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رییس جمهور:  خبـر

امیدوارم پاییز امسال از واکسن داخلی آنفلوانزا  استفاده کنیم
رییس جمهور گفت: »تولید واکسن آنفلوانزا چیزی 
است که مورد نیاز جامعه  ما است و باید آن را 
می داشتیم چرا که همیشه این واکسن را وارد 
می کردیم اما امیدوارم در پاییز امسال بتوانیم از 

واکسن آنفلوانزا داخلی استفاده کنیم.«
به گزارش سپید، حسن روحانی روز پنج شنبه در 
آیین بهره برداری از پنج طرح ملی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در  بخش 
واکسن تحول بزرگی در کشور رخ داده است، 
اظهار کرد: »ما هر ساله در فصل پاییز میلیون ها 
دوز واکسن را خریداری می کردیم و حاال گرچه 
آنفلوانزا در سال 99 تحت الشعاع کرونا قرار گرفته 
است که در سال جاری هم همین خواهد بود اما 
تولید واکسن آنفلوانزا چیزی است که مورد نیاز 
جامعه  ما است و باید آن را می داشتیم چرا که 

همیشه این واکسن را وارد می کردیم.«
وی افزود: »امیدوارم در پاییز امسال از واکسن 
آنفلوانزای داخلی بتوانیم استفاده کنیم. البته برای 
ما همیشه این موضوع وجود داشت که اگر تحریم  
دچار  پزشکی  نیاز  موارد  لحاظ  از  بشویم  هم 
بر این  مشکل نمی شویم چرا که رسم معموالً 
بود که حتی آن جالدانی که در طول تاریخ ما 
را تحریم می کردند در زمینه مسائل پزشکی و 
دارویی دست به این کار نمی زدند اما دیدیم که 
ترامپ روی دست همه این جالدان بلند شد و 

در این  بخش هم تحریم داشتیم.«
روحانی تاکید کرد: »حتی در دوران کرونا هم 
ترامپ حاضر نشد در این زمینه استثنایی قائل شود 
و این کار را با قدرت در زمینه پزشکی و دارویی 
ادامه داد، اما امروز می دانیم که به اعتراف خودشان 
و دولتی که امروز در آمریکا روی کار است این 
تحریم ها شکست خورده است و آن نتیجه ای که 
می خواستند و به قول خودشان دنبال سرنگونی 
جمهوری اسالمی بودند را به دست نیاوردند.«

رییس جمهوری با بیان اینکه برای ما جای غرور 
است که قدم به قدم در زمینه های علمی و فناوری 
در حال خودکفا شدن هستیم، یادآور شد: »این امر 
به ویژه در زمینه بهداشت و درمان برای ما بسیار 
مهم است. در ذهن ما این بود در زمینه بهداشت و 
درمان هیچوقت در هیچ جایی فشار و تحریم بر 
ما وارد نمی شود. همیشه در دنیا مرسوم بود آنانی 
که تحریم کننده و در تاریخ بسیار جالد بودند، 
معموالً دارو، غذا و نیازمندی های ضروری یک 

ملت و یک جامعه را استثنا می کردند.«
وی با اشاره به تحریم های همه جانبه ترامپ در 
روی  ترامپ  »اما  کرد:  اظهار  گذشته  سال های 
دست همه جالدان تاریخ زد و جنگی را علیه 
ملت ایران شروع کرد که هیچ استثنایی نداشت، 
مانند جنگی با سالح های شیمیایی، میکروبی و 
اتمی که مسکونی و غیرمسکونی سرش نمی شد و 
یک تحریم کامل و تمام عیار و یک جنگ بزرگ 

علیه ملت ما شروع کرد.«
روحانی با بیان اینکه یکی از کشورهایی که صدمه 
فراوانی از کرونا خورد خود آمریکا بود، تاکید 
کرد: »خود آنان با معضل بزرگی در این زمینه 
مواجه شدند اما دولت یاغی و ضدقانون آمریکا 

در دوران کرونا هم هیچ توجه نکرد، هیچ تسهیلی 
قائل نشد و هیچ تحریمی را برطرف نکرد و حتی 
برای خرید دارو و واکسن مورد نیاز ما هیچ گونه 
تسهیالتی فراهم نشده و همه مشکالت، پیش 

روی ما بوده است.«
رییس جمهوری گفت: »برای خرید واکسن از 
کوواکس با مشکالت عدیده ای برای جابجایی پول 
مواجه شده ایم. پول در بانک های خارجی داریم 
اما همه آنها توسط تحریم آمریکا قفل شده است.«
وی تصریح کرد: »امروز هم دولت جدید آمریکا 
به زبان، کامال مدعی است که ترامپ خطا کرد 
راه  ترامپ  را می گوید که  این  به صراحت  و 
غلط را انتخاب کرده و فشار حداکثری شکست 
خورده است؛ همه دنیا این را اعتراف می کنند 
که فشار حداکثری نسبت به ملت ایران برای 
بوده اند، صددرصد  گرفته  نظر  در  که  اهدافی 

شکست خورده است.«
روحانی ادامه داد: »هدف آنان به هم ریختن اقتصاد 
ایران و جامعه ایران و در تصور خودشان سرنگونی 
نظام بود که در این هدف خود صد درصد شکست 
خورده اند. البته مردم ما در این سال ها فشار، رنج 
و زحمت فراوانی متحمل شده اند اما اینکه ما در 
یک جنگ در برابر قدرتی مانند آمریکا مواجه 
شویم، سه سال مبارزه و ایستادگی کنیم و به 
طور قطعی پیروز شویم، یکی از افتخارات بزرگ 
ملت و دولت ایران و همچنین افتخار برای رهبر 
انقالب است که هدایت های الزم را از اول نسبت 
به دولت و مسیری که باید انتخاب کنیم ارشاد 

کردند و امروز هم ارشاد می کنند.«
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه امروز بسیار 
خوشحالیم که در زمینه واکسن آنفلوانزا قدم به 
قدم در حال رسیدن به خودکفایی کامل هستیم، 
»امیدوارم در زمینه کرونا هم در  تصریح کرد: 
ماه های پیش رو به نقطه ای برسیم که بتوانیم به 
توان داخلی خود تکیه کنیم. البته امروز رسانه های 

ضد ایران مداوم حرف می زنند و ادعا می کنند 
که ایران نتوانست به موقع واکسن را به مردم 
برساند یا اینکه کم رسیده اما این درحالی است 
که کشورهایی که توانستند به نسبت، واکسن های 
قابل قبولی ارائه کنند به تعداد انگشتان دو دست 

هم نمی رسد.«
روحانی ادامه داد: »همه کشورها در حال حاضر 
گرفتار واکسن هستند، چون تولید واکسن در دنیا 
کم است و به اندازه نیاز نیست. به اندازه یک 
جمعیت چند میلیاردی در دنیا، نیاز به واکسن 
وجود دارد. از سوی دیگر واکسن کرونا هم دو 
تولیدی،  مرحله ای است پس دوبرابر دوزهای 
واکسن نیاز می شود.« وی با اشاره به تالش های 
دولت برای خرید واکسن و اقدام برای تولید یادآور 
شد: »ما جزو کشورهای سرآمدی هستیم که به 
موقع سفارش خرید دادیم. اینکه آمریکا مانع شده 
است و انتقال پول ما را یکی دو ماه معطل کرده 
است به همین دلیل در مجموعه کوواکس نوبت 
ما کمی عقب افتاده است؛ مقصر آن آمریکا است 

و باید فحش آن را به ترامپ بدهند.«
رییس جمهوری تصریح کرد: »اما به جای این 
که شهامت داشته باشند در برابر آمریکا بایستند 
و حرف خود را بزنند، به ملت و  بخش بهداشت 
و درمان ما یا به  بخش سیاسی دولت و بانک 
مرکزی حمله می کنند که اینها همه دروغ و فریب 
و تحریف رسانه های ضدایرانی و ضدملت ایران 
است و مربوط به جمهوری اسالمی و مسئوالن و 
رهبری نیست.« روحانی یادآور شد: »با کشوری 
قرارداد واکسن بستیم، آمریکایی ها مانع شده اند. 
یعنی آمدند و به شرکت هایی که  بخش هایی از 
واکسن را از بیرون تامین می کنند، فشار آوردند 
و 10 میلیون دوز واکسنی که قرار بود وارد کشور 

کنیم را قفل کردند.«
وی ادامه داد: »ما 1۶ میلیون و ۸00 هزار دوز 
واکسنی که از کوواکس خریداری کرده بودیم، 

به تدریج  بخش کوچکی از آن وارد شده است 
و بقیه هم وارد کشور می شود. پس ما اقدامات 
خود را انجام داده ایم، ما از هند واکسن خریده ایم 
و پول آن را هم پرداخت کرده ایم اما می گویند که 
قوه قضاییه ما مانع شده است و نمی توانیم واکسن 
را به شما بدهیم. بنابراین می خواهم بگویم این 
مسئله ساده ای نیست؛ دولت، وزارت بهداشت 
و درمان و بانک مرکزی همه اقدامات الزم را 
انجام دادند و من از روز نخست تاکید کرده ام و 
دستور داده ام و االن هم تاکید می کنم چیزی برای 
ما مقدم بر مسئله واکسن نیست. هر جا واکسن 
باشد ما بالفاصله پول آن را تامین و خریداری 

می کنیم تا وارد کشور شود.«
رییس جمهوری با بیان اینکه مدافعان سالمت از 
واکسن های موجود استفاده می کنند، اظهار کرد: 
»این  بخش مهم است و در اولویت دریافت واکسن 
هستند. در مرحله بعد هم آنانی که در سن باالتر 
هستند و بیماری زمینه ای دارند از واکسن استفاده 
خواهند کرد. در کنارش تالش خواهد شد واکسن 
داخلی هم به ثمر بنشیند و وارد بازار شود. اما 
بدانید دو ماه دیگر وقتی به اندازه کافی واکسن 
آمد و واکسن داخلی ما هم تولید شد آنها شرمنده 
ملت ایران می شوند و روسیاهی برای زغال خواهد 
ماند.« وی با اشاره به افتتاح طرح های ملی در 
این مراسم، تاکید کرد: »بخشی از افتتاحیه امروز 
به تولید یک رام با هفت واگن مترو اختصاص 
داشت که جزو نیازهای فوری ما در کالنشهرها 
است. امروز این قدرت پیدا شده بتوانیم واگن های 
مورد نیاز را تولید کنیم و به تدریج روی پای 

خود بایستیم و خودکفا شویم.«
به گزارش ایسنا، روحانی در پایان با اشاره به 
افتتاح ناحیه نوآوری دانشگاه شریف گفت: »این 
شتاب دهنده ها هستند که دانشگاه را باید به تولید 
وصل کنند و این اتصال را به بازار فروش برسانند 

تا شاهد یک تحول بزرگ باشیم.«
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وزیر بهداشت: خبـر

آنچه می بینید اثرات خرید های پیش از عید و صف طوالنی خرید مرغ است
هنوز باید منتظر موج ناشی از سفرها باشیم

وزیر بهداشت در نامه ای به معاونین درمان، بهداشت 
و غذا و دارو وزارت بهداشت و روسای دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور و 7 بند راهبرد اجرایی 
جهت کاهش فشار سنگین به بخش های بستری 
بخصوص  بیمارستانی  تخت  کمبود  احتمال  و 

مراقبت های ویژه را ابالغ کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این نامه به 

شرح زیر است:
جناب آقای دکتر جان بابائی 

معاون محترم درمان
جناب آقای دکتر رئیسی

معاون محترم بهداشت
جناب آقای دکتر شانه ساز

معاون محترم و رئیس سازمان غذا و دارو
رئیس / سرپرست دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی .............
 با سالم؛

پیرو مکاتبات و مذاکرات قبلی باتوجه به التهاب 
ناشی از موج چهارم بیماری COVID-19 در 
کشور، همانگونه که در مکاتبات قبل یادآور شدم 
پیشبینی از ارتفاع موج جدید سنگینتر و حجیم تر از 
امواج قبلی است. آنچه همکارانم در روزهای اخیر 
از موارد بستری می بینند ناشی از بی توجهی های 
قبل از سفرها بخصوص بازارهای شلوغ، صف های 
طوالنی و درهم فشرده مرغ و غیره است و افزایش 
تصاعدی موارد سرپایی حاکی از اثرات سفرهای 
نوروزیست که از روزهای آینده باید منتظر افزایش 

موارد بستری باشیم.
لذا جهت کاهش فشار سنگین به بخش های بستری 
بخصوص  بیمارستانی،  تخت  کمبود  احتمال  و 
را  زیر  موارد  به  توجه  مجددا  ویژه  مراقبت های 

یادآور می شوم:
1. گام جدید طرح شهید سلیمانی با همکاری 
بسیج و سازمان های مردم نهاد در قالب محله 

محور کماکان به عنوان اولین سطح مراقبتی و 
بیماریابی باید مورد توجه قرار گیرد.

مراکز 16 و 24 ساعته سرپایی باید بشدت   .2
گسترش یابد. در این مراکز حتما نمونه گیری و انجام 
تست، آموزش مراجعه کنندگان، یافتن نزدیکان در 
تماس با فرد مبتال، ایزوله کردن آنها و در صورت نیاز 
ارجاع به کلینیکهای تنفسی بسیار حائز اهمیت است.
3. تجربه مدیریت بیماری در موج جدید با ویروس 
انگلیسی در استان خوزستان نشان داد درمان سریع 
ضد ویروس در بیماران عالمت دار و پرخطر در اولین 
روزهای ابتال در کاهش بار ویروس و پیشگیری از 
شروع فاز مخرب ایمونولوژیک بسیار مؤثر است. لذا 
در کلیه مراکز سرپایی توسط پزشک متخصص و یا 
پزشک عمومی مطلع بر مبنای پروتکل های ابالغی، 
درمان ضد ویروس با داروهایی که در پروتکل های 
ابالغی معاونین محترم بهداشت و درمان قید شده 
ضروری است. این داروها حتما توسط رئیس محترم 
سازمان غذا و دارو و معاونین غذا و داروی استان ها 
باید در داروخانه های منتخب به مقدار کافی ارائه 
گردد. خوشبختانه کمبود دارویی نداریم و ضرورت 

دارد تعداد داروخانه های منتخب به حد کافی و لیست 
آنها در مراکز درمان سرپایی نصب شود تا بیماران 
جهت تهیه دارو سرگردان نشوند. این داروها طبق 
مصوبه، تحت پوشش بیمه های سالمت و تأمین 

اجتماعی و بیمههای مکمل می باشند.
4. طبق دستور رئیس جمهور محترم و همراهی 
شد  قرار  بودجه  و  برنامه  سازمان  محترم  رئیس 
معوقات دانشگاه ها که از محل منابع طرح تحول و 
1درصد ارزش افزوده در سال گذشته تأمین نشد 
سریعا انجام و مطالبات طرف های قرارداد در مراکز 
سرپایی پرداخت گردد. ضمنا قرار شد جهت راه اندازی 
تخت های بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی نزدیک 
به بهره برداری نیز منابع در اسرع وقت تأمین گردد.
هماهنگی روسای دانشگاه ها با معاونت محترم توسعه 
مدیریت و منابع و معاونین محترم درمان و بهداشت 

در این راستا بطور مستمر ضروریست.
5. جهت قطع هرچه زودتر زنجیره انتقال ویروس 
خطرناک جهش یافته، نظارت دقیق و مستمر بر رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی الزامیست. هرگونه قصور در 
عدم گزارش بموقع پروتکل شکنی ها در کلیه سطوح 

به عهده رئیس محترم دانشگاه استان خواهد بود. قویا 
باید بر اجرای پروتکل ها نظارت و هرگونه نقص آن ها 
باید به مراجع ذی صالح منعکس گردد. رونوشت 
مکاتبات همه روزه به دفتر اینجانب نیز ارسال شود.
6. باتوجه به احتمال ورود ویروس های موتاسیون 
یافته غیر انگلیسی توسط مسافرین بازگشته از سفرها، 
بخصوص از کشورهای همسایه، مرزهای هوایی 

و زمینی بشدت کنترل گردد.
کلیه موارد باید نمونه گیری و پس از اطمینان از 
عدم آلودگی اجازه ورود داده شود. سازمان هالل 
احمر نیز در این راستا آماده همکاری می باشد. ضمنا 
همانگونه که قبال ابالغ کرده ام، مرتب باید نمونه های 
ادواری جهت NGS ارسال گردد تا از عدم وجود 

موتاسیون داخلی نیز مطمئن شویم.
معاون محترم تحقیقات و فناوری و معاون محترم 
بهداشت در این راستا کمک خواهند کرد. در این 
مورد استان هایی همچون هرمزگان، بوشهر و دیگر 
توسط  بار  تخلیه  اسکله  که  جنوبی  استان های 
کشتی های خارجی دارند با توجه به ورود بارهایی 
از کشور برزیل و هندوستان و شیوع ویروس جهش 
یافته برزیلی و بشدت موتاسیون یافته هندی شدیداً 
مراقب باشند تا هرگونه تماس مستقیم و غیر مستقیم، 
عامل انتقال ویروس نشود ضمن آنکه باید به نحو 
مقتضی از عدم آلودگی خدمه و بار این کشتی ها 
قبل از رسیدن به اسکله مطمئن شویم. این دقت 
با سطحی دیگر مشمول بنادر شمالی و گمرکات 
دیگِر کشور نیز می شود. همزمانی آلودگی کشور با 
ویروسی غیر از ویروس جهش یافته انگلیسی کار 

