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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:  خبـر

واکسنکرونابههیچوجهخارجازاولویتهاتزریقنمیشود
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه به 
هیچ وجه واکسن خارج از اولویت ها تزریق نمی شود، 
گفت: »واکسن ها در سامانه بهداشتی کشور ثبت 
می شوند و تزریق تنها بر اساس اولویت ها خواهد 
بود و خارج از این اولویت ها نخواهد بود، هیچ 
کسی نمی تواند خارج از سیستم بهداشتی کشور 
واکسن بزند، اگر تهیه واکسن از بازار سیاه مد نظرشان 
باشد، اوال زنجیره نگهداری و انتقال واکسن کار 
ساده ای نیست و توصیه هم می شود به این سمت 
و سو نروید که اگر کسی به این اسم واکسنی دارد 

با اطمینان می گویم که کالهبرداری است.«
به گزارش سپید، علیرضا رییسی با بیان اینکه واکسن 
پاستور واکسن مشترک نیست، گفت: »واکسن ایرانی 
کرونا تولید محققان انستیتو پاستور دو هفته دیگر 
وارد مرحله سوم آزمایش انسانی می شود و ۲ تا 

۴ میلیون دوز تا فروردین 1۴۰۰ تولید می شود.«
 سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: »هم 
اکنون ما در مرحله سوم آزمایش انسانی واکسن 
انیستیتو پاستور هستیم و واکسن پاستور نخستین 
واکسن ایرانی کروناست که به دست مان می رسد، 
در مرحله سوم آزمایش انسانی، واکسن کرونای 
پاستور به  ۵۰ هزار نفر تزریق می شود که این مرحله 
دو هفته دیگر آغاز خواهد شد، از فروردین 1۴۰۰، 
ماهانه دو تا ۴ میلیون دوز از واکسن انیستیتو پاستور 

به دست مان خواهد رسید.«
وی با اشاره به سند ملی واکسیناسیون کشور که 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا را دارد، افزود: »در 
مرحله اول واکسن به گروه های کارکنان بهداشت و 
درمان و افراد در مراکز نگهداری سالمندان و معلوالن 
ذهنی جسمی، جانبازان شیمیایی باالی ۵۰ درصد 

و یک سری از مشاغل دیگر از جمله غسال ها و 
آزمایشگاه ها و مطب های پزشکان و در مرحله دوم 
واکسن به افراد بیش از هشتاد سال، بیش از هفتاد 
و پنح سال، بیش از هفتاد سال، بیش از شصت و 
پنج سال و افراد دارای بیماری زمینه ای بین 1۶ تا  
۶۴ سال تزریق می شود و در مراحل بعدی، عموم 

مردم واکسینه می شوند.«
رئیسی درباره زمان تقریبی تزریق واکسن گفت: »ما 
واکسیناسیون افراد از خانه سالمندان و مراکز نگهداری 
معلوالن و جانبازان را از پنجشنبه شروع کردیم و 
امروز)یک شنبه 1۰ اسفند( ۲۵۰ هزار دوز واکسن 
چینی وارد شد و ۲۰۰ هزار دوز واکسن اسپونتیک 
روسیه نیز که تا اوایل هفته آینده وارد کشور می شود 
و حدود 1۰۰ هزار دوز هم که از هندوستان وارد 

می شود و پیش بینی ما این است که یک میلیون دوز 
هم از سبد کوواکس قبل از سال جدید به دست 
ما می رسد با این میزان از واکسن ها انتظار داریم با 
جمعیت مورد نظر اولویت بندی ها تا افراد سالمند 
باالی هفتاد و پنج سال تا فروردین واکسینه شوند.« 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره واکسنی 
که در بیمارستان رسول اکرم تزریق آن انجام شد، 
گفت: »این واکسن انستیتو رازی و تولید داخل است 
ضمن اینکه از معدود واکسن های دنیاست که سه 
دوز دارد، دو دوز ترریقی و یک دوز آن استنشاقی 
است. این واکسن یکی از واکسن هایی است که 
در کشور ما مرحله انسانی آن امروز)یک شنبه 1۰ 

اسفند( آغاز شده است.«
وی در ادامه به واکسن کووبرکت اشاره کرد و 

افزود: »نتایج مرحله اول کووبرکت هم تا 1۴ اسفند 
مشخص و به شرکت سازنده تحویل داده خواهد 
شد که اگر موفقیت آمیز باشد می توانند مرحله دوم 
را آغاز کنند، مرحله دو و سه کووبرکت ادغام یافته 
و پیش بینی می شود مرحله دوم و سوم تا اواسط 
اردیبهشت به اتمام برسد تا تولید نیمه صنعتی آن از 
اواخر اردیبهشت به میزان یک تا یک و نیم میلیون 
دوز در ماه آغاز شود که اگر مراحل با موفقیت 
طی شود اواخر خرداد به تولید 1۰ میلیون دوز در 

ماه خواهیم رسید.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه به یچ 
وجه واکسن خارج از اولویت ها تزریق نمی شود، 
گفت: »واکسن ها در سامانه بهداشتی کشور ثبت 
می شوند و تزریق تنها بر اساس اولویت ها خواهد 

بود و خارج از این اولویت ها نخواهد بود.«
رئیسی ادامه داد: »هیچ کسی نمی تواند خارج از سیستم 
بهداشتی کشور واکسن بزند، اگر تهیه واکسن از بازار 
سیاه مد نظرشان باشد، اوال زنجیره نگهداری و انتقال 
واکسن کار ساده ای نیست و توصیه هم می شود 
به این سمت و سو نروید که اگر کسی به این اسم 
واکسنی دارد با اطمینان می گویم که کالهبرداری 
است، چون اگر واکسن واقعی باشد از چه طریقی 
وارد شده؟ چرا که مثال دمای منهای ۲۰ زنجیره 
نگهداری واکسن اسپونیتک است و خارج از نظام 
شبکه کسی نمی تواند واکسنی از جایی تهیه کند.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا در پایان اضافه کرد: »من هنوز 
واکسن نزده ام و فکر نمی کنم به این زودی نوبت من 
برسد، چون بیماری زمینه ای ندارم سن من هم باال 

نیست شاید تابستان آینده به بعد نوبت من بشود.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به جزئیات ادغام فاز های 
مطالعاتی واکسن های ایرانی کرونا درباره ادعاهایی که در مورد 
انحراف وزارت بهداشت از سند کشوری واکسیناسیون کرونا مطرح 

می شود، توضیح داد.
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در واکنش به اظهارنظری 
مبنی بر اینکه واکسیناسیون سالمندان ساکن در آسایشگاه ها  و 
معلوالن »انحراف وزارت بهداشت از سند کشوری واکسیناسیون 
کرونا« است و در حالی  که کمتر از یک  درصد از کادر درمان 
مقابله با کرونا به  عنوان اولویت اول واکسن دریافت کرده اند، 
وزارت بهداشت نباید تزریق واکسن به اولویت  دوم را آغاز 
می کرد، بیان کرد: »انحرافی از سند کشوری واکسیناسیون صورت 
پیش می رود،  واکسیناسیون طبق همان سند  و  است  نگرفته 
براساس این سند در فاز 1 واکسیناسیون باید کادر سالمت و 
همزمان کارکنان و افراد مقیم آسایشگاه های سالمندان، جانبازان 

و معلولین واکسینه شوند.«
وی ادامه داد: »بر همین اساس از ۲1 بهمن واکسیناسیون کادر 
سالمت کلید خورد و از روز چهارشنبه و به مناسبت روز پدر 
واکسیناسیون کارکنان و افراد مقیم آسایشگاه های سالمندان، جانبازان 
و معلولین آغاز شد، عمال هر دو بخش در فاز یک واکسیناسیون قرار 
دارند و هیچ انحرافی از برنامه واکسیناسیون صورت نگرفته است.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: »افرادی که سخن از انحراف 

وزارت بهداشت از سند کشوری واکسیناسیون کرونا می گویند، از 
برنامه جامع و سند ملی که مصوب شورای عالی اخالق پزشکی 
است بی اطالع هستند و در این مورد سلیقه ای اظهارنظر می کنند.«
رییس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت در 
ادامه با تاکید بر اینکه سلیقه افراد در واکسیناسیون کرونا دخیل 
نخواهد بود، بیان کرد: »ممکن است برخی از گروه ها معتقد باشند 
که باید در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرند، اما معیار و مبنای 
وزارت بهداشت سند ملی مصوب شورای عالی اخالق پزشکی 
است و تا انتهای واکسیناسیون علیه کووید-19 هم با همین برنامه 

پیش خواهد رفت.«
جهانپور در ادامه در خصوص ادغام فاز های مطالعاتی واکسن های 
ایرانی کرونا گفت: »با توجه به شرایط اضطراری بحران همه گیری 
کرونا در جهان تقریبا همه واکسن هایی که برای مقابله با کرونا در 
دسترس قرار دارند و یا اینکه به زودی در دسترس قرار می گیرند 
عالوه بر خالصه کردن فاز های مطالعات بالینی به نوعی فاز های 

مطالعاتی  »1 و ۲« یا »۲ و 3« را با هم ادغام کرده اند.«
وی ضمن اشاره به اینکه این ادغام صرفا در ایران انجام نمی شود، 
ادامه داد: »ادغام فاز های مطالعاتی واکسن های کرونا موجب تسریع 
روند دستیابی به واکسن ایمن و موثر می شود و با ادغام فاز های 
»1 و ۲« یا »۲ و 3« و با حذف برخی مراحل بروکراتیک و اداری، 

در زمان صرفه جویی می شود.«

به گزارش وبدا، سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در 
شرایط فعلی این انتظار وجود دارد که صرفه جویی در زمان 
اتفاق بیفتد، افزود: »در صورتی که شرکت های سازنده واکسن در 
قالب پروتکل اجرایی مطالعات بالینی خود پیشنهادی موجه در 
این خصوص داشته باشند و پروتکل های شان از لحاظ علمی و 
فنی، قابل قبول و اقناع کننده باشد، منعی برای ادغام مرحله اول و 
دوم، یا مرحله دوم و سوم، با رعایت ضوابط علمی و فنی مورد 
نظر سازمان غذا و دارو و کمیته ملی اخالق در پژوهش، نخواهیم 
داشت و مطابق آنچه در مورد واکسن های موجود در دنیا مطابق نظر 
و تایید رگوالتور های توسعه یافته یا مجامع جهانی صورت گرفته، 

قابلیت تعمیم به واکسن های کاندیدا در ایران نیز خواهد داشت.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو تشریح کرد

جزئیات ادغام فاز های مطالعاتی واکسن های ایرانی کرونا
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معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد خبـر

روند افزایشی کرونا  در ۲   استان 
پیک سوم خوزستان با ویروس انگلیسی

معاون کل وزارت بهداشت ضمن تشریح وضعیت بیماری کرونا 
در کشور، درباره چرایی خیز بیماری در خوزستان توضیح داد.
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در گفت وگو با ایسنا گفت: »به دلیل 

ورود ویروس انگلیسی کرونا و عدم رعایت دستورالعمل ها و افت 
قابل توجه رعایت آنها، شرایط فعلی برای کشور رخ داده است. البته 
اکنون در برخی شهرستان ها رعایت دستورالعمل ها بهتر شده ولی 

چاره کار رعایت دستورالعمل ها و شیوه نامه ها از سوی مردم و انجام 
اقدامات پیشگیرانه و اعمال محدودیت ها از طرف کارگزاران است.«
وی با اشاره به افزایش تعداد تست های کرونا بویژه در استان 
خوزستان اظهار کرد: »مشکل اصلی ما در این استان عدم قرنطینه 
مناسب بیماران شناسایی شده است. یعنی پس از انجام تست و 
مثبت شدن پاسخ آن، درصدی از افراد پروتکل ها را به درستی 

رعایت نمی کنند که این موضوع باید جدی تر گرفته شود.«
معاون کل وزارت بهداشت درباره پیشنهاداتی که پیرامون قرنطینه 
مقامات  »خوشبختانه  کرد:  بیان  دارد،  وجود  خوزستان  استان 
استانی تاکنون اقدامات مناسبی انجام دادند، اگر بیماری گسترش 
بیشتری داشته باشد حتما در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 

مطرح خواهد شد.«
بیماری  آتی  روزهای  از شرایط  پیش بینی ها  در خصوص  وی 
اکثر  که  است  گونه ای  به  کشور  فعلی  »وضعیت  کرد:  تصریح 
استان ها یا روند ثبات دارند و یا روند نزولی را تجربه می کنند. 
فقط در استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری روند افزایشی 
البته استان خوزستان پیک سوم را تجربه نکرده بود و  داریم. 
االن در حال تجربه پیک سوم بیماری با ویروس انگلیسی است.«
حریرچی گفت: »امیدواریم با رعایت مردم انشااهلل افزایش موارد 
بیماری را شاهد نباشیم؛ چراکه خصوصیات ویروس به شکلی 
است که کوچک ترین بی احتیاطی می تواند ویروس را شعله ور 

کرده و کشور را دچار مشکل کند.«

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به فوت 93 بیمار مبتال 
به کووید19 در کشور گفت: »با این حساب مجموع قربانیان 

کرونا در کشور از ۶۰ هزار نفر گذشت.«
به گزازش سپید، سیما سادات الری، گفت: »از روز شنبه تا 
یک شنبه 1۰ اسفند 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
8 هزار و 1۰ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 

شد که ۴9۴ نفر از آن ها بستری شدند.«
وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به یک میلیون 

و ۶31 هزار و 1۶9 نفر رسید.«
الری بیان کرد: »متاسفانه 93 بیمار کووید19 جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۰ هزار 

و ۷3 نفر رسید.«
به گفته وی، خوشبختانه تا کنون یک میلیون و 393 هزار و 1۲۵ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
وی افزود: »سه هزار و ۷3۲ نفر از بیماران مبتال به کووید19 
مراقبت  تحت  بیمارستانها  ویژه  مراقبت های  بخش های  در 

قرار دارند.«
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: »تا کنون 1۰ میلیون و 
8۵3 هزار و 8 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام 

شده است.«

الری افزود: »در حال حاضر 11 شهرستان قرمز، 3۲ شهرستان 
نارنجی، ۲۵1 شهرستان زرد و 1۵۴ شهرستان آبی هستند.«

به گفته وی، شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، 
دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و 

هویزه در وضعیت قرمز بیماری قرار دارند.
الری گفت: »استفاده درست و صحیح از ماسک، به عنوان 
مهم ترین عامل بازدارنده از ابتال به بیماری کووید-19 بسیار 
حائز اهمیت است. بر این اساس توصیه می کنیم که قبل از 
استفاده از ماسک دقت کنید که ماسک مورد استفاده، آسیب 

دیده، پاره و یا مرطوب نباشد.«
وی افزود: »قبل و بعد از استفاده از ماسک دست های خود را 
به خوبی ضدعفونی کرده یا با آب و صابون به مدت حداقل 
۲۰ ثانیه شست وشو دهید. ماسک را به شکلی بر روی صورت 
قرار دهید که دهان، بینی و چانه به طور کامل پوشانده شود و 
از عدم ایجاد هرگونه شکاف بین صورت و ماسک اطمینان 

حاصل کنید.«
الری ادامه داد: »در طول مدت استفاده از ماسک از هرگونه 
هنگام صحبت  به  کنید.  طور جدی خودداری  به  آن  لمس 
به  برندارید.  از صورت خود  را  به هیچ وجه ماسک  کردن 
با ماسک  استفاده آن را  محض مرطوب شدن ماسک مورد 

تمیز جایگزین کنید. به هنگام درآوردن ماسک از صورت به 
هیچ وجه جلوی ماسک را لمس نکرده و آن را از پشت سر 
خارج کنید. بعد از استفاده از ماسک، ماسک استفاده شده را 
از خود و سطوح اطراف دور نگه داشته و آن را در داخل 
سطل زباله در دار بیندازید. بعد از برداشت ماسک از صورت 
ضمن خودداری از هرگونه تماس دست به صورت، دهان، 
بینی، چشم ها، دست ها را ضدعفونی کرده یا با آب و صابون 

شست وشو دهید.«
وی گفت: »همچنین ضروری است که از استفاده بیش از یکبار 

ماسک های یکبار مصرف به طور جدی خودداری کنید.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۹۳  فوتی جدید کرونا  در کشور
شمار قربانیان از ۶۰ هزار نفر گذشت
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محرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا: خبـر

نتایجنهاییمطالعاتفازیککووایرانبرکتنیمهاسفنداعالممیشود
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت: »در 
حال حاضر وضعیت جسمانی دریافت کنندگان 
مرحله اول واکسن کوو ایران برکت خوب ارزیابی 
شده است، در حال حاضر ما مجوز شروع فاز 
دوم کارآزمایی بالینی را درخواست کرده ایم و به 
محض دریافت این مجوز کار مطالعاتی و تزریق 
را شروع خواهیم کرد. براساس برنامه ریزی های 
انجام گرفته به احتمال زیاد نیمه اسفند نتایج فاز 
یک مطالعات بالینی این واکسن را به صورت 

