
  کارشناسان از خطر خیز جدید کرونا ابراز نگرانی می کنند 

سال 17  شماره 1924  چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400  2000 تومان
www.sepidonline.ir

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

 واکسیناسیون نیمی از افراد گروه 
سنی باالی ۸۰ سال انجام شده است 3

اوگور شاهین، مدیرعامل شرکت بیونتک خبر داد

ساخت واکسن کرونای فایزر- بیونتک 
با قابلیت نگهداری در دمای ۲ تا ۸ درجه

5

در نامه وزیر بهداشت به رؤسای دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور عنوان شد

تشریح الزامات واکسیناسیون عمومی 
کووید۱۹ در گروه های باالی ۸۰ سال

2

در شرایطی که هنوز مصوبه ای از سوی ستاد ملی کرونا ابالغ نشده 
است، از سوی مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش اعالم شد

شرایط بهداشتی برگزاری امتحانات 10

صفحه8

3

آخرین رنگبندی کرونایی کشور

هیچ شهری آبی نیست

آیا موج پنجم ؛ موج هندی است؟آیا موج پنجم ؛ موج هندی است؟



شماره 21924 15 اردیبهشت 1400

در نامه وزیر بهداشت به رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور عنوان شد خبـر

تشریح الزامات واکسیناسیون عمومی کووید۱۹ 
در گروه های باالی ۸۰ سال

به رؤسای  نامه ای  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، بر ضرورت اطالع رسانی 
دقیق درمورد جزییات واکسیناسیون عمومی کووید19 در گروه های 

باالی ۸0 سال تاکید کرد.
 به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این نامه به شرح زیر است.
رییس/ سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی...
بنا به گزارشات واصله تعدادی از سالمندان عزیز باالی ۸0 سال در 
سراسر کشور بخصوص شهرهای بزرگ به دلیل عدم ثبت اطالعاتشان 
در سامانه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق 
مراکز جهت تزریق واکسن کووید19 دعوت نشده اند؛ با عنایت 
به اینکه قرار بود به محض شروع به کار سامانه جامع جدید، ثبت 
نام اینگونه عزیزان انجام و با تعیین وقت قبلی دعوت شوند، ولی 
افراد یاد شده بدون اطالع قبلی به مراکز مراجعه می نمایند، لذا در 

این رابطه ضروری است موارد زیر رعایت شود:
1-در سطح شبکه های شهرستان ها اطالع رسانی گسترده صورت 
گیرد که به محض اعالم مشخصات سامانه جدید، این افراد ثبت 

نام نموده و سپس جهت تزریق واکسن دعوت شوند.

هماهنگی  بدون  و  نبوده اند  مطلع  که  باالی ۸0 سال  افراد  2-به 
مراجعه می نمایند، واکسن تزریق شده و در سامانه ثبت شود تا 

این عزیزان دچار زحمت مضاعف نشوند.

۳-انجام واکسیناسیون در کلیه روزهای هفته به ویژه ایام تعطیل 
  و پنجشنبه ها بدون وقفه  و به صورت 2 شیفت کماکان ادامه یابد.

دکتر سعید نمکی

دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا ضمن اعالم جدیدترین 
گزارش از رده بندی استان ها در اجرای پروتکل های بهداشتی، 
از پلمب 5202 واحد به خاطر عدم رعایت پروتکل ها در نتیجه 

بازرسی تیم های نظارتی بهداشت خبر داد.
به گزارش سپید، بابک دین پرست افزود: »از اول تا ۸ اردیبهشت 
ماه بر اساس گزارش وزارت بهداشت، رعایت پروتکل های 
چهارمحال  غربی،  آذربایجان  استان  چهار  درسطح  بهداشتی 
وبختیاری، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد بین 

۳۳ تا  4۸ درصد بوده است.«
دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا افزود: »در همین مدت 
رعایت پروتکل های بهداشتی درسطح 10 استان آذربایجان شرقی، 
خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کردستان، گیالن، گلستان، 
درصد  تا  5۸  بین 49  مازندران  و  مرکزی  همدان،  لرستان، 
بوده است.« معاون توسعه منطقه ای وزیر کشور 10 استانی که 
رعایت پروتکل های بهداشتی درسطح آن ها در بازه زمانی اول 
تا ۸ اردیبهشت ماه بین 59 تا  ۶5 درصد ثبت شده است را 
اصفهان، البرز، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قم، 

کرمانشاه، کرمان و هرمزگان برشمرد.
دین پرست رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح هفت استان 
اردبیل، ایالم، تهران، زنجان، سمنان، قزوین و یزد را در همین 

بازه زمانی بین ۶۶ تا ۷۸  درصد اعالم کرد.
دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا خاطرنشان کرد: »از مقایسه 
وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی درسطح استان های کشور 
در دو بازه زمانی 1۸ تا 25  فروردین و 1 تا ۸ اردیبهشت ماه 

شاهد برخی تغییرات در رتبه بندی استان ها هستیم.«
دین پرست در تحلیل رده بندی جدید استان ها در خصوص 
رعایت پروتکل های بهداشتی اظهارکرد: »در بازه زمانی اول تا 
۸ اردیبهشت، شاهد حذف پایین ترین سطح بندی استان ها در 
رعایت پروتکل های بهداشتی در بازه زمانی 1۸ تا 25 فروردین 
هستیم که به معنای خروج دو استان ایالم و سیستان وبلوچستان 
از دامنه فوق است البته استان سیستان وبلوچستان، کماکان در 
پایین ترین سطح از رعایت پروتکل های بهداشتی درکشور )۳۳ 
تا 4۸ درصد( قراردارد، اما استان ایالم با جهش چشمگیر، به 
گروه استان هایی که باالترین سطح رعایت پروتکل ها )۶۶ تا 

۷۸ درصد( دارند، پیوسته است.«
دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا افزود: »استان های آذربایجان 
غربی، چهارمحال وبختیاری و کهگیلویه وبویراحمد که میزان 
رعایت پروتکل های بهداشتی در آن ها، در بازه زمانی 1۸ تا 
25 فروردین ماه، بین ۳۳ تا 55 درصد بود، در دوره زمانی 1 
تا ۸ اردیبهشت، در گروه استان هایی قرارگفته اند که رعایت 
پروتکل های بهداشتی درسطح آنها بین ۳۳ تا 4۷ درصد بوده 
است که نشان از ثابت بودن وضعیت وحتی تنزل میزان رعایت 

پروتکل های بهداشتی در برخی از این استان ها دارد.«
معاون وزیر کشور با بیان اینکه استان های زنجان، تهران، سمنان و 
یزد همچون دوره مورد بررسی قبلی، کماکان در بین استان هایی 
قرار دارند که دارای بیشترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
هستند، گفت: »دو استان اردبیل و قزوین که در دوره قبل در گروه 
استان های با درصد رعایت ۳۳ تا 55 دستورالعمل های بهداشتی 
بودند، در این بازه زمانی در کنار استان های دارای باالترین میزان 

رعایت پروتکل های بهداشتی قرارگرفته اند.« 

دین پرست تصریح کرد: »این درحالیست که سطح موردانتظار 
از اجرای پروتکل های بهداشتی، برای مهاربیماری وخروج از 

