان
چندان  خون  پالسمای  اهدای  میزان  اگرچه 
که  می دهد  نشان  آمارها  اما  نیست،  چشمگیر 
بحث تزریق پالسمای خون در بسیاری از استان ها 

رواج پیدا کرده است.
مدیرکل انتقال خون استان تهران هم با اشاره به 
همین موضوع یادآور شد: »در دو مرکز درمانی 
بقیه اهلل و  مسیح دانشوری بحث اهدای پالسمای 
کار  اول  یافتگان مطرح شد. در مرحله  بهبود 
آزمایی بالینی بیماری کرونا نتایج خوبی از تزریق 
پالسمای بهبود یافتگان به بیماران کرونایی بستری 
در مراکز درمانی به دست آمد. این کار در ابتدا 
در استان های تهران و قم شروع شد و امروزه 

در ۲۷ استان انجام می شود.«
همچنین مهدی زاده تاکید کرد: »»بانوان در زمینه 
های مختلف افتخار آفرینی می کنند و امیدوارم 
پررنگ  نیز  اهدای خون  حضورشان در زمینه 
تقاضا داریم اعضای خانواده  مادران  از  باشد. 
خود را به امر خیر اهدای خون تشویق کنند. در 
مراکز انتقال خون، سالمتی پرسنل و اهداکنندگان 
را باید تامین کنیم و مراکز انتقال خون به طور 
مستمر ضد عفونی می شوند. در ایام تعطیالت عید 
نوروز بین پنج تا شش مرکز فعال خواهند بود.«

ادامه در صفحه 14 

اهدای پالسما در وضعیت حداقلی

در شرایطی که اهدای پالسمای 
خون از سوی بهبودیافتگان 
کرونا می تواند تاثیر زیادی 

در فرآیند درمان کووید 19 
داشته باشد، اما آمارهای رسمی 

می گوید فقط دو درصد از 
بهبودیافتگان کرونا به اهدای 
پالسمای خون اقدام کرده اند. 

همچنین کارشناسان سالمت 
تاکید دارند که بهبودیافتگان 

کرونا باید در بازه زمانی 
سریع تری اهدای پالسما را 

مورد توجه قرار دهند 

13 شماره 188۲ 1۰ اسفند 1399



 ادامه از صفحه 13
افزایش  هدف  با  آینده  سال  »در  افزود:  وی 
رضایتمندی اهداکنندگان، باشگاه اهدا کنندگان 
خون راه اندازی خواهد شد. اهدا کنندگان باید 
خودشان در بحث اهدای خون مشارکت بیشتری 
داشته باشند و برای این امر خیر در بین اطرافیانشان 
تبلیغ کنند، در استان تهران تنها شش شهرستان 
دارای مرکز انتقال خون هستند و تنها مرکز وصال 
کار فرآوری خون را برعهده دارد. مسئله مهم 
این است که چرا شهرستان های پرجمعیت مثل 
اسالمشهر و قرچک دارای یک مرکز انتقال خون 
ثابت نیستند. شاخص اهدای خون در تهران ۲۰ 
نفر به ازای هر یک هزار نفر جمعیت است. در 
صورتی که این عدد در کشور به طور میانگین در 
حدود ۲۷ است و ما باید در تهران به شاخص 
تهران  استان  خود  تا  برسیم  کشوری  متوسط 
خون مورد نیاز مراکز درمانی اش را تامین کند.«
مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: »از فرمانداران 
و شوراهای شهر درخواست داریم جهت راه اندازی 
مراکز انتقال خون در شهرستان های مختلف استان 
تهران اقدامات بهتری انجام دهند. در حال حاضر 
۲۳۳.۹۳۷ گلبول قرمز، ۲۱۰.۹۸۸ پالکت خون و 
۱۲۹.۱۵۲ واحد پالسما در بین بیمارستان های تهران 
توزیع شده است. همچنین پویش هدیه سرخ با 
هدف مشارکت بیشتر مردم در امر اهدای خون 

نیز در سال آینده برگزار می شود.«

فناوری  و  فنی  معاون  مقدم،  همچنین سالک 
تاکید  هم  تهران  خون  انتقال  سازمان  نوین 
کرد: »با شیوع بیماری کرونا خیلی از کشور ها 
استاندارد های خودشان را برای اهدای خون 
کم  کنندگان  مراجعه  میزان  تا  داده اند  کاهش 
سختگیرانه  استاندارد های  ایران  اما  نشود، 
در  کشورمان  است.  کرده  حفظ  را  خودش 
اهدای خون  زمینه  در  مدیترانه شرقی  منطقه 
بسیار درخشان عمل کرده است. در کشور های 
بانوان مشارکت حدود ۵۲ درصدی  پیشرفته 
دارند، در صورتی که این آمار در ایران بسیار 

پایین و حدود پنج درصد است.«

مشکالت متعددکارکنان بخش انتقال خون
برخی از فعاالن جامعه پزشکی در مراکز انتقال 
خون فعالیت می کنند. بسیاری از آنها با مشکالت 
متعددی در محیط کاری خود، دست و پنجه 
نرم می کنند که این مشکالت در دوران کرونا، 

مضاعف شده است.
اطالعات،  فناوری  مدیرکل  زعفرانی،  فرهود 
انتقال خون  اداری سازمان  ارتباطات و تحول 
کشور هم در گفتگو با سپید یادآور می شود: »با 
روشنگری و آموزش هایی که از سوی سازمان 
انتقال خون انجام شد، خیلی از مردم متوجه شدند 
که با اهدای خون در دوران کرونا، مشکلی برای 