نهایی اعالم می  کنیم.«
به گزارش سپید، مینو محرز با اشاره به آخرین 
وضعیت دریافت کنندگان واکسن ایرانی کرونا 
گفت: »خوشبختانه وضعیت جسمانی داوطلبان 
ایران  دریافت کننده مرحله اول واکسن کوو 
افراد  این  ارزیابی شده است و  برکت خوب 
هیچ عارضه خاصی تا به امروز نداشته اند، فاز 
اول کارآزمایی بالینی واکسن کوو ایران برکت 
بادی تولید شده  آنتی  ایمنی و مقدار  بررسی 
در خون است و فاز دوم این مطالعه انسانی 

تاثیر پذیری این واکسن محسوب می شود.«
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ادامه داد: 
»در حال حاضر ما مجوز شروع فاز دوم کارآزمایی 
بالینی را درخواست کرده ایم و به محض دریافت این 

مجوز کار مطالعاتی و تزریق را شروع خواهیم کرد. 
براساس برنامه ریزی های انجام گرفته به احتمال 
زیاد نیمه اسفند نتایج فاز یک مطالعات بالینی 
این واکسن را به صورت نهایی اعالم می کنیم.« 

وی افزود: »اگر فاز دوم مطالعات بالینی واکسن 
کوو ایران برکت به خوبی به پیش برود به دلیل 
احتیاج زیاد مردم به واکسن، در اواسط فاز با 
اخذ مجوز اضطراری می توانیم فاز سوم مطالعه 
کارآزمایی بالینی را شروع کنیم، در فاز دوم مطالعه 
کارآزمایی بالینی واکسن کوو ایران برکت، 3۰۰ نفر 
از افراد 18 تا ۵۰ سال و 1۰۰ نفر از داوطلبان ۵۰ 
تا ۷۰ سال واکسن را دریافت می کنند تا مشخص 
شود میزان ایمنی ایجاد شده و آنتی بادی خون 

ایجاد شده در جوانان چقدر است.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محرز در 
پایان گفت: »اسپری استنشاقی تولید شده یک 
نوع واکسن کرونا محسوب نمی شود بلکه این 
اسپری را بعد از تزریق واکسن استفاده می کنند تا 
ویروس های داخل حلق به دیگران منتقل نشوند. 
تزریق  از  بعد  که  نشان می دهد  مطالعات  البته 
واکسن ویروس های داخل حلق افراد آنقدر ضعیف 
هستند که توان ایجاد بیماری ندارند و به دیگران 

منتقل نمی شوند.«

طبق اعالم وزارت بهداشت، 
ویروس کرونا تا ظهر یکشنبه 
میلیون  یک   )99 اسفند   1۰(
را  نفر   1۶9 و  هزار   ۶31 و 
در ایران به طور قطعی مبتال 
کرده و در مجموع تا این روز 
۶۰ هزار و ۷3 نفر را به کام 

مرگ کشانده است. 
از سوی دیگر، یک میلیون و 
393 هزار و 1۲۵ نفر در ایران 

یافته اند. بهبود  تاکنون 
بررسی  سپید،  گزارش  به 
بهداشت  وزارت  آمارهای 
 1۰ طی  که  می دهد  نشان 
اسفند(   1۰ تا   1( اخیر  روز 
به طور متوسط در هر ساعت 
حدود 338 نفر در ایران مبتال 
و بین 3 تا ۴ نفر قربانی این 

ویروس شده اند. 
حدود  ساعت  هر  در  البته 
۲8۷ نفر نیز بهبود یافته اند. در 
این اینفوگرافیک روند شیوع 
کرونا در ایران طی یک ماه اخیر 
)از 1۰ بهمن تا 1۰ اسفند( را 

می کنید. مشاهده 

روند کرونا  در ایران، از ۱۰ بهمن تا ۱۰ اسفند
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سخنگوی سازمان غذا و دارو:  خبـر

سامانه های تی تک و سیب به مدد 
فرآیند واکسیناسیون همگانی کووید19 آمده اند

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »سامانه تی تک و 
سامانه یکپارچه بهداشت)سیب( هر دو از ظرفیت ها 
و زیرساخت های ارزشمند نظام الکترونیک سالمت 
هستند که به مدد فرآیند واکسیناسیون همگانی 
کووید19 بعنوان بزرگ ترین کمپین واکسیناسیون 

تاریخ نظام سالمت آمده اند.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو با 
وبدا از ثبت تمامی واحدهای واکسن وارداتی و 
تولیدی کرونا خبر داد و اظهار داشت: »هر واحد 
واکسنی که وارد کشور می شود بالفاصله توسط 
سازمان غذا و دارو برچسب گذاری شده و در سامانه 
سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کاالهای 
 )TTAC( »سالمت محور که به اختصار »تی تک
نامیده می شود، کدگذاری شده و هرگونه توزیع و 
تحویل واکسن به شبکه بهداشتی کشور پس از 
کدگذاری و برچسب گذاری در سامانه تیتک انجام 
خواهد شد و از این مسیر رهگیری و ردیابی هر 
واحد واکسن تا مصرف کننده ممکن خواهد بود.«
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت افزود: »هماهنگی سامانه تی تک و سامانه 
شده  تعریف  مدیریتی  داشبوردهای  و  سیب 
از واکشی اطالعات تجمیع شده هر دو سامانه 
با  در کمپین واکسیناسیون همگانی علیه کرونا 
اهداف شفاف سازی فرایند ها، پیشگیری و مقابله 
با تخلفات احتمالی در زنجیره توزیع، ایجاد بستر 
رکن  عنوان  به  اطالعات  تجمیع  برای  مناسب 

اصلی تصمیم گیری، مدیریت و نظارت بر زنجیره 
تامین توزیع، چابک سازی فرآیند توزیع و حذف 
گلوگاه ها و ایستگاه های غیر ضروری، مدیریت 
واکسیناسیون گروه ها و اقشار مختلف در مقیاس 
وسیع، مدیریت و جلوگیری از هدر رفت منابع و 
سوء استفاده های احتمالی، طراحی شده و با هماهنگی 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت و سازمان غذا 
و دارو به مرحله اجرا در آمده است و تا پایان 
روند واکسیناسیون علیه کرونا ادامه خواهد یافت.«

وی یادآور شد: »هر واحد واکسن، واجد بارکد 
دوبعدی و کد UID اختصاصی خواهد بود و هر 
مرحله تحویل و تحول تا تزریق واکسن، توسط 
اسکن بارکد یا با وارد نمودن کد یو آی دی ۲۰ رقمی 
در سامانه انجام شده و اطالعات در داشبورد های 
مدیریتی توسط افراد دارای اجازه دسترسی قابل 
بازیابی لحظه ای و برخط، رهگیری، ردیابی، راستی 

آزمایی و گزارش خواهد بود.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو عنوان کرد: »عالوه 

بر کمیته تخصصی بررسی عوارض احتمالی و 
اثربخشی واکسن ها و فوکال پوینت ایمنولوژی/
اپیدمیولوژی اختصاصی تعیین شده برای گردآوری، 
بررسی و گزارش عوارض و اثربخشی هر برند 
واکسن مورد استفاده در کشور و مضاف بر اطالعات 
وارده توسط پزشک و مراقبین سالمت در سامانه 
سیب، کاربران و حتی افراد دریافت کننده واکسن نیز 
می  تواند از مسیر  بخش عوارض دارویی اپلیکیشن 
تی تک و سامانه عوارض دارویی ADR، اطالعات 
و عوارض احتمالی را وارد نمایند و بر این پایه، 
شبکه ای برای جمع آوری و اطالع یابی از عوارض 
جانبی واکسن های مورد استفاده از مسیرهای مختلف 
فراهم آمده است که همزمان توسط متخصصین و 
کارشناسان معاونت بهداشت وزارت بهداشت و اداره 
کل ارزیابی فرآورده های سالمت محور سازمان غذا 
و دارو، رصد و پایش شده و حسب لزوم مداخالت 

الزم انجام خواهد شد.«
وی گفت: »تجربه موفق توزیع واکسن آنفلونزا 
در پاییز سال 99 و پتانسیل موجود در سامانه های 
پیشگفت، عمال این امکان را فراهم ساخت که 
بسیج ملی واکسیناسیون علیه کووید19 بعنوان یک 
کمپین سراسری و هوشمند واکسیناسیون طراحی 
و با ضریب اطمینان باال اجرایی شود و با اجرایی 
شدن این موضوع احتمال نشت واکسن از زنجیره 
توزیع رسمی به بیرون و قاچاق معکوس به حداقل 

ممکن بلکه صفر نزدیک خواهد شد.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »به علت دیر رسیدن انسولین 
به کشور دچار کمبود مقطعی می شویم، ولی سعی در رفع آن 
کرده ایم. یک مشکل به دلیل خلل در حمل و نقل عمومی است 
که با توجه به کووید 19 بر اساس برنامه زمان بندی مشخص انجام 
نمی شود. موضوع دیگر فراز و نشیب های تخصصیص ارز به دارو و 
واردات انسولین است، زیرا قسمت اعظم انسولین قلمی ما وارداتی 
است، این مشکالت و ناهماهنگی در نهایت تاثیرش را در بازار 
نشان می دهد. موضوع دیگر سرعت رشد مصرف انسولین قلمی 
در کشور است. موضوع نشت انسولین از مبادی رسمی و قاچاق 
آن مشکل دیگری است که باعث تقاوت قیمت باالی آن منجر به 

این شده که شاهد کمبود باشیم.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور درباره علت کمبود انسولین 

قلمی در کشور گفت: »موضوع کمبود انسولین قلمی هرازگاهی 
در ماه های اخیر مشاهده شده است. البته شامل همه اقالم این 
انسولین نیست، اما به هر حال در مواقعی یک یا دو مورد آن ها 

دیر به کشور می رسد.«
وی افزود: »به علت دیر رسیدن انسولین به کشور دچار کمبود 
مقطعی می شویم، ولی سعی در رفع آن کرده ایم. یک مشکل به 
دلیل خلل در حمل و نقل عمومی است که با توجه به کووید 19 
بر اساس برنامه زمان بندی مشخص انجام نمی شود. موضوع دیگر 
فراز و نشیب های تخصصیص ارز به دارو و واردات انسولین است، 
زیرا قسمت اعظم انسولین قلمی ما وارداتی است، این مشکالت و 
ناهماهنگی در نهایت تاثیرش را در بازار نشان می دهد. موضوع دیگر 
سرعت رشد مصرف انسولین قلمی در کشور است. موضوع نشت 
انسولین از مبادی رسمی و قاچاق آن مشکل دیگری است که باعث 
تقاوت قیمت باالی آن منجر به این شده که شاهد کمبود باشیم.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: »با تمام این مشکالت 
تالش شده مصرف کننده واقعی به مشکلی برخورد نکند. االن 
از سامانه تی تک برای در اختیار گذاشتن سهمیه مورد نیاز افراد 
استفاده می شود و به سمتی خواهیم رفت که کلیه افراد انسولین 
مورد نیاز خودشان را از این سامانه تامین کنند، عالوه بر سامانه 
تی تک در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور سامانه ای با 
تائید معاونت درمان ثبت می شود و فقط افراد دیابتی می توانند از 

سامانه مورد نظر استفاده کنند. البته موضوع ثبت نام در سامانه تی 
تک ادامه خواهد داشت تا مطمئن باشیم این انسولین به دست 
مصرف کننده واقعی برسد و میزان نشت انسولین از مبادی رسمی 

هم به صفر برسد.«
جهانپور درباره اقدامات سازمان غذا و دارو برای رفع این مشکل 
گفت: »جلوی واردات در برخی اقالمی که تولید کننده موازی 
داریم را نیز گرفته ایم و همین طور تولید داخل کشور و تولید 
انواع بیوسیمیالر است. برخی از این روش ها در کوتاه مدت و 
برخی در بلند مدت جواب خواهند داد، امیدواریم در سال 1۴۰1 
عالوه بر رفع مشکالت فعلی در انسولین قلمی خود کفا شویم 
و این مشکالت را نداشته باشیم. االن اکثر انسولین های مورد نیاز 
در بازار موجود است البته بعضا هم انسولین بیوسایم در داخل 
تولید می شود، ولی مصرف کننده اصرار دارد یک برند خاص از 

انسولین را استفاده کند.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی در پایان اضافه کرد: 
»در مواردی که تولید داخل وجود داشته باشد اقدام به واردات 
نمی کنیم، ولی در مواردی که تولید داخل نداشته باشیم این اقدام 
انجام می شود. دیابتی ها برای اطالع از وجود انسولین در داروخانه ها 
از طریق سامانه تی تک داروخانه های دارای موجودی را می بینند 
و می توانند به این وسیله به نزدیک ترین داروخانه به محل زندگی 

خود مراجعه کنند تا انسولین خود را دریافت کنند.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو عنوان کرد

نشتی انسولین از مبادی رسمی 
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رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران:  خبـر

شرکت کنندگان درکنگره ها ی مجازی درصورت عدم قبولی 
در آزمون  نهایی حداقل نیمی  از امتیاز را کسب کنند

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران 
گفت: »چهاردهمین کنگره بیهوشی و مراقبت های 
ویژه و درد کشور در سال جاری به صورت مجازی 
برگزار شد. این شیوه به خاطر محدودیت های ناشی 
از همه گیری کووید19 بود و اکنون که همایش با 
موفقیت از نیمه عبور کرده همگی متفق القول هستیم 
که در دوران پساکرونا کنگره ها عمدتا به همین روش 

ادامه پیدا خواهد کرد.«
به گزارش سپید، علیرضا سلیمی گفت: »پیش از 
این هم انتظار می رفت که در آینده قسمت اعظم 
کارهای آموزشی به صورت مجازی برگزار شود، 
اما این همه گیری باعث شد سرعت رسیدن به افق 
آینده خیلی سریع تر ازپیش بینی ها باشد، تا هفته سوم 
کنگره متخصصان بیهوشی و مراقبت های ویژه بیش 
از2200 نفر در آن ثبت نام کرده اند که این آماری 
درخور توجه و بی سابقه است. نکته جالب دیگر 
اینکه از لحاظ جغرافیایی وسعت مکانی ثبت نام 
کنندگان بسیار وسیع است و به جز شرکت کنندگان 
داخلی از تمامی نقاط کشور، از خارج از کشور و 
از قاره های آمریکا، اروپا، استرالیا و آسیا هم ثبت 

نام کننده داشته ایم.«
رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران ادامه 
داد: »حتی اگر محدودیت های ناشی از کووید19 و 
مسافرت ها هم در کار نبود حضور چنین جمعیت 
پرشماری عمال کاری غیرممکن بود، اخذ مرخصی، 
مخارج زیاد سفر و اسکان و تداخل با برنامه کار 

و زندگی روزمره ، باعث می شد تا شمار شرکت 
کنندگان محدودتر و بیشتر شرکت کنندگان از شهر 
تهران باشند.« وی افزود: »بسیاری از فیلم های کنگره 
از مرز چند هزار بار دیده شدن گذشته اند که این 
نشان  دهنده این است که هر متخصص احتماال یک 
فیلم را چندین بار دیده است و اگر نیاز بوده حتی 
فیلم را قطع کرده و در زمان دیگری ادامه آن را 
دیده است، یعنی متخصصان محترم دیدن فیلم را 
با وقت روزانه و زمان استراحت تنظیم می کنند، از 
ویژگی های مهم این کنگره طراحی هشت وبینار زنده 
برای ارتباط بیشتر و متقابل با مخاطبان بوده است که 

برای مثال در وبینار اقتصاد سالمت، ببینندگان این 
برنامه از هزارو دویست نفر گذشت. برای تمامی 
انجمن های نزدیک و مرتبط با انجمن متخصصان 
بیهوشی و مراقبت های ویژه یک وبینار اختصاصی 

ترتیب داده شد.«
سلیمی گفت: »هنوز یک هفته از زمان مقرر برای 
کنگره باقی مانده و دو وبینار زنده دیگر را در پیش 
رو داریم که فکر  می کنم وبینار اخالق حرفه ای و 
مشکالت حقوقی مورد توجه بسیار قرار بگیرد، 
البته قطعا برگزاری کنگره ای در این سطح و اندازه 
برای اولین بار با آزمون و خطاهایی همراه خواهد 

بود و حتما مواردی هستند که نیاز به تکمیل یا 
اصالح دارند، از جمله مواردی که جای اصالح و 
پیشرفت دارد آزمون نهایی برای تخصیص امتیاز در 
کنگره های مجازی است. این شیوه تخصیص امتیاز 
گالیه برخی از پزشکان در رشته های مختلف را 
به همراه داشته است. انتظار و پیشنهاد ما این است 
که مسئولین مربوطه در وزارت بهداشت اگر فردی 
نمره حدنصاب را در امتحان کسب نکرد، حداقل 
نیمی از امتیاز کنگره را بگیرد و حالت همه یا هیچ 
نباشد که اگر فرد در امتحان نمره نیاورد، هیچ امتیاز 

بازآموزی کسب نکند.«
رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران 
اظهار کرد: »در انتها باید عرض کنم شیرین ترین و 
ماندگارترین خاطره کنگره سیزدهم برای شخص 
من ساخت مدرسه ای در مناطق زلزله زده کرمانشاه 
با کمک و همراهی خیرین جامعه بزرگ متخصصان 
بیهوشی بود. در کنگره چهاردهم هم مصمم هستیم 
تا به نمایندگی از تمامی متخصصان بیهوشی کشور 
بخشی از عواید این همایش را صرف خرید تبلت 