را غیر قابل کنترل خواهد کرد.
7. الزمست استفاده از ظرفیت مطب ها، کلینیک ها 
و بیمارستانهای خصوصی و خیریه به نحو احسن 

مورد توجه قرار گیرد.
توفیق کلیه عزیزان را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

دکتر سعید نمکی

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه متاسفانه 
1۵۵ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند، 
گفت: »بر این اساس مجموع جان باختگان این 

بیماری به 64 هزار و 39 نفر رسید.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از 
روز پنج شنبه تا جمعه )20 فروردین 1400( و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 22 هزار 
و 47۸ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور 
شناسایی شد که 2۵67 نفر از آنان بستری شدند. 
بر این اساس مجموع بیماران کووید19 در کشور 

به دو میلیون و 29 هزار و 412 نفر رسید.«
وی افزود: »متاسفانه 1۵۵ بیمار کووید19 جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به 64 هزار و 39 نفر رسید.«
به گفته الری، خوشبختانه تاکنون یک میلیون و 
693 هزار و  ۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 
بیمارستان ها ترخیص شده اند. سخنگوی وزارت 
بهداشت همچنین گفت: »427۸ نفر از بیماران 
مبتال به کووید19 در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.« الری ادامه 
داد: »تا کنون 13 میلیون و 494 هزار و 296 آزمایش 
تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
وی گفت: »در حال حاضر 2۵7 شهرستان قرمز 
و 129 شهرستان نارنجی هستند و بر اساس 
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت »از« 
و »به« شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع 

است. همچنین ۵1 شهرستان در وضعیت زرد و 
فقط 11 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.«

الری گفت: »باید توجه کرد که سرعت موارد 
بستری بیماران در موج جدید بیماری حدود 3.7 
برابر مدت مشابه در موج های دوم و سوم بیماری 

است. این سرعت افزایش از ابتدای سال 1399 
بی سابقه بوده است. بر این اساس با توجه به شرایط 
بسیار خطرناک بیماری، کلیه دستگاه های اجرایی 
و نهادهای حاکمیتی باید با آرایشی تمام جنگی و 
با حداکثر توان در میدان نبرد با ویروس حاضر 
شوند.« الری ادامه داد: »در عین حال هر یک از 
ما اعم از مردم و مسئوالن باید خود را به منزله 
سربازان این نبرد سهمگین قلمداد کنیم. امیدواریم 
با همکاری جدی دستگاه های اجرایی کشور در 
اعمال محدودیت ها و نظارت بر اجرای آن ها و 
البته همراهی مسئوالنه مردم در عمل به توصیه های 
بهداشتی، شاهد توقف روند افسارگسیخته شیوع 

بیماری کووید-19 در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۲۲۴۷۸ بیمار جدید کرونا
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خبـر

مجازات کرونا مثبت هایی که قرنطینه را رعایت نمی کنند 
جلسه کمیته های تخصصی ستاد مقابله با کرونا 
عصر پنج شنبه در حضور رئیس جمهور برگزار شد.
به گزارش سپید، در این جلسه، رؤسای کمیته های 
بهداشت و درمان، امنیتی – اجتماعی و قرارگاه 
از  کرونا گزارشی  با  مقابله  ملی  عملیاتی ستاد 
آخرین وضعیت شیوع بیماری در کشور، وضعیت 
رنگ بندی شهرها و استان ها و همچنین اقدامات 
انجام شده و اعمال محدودیت ها و تقویت نظارت ها 
بر اجرای دقیق دستورالعمل ها برای کنترل و مهار 

موج جدید کرونا در کشور ارائه کردند.
در این جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد 
ملی مقابله با کرونا پیشنهادهای قرارگاه عملیاتی 
این ستاد را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بر 
اساس این پیشنهادها، ستادهای استانی در مراکز و 
شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی موظفند مطابق 
طرح مدیریت هوشمند، کلیه محدودیت های الزم 
را در  بخش های اصناف، ترددها و نحوه حضور 
کارمندان در ادارات به دقت اعمال و دستگاه های 
اجرایی مرتبط نیز نظارت های الزم را انجام دهند. 
همچنین همه استان ها در هر وضعیتی که قرار دارند 
موظف به رعایت و اجرای همه شیوه نامه های 

بهداشتی و مراقبت های الزم هستند.
در عین حال کمیته عالی نظارت با محوریت و 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  مسئولیت 
پزشکی می بایست نظارت دقیق را بر نحوه رعایت 
شیوه نامه ها اعمال و افرادی که الزمات قانونی در 
این خصوص را رعایت نمی کنند برای برخورد 
به مراجع ذی ربط معرفی کند تا اقدامات الزم در 

این زمینه صورت گیرد.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  همچنین 

پزشکی می بایست افرادی را که تست آنها مثبت 
شده و قرنطینه را رعایت نمی کنند برای اعمال 
مجازات به مراجع قانونی معرفی کند. براساس 
پیشنهاد دیگری همچنین مقرر شد وزارت راه و 
شهرسازی با همکاری هالل احمر و با افزایش 
ظرفیت نیروها و تجهیزات، ضمن کنترل دقیق تر 
فرودگاه ها و پایانه های پرتردد مرزی و تسهیل در 
رفت و آمد مردم از نقض شیوه نامه های بهداشتی 

جلوگیری کند.
رییس جمهور با تاکید بر اجرای موارد پیشنهادی 
قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا گفت: »بی تردید 
راه اصلی خروج از این وضعیت رعایت همه 
دستورالعمل ها است که تجارب گذشته نیز گواه 

این موضوع است.«

در  انسجام  و  هماهنگی  اینکه  بیان  با  روحانی 
تصمیمات و اقدامات الزم در مدیریت مقابله با 
کرونا به عنوان یک اصل ضروری است، افزود: 
»رعایت نشدن دستورالعمل ها و تصمیمات اتخاذ 
شده در ستاد ملی مقابله با کرونا مهم ترین دلیل 
ایجاد وضعیت کنونی است و اگر همه اقدامات 
در چارچوب مصوبات ستاد ملی از سوی مردم، 
اصناف و دستگاه ها به دقت اجرا می شد حتما شاهد 
این وضعیت نبودیم.« بر اساس مصوبه این جلسه 
از روز شنبه در همه شهرهایی که در وضعیت قرمز 
قرار می گیرند مطابق مفاد طرح مدیریت هوشمند به 
مدت 10 روز محدودیت اعمال می شود و بدیهی 
است سایر شهرها هم براساس رنگ بندی اعمال 
شده باید محدودیت ها و پروتکل ها را مراعات کنند.

در این جلسه همچنین مقرر شد کمیته بهداشت و 
درمان با همکاری ستادهای استانی و دانشکده های 
علوم پزشکی، بیمارستان ها، تخت های بیمارستانی 
و مراکز درمانی بیشتری را برای ارایه خدمات به 

بیماران و مبتالیان به کرونا تجهیز و آماده کنند.
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، تامین 
مالی و پرداخت فوق العاده های ویژه به کارکنان 
وزارت بهداشت و درمان و دانشکده های علوم 
تجهیز  و  تکمیل  برای  مالی  تامین  و  پزشکی 
تامین  برای  آمادگی  اعالم  و  بیمارستان ها 
و  جدید  تخت  هزار   13 از  بهره برداری  مالی 
گسترش امکانات درمانی و نیز تامین مالی خرید 
واکسن های داخلی وخارجی از جمله اقدامات 

سازمان برنامه و بودجه است.
رییس جمهور با تاکید بر حمایت همه جانبه معنوی 
و مادی دولت از کادر درمان در یکسال گذشته و 
در جریان مقابله با پاندمی کووید19 تصریح کرد: 
»در تمام مدت مقابله با این ویروس اجازه ندادیم در 
جنگ نفس گیر و فشارهای اقتصادی ناشی از اعمال 
محدودیت های کرونایی، حمایت مادی و معنوی 
از کادر سالمت و درمان که شجاعانه و ایثارگرانه 

در حال مبارزه با کرونا هستند، متوقف شود.«
اهمیت  به  اشاره  با  روحانی  ایسنا،  گزارش  به 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی جامعه در زمینه لزوم 
پرهیز از عادی انگاری و از طرفی جلوگیری از 
ایجاد نگرانی بیهوده و غیر واقعی تاکید کرد: »بر 
اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا جریان 
اطالع رسانی ها و مدیریت افکارعمومی در مقابله 
با ویروس کرونا باید متمرکز،  سازماندهی شده، 

منظم و شفاف صورت گیرد.«

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به وضعیت مراجعات 
بیماران کرونا به بیمارستان ها در خیز چهارم بیماری گفت: »متاسفانه 
حداقل دو سه هفته سخت و پرمرگ را در پیش خواهیم داشت.«
به گزارش سپید، حمید عمادی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
وضعیت گردش ویروس کرونا در کشور گفت: »در حال حاضر 
بیمارستان ها به سرعت پر شده اند و بیمارانی که داریم بستری می کنیم، 
عمدتا بیماران بدحالی هستند و نمی توانیم سریع مرخص شان کنیم 
و مجبوریم بیماران را بیشتر در بستری نگه داریم تا بهبودی حاصل 
کنند. این موضوع باعث می شود که بیمارستان ها زودتر به ظرفیت 

اشباع برسند و نتوانند پذیرش بیمار داشته باشند. این وضعیت نگران 
کننده است و ممکن است نتوانیم سرویس درست را به مردم ارائه 

کنیم. زیرا بیماران هم زیادند و هم بدحال.«
وی با بیان اینکه افزایش بدحالی بیماران به دلیل افزایش شدت 
بیماری است، گفت: »درصد عمده ای از ویروسی که اکنون افراد 

را آلوده می کند، کرونای جهش یافته انگلیسی است.«
عمادی درباره برخی اظهارات مبنی بر احتمال سیاه شدن وضعیت 
تهران و شهرهای قرمز طی چند هفته آتی ادامه داد: »امیدوارم اینطور 
نشود، اما این موضوع بستگی دارد که مسئوالن سریعاً اقدامی کنند 
و تصمیمات جدی بگیرند. اقدامات و محدودیت هایی را اعمال 
کنند. مانند اقداماتی که در آذر ماه در کشور انجام شد و اعالم 
تعطیلی عمومی کنند. در این صورت شاید بتوانیم جلو پیشروی 
کرونا را بگیریم تا از مرحله قرمز به مرحله سیاه کرونایی نرسیم. 
این بستگی به روند تصمیم گیری و اقدام از سوی مسئوالن دارد، 
اگر با همین روند پیش رود، ممکن است در شهرهای قرمز به 

وضعیت سیاه هم برسیم.«
وی تاکید کرد: »پیشنهاد ما این است که در شهرهای قرمز مانند تهران 
تعطیلی ها و ممنوعیت های جدی اتفاق افتد و باید این اتفاق بیفتد.«
عمادی درباره احتمال افزایش مرگ و میرهای ناشی از کرونا در 

کشور نیز اظهار کرد: »واقعا دوست ندارم چنین پیش بینی هایی 
کنم، مردم خسته اند و دیگر تحمل اخبار ناگوار و ناامیدکننده را 
ندارند. با این حال واقعیت این است که اکنون مرگ و میر ما سه 
رقمی شده و حاالحاالها و حداقل تا دو سه هفته آینده سه رقمی 
خواهد ماند. شرایط بعد از آن هم بستگی به تصمیماتی دارد که 

گرفته می شود و اقداماتی که انجام داده می شود.«
وی با بیان اینکه متاسفانه حداقل دو سه هفته سخت و پرمرگ را 
در پیش خواهیم داشت، گفت: »موجی که اکنون شاهد آن هستیم، 
موج شلوغی های آخر اسفند ماه و سفرهای فروردین ماه است که 
مرگ هایش را طی دو سه هفته دیگر نشان می دهد. مسئوالن باید 
سریع تر تصمیم گیری کنند و مردم هم رعایت کرده و پروتکل های 
بهداشتی را جدی بگیرند. کادر بهداشت و درمان واقعا دیگر 
خسته اند. نمی دانید در بیمارستان ها چه وضعیت بدی حاکم است.«
عمادی درباره عدم تعلیق خطوط هوایی ترکیه و خطرات این 
موضوع گفت: »همیشه در نهایت تصمیم درست را می گیریم، اما 
آنقدر دیر این اقدام را انجام می دهیم که وضعیت مان بدتر می شود. 
در حالی که باید سریع تر تصمیم گیری کنیم. اگر مقداری زودتر 
و جدی تر برخورد می کردیم اکنون چنین آمار ابتال و مرگی در 

کشورمان نداشتیم. مانند روز روشن بود که چنین اتفاقی می افتد.«

عمادی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا اعالم کرد

افزایشبیمارانبدحالدربیمارستانها
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یافته های یک پژوهش داخلی حاکیست خبـر

تهدیدات کووید۱۹ برای سالمت اجتماعی و روانی جامعه
اعضای هیات علمی گروه های آموزشی »کاردرمانی« و »آمار زیستی و 
اپیدمیولوژی« دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی طی تحقیقی 
اعالم کردند: »کووید19، با ایجاد اختالل در یکپارچگی اجتماعی، 
یکپارچگی در منزل و فعالیت های مولد، تهدیدی برای سالمت جامعه 

محسوب می شود.«
به گزارش سپید، حجت اهلل حقگو، عضو هیات علمی گروه کاردرمانی 
دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی و یکی از محققان این طرح 
پژوهشی، درباره نتایج بدست آمده آن گفت: »آلوده شدن به کووید19 
منجر به اختالالت جسمی گسترده می شود، در حالی که ترس از آلوده 
شدن به آن، منجر به انزوای اجتماعی و اختالالت روانی مختلف شده 

که این امر سالمت اجتماعی و روانی جامعه را تهدید می کند.«
وی افزود: »سازمان جهانی بهداشت شیوع کووید19 را به عنوان یک 
تهدید سطح باال شناسایی کرده است و در حال حاضر، استراتژی های 
درمانی برای مبارزه با این ویروس کاماًل حمایتی بوده و پیشگیری، بهترین 
راه برای قطع زنجیره  انتقال در جامعه است، اما به دلیل فاصله گذاری 
اجتماعی و اقدامات قرنطینه ای در بسیاری از کشورها، مشارکت مردم 
در بسیاری از زمینه های زندگی اجتماعی و فعالیت های روزمره مختل 
شده است و هدف ما در این پژوهش، »بررسی تاثیرات کووید19 بر 
یکپارچگی اجتماعی و مشارکت در فعالیت های روزمره زندگی« بود.«

اقدامات  روانی-اجتماعی  پیامدهای  درک  واقع،  »در  گفت:  وی 
محدودکننده، امکان تصمیم گیری بهتر را فراهم می کند و مطالعه حاضر 
با هدف »ارائه بینشی در مورد تاثیر قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی 
بر مشارکت در فعالیت های روزمره زندگی و تعامالت اجتماعی«، بر 
اساس داده های استخراج شده از پاسخ 4۶1 نفر در کشور نشان داد که 
اقدامات محدودکننده در طی شیوع کووید19، دارای تاثیرات منفی در 
زمینه های یکپارچگی در منزل، یکپارچگی در اجتماع و فعالیت های 
مولد و هدفمند است.« این متخصص علوم اعصاب تصریح کرد: 
»مطالعه ما نشان داد که پس از همه گیری کووید19، زندگی اجتماعی 
افراد به شدت مختل شده و شیوع کرونا، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم 
روانشناختی و اجتماعی گسترده دارد، بطوری که عالوه بر آسیب های 
جسمی این بیماری، ترس از آلوده شدن، از دست دادن عزیزان، از 
دست دادن شغل، از دست دادن فرصت های تحصیلی، تفریح، آزادی 

و حمایت، تأثیرات عمیق روانی دارند.«
 وی افزود: »داده های به دست آمده از این پژوهش، در تعیین مکانیسم های 
علمی مرتبط با سالمت روان ضعیف از جمله تنهایی، حیاتی هستند. در 
مواجهه با پیامدهای این بیماری، منابع اجتماعی و شخصی موجود )به 
عنوان مثال مالقات با خانواده و بستگان(، از جمله عوامل انعطاف پذیر 
و مؤثر برای حل مشکالت بهداشت روان در این شرایط خاص و 
استرس زا هستند، در حالی که این بیماری به منابع انعطاف پذیر جامعه 

حمله کرده و آنها را از بین برده است.«
حقگو پیشنهاد داد: »به منظور کاهش تاثیرات منفی روانی- اجتماعی شرایط 
قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی، اجرای استراتژی های ملی برای ارتقای 
مشارکت های اجتماعی از طریق برنامه های مبتنی بر فناوری اطالعات 
و ارتباطات )ICT( مانند تماس های ویدئویی، رسانه های اجتماعی و 

آموزش های از راه دور برای برقراری ارتباط، مؤثر خواهد بود.«
وی افزود: »یافته های اینگونه مطالعات کمک می کنند تا با یک برنامه ریزی 
مناسب، صرف نظر از ترس و تهدیدات این بیماری، راه حلی برای غلبه 
بر انزوای اجتماعی ناشی از بیماری و عوارض دیگر پیدا کرده و سیستم 
اجتماعی بر همین اساس تنظیم شود، چرا که هدف نهایی، برجسته 
کردن اهمیت تنظیم برنامه ها در جهت حمایت از افراد در هنگام گذر 
از این بحران است.« عضو هیات علمی گروه کاردرمانی دانشگاه علوم 
توانبخشی، همچنین دانش مبتنی بر مداخالت تخصصی کاردرمانی برای 

بهبود مقاومت مردم در برابر این شرایط را الزم دانست.
بر اساس این گزارش، طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت، بیماری های 
ویروسی، یک مشکل جدی برای بهداشت عمومی هستند. طی 20 سال 
گذشته، چندین بیماری ویروسی مانند SARS-CoV، در سال 2002 
میالدی و آنفلوآنزای H1N1 در سال 2009 میالدی گزارش شده است. 