موج چهارم، حداقل 90 درصد است.«
وی با اعالم آخرین وضعیت کشوری نتایج اقدامات ناشی از 
تشدید بازرسی ها در بازه زمانی اول تا ۸ اردیبهشت گفت: »در 
این مدت، از مجموع تعداد کل سه میلیون و 5۷۷ هزار و ۸0۷ 
مرکز تهیه، توزیع، عرضه وفروش مواد غذایی، اماکن عمومی و 
واحدهای کارگاهی، تعداد ۳10 هزار و ۳۳ واحد، یعنی قریب 
به 9 درصد کل واحدها به صورت میدانی بازرسی شده اند که 
در نتیجه این بازرسی ها 40 هزار و 422 مورد منجر به دادن تذکر 
ومعرفی به مراجع قضایی و 5202 مورد نیز پلمب شده است.«
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، دبیر قرارگاه عملیاتی 
ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: »از آنجایی که به موجب مفاد بند 
4 سیزدهمین جلسه قرارگاه عملیاتی که در ۳1 فروردین 1400 
برگزار و مصوبات آن از سوی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه 
عملیاتی ابالغ شده است، مقرر شد که وزارت بهداشت با تکیه 
بر اختیارات و مسئولیت های قانونی خود و به ویژه کمیته عالی 
نظارت، ضمن انجام تکالیف و وظایف قانونی مربوطه، گزارشات 
هفتگی مربوط به آخرین تحوالت مربوط به دوحوزه »وضعیت 
اجرای پروتکل های بهداشتی در کشور درمقابله با ویروس کرونا« 
و همچنین »وضعیت کووید-19« در سراسر کشور را در مقایسه 
با هفته قبل به همراه مصادیق دقیق تخلفات و تعلل  بخش های 

مختلف در سطح کشور به قرارگاه عملیاتی منعکس کند.«
به  اعالمی  روند  »قطعًا  کرد:  تاکید  پایان  در  پرست  دین 
عنوان مهم ترین شاخص ارزیابی عملکرد ستادهای استانی 
مدیریت بیماری کرونا، درمهار این بیماری محسوب خواهد 
شد. لذا این قرارگاه در انتظار اعالم مصادیق دقیق تخلفات 
وتعلل  بخش های مختلف در سطح کشور از سوی وزارت 
برخورد  و  بررسی  برای  نظارت   عالی  کمیته  و  بهداشت 

قانونی با تعلل کنندگان و متخلفان است.«

اعالم جدیدترین رتبه بندی استان ها در رعایت پروتکل های بهداشتی
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سخنگوی سازمان غذا و دارو:  خبـر

 واکسیناسیون نیمی از افراد گروه سنی باالی ۸۰ سال انجام شده است

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تاکنون واکسیناسیون 
است،  شده  انجام  سال   ۸0 باالی  سنی  گروه  افراد  از  نیمی 
 ۷5 باالی  افراد  واکسیناسیون  آتی  هفته  تا  »امیدواریم  گفت: 

سال و ۷0 سال و ۶5 سال را انجام دهیم.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور روز دوشنبه با اعالم این خبر 
افزود: »بعد از اتمام واکسیناسیون افراد باالی ۶5 یا ۶4 سال فاز دو 

تمام می شود و وارد مرحله فاز سوم تزریق واکسن کرونا می شویم 
که گروه ها و اقشار بیشتر جامعه را در بر خواهد گرفت.«

وی در ادامه با بیان اینکه تا کنون بیش از ۳ میلیون و 200 هزار 
دوز واکسن دارای مجوز مصرف اضطراری وارد کشور شده است، 
گفت: »افزون بر یک میلیون و 250 هزار دوز آن در سراسر کشور 
تزریق شده است.«سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه با اشاره 
به اینکه 4 شرکت کاندیدای تولید واکسن اسپوتنیک وی در کشور 
هستند، افزود: »۳ شرکت به طرف روسی معرفی شده اند و شرکت 

چهارم هم در حال معرفی به شرکت روس است.«
جهانپور ادامه داد: »دو شرکت ارزیابی مثبتی از زیر ساخت های فنی شان 
وجود داشته و یک شرکت وارد مدار تولید شده که ظرف چند هفته 
تا 2 ماه آینده نخستین محصول اسپوتنیک وی تولید داخل کشور 
وارد کمپین واکسیناسیون عمومی علیه کووید 19 خواهد شد.« وی 
همچنین درباره واردات واکسن از طریق شرکت های خصوصی نیز 
گفت: »تا این لحظه بیش از ۳5 شرکت خصوصی مجوز یا نامه های 
الزم را برای مذاکره و واردات واکسن انجام داده اند که شاید یک 
الی دو مورد از آنها توانسته باشند تا حداقل خرداد ماه توافقاتی را با 
برخی شرکت ها یا فروشندگان عمده واکسن در دنیا داشته باشند.«

به گزارش ایرنا، جهانپور در پایان تصریح کرد: »اما تا این لحظه 
وارداتی از سوی شرکت های  بخش خصوصی نداشته ایم و سازمان 

غذا و دارو ۳5 مجوز موردی را صادر کرده است.«

تازه ترین رنگ بندی کرونایی کشور منتشر شد.
به گزارش سپید، با کاهشی شدن روند بستری در بسیاری از نقاط 
کشور، از روز سه شنبه تعداد شهرستان های قرمز به 102 شهرستان 
کاهش یافت. عالوه  بر آن 2۳5 شهرستان نارنجی و 111 شهرستان 
زرد هستند. با افزایش مبتالیان در استان سیستان و بلوچستان، تعداد 

شهرستان های آبی به صفر رسید.
بنابر اعالم کانال تلگرامی وزارت بهداشت، شهرستان های دهاقان 

)اصفهان(، بوشهر، تنگستان و جم )بوشهر(، نهبندان )خراسان 
جنوبی(، ایذه و باغ ملک )خوزستان(، طارم و ماه نشان )زنجان(، 
خاش، زابل، زاهدان و نیک شهر )سیستان و بلوچستان(، خرامه ، 
خرم بید، سپیدان، قیر و کارزین و مرودشت )فارس(، دهگالن و سقز 
)کردستان(، رودبار جنوب و عنبرآباد )کرمان(، روانسر )کرمانشاه(، 
باشت )کهگیلویه و بویراحمد(، کردکوی و کالله )گلستان(، بستک، 

جاسک و میناب )هرمزگان( از امروز در وضعیت قرمز قرار گرفتند.

آخرین رنگبندی کرونایی کشور

هیچ شهری آبی نیست

بر اساس اعالم وزارت بهداشت، از روز دوشنبه تا سه شنبه در 
کشور، ۳44 بیمار مبتال به کرونا جان خود را از دست دادند 
و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری به ۷۳ هزار و 

219 تن رسید.
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع  به گزارش سپید و 
رسانی وزارت بهداشت تا کنون یک میلیون و ۸۳ هزار و 1۳۸ 
نفر دوز اول واکسن کرونا و 2۳1 هزار و 50۳ نفر نیز دوز دوم 
را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور 

به یک میلیون و ۳14 هزار و ۶41 دوز رسیده است.
از دوشنبه تا سه شنبه 14 اردیبهشت 1400 و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، 20 هزار و 150 بیمار جدید مبتال به کووید19 

در کشور شناسایی شد که 29۸5 نفر از آنان بستری شدند.