برای دانش اموزان بی ضاعت کشور نماییم.«
به گزارش سازمان نظام پزشکی، وی در پایان اضافه 
کرد: »در نهایت از تمامی همکاران عزیزم تشکر  می کنم 
که با وجود شرایط سخت کاری و وقت محدود با 
حضور پررنگ و پرشور خود و با بازخوردهای مثبت 
در نظرسنجی ها ما را یاری دادند و دلگرم نمودند 

و خستگی را از تن ما به در بردند.«

معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت: »آزمون های 
وزارت بهداشت شامل آزمون جامع علوم پایه، 
پره انترنی و جامع داروسازی در تاریخ مقرر 

برگزار خواهند شد.«
به گزارش سپید، علی اکبر حقدوست با توجه 
به درخواست ها و برخی اعتراض های برخی 
داوطلبان در نامه ای اعالم کرد که آزمون های وزارت 
بهداشت شامل آزمون جامع علوم پایه، پره انترنی 
و جامع داروسازی در تاریخ مقرر برگزار خواهد 

شد. متن نامه حق دوست به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر زالی فرمانده محترم مدیریت 

بیماری کرونا در کالنشهر تهران
پور معاون محترم  آقای دکتر سهراب  جناب 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  آموزشی 

بهداشتی، درمانی تهران
جناب آقای دکتر ثمینی معاون محترم آموزشی 
بهداشتی،  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 

درمانی مشهد
دبیران محترم انجمن صنفی دانشجویان

سالم و ادب

ارسالی  نامه های  به  پاسخ  در 
جامع  آزمون  خصوص  در 
کارورزی  پیش  و  پایه  علوم 
این  می رسد  استحضار  به 
معاونت به جد اهتمام به حفظ 
سالمت دانشجویان را داشته و 
در صورت اعالم خطر توسط 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، 
برنامه های خود را طبق  قطعا 
مصوبات تغییر خواهد داد اما با 
توجه به رصد وضعیت موجود به 
نظر می رسد با رعایت حداکثری 
در  شرکت  خطر  پروتکل ها، 

امتحان قابل توجه نیست.
در همین راستا مدیریت شده است که دانشجویان 
برای شرکت در امتحان حداقل مسافرت بین شهری 
را داشته و شیوه برگزاری با رعایت پروتکل ها 
باشد تا سالمت دانشجویان عزیز به بهترین شکل 

ممکن حفظ شود.
متاسفانه در دو هفته گذشته فضاسازی صورت 

گرفته در فضای مجازی 
که  می دهد  نشان 
دغدغه اصلی گروهی 
از معترضین لغو کامل امتحان به بهانه ترس 
از کرونا است و لذا انتظار می رود همه افراد 
دلسوز و دغدغه مند آموزش تالش نمایند تا 
دانشجویان را توجیه نمایند که عوارض تاخیر و 
یا حذف امتحانات جامع در این شرایط، بسیار 
سنگین تر بوده و همه موظف هستیم اجرای 

قوانین و مقررات آموزشی را محترم بشماریم.
اعمال تغییر در برنامه های اصلی آموزش که از 
ماه ها قبل تعیین شده در آخرین روزها، باعث 
اغتشاش و بی ثباتی مدیریت آموزش و القاء این 
مفهوم می شود که با فضاسازی می توان برنامه ها 
را تغییر داد که قطعا این پیام بسیار منفی است 

و نباید اجازه چنین اثرگذاری را فراهم آورد.
علی اکبر حق دوست

معاون آموزشی وزارت بهداشت

معاون آموزشی وزیر بهداشت: 

آزمون های پزشکی اسفند ماه در تاریخ مقرر برگزار خواهند شد



آمار فوتی ها و مبتالیان کرونا در جهان خبـر

بیش از ۱۱۴ میلیون مبتال تاکنون
آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به ۱۱۴ 
میلیون و ۳۷۹ هزار و ۹۱۹ نفر رسیده و مرگ دو 
میلیون و ۵۳۷ هزار و ۵۸۶ نفر بر اثر ابتال به این 

بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۸۹ 
میلیون و ۹۳۱ هزار و ۸۴ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ 
بهبود یافته اند. روند افزایش آمار ابتال به بیماری 
کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۱۹ کشور و منطقه در 
جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

در دنیا قربانی می گیرد.
آمریکا تاکنون با بیش از ۲۹.۲ میلیون مبتال و بیش 
از ۵۲۴ هزار قربانی، همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ قرار دارد.

هند نیز با آمار بیش از ۱۱ میلیون مبتال پس از آمریکا 
در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان به 
کووید-۱۹ در برزیل هم از ۱۰.۵ میلیون نفر فراتر 
رفته و در حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ 
باالترین شمار مبتالیان است. همچنین پس از ایاالت 
متحده تاکنون کشورهای برزیل، مکزیک، هند و 
انگلیس به ترتیب باالترین آمار قربانیان این بیماری 
را ثبت کرده اند. تعداد جان باختگان کووید۱۹ در 
انگلیس از ۱۲۲ هزار نفر عبور کرده و این کشور 
نیز تاکنون بیشترین قربانیان کرونا را در اروپا داشته 
است. به عالوه هم اکنون تعداد قربانیان کرونا در ایتالیا 
هم از ۹۷ هزار نفر عبور کرده و در میان کشورهای 

اروپایی در رتبه دوم این جدول قرار دارد. همچنین 
فرانسه بیش از ۸۶ هزار، روسیه بیش از ۸۵ هزار 
و آلمان نیز بیش از ۷۰ هزار فوتی بر اثر ابتال به 

بیماری کووید-۱۹ را گزارش داده اند.
پس از این کشورها، اسپانیا با بیش از ۶۹ هزار، ایران 
با بیش از ۵۹ هزار و ۹۰۰، کلمبیا با بیش از ۵۹ هزار 
و ۶۰۰، آرژانتین با ۵۱ هزار، آفریقای جنوبی با بیش 
از ۴۹ هزار، پرو با بیش از ۴۶ هزار و لهستان با 
بیش از ۴۳ هزار جان باخته دیگر کشورهایی هستند 

که تاکنون آمار باالی مرگ  و میر ناشی از کووید 
۱۹ را ثبت کرده اند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری در 
۱۰ کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین 
آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح روز یکشنبه به 

ترتیب به شرح زیر است:
۱. آمریکا: ۲۹ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۸۲۴ مبتال، 

۵۲۴ هزار و ۶۶۹ قربانی
۲. هند: ۱۱ میلیون و ۹۶ هزار و ۷۳۱ مبتال، ۱۵۷ 

هزار و ۸۷ قربانی
۳. برزیل: ۱۰ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۲۳۲ مبتال، ۲۵۴ 

هزار و ۲۶۳ قربانی
۴. روسیه: چهار میلیون و ۲۳۴ هزار و ۷۲۰ مبتال، 

۸۵ هزار و ۷۴۳ قربانی
۵. انگلیس: چهار میلیون و ۱۷۰ هزار و ۵۱۹ مبتال، 

۱۲۲ هزار و ۷۰۵ قربانی
۶. فرانسه: سه میلیون و ۷۳۶ هزار و ۱۶ مبتال، ۸۶ 

هزار و ۳۳۲ قربانی
۷.اسپانیا: سه میلیون و ۱۸۸ هزار و ۵۵۳ مبتال، ۶۹ 

هزار و ۱۴۲ قربانی
۸. ایتالیا: دو میلیون و ۹۰۷ هزار و ۸۲۵ مبتال، ۹۷ 

هزار و ۵۰۷ قربانی
۹. ترکیه: دو میلیون و ۶۹۳ هزار و ۱۶۴ مبتال، ۲۸ 

هزار و ۵۰۳ قربانی
۱۰. آلمان: دو میلیون و ۴۴۴ هزار و ۱۷۷ مبتال، ۷۰ 

هزار و ۵۸۹ قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر ۲۱ کشور اول این 
جدول، همگی از رقم یک میلیون ابتال عبور کرده اند 
و پس از ایاالت متحده، هند و برزیل - که سه کشور 
رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند - کشورهای 
روسیه، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، آلمان، 
کلمبیا، آرژانتین، مکزیک، لهستان، ایران ،آفریقای 
جنوبی،اوکراین، اندونزی، پرو، جمهوری چک و 

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

سازمان غذا و داروی آمریکا )اف دی اِی( به طور رسمی به 
با  مقابله  برای  جانسون«  اند  »جانسون  دوزی  تک  واکسن 

ویروس کرونا مجوز داد.
به گزارش سپید، سازمان غذا و داروی آمریکا )اف دی اِی( 
به طور رسمی به واکسن تک دوزی »جانسون اند جانسون« 

برای مقابله با ویروس کرونا مجوز داد.
پیش از این هیأت مشاوران سازمان غذا و داروی آمریکا پس 
از جلسه ای که روز جمعه برگزار شد، از این نهاد خواسته 

بود برای واکسن کرونا تولیدی شرکت »جانسون اند جانسون« 
مجوز اضطراری صادر کند.

ویژگی واکسن تولیدی شرکت جانسون اند جانسون این است 
که نیازی به نگهداری در فریزر ندارد و در دمای یخچال معمولی 
هم سالم می ماند. همچنین تنها یک بار تزریق آن برای ایجاد 

مصونیت در برابر ویروس کرونا کافی است.
این سومین واکسن برای مقابله با کووید است که در آمریکا 

مجوز می گیرد.ایلنا

سازمان غذا و دارو آمریکا مجوز اضطراری واکسن جانسون و جانسون را صادر کرد

محققان روسیه اظهار داشتند: »تزریق مجدد واکسن اسپوتنیک وی 
برای مقابله با جهش های کووید-۱۹ اثربخشی مطلوبی دارد.«

به گزارش سپید، محققان روسی روز شنبه اعالم کردند: »در یک 
بررسی تازه اثربخشی واکسیناسیون مجدد با واکسن اسپوتنیک وی 
به منظور محافظت در برابر جهش های جدید کروناویروس مورد 

آزمایش قرار گرفته که نتایج خوبی داشته است.«
دنیس لوگونوف معاون تحقیقات مرکز گامالیا در روسیه گفت: »مطالعه 
اخیر انجام شده توسط این مرکز نشان داد که واکسیناسیون مجدد 
با واکسن اسپوتنیک وی در برابر جهش های جدید کروناویروس، 
از جمله سویه جهش یافته در انگلیس و آفریقای جنوبی عملکرد 

بسیار خوبی دارد.«

انتظار می رود نتایج این آزمایش به زودی منتشر شود اما این اولین 
نشانه چگونگی انجام آزمایش ها بوده است. در حال حاضر جزئیات 

بیشتری منتشر نشده است.
واکسن های به اصطالح وکتور ویروسی - مانند اسپوتنیک وی و 
واکسن ساخته شده توسط آسترازنکا- از ویروسهای اصالح شده 
بی خطر به عنوان ناقل برای انتقال اطالعات ژنتیکی استفاده می کنند 
که به بدن کمک می کند تا در برابر عفونت های آینده مصونیت ایجاد 
کند. در واکسیناسیون مجدد از همان واکسن اسپوتنیک وی بر اساس 

وکتور آدنوویروس استفاده شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، لوگونوف گفت: »ما 
آینده بهتر از واکسن های مبتنی بر سیستم های دیگر عمل می کنند.«معتقدیم که واکسن های مبتنی بر وکتور در واقع برای واکسیناسیون های 

عملکرد مطلوب واکسن »اسپوتنیک وی« در برابر جهش های کووید-۱۹

7 شماره ۱۸۸۳ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
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هشدارسازمان جهانی بهداشت نسبت به تداوم عوارض بیماری کووید-۱۹
برخی متخصصان سازمان جهانی بهداشت نسبت به عالئم پس 
درمان  که  توصیه  این  با  داده اند  بیماری کووید-19 هشدار  از 

بیماری باید دقیق تر انجام شود.
به گزارش سپید، از آنجا که تعداد موارد جهانی ابتال به بیماری 
کووید-19 از 11۴ میلیون نفر فراتر رفته و فرآیند واکسیناسیون 
در سراسر جهان در حال انجام است، برخی از کارشناسان سازمان 
جهانی بهداشت نسبت به خطرات عالئم پس از بهبودی بیماری 

کووید-19 هشدار دادند.
هانس کلوگه مدیر بخش اروپایی سازمان جهانی بهداشت گفته 
است که از هر 1۰ بیمار کووید-19 از میان 38 میلیون مورد ثبت 
شده در اروپا از زمان آغاز همه گیری، یک نفر پس از گذشت 
1۲ هفته و حتی برای مدت زمان بیشتری احساس کسالت دارد. 
کلوگه گفت: »این مساله که پیامدهای شدید اجتماعی، اقتصادی، 
بهداشتی و شغلی در پی دارد برای سازمان جهانی بهداشت در 
اولویت است و افرادی که بهبود پیدا می کنند هنوز تصوری از 

عالئم ناتوان کننده بیماری ندارند.«
مارتین مک کی استاد دانشکده بهداشت و طب گرمسیری لندن، 
عالئم پس از بیماری کووید-19 را به صورت ترکیبی از عالئم 
همپوشانی از جمله درد قفسه سینه و عضالت، خستگی، تنگی 
نفس و آنچه بیماران به عنوان مه مغزی از آن شکایت دارند، 

توصیف کرده است.
مک کی افزود: »کروناویروس نه تنها باعث ذات الریه می شود 

بلکه به سایر قسمت های بدن از جمله قلب و عروق خونی، 
مغز و کلیه ها نیز حمله می کند.«

به گزارش ایسنا، نتیجه یک مطالعه علمی که به طور مشترک 
تنفسی در چین و در ماه  بیماران  از متخصصان  توسط برخی 

ژانویه در مجله لنست منتشر شد، نشان داد: »بیش از ۷۰ درصد 
از 1۷33 بیمار کووید-19 شش ماه پس از شروع عالئم هنوز 
حداقل یک عالمت از بیماری را دارند و شایعترین آنها خستگی 

یا ضعف عضله و اختالالت خواب است.«

درحالی که غول های دارویی ظرفیت تولید خود را در رقابت 
برای واکسیناسیون جهان علیه کرونا باال می برند، شرکت سرم 

هند در این میان پیشتاز است. 
»موسسه سرم هند« )اس آی آی( بزرگترین شرکت تولیدکننده 
واکسن در جهان است. این شرکت ساالنه 1.۵ میلیارد دوز 
واکسن، با سرعت باالیی در کارخانه تولید انبوهش در شهر 
پونا در غرب هند تولید می کند. موسسه سرم هند اکنون در 
دارویی  شرکت های  مجوز  تحت  کرونا  واکسن  تولید  حال 

مانند آسترازنکا است.
اجرایی موسسه  ارشد  پوناواال، مدیر  آدار  به گزارش سپید، 
سرم هند در گفت وگو با بی بی سی گفته است: »ما در سال 
۲۰۲۰ روی چندین واکسن ریسک حساب شده بزرگی کردیم، 
قبل از اینکه حتی سازمان های نظارتی دارویی آنها را تایید 
کنند. این یک ریسک چشم بسته و حساب نشده نبود، زیرا 
ما دانشمندان آکسفورد را از پیش به دلیل همکاری قبلی در 

واکسن ماالریا می شناختیم.«
موسسه سرم هند یک شرکت خصوصی است؛ و همین به 
آقای پوناواال و همکاران دانشمندش امکان داد که سریع در 

این مورد تصمیم گیری کنند. اما موسسه سرم هند برای تامین 
بودجه با چالش بزرگی روبرو بود. این شرکت خودش حدود 
۲۶۰ میلیون دالر )18۶.۷ میلیون پوند( سرمایه گذاری کرد و 
بقیه آن را از طریق نیکوکارانی مانند بیل گیتس و پیش پرداخت 
درنهایت  هند  موسسه سرم  کرد.  تامین  دیگر  کشورهای  از 
واکسن های  برای ساخت  دالر  میلیون   8۰۰ تامین  به  موفق 

متعدد کووید-19 شد.

تهیه و انبار شیشه های آمپول
اما موسسه سرم هند چگونه در واقع تولید را باال برد؟ در 
آوریل سال ۲۰۲۰، پوناواال حساب کرد چه میزان شیشه آمپول 

و فیلتر نیاز دارد.
او توضیح داد: »من شیشه آمپول برای ۶۰۰ میلیون دوز واکسن 
را زودتر از موعد دریافت کردم و آنها را تا سپتامبر در انبار نگه 
داشتم. مهمترین چیزی که به ما امکان داد بتوانیم دوزهای زیادی 
آماده کنیم، ۷۰ تا 8۰ میلیون دوز در ژانویه ۲۰۲1، این بود که 
من در ماه اوت با وجود ریسک، کار تولید را شروع کردم.«

را  ریسک  این  هم  دیگر  شرکت های  »کاش  افزود:  پوناواال 
دنیا  در  بیشتری  دوزهای  اکنون  صورت  این  در  می کردند، 

آماده می داشتیم.«
عدم  و  جهانی  نظارتی  سیستم های  نبودن  یکی  از  پوناواال 
شده  واکسن  تولید  در  تاخیر  باعث  که  آنها  بین  هماهنگی 

است، انتقاد کرد.
جمله  از  دارو،  بر  نظارت  اصلی  سازمان های  که  گفت  او 
)ام اچ آرای(،  بریتانیا  بهداشتی  محصوالت  و  داروها  آژانس 
آژانس دارویی اروپا )ایی ام ای(، و سازمان غذا و داروی آمریکا 
)اف دی ای( می توانستند با هم متحد شوند و در مورد استاندارد 

کیفیت توافق کنند.