سالمت آنها ایجاد نمی شود.«
به مشکالت کمبود  ادامه  این مقام مسئول در 
منابع در بخش انتقال خون می پردازد و می گوید: 
»خیلی ها فکر می کنند سازمان انتقال خون با وجود 
تعرفه های انتقال خون، منتفع می شود، در صورتی 
که این تصور غلط است. بودجه سنواتی که در 
اختیار سازمان انتقال خون قرار می گیرد، فقط 
بخشی از هزینه های تامین تجهیزات، ملزومات 
و فرآیندهای انتقال خون را تامین می کند؛ طوری 
که هم اکنون سازمان انتقال خون با میلیاردها 

تومان، کسری بودجه مواجه است.«
او ادامه می دهد: »در سال ۹۲ موافقت کردند حدود 
۱4۰ میلیارد تومان تحت نظر شورای عالی بیمه و 
وزارت بهداشت به سازمان انتقال خون پرداخت 
شود. درواقع موافقت شد که برای جبران کسری 
بودجه این سازمان، برخی از خدمات انتقال خون 
نیز تعرفه گذاری شود، اما نه همان موقع و نه 
االن، هرگز قرار نبوده و نیست که این هزینه ها 
از جیب مردم تامین شود. بیمه ها متولی اصلی 
پرداخت هزینه های انتقال خون هستند. در نهایت 
سازمان  خدمت   ۱4 وزیران،  هیات  مصوبه  با 
انتقال خون تحت پوشش بیمه قرار گرفت. بر 
این اساس، ۹4 درصد هزینه های فرآوری خون 
برای بیماران را بیمه پرداخت می کند و شش 
درصد هم سهم بیماران می شود. تعرفه هایی نیز 
که هم اکنون در بخش انتقال خون وجود دارد، به 

هیچ وجه نمی تواند کفاف هزینه های این بخش 
انتقال خون  بخش  در  دولت ساالنه  بدهد.  را 
حدود ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت می کند، اما 
در نظر بگیرید که هزینه انتقال خون حدود ۷۵۰ 
میلیارد تومان است. در این بین، فقط حدود ۱۰۰ 
میلیارد تومان از این مابه التفاوت از طریق همین 

تعرفه ها تامین می شود.«
همچنین مدیرکل فناوری اطالعات، ارتباطات 
و تحول اداری سازمان انتقال خون با اشاره به 
انتقال خون،  وضعیت درآمدی کارکنان بخش 
یادآور می شود: »برخی از همکاران حوزه انتقال 
خون، درآمد ثابت دریافت می کنند. بخش زیادی 
از نیروهایمان نیز به شکل قراردادهای خدمت، 
قراردادهای کارگری و قراردادهای »ضریب کا« 
در حوزه انتقال خون فعالیت دارند. درآمد آنها 
متغیر است و حقوق ثابت ندارند. کال همکاران 
ما در سازمان انتقال خون، بخصوص پزشکان 
و متخصصان اگر از سازمان انتقال خون خارج 
شوند و در طرح های وزارت بهداشت مثل پزشک 
خانواده فعالیت کنند، درآمد بسیار باالتری دریافت 
می کنند. نباید از خاطر برد که همکاران فعال در 
حوزه انتقال خون، کارانه هم ندارند، در حالی که 
اگر مثال در یک درمانگاه کار می کردند، کارانه 

نیز به آنها تعلق می گرفت.«
او در ادامه به بخش دیگری از چالش های کارکنان 
اشاره  کرونا  با  مواجهه  در  خون  انتقال  حوزه 
می کند و می گوید: »در نظر بگیرید که همین 
االن، برخی از همکاران ما با بیماران بهبودیافته 
کرونا کار می کنند. در این شرایط اگر فردی که 
می کند،  مراجعه  پالسما  و  خون  اهدای  برای 
ناقل کرونا باشد، سالمت کادر انتقال خون را 
هم تهدید خواهد کرد. حتی چند مورد هم از 
این اتفاقات تلخ نیز داشته ایم.همین بهبودیافتگان 
کرونا که از آنها پالسما گرفته می شود، خانواده 
آنها نیز ممکن است به کرونا مبتال شده باشند 
که این موضوع هم کار ما را سخت تر می کند. از 
سوی دیگر، کارکنان بخش انتقال خون از برخی 
تسهیالت وزارت بهداشت که به بیمارستان ها 

تعلق می گیرد نیز محروم هستند.«
»کارکنان سازمان  می کند:  زعفرانی خاطرنشان 
انتقال خون، چه در زمان جنگ تحمیلی و چه در 
زمان جنگ، همواره در صف اول ارائه خدمات 
بوده اند. آنها عاشقانه به مردم خدمت می کنند 
و همین عشق به خدمت است که آنها را در 
از  این سازمان نگه داشته است، وگرنه خیلی 
خون،  انتقال  سازمان  از  خارج  می توانند  آنها 
باشند. همچنین در حالی  بهتری داشته  درآمد 
که خیلی از سازمان ها به راه اندازی استراحتگاه ها 
و اقامتگاه های سواحل کشور برای کارکنان خود 
اقدام کرده اند، اما سازمان انتقال خون از اینگونه 
تسهیالت، سهمی ندارد. حتی هم اکنون نیز خیلی 
از ساختمان های انتقال خون هم اجاره ای است. 
به همین دالیل است که معتقدم کارکنان بخش 
انتقال خون در سراسر کشور، عاشقانه و بدون در 
اولویت قرار دادن مسائل مالی و رفاهی در این 
بخش حساس و حیاتی، مشغول به کار هستند.«
کارشناسان سالمت تاکید دارند که بهبودیافتگان 
کرونا در صورتی که می خواهند در کار نیک 
اهدای پالسما شرکت کنند، باید در بازه زمانی 
سریع تری اهدای پالسما را مورد توجه قرار دهند، 
زیرا نتایج بهتری در فرآیند درمان بیماران مبتال 

به کرونا برجای خواهد گذاشت.