مجموع بیماران کووید19 در کشور به دو میلیون و 5۷5 هزار 
و ۷۳۷ نفر رسید. متاسفانه ۳44 بیمار کووید19 جان خود را 
از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۷۳ هزار 

و 219 نفر رسید.
خوشبختانه تاکنون دو میلیون و 22 هزار و 5۸۶ نفر از بیماران، 
نفر  بیمارستان ها ترخیص شده اند. 54۷۷  از  یا  یافته و  بهبود 
از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های مراقبت های ویژه 

بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون 1۶ میلیون و ۳۷9 هزار و ۳5۷ آزمایش تشخیص کووید19 
در کشور انجام شده است. در حال حاضر 102 شهر کشور در 
وضعیت قرمز، 2۳5 شهر در وضعیت نارنجی، 111 شهر در 

وضعیت زرد و 9 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

۳۴۴   فوتی جدید کرونا در کشور
مجموع جانباختگان از ۷3 هزار نفر فراتر رفت



آخرین خبرها از تزریق واکسن کرونا به بزرگساالن طیف اوتیسم
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران توضیحاتی درباره نحوه واکسیناسیون کرونای افراد طیف 

اوتیسم ارائه کرد.
به گزارش سپید، سعیده صالح غفاری در گفت وگو با 
ایسنا درباره واکسیناسیون کرونا در افراد طیف اوتیسم 
گفت: »طیف اختالل اوتیسم در سرفصل بیماری های 
خاص قرار گرفتند و به همین دلیل با آغاز واکسیناسیون 
بیماران خاص، روند تزریق واکسن برای بزرگساالن 
طیف اوتیسم هم آغاز شد.« وی افزود: »این واکسیناسیون توسط معاون درمان دانشگاه های 
علوم پزشکی در سراسر کشور در حال اجرایی شدن است و این روند در افراد طیف اوتیسم 

باالتر از ۱۸ سال انجام شده است. تاکنون در تهران حدود ۲۰۰ نفر از این افراد واکسن نوبت 
اول و تعدادی نیز نوبت دوم را هم دریافت کردند.«

صالح غفاری تاکید کرد: »تالش می کنیم در شهرستان ها هم کارشناسان دقت بیشتری بر این 
موضوع بگذارند تا روند واکسیناسیون تسریع شود زیرا یک فرد طیف اوتیسم مانند یک 
فرد عادی نمی تواند از خود مراقبت کند و درصد ریسک ابتالی فرد طیف اوتیسم چندبرابر 

بیش از یک فرد عادی است .«
وی با اشاره به اینکه سیستم ثبت اطالعات سامانه اوتیسم از سال قبل در حال رسمی شدن 
است، اظهار کرد: »از حدود ۲۰۰۰ مبتالی به اوتیسم که در تهران شناسایی شدند و در سامانه 
ما ثبت شدند؛ نزدیک به ۳۰۰ نفر باالی ۱۸ سال هستند که واجد شرایط دریافت واکسن 
هستند. البته برخی هم به دالیل شخصی تمایلی به دریافت واکسن نداشتند. از بیمارستان 

آتیه که در فرآیند تزریق واکسن کرونا تمام تالش خود را به کار بستند ممنون هستیم.«

خبـر

چالش های کشور برای تولید فاکتور ۸ و ۹ مشتق از پالسما

محققان یکی از شرکت های دانش بنیان دارویی 
اقدام به تولید فاکتور ۸ و ۹ مشتق از پالسما برای 
درمان بیماران مبتال به هموفیلی کردند، ولی آنها 
اعتقاد دارند بنا به دالیلی این داروها در کشور 
با قیمت باالیی تولید می شود؛ از این رو درمان 
بیماران مبتال به این بیماری نیز پرهزینه شده است.
به گزارش سپید، رضا سید حسینی، معاون اجرایی 
یکی از شرکت های فعال در حوزه تولید دارو در 
گفت وگو با ایسنا، تولید فاکتورهای ۸ و ۹ را از 
محصوالت دانش بنیان این شرکت نام برد و گفت: 
»پروتکل درمانی برای بیماران مبتال به هموفیلی 
در هر کشور متفاوت است. کشورهای پیشرفته 
مانند امریکا، انگلستان و فرانسه پروتکل درمانی 
»پیشگیری« برای بیماران مبتال به هموفیلی را برای 
خود تعریف کرده اند. در این پروتکل درمانی، 
بیماران مبتال بر اساس تجویز پزشک به صورت 
روزانه و هفتگی فاکتور ۸ را دریافت می کنند.«

وی با تاکید بر اینکه این رویکرد موجب می شود 
بیماران هموفیلی همانند افراد عادی یک زندگی 
عادی داشته باشند، ادامه داد: »از این رو بیماران 
مبتال به هموفیلی در این کشورها همانند سایر 
مردم به مدرسه می روند، با هم سن های خود 
بازی می کنند و هیچ محدودیتی برای یک زندگی 

نرمال برای آنها وجود ندارد.«
حسینی اظهار کرد: »از آنجایی که تولید فاکتور 
۸ و ۹ بر اساس پالسما است، برای تولید آن 

نیاز به پاالیشگاه خود است و در کشورهایی 
مانند ایران که چنین پاالیشگاه هایی وجود ندارد، 
تولید این داروها گران خواهد شد؛ از این رو 
پروتکل درمانی دیگری برای بیماران مبتال به 

هموفیلی تعریف می شود.«
مدیر اجرایی این شرکت دانش بنیان خاطر نشان 
کرد: »به این معنا که در کشور برای بیماران مبتال 
تجویز   ۹ و   ۸ فاکتورهای  زمانی  هموفیلی  به 
می شود که فرد مبتال با مشکالتی چون خونریزی 

مواجه شده باشد.«
وی در این باره توضیح داد: »بر اساس پروتکل 

درمان کشور، روش درمان این بیماران در گام 
نخست »توصیه ای« است، به این معنا که از بیماران 
درخواست می شود که دچار آسیب نشوند. این 
روش درمانی محدودیت های بسیاری را برای 
بیماران ایجاد می کند و در گام دوم در صورتی که 
فرد دچار مشکالت و عوارض ناشی از این بیماری 

شود، فرد بیمار وارد فاز درمانی خواهد شد.«
حسینی تاکید کرد: »اشکال واضحی که در این 
روش وجود دارد، این است که این بیماران تنها 
مورد درمان قرار می گیرند و رویکرد پیشگیرانه 
برای این بیماری وجود ندارد. این رویکرد درمانی، 

موجب ناتوانی در فرد بیمار می شود.«
به گفته وی مفصل این بیماران دچار خونریزی های 
مکرر می شود و این خونریزی های چندین باره، 
موجب بروز خشکی در مفصل خواهد شد که 

در این صورت نیاز به تعویض مفصل است.
حسینی اضافه کرد: »شاید در ظاهر هزینه ها در 
رویکرد »درمانی« کمتر باشد، ولی اگر طرحی 
برای پیشگیری در بروز »عوارض این بیماری« 
داشته باشیم، هزینه های درمانی این دسته از بیماران 
کاهش خواهد یافت، ضمن آنکه در این صورت 
مبتالیان به هموفیلی در کنار سایر افراد زندگی 

عادی خواهند داشت.«
مدیر اجرایی این شرکت دانش بنیان ادامه داد: 
»ولی در حال حاضر به دلیل کمبود این داروها 
چاره ای جز اینکه با این پروتکل درمانی ادامه 

دهیم، نداریم.«
وی با اشاره به تولید فاکتور ۸ نوترکیب از سوی 
یکی از شرکت های دانش بنیان در کشور گفت: 
»این دارو با حجم محدود تولید می شود و نیاز 
همه بیماران هموفیلی را تامین نمی کند، ضمن 
آنکه تولید این دارو وارد فازهای سختی شده 
است و این بیم وجود دارد که همین موضوع 
مشکالت  دچار  هموفیلی  بیماران  شود  باعث 
ناشی از عدم دسترسی به این دارو شوند که در 
این صورت باید نیاز دارویی خود را از بازار 

آزاد تهیه کنند.«

دالیل درمان پرهزینه هموفیلی ها در ایران

سازمان غذا و دارو اعالم کرد هیچ شرکت خصوصی متقاضی 
واردات واکسن بابت اخذ مجوز سازمان غذا و دارو مشروط 

به تکمیل بودن مدارک معطل نمی ماند.
به گزارش سپید، شرکت های متقاضی واردات واکسن کرونا 
در صورت ارائه مستندات قانونی و تائید شده توسط نهادهای 
ذی ربط در خصوص اصالت واکسن نه تنها معطل صدور مجوز 
سازمان غذا و دارو نمی مانند؛ بلکه در کوتاه ترین زمان این 
سازمان نسبت به بررسی و صدور مجوزهای الزم اقدام می کند.
واکسن  تامین  دنیا  سراسر  در  تاکنون  می شود  متذکر  البته 
صرفًا تحت نظارت مستقیم دولت ها در حال انجام بوده و 
در خرید  موفقیت  بخش خصوصی  بر  مبنی  هیچ گزارشی 