او همچنین از دولت ها انتقاد کرد و گفت: »سازمان های نظارتی 
کشورهایی که واکسن تهیه می کنند، از هند گرفته تا اروپا، 
می توانستند با هم متحد شوند و در مورد یک معیار استاندارد 
بین المللی به توافق برسند. چرا ما هنوز نتوانسته ایم در این 
مورد هماهنگ باشیم و در زمان صرفه جویی کنیم، به خصوص 
حتی برای واکسن های جدید. من بیزارم از اینکه مجبور شوم 
دوباره همه این مراحل را برای واکسن های جدید طی کنم.«

انواع جدید ویروس
پوناواال نگرانی ها درباره انواع جدید ویروس را کم اهمیت 
)آکسفورد  واکسن  حاال  تا  که  »کسانی  گفت:  و  داد  جلوه 
آسترازنکا( زده اند، نیازی پیدا نکرده اند که به بیمارستان بروند 
یا به دستگاه کمک تنفسی وصل شوند و یا وضعیت آنها وخیم 
شود و زندگی شان در معرض خطر قرار بگیرد. البته آنها این 
بیماری را به دیگران منتقل کرده اند. از این جهت، این وضعیت 
ایده آلی نیست؛ اما از زندگی شما )یعنی کسی که واکسن زده( 

محافظت کرده است.«
موسسه سرم هند، همچنین دست اندر کار بزرگترین برنامه 
واکسیناسیون جهان در هند است؛ طبق این برنامه، قرار است 
گفته  طبق  اما  شوند.  واکسینه  اوت  ماه  تا  نفر  میلیون   3۰۰
بلومبرگ، تاکنون فقط ۵۶ درصد از افراد واجد شرایط دریافت 

واکسن، برای این کار قدم جلو گذاشته اند.
پوناواال گفت: »بسیاری از تردیدها درمورد واکسن، به طور 
سنتی زمانی ایجاد می شود که افراد مشهور یا غیرمتخصص گفته 
باشند که واکسن ها ایمن نیستند. من همیشه از افراد مشهور 
و کسانی که چنین نفوذ فوق العاده ای در شبکه های اجتماعی 
دارند فقط درخواست می کنم کمی بیشتر مسئولیت پذیر باشند 

و قبل از اینکه چیزی بگویند در این مورد مطالعه کنند.

چگونه موسسه هندی سرم جهان را علیه کرونا  واکسینه می کند؟



وزیر بهداشت در مراسم تقدیر از بهورزان و مراقبان سالمت: 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
»در دوران کرونا، دنیا حیرت کرد چه شد که در 
دو ماه توانستیم مرگ و میر و اشغال تخت های 
بیمارستانی را به یک پنجم برسانیم. هیچ کاری 
نبود جز بکارگیری نظام قدرتمند شبکه بهداشتی 
که توانستیم از سرریز بیماران جلوگیری کنیم.«
به گزارش سپید، سعید نمکی روز یکشنبه در 
مراسم تقدیر از بهورزان و مراقبان سالمت اظهار 
داشت: »برای جهانیان سوال است، چه شد که 
ناگهان بیمارستانها در ایران خلوت شد، علت آن 
چیزی نبود جز توانمندی نظام شبکه بهداشتی و 
به میدان آمدن نیروهای بسیجی، هالل احمر در 

طرح عظیم شهید سردار سلیمانی.«
وی گفت: »کار عظیمی را سازماندهی کردیم تا 
بیماران در اولین مرحله تشخیص داده شوند، 
ایزوله و درمان شوند و کارشان به بیمارستان 
کشیده نشود. این توفیق جمهوری اسالمی ایران 
است که به رغم پیش بینی های سنگین جهانی با 
حداقل هزینه و خسارت تا امروز با مدیریتی 
شبکه  نظام  زیرساخت  بر  تکیه  با  و  هوشمند 
به  وزیر  هر  بهداشت  وزارت  در  شد.  محقق 
این زیرساخت شبکه توجه نکند، باخته است 
و هر کس از این زیربنای عظیم کمک بگیرد 

بازی را برده است.«
نمکی افزود: »با توجه به آشنایی که از ظرفیت 
بی بدیل نظام شبکه بهداشتی و توانایی بهورزان 
و مراقبان سالمت به عنوان دروازه بانان مبارزه با 
کووید۱۹ داشتیم، توانستیم این موفقیت را کسب 
کنیم. اکنون البته با خطر بزرگ ویروس جهش 

یافته مواجه هستیم، ویروسی که هر لحظه از 
بیرون یا داخل کشور ممکن است موج جدید 
کرونا را رقم بزند، هنوز جهش مهم ویروس که 
در سطح ماکرو بتواند به میزان سرایت و مرگ و 
میر اثر بگذارد نداریم اما با توجه به تنوع ژنتیک 
و قابلیت جهش ویروس، بروز آن بعید نیست.«
وزیر بهداشت گفت: »مرتب َکند و کاو می کنیم تا 
وضعیت ویروس کرونا را رصد کنیم و هیچ بعید 
نیست که از داخل یا بیرون کشور با جهش های 

جدید ویروس مواجه شویم.«
نمکی ادامه داد:  »در کشوری با وسعت جغرافیایی 
و تنوع ژنتیکی باال زندگی می کنیم و با توجه 
به خطر جهش ویروس باز هم برای رهگیری، 
تشخیص، قرنطینه و درمان زودرس بیماری هیچ 

ابزاری بهتر از شبکه بهداشت نداریم.«
شبکه  نظام  در  ما  ابزار  »مهم ترین  افزود:  وی 
بهورزان هستند که دروازه بانان نظام سالمت 
محسوب می شوند. باید آموزش مداوم بهورزان 
ابزارهای  از  استفاده  با  بهداشت  معاونت  در 
آموزش مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی 
و آموزشگاه ها با استفاده از موبایل تقویت شود.«
نمکی گفت: »اگر از من بپرسند، سودمندترین 
سرمایه گذاری بعد از انقالب در کشور چه بوده، 
بدون تردید می گویم ایجاد شبکه بهداشتی و 
تربیت بهورزان که من در سال ۷۱ در تشکیل 
و توسعه آن نقش داشتم. آن زمان این شبکه را 
به رئیس جمهوری وقت جناب آقای هاشمی 
رفسنجانی معرفی کردیم و ایشان با نگاه بسیار 
تیز بین و ژرف اندیشی که داشتند گفتند این 

یکی از بهترین جایگاه های خدمت به مردم در 
دنیا و منطقه خواهد بود.«

وی افزود: »با درخواست من، ایشان برای دریافت 
وام ۶۰۰ میلیون دالری از بانک جهانی و بعد 
تعیین روز بهورز موافقت کردند و کلنگ اولین 
خانه بهداشت را در یکی از روستاهای بم به 

زمین زدند.«
نمکی گفت: »همواره معتقدم بهورز گرانبهاترین 
عنصر نظام سالمت است. اگر بهورز نبود، امروز 
موفق ترین نظام سالمت در منطقه و جهان نبودیم 

و پرچم افتخار را برافراشته نمی کردیم.«
وی ادامه داد: »بدون بهورز و بدون خانه بهداشت 
چه پوشش ۱۰۰درصدی واکسیناسیون و چه 
کاهش مرگ و میر ها به یک دهم قبل از انقالب 
امکان نداشت. به عنوان یک سرباز کهن نظام 
سالمت زانو می زنم و دست همه این بهورزان 
چه آنها که بازنشسته شدند و چه آنها که اکنون 

کار می کنند را می بوسم.«
وزیر بهداشت گفت: »اکنون نیز می خواهیم این 
شبکه بهداشتی را تقویت کنیم و بنا داریم نظام 
شبکه را تا پایان دولت تکمیل کنیم هر جا خانه 
بهداشت کم داریم، آن را ایجاد می کنیم زیرا با 
پول یک تخت بیمارستانی می توانیم چند خانه 

بهداشت راه اندازی کنیم.«
وی ادامه داد: »نمی توانیم جایی مثل سیستان و 
البزر  با گیالن،  بلوچستان یا جنوب کرمان را 
نصاب  و چون حد  کنیم  مقایسه  مازندران  یا 
جمعیتی ندارند، خانه بهداشت نداشته باشیم، 
در این مناطق هر جا ۲۰ یا ۵۰ خانوار زندگی 

می کنند باید خانه بهداشت وجود داشته باشد تا 
مردم مجبور نباشند برای خدمات اولیه بهداشتی 

کیلومترها راه را طی کنند.«
نمکی گفت: »به زودی و تا پایان دولت ۴۰۰ 
خانه بهداشت عشایری ایجاد می شود و دختران 
ایل و عشیره در این مراکز مشغول می شوند و 
در مسیر قشالق و ییالق خدمات بهداشت اولیه 

را به عشایر کوچ رو ارائه می کنند.«

بهورزان؛ ارتش آماده و کاردان نظام سالمت
معاون بهداشت وزارت بهداشت هم در مراسم 
قدردانی از بهورزان، مربیان و مراقبان سالمت 
نمونه کشور گفت: »همواره هر زمان مشکلی 
پیش می آید اعم از سیل و زلزله و... و.، ما به 
محض اینکه یادمان می آید که یک نظام شبکه 
منسجم داریم، با اعتماد به نفس بسیار باال به 
در  که  کسانی  عنوان  به  بهورزان مان  حضور 
همه جای کشور حضور دارند، خیالمان راحت 
است که مانند یک ارتش آماده، قوی، شجاع 
و کاردان در حوزه سالمت وارد شده و مساله 

را جمع می کنند.«
علیرضا رئیسی ادامه داد: »حوادث زیادی اعم 
از سیل و زلزله در کشور داشتیم. خاطرم هست 
سامانه  طریق  از  کرمانشاه  زلزله  زمان  در  که 
الکترونیکی اولین کاری که کردیم این بود که 
غیاب  و  حضور  را  کرمانشاه  استان  بهورزان 
کنیم. بهورزانی داشتیم که خانه های شان خراب 
شده بود، اما دست از خدمت برنداشته بودند. 

ادامه در صفحه 10 

بهورز، گرانبهاترین عنصر نظام سالمت است

9 شماره ۱883 ۱۱ اسفند ۱3۹۹



 ادامه از صفحه 9
از  را  خانواده اش  اعضای  که  داشتیم  بهورزی 
دست داده بود، اما بالفاصله بعد از خاکسپاری 
یافته بود و خدمت  در حیطه خدمت حضور 
ارائه می داد. فداکاری های زیادی را در این حوزه 

دیده ایم که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.«
رییسی با بیان اینکه در نظام شبکه سه ویژگی 
اصلی داریم، گفت: »جامعه نگرترین کارکنان در 
حوزه سالمت، بدون تردید بهورزان و مراقبین 
بهورزان  ویژگی  اصلی ترین  هستند.  سالمت 
همان  دل  از  یعنی  است.  بودن شان  بومی  ما 
مردم و با همان فرهنگ و زبان بوده و همانجا 

زندگی می کنند.«
وی ادامه داد: »اگر طی این بیش از سه دهه هنوز 
انسجام شبکه به صورت قدرتمند حفظ شده، 
به دلیل همین ویژگی است و بیش از ۳۰ سال 
است که آن را تجربه می کنیم. کلمه بهورز در 
هیچ کجای دنیا نیاز به ترجمه ندارد و دنیا بهورز 
را با همین کلمه می شناسد. بهورز فراتر از یک 
شغل، یک سیستم است. دومین ویژگی بهورز 
است.  بهورزی  نظام  بودن  توسعه محور  بحث 
بهورزان ما نه تنها در حوزه های مستقیم بر سالمت 
بلکه در سایر حوزه ها هم نقش آفرینی می کنند. 
ویژگی سوم بهورزان ما در حوزه مهارت آموزی 
است. یکی از ویژگی های جمهوری اسالمی در 
نظام آموزش ما ادغام نظام آموزش پزشکی با 
ارائه خدمت است، اما با این وجود کسانی که 
در آموزشگاه های بهورزی ما آموزش می بینند، 

آموزش های شان مبتنی بر نیاز جامعه است.«
رییسی با بیان اینکه از سال ۲۰۱۰ به بعد سازمان 
جهانی بهداشت بحث UHC را مطرح کرد، 
نظام  قالب  در  قبل  از  را  موضوع  »این  گفت: 
پزشک خانواده در سطح روستا و شهرهای زیر 
۲۰ هزار نفر قسمت بزرگی از آن را انجام داده 
بودیم و نظام ارجاع و پزشک خانواده از مصادیق 
UHC است که در چندین استان پایلوت شده 
و گسترش می یابد. در عین حال پزشک خانواده 
شهری هم دارد استقرار می یابد که این ها به هم 
 UHC وصل می شوند و این یکی از نمادهای
بحث  شد،  انجام  که  اقداماتی  از  یکی  است. 
نظام تحول شهری یا پزشک خانواده شهری به 
ویژه بحث حاشیه ها بود که ۱۰ میلیون و ۴۰۰ 
هزار نفر حاشیه نشین شهرها را تحت پوشش 
قرار دادیم و برای شان بهورز و مراقب سالمت 
یکی  شود.  کامل  پوشش  این  تا  کردیم  تعین 
از اقدامات دیگری که انجام شد، بحث خانه 
بهداشت عشایری است که عشایر کوچ رو خانه 
بهداشت سیاری که طراحی شده داشته باشند و 
بهورز از دل خود همان افراد انتخاب شده است. 
طرح هر خانه یک پایگاه سالمت هم مطرح شد 
که ما را یک سطح جلوتر آورد. اگر قبال سطح 
یک ما شبکه بود، یک سطح پایه و جدید در 
ایجاد کردیم و یک حلقه جدیدی  خانواده ها 
سنگرمان  مرحله  یک  و  شده  ایجاد  که  است 

را جلوتر بردیم.«
وی گفت: »در زمینه مدیریت کووید-۱۹، اگر 
اکنون تفاوتی بین کشور ما و جاهای دیگر وجود 
دارد و موفق عمل کردیم، علتش این است که بجای 
تکیه بر درمان، بر حوزه بهداشت و پیشگیری تکیه 
کردیم و چهار گام غربالگری انجام شد. به عنوان 
گام پنجم هم بحث واکسیناسیون را داریم. شاید 
یکی از معضالت کنونی در دنیا، عالوه بر بحث 

تهیه واکسن، سرعت انجام واکسیناسیون است، اما 
ما در کشور یک ماشین بسیار قدرتمند انسانی به 
نام شبکه بهداشتی و درمانی داریم و اصال نگران 
سرعت واکسیناسیون در کشور نیستیم. به محض 
اینکه واکسن به دست ما می رسد، واکسیناسیون 
یکی از نمایش های قدرت ما خواهد بود و دنیا 
در آینده خواهد دید که ما ظرفیت انجام حتی 
ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون واکسیناسیون را داریم 
و آن را انجام می دهیم. این قدرت را در ۲۵۰۰ 
مرکز روستایی و شهری و ۵۰۰ بیمارستانی که 
کردیم،  پیش بینی  است،  مرکز  مجموعا ۳۰۰۰ 
قدرت انجام این میزان واکسیناسیون را داریم.«
وی گفت: »به جرأت اعالم می کنم که تقریبا 
هیچ روستای ۱۰۰۰ نفره ای در کشور نداریم که 
خانه بهداشت نداشته باشد، بدون شک داریم. 
مراکز  نوسازی  و  بازسازی  بحث  دیگر  نکته 
است که در این زمینه بسیار موفق بودیم. عمر 
حدود  بهداشت  حوزه  در  ما  بهداشتی  مراکز 
۲۶.۷ سال بود که اکنون به زیر ۱۰ سال رسیده 
همه  از  است.  کامل  هم  تجهیزاتمان  و  است 
عزیزان اعم از مربیان، ستاد، بهورزان، مراقبین 
سالمت، ماماهای نظام سالمت، کارشناسان و... 