سندرم ویروس کرونای خاورمیانه )MERS-CoV( اولین بار در سال 
2012 میالدی در کشور عربستان سعودی شناسایی شد و در 11 فوریه 
سال 2020 میالدی، مدیرکل این سازمان اعالم کرد که بیماری ناشی از 
کووید جدید به نام کووید 19 )مخفف Coronavirus 2019 ( یک 
بیماری حاد تنفسی است که اخیراً در سراسر جهان گسترش یافته و با 

مرگ و میر دو درصد کشنده است.
دولت های سراسر جهان با اقدامات متقابل مانند محدودیت در سفر، 
قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی، سعی در کاهش اثرات ویرانگر ویروس 
دارند. در چنین شرایطی، به دلیل اقدامات فاصله گذاری اجتماعی و انزوا 
و در برخی موارد قرنطینه  افراد در خانه، مشارکت اجتماعی افراد در 
فعالیت های زندگی روزمره کاهش می یابد و به نظر می رسد پتانسیل 
رشد این ویروس در جهان به یک بیماری فراگیر و تهدیدی جدی 

برای سالمت جامعه تبدیل شده است.
در تعریف اصطالح »سالمت اجتماعی«، افزایش مشارکت اجتماعی یکی 
از اهداف مهم متخصصان بهداشتی است. سازمان جهانی بهداشت توصیه 
می کند که باید توجه ویژه ای به مشارکت اجتماعی شود، به خصوص 
برای افراد مسن، زیرا آن ها زمان کم تری را در محیط  های ساختاریافته  
اجتماعی سپری می کنند. عالوه بر این، مشارکت اجتماعی و درگیری در 
فعالیت های روزمره زندگی، نقش مثبت و مهمی در بهزیستی شخصی 

)بعنوان مثال، رضایت از زندگی( و بهزیستی اجتماعی دارد.
از طرف دیگر، شرکت در فعالیت های اوقات فراغت شخصی )که نوعی 
از مشارکت اجتماعی است(، از اهمیت باالیی برای سالمت جسمی و 
روانی و بهبود کیفیت زندگی برخوردار است. نبود ارتباطات اجتماعی 
منجر به اضطراب، تنهایی، افسردگی، وحشت، اختالالت روانی و 
بسیاری دیگر از مسائل در زندگی افراد می شود و به طور کلی بر 

سالمت جامعه، تاثیر منفی می گذارد.
نتایج حاصل از یافته های پژوهش  حجت اهلل حقگو، الیاس منفرد )اعضای 
هیات علمی گروه کاردرمانی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی( 
و محسن واحدی )عضو هیات علمی آمار زیستی و اپیدمیولوژی 
این دانشگاه(، نشان دهنده  تاثیر کووید19 بر جنبه های مختلف زندگی 
افراد جامعه در حیطه های فعالیت در منزل، فعالیت های اجتماعی و 

فعالیت های مولد است.
در مجموع 4۶1 شرکت کننده )میانگین سنی ۵/۸ ± 3۶/۸۶ سال( 
در این مطالعه مقطعی، از طریق پر کردن پرسشنامه تلفیق اجتماعی 
Community Integration Questionnaire بصورت آنالین 
مشارکت داشتند. شرکت کنندگان در خرداد ماه سال 1399 در ایران از طریق 
یک نظرسنجی آنالین وارد مطالعه شدند و برای تکمیل پرسشنامه تلفیق 
اجتماعی )CIQ( از طریق شبکه جهانی وب دعوت شدند. این پرسشنامه 

به مدت دو ماه در دسترس افراد شرکت کننده جهت تکمیل آن بود.

طبق نتایج حاصل از این پژوهش، قبل از  شیوع کرونا، حدود 2۵ درصد 
از پاسخ دهندگان اظهار کردند که شخص دیگری برای خرید مواد غذایی 
یا سایر کاالهای مورد نیاز در خانه اقدام می کرده است که پس از شیوع 
کرونا به 3۷ درصد افزایش یافته است. با این وجود، به رغم افزایش نسبی 
خریدهای پاسخ دهندگان به تنهایی )از 24 به 2۸ درصد(، مشارکت آنها 
در خرید با شخص دیگری از 49 به 32 درصد کاهش یافت. قبل از 
کرونا، 41 درصد از پاسخ دهندگان گزارش کردند که شخص دیگری 
در خانه برای آن ها غذا تهیه می کرده است که پس از شیوع کرونا به 
3۸ درصد رسیده است. در حالی که میزان مشارکت در پخت و پز در 
خانه افزایش یافته است )از 21 به 24 درصد(، اما درصد کسانی که در 
خانه به تنهایی غذا تهیه می کنند، اندکی کاهش یافته است )از 3۶ به 
3۵ درصد(. قبل از کرونا، در حدود 2۷ درصد از پاسخ دهندگان اظهار 
کردند که شخص دیگری کارهای خانه را انجام می داده است که پس 
از شیوع کووید19، این میزان به 2۵ درصد کاهش یافت. در حالی که 
میزان مشارکت شخصی در کارهای روزمره منزل قبل و بعد از شیوع 
کرونا تقریباً برابر بود )40 درصد(، افرادی که کارهای روزانه منزل را به 

تنهایی انجام می دهند )از 31 به 32 درصد( افزایش یافت.
درصد کسانی که در خانه از بچه ها مراقبت می کردند، قبل از شیوع 
کرونا 14 درصد بود که پس از شیوع کرونا به ۸ درصد کاهش یافت. 
میزان مشارکت در مراقبت از کودکان از 1۸ درصد به 24 درصد افزایش 
یافت و درصد کسانی که به تنهایی از کودکان مراقبت می کنند از 1۶ 
درصد به 1۸ درصد افزایش یافت. نیمی از شرکت کنندگان در مطالعه 

)4۸ درصد( هیچ کودک زیر 1۷سال در خانه نداشتند.
حدود 10 درصد از پاسخ دهندگان اظهار کردند که قبل از شیوع کرونا 
در هیچ برنامه اجتماعی مانند دورهمی با دوستان و خانواده شرکت 
نمی کردند که بعد از شیوع کووید19 به ۶1 درصد افزایش یافت. عالوه 
بر این، افرادی که برنامه های دورهمی را برای پاسخ دهندگان هماهنگ 
می کردند، از 1۵ به ۷ درصد کاهش یافته و درصد پاسخ دهندگانی که 
این برنامه ها را همراه با دیگران هماهنگ می کردند، از ۵۶ به 20 درصد 
کاهش یافته است. همچنین باید توجه داشت که درصد افرادی که این 
برنامه ها را به تنهایی هماهنگ می کردند، از 1۵ به 9 درصد کاهش یافته 
است. این نشان دهنده کاهش شدید ارتباطات اجتماعی و برنامه ریزی 

چنین اجتماعاتی است.
قبل از کووید19، میزان افرادی که امور مالی شخصی شان بوسیله  فرد 
دیگری انجام می شد، 1۶ درصد بود که پس از شیوع بیماری کرونا به 
29 درصد افزایش یافت. همچنین میزان مشارکت افراد در انجام امور 
شخصی خود به تنهایی از ۵۶ به ۵2 درصد و مشارکت با شخص دیگر 

در انجام امور مالی شخصی از 2۵ به 1۷ درصد کاهش یافته است.
ادامه در صفحه 6 



معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت کرونا در تهران:  خبـر

کلینیک های سرپایی بیماران کرونایی در تهران راه اندازی می شود 

معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشهر تهران گفت: »دستورالعمل راه اندازی 
کلینیک های سرپایی بیماران کرونایی روز پنج شنبه 
19 فروردین به بیمارستان های استان تهران ابالغ شد 

تا نسبت به این کار اقدام کنند.«
به گزارش سپید، نادر توکلی در گفت وگو با ایرنا با 

بیان اینکه بخشی از بیماران کرونایی بستری، وضعیت 
بهتری را دارند، افزود: »برنامه ریزی های الزم انجام 
گرفته تا این افراد با نظر پزشکان متخصص ترخیص 
و روزانه به کلینیک های سرپایی مراجعه و داروهای 
مورد نیاز را که اغلب تزریقی است، دریافت کنند.«
مراقبت  معاینه و  افراد تحت  »این  داد:  ادامه  وی 

متخصصان عفونی هستند. بیماران کرونایی بین پنج 
تا هفت روز به داروی عمدتا تزریقی نیاز دارند. با 
این کار آنان عالوه بر معاینه و مراقبت، داروهای 

مورد نیاز خود را دریافت می کنند.«
توکلی کاهش تعداد بیماران در مراکز درمانی و ارائه 
خدمت بهتر به بیماران را از جمله اهداف این کار 
اعالم کرد و گفت: »مبتالیانی که توانایی و امکان ماندن 
در منازل را دارند، در قالب این طرح قرار می گیرند.«
وی در پاسخ به این سوال که روند بیماری در تهران 
چگونه است؟ گفت: »متاسفانه روند بیماری کرونا 

در تهران افزایشی و ادامه دار است.«
وی افزود: »آمار بیماران کرونایی در استان تهران 
از چند روز پیش صعودی شده و به نظر می رسد 

این روند همچنان افزایشی خواهد بود.«
توکلی بیان داشت: »در حال حاضر مؤثرترین راه مقابله 
به بیماری کرونا، استفاده از ماسک، شستن مرتب 
دست ها، فاصله گذاری اجتماعی و حضور نیافتن در 
تجمعات است.« وی افرود: »مراجعان روز پنج شنبه 
به بیمارستان های تهران ۷ هزار و ۶۰۰ نفر بودند که 

نسبت به روز ماقبل 1۵ درصد رشد داشته است.«
معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشهر تهران ادامه داد: »بستری در استان تهران 
در روز پنج شنبه یک هزار و 1۰۸ بیمار بود که مانند 

روز ماقبل بوده است.«
توکلی تعداد کل بستری ها در بیمارستان های استان 
تهران را ۵ هزار و ۵۰۰ بیمار اعالم کرد و گفت: 
»تعداد فوتی های ناشی از کرونا در استان تهران ۵۸ 
نفر بود که این تعداد هم به دلیل شدت آلودگی، در 

حال افزایش است.«
وی تعداد ترخیص ها از بیمارستان استان تهران را ۶۸۰ 
نفر اعالم کرد و افزود: »تعداد بستری ها از ترخیصی ها 

در مراکز درمانی بیشتر است.«
در  کرونایی  »محدودیت های  شد:  یادآور  توکلی 
شهرهای قرمز از جمله تهران از روز شنبه )۲1 فروردین 
ماه( آغاز می شود.« به گفته توکلی، تعطیلی بازار، 
دورکاری کارمندان و بسته شدن مکان های فرهنگی 
و ورزشی از جمله محدودیت های کرونایی است 

که از روز شنبه اجرا می شود.

نتایج یک بررسی نشان می دهد: »پس از بحران کووید-19 مشکالت 
سالمت روان همه گیری بعدی است که جهان با آن روبرو خواهد بود.«
به گزارش سپید، بر اساس مطالعه ای که توسط مؤسسه بهداشت 
جهانی بارسلونا منتشر شده، مشکالت سالمت روان ناشی از بحران 
جهانی بیماری کووید-19 همه گیری بعدی است که جهان با آن 
روبرو خواهد بود. محققان اظهار داشتند: »سالمت روان افراد به 
طور همزمان توسط چندین مکانیسم مورد حمله قرار گرفته و 
اقدامات فوری برای مقابله با این مشکل الزم است. هزینه های 
اقتصادی جهانی ناشی از مشکالت سالمت روان به یک تریلیون 
دالر در سال رسیده است و ۸۵ درصد از مبتالیان به اختالالت 
روانی در کشورهای فقیر و با درآمد متوسط، قادر نیستند خدمات 
درمانی دریافت کنند که موجب بحران جهانی بی سابقه ای می شود.«

به گفته محققان، بیماری کووید-19 نه تنها سالمت روان بلکه 

اهداف شخصی، پویایی خانواده و نقش آنان در ثبات کاری و 
اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین از دیگر عواملی 
که این بحران را تشدید کرده می توان به تغییر نقش های خانوادگی، 
خشونت خانگی، انزوا، تنهایی، غم و اندوه ناشی از دست دادن 
خانواده یا دوستان، اضطراب عمومی، فرسودگی شغلی و استرس 
پس از حادثه اشاره کرد. همچنین در این مطالعه آمده است که 
سیستم عصبی مرکزی و محیطی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد بیماران 
مبتال به کووید-19 تحت تاثیر قرار گرفته که منجر به بروز مسائل 
مختلفی می شود. روان آشفتگی شایع ترین و حادترین سندرم 
عصبی-روانپزشکی است که در بیماران مبتال به کووید-19 مشاهده 
می شود و پس از آن اختالل افسردگی و اضطراب مشاهده می شود، 
این در حالیست که افسردگی و خستگی اختالل هایی است که 

برای مدت طوالنی تر ادامه پیدا می کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از بیزینس اینسایدر، کارشناسان موسسه 
بهداشت جهانی بارسلونا خواستار راهکارهای مراقبت های اجتماعی 
برای مقابله با مشکالت ناشی از بیکاری،  از دست دادن اعضای 

خانواده یا دوستان و احساس تنهایی شدند.

مشکالت سالمت روان همه گیری بعدی پس از بحران کووید-۱۹

 ادامه از صفحه 5
فقط دو درصد از پاسخ دهندگان در طول ماه قبل از کووید19 از 
خانه برای خرید خارج نشده اند که پس از شیوع کرونا تا ۲۰ درصد 
افزایش یافته است. در حالی که به رغم افزایش درصد افرادی که ۴ 
بار در ماه برای خرید از خانه خارج شده اند )از ۳۵ به ۶۲ درصد(، 
درصد افرادی که ۵ بار یا بیشتر در ماه برای خرید از خانه بیرون 

می رفتند، کاهش یافته است )از ۶1 به 1۵ درصد(.
قبل از شیوع کرونا، 9۲ درصد از پاسخ دهندگان اظهار کردند 
که حداقل یک بار در طول ماه برای انجام فعالیت های تفریحی 
از منزل خارج می شدند که پس از شیوع کرونا این میزان به 1۸ 
بار  افرادی که ماهانه ۴  درصد کاهش یافت. همچنین، تعداد 
برای شرکت در فعالیت های تفریحی خانه را ترک می کردند، 
از ۴۸ درصد )قبل از کرونا( به 1۲ درصد کاهش یافت )بعد 
از کرونا(. بعالوه، تعداد افرادی که پنج بار یا بیشتر در یک ماه 
بیرون رفتند، از ۴1 به ۳ درصد کاهش یافت. میزان مشارکت 

در فعالیتهای تفریحی به طرز چشمگیری کاهش یافته است.
قبل از شیوع کرونا، فقط ۴ درصد از پاسخ دهندگان در طول یک 
ماه )قبل از کرونا( برای دیدار با دوستان و خانواده خود از خانه 
خارج نشده اند که پس از شیوع کرونا به ۴1 درصد افزایش یافته 
است. با وجود این، تعداد افرادی که ماهانه چهار بار برای مالقات 
با دوستان و خانواده خود از خانه خارج می شدند، اندکی کاهش 
یافت )از ۵۰ درصد قبل از کرونا به ۴9 درصد پس از کرونا(، تعداد 
افرادی که هر ماه پنج بار یا بیشتر برای دیدار با دوستان و خانواده از 
خانه بیرون می روند، از ۴۳ درصد به هفت درصد کاهش یافته است.