واکسن دریافت نشده است. بدیهی است سازمان غذا و دارو 
این  اصالت  و  کیفیت  که  اسنادی  ارائه حداقل  در صورت 
توسط  آنها  واردات  و  خرید  از  نماید  تائید  را  واکسن ها 
 بخش خصوصی همچون سابق استقبال و حمایت می کند. 
البته آنچه حساسیت موضوع را مضاعف نموده است اعالم 
سازمان جهانی بهداشت به سازمان های مسئول پیرامون وجود 
دقت  که  است  در جهان  کرونا  تقلبی  واکسن  میلیون   ۲۰۰

بیشتری را طلب می کند.
بنابر اعالم وبدا، الزم به ذکر است که تاکنون ۴۹ درخواست 
واردات واکسن توسط شرکت  های خصوصی به این سازمان 
ارائه حداقل اسنادی که  با  از آنها  ارسال شده که ۳۵ مورد 

اداره کل  از  نامه  ارائه کرده اند، معرفی  شرکت های متقاضی 
داروی سازمان غذا و دارو دریافت کرده اند.

شرکت های خصوصی وارد کننده واکسن معطل صدور مجوز نمی مانند
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خبـر

آمار کرونا در جهان تا ۱۴ اردیبهشت
تعداد مبتالیان به ویروس 
تا صبح  کرونا در جهان، 
اردیبهشت(   14 سه شنبه )
میلیون   154 از  بیش  به 
رسید  نفر  هزار   1۷۸ و 
این  قربانیان  تعداد  و 
ویروس نیز از سه میلیون 
فراتر  نفر  هزار   22۶ و 

رفت.
به گزارش سپید، در حال 
از  بیش  با  آمریکا  حاضر 
هزار   2۳0 و  میلیون   ۳۳
تعداد  نظر  از  مبتال، 
ویروس  این  به  مبتالیان 
در رده اول قرار دارد و 
کشورهای هند، برزیل و 
دوم  رده های  در  فرانسه 

هستند.  چهارم  تا 
ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان 
کووید-19 هم اکنون در رده 

چهاردهم قرار دارد.
 در این اینفوگرافیک، آمار 
15 کشور اول جهان از نظر 
تعداد مبتالیان و تازه ترین 
درمورد  جهان  کلی  آمار 
ویروس کرونا را مشاهده 

می کنید.

مدیرعامل شرکت بیونتک گفت: »این شرکت در حال 
کار روی گرفتن تائیدیه برای یک نوع از واکسن کرونای 
فایزربیونتک است که می تواند در دمای یخچالی 2 تا ۸ 

درجه سلسیوس نیز تا ۶ ماه نگهداری شود.«
به گزارش سپید به نقل از رویترز، اوگور شاهین افزود: 
»اولین فرموالسیون ما طوری بود که باید در دمای منفی 
یک  ما  حاال  اما  می شد  حمل  و  نگهداری  درجه   ۸0
فرموالسیون جدید داریم که البته هنوز تائید نشده است. 
واکسن ساخته شده براساس این فرموالسیون می تواند 
در دمای 2 تا ۸ درجه نگهداری شود و تا شش ماه نیز 
پایداری داشته باشد. داده های این فرموالسیون جدید 

واکسن کرونا آماده ارائه شدن به رگوالتورها هستند.«

اوگور شاهین، مدیرعامل شرکت بیونتک خبر داد

ساخت واکسن کرونای فایزر-بیونتک با قابلیت نگهداری در دمای ۲ تا ۸ درجه
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آمارجهانی مبتالیان و فوتی های کرونا
از  ناشی  کووید-19  بیماری  به  مبتالیان  شمار 
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 154 میلیون 
و 195 هزار و ۶0۸ نفر رسیده و مرگ سه میلیون و 
22۷ هزار و 1۸۸ نفر نیز بر اثر ابتال به این بیماری 

تأیید شده است.
به گزارش سپید، همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون 
1۳1 میلیون و ۶15 هزار و 229 نفر از مبتالیان به 
کووید-19 بهبود یافته اند. روند افزایش آمار ابتال 
به بیماری کووید-19 که تاکنون در 220 کشور و 
منطقه در جهان شیوع یافته است، ادامه دارد و این 

بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد. 
آمریکا تاکنون با بیش از ۳۳.2 میلیون مبتال و بیش 
فهرست  قربانی همچنان در صدر  از 591 هزار 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد. 
هند نیز با آمار بیش از 20.2 میلیون مبتال پس از 
آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان 
به کووید-19 در برزیل هم از 14.۷ میلیون نفر فراتر 
رفته و در حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ 

باالترین شمار مبتالیان است.
پس از ایاالت متحده، کشورهای برزیل با بیش از 40۸ 
هزار و هند با بیش از 222 هزار جانباخته باالترین 
آمار قربانیان کووید 19 را در این فهرست جهانی 
گزارش داده اند. پس از آن ها نیز کشورهای مکزیک، 
انگلیس و ایتالیا به ترتیب بیشترین تعداد قربانیان این 
بیماری را در دنیا ثبت کرده اند. تعداد جانباختگان 
کووید-19 در مکزیک بیش از 21۷ هزار نفر اعالم 

شده و در انگلیس نیز از 12۷ هزار نفر عبور کرده و 
این کشور تاکنون بیشترین قربانیان کرونا را در اروپا 
داشته است. به عالوه هم اکنون تعداد قربانیان کرونا 
در ایتالیا از 121 هزار نفر عبور کرده است و در میان 

کشورهای اروپایی در رتبه دوم قرار دارد.
همچنین روسیه بیش از 111 هزار، فرانسه بیش از 
105 هزار و آلمان نیز بیش از ۸4 هزار فوتی بر اثر 

ابتال به بیماری کووید-19 را گزارش داده اند.
پس از این کشورها، اسپانیا با بیش از ۷۸ هزار، کلمبیا 
با بیش از ۷5 هزار، ایران با بیش از ۷2 هزار، لهستان 
با بیش از ۶۸ هزار، آرژانتین با ۶4 هزار، پرو با بیش 

از ۶2 هزار، آفریقای جنوبی با بیش از 54 هزار، 
اندونزی با بیش از 45 هزار و اوکراین با بیش از 44 
هزار جانباخته دیگر کشورهایی هستند که تاکنون 
آمار باالی مرگ  و میر ناشی از کووید-19 را ثبت 
کرده اند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در 10 کشوری که طبق 
گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون داشته اند 

تا صبح روز سه شنبه به ترتیب به شرح زیر است:
1. آمریکا: ۳۳ میلیون و 2۳0 هزار و 5۶1 مبتال، 

591 هزار و 514 قربانی
2.هند: 20 میلیون و 2۸2 هزار و ۸۳۳ مبتال، 222 

هزار و 40۸ قربانی
۳. برزیل: 14 میلیون و ۷91 هزار و 4۳4 مبتال، 

40۸ هزار و ۸29 قربانی
4. فرانسه: پنج میلیون و ۶5۶ هزار و ۷ مبتال، 

105 هزار و 1۳0 قربانی
5. ترکیه: چهار میلیون و 900 هزار و 121 مبتال، 

41 هزار و 191 قربانی
۶. روسیه: چهار میلیون و ۸۳1 هزار و ۷44 مبتال، 

111 هزار و 19۸ قربانی
 ۸50 و  هزار   421 و  میلیون  چهار  انگلیس:   .۷

مبتال، 12۷ هزار و 5۳9 قربانی
۸. ایتالیا: چهار میلیون و 50 هزار و ۷0۸ مبتال، 

121 هزار و 4۳۳ قربانی
9. اسپانیا: سه میلیون و 540 هزار و 4۳0 مبتال، 

۷۸ هزار و 29۳ قربانی
10. آلمان: سه میلیون و 4۳5 هزار و ۸۷۷ مبتال، 

۸4 هزار و 20 قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر در  2۶ کشور، 
شمار مبتالیان از رقم یک میلیون عبور کرده اند و 
پس از ایاالت متحده، هند و برزیل - که سه کشور 
رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند - کشورهای 
فرانسه، ترکیه، روسیه، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، 
آرژانتین، کلمبیا، لهستان، ایران، مکزیک، اوکراین، 
پرو، اندونزی، جمهوری چک، آفریقای جنوبی، 
هلند، کانادا، شیلی، عراق، رومانی و فیلیپین نیز 