و. تشکر می کنم.«

هملمن: ایران در ساخت واکسن یکی از 
پلتفرم های موفق منطقه را خواهد داشت

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران هم در این 
مراسم گفت: »ما از اپیدمی کووید۱۹ درس های 
زیادی آموختیم. یکی از مهم ترین درس ها، این 
است که سیستم سالمت، یک سیستم با ارائه 

خدمات برابر برای همه مردم است.«
کریستف هملمن اظهار داشت: »ایران در زمینه 
نام بهوزان یک نمونه  به  نیروهایی  از  استفاده 
ارتباطی  )بهورزها(  نیروها  این  است.  خاص 
امکانات  و  فیزیکی  نظر  از  نظام سالمت  بین 
و تسهیالت و مردم و خانواده هایی که به آن 

مراجعه می کنند، هستند.«
وی ادامه داد: »اخیرا در کمپین ملی کنترل فشارخون 
که در ایران انجام شد، ماهیت خانوارها برای تقویت 
و افزایش سالمتی بیشتر تقویت شد. همچنین در 
تمامی کمپین هایی که در طول کووید۱۹ شکل 
گرفتند، نیروهای مازاد نیز وارد عمل شدند و 
به بهورزها کمک کردند، از بسیج گرفته تا هالل 
احمر؛ چراکه همانطور که دیدیم بهورزها نیازمند 

حمایت و کمک همه جانبه هستند.«
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران بیان 
کرد: »در حال حاضر حدود ۷۰ درصد جمعیت 
در شهرها زندگی می کنند، اما در مناطق روستایی 
نیز همین شبکهPHC  و بهورزهای قدرتمند 
برای ارائه خدمت حضور دارند. چه بسا در دوران 
کرونا نیز قابلیت ها و پتانسیل های سیستم شبکه 
را در نقاط پرجمعیت سنجیدیم و اکنون می دانیم 

در کدام نقاط این سیستم باید تقویت شود.«
وی با تاکید بر تقویت سیستم های الکترونیک 
گفت: »در بازدید اخیر مدیر منطقه ای سازمان 
زمینه  در  ایشان  ایران،  از  بهداشت  جهانی 
تالش های پیشگیرانه و ردیابی تماس ها، تحت 
تاثیر قرار گرفته بودند که اینچنین دیتابیس فعالی 
وجود دارد. این باعث شد که کمپین های شما بسیار 
هدفمندتر عمل کرده و تالش های پیشگیرانه شما 

برای گروه های پرخطر مفیدتر باشد.«
ادامه در صفحه 11 
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هملمن خاطرنشان کرد: »در این دوران سخت، 
را  احترام ها  و  تشکرها  و  قدردانی ها  باالترین 
به بهورزان تقویم می کنم. همچنین، عمیق ترین 
همدردی را برای از دست دادن نیروهای ارزشمند 
نظام سالمت در مقابله با کووید19، ابراز می دارم. 
نیروهای خط  اهمیت  کووید19،  با  مقابله  در 
مقدم نظام سالمت نمایان شد و دیدیم که کادر 
اندازه  چه  تا  بیماری ها  با  مبارزه  در  سالمت 

تاثیرگذار هستند.«
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت: 
»روز شنبه توانستم خطوط تولید واکسن پاستور 
از کرج مشاهده کنم و فکر می کنم  را خارج 
ایران بسیار پیشرفته است و امیدوارم در تالش 
برای ساخت واکسن داخلی، موفق باشید و به 
کشورهای دیگر نیز کمک کنید. اطمینان دارم 
که در ساخت واکسن، ایران یکی از پلتفرم های 

موفق منطقه را خواهد داشت.«

نقش بهورزان در مقابله با کووید19
در این مراسم، رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت 
بهداشت هم اقدامات انجام شده در قالب نظام 
شبکه و از سوی بهورزان و مراقبان سالمت در 
در  کووید19  گیری  همه  با  مقابله  ملی  بسیج 

کشور را تشریح کرد.
دوران  »در  کرد:  اظهار  تبریزی  صادق  جعفر 
کرونا، ارتقای مراقبت  های بهداشتی و درمانی، 
پیشگیری از کووید19 از طریق ارزیابی و اجرای 
شناسایی  جامعه،  در  بهداشتی  پروتکل  های 
زودرس و تشخیص زودرس بیماران و ارجاع 
و  درمان  کووید19،  تخصصی  به سطوح  آنها 
مراقبت موارد خفیف بیماری و همچنین پیگیری 
افراد مبتال از جمله اقدامات بهورزان در حوزه 

بیماری کووید19 بوده است.«
بسیار  تاثیر  همچنین  »بهورزان  افزود:  وی 
بهداشت  وزارت  استراتژی های  در  زیادی 
انتقال  کاهش  اجتماعی،  فاصله گذاری  از  اعم 

ویروس و جداسازی و درمان سرپایی و مراقبت 
و پیگیری مبتالیان و افراد مشکوک به بیماری 

برعهده داشتند.«
تبریزی بیان کرد: »نظام شبکه در ایران و در بند 
بند اجزای آن بهورزان ما و مراقبین سالمت، نقش 
برجسته ای داشتند. در آمادگی برای کووید19 و 
در حوزه اقدام و کنترل آن، بهورزان، مراقبین 
سالمت و کل شبکه در چارچوب اصول شبکه 
عمل کردند. همچنین، از فناوری های مناسب اعم 
از سامانه  های نظام سالمت، سامانه  های تلفنی و 
سایر ظرفیت ها، استفاده شد. در جلب مشارکت 
مردمی نیز با تکیه بر برنامه هر خانه یک پایگاه 
سالمت  سفیران  تربیت  و  جذب  با  سالمت، 
و رابطین سالمت محالت اقدام شد. بنابراین، 
تمرکز بر ارائه خدمات بیشتر به افرادی بود که 
نیازمندی بیشتری دارند، مانند سالمندان، مادران 
که  بود  این  بر  تالش  تمام  کودکان،  و  باردار 
PHC وظایف و  شبکه در چارچوب اصول 

برنامه  هایش را انجام دهد.«
وی تصریح کرد: »اولویت مراقبت و پیشگیری بر 
درمان، اولویت مناطق روستایی و محروم، اولویت 
خدمات عمومی بر خدمات تخصصی، اولویت 
خدمات سرپایی بر خدمات بیمارستانی و نهایتا 
اولویت تفویض اختیار و عدم تمرکز در نظام 
شبکه، اولویت  های راهبردی نظام شبکه بودند 
که در بیماری کرونا نیز مورد توجه قرار گرفتند.«
تبریزی با بیان اینکه سه درگاه ورودی در حوزه 
غربالگری کرونا داشتیم، خاطرنشان کرد: »این 
سه درگاه، استفاده از سامانه  هایی مانند 4030، 
درگاه خود ارزیابیSalamat.gov.ir  که مردم 
نهایتا  و  بگیرند  تماس  می  توانستند  خودشان 
بهورزان و مراقبین سالمتی بود که با غربالگری 
و تفکیک افراد پرخطر و دارای عالئم و ارجاع 
آنها به سطوح باالتر گام بسیار درخشان را در 

مراقبت بیماران کووید19 برداشتند.«
رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت ادامه 
با همه  گیری کووید19  داد: »در بسیج مقابله 

چهار گام طی شد؛ در گام اول از پنج اسفند 
1398 تا 25 فروردین 1399، در کمتر از دو 
ماه بیش از 78 میلیون نفر از سوی بهورزان و 
مراقبین سالمت در کشور غربالگری شدند که 
96 درصد جمعیت کشور را شامل می شد. در 
گام دوم از اول اردیبهشت تا 31 تیر در عرض 
سه ماه 42 میلیون نفر از جمعیت ما به ویژه 
افراد در معرض خطر، افراد دارای بیماری های 
زمینه ای، مادران باردار و... از نظر عالئم کرونا 
غربالگری شدند. در گام سوم نیز اتفاق مهمی 
روی داد و 59 میلیون نفر غربالگری شدند و 
دلیل  به  مانده  جا  خدمات  غربالگری  این  در 

کووید-19 به مردم ارائه شد.«
تبریزی با بیان اینکه امروز در دنیا بین 25 تا 
65 درصد جاماندگی در ارائه خدمات بهداشتی 
وجود دارد، اظهار کرد: »با افتخار اعالم می کنیم 
که به واسطه وجود بهورزان، مراقبین سالمت و 
شبکه بهداشتی و درمانی، امروز عقب ماندگی 
در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی اولیه را 
نداریم و حتی در برخی خدمات مانند مراقبت 
از مادران باردار 104 درصد پوشش خدمتی را 
داشتیم که 10 درصد بیش از سال قبل است. بیش 
از هشت میلیون نفر خدمات جامانده را به صورت 
از شبکه بهداشت دریافت کرده اند.  حضوری 
18.5 میلیون نفر به صورت غیر حضوری و 9.5 
میلیون نفر هم خدمات مبتنی بر درخواست شان 

را دریافت کردند.«
وی ادامه داد: »در گام چهارم نیز در غربالگری 
شفاهی اقدامات جدیدی اضافه شد؛ ردگیری 
جداسازی،  پیگیری،  تماس،  معرض  در  افراد 
قرنطینه و اطمینان از ماندن افراد مشکوک در 
خانه و مصرف داروها از سوی بهورزان و مراقبین 
سالمت در طول طرح شهید سردار سلیمانی اجرا 
شد. در این طرح چهار دسته تیم داشتیم که شامل 
تیم های رهگیری، مراقبت در منزل، نظارتی و 
حمایتی بود. بهورزان و مراقبین سالمت در هر 
چهار دسته تاثیر داشتند اما بیشترین تاثیرشان 

در حوزه رهگیری بود. طبق آمار چهار اسفند 
ماه از 24 هزار تیم تشکیل شده، 16 هزار تیم در 
روستاها با 45 هزار عضو تشکیل شده است که 
32 هزار نفر از آنها را بهورزان تشکیل می دهند. 
همچنین هشت هزار تیم در شهرها با بیش از 

49 هزار عضو تشکیل شده است.«
تبریزی اظهار کرد: »از دو میلیون و 284 هزار 
نفری که تا چهارم اسفند ماه رهگیری شده اند، 
و  بوده اند  روستایی  مناطق  در  نفر  هزار   627
برای 46 درصد از آنها تست سریع کووید-19 
انجام شده که 10 درصد از آن ها مثبت بوده اند. 
در مناطق شهری یک میلیون و 657 هزار نفر 
غربالگری شدند که برای حدود 35 درصد از 
تست ها  درصد   9 و  آمده  به عمل  تست  آنها 
با  ارتباط  در  بخواهیم  اگر  است.  بوده  مثبت 
شبکه بهداشت و عملکردش در کرونا صحبت 
کنیم، باید گفت که شبکه به صورت تمام قد 
حضور  اپیدمی  این  و  کووید19  با  مقابله  در 

گسترده داشت.«
الکترونیک  ثبت  نظام  از  »استفاده  گفت:  وی 
هوشمند، ایجاد خطوط تلفن رایگان برای همه 
بهورزان و مراقبین سالمت با استفاده از پیش 
شماره 726 به منظور پاسخگویی به نیازهای مردم 
و هدایت مردم در مسیرهای ارجاع و ارزیابی 
سطح به سطح میزان آمادگی شبکه، از جمله 
اقدامات انجام شده در این حوزه بوده است.«

بهداشت  وزارت  شبکه  مدیریت  مرکز  رییس 
با بیان اینکه در همه گیری کووید19 از تمام 
ظرفیت های نظام شبکه بهداشت استفاده شد، 
ادامه داد: »از سال گذشته حدود 32 هزار نفر مبتال 
به کووید19 را در سطوح مختلف شبکه داشتیم 
و نظام شبکه 66 شهید سالمت را تقدیم کرده 
است. ازطرفی غربالگری و پیگری افراد تحت 
پوشش،  تحت  خانواده های  آموزش  پوشش، 
کاهش بار بیمارستان ها با توجه به غربالگری و 
پیگیری مستمر در نظام شبکه از جمله اقداماتی 

بوده است که در این دوره انجام شده است.«
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گزارش سپید به مناسبت روز ملی بهداشت محیط

  امین جاللوند
یکی از عمده نیروهای فعال در مقابله با کرونا، 
در  که  هستند  محیط  بهداشت  حوزه  فعاالن 
دوران پاندمی کرونا، بار مسئولیت هایشان چند 
بهداشت  بر  نظارت مستمر  برابر شده است. 
اماکن عمومی، یکی از مسئولیت های سنگین 
نیروهای بهداشت محیط در دوران کرونا است. 
اگرچه هم اکنون با کمبود شدید نیروی انسانی 
هستیم،  مواجه  محیط  بهداشت  حوزه  در 
تالشی  با  حوزه  این  در  فعال  نیروهای  اما 
مضاعف در دوران کرونا تالش کرده اند که این 
کمبودها کمتر به چشم بیاید. میزان بازدیدها و 
نظارت های بهداشتی فعاالن بهداشت محیط در 
دوران کرونا چند برابر شده است. این نیروها 
را می توان در خط مقدم مقابله و پیشگیری از 
کرونا دانست که نقش چشمگیری در کنترل 

کردند. ایفا  اپیدمی 
11 اسفند به عنوان روز ملی بهداشت محیط 
به  محیط  بهداشت  است.  شده  نامگذاری 
که  است  محیطی  عوامل  تمام  کنترل  معنی  
به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به شکل حاد 
می کند.  تهدید  را  انسان  سالمت  مزمن،  یا 
محیط  بهداشت  فعاالن  مسئولیت های  دایره 
شیوع  وجود  با  امسال  است.  گسترده  بسیار 
کرونا، دامنه این مسئولیت ها چند برابر شد. 
اخیر،  سال  یک  طول  در  نیز  دلیل  همین  به 
فرسودگی  با  محیط  بهداشت  کارشناسان 
که  طوری  شدند،  مواجه  فزاینده ای  شغلی 
نیروها در دوران پیک کرونا،  این  از  برخی 
بدون تعطیلی و استراحت در میدان خدمت 

داشتند. حضور 

کمبود جدی کارشناسان بهداشت محیط
در شرایطی که دایره فعالیت های فعاالن بهداشت 
محیط در دوران کرونا، بسیار بیشتر شده، اما 
چشمگیر  چندان  حوزه  این  در  نیرو  جذب 
نبوده است. مسئوالن نظام سالمت هم تاکید 
دارند که هم اکنون با کمبود جدی کارشناسان 
کمبود  همین  هستیم.  مواجه  محیط  بهداشت 
نیرو موجب افزایش شدید فشار کاری فعاالن 

بهداشت محیط شده است.
سیما سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت 
نیز با تاکید بر کمبود جدی بازرسان بهداشتی 
برای مهار کرونا، تاکید می کند: »وزارت بهداشت 
پیش از این بسیار درگیر نظارت بر شیوه نامه های 
بود و همه درباره اجرا نشدن  بهداشتی شده 
از وزارت  بهداشتی  نامه های  نظارت شیوه  و 

بهداشت پاسخ می خواستند. این در حالی است 
که ما تنها هفت هزار و ۵۰۰ بازرس بهداشتی 
رعایت  بر  روز  شبانه  بازرسان،  این  و  داریم 
اما  می کنند،  نظارت  بهداشتی  نامه های  شیوه 
این تعداد بازرس بهداشتی نمی توانند بر تمام 

اصناف نظارت کنند.«
او به نقش بی بدیل ناظران بهداشتی در فرآیند 
کنترل کرونا اشاره می کند و می گوید: »از زمان 
شیوع ویروس کرونا در کشور، نیرو های بهداشت 
محیط در اقصی نقاط کشور، دوشادوش پرسنل 
شاغل در نظام سالمت با تالش های بی وقفه و 
بدون چشمداشت نقش موثری در مدیریت این 
بیماری  از خود به نمایش گذاشتند. اقدامات 
ارزشمند آنها طی ماه های گذشته، کمک شایانی 
به کاهش فشار پرسنل بیمارستان و مراکز درمان 
کرده است. از مهم ترین اقدامات بخش بهداشت 
محیط می توان به ابالغ 116 پروتکل بهداشتی، 
تشکیل کمیته  کشوری بهداشت محیط جهت 
و  شهری  محیط های  بهسازی  و  هماهنگی 
اجساد  بهداشتی  تدفین  بر  نظارت  روستایی، 
مشکوک و قطعی مبتال به کووید 19، نظارت 
بر آزمون های برگزار شده با هماهنگی وزارت 
آموزش و پرورش و سازمان سنجش پزشکی، 
گندزدایی مراکز عمومی و خانه  بیماران مبتال 
همچنین  و  بیماران  کنترل  19برای  کووید  به 
آموزش متصدیان اصناف در بحث  کنترل و 

مراقبت از این بیماری اشاره کرد.«
بهداشت  معاون  رئیسی،  علیرضا  همچنین 
وزارت بهداشت هم با اشاره به کمبود ناظران 
خاطرنشان  کرونا،  دوران  در  محیط  بهداشت 
می کند: »وزارت بهداشت در کل حدود هفت 

هزار بازرس بهداشت محیط دارد که برای نظارت 
مصوبات  و  پروتکل ها  رعایت  بر  جانبه  همه 

ستاد ملی کرونا تعداد قابل توجهی نیست.«
رئیسی با تشریح جزئیات این کمبودها توضیح 
می دهد: »کل بضاعت وزارت بهداشت در حوزه 
نظارت در بخش بهداشت محیط، حدود هفت 
هزار نفر است، اما فقط سه میلیون و 2۰۰ هزار شغل 
در سامانه   salamat.gov.ir  ثبت نام کرده اند. 
با این هفت هزار نفر در کل کشور نمی توانیم 
نظارت دقیقی داشته باشیم و گزارش هایی هم که 
در حوزه نظارت می دهیم، بر اساس نمونه گیری 
تصادفی است. اگر در کنار هر نیروی بهداشت 
محیط وزارت بهداشت نیز شش نفر دیگر قرار 
به  از هفت هزار  ناظر  نیروهای  گیرند، حجم 
اقدام  این  می کند.  پیدا  افزایش  نفر  هزار   3۵
خیلی می تواند به ما در کنترل و ارزیابی رعایت 

پروتکل های بهداشتی کمک کند.« 
بهداشتی  بازرسان  مهم  نقش  به  اشاره  با  او 
می کند:  تاکید  درمان،  کادر  در حفظ سالمت 
شامل  درمانی  کارکنان  سالمت  از  »محافظت 
انتشار  از  جلوگیری  و  پرستاران  و  پزشکان 
آلودگی ناشی از بستری شدن بیماران و یا فوت 
مبتالیان بدحال و جلوگیری از افزایش مبتالیان 
با نظارت های محیطی از جمله خدمات همکاران 
بهداشت حرفه ای است. همچنین کارشناسان 
بهداشت محیط و بازرسان با هدف تامین، حفظ 
و ارتقای سالمت مردم  در عرصه های مختلف 
زندگی، نقش بسیار چشمگیری را در دوران 