زعفرانی: خیلی ها فکر می کنند 
سازمان انتقال خون با وجود 

تعرفه های انتقال خون، منتفع 
می شود، در صورتی که این 

تصور غلط است. بودجه سنواتی 
که در اختیار سازمان انتقال 

خون قرار می گیرد، فقط بخشی 
از هزینه های تامین تجهیزات، 
ملزومات و فرآیندهای انتقال 
خون را تامین می کند؛ طوری 
که هم اکنون سازمان انتقال 

خون با میلیاردها تومان، کسری 
بودجه مواجه است

مهدی زاده: در دو مرکز 
درمانی بقیه اهلل و  مسیح 

دانشوری بحث اهدای پالسمای 
بهبود یافتگان مطرح شد. در 
مرحله اول کار آزمایی بالینی 

بیماری کرونا نتایج خوبی از 
تزریق پالسمای بهبود یافتگان 
به بیماران کرونایی بستری در 

مراکز درمانی به دست آمد. 
این کار در ابتدا در استان های 

تهران و قم شروع شد و امروزه 
در ۲۷ استان انجام می شود

سالک مقدم: با شیوع بیماری 
کرونا خیلی از کشور ها 

استاندارد های خودشان را برای 
اهدای خون کاهش داده اند 

تا میزان مراجعه کنندگان کم 
نشود، اما ایران استاندارد های 

سختگیرانه خودش را حفظ 
کرده است. کشورمان در منطقه 

مدیترانه شرقی در زمینه 
اهدای خون بسیار درخشان 

عمل کرده است
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با ارسال 600 هزار واکسن به کشور غنا، »کوواکس« وارد مرحله توزیع شد

 علی ابراهیمی
بزرگ ترین عملیات توزیع واکسن در تاریخ بشر 

موسوم به عملیات »کوواکس« آغاز شد.
به گزارش سپید، همه گیری کووید ۱۹ جهان را با 
مشکلی واحد مواجه کرد که حل آن نیازمند ارائه 
راهکاری جهانی بود؛ ازاین رو واکسیناسیون در برابر 
این بیماری به عنوان راه حلی کارآمد و درعین حال 
آرمانی برای پایان دادن به شیوع مرگ بار ویروس 
کرونا مطرح شد. پروژه ای که در صورت اجرای 
کامل بزرگ ترین عملیات تهیه و توزیع واکسن در 

طول تاریخ بشری خواهد بود.

توزیع عادالنه واکسن در قالب کوواکس
بنابراین گام نخست در این فرآیند جلب یک همکاری 
جهانی برای شتاب بخشیدن به توسعه، تولید و 
در دسترس عموم قرار دادن امکانات آزمایشی 
برای تشخیص ابتال به بیماری کووید ۱۹، درمان  
و واکسن های مقابله با این بیماری بود و بر همین 
اساس اتحاد جهانی برای تولید واکسن با مشارکت 
اهداکننده  دولت های  درحال توسعه،  کشورهای 
کمک های مالی، سازمان جهانی بهداشت، صندوق 
کودکان ملل متحد )یونیسف(، بانک جهانی، صنایع 
واکسن سازی کشورهای صنعتی و درحال توسعه، 
مراکز تحقیقاتی، تشکل های مدنی و نهادهای خیریه 

ازجمله بنیاد بیل و ملیندا گیتس شکل گرفت.

پس ازاین اجماع اتحاد جهانی واکسن موسوم به 
)Gavi( با مشارکت اتحاد جهانی برای تأمین مالی 
و هماهنگی تولید واکسن های جدید برای پیشگیری 
و مهار شیوع بیماری های عفونی )CEPI( تحت 
هدایت سازمان جهانی بهداشت اجرای برنامه ای 
جهانی موسوم به کوواکس را کلید زدند که هدف 
اصلی آن تسریع در ساخت و تولید واکسن های 
کووید ۱۹ و حصول اطمینان از توزیع عادالنه آنها 

در بین فقیرترین کشورهای جهان بود.
بر پایه این برنامه مقرر شد تا پایان سال ۲۰۲۱ 
میالدی بیش از ۲ میلیارد دوز واکسن کووید ۱۹ 
در ۱۹۰ کشور مشارکت کننده به طور عادالنه توزیع 
شود. البته کوواکس ضمن مشارکت در خرید و 
تحویل واکسن به ۹۲ کشور کم درآمد، از خرید 
واکسن توسط سایر کشورهای عضو این برنامه 

نیز پشتیبانی خواهد کرد.
بنابراین کوواکس امیدوار است در کمتر از یک سال 
این میزان واکسن را در بین کشورهای عضو توزیع 
کند و اطمینان حاصل نماید که ۹۲ کشور فقیرتر 
جهان همزمان با ۹۸ کشور ثروتمندتر به واکسن 

دسترسی خواهند داشت.
 ۲۰ که  است  آن  کوواکس  برنامه  دیگر  هدف 
درصد جمعیت کشورهای فقیر جهان به واکسن 
دسترسی پیدا کنند بی آنکه هزینه ای برای دولت ها 
داشته باشد. ازاین رو به محض تأیید هر واکسن کرونا 

توسط سازمان جهانی بهداشت عملیات انتقال و 
ذخیره سازی واکسن  و ارسال آنها به کشورهای 

فقیر به جریان افتاد.
بر اساس اطالعات منتشر شده از سازمان جهانی 
بهداشت بیشتر مشارکت کنندگان در این برنامه 
کشورهای آفریقایی هستند و در این بین برخی 
کشورهای آسیایی نیز در این برنامه مشارکت فعال 
دارند. به گزارش این سازمان بودجه تعیین شده 
برای طرح کوواکس بالغ بر ۶ میلیارد دالر است و 
برای رسیدن به هدف پیش بینی شده در سال جاری 
میالدی دست کم به ۲ میلیارد دالر دیگر نیز نیاز است.