بیش از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

سازمان غذا و داروی ایاالت متحده قرار است تا هفته آینده 
مجوز استفاده از واکسن کووید-19 را برای نوجوانان 12 تا 

15 ساله صادر کند.
به گزارش سپید، این مجوز باعث خواهد شد میلیون ها دانش آموز 
در مقاطع راهنمایی و دبیرستان در ایاالت متحده بتوانند این 
واکسن را دریافت کنند و آزمایش های بالینی فایزر نشان داده که 
این واکسن در میان گروه سنی یاد شده، 100 درصد موثر است.

یکی از مقامات بهداشتی این کشور به نیویورک تایمز گفت که 
مجوز سازمان غذا و دارو ممکن است تا پایان هفته جاری یا 

اوایل هفته آینده صادر شود.
وقتی سازمان غذا و دارو مجوز را صادر کند، گروه مشاوره واکسن 
مرکز پیشگیری و کنترل بیماری جلسه برگزار خواهد کرد تا اطالعات 
بالینی آن را بررسی و توصیه خود برای استفاده از آن در این گروه 
سنی را ارائه کند. اگر این مجوز صادر شود، گروه سنی یاد شده 

قادر خواهد بود کمی بعدتر و در ماه جاری میالدی، واکسن را 
دریافت کند و متخصصان می گویند واکسینه کردن نوجوانان 
اقدامی اساسی در برقراری ایمنی جمعی در ایاالت متحده است.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت،  مدرنا هم قرار است به زودی نتایج 
آزمایش واکسن خود روی گروه سنی 12 تا 1۷ سال را اعالم 
کند و کمی  بعدتر هم نتایج آن در کودکان ۶ ماهه تا 12 ساله را 

اعالم خواهد کرد.ایسنا

سازمان غذا و داروی آمریکا: 

مجوزواکسنکرونابراینوجوانانصادرمیشود

بر اساس نتایج یک مطالعه که به تازگی در آمریکا انجام شده، پادتن 
)آنتی بادی( کرونا تا یک سال پس از ابتال به بیماری کووید-19 در 

بدن فرد باقی می ماند و قابل تشخیص است.
به گزارش سپید، در این آزمایشات نمونه های خون 250 بیمار سابق 
کووید-19 مورد بررسی قرار گرفته است و متخصصان متوجه شده اند 
که بدن تمامی بیماران بستری شده قبلی و 95 درصد از بیمارانی که 
کار آن ها به بیمارستان نکشیده است، دارای پادتن کرونا بوده  است.

پزشکان می گویند سطح پادتن در بدن افراد با سن و شدت درگیر 
شدن با ویروس کرونا ارتباط داشته و افراد باالی ۶5 سال که بیماری 
کووید-19 سخت تری را تجربه کرده بودند از سطح پادتن باالتری 
برخوردار بودند. در عین حال یافته های اخیر نشان می دهد افراد زیر 
۶5 سال و مبتال به گونه های خفیف تر بیماری که توانسته اند بدون نیاز 

به بیمارستان بهبود پیدا کنند، سطح پادتن پایین تر و متغیرتری داشته اند.
متخصصان می گویند در افرادی که قبال مبتال به کووید-19 خفیف 
شده اند واکسن، محافظتی طوالنی تری نسبت به پادتن طبیعِی خودِ 

بدن ایجاد خواهد کرد. در مطالعه انجام شده از مجموع 250 فرد مبتال، 
5۸ نفر پیشتر در بیمارستان بستری شده بودند و 192 نفر نیز به دلیل 
عالئم خفیف در خانه بهبود یافته بودند. نتایج تحقیق تازه در نشریه 
پزشکی »medRxiv« منتشر شده است. به گزارش یورونیوز، پیشتر 
نتایج یک مطالعه بر سطح پادتن بیش از ۳0 هزار نفر از شهروندان 
کشور ایسلند نشان داده بود که سطح پادتن بیماری کووید-19 در 
بدن بیش از 90 درصد مبتالیان به ویروس کرونا پس از ابتال افزایش 
یافته و تا چهار ماه پس از بهبود ثابت مانده است. این در شرایطی 
است که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا )CDC( به 
افراد واکسینه شده هشدار داده که با وجود احتمال پایین ابتالی آنها 
به بیماری کووید-19 باید احتیاط کنند چرا که می توانند بدون داشتن 

هیچ عالئمی از ابتالی به ویروس، ناقل آن به دیگر افراد باشند.ایسنا

پادتنکروناتایکسالپسازابتالدربدنباقیمیماند
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  امین جاللوند
هنوز پیک چهارم کرونا مهار نشده است که برخی 
کارشناسان و متولیان نظام سالمت می گویند نگران 
خیز جدیدی از بیماری کرونا هستند که با شیوع 

ویروس جهش یافته هندی همراه شود. 
اولین نگرانی جدی را علیرضا زالی، فرمانده عملیات 
با کرونا در کالنشهر تهران مطرح کرده  مقابله 
به وجود  »باتوجه  داده است:  او هشدار  است. 
ویروس ها ی جهش یافته انتظار داریم خیزهای 
بعدی با وجود ویروس ها ی جهش یافته وجود 
داشته باشد، خیزهایی که در آینده نه چندان دور 
با ویروس ها ی جدید قابل پیش بینی هستند. قطعا 
در ویروس ها ی جدید، سرایت پذیری افزایش پیدا 
می کند که به تبع آن بیماران بستری و فوتی ها  نیز 
افزایش پیدا خواهد کرد. ویروس ها ی جهش یافته 
در هنگام ورود بین ۱۰ تا ۱۵ روز پنهان هستند و 
پس از این مدت خود را نشان می دهند. شرایط 
خیز چهارم به دلیل ورود ویروس انگلیسی بود 
و ممکن است دقیقا همین سناریو برای ویروس 
آفریقایی و هندی تکرار شود. البته ویروس آفریقایی 

به مراتب مهلک تر از ویروس هندی است.«
زالی درباره راه پیشگیری از این سناریوی تلخ 
هم تاکید کرده است: »قطعا رعایت پروتکل ها  و 
فاصله گذاری همچنان به عنوان بهترین شیوه برای 
پیشگیری از این بیماری قلمداد می شود. از سوی 
دیگر درخواست مشخص ما واردات پیوسته و 
افزایش سرعت واردات واکسن به کشور است تا 
واکسیناسیون با سرعت بیشتری محقق شود. این 

میزان واکسن کرونا که تاکنون با تالش وزارت 
بهداشت وارد شده است، کفایت نمی کند. قطعا برای 
کاهش قطعی مرگ و میر باید قبل از بروز خیزهای 

جدید کرونا، واکسیناسیون را افزایش دهیم.«
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت هم با 
ابراز نگرانی نسبت به خطر شیوع موج ها ی تازه 
کرونا، تاکید کرده است: »نگرانی اصلی ما از ویروس 
آفریقایی بیش از باقی انواع ویروس کرونا است، زیرا 
تجربیاتی که در عرصه بین المللی مشاهده می شود 
ویروس آفریقایی حتی از ویروس هندی و برزیلی 
از جهش های پیچیده تر و مقاومت بیشتر در مقابل 
درمان برخوردار است. این ویروس فعال در مقابل 
واکسن ها از مقاومت بیشتری برخوردار است، ولی 