هفت درصد از پاسخ دهندگان قبل از شیوع کرونا، فعالیت های تفریحی 
را به تنهایی انجام می دادند که پس از شیوع کرونا به ۲۷ درصد افزایش 
یافت. اگرچه میزان مشارکت در چنین فعالیت هایی با خانواده و 
دوستان از ۳۲ درصد قبل از شیوع کرونا به ۷۰ درصد پس از شیوع 
کرونا افزایش یافت، میزان مشارکت در این فعالیتها با دوستان از ۵۷ 
درصد به تقریباً صفر درصد کاهش یافت. هیچ تفاوتی بین داشتن 

یک دوست صمیمی در قبل و بعد از کرونا وجود نداشت.
قبل از شیوع کرونا، تنها سه درصد از پاسخ دهندگان ترک از خانه 
)نادر/هرگز یا کمتر از یک بار در هفته( را گزارش دادند که پس از 
کرونا تا ۴۳ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد افرادی که 
هر هفته خانه را ترک می کردند، از 19 درصد به ۳۳ درصد افزایش 
یافت، تعداد افرادی که هر روز خانه را ترک می کنند تا در فعالیت های 
مختلف شرکت کنند، از ۷۶ درصد قبل از شیوع کرونا به ۲۲ درصد 

پس از شیوع کرونا کاهش یافته است.
بر اساس اعالم دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی، افرادی که 
در فعالیت های مدرسه ای/شغلی و فعالیت های مولد شرکت نمی کردند، 
۶ درصد قبل از شیوع کرونا بود که پس از آن به ۷ درصد افزایش 
یافت. به رغم آن که درصد افرادی که در فعالیتهای نیمه وقت شرکت 
داشتند، از ۵1 درصد قبل از شیوع کرونا به ۶1 درصد بعد از آن 
افزایش یافت، درصد افرادی که در فعالیت های تمام وقت شرکت 

داشتند، از ۳۲ درصد به 1۰ درصد کاهش یافت.
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معاون درمان وزارت بهداشت:
۱۴ هزار تخت به بیمارستان های کشور افزوده شده است

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »با وجود درگیر بودن 
وزارت بهداشت در بسیج ملی مبارزه با کرونا، بیش از ۱۴ 
هزار تخت بیمارستانی در قالب پویش ره سالمت به مرحله 

بهره برداری رسید.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی در سفر به استان سیستان 
و بلوچستان در ابتدا با حضور در جلسه بررسی وضعیت 
سالمت مادر و نوزاد در این استان در سالن همایش های پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که با 
حضور حسینعلی شهریاری - نماینده مردم زاهدان در مجلس - و روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
زاهدان، زابل و ایرانشهر برگزار شد، به بررسی روند رسیدگی به سالمت مادر و نوزاد و شاخص های 
مربوط به آن پرداخت. در ادامه، معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان بوعلی زاهدان بازدید کرد 

و به ارزیابی روند ارائه خدمات و شیوه اجرای پروتکل های درمانی در این مرکز پرداخت. 
وی همچنین ضمن بازدید از طرح توسعه ساختمان شماره ۲ بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی درحال احداث 
علی ابن ابیطالب )ع( گفت: »خوشبختانه مراحل فیزیکی احداث ساختمان شماره ۲ بیمارستان ۳۲۰ 
تختخوابی زاهدان که در واقع یک مجتمع بیمارستانی در شرق کشور و طرح توسعه بیمارستان علی 
ابن ابیطالب )ع( تلقی می شود، به اتمام رسیده است و امیدواریم با تجهیز این مرکز در ماه آینده، به 
زودی مورد بهره برداری قرار گیرد.« جان بابایی افزود: »با افتتاح این ساختمان، بیمارستان علی ابن ابیطالب 
)ع( به یک مجموعه عظیم درمانی تبدیل خواهد شد و با فعال شدن بیمارستان روند ارائه خدمات در 
استان و ظرفیت تخت های استان رشد قابل ویژه ای خواهد کرد و این شاخص به متوسط کشوری 
نزدیک می شود.« وی اظهارکرد: »در راستای طرح تحول سالمت در استان سیستان وبلوچستان کارهای 
خوبی صورت گرفته است. تنها در دو بیمارستان ایرانمهر و علی ابن ابیطالب )ع( بیش از ۵۴۰ تخت 
به سرجمع تخت های سیستان و بلوچستان اضافه خواهد شد.« بنابر اعالم وبدا، جان بابایی در پایان 
گفت: »در سال جاری یکی از بزرگترین مراکز زنان کشور در ایرانشهر احداث خواهد شد. در چابهار 

و زاهدان نیز مراکزی در دست احداث بود که مورد بهره برداری قرار گرفته اند.«

ستاد تهران

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اعالم کرد

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: »در ۱۴ ماه 
گذشته حدود ۸۰ هزار پرستار به کرونا مبتال و بالغ بر 
۸۰۰۰ نفر نیز به دالیل مختلفی اعم از بستری، قرنطینه 

و مسائل مربوط به آن از خدمت منفک شده اند.«
به گزارش سپید، محمد میرزابیگی با گالیه از گردش 
آزادانه ۱۵ هزار بیمار مبتال به ویروس کرونا در طول 
تعطیالت عید افزود: »در این ایام ۱۵ هزار بیمار کرونایی 
که تشخیص قطعی داده شده بودند به راحتی و آزادانه 
در سطح کشور راه افتادند و به سفر رفتند و بار کاری 
پرستاران و مدافعان سالمت را به شدت باال بردند.«
وی در ادامه گفت: »۱۴۰ هزار پرستار در کشور مشغول 
خدمت به بیماران کرونا هستند. این جمعیت بزرگ 
بیش از ۱۴ ماه است که شبانه روز برای نجات جان 
بیماران زحمت می کشند و از جانشان مایه گذاشته اند، 
اغلب دو هفته کامل از خانواده منفک می شوند و بیش 
از ۸۰ هزار نفر آنها به کرونا مبتال شده اند و ۱۱۰ نفر 
آنان در این راه شهید شدند و جانشان را فدا کردند.«
رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: »در چنین 
شرایطی آیا روا بود عده ای از مبتالیان قطعی به کرونا 
آزادانه به مسافرت بروند؟ با دامن زدن به چرخه گردش 

ویروس موارد ابتال و بستری را باال ببرند و فشار کاری 
پرستارانی را که زیر بار مسئولیت فرسوده شده اند، بیشتر 
کنند؟« وی افزود: »به عنوان نماینده جامعه پرستاری 
به خاطر این مسئله به وزیر بهداشت، وزیر ارتباطات، 
وزیر کشور و رئیس سازمان گردشگری معترض 
هستیم. آنان باید پاسخگوی پرستاران باشند، چرا با 

وجود اینکه سیستم های کنترلی از طریق تلفن های 
همراه و پیامک و اعالم اخطار امکانپذیر بود، در این 

خصوص کوتاهی شد؟«
میرزابیگی در ادامه گفت: »بی توجهی به گسترش 
کرونا در کشور با مسافرت ها در شرایطی رخ داد 
که در کشور به شدت با کمبود پرستار مواجه هستیم. 

براساس استانداردهای جهانی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر 
جمعیت حداقل به چهار پرستار نیاز است. این رقم 

در کشور ما زیر یک نفر و حدود ۹ دهم است.«
وی افزود: »عالوه بر این کمبود، در ۱۴ ماه گذشته 
حدود ۸۰ هزار پرستار به کرونا مبتال شده اند و بالغ بر 
۸۰۰۰ نفر نیز به دالیل مختلفی اعم از بستری، قرنطینه 

و مسائل مربوط به آن از خدمت منفک شده اند.«
میرزابیگی همچنین از روند توزیع واکسن کرونا در 
کشور انتفاد کرد و گفت: »واکسن کرونا در کشور 
کم است. ما هم قبول داریم ولی همین میزان کم 
باید عادالنه توزیع شود. دلیل ندارد وزارت بهداشت 
۴۵ هزار واکسن را از حدود ۱۰۰ هزار واکسن به 
یک سازمان به نام نظام پزشکی بدهد در حالی که 
پرستاران در  بخش هوم کر )مراقبت در منزل( در 

حال فدا شدن هستند.«
بنابر اعالم روابط عمومی نظام پرستاری، رئیس کل 
سازمان نظام پرستاری در پایان اظهارکرد: »این موضوع 
و بی عدالتی در واکسیناسیون در دست بررسی است 
و امیدواریم مسئوالن وزارت بهداشت در روزهای 

آینده این روند را اصالح کنند.«

ابتالی ۸۰ هزار پرستار به کرونا
لزوم انجام اصالحات در روند توزیع واکسن

شماره ۱۹۰۳ ۲۱7 فروردین ۱۴۰۰

فاز اول واکسیناسیون کارگران  بخش پسماند پزشکی سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری تهران از شنبه ۲۱ فروردین آغاز می شود.

به گزارش سپید، صدرالدین علیپور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری تهران درباره واکسیناسیون پاکبانان و کارگران در معرض 
خطر ابتال به ویروس کرونا در این سازمان با بیان اینکه پیگیری ها 
برای واکسیناسیون این افراد از اواخر سال گذشته آغاز شده، گفت: 
»هماهنگی ها با وزارت بهداشت انجام شده و از طرف معاونت این 
وزارتخانه دستور تحویل ۲۰۰ دوز واکسن به سازمان مدیریت پسماند 
ابالغ شده که روز شنبه واکسن ها را دریافت و تزریق آن ها را از همان 
روز آغاز خواهیم کرد.« وی افزود: »سازمان مدیریت پسماند، پزشک 
مقیم دارد و با نظارت وزارت بهداشت و رعایت پروتکل ها در فاز 
اول ۲۰۰ دوز واکسن به کارگران مدیریت پسماند پزشکی تزریق 

می شود و در فازهای بعدی برای سایر پاکبانان و کارگران مجتمع 
پردازش آرادکوه و  بخش انتقال پسماند این اتفاق خواهد افتاد.«

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه طبق 
پروتکل های وزارت بهداشت طوری عمل می کنیم که دوز بعدی نیز 
پس از دوز اول به این افراد تزریق شود، تاکید کرد: »همه پرسنلی که 
با پسماند عادی مرتبط اند نیز در برنامه واکسیناسیون قرار دارند و اگر 
سرعت عمل تحویل واکسن ها بیشتر شود و فرایند اداری آن طوالنی 

نشود، تمامی این افراد به زودی واکسینه می شوند.«
علیپور ادامه داد: »در سازمان مدیریت پسماند در دو  بخش پیگیر 
واکسیناسیون افراد در معرض خطر هستیم؛ ابتدا کارگرانی که مشخصًا 
با خود سازمان در حوزه های دفن، پردازش، انتقال و جمع آوری 
پسماند در حال همکاری هستند و  بخش دوم بحث مناطق ۲۲ گانه 

است که البته متولی این  بخش خود مناطق هستند.« وی اضافه کرد: 
»البته سازمان پسماند همکاری ها را انجام داده که مناطق فهرست ۱۷ 
هزار کارگری که در حوزه ُرفت و روب مشغول فعالیت هستند را به 
وزارت بهداشت اعالم کنند تا تخصیص واکسن برای آنها اتفاق بیفتد.«
بر اساس گزارش سایت شهر، علیپور همچنین تاکید کرد: »در سازمان 
مدیریت پسماند  بخش ویژه ای به نام مدیریت پسماندهای پزشکی 
داریم که هیچ منطقه ای متولی آن نیست و موضوع به خود سازمان 
برمی گردد. این بخش حدود ۲۰۰ نفر کارگر را شامل می شود که در 
جمع آوری، انتقال و دفن، مستقیماً با پسماند پزشکی مرتبط هستند. 
عالوه بر این کارگران حوزه پسماندهای عادی سازمان مدیریت پسماند 
نیز در معرض خطر هستند و آنها در اولویت دوم هستند که مجموع 

این افراد و  بخش پسماند پزشکی به حدود هزار و ۶۵۰ نفر می رسد.«

واکسیناسیون ۲۰۰ کارگر پسماند از شنبه آغاز می شود
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شماره 1903 21 فروردین 1400

جدیدترین آمارمبتالیان و فوتی های کرونا  در جهان
از  ناشی  کووید-19  بیماری   به  مبتالیان  شمار 
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 134 میلیون 
و ۵2۸ هزار و ۸41 نفر رسیده و مرگ دو میلیون 
و 91۵ هزار و 13 نفر بر اثر ابتال به این بیماری 

تأیید شده است.
تاکنون  آمارها  تازه ترین  بنابر  سپید،  گزارش  به 
10۸ میلیون و 330 هزار و 4۶2 نفر از مبتالیان 
به کووید-19 بهبود یافته اند. روند افزایش آمار ابتال 
به بیماری کووید-19 که تاکنون در 219 کشور و 
منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری 

همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
آمریکا تاکنون با بیش از 31.۷ میلیون مبتال و بیش از 
۵۷3 هزار قربانی، همچنان در صدر فهرست کشورهای 
درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد. برزیل نیز با 
آمار بیش از 13.2 میلیون مبتال پس از آمریکا در رتبه 
دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید-19 در 
هند هم از 13 میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر 
سومین کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان 
است. همچنین پس از ایاالت متحده کشورهای برزیل 
با بیش از 34۵ هزار و مکزیک نیز با بیش از 20۶ 
هزار جانباخته، همچنان باالترین آمار قربانیان کووید 
19 را در این فهرست جهانی گزارش داده اند. پس 
از آن نیز کشورهای هند، انگلیس و ایتالیا به ترتیب 
بیشترین تعداد قربانیان این بیماری را ثبت کرده اند.

تعداد جانباختگان کووید-19 در انگلیس از 12۶ 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 112 هزار نفر عبور 
کرده است و در میان کشورهای اروپایی در رتبه دوم 
قرار دارد. همچنین روسیه بیش از 101 هزار، فرانسه 
بیش از 9۸ هزار و آلمان نیز بیش از ۷۸ هزار فوتی 
بر اثر ابتال به بیماری کووید-19 را گزارش داده اند.
پس از این کشورها، اسپانیا با بیش از ۷۶ هزار، کلمبیا 
با بیش از ۶۵ هزار، ایران با بیش از ۶3 هزار، آرژانتین 
با ۵۷ هزار، لهستان با بیش از ۵۶ هزار، پرو با بیش 
از ۵3 هزار و 900، آفریقای جنوبی با بیش از ۵3 

هزار و 100 و اندونزی با بیش از 42 هزار جانباخته، 
دیگر کشورهایی هستند که تاکنون آمار باالی مرگ  و 

میر ناشی از کووید-19 را ثبت کرده اند.
شمار  ورلداُمتر،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در 10 کشوری که 
طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 
داشته اند تا صبح روز جمعه به ترتیب به شرح زیر است: 
1. آمریکا: 31 میلیون و ۷1۷ هزار و 404 مبتال، 

۵۷3 هزار و ۸۵۶ قربانی
2. برزیل: 13 میلیون و 2۸۶ هزار و 324 مبتال، 

34۵ هزار و 2۸۷ قربانی

3. هند: 13 میلیون و ۶0 هزار و ۵42 مبتال، 1۶۷ 
هزار و ۶94 قربانی

4. فرانسه: چهار میلیون و 939 هزار و 2۵۸ مبتال، 
9۸ هزار و ۶۵ قربانی

۵. روسیه: چهار میلیون و ۶14 هزار و ۸34 مبتال، 
101 هزار و ۸4۵ قربانی

 321 و  هزار   3۷0 و  میلیون  چهار  انگلیس:   .۶
مبتال، 12۶ هزار و 9۸0 قربانی

۷. ایتالیا: سه میلیون و ۷1۷ هزار و ۶02 مبتال، 
112 هزار و ۸۶1 قربانی

۸. ترکیه: سه میلیون و ۶۸9 هزار و ۸۶۶ مبتال، 
33 هزار و 201 قربانی

9. اسپانیا: سه میلیون و 33۶ هزار و ۶3۷ مبتال، 
۷۶ هزار و 1۷9 قربانی

10. آلمان: دو میلیون و 9۵1 هزار و ۸29 مبتال، 
۷۸ هزار و 4۷3 قربانی

براساس آمار فوق در حال حاضر 23 کشور اول 
این جدول، همگی از رقم یک میلیون ابتال عبور 
کرده اند و پس از ایاالت متحده، برزیل و هند- که 
سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند، 
کشورهای فرانسه، روسیه، انگلیس، ایتالیا، ترکیه، 
اسپانیا، آلمان، لهستان، کلمبیا، آرژانتین، مکزیک، 
آفریقای  چک،  جمهوری  پرو،  اوکراین،  ایران، 
جنوبی، اندونزی، هلند، شیلی و کانادا نیز بیش 

از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

پزشکان ژاپنی توانستند برای اولین بار در جهان پیوند ریه از یک 
اهدا کننده زنده را روی بیمار مبتال به کووید-19 انجام دهند.

به گزارش سپید، یک زن ژاپنی که ریه های او به دلیل خطر ابتال به 
بیماری کووید-19 دچار آسیب جدی شده بود، تحت عمل پیوند 
ریه قرار گرفت. برای اولین بار است پیوند ریه از یک اهدا کننده 
زنده روی بیمار بهبود یافته مبتال به کووید-19 انجام گرفته است.