انتقادها به روند کند عملیات
البته برنامه جهانی کوواکس با انتقاداتی هم روبه رو 
است ازجمله اینکه عملیات آن سرعت الزم را 
ندارد. روندی که کلمنس مارتین  آئور، عضو اتریشی 
هیئت مدیره سازمان جهانی بهداشت هم از آن 
گالیه مند است و می گوید: »تحرکات کوواکس 
در تکمیل سفارش و تحویل واکسن ها بسیار کند 

پیش می رود.«
گفتنی است این انتقادات همزمان با وعده  مقامات 
سازمان جهانی بهداشت برای آغاز توزیع واکسن  های 
این برنامه قبل از پایان سال میالدی ۲۰۲۰ و تأخیرهای 
چندباره آن تشدید هم شده است. ازاین رو مقامات 
سازمان جهانی بهداشت تلویحا انتقادها را وارد 

دانسته و دلیل آن را رقابت کشورهای ثروتمند 
برای به دست آوردن واکسن بیشتر عنوان می کنند.
ایمن سازی سازمان جهانی  مدیر  اوبراین،  کیت 
»طبق  می گوید:  انتقادها  قبول  با  بهداشت 
تحویل  ژانویه  اواخر  بود  قرار  برنامه ریزی های 
واکسن ها آغاز شود، اما متأسفانه برنامه ریزی ها  
اواخر  به  واکسن  توزیع  و  نرفت  پیش  درست 

فوریه موکول شد.«
او با اشاره به اینکه برنامه کوواکس به بیش از 
۲ میلیارد دوز واکسن دسترسی دارد، می افزاید: 
»کوواکس ۶ میلیارد دالر جمع آوری کرده تا بتواند 
به ۹۲ کشور فقیر و درحال توسعه جهان که امکانات 
ضعیفی برای خرید واکسن دارند، کمک مالی کند.«
مدیر ایمن سازی سازمان جهانی بهداشت با اشاره به 
حضور واکسن سازهای بزرگ در این برنامه معتقد 
است: »تاکنون حدود ۱۵ سازنده واکسن داده های 
خود را به سازمان جهانی بهداشت ارسال کرده اند 
و از آنها خواسته شده است که از این الگو پیروی 
کنند. لذا ما انتظار داریم که در هفته های و ماه های 
آینده واکسن های اضافی را برای موارد اضطراری 

استفاده کنیم و این پایان ماجرا نیست.«
در این بین اما اطالعات منتشر شده در خصوص میزان 
واکسن های خریداری شده توسط دولت ها نیز خشم 
مقامات سازمان جهانی بهداشت را برانگیخته است. 

ادامه در صفحه 16 

نظری بر بزرگ ترین عملیات توزیع واکسن 
درتاریخ  بشر
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 ادامه از صفحه 15
به گفته آنها آمارها حاکی از آن است که برخی 
کشورهای ثروتمند بیش از نیاز خود واکسن سفارش 
داده و یا خریده اند. به عنوان مثال کانادا ۵ برابر نیاز 
جمعیت خود واکسن سفارش خریده و این رقم 
برای انگلیس ۳.۶ برابر جمعیت، برای اتحادیه اروپا 
۲.۷ برابر، استرالیا ۲.۵ برابر و ایاالت متحده ۲ برابر 
جمعیت است. در مقابل کل سفارش واکسن اتحادیه 
آفریقا تنها برای واکسینه کردن ۳۸ درصد جمعیت 
این قاره کفایت می کند و این رقم برای هند تنها 

۴ درصد است.

ارسال اولین محموله به غنا
اما در بحبوحه رقابت دولت ها برای بر خرید واکسن 
بیشتر کوواکس هم در واپسین روزهای فوریه تصمیم 
به آغاز توزیع واکسن گرفته و کشور آفریقایی غنا 
به عنوان اولین میزبان واکسن های اهدایی این طرح 

جهانی انتخاب شده است.
این کشور نخستین کشوری است که با استفاده از 
برنامه سازمان جهانی بهداشت برای توزیع واکسن 
کرونا »کوواکس« مقادیری از واکسن را دریافت کرده 
و بر اساس این برنامه محموله ای شامل ۶00 هزار 
واحد از واکسن مشترک شرکت بریتانیایی آسترازنکا 
و دانشگاه آکسفورد که توسط موسسه سرم هند 

تولید شده وارد پایتخت این کشور شده است.
به گفته مقامات کشور غنا واکسیناسیون گروه های 
دارای اولویت از هفته آینده آغاز خواهد شد و 
کارکنان بخش بهداشت و درمان، افراد باالی ۶0 
سال و افراد مبتال به بیماری های زمینه ای در نوبت 

نخست واکسینه خواهند شد.
گفتنی است کشور غنا در غرب آفریقا با ۳0 میلیون 
نفر جمعیت از زمان شیوع کرونا تاکنون بیش از 
۸0 هزار مورد ابتال و ۵۸0 مورد مرگ را ثبت کرده 
است، اما به دلیل سطح نازل تست کرونا در این 
کشور این ارقام نشان دهنده ابعاد واقعی بیماری در 
این کشور نیست. اما در این بین یک موضوع نیز 
توجه جهانی را به خود جلب کرده و آن مدیریت 
هدفمند کوواکس از سوی صندوق کودکان ملل 
متحد )یونیسف( است. به گفته مقامات سازمان 