آنچه از مردم درخواست می شود فقط و فقط رعایت 
پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی است.«

همچنین بابک دین پرست، دبیر قرارگاه عملیاتی 
مقابله با کرونا نیز از بسیج همه دستگاه ها اعم از 
کشوری و لشکری برای مقابله با ورود ویروس 

جهش یافته کرونای هندی خبر داده است. 
کنترل دقیق تر مناطق قرمز و بویژه مرزهای شرقی 
کشور برای جلوگیری از ورود ویروس کرونای نوع 
هندی، ابالغ دستورالعمل بهداشتی برای جلوگیری 
از شیوع ویروس جهش یافته هندی حداقل تا 
عمق ۲۰۰ کیلومتری داخل خاک کشور، کنترل 
بهداشتی ملوانان هندی و پاکستانی، توقف کامل 
هرگونه نقل و انتقال مسافر از کشور هندوستان، 
تعلیق همه پروازها از/ به هند و پاکستان و همچنین 
کنترل دقیق تر مناطق اطراف مرزهای شرقی کشور، 
از جمله مهم ترین اقدامات قرارگاه عملیاتی مقابله 
با کرونا برای مهار کرونای جهش یافته هندی 

اعالم شده است.
از سوی دیگر، سعید نمکی، وزیر بهداشت هم در 
نامه ای به روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور نسبت به خطر شیوع ویروس موتاسیون یافته 
هندی، هشدار داده است. وزیر بهداشت خطاب 
دستور  پزشکی،  علوم  دانشگاه ها ی  روسای  به 
استان های  کنترل مرزهای  داده است: »گزارش 
شرقی، جنوب شرقی و همچنین مرزهای دریایی 
جنوب و پروازهای ورودی از کشورهای پاکستان و 
هندوستان به طور مستمر و روزانه به دفتر اینجانب 
گزارش شود. همچنین در همه استان هایی که اتباع 

کشورهای هندوستان و پاکستان از اول فروردین 
تاکنون وارد شده اند، سریعا با ثبت PCR مورد 
بررسی قرار بگیرد و در صورت ضرورت، فوری 
قرنطینه شوند. همانگونه که قبال ابالغ شده است، 
باید نمونه های دوره ای بیماران بخصوص آنهایی 
که به سرعت حالشان به سمت وخامت می رود، 
گرفته شود و جهت بررسی از نظر موتاسیون به 
انستیتو پاستور، آزمایشگاه دانشکده بهداشت و 
آزمایشگاه مرجع طرف قرارداد معاونت پژوهشی 

ارسال شود.«

آیا خطر شیوع کرونای هندی را باید 
جدی گرفت؟

در حال حاضر نوع غالب ویروس کووید ۱9 در 
ایران، نوع جهش یافته انگلیسی است که به موج 
چهارم کرونا منجر شده است. برخی کارشناسان 
نگران هستند که با فروکش کردن موج چهارم 
کرونا، دوباره موج جدید بیماری با نوع جهش 

یافته هندی آغاز شود.
محمدحسین شریعتی، داروساز و محقق تولید 
واکسن در گفتگو با سپید به ویژگی ها ی ویروس 
جهش یافته هندی اشاره می کند و می گوید: »هنوز 
اطالعات دقیق و کاملی درباره کرونای جهش یافته 
هندی وجود ندارد. تحقیقات درباره این نوع جهش 
یافته همچنان ادامه دارد. یکی از مهم ترین نکاتی 
که درباره کرونای هندی مطرح می شود این است 

که قدرت سرایت آن بسیار باالست. 
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آیا موج پنجم؛ موج هندی است؟
کارشناسانازخطرخیزجدیدکروناابرازنگرانیمیکنند

زالی: باتوجه به وجود 
ویروس ها ی جهش یافته انتظار 

داریم خیزهای بعدی کرونا با 
وجود ویروس ها ی جهش یافته 

وجود داشته باشد، خیزهایی 
که در آینده نه چندان دور 
با ویروس ها ی جدید قابل 

پیش بینی هستند. قطعا در 
ویروس ها ی جدید، سرایت 

پذیری افزایش پیدا می کند که به 
تبع آن بیماران بستری و فوتی ها  

نیز افزایش پیدا خواهد کرد
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 ادامه از صفحه 8
حتی افرادی که در گذشته به کرونا مبتال شده اند، 
نسبت به ابتال به این نوع جهش یافته هندی مصون 
نیستند. درواقع پادتن تولید شده در بدن افرادی 
که قبال به کرونا مبتال شده اند، توان تشخیص و 

مقابله با کرونای هندی را ندارد.«
او خاطرنشان می کند: »گفته می شود که نوع جهش 
یافته هندی، توان باالیی برای فرار از سیستم ایمنی 
بدن دارد. پادتن ها ی تولید شده کرونا در بدن 
افرادی که قبال مبتال شده اند، بی اثر می شود و فرد 
در برابر کرونای هندی، آسیب پذیر خواهد بود. با 
این وجود، بر اساس برخی تحقیقات علمی که 
تاکنون منتشر شده است، خطر کرونای هندی بیشتر 
از کرونای انگلیسی گزارش نشده است. به همین 
دلیل، می توان سناریویی شبیه موج شیوع کرونای 

انگلیسی را تصور کرد.«
شریعتی با اشاره به خطرات موج تازه کرونا، هشدار 
می دهد: »حتی اگر کرونای جهش یافته هندی، 
وضعیتی شبیه موج چهارم کرونا در ایران ایجاد 
کند، در آن صورت نظام سالمت با بحران جدی 
مواجه خواهد شد. اگر پس از پشت سر گذاشتن 
پیک چهارم کرونا، دوباره وارد موج تازه ای از 
بیماری شویم، در آن صورت ارائه دهندگان خدمات 
بهداشتی، دارویی، درمانی و تشخیصی با فرسایش 
کاری سنگینی مواجه خواهند شد. هر موج کرونا 
حدود دو ماه طول می کشد. اگر قرار باشد دوباره 
کشور وارد یک موج دو ماهه فرسایشی شود، در 
آن صورت بخش قابل توجهی از توان کادر ارائه 

خدمت، افت خواهد کرد. در آن شرایط هم نیروی 
انسانی فعال در نظام سالمت آسیب می بیند و هم 
سطح کیفی ارائه خدمت به بیماران مبتال به کرونا، 

کاهش شدیدی پیدا خواهد کرد.«
او تصریح می کند: »بحث امروز این نیست که آیا 
خطر کرونای هندی، کمتر یا بیشتر از انواع جهش 
یافته دیگر است یا خیر، بلکه بحث اصلی این است 
که اگر کرونای جهش یافته هندی بتواند موج تازه ای 
از بیماری را در کشور به راه بیندازد، در آن صورت 
باید نگران فروپاشی بسیاری از ساختارهای ارائه 
خدمات به بیماران باشیم. ما باید از وقوع این موج 
تازه جلوگیری کنیم. در این راستا باید ضمن افزایش 
رعایت پروتکل ها ی بهداشتی و تشدید نظارت ها ، 

در مسیری حرکت کنیم که فرآیند واکسیناسیون 
سراسری با سرعت بیشتری انجام شود تا درگیر 

موج تازه ای از بیماری کرونا نشویم.«
از سوی دیگر، مسعود مردانی، عضو ستاد ملی مبارزه 
با کرونا و متخصص بیماری ها ی عفونی هم درباره 
ویروس جهش یافته هندی اظهار کرد: »هر چه 
راه انتقال پذیری ویروس کرونا در جامعه افزایش 
پیدا کند و بتواند از فردی به فرد دیگر به سهولت 
منتقل شود، می تواند زمینه را برای ایجاد موارد 
جدید بیماری فراهم کرده و جهش های کروموزومی 
اجتناب ناپذیر زیادی ظاهر کند. کرونای هندی، 
ویروس جدیدی است که حداقل دو موتاسیون 
کروموزومی واضح درآن دارد. این ویروس در حال 