کرونا ایفا کرده اند.«

پای دغدغه های فعاالن بهداشت محیط
کشور،  سراسر  در  محیط  بهداشت  بازرسان 
روزهای سخت و شلوغی را می گذرانند. نظارت 
بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، 
اماکن عمومی و ورزشی، آرامستان ها، مدارس، 
درمانی  بهداشتی  مراکز  بیمارستان ها،  صنایع، 
از  برخی  کشور،  عمومی  محیط های  سایر  و 
محیط  بهداشت  بازرسان  مهم  مسئولیت های 

در حوزه کنترل کرونا است.
محیط  بهداشت  گروه  رئیس  تاجیک،  مجید 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز به برخی 
اشاره  محیط  بهداشت  فعاالن  دغدغه های  از 
می کند. او با اشاره به مشکل کمبود کارشناسان 
بهداشت محیط به سپید می گوید: »واقعیت این 
است که باید تعداد کارشناسان بهداشت محیط 
افزایش پیدا کند. بر اساس آخرین استانداردهایی 
که به ما اعالم کرده اند، باید به ازای هر 3۰۰ 
مرکز و امکنه، یک کارشناس بهداشت محیط 
استاندارد  این  فاقد  ما  که  باشد  داشته  وجود 
هستیم. نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع 
مواد غذایی و اماکن عمومی در زمره وظایف 
کارشناسان بهداشت محیط است. متاسفانه در 
اغلب نقاط تهران، هنوز به این استاندارد یک 

کارشناس به ازای 3۰۰ مرکز نرسیده ایم.«
ادامه در صفحه 13 

جـدال با کـووید

11 اسفند به عنوان روز ملی 
بهداشت محیط نامگذاری شده 
است. بهداشت محیط به معنی  

کنترل تمام عوامل محیطی است 
که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، 

سالمت انسان را تهدید می کند. 
دایره مسئولیت فعاالن بهداشت 

محیط بسیار گسترده است. امسال 
با وجود شیوع کرونا، دامنه این 
مسئولیت ها چند برابر شد. در 

طول یک سال اخیر، کارشناسان 
بهداشت محیط با فرسودگی شغلی 

فزاینده ای مواجه شدند
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 ادامه از صفحه 12
او یادآور می شود: »این استاندارد مربوط به زمان 
قبل از کرونا است. االن با وجود بحث فاصله گذاری 
اجتماعی و کنترل کرونا، کارشناسان بهداشت محیط 
باید اماکن دیگری را هم نظارت کنند. یعنی وظایف 
دیگری نیز به ما محول شده است. با این وجود، 
کمبود نیروی انسانی در این بخش کامال ملموس 
است و ما با انجام برخی طرح ها تالش می کنیم 
که تا حدی این کمبودها را جبران کنیم. با توجه 
به اینکه به نظر می رسد دوران کرونا به این زودی 
تمام نشود و با بحران طوالنی مدتی روبرو باشیم، 
این کمبود نیروی انسانی در حوزه بهداشت محیط 

بر بحث نظارت ها تاثیر جدی می گذارد.«
تاجیک با اشاره به اینکه در تهران و کالنشهرها، 
بیشتر با مشکالت کمبود نیروی انسانی در حوزه 
بهداشت محیط مواجهیم، تاکید می کند: »در مراکز 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
یک کارشناس بهداشت محیط به ازای هر 460 
امکنه داریم. برخی اماکن دیگر نیز که در گذشته 
تحت پوشش ما نبود، نظارت بر این اماکن جدید با 
وجود شیوع کرونا و بحث فاصله گذاری اجتماعی 
به ما محول شد. مثال در گذشته، سطح نظارت های 
بهداشتی بر برخی اماکن مثل کفش فروشی ها و 
بوتیک ها بسیار کمتر بود، اما حاال با توجه به 
اهمیت فاصله گذاری اجتماعی باید بر این مراکز 
هم نظارت مستمر داشته باشیم. تعداد این مراکز که 
نیاز به نظارت های بهداشتی دارد، بسیار افزایش 
پیدا کرده است. همین موضوع، دایره مسئولیت 
بسیار گسترش  را  محیط  بهداشت  کارشناسان 

داده است. درواقع نسبت یک کارشناس به 460 
امکنه مربوط به دوران قبل از کرونا بود، اما االن 
باوجود کرونا قطعا تعداد اماکن در این نسبت، 
بسیار بیشتر شده است.« او خاطرنشان می کند: »در 
تهران به نسبت سایر شهرهای کشور با بیشترین 
تراکم صنوف مواجه هستیم. با این حساب، مشکل 
کمبود کارشناسان بهداشت محیط در تهران و 
کالنشهرها بیشتر از شهرهای کوچک است و 
وضع برخی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

در این زمینه، بهتر از تهران است.«
بهداشت  کارشناس  هراتی،  محمود  همچنین 
محیط نیز در گفتگو با سپید به دیگر مشکالت 
کارشناسان بهداشت محیط اشاره می کند و به سپید 
می گوید: »هرچقدر هم که تعداد نیروهای درمانی را 

افزایش بدهیم و تجهیزات پزشکی خریداری کنیم، 
نمی تواند به اندازه پیشگیری و رعایت پروتکل های 
بهداشتی موثر باشد. اگر منابع کافی برای جذب 
بازرسان بهداشتی وجود داشته باشد، هزینه این 
فرآیند بسیار کمتر از هزینه هایی خواهد بود که 
مجبوریم در بخش درمان کرونا هزینه کنیم.« او 
تاکید می کند: »اگر می خواهیم که جامعه پزشکی 
در مراکز درمان کرونا، فرصت نفس کشیدن داشته 
باشد و فشار کاری آنها، روز به روز بیشتر نشود، 
باید سرچشمه کرونا را خشک کنیم. این اتفاق هم 
با افزایش بازرسی های بهداشتی میسر است. در 
عین حال نیاز است که حمایت مادی و معنوی 
بیشتری از بازرسان بهداشت محیط انجام شود. 
خیلی از آنها با بازرسی از اماکن پرخطر و آلوده، 

جانشان را به خطر می اندازند، اما چون کارشان 
در حوزه پیشگیری است، کمتر به چشم مردم 
و رسانه ها می آید. فشار کاری آنها دست کمی 
از سختی کار کادر درمان ندارد و نیاز است که 
حمایت از آنها به عنوان یک عنصر مهم در مهار 

کرونا در اولویت باالتری قرار بگیرد.«
از سوی دیگر، حسن شکوهمندی، پژوهشگر 
به  اشاره  با  هم  محیط  بهداشت  کارشناس  و 
مشکالت کارشناسان بهداشت محیط در دوران 
کرونا، می گوید: »تمام مراحل تدفین افرادی که 
به دلیل کووید۱۹ فوت شده اند، باید با نظارت 
کارشناس بهداشت محیط باشد. برای گندزدایی، 
افرادِ  نظارت و آموزش خانه هایی که در آنجا 
مبتال یا مشکوک به کرونا وجود دارند، باز هم 
اینجا بچه های بهداشت محیط پای کار هستند 
و زحمت می کشند. همچنین در بحث بهداشت 
محیط و گندزدایی بیمارستان ها، نیروهای خدماتی 
با نظارت کارشناسان بهداشت محیط کار می کنند. 
این هم یکی دیگر از چالش های مهم است که ما 
امروز با آن روبه رو هستیم. متاسفانه تالش بچه ها 
در این موارد اصال دیده نمی شود، در حالی که در 
این زمینه هم خوب عمل کرده ایم. ضمن اینکه این 
مکان ها نقاط خطرناکی هستند، زیرا ممکن است 
کارشناسان بهداشت محیط خودشان آلوده شوند. 
با این وجود، ما همچنان مشغول کار، شناسایی و 

آموزش افراد هستیم.«
او یادآور می شود: »آموزش و تذکر از وظایف 
ما در طول  است.  بهداشت محیط  کارشناسان 

سال این موارد نظارتی را به طور مستمر داریم 
اینها را  و حاال در بحث شیوع کروناویروس، 
نظارت  و  می کنیم  دنبال  بیشتری  با حساسیت 
دقیق تری داریم. در چندین برهه زمانی به دلیل 
پیک کرونا، بسیاری از همکاران ما به تعطیالت 
و استراحت نرفتند. همچنین بچه های بهداشت 
محیط برای اینکه صنعت همچنان سرپا باشد، 
به  تامین سالمت و بهداشت  برای  ایستادند و 
عنوان یک اصل مهم و فراموش نشدنی کار کردند 
و پشت سالمت و بهداشت را خالی نگذاشتند.«
شکوهمندی توضیح می دهد: »بهداشت محیط یعنی 
کنترل شرایط محیط که به نحوی می تواند زندگی ما 
را تحت تاثیر قرار دهد. ما وظیفه داریم این شرایط 
محیطی را کنترل کنیم. ما در محیطی زندگی می کنیم 
که آب هست، هوا هست و خاک هم هست. در 
بحث آب، آب آشامیدنی سالم و مدیریت پساب 
وظیفه ما است. در بحث هوا کنترل آلودگی هوا 
وظیفه ما است و در بحث خاک نیز کنترل زباله 
و سالمِت خاک را وظیفه داریم. وقتی همه اینها 
کنترل شود، نتیجه اش می شود سالمت انسان. از 
طرفی ما به جز انسان موجودات ذره بینی و ریزی 
داریم که آنها هم در محیط ما زندگی می کنند و 
می توانند بر سالمت ما اثر بگذارند. ما نمی توانیم 

نسبت به تاثیر آنها نیز بی تفاوت باشیم.«
او عنوان می کند: »بنابراین ما با دو مساله روبه رو 
هستیم، یکی تاثیر انسان بر روی محیط و دیگری 
تاثیر محیط بر روی انسان. هدف غیر مستقیم 
بهداشت محیط می شود سالمت محیِط زیست و 
هدف مستقیم آن سالمت انسان می شود. حاال ما باید 
میان انسان و محیط یک نقطه تعادل پیدا کنیم. اگر 
این تعادل و توازن از میان برود نتیجه اش می شود 
بهداشت  کارشناس های  را  تعادل  این  بیماری. 

محیط به وجود می آورند.«
باید در نظر داشت که تاکنون شمار زیادی از 
نیروهای بهداشت محیط در کشور به بیماری 
کووید ۱۹ مبتال شده اند. برخی از آنها بهبود یافته اند، 
اما برخی هنوز درگیر بیماری در مراحل حاد 
هستند. بازرسان بهداشت محیط به دلیل تماس 
مداوم با مشاغل و اصناف گوناگون به شدت در 
معرض ابتال به کرونا قرار دارند و ریسک ابتال 
به این بیماری در آنها، بسیار باالست. حمایت 
متولیان از این گروه فعال می تواند کارشناسان 
بهداشت محیط را به ادامه خدمت در مسیر نبرد 

با کرونا، دلگرم سازد.

هراتی: هرچقدر هم که تعداد 
نیروهای درمانی را افزایش 
بدهیم و تجهیزات پزشکی 

خریداری کنیم، نمی تواند به 
اندازه پیشگیری و رعایت 

پروتکل های بهداشتی موثر 
باشد. اگر منابع کافی برای جذب 
بازرسان بهداشتی وجود داشته 
باشد، هزینه این فرآیند بسیار 
کمتر از هزینه هایی خواهد بود 

که مجبوریم در بخش درمان 
کرونا هزینه کنیم
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رئیسی: کل بضاعت وزارت 
بهداشت در حوزه نظارت در 
بخش بهداشت محیط، حدود 

هفت هزار نفر است، اما فقط 
سه میلیون و 200 هزار شغل 

در سامانه salamat.gov.ir  ثبت 
نام کرده اند. با این هفت هزار 

نفر در کل کشور نمی توانیم 
نظارت دقیقی داشته باشیم و 
گزارش هایی هم که در حوزه 

نظارت می دهیم، بر اساس 
نمونه گیری تصادفی است

تاجیک:  باید به ازای هر 300 
مرکز و امکنه، یک کارشناس 

بهداشت محیط وجود داشته باشد 
که ما فاقد این استاندارد هستیم. 

البته این استاندارد مربوط به 
زمان قبل از کرونا است. االن با 

وجود بحث فاصله گذاری اجتماعی 
و کنترل کرونا، کارشناسان 

بهداشت محیط باید اماکن دیگری 
را هم نظارت کنند. یعنی وظایف 
دیگری نیز به ما محول شده، اما 

کمبود نیروی انسانی در این بخش 
کامال ملموس است 



آغاز کارآزمایی بالینی واکسن »کووپارس« موسسه رازی

 علی ابراهیمی
نخستین مرحله کارآزمایی بالینی واکسن پروتئین 
نوترکیب موسسه رازی موسوم به »کووپارس« با 
تزریق واکسن بر روی دو داوطلب در بیمارستان 
رسول اکرم )ص( تهران آغاز شد. به گفته مسئوالن 
موسسه رازی ۱۳۳ نفر در فاز اول کارآزمایی 
نفر   ۱۳ و  دارند  مشارکت  واکسن  این  بالینی 
به عنوان پیش قراول، واکسن را در 8 روز دریافت 

خواهند کرد.
به گزارش سپید، علی اسحاقی، رئیس موسسه 
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در ابتدای 
این مراسم که صبح دیروز برگزار شد، گفت: 
»انستیتو واکسن سازی رازی ۹۶ سال است که 
واکسن می سازد و مردم نباید نگران باشند زیرا 
تمام نکات فنی و علمی در ساخت این واکسن 

لحاظ شده است.«

تشریح جزئیات واکسن تزریقی-
استنشاقی رازی

اینکه در حال حاضر واکسن های  بیان  با  وی 
و  می شود  تولید  رازی  موسسه  توسط  مهمی 
واکسن کووید ۱۹ نیز به زودی به سبد واکسن های 
این موسسه اضافه خواهد شد، اظهار داشت: 
»خوشبختانه مطالعات اولیه ساخت این واکسن 
از اسفندماه آغاز شد و مراحل مختلفی را طی 
سال  اسفندماه  واکسن  اولیه  طراحی  لذا  کرد؛ 
انجام شد و در فروردین ماه فرموالسیون  قبل 
واکسن نهایی گردیدد. همچنین در اردیبهشت 
و خردادماه تزریق به حیوان )میمون( را انجام 
بالینی  دادیم و مطالعات گسترده در فاز پیش 
صورت گرفت؛ البته از اواخر مردادماه مدارک این 
طرح به وزارت بهداشت ارائه شد و خوشبختانه 
۲۷ دی ماه مجوز انجام کارآزمایی بالینی واکسن 
دریافت شد و هفته گذشته نیز مجوز cta اخذ 

شد تا امروز شاهد اولین تزریق ها باشیم.«
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی افزود: »بر اساس برنامه قرار است ۱۳۳ 
نفر در فاز اول کارآزمایی بالینی این طرح واکسن 

آنها  نفر  کنند که ۱۳  را دریافت  و واکسن نما 
پیش قراول خواهند بود. البته از ۱۳ نفر پیش قراول 
در روز اول کارآزمایی بالینی دو نفر واکسن یا 

واکسن نما را دریافت می کنند.«
اسحاقی با بیان اینکه ۱۳ نفر ابتدایی قرار است 
طی 8 روز تزریق واکسن را تجربه کنند، گفت: 
»تزریق واکسن امروز )۱0 اسفند( بر روی دو نفر 
انجام خواهند شد و سپس به فاصله یک روز 
درمیان تزریق واکسن ها تا اتمام ۱۳ نفر انجام 
خواهد شد. همچنین ۱۲0 نفر دیگر به  مرور 

وارد مطالعه خواهند شد و قرار است پس از ۲۳ 
روز فاز نخست تزریق واکسن به اتمام برسد. 
البته مجوزهای فاز دوم مطالعه هم اخذ شده، 
اما باید نتایج فاز یک را ارائه داده و سپس فاز 

دوم را آغاز کنیم.«
وی تأکید کرد: »داوطلبانی که امروز )روز صفر( 
واکسن دریافت می کنند ۲۱ روز بعد دوز دوم 
واکسن  سوم  دوز  بعد  روز   ۵۱ و  )عضالنی( 

که استنشاقی است را دریافت خواهند کرد.«
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی در پایان در خصوص نحوه گزینش دو 

داوطلبی که واکسن را دریافت کردند، گفت: 
»این دو نفر از طریق ثبت نام در سایت داوطلبان 

کارآزمایی بالینی انتخاب شده بودند.«

نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران بر 
کارآزمایی بالینی

علوم  دانشگاه  رئیس  کوهپایه زاده،  جلیل 
کارآزمایی  آغاز  مراسم  در  هم  ایران  پزشکی 
بالینی واکسن پروتئین نوترکیب موسسه رازی 
موسوم به کووپارس، با تشکر از تیم موسسه 
تحقیقات واکسن سازی رازی گفت: »دانشگاه 
علوم پزشکی ایران مفتخر است که در این مطالعه 
بالینی فعال است و سهم خود را در بیمارستان 
رسول اکرم )ص( انجام می دهد. البته خوشبختانه 
تیم موسسه رازی در ماه های اخیر توانست بخشی 
از نشانه های خودکفایی در کشور را نشان دهد.«
وی با تشکر از زحمات دانشمندان سهیم در 
ساخت این واکسن اظهار داشت: »اعالم آمادگی 
می کنیم تا کارآزمایی بالینی واکسن را به درستی 
پیش ببریم و امیدواریم در چند ماه آینده واکسنی 
ارزشمند در سطح ملی و بین المللی تولید شود و 
بتواند بشریت را از معضل کرونا رهایی دهد.« 
کوهپایه زاده در پایان تأکید کرد: »دانشگاه بستر علم 
است و امیدواریم این تجربه به خوبی پیش برود.«