جهانی بهداشت این صندوق به دلیل تخصص در 
تهیه و توزیع واکسن های مختلف نقشی محوری 

در این برنامه بر عهده خواهد داشت.
ازاین رو سازمان جهانی بهداشت و یونیسف پس از 
انتقال اولین محموله واکسن  به کشور غنا در بیانیه 
مشترکی اعالم کردند که ارسال این محموله به غنا 
یک مناسبت مهم برای پایان دادن به شیوع جهانی 
این بیماری و به منزله آغاز بزرگ ترین عملیات تهیه 

و توزیع واکسن در طول تاریخ بوده است.
البته منابع سازمان جهانی بهداشت به خبرگزاری ها 
گفته اند که کشور غنا به دلیل داشتن شرایط خاص 
در اولویت دریافت واکسن قرار گرفته و ازاین رو 
نخستین کشوری بوده که برای دریافت محموله  
واکسن ارسالی کوواکس در نظر گرفته شده است.

سفارش ۱۶.۸ میلیون واکسن از سوی ایران
اما آنچه در این بین برای ما مهم است زمان رسیدن 
واکسن به ایران از محل این طرح جهانی است زیرا 
ایران هم ازجمله کشورهایی است که با مشارکت 
از  استفاده  موافقت نامه های  کوواکس  برنامه  در 
تسهیالت کوواکس را امضا کرده است. به گفته 
مقامات وزارت بهداشت، ایران با واریز ۲00 میلیون 
یورو ۱۶.۸ میلیون دوز واکسن کووید ۱۹ از کوواکس 

خریداری کرده است.
این خبر را پیش تر سعید نمکی، وزیر بهداشت اعالم 
کرده و گفته بود: »تحویل ۴.۲ میلیون دوز واکسن 
کرونا از ماه فوریه در قالب سبد کوواکس به ایران 
آغاز خواهد شد؛ ازاین رو شرکت آسترازنکا به عنوان 
یکی از شرکت های حاضر در طرح کوواکس اعالم 
کرده که از ماه فوریه تحویل ۴.۲ میلیون دوز واکسن 

کرونا را به ایران آغاز خواهد کرد.«
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
هم در تازه ترین اظهارات در این خصوص گفته 
است: »در یکی دو روز آینده تاریخ دقیق ورود 
۴.۲ میلیون دوز واکسن کرونا از سبد کوواکس به 
ایران اعالم خواهد شد و ما بسیار امیدوار هستیم 
با این واکسن ها بتوانیم گروه نخست پرخطر را که 
حدود یک میلیون و ۳00 هزار نفر هستند تا پایان 

سال واکسینه کنیم.«

وی افزوده است: »وزارت بهداشت در تالش است 
تا پایان فروردین ماه بتواند گروه پرخطر مرحله اول 
را واکسینه کند و مابقی واکسیناسیون نیز به تدریج و 
بر اساس سند ملی واکسیناسیون کووید ۱۹ انجام 

خواهد شد.«

ضرورت غلبه بر ناسیونالیسم به عنوان مانع 
توزیع عادالنه واکسن

اما آنچه امروز جای تأمل دارد این است که اگرچه 
در حال حاضر واکسیناسیون عمومی در برابر کووید 
۱۹ در برخی از نقاط جهان شروع شده، ولی همچنان 
کشورهای زیادی در رقابت برای دستیابی به واکسن 
از دیگران عقب افتاده اند و میلیون ها نفر باید بیش 
از یک سال دیگر صبر کنند تا واکسن به دست آنها 
برسد اتفاقی که بار دیگر زنگ ها را برای ادامه  این 

پاندمی به صدا درآورده است.
سازمان جهانی بهداشت هم همه روزه نسبت به ادامه 
بحران هشدار می دهد و اعالم می کند که جهان با 
شکست اخالقی فاجعه باری روبه رو است و مسابقه 
ناعادالنه خرید واکسن فقط باعث طوالنی تر شدن 

دوران همه گیری خواهد شد.
در این  بین نهادهای بین المللی هم در تالش هستند 
تا سهمی در پیشگیری از وقوع این رویداد فاجعه بار 
داشته باشند و با برگزاری اجالس هایی کشورها را 
نسبت به ادامه وضع موجود بر حذر دارند. نمونه 

این تالش ها برگزاری مجمع عمومی فوق العاده از 
سوی سازمان ملل بود در ماه های گذشته بود که 
سعی کرد بار دیگر ضرورت توزیع عادالنه واکسن 

کرونا را به دولت ها گوش زد کند.
در این نشست فوق العاده ضمن بحث درباره مدیریت 
بحران همه گیری و ضرورت دریافت پاسخ های 
مشترک برای درمان بیماری کووید ۱۹، راه های 
دسترسی عادالنه جهانیان به واکسن کرونا را نیز 

مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست که فرصتی منحصربه فرد برای دریافت 
پاسخ های مشترک به این بیماری و پیامدهای اقتصادی 
و اجتماعی آن لقب گرفته بود، پیرامون واکسن هایی 
که عمال برای استفاده آماده هستند بحث و تبادل نظر 
شد و نحوه توزیع واکسن محور گفت وگوهای بود.
اعضای سازمان ملل متحد در این نشست واکسن ها 
را »کاالی عمومی جهانی« خوانده و بر دسترسی 
عادالنه و بین المللی به این کاال تأکید کردند. سران 
دولت ها همچنین بر حمایت خود از طرح کوواکس 
به عنوان برنامه پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت 
در جهت سهولت توزیع واکسن در سراسر جهان 