گردش است و مشخصات یک ویروس کامال جدید 
را دارد. متاسفانه قدرت سرایت پذیری باالتری دارد. 
اطالعات ما فقط در مورد بیمارانی است که در هند 
زندگی می کنند و مبتال شده اند. هنوز گستره ای از 
این ویروس در کل جهان به آن شکلی که باید 

قابل تشخیص باشد، ظاهر نشده است.«
همچنین علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا هم با اشاره به خطر شیوع کرونای هندی، 
ویروس  شیوع  از  یکسال  از  »بیش  کرد:  تاکید 
کووید 19 گذشته است. چرخش ویروس در انواع 
قومیت ها ، ژنتیک ها و نژادهای مختلف می تواند 
سبب ایجاد جهش های عجیب و غریب شود. 
ویروس جهش یافته هندی به نظر می رسد ترکیبی 
از جهش یافته ویروس انگلیسی و برزیلی باشد 
و به مراتب قدرت کشندگی بسیار باالیی دارد.«

او هشدار داد: »بهار فصل جهش ویروس هاست. 
ممکن است در آینده ویروس جهش یافته کرونای 
ایرانی هم داشته باشیم. بنابراین ممکن است در هر 
کشوری ویروس کرونا، جهش پیدا کند و اگر این 
جهش ویروس روی شاخک ها باشد قطعا خطرناک 
است. ویروس کرونا را به انگلیسی، آفریقایی و 
هندی نام گذاری می کنیم، اما باید بدانیم این ها 
همان ویروس ووهان است که روی آن جهش 

صورت گرفته است.«

ضروت تسریع واکسیناسیون برای مهار 
کرونای هندی

فعاالن جامعه پزشکی تاکید دارند که اگر می خواهیم 
از  تازه ای  به موج  و  سالمت مردم حفظ شود 

کرونا گرفتار نشویم، باید واکسیناسیون سراسری 
تسریع شود. به گفته صاحبنظران نظام سالمت، 
اگر واکسیناسیون عمومی با تاخیر انجام شود، در 
آن صورت توان نظام سالمت برای مهار موج های 

جدید کرونا بسیار کاهش خواهد یافت.
تاخیر  با  کرونا  سراسری  واکسیناسیون  اگرچه 
انجام شد و این فرآیند نیز همچنان کند پیش 
این وجود هم اکنون حدود یک  با  اما  می رود، 
میلیون و 100 هزار دوز واکسن کرونا در کشور 
تزریق شده است. وزارت بهداشت می گوید تا 
پایان امسال، همه ایرانیان را در برابر کووید 19، 
واکسینه خواهد کرد. در گام اول شاهد بودیم که 
واکسیناسیون کادر درمان، افراد مبتال به بیماری های 
مزمن، سالمندان باالی 80 سال و برخی فعاالن 
مشاغل پرخطر مثل پاکبانان، آغاز شد. بسیاری 
از این گروه های اجتماعی در برابر کرونا واکسینه 
شده اند و فرآیند لکه گیری برای پوشش کامل 
واکسیناسیون این گروه های در معرض خطر، آغاز 
شده است. کارشناسان می گویند برای جلوگیری 
از شیوع موج تازه کرونا باید فرآیند واکسیناسیون 

سراسری، تسریع شود.
موج چهارم کرونا در ایران، کماکان ادامه دارد و 
این بیماری چموش با قدرتی بیشتر دوباره مهمان 
ناخوانده مردم شده است. افزایش آمار مبتالیان به 
کرونا، موجب افزیش فشار کاری و فرسایش شغلی 
کادر درمان شده است. برای کادر درمان، شکسته 
شدن آمار مبتالیان به کرونا به معنی شیفت های 
طوالنی مدت، تداوم شرایط سخت خدمت و 

افزایش اضطراب کاری است.
در 14 ماه اخیر، کادر درمان در خط مقدم نبرد با 
این بیماری غیرقابل پیش بینی حضور داشته است. 
جانفشانی پزشکان، پرستاران، داروسازان، محققان، 
بهیاران، فعاالن حوزه آزمایشگاه، تصویربرداری 
پزشکی و سایر کادر بهداشت و درمان موجب 
شد که چندین موج این بیماری کنترل شود. کنترل 
امواج متعدد این بیماری با فرسودگی بیش از حد 
کادر درمان همراه بوده است. کادر درمان برای 
مهار کرونا، خستگی و فرسایش شغلی را به جان 
خریده است. در این بین، شماری از اعضای جامعه 
پزشکی نیز در حین خدمت به بیماران مبتال به 

کرونا، جانشان را از دست دادند.
برخی از فعاالن حوزه سالمت بر این باورند که 
این روزها کادر درمان مثل سربازی بی سالح شده 
است که بدون لحظه ای استراحت و درنگ، مدام 
در میدان نبرد حاضر می شود. همین اتفاق باعث 
تحلیل رفتن توان کادر درمان شده و آنها را به 
سمت فرسایش بیش از حد شغلی کشانده است.
حال در صورت وقوع موج تازه ای از کرونا، جامعه 
پزشکی نگران است که این موج تازه بیماری، 
همین اندک توان باقیمانده کادر درمان را هم به 
اضمحالل ببرد و به فرسودگی بیشتر کادر درمان 
منجر شود. برگ برنده ایران در مواجهه با بیماری 
کرونا، کادر درمان فداکار و مجربی است که از 
مایه گذاشتند.  بیماران  درمان  برای  دل  و  جان 
حال در صورت موج جدید بیماری کرونا، این 
پرسش جدی مطرح می شود که نظام سالمت تا 
کجا می تواند روی این برگ برنده حساب باز 
کند؟ مجموع این شرایط موجب شده است که 
کارشناسان جامعه پزشکی بر این نکته اتفاق نظر 
داشته باشند که باید برای مهار کرونای جهش یافته 
هندی و پیشگیری از موج های تازه بیماری، فرآیند 

واکسیناسیون سراسری تسریع شود.

مردانی: کرونای هندی، جهش 
جدیدی است که حداقل دو 

موتاسیون کروموزومی واضح درآن 
دارد. این ویروس در حال گردش 

است و مشخصات یک ویروس 
کامال جدید را دارد. متاسفانه 
قدرت سرایت پذیری باالتری 
دارد. هر چه راه انتقال پذیری 

ویروس کرونا در جامعه افزایش 
پیدا کند، می تواند زمینه را برای 
ایجاد موارد جدید بیماری فراهم 

کرده و جهش های کروموزومی 
اجتناب ناپذیر زیادی ظاهر کند
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شریعتی: بحث امروز این نیست 
که آیا خطر کرونای هندی، کمتر 

یا بیشتر از انواع جهش یافته 
دیگر است یا خیر، بلکه بحث 

اصلی این است که اگر کرونای 
جهش یافته هندی بتواند موج 
تازه ای از بیماری را در کشور 
به راه بیندازد، در آن صورت 
باید نگران فروپاشی بسیاری 

از ساختارهای ارائه خدمات به 
بیماران باشیم. ما باید از وقوع 

این موج تازه جلوگیری کنیم

جامعه پزشکی نگران است که 
در صورت وقوع موج تازه کرونا، 
همین اندک توان باقیمانده کادر 
درمان هم به اضمحالل ببرد و به 

فرسودگی بیشتر کادر درمان منجر 
شود. کارشناسان جامعه پزشکی 
بر این نکته اتفاق نظر دارند که 

باید برای مهار کرونای جهش یافته 
هندی و پیشگیری از موج های تازه 

بیماری، فرآیند واکسیناسیون 
سراسری تسریع شود
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  یاسر مختاری
پرورش  و  آموزش  وزارت  آنچه  اساس  بر 
اعالم کرده، زمان زیادی تا برگزاری امتحانات 
امتحانات  اساس  این  بر  است.  نمانده  باقی 
دو پایه نهم و دوازدهم به صورت حضوری 
برگزار می شوند و شرایط بهداشتی نیز از سوی 
این  تحصیلی  کیفیت  پایش  و  سنجش  مرکز 
توجه  با  امتحانات  برگزاری  برای  وزارتخانه 
خردادماه  و  دی ماه  در  برگزاری  تجارب  به 
که  این درحالیست  است.  ابالغ شده  گذشته 
هنوز ستاد ملی کرونا موافقت یا مصوبه ای در 
این رابطه ندارد و وضعیت کرونا نیز با توجه 
گستردگی ویروس موتاسیون یافته انگلیسی، 
شیوع  احتمال  و  آفریقایی  ویروس  پیدایش 
دوره  دو  با  زیادی  تغییرات  هندی،  ویروس  
قبلی که امتحانات در دوران کرونا برگزار شد، 

دارد و خطرناک تر از گذشته است.