امکان بازطراحی کووپارس در برابر 
جهش های ویروس

کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی هم در این 
مراسم که در بیمارستان رسول اکرم برگزار شد، 
گفت: »پلتفرم  تولید واکسن تزریقی-استنشاقی 
کووپارس یکی از امن ترین پلتفرم های دنیا است؛ 
یا  زنده  نیمه  زنده،  جرم  پلتفرم  این  در  زیرا 
کشته از ویروس را وارد بدن نمی کند. عالوه 
بر این حجم تزریقی که اتفاق می افتد بسیار کم 
این  ازاین رو  است.  میلی لیتر  دودهم  و حدود 
پلتفرم به گونه ای ترکیب شده است که با سایر 
واکسن های تزریق شده به بدن تداخل نداشته 
باشد. همچنین این پلتفرم در خصوص جهش های 
ویروس کرونا قابلیت بازطراحی مجدد دارد.«

وی در ادامه به روند ساخت واکسن در موسسه 
تحقیقات  »موسسه  افزود:  و  کرد  اشاره  رازی 
واکسن و سرم سازی رازی با بروز عالئم بیماری 
کرونا در کشور مانند سایر بیماری های عفونی 
دیگر که در کشور رایج می شود، نسبت به آن 
با  بتواند  تا  کرد  تالش  و  بوده  مسئولیت پذیر 
تولید واکسن به کادر درمان و مردم کمک کند.«
خاوازی با بیان اینکه بنده همزمان با آغاز بحران 
کرونا در کشور رئیس موسسه تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشاورزی بودم، اظهار داشت: »موسسه 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بالغ بر ۲0 
موسسه تحقیقاتی دارد که در آنها ویروس شناسان 
بسیاری با گیاهان و حشرات و انواع جانوران آبزی 
مانوس هستند. در ابتدای این پاندمی ما از این محققان 
درخواست کردیم تا برای موضوع کرونا گرد هم 
آیند و موضوع را از ابعاد گوناگون بررسی کنند.«

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در دل این جلسات 
به تیم خوبی رسیدیم، افزود: »انگیزه دانشمندان جوان 
این موسسه بسیار ستودنی بود. البته ازآنجاکه طراحی 
واکسن و الزامات آن بسیار پیچیده است در این 
بخش داده های مطالعات پیشین انستیتو رازی هم به 
کمک آمد و از اسفندماه سال قبل تا اواخر فروردین 
سال جاری کار طراحی واکسن صورت گرفت. 

ادامه در صفحه 15 

دومین واکسن ایرانی کرونا وارد فاز انسانی شد
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علی اسحاقی، رئیس موسسه 
تحقیقات واکسن و سرم سازی 

رازی: قرار است ۱۳۳ نفر در فاز 
اول کارآزمایی بالینی این طرح 

واکسن و واکسن نما را دریافت 
کنند که ۱۳ نفر آنها پیش قراول 

خواهند بود و از این تعداد دو 
نفر در روز اول کارآزمایی بالینی 

واکسن را دریافت کردند

جلیل کوهپایه زاده، رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی ایران: 
امیدواریم در چند ماه آینده 

واکسنی ارزشمند در سطح 
ملی و بین المللی تولید شود 

و بتواند بشریت را از معضل 
کرونا رهایی دهد



15 شماره 1883 11 اسفند 1399

 ادامه از صفحه 14
ازاین رو تالش شد تا با حداقل قطعه از ویروس 
نداشته  واکسن ساخته شود و قطعات اضافی 

باشد تا شاهد عوارض نباشیم.«
خاوازی با اشاره به اینکه از اواخر فروردین تا 
تأکید  شد،  انجام  سنجی ها  دوز  اردیبهشت ماه 
کرد: »یک اصل مهم داشتیم و آن این بود که 
با بروز هر اتفاقی ما کار خود را انجام دهیم و 
تحت تأثیر هیجانات اجتماعی قرار نگیریم و 
تالش کنیم تا واکسنی تولید شود که همه دنیا 

به آن احسنت بگوید.«
وی افزود: »پس از دوز سنجی، واکسن یکبار بر 
روی تمام حیوانات تست شد و ما گایدالین ها 
را در اختیار دوستان قراردادیم و در ادامه رازی 
با ۵۰۰ حیوان آزمایش ها را آغاز کرد. البته ما 
در بحث تدارک میمون برای آزمایش پروسه 
پیچیده ای داشتیم و حتی برخی همکاران ما در 
جریان انتقال میمون ها از کشورهای آفریقایی 

تعداد  باالترین  با  سرانجام  اما  شدند،  بیمار 
میمون آفریقایی کارآزمایی بر روی میمون را 
بر  آزمایش  اتمام  با  درنهایت  و  دادیم  انجام 
روی حیوانات پرونده ها به وزارت بهداشت 

ارسال شد.«
گفت:  بهداشت  وزیر  از  تقدیر  با  خاوازی 
برای  ایشان  دولت  به  بنده  ورود  »به محض 
تیم واکسن سازی پدری کردند و لحظه به لحظه 
شرایط را رصد کردند تا تأیید کارآزمایی بالینی 

انسانی را بگیریم.«
اینکه  بیان  با  ادامه  در  وزیر جهاد کشاورزی 
چندین نسل از ایرانیان حداقل یک واکسن از 
انستیتو رازی را دریافت کرده اند، اظهار داشت: 
که  دارد  ویژگی  چند  نوترکیب  واکسن  »این 
باید اعالم کنیم. نخست اینکه ما می توانستیم 
از تکنولوژی های قدیمی واکسن سازی استفاده 
کنیم، اما تصمیم گرفتیم از تکنولوژی دیگری 
دنیا  سازهای  واکسن  بهترین  که  ببریم  بهره 
تصمیم  ازاین رو  بودند.  کرده  انتخاب  را  آن 
نیمه زنده یا کشته  پلتفرم جرم زنده،  گرفتیم 
از ویروس را وارد بدن نکنیم؛ بنابراین یکی 
ساخت  برای  را  دنیا  پلتفرم های  امن ترین  از 

کردیم.« انتخاب 
واکسن حجم  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تزریقی که اتفاق می افتد، بسیار کم است، افزود: 
»میزان مایع تزریقی حدود دودهم میلی لیتر است 

این واکسن  دیگر  این هم ویژگی خاص  که 
است. البته ما تنها به خود واکسن فکر نکردیم 
و تالش کردیم تا زنجیره انتقال بیماری قطع 
شود؛ لذا همین تأکیدات بود که منجر به تهیه 
دوز استنشاقی واکسن شد؛ بنابراین امروز با 
افتخار می گوییم که بسیاری از واکسن سازهای 
دنیا دوز استنشاقی ندارند و مثل ما کارشان به 

لحاظ علمی به اتمام نرسیده است.«
وزیر جهاد کشاورزی در پایان با تأکید بر اینکه 
در مراحل پیش بالینی این واکسن وسواس فراوانی 
صورت گرفته است، گفت: »این پلتفرم به گونه ای 
ترکیب شده است که با سایر واکسن های تزریق 

شده به بدن تداخل ندارد. همچنین این پلتفرم 
در مورد جهش های ویروس کرونا نیز قابلیت 

بازطراحی مجدد را دارد.«

انجام فاز نخست کارآزمایی بالینی 
در۲۳ روز

موسسه  تحقیقات  معاون  فالح،  محمدحسین 
سرم سازی رازی هم در مراسم آغاز کارآزمایی 
بالینی واکسن کووپارس مراحل تزریق واکسن 
پروتئین نوترکیب به 133 داوطلب را در فاز 

نخست کارآزمایی بالینی تشریح کرد.
وی گفت: »روز اول دو تزریق انجام می شود 
و روز دوم تزریق نداریم. همچنین روز سوم 
واکسن به چهار نفر دیگر تزریق خواهد شد 
و روز پنجم نیز تزریق نخواهیم داشت. عالوه 
بر این روز هفتم واکسن به چهار نفر و روز 
آخر واکسن به 3 نفر دیگر تزریق خواهد شد؛ 
بنابراین درمجموع واکسن در 8 روز به 13 نفر 

در مرحله اولیه فاز یک تزریق خواهد شد.«
فالح افزود: »یک هفته پس از تزریق واکسن به 
13 نفر، واکسن به 1۲۰ نفر در ۴ گروه 3۰ نفره 

تزریق خواهد شد و سه گروه واکسن با دوزهای 
مختلف و یک گروه پالسیبو )واکسن نما( را 

دریافت خواهند کرد.«
معاون تحقیقات موسسه سرم سازی رازی با بیان 
اینکه فرآیند کارآزمایی بالینی در فاز نخست 
۲3 روز طول خواهد کشید، اظهار کرد: »بعد از 
۲1 روز هر نفر یک دوز دیگر واکسن دریافت 
خواهد کرد و 3۰ روز بعد از تزریق دوز دوم 

فرد دوز استنشاقی را دریافت می کند.«
فالح ادامه داد: »پیش بینی ما این است که 1۴ 
روز بعد از تزریق به آخرین نفر آنالیزها انجام 
و داده ها به سازمان غذا و دارو ارسال شود. 
همچنین در فاز دوم ۵۰۰ نفر در ۲ گروه ۲۵۰ 
می کنند  دریافت  را  پالسیبو  و  واکسن  نفره 
نخست  فاز  نتایج  اساس  بر  که  را  دوزی  و 
اثربخشی و ایمنی بهتری داشته باشد به افراد 

تزریق می شود.«
نفر  اینکه در فاز سوم ده ها هزار  بیان  با  وی 
واکسن را در سنین مختلف دریافت می کنند، 
افزود: »نکته حائز اهمیت این است که موسسه 
رازی بخش پرورش حیوانات آزمایشگاهی دارد 
سابقه  به  توجه  با  را  پیش بالینی  مطالعات  و 
سبز  میمون  روی  بر  رازی  موسسه  برجسته 
بهترین  به عنوان شبیه ترین حیوان و  آفریقایی 
گزینه برای تست حیوانی انجام داده است و 
واکسن را بر روی ۲۵ نمونه میمون سبز آفریقایی 
بین المللی  تست کرده که بر اساس مطالعات 

این عدد نسبت خوب و باالیی است.«
فالح در خاتمه اظهار داشت: »بیش از 8 ماه از 
تزریق واکسن در نمونه های حیوانی می گذرد و 
تا به امروز شاهد ایمنی و بی ضرر بودن واکسن 
بالینی هم  امیدواریم مراحل  ازاین رو  هستیم. 
همین طور با موفقیت پیش برود. ضمن اینکه 
سرمایه گذاری  بالینی  تحقیقات  به موازات  ما 
دنبال  را  صنعتی  تولید  خطوط  راه اندازی  و 
بخش  دوم  فاز  پایان  با  امیدواریم  و  می کنیم 
طراحی صنعتی انجام شود و دوز مؤثر و کافی 

در اختیار جامعه قرار گیرد.«

کاظم خاوازی، وزیر جهاد 
کشاورزی: این پلتفرم به گونه ای 

ترکیب شده که با سایر 
واکسن های تزریق شده به بدن 

تداخل ندارد. همچنین این 
محصول در جهش های ویروس 

نیز قابلیت طراحی مجدد دارد

محمدحسین فالح، معاون 
تحقیقات موسسه سرم سازی 

رازی: به موازات تحقیقات 
بالینی، راه اندازی خطوط تولید 

صنعتی نیز دنبال می شود و 
امیدواریم در پایان فاز دوم 

بخش طراحی صنعتی انجام 
شود و دوز مؤثر و کافی در 

اختیار جامعه قرار گیرد



مبتالیان به ام اس و نگرانی های چندگانه

مبتالیان به ام اس به دلیل بیماری خود با مشکالت 
متعددی روبرو هستند. فعال هیچ درمان قطعی برای 
این بیماری وجود ندارد و روش های درمانی موجود 
روی متوقف کردن واکنش های خودایمنی و مدیریت 
عالئم و حمالت بیماری  تمرکز دارند. ترس  از 
آینده، مشکالت محیط های کار و ترس از بیکاری 
به دلیل بیماری، مسائل فرهنگی و ازدواج و ... برخی 
دغدغه های مبتالیان به ام اس در ایران است و طبیعی 
است که در چنین شرایطی مبتالیان به ام اس نباید 

اضطراب تهیه دارو داشته باشند.
تامین  برای  زیادی  اخیرتالش های  در سال های 
بیمه ای  پوشش  با  اس  ام  به  مبتالیان  داروهای 
اما  است،  تقدیر  قابل  که  انجام شده  حداکثری 
برخی کمبودهای اخیر درزمینه داروهای اصلی یا 
مکمل بیماران آن ها را مضطرب کرده است که این 

گزارش بر این موضوع متمرکز است.

ممکن است داروی جایگزین مناسب نباشد
علی باقری ۳۰ سال دارد و هفت سالی است که 
بیماری اش تشخیص داده شده است. وی می گوید: 
»مدتی با کمبود دارو مواجه بودم، که شرایط خیلی 
سختی بود. داروی دیفوزل را هر چه در کل تهران 
گشتم پیدا نکردم. به جای آن داروی جایگزین را 
گرفتیم که دچار عوارضی مانند کم شدن دید و 
بی حسی دست ها شدم. مسئوالن حتما می توانند برای 
بیماری های خاصی مثل ام اس دارو را همیشه تهیه 
کنند. اهمیت مشکل ما هم مثل اهمیت نبودن انسولین 
است. انگار برخی اوقات برخی مراکز دارو را دارند 
اما توزیع نمی کنند. من می ترسیدم که می خواهند 
دارو را گران کنند که توزیع نمی کنند. برای بیماران 
هزینه این بیماری و داروهای آن زیاد است و تازه 

این بیماری هزینه های جانبی زیادی هم دارد. در 
کشور ما که همه چیز هست باید دارو رایگان باشد. 
اگر دارو را رایگان نمی کنند حداقل قیمت را باال 

نبرند که به بیماران فشار نیاید.«

دسترسی به دارویی که بیمار می خواهد
نوشین دختر جوانی است که چند سال اخیر را با 
ام اس سر کرده است. او می گوید پزشکان برایش 
مکملی خارجی تجویزکرده اند که اخیرا اصال پیدا 
نمی شود و داروی تگرتول تجویزشده برای او هم 
در بازارموجود نیست و مشابه آن مثل نمونه اصلی 
پاسخ نمی دهد. نوشین می گوید: »وقتی یک دارو را 
مصرف می کنی بدنت به آن عادت می کند، طبیعی 
است که حتی دارویی با اسم یکسان که کارخانه های 
مختلف می سازند با هم فرق دارد و برای همین 
باید بیماری که دارو به شدت برایش مهم است و 
با یک دارو خوب است باید به همان دارویی که 

می خواهد دسترسی داشته باشد.«

بیمار نباید دارویی که با آن کنترل است 
را تغییر دهد

با داریوش افشاری متخصص مغز و اعصاب در 
خصوص کمبود داروهای مبتالیان به ام اس و 
جایگزینی داروها صحبت کردیم. وی می گوید: 
بیماری های  در  دارو  ازکمبود  مواردی  »باالخره 
مختلف می بینیم و در مورد ام اس هم گاهی داروهای 
اصلی و گاهی داروهایی که برای درمان عوارض 
بیماری به کار می رود، مثل تگرتول و مدافینیل، پیش 
می آید که کمیاب می شوند. تغییر دارو به داروی 
مشابه می تواند گاهی در فرد مشکالتی ایجاد کند. 
من به شخصه دیده ام که بیمار دارویی را از شرکت 

ایرانی می گرفت که آن هم نایاب  شد و از یک 
شرکت دیگر ایرانی دارو را تهیه کرد. بعد از مدتی 
به من گفت فنی توئین این کارخانه را می خوردم 
و خوب بودم، اما حاال که از کارخانه دیگری تهیه 
می کنم همه بدنم کهیر زده است. در مورد داروهای 
خارجی و مشابه آن ها هم نمونه هایی داشتیم که بیمار 
پس از تغییر دارو دچار کهیر و تنگی نفس شده اند؛ 
بنابراین بهتر است بیمار دارویی که استفاده می کند 
و با آن راحت است و جواب خوبی به درمان داده 
است، را ادامه بدهد. مسئولین هم قطعاً به این فکر 
باشند که همه انواع داروها در کشور موجود باشد.«