تأکید کردند.
برای مثال آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در این 
نشست گفت: »نباید فراموش کنیم که تنها در صورتی 
می توانیم به شکل پایدار بر همه گیری غلبه کنیم که 
همه افراد دنیا به واکسنی مؤثر دسترسی عادالنه داشته 
باشند.« امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز 
پیشنهاد داد: »مکانیسمی ایجاد شود که از طریق آن 
نخستین مقادیر واکسن به کشورهای درحال توسعه 
اختصاص یابد تا گروه هایی که در اولویت هستند از 
آن استفاده کنند.« همچنین روسای جمهوری پرو، 
هندوراس، اکوادور، کلمبیا و ونزوئال نیز بر اهمیت 
دسترسی درست و عادالنه به منابع واکسیناسیون 

تأکید کردند.
پدرو سانچز، رئیس جمهوری اسپانیا نیز با اشاره به 
به سرعت پیشرفت در دستیابی به واکسن های متعدد و 
برای رسیدن به پاسخی واحد و سازنده برای دستیابی 
به واکسن مورد تأیید، برگزاری نشست های بیشتر 

در این زمینه را ضروری دانست.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد هم با انتقاد 
از سوء مدیریت و رویکرد برخی دولت ها در اتخاذ 
تدابیر بهداشتی به موقع، گفت: »درحالی که برخی 
دولت ها فقط به راه خود می روند، ویروس به همه 
جهات جهان حرکت می کند.« اما به باور کارشناسان 
برنامه توزیع عادالنه واکسن سازمان جهانی بهداشت 
موسوم به کوواکس می تواند یکی از اهرم های فشار 
بر کشورها جهت رساندن واکسن به کشورهای 
فقیرتر باشد و تنها با استفاده از این ایده جهانی 

است که می توان بر ناسیونالیسم واکسن غلبه کرد.
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در نشست خبری انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران عنوان شد

  یاسر مختاری
همزمان با تصمیم ستاد ملی کرونا در رابطه با بر 
افزایش تست های کرونا در کشور اخباری نیز مبنی بر 
پیشنهاد انجام تست کووید19 در کشور منتشر شد، 
این تصمیم  اعتراض جامعه آزمایشگاهی کشور را 
در پی داشت. بر همین اساس انجمن علمی دکترای 
علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یک نشست 
خبری را برای بیان دالیل اعتراض خود برگزار کرد 

و نسبت به تبعات منفی آن هشدار داد.

آزمایشگاه های کشور با خطر ورشکستگی 
روبه رو هستند

به گزارش خبرنگار سپید، محمد صاحب الزمانی، 
عضو هیئت مدیره انجمن علمی دکترای علوم 
نشست  در  ایران  طبی  تشخیص  آزمایشگاهی 
خبری روز شنبه 9 اسفندماه این انجمن با بیان 
اینکه ساالنه بالغ بر سه میلیارد تست آزمایشگاهی 
در کشور انجام می شود، گفت: »حدود 153 میلیون 
نفر به آزمایشگاه ها جهت انجام امور تشخیصی 
خود مراجعه می کنند و بار مراجعه به این مراکز 
چیزی حدود 1.8 درصداست و به طور متوسط 
هر شهروند در طول سال دو بار مراجعه به مراکز 

آزمایشگاهی دارد.«
روش های  با  بیماری ها  درصد   70« افزود:  وی 
تشخیص آزمایشگاهی کنترل می شوند بنابراین 
آزمایشگاه یک موسسه مهم تشخیصی و تخصصی 

در دنیا محسوب می شود.«
صاحب الزمانی در ادامه با اشاره به فعالیت 6 هزار 
آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور یادآور شد: »از 

این تعداد آزمایشگاه 3 هزار و 500 آزمایشگاه مربوط 
به بخش خصوصی هستند و 80 درصد مراجعان 
سرپایی در آزمایشگاه های بخش خصوصی خدمات 
خود را دریافت می کنند. ضمن اینکه پرسنل هر 
دو بخش دولتی و خصوصی زحمات زیادی را 
در جهت ارائه سرویس مناسب به مراجعان خود 

متحمل می شوند.«
عضو هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 
تشخیص طبی ایران در ادامه این نشست به مشکالت 
جامعه آزمایشگاهی کشور پرداخت و گفت: »عدم 
تناسب بین هزینه و درآمد، این مراکز را با مشکل 
مواجه کرده و اگر شرایط به همین روال ادامه یابد، 
بسیاری از این مراکز با خطر ورشکستگی روبه رو 
می شوند.« صاحب الزمانی با بیان اینکه تعرفه، نبض 
آزمایشگاه های تشخیص طبی است، تصریح کرد: 
»تعرفه های آزمایشگاهی با میزان واقعی خود فاصله 
دارند چرا که سرانه سالمت شهروندی در کشور ما 
بسیار پایین است و متناسب با سبد خانوار تعیین 

نمی شود.«
وی ادامه داد: »آزمایشگاه وابسته به مواد و تجهیزات 

مصرفی است باید درتعیین تعرفه های آزمایشگاهی 
قیمت تمام شده خدمات لحاظ شود و در سال 1400 
نیز شاهد رشد جزء فنی و حرفه ای متناسب با تورم 