پزشکان ژاپنی اظهار کردند: »در این عمل جراحی 11 ساعته 
که توسط 30 تیم پزشکی انجام گرفت، بافت ریه از همسر و 

پسر این بیمار به او پیوند شد.«

بیماری کووید-19 می تواند عامل آسیب دیدن ریه در برخی از 
بیماران شود و مردم سراسر جهان به عنوان بخشی از روند بهبود 
بیماری تحت پیوند ریه قرار می گیرند اما مسئوالن بیمارستان کیوتو 
اعالم کردند که این جراحی پیوند، اولین مورد بوده که بافت ریه از 
اهدا کننده زنده به بیمار مبتال به کووید-19 پیوند زده شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری سی ان ان، پزشکان 
برای  این جراحی  بودن  آمیز  »موفقیت  کردند:  اظهار  ژاپنی 
بیماران مبتال به نوع شدید بیماری کووید-19 که آسیب ریوی 

جدی دیده اند، امیدبخش است.«

پزشکان ژاپنی به انجام رساندند

پیوند ریه از یک اهدا کننده زنده به بیمار مبتال به کووید-۱۹

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد: »میزان مرگ و میر و احتمال 

بستری شدن افراد مبتال به نارسایی کلیوی در بیمارستان در دوران 
همه گیری کووید-19 بیشتر است.«

به گزارش سپید، محققان آمریکایی با بیان اینکه احتمال مرگ و میر 
و بستری شدن در بیمارستان در دوران همه گیری کووید-19 برای 
افراد مبتال به نارسایی کلیوی بیشتر است، اظهار داشتند: »یافته های 
بدست آمده در این بررسی تایید کننده لزوم در اولویت قرار گرفتن 

این بیماران برای دریافت واکسن کروناویروس است.«
محققان آمریکایی برای بررسی تاثیر بیماری کووید-19 بر این بیماران 
به مطالعه اطالعات آنان قبل و در حین همه گیری کووید-19 

پرداختند. این محققان دریافتند در فاصله 22 مارس تا 2۵ آوریل در 
میان بیمارانی که تحت دیالیز قرار گرفته بودند، میزان بستری شدن 

ناشی از ابتال به کووید-19 بیشترین رقم بوده است.
همچنین خطر مرگ و میر ناشی از هر علتی در میان بیماران دیالیزی 
و بیماران پیوند کلیه از 22 مارس تا 4 جوالی در مقایسه با سال های 

201۷ تا 2019 به ترتیب 1۷ و 30 درصد بیشتر بوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال اکسپرس، محققان آمریکایی 
اظهار داشتند:  »این مطالعه نشان می دهد که تاثیر مرحله ابتدایی 

همه گیری بر بیماران دیالیزی و پیوند کلیه عمیق بوده است.«

تاثیر بیماری کووید-۱۹ بر بیماران مبتال به نارسایی کلیوی



مدیرکل سازمان جهانی بهداشت:  خبـر

تولید و توزیع عادالنه واکسن کرونا 
مهم ترین چالش برای پایان همه گیری است

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت با بیان اینکه تولید 
و توزیع عادالنه واکسن ها مهم ترین چالش پیش 
رو برای پایان دادن به مرحله حاد همه گیری کرونا 
است، گفت: »در برخی کشورها هنوز کادر درمان 

و گروه های پرخطر واکسن دریافت نکرده اند.«
به گزارش سپید، تدروس آدهانوم طی سخنرانی 
با بیان اینکه این نهاد بین المللی در حال حاضر ۳۶ 
به ۸۶ کشور جهان تحویل  میلیون دوز واکسن 
داده است که در هفته جاری به حدود ۱۰۰ مورد 
نیز می رسد، گفت: »با این وجود، تولید و توزیع 
عادالنه واکسن ها همچنان مهم ترین چالش پیش رو 

برای پایان دادن به مرحله حاد همه گیری است.«
وی با اشاره به اینکه طبق آمار رسمی این سازمان، 
با وجود اینکه بیش از ۶۰۴ میلیون دوز واکسن 
در سراسر جهان ارائه شده است، اما شمار ابتال و 
مرگ و میر ناشی از عوارض مرتبط با بیماری همه 
گیر، از ۱۳۳ میلیون نفر مبتال و ۲۸۸ جانباخته در 
سطح جهان فراتر رفته است، عنوان کرد: »سازوکار 
کوواکس برنامه محافظت از ۲۰ درصد جمعیت 

کشورهای عضو طرح را برای سال ۲۰۲۱ پیش بینی 
کرده است که عمدتا شامل گروه پرخطر در برابر 

ابتال به کووید۱۹ نیز می شود.«
به گفته مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در برخی 
کشورها هنوز کادر درمان و گروه های پرخطر واکسن 

دریافت نکرده اند. آدهانوم ادامه داد: »از همه کشورها 
خواستیم که کارکنان بهداشت و افراد سالمند را در 
۱۰۰ روز نخست سال۲۰۲۱ واکسینه کنند که این 

هفته به صدمین روز می رسیم.«
وی تصریح کرد: »اگرچه همه ما از تبعات همه 

گیری متاثر شده ایم، اما قشر فقیر و حاشیه نشینان 
بار سنگین تری از نظر اقتصادی به دوش می کشند.«

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت با بیان اینکه قاره 
آمریکا با وجود دسترسی به واکسن، بدترین آمار 
پاندمی )بیش از ۵۶ میلیون مبتال و یک میلیون و 
۳۰۰ هزار جانباخته( را نشان می دهد، خاطر نشان 
کرد: »اگرچه واکسیناسیون کرونا در ایران با کندی 
پیش می رود و تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار نفر واکسینه 
شده اند، در عین حال همه چشم به راه محموله های 
جدید واکسن و آماده شدن واکسن های تولید داخل 
هستند تا این قطره ها بتوانند حداقل زندگی را قدری 
به شرایط عادی برگردانند.« بنابر اعالم روابط عمومی 
وزارت بهداشت، آدهانوم گفت: »با این همه، هیچ 
واکسنی به طور ۱۰۰ درصد تضمین نمی کند که 

فرد دریافت کننده هیچ گاه بیمار نشود.«
وی بیان کرد: »هرچند اطالعات واکسیناسیون در 
سطح ملی محدود است، اما شواهد موجود نشان 
می دهد موارد ابتال به بیماری پس از دریافت واکسن 

بسیار محدود هستند.«

مدیر  بخش ایمن سازی سازمان جهانی بهداشت به پرسش هایی 
پرتکرار در خصوص دریافت واکسن کرونا، ایمنی پس از تزریق 

واکسن و... پاسخ داد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، کاترین اوبراین در برنامه علم در 
پنج دقیقه سازمان جهانی بهداشت در خصوص واکسن ها، در پاسخ 
به اینکه آیا واکسینه شدن از عفونت جلوگیری می کند و پس از 
واکسیناسیون کووید۱۹ چه می کنیم و آیا هنوز می توانیم به عنوان 
ناقل دیگران را آلوده کنیم؟ اظهار کرد: »چیزی که در خصوص 
واکسن ها می دانیم این است که آن ها واقعا در برابر بیماری موثر 
هستند. آن ها واقعا در برابر ابتال به فرم شدید بیماری و برابر بستری 

شدن در بیمارستان محافظت می کنند.«
مدیر  بخش ایمن سازی سازمان جهانی بهداشت در این باره که 
آیا واکسن ها از عفونت جلوگیری می کنند؟  اظهارکرد: »با توجه به 
شواهد اولیه موجود به نظر می رسد که این واکسن ها نه تنها از ابتال 
به عالئم و گسترش بیماری محافظت می کنند، بلکه از آلودگی در 

 بخش فوقانی دستگاه تنفسی نیز جلوگیری می کنند.«
وی اظهار کرد: »به نظر می رسد که ممکن است حتی در صورت 
آلوده شدن مدت زمان آلودگی را نیز کاهش دهند. در داده های 
اولیه به نظر می رسد که وقتی دستگاه تنفسی شما آلوده می شود 

ممکن است ویروس های کمتری نسبت به کسی که واکسینه نشده 
در دستگاه تنفسی شما وجود داشته باشد. هر یک از این موارد 
احتمال انتقال ویروس به شخصی دیگر را کاهش می دهد. بنابراین 
این نتایج جالبی است که به دست می آید؛ اما می خواهیم تاکید 

کنیم که اینها داده ها و نتایج اولیه هستند.«
مدیر  بخش ایمن سازی سازمان جهانی بهداشت ادامه داد: »این مسئله 
به این معناست که ما فقط یک یا دو مطالعه در این زمینه داریم. 
ما این نتایج را به تفکیک برای هر یک از واکسن های موجود نیز 
نداریم؛ همانطور که همه می دانند چند واکسن در سراسر جهان در 
حال استفاده است به خاطر همین است که ما دائماً تاکید می کنیم 
واکسن ها در فاز اولیه خود هستند و الزم است افراد به ماسک 
زدن و سایر مداخالت دیگری که باعث می شود ما ایمن بمانیم و 

انتقال را کاهش می دهد ادامه دهیم.«
وی در پاسخ به سوال دیگری که در خصوص واکسن ها و انواع 
گونه های آن پرسیده شد و اینکه آیا بدن پس از واکسینه شدن در 
برابر انواع مختلف ویروس محافظت می کند یا خیر؟  و آیا جهش های 
جدید کم تر بر فرد واکسینه شده تاثیر می گذارد؟ و درباره گونه های 
موجود و جهش های آینده و میزان محافظت واکسن ها در برابر 
این انواع از ما، اظهار کرد: »آنچه که در برابر واکسن هایی که به 
طور گسترده در جهان استفاده می شود می دانیم این است که برای 
اکثر گونه های ویروس موثر هستند، ممکن است به همان اندازه 
در برابر گونه های جدید موثر نباشند، اما با این وجود همچنان نیز 

تاثیر قابل توجهی در برابر بیماری دارند.«
کاترین اوبراین گفت: »باید انتظار داشته باشیم که همچنان شاهد ظهور 
انواع مختلف ویروس ها باشیم، این کاری است که ویروس ها انجام 
می دهند و در مقابل تولید کنندگان واکسن سعی می کنند به بهترین 
شکل ممکن واکسن ها را در برابر طیف وسیعی از ویروس های 
مختلف تهیه و تولید کنند. ما در این بین بیشتر درباره تعامل 

گونه های جدید با واکسن ها می آموزیم که می تواند از مهم ترین 
دالیلی باشد که تاکید می شود. علی رغم واکسینه شدن باید ماسک 
زدن را ادامه دهیم.« وی افزود: »ما شواهدی علمی در خصوص 
محافظت هر کدام از واکسن ها برای هر یک از گونه های ویروس 
و گونه  مختلفی که در آینده ایجاد خواهد شد نداریم، واکسن ها 
ممکن است در برابر بیماری از شما محافظت کنند؛ اما همچنان 
شما می توانید بیماری را به شخص دیگری منتقل کنید و اگر آن 

فرد واکسینه نشده باشد ممکن است بیمار شود.«
مدیر بخش ایمن سازی سازمان جهانی بهداشت در پاسخ به اینکه 
اگر قبال به کووید مبتال شده باشیم یک دوز واکسن برای ایمنی 
در برابر ویروس کافی است یا خیر؟ گفت: »ما همچنان توصیه 
می کنیم که اگر به بیماری کووید۱۹ مبتال شدید باید واکسن های 
موجود و در دسترس را دریافت کنید. بنابراین اگر واکسنی هست 
که به ۲ دوز نیاز دارد باید آن را دریافت کنید. همچنین شواهدی را 
مشاهده کردیم که یک دوز واکسن به ویژه در افرادی که به کووید 
مبتال شدند پاسخ آنتی بادی بسیار قوی می دهد که این خبر بسیار 
خوبی است و نشان می دهد ایمنی بدن آن هایی که در اثر بیماری 

ایجاد شده بوده با واکسن افزایش پیدا می کند.«
وی افزود: »اما به ۲ دلیل توصیه می شود که دوره کامل واکسن 
دریافت شود. اول اینکه هنوز شواهدی در خصوص اینکه تزریق 
یک دوز واکسن در افرادی که پیش تر مبتال به کووید۱۹ شدند 
ایمنی کامل یا معادل تزریق ۲ دوز واکسن نسبت به گونه های 
موجود ایجاد کند، نداریم. همچنین درباره مدت زمان محافظت 
افراد اطالعاتی نداریم. بنابراین در غیاب مدارکی که بتواند واقعا 
به مردم اطالع دهد که یک دوز واکسن در جایی که واکسن دو 
دوزی وجود دارد و حفاظت کامل به آن ها بدهد را توصیه می کنیم 
و افرادی که مبتال به کووید۱۹ شدند در صورتی که واکسن ۲ 

دوزی استفاده می کنند هر ۲ دوز واکسن را دریافت می کنند.«

مدیر  بخش ایمن سازی سازمان جهانی بهداشت عنوان کرد

پاسخ به چند پرسش مهم درباره واکسن های کرونا

شماره ۱۹۰۳ ۲۱9 فروردین ۱۴۰۰



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 20 درصد تخفیف می شود 

100 هزارتومان

تلفن سفارش: 
021 26 15  12  41 

تلفن سفارش: 
021 26 15  12  41 

تلفن سفارش: 
021 26 15  12  41 

تلفن سفارش: 
021 26 15  12  41 

شماره 101903 21 فروردین 1400



در گفت وگوی سپید با ابوالفضل صلواتی زاده، عضو کارگروه پاسخگویی اجتماعی معاونت آموزشی وزارت بهداشت مطرح شد

نظر به اینکه پاسخگویی به نیازهای جامعه، از 
جمله رسالت های اصلی دانشگاه است، بنا به 
پیشنهاد معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در دی ماه سال 1398، کارگروه 
اجتماعی«  »پاسخگویی  عنوان  تحت  ویژه ای 
تشکیل شد. هدف اصلی این کارگروه، نهادینه 
و اجرایی کردن برنامه پاسخگویی و مسئولیت 
پذیری دانشگاه و ارائه راهکارهایی اثربخش در 
جهت تقویت آن از جمله توانمندسازی اساتید و 
دانشجویان و ایجاد انگیزه های درونی و بیرونی 
برای ایشان از طریق تدوین آئین نامه های اجرایی 
و اثربخش و نهادینه کردن آموزش مهارت های 
پاسخگویی اجتماعی و توجه ویژه به دروس 
کاربردی در حوزه مهارت های نرم، توجه به 
نیازهای واقعی جامعه و ارائه خدمت توسط 
اساتید و دانشجویان دغدغه مند در حین تحصیل 
و پس از فارغ التحصیلی و تقویت ارتباط مؤثر 
جامعه دانشگاهی با مؤسسات خیریه، سمن ها 
همانند  خدمت  ارائه دهنده  سازمان های  و 
شهرداری ها، مرکز نگهداری سالمندان، زندان ها 
و ... در راستای همگرایی و هم افزایی اعالم 

شده است.
اساتید  از  جمعی  مذکور  کارگروه  اعضای 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور و همچنین 
و  نهادها  سازمان ها،  کارشناسان  و  مسئولین 
سمن های مرتبط با حوزه سالمت هستند. جلسات 
کارگروه به صورت ماهیانه در حوزه معاونت 
آموزشی وزارت برگزار شده و مصوبات این 
جلسات در کمیسیون های تخصصی مورد پیگیری 

و نظارت قرار می گیرند.
آنچه در ادامه از نظرتان می گذرد، گفت وگوی 
خبرنگار روزنامه سپید با ابوالفضل صلواتی زاده، 
عضو کارگروه پاسخگویی اجتماعی معاونت 

آموزشی وزارت بهداشت است.

سپید: لطفا برای شروع بحث درباره مفهوم 
برای  چرا  اینکه  و  اجتماعی  پاسخگویی 
است،  کرده  پیدا  اهمیت  بهداشت  وزارت 

بفرمایید. توضیحاتی 
همه شرکت ها، سازمان ها و افراد حقیقی و حقوقی، 
الزم است بخشی را در زندگی خودشان لحاظ 
کنند با عنوان »مسئولیت اجتماعی«. به این معنا که 
من اگر پزشک هستم، باید از خودم سوال کنم که 
آیا عالوه بر کسب و کاری که در حوزه سالمت 
دارم، هیچ بخشی از کار و زندگی من به صورت 
داوطلبانه انجام می شود؟ اگر من یک مهندس عمران 
هستم، آیا بخشی از روز، ماه یا سال را به انجام 
کارهای داوطلبانه اختصاص می دهم؟ این همان 
مفهومی است که با عنوان »مسئولیت اجتماعی« 
در ذهن اکثر افراد وجود دارد و باعث می شود که 
افراد به سراغ سازمان های مردم نهاد و خیریه و ... 
بروند. ما هم با تامل بر روی این مفهوم، آرام آرام 
به این سمت رفتیم که درسی که یک دانشجو 
در دانشگاه می خواند و تحصیلی که می کند، آیا 
باعث می شود که او در جامعه، یک فرد دغدغه مند 

شود؟ آیا نسبت به موضوعاتی که در جامعه وجود 
دارد، حساس می شود؟ یا مثال دانشجویی که در 
آزمون موفق شده و در یکی از دانشگاه های معتبر 
کشور مشغول تحصیل شده، آیا اصال مفهوم فقر را 
متوجه می شود؟ آیا می داند آن بیماری که در آینده 
برای درمان پیش او می آید، شاید با مشکالت مالی 
فراوانی دست و پنجه نرم می کند و به سختی برای 

درمان بیماری خود اقدام کرده باشد؟ 
ما در بحث پاسخگویی اجتماعی، یکی از کارهایی 
که باید انجام بدهیم این است که مباحث آموزشی 
را به سمتی پیش ببریم که کسی که از دانشگاه های 
علوم پزشکی فارغ التحصیل می شود، مهارت هایی 
را داشته باشد که آن مهارت ها کمک کند که آن 
شخص از تخصص خودش برای حل مشکالت 
جامعه، بهره بهتری ببرد. مثالی برای شما می زنم. 
ما در راستای پاسخگویی اجتماعی، تاکید زیادی 
می کنیم که افراد، فن بیان خودشان را قوی کرده 
و اصول و فنون مذاکره را یاد بگیرند. این افراد 
تاب آوری خودشان را باال ببرند، همدلی را با همه 
وجودشان بیاموزند. یاد بگیرند که چگون باید 
کار تیم سازی را انجام بدهند. یکی از بزرگترین 
چالش هایی که ما داریم این است که بسیاری از 
افراد، سواد را فقط محدود به دانسته های علمی 
می دانند. درصورتی که انواع بسیاری از سواد وجود 
دارد. سواد رسانه ای، سواد مالی، سواد ارتباطی و 
حتی سواد عاطفی و ... یکی از مسائلی که در 
پاسخگویی اجتماعی حائز اهمیت زیادی است 
این است که آیا این فردی که مدرک پزشکی 
یا پرستاری یا سایر مدارک را دریافت می کند، 

عالوه بر سواد علمی در آن رشته، سایر سوادها را 
هم آموخته است؟ آیا این فرد می تواند وقتی مثال 
مسئول یک بیمارستان شد، سواد ارتباطی خود را 
به کار بگیرد و مدیریت بهتری داشته باشد؟ پس 
یکی از مباحث پاسخگویی اجتماعی این است 
که تالش می کند که افراد واقعا باسوادتر باشند و 
به جز سواد علمی، بقیه سوادها را هم فراگیرند. 