مشکل هزینه و مشکل نبود دارو
خانم ط از آذربایجان غربی می گوید: »من۴۶ سال 
دارم و ۴ سال است بیماری ام اس من تشخیص 
داده شده است، چند ماهی است که دارویم به 
سختی گیر می آید. در این موارد سرگیجه و استرس 
می گیرم و دست و پایم بی حس می شود. داروی 
دیفوزل استفاده می کنم که این روزها کمیاب است. 
معموالً این دارو را مخصوص ۴-۵ نفر به شهرستان 
ما می فرستند که البته با تأخیر هم هست، داروی 
جایگزین را هم نمی توانم مصرف کنم. حالم بد 
می شود و خستگی من را از پا درمی آورد. دست 
و پای چپم کرخت می شود. در این ماه های اخیر 
دارو به شهرستان نمی رسد و چون کم می فرستند 
هرکس زودتر بخرد دارو دارد. مشکل اصلی ما پیش 
از این فقط مشکل هزینه ها بود ولی چند ماهی است 

استرس و نگرانی کمبود دارو هم داریم.«

قیمت داروها باال است
می گوید:  شهر  شاهین  از  مظفرزاده  حسین 

»همسرم ۵۵ سال دارد و ۱۲ سال هم هست که 
ام اس دارد. به طور کلی قیمت داروها باالست و 
شاید باشند بیمارانی که نتوانند دارو را تهیه کنند. 
ما در ماه برای ۶۰ کپسول نزدیک ۸۰۰ هزار تومان 
پول می دهیم. گاهی اوقات بیمه هزینه ها را قبول 
می کند و گاهی اوقات هم نه. مثاًل بیمه ها هزینه 
کاردرمانی را گاهی قبول نمی کنند. باید بگویم ماه 
قبل به ما داروی مکمل و نیز دارویی که همسرم 
برای عالئم شبیه تشنج مصرف می کردند را ندادند 
و داروی جایگزینی که به ما دادند استفاده کردیم 
که بیمار ما در ابتدا با این داروی جایگزین سردرد 
گرفته بود ولی آن را ادامه داد و حاال کمی بهتر است، 
در کل باید بگویم ام اس بیماری خاص است و 
بیماران بخاطر شرایط خاص بیماری نباید اضطراب 
داشته باشند و مثال نباید نگران کمبود دارو باشند.«

مشکالت ما زیاد است
سهیال از قزوین می گوید: »مشکالت ما زیاد است. 
من در فضای مجازی با دیگر مبتالیان در تماس 
هستم و برای همین اخبار مربوط به کمبود یک 
یا چند دارو به شدت ما را نگران می کند. مدتی 
داروی آونکس اصال پیدا نمی شد و افرادی که 
از آن استفاده می کردند خیلی اضطراب داشتند، 
بعد نوبت تایسبری رسید و حاال هم دیفوزل 
کمیاب شده است. به جایی هم اعتراض می کنیم 
می گویند داروی مشابه استفاده کنید. این درحالی 
است که برخی بیماران کامال به داروی خودشان 
جواب می دادند و حاال عوض کردن آن ها شاید 
برایشان خوب نباشد و تازه ازلحاظ روحی هم 

به آن ها آسیب می زند.«

از کمیابی تا  نایابی داروهای ام اس
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در نشست خبری مدیران بهزیستی استان تهران عنوان شد

  یاسر مختاری
سازمان بهزیستی از جمله سازمان هایی بود که به دلیل 
وظایف خود در برابر انبوه مددجویانی که عموما 
از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند فعالیت های 
این  در  داد.   انجام  کرونا  دوره  در  را  مختلفی 
میان یکی از وظایف سازمان بهزیستی پیشگیری 
از معلولیت در کودکان به وسیله غربالگری های 
مختلف از جمله غربالگری تنبلی چشم کودکان 
است که در صورت تشخیص دیرهنگام ممکن 
است به نابینایی افراد منجر شود. این موضوع در 
دوره کرونا به دلیل ترس والدین از ابتالی کودکان 
خود به کرونا تا حد زیادی از سوی این خانواده ها 
به حاشیه رفت چنانکه معاون توسعه پیشگیری 
سازمان بهزیستی استان تهران از کاهش 55 تا 60 

درصدی این غربالگری خبر می دهد.

250هزار مددجو تحت پوشش بهزیستی تهران
به گزارش خبرنگار سپید، امین شاهرخی مدیرکل 
بهزیستی استان تهران در نشست خبری فعالیت های 
بهزیستی در سال 99 و طرح پیشگیری از تنبلی 
چشم که امروز دهم اسفندماه برگزار شد با بیان 
اینکه سازمان بهزیستی یک سازمان اجتماعی و 
حمایتی است که رسالت اصلی آن جلوگیری از 
آسیب های اجتماعی است، گفت: »در مجموعه 
بهزیستی استان تهران از ۲50 هزار مددجو نگه داری 
و حمایت می شود، این مددجویان شامل کودکان 
بی سرپرست و بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، 
معلوالن مراجعه کننده به مراکز روزانه و معلوالن 
ساکن در مراکز شبانه روزی، سالمندان و معتادان 

متجاهر و غیر متجاهر است.«

وی بیان کرد: »در حوزه اجتماعی نیز  حدود هزار 
و 60 مرکز داریم که دلیل عمده این تعدد مراکز، 
وجود مهدهای کودک است که باتوجه به اتفاقات 
اخیر و واگذاری امور کودکان به وزارت آموزش 
و پرورش، قرار است مهدهای کودک نیز به این 
وزارت خانه واگذار شوند اما در عمل هنوز چنین 

اتفاقی رخ نداده است.«
شاهرخی ادامه داد: »۸00 مهدکودک تحت نظر 
بهزیستی استان تهران هستند. همچنین حدود ۲00 
کلینیک مددکاری و 60 مرکز به عنوان مراکزی که 
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را نگهداری 

می کنند نیز فعال هستند.««
مدیرکل بهزیستی استان تهران تصریح کرد: »در 
حوزه توانبخشی حدود ۳0۷ مرکز در سطح بهزیستی 
استان تهران فعال هستند که 90 مرکز از بیماران 
روانی مزمن را نگهداری می کنند. همچنین ۸0 مرکز 
شبانه روزی نگهداری معلوالن و حدود ۱۳0 مرکز 
نیز خدمات روزانه ارائه می دهند. ضمن اینکه9۱5 
مرکز در حوزه پیشگیری فعالیت می کنند که بخش 

عمده ای از آنها مراکز مشاوره ای هستند.«
وی افزود: »در سال گذشته علی رغم تمام مشکالت 
و تنگدستی هایی که در زمینه مسائل اقتصادی ایجاد 
شد، حتی یک روز هم مستمری مددجویان تحت 
پوشش سازمان بهزیستی عقب نیفتاد و موفق شدیم 
حتی در انتهای سال این مستمری را افزایش داده 

و ۲0 درصد به میزان آن اضافه کنیم.«
شاهرخی با اشاره به کمک 5 میلیارد تومانی بنیاد 
مستضعفان، به اداره کل بهزیستی استان تهران  در 
اوایل شیوع کرونا در کشور اظهار کرد: »این مبلغ 
را در قالب بسته های ۲50 هزار تومانی به عنوان 

کمک هزینه بهداشتی ایام کرونا به مددجویان دچار 
ضایعه نخاعی بسترگرای سراسر کشور اختصاص 
دادیم و بالفاصله بعد از ورود این مبلغ به حساب 

سازمان، حساب این افراد شارژ شد.«
مدیرکل بهزیستی استان تهران بیان کرد: »عالوه بر 
5 میلیاردی که در ابتدای کرونا به حساب بهزیستی 
واریز شد، بالغ بر ۱۳0 میلیارد تومان نیز از جانب 
بنیاد مستضعفان به حساب مشارکت های مردمی 

سازمان بهزیستی واریز شده است.«

اتفاقی عجیب در ابتدای شیوع کرونا
شاهرخی یادآور شد: »از ابتدای امسال و در ایام 

کرونا که همه مستأصل بودند اتفاقات عجیب و 
غریبی در همان ابتدا رخ داد. ما شاهد بودیم که 
درب برخی از مراکز نگهداری باز شد. این مراکز 
نگهداری تحت پوشش ما نبودند. یکی از این 
مراکز، فشافویه بود. حدود  5 هزار نفر از این 
افراد آزاد شدند و چهره شهر کامال به هم ریخت. 
بهزیستی  ماده ۱6  بر کمیته  این وظیفه  مجددا 
استان تهران واگذار شد. پس از آن اتفاق، مراکز 
را مجددا بسیج کردیم تا بتوانیم افرادی که در 
سطح معابر هستند و باعث برهم ریختگی شهر 
تهران شده اند را جمع آوری کنیم. امروز موفق 
شدیم این افراد را جمع آوری و تحت پوشش 
قرار دهیم. حدود ۱۸ هزار معتاد متجاهر را غربال 
کردیم و از این تعداد، حدود ۷ هزار نفر را در 

مراکز خودمان نگهداری می کنیم.«
مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به راه اندازی 
مراکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد تصریح کرد: 
»در گذشته 5 درصد معتادان درمان می شدند و 
95 درصد به چرخه اعتیاد باز می گشتند با هم 
اندیشی که صورت گرفت مراکز جامع درمان 
راه اندازی شد  فرد محور است  بازتوانی که  و 
ارائه  افراد بهبودیافته  در این مراکز آموزش به 
و اشتغال برای آن ها ایجاد شود. در یک ماهه 
گذشته نیز ۳0 مرکز جامع درمان بازتوانی معتادان 
راه اندازی شده است. در آینده نه چندان دور با 
انجام درست این برنامه شاهد کاهش جمعیت 

معتادان خواهیم بود.«
اجتماعی قسمت های  یادآور شد: »حوزه   وی 
مختلفی وجود دارد. زنان سرپرست خانوار در 
سطح استان تهران ۱۲ هزار و ۸00 نفر هستند که 
تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند. همچنین4 
هزار دانش آموز و 6۲۸ نفر دانشجو تحت حمایت 

سازمان بهزیستی استان تهران هستند.«
ادامه در صفحه 18 

کاهش 60 درصدی غربالگری تنبلی چشم کودکان
اتفاقات عجیب در ابتدای شیوع کرونا
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 ادامه از صفحه 17
شاهرخی با اشاره به طرح جذب و حمایت از کودکان 
کار و خیابان، گفت: »اقداماتی را در جهت حمایت 
و جذب این کودکان و پاک کردن چهارراه ها از 
وجود کودکان کار و خیابان داشتیم. شایسته نیست 
که کودکی که باید کنار خانواده و مدرسه باشد در 
معابر و چهارراه به امرار معاش بپردازد. سازمان 
بهزیستی وظیفه خود می داند که این معضل را 
کاهش دهد، ما میخواستیم این طرح ساماندهی 
کودکان کار را شروع کنیم، اما با محدودیت هایی 
مواجه شدیم. اما باز همکاران ما فعالیت خود را 

ادامه و کار خود را شروع کردند.«
مدیرکل بهزیستی استان تهران ادامه داد: »امروز 
باتوجه به بستر و زمینه های خوبی که در این زمینه 
فراهم شده، امیدواریم رسانه ها بازوی ما در طرح 
جذب کودکان کار شوند، مردمی که کودکان را 
مشاهده می کنند، به شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی 
اعالم کنند. اگر میخواهید کمکی کنید این کمک 
را به حساب مشارکت های بهزیستی استان واریز 

کنید تا در جای درست هزینه شود.«
وی یادآور شد: »بعد از حدود ۵ ماه، امروز شاهدیم 
که ۶۲۸ کودک در مراکز ما جمع آوری و شناسایی 
شدند و از این میان تنها تنها ۱۲ کودک مجددا به خیابان 
بازگشته اند. کاری که در این طرح انجام می دهیم 
حمایت و توانمندسازی خانواده های آنان است.«

شاهرخی درباره افتتاح مراکز مثبت زندگی، نیز گفت: 
»پس از ۴۲ سال از پیروزی انقالب اسالمی یکی 
از افتخارات ما این است که در آینده ای نزدیک 
به دست رئیس جمهوری مراکزی افتتاح خواهد 
شد که مراکز بهزیستی کوچک خواهند بود. ما در 
آینده نزدیک شاهد افتتاح مراکز مثبت زندگی در 
سطح بهزیستی کل کشور بهزیستی استان تهران 
خواهیم یود. البته این مراکز اکنون راه اندازی شده 
و مراکزی هستند که ۲۲ خدمت ما را جامعه هدف 
خواهند رساند.« مدیرکل بهزیستی استان تهران در 
مورد واکسیناسیون سالمندان و افراد معلول نیز اظهار 
کرد: »با ۲0 هزار دوز واکسن کرونا که در اختیار 
سازمان بهزیستی قرار گرفت. اکسیناسیون سالمندان، 
بیماران روانی مزمن و افراد دارای معلولیت از پنج 

شنبه هفته گذشته در مراکز بهزیستی آغاز شد.«

خطرات تنبلی چشم
در ادامه این نشست محسن فتاپور معاون توسعه 
پیشگیری سازمان بهزیستی استان تهران نیز با بیان 
اینکه در ارتباط با طرح کشوری پیشگیری از تنبلی 
چشم اظهار کرد: »معاونت امور توسعه پیشگیری 
بهزیستی استان تهران شامل ۴ دفتر اعتیاد، مشاوره و 

روان شناختی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و 
پیشگیری از معلولیت ها )نابینایی، شنوایی و ژنتیکی( 
است؛ موضوع تنبلی چشم مربوط به دفتر پیشگیری 

از معلولیت مربوط است.«
وی اظهار کرد:  »کمتراز یک میلیون مورد تنبلی 
چشم در کشور وجود دارد، دخالت درمانی در 
ارتباط با این موضوع بین ۳ تا ۶ سال است و در 
غیر این صورت می تواند حتی به نابینایی منجر 
شود،تنبلی چشم اگر در زمان مناسب تشخیص 
داده شود قابل درمان است، اما اگر بعد از ۷ سالگی 
کودک یا نهایتا ۱0 سالگی اش تشخیص داده شود، 
نمی توان اقدامی برای آن انجام داد..« معاون امور 
توسعه و پیشگیری بهزیستی استان تهران افزود:» 
تنبلی چشم عالئم خاصی نداشته و می بایست هر 

سال )۳ تا ۶ سالگی( معاینه در این زمینه انجام شود.«
فتاپور در خصوص فعالیت های انجام شده در بحث 
پیشگیری از تنبلی چشم در سال ۹۸  تصریح کرد: 
»۶۱۶ هزار و ۱۹0 کودک در رده سنی ۳ تا ۶ سال 
غربال شدند که ۲ هزار و ۵۷۳ مورد تنبلی چشم 
تشخیص داده شد.« وی افزود: »عدم درمان تنبلی 
چشم برای هر کودک ساالنه یکصد هزار و ۱۴۵ 
تومان هزینه سربار اجتماعی دارد در حالیکه سرانه 
اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم تنها ۳ هزار 
تومان است: با دخالت های انجام شده هر ساله ۱۱ 
میلیون و ۱00 هزار تومان از بار مالی اضافه شده 
به جامعه برای نگهداری یک کودک مبتال به تنبلی 

چشم جلوگیری می شود.«
معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان 
تهران با بیان اینکه فرایند طرح پیشگیری از تنبلی 

چشم در سه سطح تشخیص غربالگری، اپتومتری 
و درمان انجام می شود، گفت: »متأسفانه در سال ۹۹ 
با شیوع کرونا استقبال مردم از این طرح حدود ۵۵ 
تا ۶0 درصد کاهش داشت و به عدد ۳۷۴ هزار 
و ۹0 مورد رسید که از این تعداد ۱۶00 کودک 

دارای تنبلی چشم شناسایی شدند.«
فتاپور با بیان اینکه کلیه پروتکل های بهداشتی در 
پایگاه ها رعایت می شود، گفت: »بازه زمانی ۳ تا ۶ 
سال دوره طالیی تشخیص تنبلی چشم است که 

کودکان در هر سال باید معاینه شوند.«
وی با اشاره به لزوم مراجعه خانواده ها برای غربالگری 
تنبلی چشم، خاطرنشان کرد: »الزم است هر سه 
سال یکبار کودکان برای غربالگری چشم به مراکز 
غربالگری مراجعه کنند، اما متأسفانه با عدم مراجعه 

خانواده ها برای غربالگری مواجه هستیم.«
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345 جلد تاکنون منتشر شده است  بیش از 000
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ طب در ایران

قیمت هر جلد 125 هزارتومان با 10 درصد تخفیف می شود 100 هزارتومان
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شاهرخی: در گذشته 5 درصد 
معتادان درمان می شدند و 

۹5 درصد به چرخه اعتیاد باز 
می گشتند با هم اندیشی که 

صورت گرفت مراکز جامع درمان 
و بازتوانی که فرد محور است 
راه اندازی شد در این مراکز 

آموزش به افراد بهبودیافته ارائه 
و اشتغال برای آن ها ایجاد شود

شاهرخی: با 20 هزار دوز 
واکسن کرونا که در اختیار 

سازمان بهزیستی قرار گرفت. 
اکسیناسیون سالمندان، 

بیماران روانی مزمن و افراد 
دارای معلولیت از پنج شنبه 

هفته گذشته در مراکز 
بهزیستی آغاز شد

فتاپور: متأسفانه در سال 
۹۹ با شیوع کرونا استقبال 
مردم از این طرح حدود 55 

تا 60 درصد کاهش داشت و 
به عدد ۳۷4 هزار و ۹0 مورد 
رسید که از این تعداد هزار و 
600 کودک دارای تنبلی چشم 

شناسایی شدند.«
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بهورز، گرانبهاترین عنصر نظام سالمت
 محمد نسیمی/ وبدا
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