و افزایش حقوق و دستمزد باشیم.«

چالش های اجرای نسخه الکترونیک برای 
آزمایشگاه ها

نرگس سالجقه، نایب رئیس انجمن دکترای علوم 
ادامه این  ایران در  آزمایشگاهی تشخیص طبی 
نشست به موضوع اجرای نسخه الکترونیک که از 
اول اسفندماه از سوی سازمان تأمین اجتماعی آغاز 
شده است پرداخت و گفت: »نسخه الکترونیک از 
جمله کارهای مثبتی است که باید انجام می شد اما 
نیاز به زیرساخت های الزم دارد که این زیرساخت ها 
فراهم نیست و اجرای یکباره آن مشکالتی را برای 

آزمایشگاه ها ایجاد می کند.«
وی افزود: »آزمایشگاه ها از قدیم االیام مجهز به 

سیستم های کامپیوتری برای پذیرش بیمار بودند لذا 
آنها آمادگی استفاده از نسخ الکترونیک را دارند اما 
آزمایشگاه خود نمی تواند بیمار پذیرش کند بلکه 
بیمار از سوی پزشک معالج به این مراکز ارجاع 

می شود و ایراداتی به آن وارد است.«
سالجقه بیان کرد: »بسیاری از همکاران پزشک 
در سنین باال بوده که یا ارتباطی با سازمان تأمین 
اجتماعی نداشته و یا آشنایی با سیستم های کامپیوتری 
ندارند و تا زمانی که پزشک درخواست آزمایش 
را به مراکز آزمایشگاهی ارجاع ندهد، اخالل در 

پذیرش خواهیم داشت.«
سالجقه با بیان اینکه 300 کد آزمایشگاهی وجود 
دارد که ورود آن به سیستم الکترونیکی مشکالت 
زیادی ایجاد می کند، گفت: »پزشک نمی تواند همه 
این کدها را حفظ کند لذا معطلی برای وارد کردن 
تست ها طبق این کدها، یکی دیگر از پیامدهای 
نسخه الکترونیک بدون توجه به زیرساخت ها است. 
بسیاری از این کدها دارای عدد یکسان بوده در 
حالی که باید نوع تست کامال مشخص شود و 
اینکار سردرگمی بیمار را به همراه خواهد داشت.«
نایب رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 
ایران یادآور شد: »ایجاد پرونده  تشخیص طبی 
سالمت و ارسال نسخه و تغییرات حاصله هزینه بر 
بوده و باید مشخص شود که این هزینه ها از سوی 
چه کسی یا چه کسانی تامین می شود ؟ بر همین 
اساس باید هزینه ها مشخص و زیرساخت ها آماده 
می شد تا مراکز پاراکلینیکی در اجرای این طرح 

متحمل ضرر نشوند.«
ادامه در صفحه 18 

تبعات منفی تست کووید19 
در مطب ها و دندان پزشکی ها
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صاحب الزمانی: عدم تناسب 
بین هزینه و درآمد، این مراکز 
را با مشکل مواجه کرده و اگر 

شرایط به همین روال ادامه 
یابد، بسیاری از این مراکز با خطر 

ورشکستگی روبه رو می شوند

سالجقه: ایجاد پرونده سالمت و 
ارسال نسخه و تغییرات حاصله 

هزینه بر بوده و باید مشخص شود 
که این هزینه ها از سوی چه کسی 

یا چه کسانی تامین می شود ؟  بر 
همین اساس باید هزینه ها مشخص 
و زیرساخت ها آماده می شد تا مراکز 

پاراکلینیکی در اجرای این طرح، 
متحمل ضرر نشوند



 ادامه از صفحه 17
تبعاتمنفیتستکرونادرمطبها

 علی شیرین، دیگر عضو هیئت مدیره انجمن دکترای 
علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران نیز در این 
نشست با اشاره به اهمیت آزمایشگاه ها در تشخیص 
و ارائه راهکارهای درمانی اظهار کرد: »شنیده ها 
حاکی از آن است که تست کرونا در مطب ها و 
دندانپزشکی ها انجام خواهد شد و اگر صحت د اشته 
باشد باید به تبعات چنین اقدامی اندیشید، چون برای 
انجام نمونه گیری و آزمایش، باید همه امکانات و 

تجهیزات الزم فراهم باشد.«
وی با بیان اینکه مطب ها از پشتوانه الزم برای انجام 
تست و نمونه گیری برخوردار نیستند، افزود: »مهارت 
در نمونه گیری، فضای ایمن، توانایی بی خطرسازی 
پسماند عفونی، صالحیت قانونی انجام آزمایش، 
کنترل کیفی ، تجمع مراجعین در فضای محدود، 
نظارت فنی دانشگاه های علوم پزشکی بر فرآیند 
انجام آزمایش، بهره برداری کالن از نتایج انجام 
آزمایش برای کنترل بیماری کووید 19 و زمان انتظار 
برای انجام تست و پاسخ گویی از جمله مواردی 
است که در انجام آزمایش سریع کرونا در مطب ها 
و مراکز دندانپزشکی باید مورد توجه قرار گیرد.«

وی با بیان اینکه سی تی اسکن روش تشخیصی 
نیست و فقط شدت حمله به ریه را مشخص می کند، 
گفت: »آنچه مسلم است، آزمایشگاه های تشخیص 
طبی کشور مهارت نمونه گیری و انجام تست های 
میکروبی را دارند. اما، سوال من از مسئوالن وزارت 
بهداشت این است که چه مطبی تا کنون تست را 