یکی از این سوادها، سواد عاطفی و ارتباطی است. 
یکی از بحث هایی که در پاسخگویی اجتماعی مطرح 
است، این است که تا زمانی که یک دانشجویی 
قبل از فارغ التحصیلی اش با درد و غم واقعی مردم 
جامعه آشنا نباشد، نمی تواند فرد دغدغه مندی باشد.

حوزه  در  جشنواره ای  گذشته  سال  سپید: 
پاسخگویی اجتماعی برگزار شد با نام »اتا«. 
لطفا درباره آن جشنواره و اهدافی که دنبال 

می کرد توضیح بدهید.
آبان سال گذشته جشنواره ای با عنوان »جشنواره به 
اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند« یا به صورت 
خالصه »اتا« برگزار شد. در جشنواره اتا که به 
میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران و همکاری 
وزارت بهداشت برگزار شد، ما فراخوانی صادر 
کردیم مبنی بر اینکه هر دانشجویی در هر کجای 
ایران و هرکدام از دانشگاه های علوم پزشکی اگر 
کاری در حوزه اجتماعی انجام داده که نشان از 
دغدغه مند بودن او در حوزه اجتماعی است، با ما 
به اشتراک بگذارد و ما هم بهترین و برترین ها را 
با دیگران به اشتراک بگذاریم. ما از برگزاری این 

جشنواره چند هدف داشتیم:

اول اینکه افراد بر روی این مسئله که اصال پاسخگویی 
اجتماعی چیست، حساس شوند.

دوم اینکه شبکه ای ایجاد شود از افرادی که در 
حوزه های مختلف و در سراسر کشور مشغول 

انجام فعالیت های اجتماعی هستند.
سوم اینکه بچه ها همیشه به دنبال الگو هستند. 
با این قبیل فعالیت ها می توان الگوهای مناسبی 
معرفی کرد تا دیگران هم ایده بگیرند که برای 
اینکه غمی از روی دل جامعه برداریم، چه کارهایی 

می توان انجام داد.

سپید: یکی از فعالیت های اجتماعی برگزیده 
جشنواره »اتا« که نام عجیبی هم داشت، طرح 
»دلقک درمانی« بود. لطفا این طرح را توضیح بدهید.

»اتا«،  جشنواره  برگزیده  طرح های  از  یکی  بله 
بحث دلقک درمانی بود. خیریه ای به نام »التیام« 
در دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول فعالیت 
است که دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی در خالل 
درس ها، در کارگاه های آموزشی رشته های مختلف 
هنری مثل تاتر و هنرهای ارتباطی شرکت  کرده و 
مهارت کسب می کنند و این افراد بعدا در بخش های 
آنکولوژی و بخش های مربوط به اطفال و ... حضور 
پیدا کرده و تالش می کنند که »حال دل« بچه ها 
را خوب کنند. همچنین تالش می کنند که حال 
دل پدر و مادرهای این بچه ها را هم خوب کنند. 
و جالب اینجاست که این روش انقدر بر روی 
روند درمانی افراد تاثیر گذاشته است که مثال یک 
دختربچه  8 ساله که مبتال به سرطان بود و خدا 
را شکر موفق می شود سرطان را شکست بدهد، 
خودش به صورت داوطلبانه به این تیم خیریه التیام 
می پیوندد و می گوید حاال که من بهبود پیدا کردم، 
من هم برای پدر و مادرهایی که االن در بخش 
اطفال هستند پیام صوتی می فرستم و می گویم مادر 
من به من انرژی مثبت داد و من خوب شدم. شما 
هم امیدوار باشید. این موارد این موارد هیچ وقت 
جزو چارچوب سفت و سخت آموزشی در کشور 
دیده نمی شود. ولی زمانی که در مورد پاسخگویی 
اجتماعی صحبت می کنیم، ما دانشجویان را به این 
سمت سوق می دهیم که عالوه بر فراگیری دروس، 

یه این مسائل هم باید توجه داشته باشند.

سپید: آیا اساتید برای اجرای این برنامه ها با 
شما همراه هستند؟

این نکته بسیار مهمی است که اساتید ما برای اینکه 
کارهای اجتماعی انجام بدهند، نیاز به »انگیزه های 
درونی و بیرونی« دارند. بنابراین همانطور که وقتی 
یک استاد مقاله علمی می نویسد امتیازی می گیرد، ما 
در معاونت آموزشی در تالش هستیم که اگر اساتید 
در حوزه های اجتماعی کارهای ارزشمند و شاخصی 
انجام دادند، برای آنها امتیازاتی لحاظ شود. اگر 
دانشجویی در زمان دانشجویی با سازمان های مردم 
نهاد ارتباط داشته باشد به عنوان مثال دانشجویی به 
مدت 3 سال به محک در ارتباط بوده و همکاری 

داشته باشد، باید به آن توجه داشته باشیم. 
ادامه در صفحه 12 

پاسخگویی اجتماعی، یک نیاز حیاتی
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 ادامه از صفحه 11
در بسیاری از کشورهای دنیا هم به همین صورت 
است که چنین فعالیت هایی در دوران تحصیل، 
می شود.  لحاظ  امتیاز  عنوان  به  دانشجو  برای 
درواقع با این امتیازات این پیام داده می شود که 
دانشجویی که به مدت دو یا سه سال خودش 
را درگیر فعالیت های یک موسسه مردم نهاد یا 
خیریه کرده است، نسبت به دانشجویی که هیچ 
درکی از این موسسات ندارد، متفاوت است. اما 
در نهایت ما به اینها می گوییم انگیزه های بیرونی. 
پول، پست، مقام، لوح تقدیر، مدال و ... انگیزه های 
بیرونی هستند. در کارهای اجتماعی انگیزه های 
درونی خیلی بیشتر از انگیزه های بیرونی فرد را 
تشویق می کند که به فعالیت های اجتماعی خود 
ادامه دهد. به همین دلیل ما از طریق کارگروه 
پاسخگویی اجتماعی معاونت آموزشی وزارت 
کارگاه های  و  سخنرانی ها  وبینارها،  بهدشت، 
آموزشی برگزار کردیم که افراد بدانند چرا باید 
دغدغه مند بود. باالخره اگر چرایی چیزی دانسته 
شود، چگونگی آن مسئله قابل دستیابی است. 
یکی از کارهای مهمی که ما در سال  گذشته این 
بود که چرایی چنین فعالیت هایی را برای افراد 

توضیح دادیم. 

برنامه های  اجرای  برای  شما  تعامل  سپید: 
اجتماعی، با سازمان های مردم نهاد و گروه های 

اجتماعی چگونه است؟
ما در بحث پاسخگویی اجتماعی به شدت نیاز 
داریم که با سازمان های مردم نهاد و خیریه ها، تعامل 
خوبی داشته باشیم. اتفاقا یکی از معضالتی که 
در کشور ما وجود دارد این است که بسیاری 
از افراد ترجیح می دهند که به صورت شخصی 
کار کنند. ما تالش زیادی در این جهت انجام 
دادیم که در بحث پاسخگویی اجتماعی، روحیه 
کار تیمی و تیم سازی را در بچه ها تقویت کنیم و 
ضمنا تعامالت بین سازمانی را هم افزایش بدهیم. 
مثال ما به همراه دانشجویان با سازمان انتقال خون 
تشکیل جلسه می گذاریم که این شخص اگر تمایل 
دارد در زمینه سرطان کاری برای جامعه اش انجام 
دهد، بداند مرکزی وجود دارد به نام پذیره نویسی 
سلول های بنیادی خون ساز. درواقع گام اول این 
با این مراکز آشنایی پیدا  است که دانشجویان 

کنند و آنها را بشناسند.

سپید: آیا این امکان وجود ندارد که مباحث مربوط 
به پاسخگویی اجتماعی جزو دروس دانشگاهی 
دیده شود که دانشجویان قبل از فارغ التحصیلی 

با این مهارت ها آشنا شوند؟
البته این امکان می تواند مهیا شود. یکی از کارهایی 
که در حال حاضر وزارت بهداشت در حال پیگیری 
آن است این است که ما عالوه بر اینکه یک درسی 
را داشته باشیم با نام »پاسخگویی اجتماعی« که در 
این درس به دانشجویان با مهارت های پاسخگویی 
اجتماعی آشنا شوند و درواقع دغدغه مند و عالقه مند 
شوند و بتوانند در حوزه های اجتماعی کارهای عملی 
انجام دهند، عالوه بر آن، تالش داریم که این تفکر 
را در بقیه دروس هم جا بیندازیم. به این معنا که 
فرضا شما استاد بیوشیمی هستید. وقتی درحال 
تدریس مباحث بیوشیمی می شوید، بگویید که 
ضمنا این مباحث چگونه می توانند در بحث های 

پیشگیری کاربرد داشته باشد.

سپید: این بحث ها را چگونه به اساتید انتقال 
می دهید؟

همانطور که ما برای دانشجویان کارگاه های آموزشی 
توانمندسازی برگزار کردیم، برای اساتید هم چنین 

کارگاه هایی در حال برگزاری است. 
بحث دیگری که در پاسخ به سوال شما درباره ارتباط 
با گروه های اجتماعی باید مطرح کنم، ارتباط ما با 
خیرین حوزه سالمت است. ما تعداد زیادی خیر در 
حوزه سالمت داریم که هرکدام از آنها نیات خاصی 
دارند. یک گروه از آنها خیرین بیمارستان ساز هستند، 
یک گروه در خرید تجهیزات فعال هستند، یک 
گروه در حوزه دارو کمک می کنند و ... نکته مهم 
اینجاست که باز متاسفانه در بسیاری اوقات، رابطه 
مستمر و قوی بین دانشجویان، اساتید و خیرین 
وجود ندارد. عمال آنها برای خودشان تفکراتی دارند 
و براساس تفکرات خودشان مشغول خدمت رسانی 
هستند و این طرف اساتید و دانشجویان هم تفکرات 
خاص خودشان را دارند. ما درتالش برای ایجاد 
این همگرایی هستیم که دانشجویان، اساتید و 
خیرین بیشتر بر سر یک میز بنشینند و با هم 
صحبت کنند. به عنوان مثال در ایام کرونا در کنار 
همه مسائل منفی که گریبان جامعه را گرفت ولی 
همدلی افراد با یکدیگر بیشتر شد. ما به سراغ این 
مسئله رفتیم که خیرین را هدفمند کنیم. مثال خیلی 
از کسانی که پدر و مادر خودشان را در کرونا از 

دست داده اند، با مذاکره ای که دانشجویان و اساتید 
با آنها داشتند گفتند شما که پدر و مادر خودتان 
را در کرونا از دست داده اید، اگر می توانید برای 
بیمارستان ها دستگاه های کمک تنفسی بگیرید که 

یک پدر و مادر دیگر حفظ شود.

سپید: شما در کارگروه پاسخگویی اجتماعی، 
صرفا بر اجتماعی سازی بحث »آموزش« متمرکز 
هستید یا به موارد دیگر مثل بهداشت و درمان 

هم می پردازید؟
تمرکز ما بر بحث آموزش است ولی وقتی این 
تفکر در دانشجویان شکل بگیرد، آن شخص عمال 
در آینده کاری خودش در بخش های بهداشت 
و درمان و... هم با همین نگاه ورود پیدا می کند. 
است  به همین صورت  آموزش ها هم  درواقع 
که ما به دانشجویان اینطور آموزش می دهیم که 
شما در حوزه بهداشت می توانید چه کارهایی 
را انجام دهید یا در حوزه درمان به چه صورت 

می توانید رفتار کنید. 

سپید: به نظر می رسد که این برنامه ها و تفکرات 
در عین حال که می توانند بسیار مفیدفایده باشند 
ولی با سلیقه مدیران وارد سازمان ها می شوند 
و از این رو با تغییر مدیران، شاهد هستیم که 
برنامه های آنها هم کنار گذاشته می شوند. آیا این 

مسئله را قبول دارید؟ 
بله معموال با عوض شدن و تغییر مدیران، خیلی از 
سیاست ها هم عوض می شوند. مثال درحال حاضر 
استراتژی معاونت آموزشی وزارت بهداشت بر این 
است که به صورت ویژه روی موضوع پاسخگویی 
اجتماعی کار شود. اما ما برای اینکه این برنامه ها 
قائم به فرد نباشد و به اشخاص متصل نباشد، 
تالش داریم که همه این برنامه ها را نهادینه کنیم. 
به عنوان مثال بعد از اینکه مورد بررسی قرار گرفت 
که دانشجویان در دوران تحصیل خود چه مطالبی را 
باید در حوزه های مختلف فراگیرند، نتایج به دست 
آمده مصوب شود که با آمدن و رفتن اشخاص و 

مدیران دستخوش تغییرات قرار نگیرد. 
اما نکته ای که خیلی ها از آن غافل هستند این است 
که در دانشگاه ها عالوه بر دانشجویان و اساتید، 
کارمندان زیادی هم مشغول کار هستند. بنابراین 
اگر کارکنان دانشگاه با مطالب مربوط به پاسخگویی 
اجتماعی آشنا نباشند این اکوسیستم به هم می ریزد. 
بنابراین یکی از کارهای دیگری که ما در این 

دوره انجام دادیم، برگزاری دوره های آموزشی 
پاسخگویی اجتماعی برای کارکنان دانشگاه های 

علوم پزشکی بود. 
از طرفی ما تالش کردیم که این مطالب را جذاب 
کنیم. به این صورت که ما در کارگاه های اینطور 
اعالم می کنیم که اگر شما مثال تاب آوری اجتماعی را 
بیاموزید، هم در منزل به درد بچه های شما می خورد، 
هم به درد زندگی شخصی شما می خورد، هم به 
درد کارتان در وزارتخانه می خورد و هم به درد 

مردم جامعه می خورد. 
انجام آن  از کارهایی که ما درحال  یکی دیگر 
هستیم، مستندسازی کسانی است که در تاریخ حوزه 
سالمت ایران، انسان های دغدغه مندی بوده اند و 
تفکرشان پاسخگوی اجتماعی بوده است. برای 
مثال گنجینه سالمت یکی از پلتفرم هایی است که 
در پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت تنظیم شده 
و آرشیوی از فعالیت هایی است که سال های گذشته 
افرادی همچون دکتر قریب و خیلی های دیگر انجام 
داده اند. درواقع بعد از اینکه من دانشجوی سالمت 
دغدغه مند شدم، احساس می کنم که به الگو نیاز 
دارم. اینجاست که گنجینه سالمت، الگوهای بسیار 

مناسبی را می تواند عرضه کند.
در کنار اینها، یکی دیگر از کارهایی که ما انجام 
دادیم این بود که یک گروه مطالعاتی را از دوستان 
کارگروه پاسخگویی اجتماعی تشکیل دادیم یا 
این هدف که مطالعه کنند که در کشورهای دیگر 
در حوزه پاسخگویی اجتماعی چه کارهایی انجام 
می دهند. مثال در خیلی از کشورها قوانینی وجود 
دارد مبنی بر اینکه اگر کسی در دوران جوانی در 
سرای سالمندان های مختلف به سالمندان خدمت 
کند، امتیازاتی دریافت می کند که در کارتی ذخیره 
می شود. اگر این شخص روزی به هردلیل تنها 
شد، اعتباری دارد که براساس آن، اشخاصی به آن 
شخص سرویس می دهد. البته نباید انتظار داشته 
باشیم که همه اشخاص همه کارهایشان را به طور 
صددرصد خیرخواهانه انجام دهند. البته شاید آن 
حالت ایده آل باشد ولی این یک ارزش و احترام 
است برای کسی که در روزگار توانمندی دغدغه 
کمک به جامعه را داشته است که در سوابق او 
ثبت می شود. چنین طرح هایی می تواند به عنوان 
الگو در کشور خودمان بومی سازی شده و مورد 
استفاده قرار بگیرد. اما به طور کلی باید این حس در 
جامعه به وجود بیاید که اگر پاسخگویی در جامعه 

نهادینه شود، چقدر حال همه ما بهتر می شود.
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مطالبه جامعه پزشکی جهت تاب آوری کادر درمان و ارائه خدمات درمانی مطلوب

  امین جاللوند
کادر درمان را می توان یکی از گروه های بسیار 
آسیب پذیر در برابر کرونا دانست که خطر ابتال 
اقشار  سایر  برابر  چندین  آنها  در  بیماری  به 
جامعه است. بخصوص کادر درمان فعال در 
مراکز درمان کرونا، هر روز جانشان را کف 
باالی  خطر  وجود  با  و  می گذارند  دستشان 
ابتال به کرونا در حال خدمت رسانی به بیماران 
هستند. با توجه به خطر باالیی که سالمت کادر 
درمان را تهدید می کند، واکسیناسیون آنها باید 

در اولویت قرار بگیرد.
فعاالن  از  تعدادی  نوروز،  تعطیالت  ایام  در 
بیماری  این  برابر  در  بخش های درمان کرونا 
درمان  کادر  همه  هنوز  اما  شده اند،  واکسینه 
تحت واکسیناسیون قرار نگرفته اند. در عین حال 
هنوز واکسیناسیون کرونا برای خیلی عظیمی از 
فعاالن جامعه پزشکی و دندانپزشکی، فعاالن 
مراکز بهداشتی و کارکنان بخش های آزمایشگاه، 
تصویربرداری پزشکی و مطب های خصوصی 
انجام نشده است. درواقع همچنان اغلب کادر 
بهداشت، درمان و تشخیص در بخش خصوصی، 

واکسینه نشده اند.
اگر  که  دارند  تاکید  پزشکی  جامعه  فعاالن 
شود  حفظ  درمان  کادر  سالمت  می خواهیم 
بیاوریم،  دوام  کرونا  چهارم  موج  برابر  در  و 
شود.  تسریع  درمان  کادر  واکسیناسیون  باید 
سالمت،  حوزه  صاحبنظران  اغلب  گفته  به 
کرونا،  با  مقابله  در  کشور  سرمایه  مهم ترین 
کادر درمان فداکار و پرتالشی هستند که در 
برابر این بیماری ایستاده اند. حال اگر سالمت 
این منابع مهم انسانی در اولویت قرار نگیرد 
در  انجام شود،  تاخیر  با  آنها  و واکسیناسیون 
آن صورت توان نظام سالمت برای مهار کرونا 

نیز بسیار کاهش خواهد یافت.