بر اساس ویژگی های مذکور انجام داده است؟«
شیرین با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت بخش خصوصی 
در افزایش تست ها بهره  برد، تصریح کرد : »وقتی ما 
سیستم ارجاع داریم، چرا نباید از پتانسیل آزمایشگاه ها 
به نحو مطلوب استفاده کرد؟ بیش از 5 هزار آزمایشگاه 
تشخیص طبی در کشور داریم که 2 هزار و 600 
آزمایشگاه مربوط به بخش خصوصی است. اینکه 
چرا تا کنون فقط ۳60 آزمایشگاه کشور درگیر 

تشخیص تست کرونا شده اند جای سوال دارد.«
شیرین با اشاره به این که در کنار هر مطب حتمًا 
یک آزمایشگاه وجود دارد، گفت : »چرا نمی خواهیم 
از ظرفیت آزمایشگاه ها بیشتر استفاده کنیم؟ تست 
نباید  آنتی ژن در مطب شدنی نیست و  سریع 
اجازه چنین کاری در مطب ها و دندانپزشکی ها را 
بدهیم، تجمع بیماران در مطب ها برای انجام تست، 

می تواند خطرناک باشد و باعث شیوع بیماری و 
انتقال ویروس شود.«

وی یادآور شد: »یکی از مسائل مهم در رعایت 
نکات ایمنی و بهداشتی، استفاده از اتوکالو در 
بی خطر سازی وسایل مصرفی است که این کار 
در آزمایشگاه ها و مراکز درمانی کشور امکان پذیر 
است. اما مطب ها چنین شرایطی ندارند. برای انجام 
تست می بایست فضای ایمن نمونه گیری فراهم باشد. 
چگونه می خواهیم در مطب ها از مردم تست بگیریم؟«

نمونهگیریدرشرایطنامناسبسالمت
جامعهراتهدیدمیکند

 سید قاسم مصطفوی دبیر انجمن دکترای علوم 

آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران نیز در این نشست 
خبری با بیان اینکه جامعه آزمایشگاهی کشور به 
نمونه گیری در جاهایی که شرایط مناسب را نداشته 
باشند، معترض است، گفت: »انجام نمونه گیری و 

آزمایش کرونا دستورالعمل خاص خود را داشته 
و با مخاطراتی همراه است که سالمت جامعه را 

تهدید می کند.«
وی با تأکید بر اینکه سالمت مردم در انجام تست ها 
و آزمایش ها باید در اولویت نخست قرار داشته 
باشد، گفت: »در آزمایشگاه ها شرایط الزم برای 
این  کار فراهم است زیرا پرسنل فنی از تخصص 

و آموزش های الزم در این زمینه برخوردارند.«
وی همچنین به شرایط نامناسب استارتاپ ها برای 
انجام فرایندهای آزمایشگاهی پرداخت و گفت: 
»نمونه گیری باید در شرایط آزمایشگاهی و با رعایت 
اصول ایمنی و در زمان الزم انجام شود که این شرایط 
برای استارتاپ ها فراهم نبوده و نمونه گیری توسط 

افراد فاقد صالحیت انجام می شود.«
مصطفوی در ادامه با اشاره به جهش قیمت تجهیزات 
و اقالم آزمایشگاهی اظهار کرد: »در مقابل، تعرفه ها 
با این شرایط همخوانی نداشته و آزمایشگاه ها را 
با مشکالت بسیاری مواجه کرده است و در واقع 
هزینه ها بسیار بیشتر از درآمد آزمایشگاه ها شده 

است.«

مشکالتعدمتخصیصارزدولتیبه
آزمایشگاهها

کمال الدین باقری، عضو دیگر هیئت مدیره انجمن 
دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران نیز 
با اشاره به قیمت باالی مواد مصرفی و تجهیزات 
آزمایشگاهی و متاثر بودن آنها از نوسات ارزی گفت: 
»بسیاری از تولید کننده ها به دلیل قیمت باالی ارز 
و عدم تخصیص ارز دولتی یا تعطیل شده و یا با 

ظرفیت 50 درصد فعالیت می کنند.«
وی افزود: »عمال هر 6ماه یکبار ارز به شرکت های 
تولید کننده تعلق می گیرد و با توجه به این که 
آزمایشگاه ها برای ادامه حیات خود نیاز به مواد 
مصرفی و تجهیزات پیشرفته دارند، الزم است وزارت 
بهداشت با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت 
تمهیداتی را در این زمینه اندیشیده و زمینه گردش 

اقتصادی را برای آزمایشگاه ها فراهم کند.«
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شیرین: شنیده ها حاکی از آن 
است که تست کرونا در مطب ها و 
دندانپزشکی ها انجام خواهد شد 
و اگر صحت د اشته باشد باید به 

تبعات چنین اقدامی اندیشید، 
چون برای انجام نمونه گیری و 
آزمایش، باید همه امکانات و 

تجهیزات الزم فراهم باشد

باقری: عمال هر 6 ماه یک بار ارز 
به شرکت های تولید کننده تعلق 

می گیرد و با توجه به این که 
آزمایشگاه ها برای ادامه حیات خود 

نیاز به مواد مصرفی و تجهیزات 
پیشرفته دارند، الزم است 

وزارت بهداشت با هماهنگی بانک 
مرکزی و وزارت صمت تمهیداتی 

را در این زمینه اندیشیده و 
زمینه گردش اقتصادی را برای 

آزمایشگاه ها فراهم کند

مصطفوی: جامعه آزمایشگاهی 
کشور به نمونه گیری در جاهایی 

که شرایط مناسب را نداشته 
باشند، معترض است، انجام 
نمونه گیری و آزمایش کرونا 

دستورالعمل خاص خود را داشته 
و با مخاطراتی همراه است که 
سالمت جامعه را تهدید می کند
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