چهتعدادازکادردرمانواکسینهشدهاند؟
وزارت  مسئوالن  از  برخی  که  شرایطی  در 
کادر  درصدی   80 واکسیناسیون  از  بهداشت 
نمایندگان  اما  می گویند،  سخن  کرونا  درمان 
هیچ  به  آمارها  این  می گویند  پزشکی  جامعه 
واکسیناسیون  با  هنوز  و  نیست  عنون صحیح 
گسترده کادر درمان، فاصله چشمگیری داریم.
چند روز قبل هم عباس آقازاده، رئیس مجمع 
عمومی سازمان نظام پزشکی با انتقاد از فرآیند 
کند واکسیناسیون کادر درمان، تاکید کرد: »در 
بیمارستان های دولتی سراسر کشور،80 درصد 
همکاران ما واکسینه نشده اند. حتی 80 درصد 
پرستاران استخدام بیمارستان دولتی ما نیز هنوز 
واکسن کرونا دریافت نکردند. ما کادر درمان 
یا  بهداشت  وزارت  در  که  کسانی  فقط  را 
تلقی  هستند،  دانشگاهی  بیمارستان های  در 
عرصه  فعاالن  تمام  درمان،  کادر  نمی کنیم. 
درمان و بهداشت را می گویند که در مقابله با 
بیماری ها و همین اپیدمی در مراحل مختلف 
مطب های  شامل  که  می آیند  مردم  یاری  به 

خصوصی،  بیمارستان های  خصوصی، 
تصویربرداری،  موسسات  درمانگاه ها، 
کارشناسی  دفاتر  آزمایشگاهی،  موسسات 
مطب  تغذیه،  سنجی،  شنوایی  سنجی،  بینایی 
مامایی و سایر مراکز است که همه جزو کادر 
کارکنان  می شوند. همچنین  درمانی محسوب 
شبکه بهداشت و درمان نیز یک مجموعه بزرگ 

است که در این گروه قرار دارند.«
در  بخش  فعال  درمان  »کادر  شد:  یادآور  او 
دانشگاهی و دولتی، بخصوص افرادی از این 
گروه که در  بخش های آی سی یو و درمان کرونا 
مشغول هستند، تقریبا درصد باالیی از آنها تا این 

لحظه واکسن را دریافت کردند، ولی در  بخش 
خصوصی، مطب ها، بیمارستان های خصوصی، 
داروخانه ها،  تصویربرداری،  موسسات 
فیزیوتراپی ها و کل  بخش خصوصی که بیرون 
از  بخش دولتی کار می کنند، هنوز واکسیناسیون 

برای آنها انجام نشده است.«
از سوی دیگر، قاسم جان بابایی، معاون درمان 
وزیر بهداشت هم تاکید کرد: »تاکنون ۱۶0 هزار 
نفر از کارکنان حوزه درمان و به همین میزان 
در حوزه بهداشت، علیه ویروس کرونا واکسینه 
می شود.  افزوده  آمار  این  به  مدام  و  شده اند 
که  درمان  و  بهداشت  گروه  فعاالن  درواقع، 
به  صورت مستقیم در بخش های درمان کرونا 
کار می کنند، واکسینه شده اند و به  زودی دیگر 
همکاران نیز واکسینه می شوند. به  محض این 
دسترس  در  هم  داخل  تولید  واکسن های  که 
واکسن،  تزریق  سند  اساس  بر  بگیرند،  قرار 
واکسیناسیون افراد سالمند و کسانی که دچار 

بیماری زمینه ای هستند نیز آغاز می شود.«
همچنین علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با 
کرونا در کالنشهر تهران هم با اشاره به فرآیند 
کند واکسیناسیون کادر درمان، تاکید کرد: »در 
تهران اگر مجموعه همکاران نظام سالمت را 
در نظر بگیریم، هنوز واکسیناسیون به سقف ۳0 
درصد هم نرسیده است. میزان واکسن کرونای 
نمی کند.  کفایت  کادر درمان  برای  وارد شده 
دهنده  ارائه  گروه های  اگر  می کنیم  پیش بینی 
خدمات درمانی و بهداشتی در کل کشور را در 
نظر بگیریم، پیش بینی ما برای تزریق واکسن، 

جمعیت ۷۵0 هزار نفری آنها است.«
فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونای کالنشهر 
تهران ادامه داد: »حال اگر در نظر بگیریم ۴0 
بهداشتی  خدمات  دهنده های  ارائه  از  درصد 
 ۳00 تا   ۲۵0 پس  هستند،  تهران  در  درمانی 
بخش  همکاران  مجموعه  کل  در  نفر  هزار 
به  بود.  خواهند  تهران  در  درمانی  بهداشتی 
خیلی  شده  وارد  واکسن  میزان  دلیل،  همین 
پایین تر از نیاز است. توصیه ما این است که 
به سرعت شرایط واکسیناسیون شکل بگیرد، 
بخش  که  خصوصی  بخش  برای  بخصوص 
عمده ای از خدمات را در تهران ارائه می دهند. 
همچنین بخش عمومی غیردولتی در راند اول 
و دوم خیلی مورد واکسیناسیون قرار نگرفتند، 
در حالی که با توجه به اینکه کادر درمان این 
بخش ها هم در معرض خطر هستند، باید مورد 

واکسیناسیون قرار گیرند.«
80 درصد  که  باشد  »یادمان  کرد:  تاکید  زالی 
خدمات سرپایی در تهران در بخش خصوصی 
انجام می شود و آنها هنوز جزو نقاط پرخالء 
می رسد  نظر  به  هستند.  واکسیناسیون  نظر  از 
در  و  فعلی  شرایط  در  راهبرد  مهم ترین  که 
از  استفاده  چهارم،  خیز  شکل گیری  آستانه 
تمام ظرفیت های کشور بخصوص ظرفیت های 
وزارت خارجه، بانک مرکزی و دولت است که 
هرچه سریع تر باید از همه روش های متعارف 
موجود جهانی با توجه به کمبود واکسن استفاده 
کنند و به سرعت واکسن کرونا را وارد کنند.«

ادامه در صفحه 14 

به واکسیناسیون کادردرمان سرعت ببخشید 

هنوز واکسیناسیون کرونا 
برای خیلی عظیمی از فعاالن 

جامعه پزشکی و دندانپزشکی، 
فعاالن مراکز بهداشتی و 

کارکنان بخش های آزمایشگاه، 
تصویربرداری پزشکی و 

مطب های خصوصی انجام نشده 
است. همچنان اغلب کادر 

بهداشت، درمان و تشخیص 
در بخش خصوصی، واکسینه 
نشده اند. کارشناسان تاکید 
دارند که اگر می خواهیم در 
برابر موج چهارم کرونا دوام 

بیاوریم، باید واکسیناسیون کادر 
درمان تسریع شود

13 شماره ۱90۳ ۲۱ فروردین ۱۴00



 ادامه از صفحه 13
ضرورت واکسیناسیون کادر درمان 

دربخش خصوصی
فعاالن و نمایندگان جامعه پزشکی تاکید دارند 
که به دالیل متعدد باید واکسیناسیون کادر درمان 
تسریع شود. در این بین، صاحبنظران نظام سالمت 
تصریح می کنند که باید فعاالن کادر بهداشت و 
درمان در بخش خصوصی نیز در اولویت قرار 
کرونا،  به  آنها  ابتالی  میزان خطر  زیرا  بگیرد، 

کمتر از کادر درمان در بخش دولتی نیست. 
هماهنگی  شورای  رئیس  خادمی،  عباسعلی 
در  هم  اصفهان  استان  پزشکی  نظام  سازمان 
گفتگو با سپید به ضرورت تسریع واکسیناسیون 
کادر درمان اشاره می کند و می گوید: »برای حفظ 
درمانی  ارائه خدمات  و  درمان  کادر  سالمت 
مطلوب باید فرآیند واکسیناسیون کادر درمان 
برای همه بخش های دولتی و خصوصی تسریع 
شود. آن گروه از کادر درمان کرونا که در بخش 
مراقبت های ویژه قرار دارند، در اولویت نخست 
دارند. سپس سایر  قرار  تزریق واکسن کرونا 
بخش های  سایر  در  که  درمان  کادر  اعضای 
درمان کرونا فعالیت دارند، در اولویت بعدی 
کادر  سایر  نیز  بعدی  مراحل  در  دارند.  قرار 

مثل  پرخطر  در بخش های  بیمارستانی  درمان 
ریه،  داخلی،  عفونی،  بخش های  متخصصان 
اولویت  در  دندانپزشکان  و  عمومی  کودکان، 
واکسیناسیون هستند. پس از آنها نیز کادر درمان 
فعال در مطب ها که در بخش های پرخطر فعال 
هستند، در اولویت باالتری برای تزریق واکسن 

کرونا قرار دارند.«
خادمی خاطرنشان می کند: »بسیاری از کادر درمان 
که به طور مستقیم در مراکز درمان کرونا فعالیت 
داشته اند، به کرونا مبتال شده اند. بنابراین برخی 

از اعضای کادر درمان که به کرونا مبتال شده اند، 
در صورتی که آنتی بادی بدن آنها همچنان باال 
را  کرونا  واکسن  فعال  که  دارد  احتمال  باشد، 
تزریق نکنند. واکسن کرونای روسی نیز دو بار 
به فاصله 20 روز از یکدیگر تزریق می شود و 
آنطور که اعالم شده است، اثربخشی آن سه ماه 
پس از تزریق، شروع می شود. باید در نظر داشت 
که فرآیند اجرایی واردات واکسن و تزریق آن، 
طوالنی است. واکسن روسی هم باید در دمای 
منفی 20 درجه نگهداری شود و شرایط تزریق 
خاصی دارد. سایر واکسن ها هم شرایط نگهداری 

با وجود این شرایط،  و تزریق دیگری دارند. 
ایمنی همه کادر درمان در برابر کرونا با کمک 

واکسیناسیون شاید چندین ماه طول بکشد.«
او تاکید می کند: »مردم و کادر درمان باید همچنان 
پروتکل های بهداشتی را جدی بگیرند. درواقع 
نباید فکر کنیم که واکسیناسیون کرونا، اثر فوری 
دارد، بلکه به احتمال زیاد بعد از گذشت پنج 
تا شش ماه از واکسیناسیون سراسری، اوضاع 

کنترل کرونا بهتر خواهد شد.«
خادمی تصریح می کند: »حتی اثربخشی واکسن 
ایمنی  تا  می کشد  طول  ماه  یک  هم  آنفلوآنزا 
ایجاد کند. واکسن روسی که وارد شده است، 
پایه آن بر اساس ویروس ضعیف شده کرونا 
است. تاکید می شود که زودتر از سه ماه بعد 
از تزریق این واکسن، ماسک ها برداشته نشود. 
به نظر می رسد که واکسن هایی مثل آسترازنکا 
بیشتری  عوارض  و  باالتر  اثربخشی  فایزر،  و 
داشته باشد، اما واکسن روسی و کال واکسن هایی 
که پایه ساخت آن بر اساس ویروس ضعیف 
شده کرونا است، اثربخشی کمتر ولی عوارض 
جانبی کمتری نیز دارد و واکسن های امن تری 

شناخته می شود.«
همچنین فرزاد فرقان، نایب رئیس شورای عالی 
نظام پزشکی کشور نیز در گفتگو با سپید با اشاره به 

ضرورت تسریع واکسیناسیون کادر درمان، یادآور 
می شود: »کارکنان بخش پذیرش بیمارستان ها 
به  ابتال  معرض  در  بیشتر  اورژانس،  بخش  و 
کرونا قرار دارند. بیمارانی که به این بخش ها 
مراجعه می کنند، معلوم نیست که مبتال به کرونا 
احتمال دارد که کادر  بنابراین  یا خیر.  هستند 
درمان فعال در این بخش ها به نسبت بخش های 
درمان کرونا، پروتکل های بهداشتی را 100 درصد 
رعایت نکنند، در حالی که کارکنان آ ی سی یو 
در بخش های درمان کرونا، حفاظت بیشتری از 
خود انجام می دهند. در نتیجه، همین اتفاق ممکن 
است تهدید جدی برای سالمت این گروه از 
کادر درمان باشد. به همین علت هم باید کادر 
درمان فعال در بخش های پذیرش و اورژانس 

نیز در اولویت تزریق واکسن کرونا باشند.«
او با اشاره به اینکه برای ارتقای سالمت جامعه 
باید کادر درمان در اولویت تزریق واکسن کرونا 
باشد، تصریح می کند: »اگر کادر درمان خسته 
شود، انرژی اش از بین برود و به دلیل ابتال به 
اتفاق موجب  این  یا فوت شود،  بیمار  کرونا، 
ببینند.  آسیب  شدت  به  هم  مردم  که  می شود 
برای  کرونا  واکسن  تزریق  نیز  دلیل  همین  به 
نیز  ارتقای سالمت کل جامعه  کادر درمان به 

منتهی می شود.«
کرونا  واکسیناسیون  لزوم  به  اشاره  با  فرقان 
»در  می کند:  عنوان  عمومی،  پزشکان  برای 
پزشکان  سرپایی،  درمان  در  بخش خصوصی 
عمومی باید در رده اول تزریق واکسن کرونا 
باشند. به این خاطر که بیماران را به صورت 
جنرال، ویزیت می کنند و همه نوع بیماری به 
آنها مراجعه دارد. مراجعان به پزشکان عمومی 
نیز بسیار زیاد هستند و از گروه های مختلف 
جامعه به آنها مراجعه می کنند. هرکدام از این 
بیماران می توانند ناقل بیماری کرونا به پزشکان 
بیمارستان های  از  یعنی جدای  باشند.  عمومی 
دولتی و خصوصی، پزشکان عمومی فعال در 
اولویت  در  باید  نیز  سرپایی  درمان  مراکز  در 
واکسیناسیون کادر درمان باشند. برخی از این 
پزشکان عمومی، ساعت های کاری طوالنی دارند 
ایمنی بدن  و به دلیل خستگی مفرط، سیستم 

آنها تضعیف شده است.«
او تاکید می کند: »بیمارانی که در بخش درمان 
می کنند،  مراجعه  عمومی  پزشکان  به  سرپایی 
بیماری  از  هم  نشانه ای  هیچ  که  دارد  احتمال 
کرونا نداشته باشند. در این بخش امکان دارد 
را  بهداشتی  پروتکل های  عمومی،  پزشک  که 
100 درصد رعایت نکند، زیرا بیمار دچار هیچ 
عالیمی نیست. حتی گاهی بیمار با عالیم بیماری 
دیگری به پزشک عمومی مراجعه می کند و گاهی 
هیچ نشانه ای از تب هم ندارد. هرکدام از این 
عوامل می تواند موجب شود که پزشک عمومی 
به مثبت بودن کرونای بیمار، شک نکند. درواقع 
خطر ابتال به کرونا در بخش سرپایی حتی ممکن 
است از بخش های درمان کرونا نیز بیشتر باشد. 
به همین دالیل، واکسیناسیون فعاالن بخش درمان 

سرپایی نیز باید در اولویت باشد.«
طبق آمارهای رسمی، حدود 80 درصد بیماران 
مبتال به کرونا در ابتدا به مطب ها مراجعه می کنند. 
نمایندگان جامعه  از  نیز برخی  به همین دلیل 
پزشکی تاکید دارند که واکسیناسیون این گروه 
فعال در بخش درمان سرپایی نیز باید در اولویت 

قرار بگیرد.

زالی: یادمان باشد که ۸۰ 
درصد خدمات سرپایی در تهران 
در بخش خصوصی انجام می شود 

و آنها هنوز جزو نقاط پرخالء از 
نظر واکسیناسیون هستند. 
مهم ترین راهبرد در شرایط 

فعلی و در آستانه شکل گیری 
خیز چهارم، استفاده از تمام 
ظرفیت های کشور بخصوص 

ظرفیت های وزارت خارجه، بانک 
مرکزی و دولت است که هرچه 
سریع تر باید از همه روش های 

متعارف موجود جهانی به سرعت 
واکسن کرونا را وارد کنند
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آقازاده: در بیمارستان های 
دولتی سراسر کشور،۸۰ درصد 
همکاران ما واکسینه نشده اند. 

حتی ۸۰ درصد پرستاران 
استخدام بیمارستان دولتی ما 

نیز هنوز واکسن کرونا دریافت 
نکردند. ما کادر درمان را فقط 
کسانی که در وزارت بهداشت 

یا در بیمارستان های دانشگاهی 
هستند، تلقی نمی کنیم. کادر 

درمان، تمام فعاالن عرصه درمان و 
بهداشت را می گویند که در مقابله 

با اپیدمی به یاری مردم می آیند 

فرقان: برای ارتقای سالمت 
جامعه باید کادر درمان در 

اولویت تزریق واکسن کرونا 
باشد. اگر کادر درمان خسته 
شود، انرژی اش از بین برود 

و به دلیل ابتال به کرونا، بیمار 
یا فوت شود، این اتفاق موجب 
می شود که مردم هم به شدت 
آسیب ببینند. به همین دلیل 
نیز تزریق واکسن کرونا برای 

کادر درمان به ارتقای سالمت کل 
جامعه نیز منتهی می شود



  یاسر مختاری
افزایش آمارهای بستری وسرپایی بیماران مرتبط 
با کرونا، نارنجی و قرمز شدن عمده شهرهای 
کشور، پیش بینی ها و نگرانی ها در مورد خیز 
چهارم کرونا و درگیر شدن با ویروس جهش 
یافته را محقق کرد. آمارهای وزارت بهداشت 
و رکوردهای روزانه از شناسایی افراد تازه مبتال 
شده بر این موضوع صحه می گذارد که کشور 
بار دیگر درگیر موج سنگینی از بیماری است 
قرار  عفونی  متخصصان  از  برخی  گفته  به  که 
است مرگ های ناشی از این بیماری نیز به باالی 
500 نفر در روز برسد. این نگرانی ها موجب 
شد تا  بار دیگر موضوع تعطیلی سراسری در 
شهرهای قرمز و نارنجی به وسط آید و مسئوالنی 
چون فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا تهران 
بزرگ خواستار تعطیلی و الک دان شوند. مطالبه 
تعطیلی به دلیل کرونا این بار با سرعت بیشتری 
محقق شد و سخنگوی ستاد ملی کرونا از آغاز 
برخی تعطیلی ها از امروز )شنبه( خبر داد. اما این 
پرسش وجود دارد که آیا این تعطیلی می تواند 

مؤثر باشد یا خیر؟
در همین راستا رئیس کمیته اپیدمیولوژی کشوری، 
برای  برنامه ریزی  بدون  را  قرنطینه  و  تعطیلی 
فاید  بی  بیماری  کاهش  در  جدی  مداخالت 
در  برنامه ریزی  دانست و خواستار  و هزینه زا 

زمان اجرای تعطیلی و شدت عمل در اجرای 
محدودیت ها شد.

نگرانی متخصصان از روند بیماری
به گزارش خبرنگار سپید، روند افزایشی بیماری 
کرونا در کشور به گونه ای است که متخصصان 
عفونی و اپیدمیولوژیست ها از وضعیت کنونی و 
آنچه قرار است در روزهای آینده به وجود آید 
ابراز نگرانی می کنند. تا جایی که پیام طبرسی 
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری 
در گفت وگویی اعالم کرد: »تا دو - سه هفته 
آینده میزان مرگ های ناشی از کرونا در کشور 
افزایش می یابد و حتی تا مرگ ۴00 تا 500 تایی 
هم می رویم، اما بحث این است که باید اقدامی 
انجام دهیم که مرگ هایمان به حد باالی ۱000 
کنونی  در وضعیت  باید  نرسد.  روز  در  مرگ 
اقدامات الزم را انجام دهیم تا مرگ هایمان چهار 
رقمی نشوند. زیرا این ویروس از نوع ویروس 
جهش یافته انگلیسی است. این ویروس در هر 
خانواده تعداد افراد زیادی را درگیر می کند و 
هر یک نفر ممکن است، هفت تا هشت نفر را 
آلوده کند. وقتی تعداد افزایش یابد، میزان مرگ 
و میر هم افزایش می یابد. در این ویروس شدت 

بیماری هم بیشتر است.«  
از سوی دیگر علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله 

با کرونا تهران بزرگ نیز گفت: »شرایط و نرخ 
نظر  به  که  است  گونه ای  به  مبتالیان  افزایش 
می رسد محدودیت های اعمالی برای جلوگیری 
بر  ندارد.  را  الزم  کفایت  بیماری  گسترش  از 
همین اساس پیشنهاد مشخص ما فرضیه الک 
دان یا تعطیلی است که در دو هفته آخر آبان 
ماه در تهران و برخی مراکز استان ها هم تجربه 
کردیم. حداقل در تهران به نظر می رسد که به 
جز مسیر الک دان، مسیر دیگری برای کنترل 
بیماری وجود ندارد و در کنار آن باید به سرعت 
فرآیند واکسیناسیون گروه های پرخطر و جامعه 
می رسد  نظر  به  انجام شود. همچنین  پزشکی 
سرعت بخشیدن به واکسیناسیون یک اولویت 

قطعی در تهران و مراکز استان ها است.« 

تعطیلی 10 روزه و جزئیات آن
از همان روزهای نخست شیوع بیماری کووید۱9 
در ایران محدودیت های بسیاری در کشور ایجاد 
شد که برخی از آنها با نظارت باالیی اعمال و 
برخی دیگر بدون نظارت مشخص عمال رها و 
به فراموشی سپرده شد چنانکه بارها این موضوع 
در سخنان وزیر بهداشت نمود پیدا کرد. با این 
حال علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا از 
تعطیلی ۱0 روزه از شنبه 2۱ فروردین ماه در کشور 
خبر داد. وی در رابطه با جزئیات این موضوع 

اعالم کرد: »به طور کلی محدودیت هایمان در 
شهرهای قرمز در چند حوزه محدود می شود. اوال 
در زمینه مشاغل است که در شهرهای قرمز فقط 
مشاغل گروه یک می توانند فعالیت داشته باشند و 
مشاغل گروه دو، سه و چهار حق فعالیت ندارند. 
مشاغل گروه یک هم فقط مشاغل ضروری برای 
تامین مایحتاج مردم است،  مانند سوپرمارکت ها،  
داروخانه ها،  مطب ها، فروشگاه های زنجیره ای، 
مشاغل  سایر  و  و...  تعمیرگاه ها  بیمارستان ها، 

باید تعطیل باشند.«
رئیسی افزود: »در زمینه مشاغل گروه نارنجی 
هم مشاغل گروه یک و دو می توانند فعالیت 
کنند، اما مشاغل گروه سه و چهار نمی توانند 
فعالیت داشته باشند. درحال حاضر 25۷ شهر 
قرمز داریم که در حوزه تردد در این شهرها 
هم پالک های بومی حق خروج از شهر قرمز و 
ورود به شهر دیگر را ندارند و هم پالک های 
غیربومی حق ورود به شهرهای قرمز و نارنجی 
را ندارند. در زمینه فعالیت های آموزشی نیز، 
تمام فعالیت های آموزشی تعطیل بوده و فقط 
کنند.  فعالیت  مجازی  صورت  به  می توانند 
همین  به  هم  فرهنگی  فعالیت های  زمینه  در 
صورت است و سینما و تئاتر و... حتما باید 

باشند.« تعطیل 
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 تعطیلی بدون  مداخالت جدی، بی فایده است
قوه قهریه برای متخلفان هزینه ایجاد کند

شماره ۱903 2۱15 فروردین ۱۴00

حمید سوری، رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید19 در گفت وگو با سپید:
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وی تاکید کرد: »رستوران ها حتما نمی توانند 
مهمان پذیر باشند و باید به صورت بیرون بر 
انتقال  بحث  بیشترین  چراکه  کنند  فعالیت 
به  دهد.  فضاها رخ  این  از  می تواند  بیماری 
از  10 روز  به مدت  طور کلی مقرر شد که 
شنبه تعطیلی سراسری در سطح کشور داشته 
ارزیابی  بیماری  دوباره شرایط  بعد  و  باشیم 
می شود و اگر نیاز بود این تعطیلی می تواند 

تکرار شود.«

برای  برنامه ریزی  بدون  تعطیلی 
نتیجه است بی  مداخالت 

چنین  است  قرار  که  نیست  بار  اولین  این 
محدودیت  هایی اعمال شود. لذا این پرسش 
در  تعطیلی  ها  این  آیا  که  می آید  وجود  به 
ابتال  زنجیره  قطع  و  بیماری  روند  کاهش 
تأثیرگذار خواهد بود یا خیر؟ و اینکه به چه 
طریق می توان از این فرصت استفاده کرد؟ 
کشوری  کمیته  رئیس  سوری  حمید 
به  رابطه  این  در  کووید19  اپیدمیولوژی 
باشد  مؤثر  می تواند  »تعطیلی  گفت:  سپید 
اما باید هزینه و تأثیرش بر جامعه را نیز دید. 
معموال تعطیلی  و الک دان ها در اپیدمی ها یکی 
انجام  که  است  مداخالتی  هزینه ترین  پر  از 
یک  که  است  داده  نشان  تحقیقات  می گیرد. 
کاهش  را  جامعه  توان  پنجم  یک  تا  چهارم 
می دهد. به طور مثال اگر روزی هزار تومان 
بیست  از  بیش  باشد،  داشته  وجود  آمد  در 
پیدا می کند.« تومان کاهش  این هزار  تومان 
این اپیدمیولوژیست ادامه داد: »باید با احتیاط 
مگر  کرد  استفاده  دان  الک  و  تعطیلی  از 
کاهش  بر  تأثیر  از  محکمی  شواهد  اینکه 
باید  همچنین  باشد.  داشته  وجود  بیماری 

و  باشد  داشته  وجود  برنامه  تعطیلی  برای 
خواهد  منظوری  چه  به  تعطیلی  این  بدانیم 
نیاز  که  است  ارزشمند  تعطیلی  زمانی  بود. 
به یک فرصت و زمان برای اعمال یکسری 
مداخالت در طول تعطیلی و یا بالفاصله پس 
این صورت ممکن  غیر  باشد در  تعطیلی  از 
است الک دان نه تنها تأثیر درازمدتی نداشته 
تأثیر  از  پس  حتی  است  ممکن  بلکه  باشد، 
کوتاه مدت آن، مجددا موجب فوران اپیدمی 
شود. بنابراین باید برنامه های این تعطیلی را 
چیزی  چنین  امروز  تا  که  داد  قرار  نظر  مد 

است.« نشده  گزارش 
به  اشاره  با  اپیدمیولوژی کشور  رئیس کمیته 
تعطیلی که در پاییز پارسال در زمان خیز سوم 
بیماری از سوی کمیته ملی کرونا در برخی 
برقرار  تهران  از جمله  و  از شهرهای کشور 
از  با یکسری  تعطیلی  »وقتی  نیز گفت:  شد، 
باشد.  مؤثر  می تواند  باشد  همراه  مداخالت 
تعطیلی پاییز سال گذشته که دو هفته به طول 
را شامل می شد  150 شهر کشور  انجامید و 
این  تداوم  و  سلیمانی  اجرای طرح شهید  با 
تعطیلی عمال  این دو هفته  طرح همراه شد. 
آن  بودن  مؤثر  و  طرح  این  بهتر  اجرای  به 
تعطیلی،  این  از  پس  چند  هر  کرد.  کمک 
افزایشی در نوسانات اپیدمی وجود داشت اما 
خوشبختانه ادامه اجرای طرح شهید سلیمانی 
مانع از این شد که به پله اول بیماری قبل از 

بازگردیم.« آذرماه 
که  است  مهم  بسیار  »این  کرد:  تأکید   وی 
مداخالتی  چه  به  را  تعطیلی  این  بدانیم 
می خواهیم  کاری  چه  و  می کنیم  پیوست 
انجام دهیم. آیا می خواهیم نیروهای درمانی 
کنیم؟  تقویت  را  بیمارستانی  تخت های  یا 
برنامه ریزی  عمومی  واکسیناسیون  برای  آیا 

می کنیم یا می خواهیم بیماریابی فعال را تشدید 
کنیم؟ یا اینکه به کادر درمانی استراحت دهیم 
اخیر  مورد  این  اپیدمی  آغاز  به  توجه  با  که 

ندارد.« چندان مصداق 
سوری با تأکید بر اینکه اعمال بهتر مداخالت نیاز 
به وقفه چند روزه در محیط های بیماری دارد، 
گفت: »چنانچه این مداخالت به تعطیلی پیوست 
نشود، ممکن است تأثیر کوتاه مدتی وجود داشته 

باشد اما بسیار پر هزینه خواهد بود.«
رئیس کمیته اپیدمیولوژی کشوری در ادامه با 
بیان اینکه در کنترل اپیدمی ها دو عامل سرعت 
عمل و شدت عمل تعیین کننده است، یادآور 
سنجیده  و  درست  سیاست های  »باید  شد: 
اعمال شده و از سیاست های غلط پرهیز کرد 
و شدت عمل به اندازه ای باشد تا متخلفانی 
که ممکن است برنامه ریزی ها را تحت تأثیر 
خود قرار دهند با آنها برخورد شده و تحت 
 10 اگر  اپیدمی  این  در  بگیرند.  قرار  کنترل 
باشند،  بی توجه  سیاست ها  به  جامعه  درصد 
این 10 درصد می توانند حداقل 7برابر جمعیت 
خود را مبتال کنند و حجمی از ابتال و بستری 
را به وجود آورند، بنابراین باید به وسیله قوه 
قهریه هزینه ای برای متخلفان ایجاد کرد تا از 
رفتارهای نا ایمن و ضد اجتماعی جلوگیری 
که  زمانی  نیز  کشورها  از  بسیاری  در  شود. 
اعالم اپیدمی می شود عمال دست دولت ها از 
لحاظ حقوقی برای برخورد با هر رفتاری که 
موجب شیوع بیشتر بیماری می شود باز است 
چنین  باید  نیز  ما  کشور  در  دلیل  همین  به 

باشد.« داشته  برنامه ای وجود 
علی رغم نگرانی افرادی چون سوری، فرمانده 
اخیر  روزهای  در  مستضعفین  بسیج  سازمان 
آمادگی  از  بهداشت  وزیر  به  نامه ای  طی 

نهاد تحت امر خود برای کمک به نیروهای 
محمد  همچنین  داد.  خبر  بهداشت  وزارت 
هالل  جمعیت  دبیرکل  مقدم  قوسیان  حسن 
احمر نیز بر تداوم غربالگری مسافران مبادی 

ورودی به کشور خبر داد.
قوسیان مقدم در این رابطه اظهار کرد: »با تصمیم 
بهداشتی  کنترل  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد 
مسافران ورودی به کشور از ۲۸ مرز رسمی 
هوایی، زمینی و دریایی در 1۶ استان برعهده 
جمعیت هالل احمر قرار گرفته و در همین 
راستا نیز ۴۳1 نفر از نیروهای آموزش دیده 
جمعیت هالل احمر از سازمان های داوطلبان، 
جوانان و... از ۲0 اسفندماه سال 99 استقرار 

خود را آغاز کردند.«
وی با بیان اینکه اجرای این طرح صرفا مربوط 
به تعطیالت نوروزی نبوده و پس از آن نیز 
ادامه خواهد داشت، گفت: »تا هر زمانی که 
با کرونا بخواهد اجرای این  ستادملی مقابله 
طرح ادامه خواهد داشت و در همین راستا 

نیز همچنان اجرای این طرح ادامه دارد.«
قوسیان مقدم با بیان اینکه تاکنون بیش از 1۲5 
امدادگران جمعیت هالل  از سوی  نفر  هزار 
احمر غربالگری شده اند، گفت: »در سازوکار 
اجرای این طرح تمام افراد مورد بررسی قرار 
گرفته و درجریان آن افراد مشکوک و دارای 
عالئم جداسازی شده و از آنان تست کرونا 
اخذ می شود در همین راستا نیز طبق آمارها تا 
روز گذشته از ۶90۸ نفر هم که دارای عالئم 
از  نفر   ۴۴ و  شد  گرفته   pcr تست  بودند، 
مسافران مشکوک به بیماری کرونا به قرنطینه 
منتقل شدند. همچنین از بیش از ۲1 هزار نفر 

نیز تست فوری کرونا گرفته شده است.«
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طبرسی: تا دو - سه هفته 
آینده میزان مرگ های ناشی از 

کرونا در کشور افزایش می یابد 
و حتی تا مرگ ۴۰۰ تا ۵۰۰ 

تایی هم می رویم، اما بحث این 
است که باید اقدامی انجام 

دهیم که مرگ هایمان به حد 
باالی ۱۰۰۰ مرگ در روز نرسد

زالی: شرایط و نرخ افزایش 
مبتالیان به گونه ای است که 

به نظر می رسد محدودیت های 
اعمالی برای جلوگیری از 

گسترش بیماری کفایت الزم 
را ندارد. بر همین اساس 

پیشنهاد مشخص ما فرضیه الک 
دان یا تعطیلی است

رئیسی: به طور کلی 
محدودیت هایمان در شهرهای 

قرمز در چند حوزه محدود 
می شود. اوال در زمینه مشاغل 

است که در شهرهای قرمز فقط 
مشاغل گروه یک می توانند 

فعالیت داشته باشند و مشاغل 
گروه دو، سه و چهار حق 

فعالیت ندارند

سوری: زمانی تعطیلی ارزشمند 
است که نیاز به یک فرصت 
و زمان برای اعمال یکسری 

مداخالت در طول تعطیلی و یا 
بالفاصله پس از تعطیلی باشد 

در غیر این صورت ممکن است 
الک دان نه تنها تأثیر درازمدتی 

نداشته باشد و حتی پس از تأثیر 
کوتاه مدت آن مجددا موجب 

فوران اپیدمی شود
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