اعتراض دانش آموزان به برگزاری 
امتحانات حضوری 

به گزارش سپید، وزارت آموزش و پرورش 
آغاز  برای  را  اردیبهشت ماه  هفتم  و  بیست 
امتحانات پایانی سال تحصیلی 1400-1399  
میان  در  تصمیم  این  که  است  گرفته  نظر  در 
است  قرار  که  افرادی  ویژه  به  دانش آموزان 
امتحانات خود را در این شرایط کرونایی به 

و  اعتراض  با  دهند  انجام  حضوری  صورت 
مخالفت هایی روبه رو شده است. این مخالفت ها 
در روزهای گذشته حتی منجر به تجمع گروهی 
از دانش آموزان پایه دوازدهم در برابر اداره کل 

آموزش و پرورش استان اصفهان شد.

برگزاری حضوری امتحانات هنوز 
مجوز ستادملی را ندارد

آموزش  وزارت  مخالفت ها  این  رغم  علی 
می ورزد.  اصرار  خود  تصمیم  بر  پرورش  و 
پایش  و  سنجش  مرکز  رئیس  ساکی  خسرو 
کیفیت تحصیلی این وزارتخانه در این رابطه 
عالی  شورای    987 مصوبه  »در  کرد:  اظهار 
آموزش و پرورش درباره شرایط بیماری های 
واگیردار مانند کرونا آمده است که امتحانات 
تمام پایه ها به استثنای پایه های نهم و دوازدهم 

است.« غیرحضوری 
وی درباره دالیل برگزاری امتحانات حضوری 
در پایه های نهم و دوازدهم گفت: »نمرات این دو 
پایه تحصیلی در سرنوشت آینده دانش آموزان 
تأثیرگذار است. امتحانات پایه نهم در انتخاب 
به  ورود  در  دوازدهم  پایه  و  تحصیلی  رشته 
دانشگاه )پذیرش رشته های بدون آزمون و با 
تأثیر دارد. در مرکز سنجش وزارت  آزمون( 
آموزش و پرورش برای تعیین زمان برگزاری 
امتحانات حضوری با ستاد ملی کرونا هماهنگ 

هستیم و مطابق مجوز صادرشده از سوی آنها 
اقدام خواهیم کرد.«

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش 
در رابطه با مجوز ستاد ملی کرونا برای برگزاری 
امتحانات حضوری در دو پایه نهم و دوازدهم 
نیز گفت: »جلسات متعددی داریم، در حال رصد 
و بررسی هستیم و به محض کنترل وضعیت و 
فراهم شدن شرایط، امتحانات برگزار می شود.«

تاریخ  تغییر  امکان  با  رابطه  در  ساکی همچنین 
امتحانات حضوری به زمانی دیگر، یادآور شد: 
»بعید می دانم تاریخ هم عوض شود هرچند هنوز 
هیچ فردی نمی تواند قطعی صحبت کند. فعاًل تاریخ 
27 اردیبهشت برای برگزاری امتحانات پابرجاست.«
دستورالعمل صادرشده  »در  داد:  ادامه  ساکی 
توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
محتوای  کرونا  شرایط  رنگ بندی  براساس 
کتاب های درسی را تقسیم کردیم مثاًل در شرایط 
قرمز بخش هایی از کتاب درسی حذف می شود، 
مبنای طراحی سؤاالت امتحانات شرایط قرمز 
است و حجم کتاب های درسی کم شده است.«
آنچه از سخنان ساکی بر می آید این است که 
این شرایط  در  امتحانات  برگزاری حضوری 
کرونایی هنوز مجوز ستاد ملی کرونا را ندارد. 
این در حالیست که وزیر آموزش و پرورش 
با  هماهنگی  بر  خود  نظر  اظهار  آخرین  در 
این ستاد برای برگزاری امتحانات تأکید کرد.

اطمینان به خانواده ها
محسن حاجی میرزایی در این رابطه اظهار کرد: 
»به خانواده های نگران اطمینان می دهم که بدون 
هماهنگی با ستاد ملی کرونا اقدامی نخواهیم 
با  امتحانات  برگزاری  برای  اقدام  هر  و  کرد 
هماهنگی آنهاست. اگر در زمان مدنظر شرایط 
شیوع کرونا و مدیریت فضای سالمت جامعه 
اما  می کنیم  برگزار  را  امتحانات  باشد  خوب 
زمان  در  کند  پیدا  بیماری شدت  اگر شرایط 

تجدیدنظر می کنیم.« امتحانات  برگزاری 
»هم اکنون  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
برنامه این است بعد از عید فطر آزمون ها در 
همه پایه های تحصیلی آغاز شود و تا قبل از 
است  انتخابات  برگزاری  روز  که  خرداد   28
با مشکل مواجه شدیم و  اگر  پایان برسد  به 
اعمال  را  محدودیت هایی  بهداشتی  مسئوالن 
کردند متناسب با آن محدودیت ها ممکن است 

در تصمیمات ما تغییراتی ایجاد شود.«
وی یادآور شد: »از نظر قانونی موظف هستیم در 
دو پایه نهم و دوازدهم امتحانات را به صورت 
حضوری برگزار کنیم تا حقوق دانش آموزان 
هدایت  در  نهم  پایه  امتحانات  شود.  رعایت 
تحصیلی دانش آموزان و امتحانات پایه دوازدهم 
در پذیرش دانشگاه ها تأثیرگذار است بنابراین 

باید مطمئن و بی دغدغه باشد.«
ادامه در صفحه 11 

شرایط بهداشتی برگزاری امتحانات
آیا آزمون های پایه های نهم و دوازدهم، حضوری خواهند بود؟

در شرایطی که هنوز مصوبه ای از سوی ستاد ملی کرونا ابالغ نشده است، از سوی مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش اعالم شد
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 ادامه از صفحه 10
پرورش  و  آموزش  وزارت  تصمیم  این 
و  دانش آموزان  از  جمعی  اعتراض  با  که 
خانواده های آنها همراه شده است در شرایطی 
است که هنوز کشور در پیک چهارم کرونا 
از  برخی  گفته های  از  آنچه  و  دارد  قرار 
می شود  استنباط  سالمت  نظام  کارشناسان 
این است که با توجه به خطر ویروس هندی 
همه گیری  پنجم  پیک  احتمال  آفریقایی  و 

دارد.  نیز وجود  کرونا 
علمی  هیئت  عضو  یونسیان  مسعود  گفته  به 
دانشگاه علوم پزشکی تهران اگر جهش های 
سرایت  که  شود  شایع  کشور  در  جدیدی 
است  ممکن  باشند،  داشته  بیشتری  پذیری 

باشیم. را زودهنگام شاهد  پنجم  موج 
 اگر چه برخی از شهرهای کشور از شرایط 
قرمز و نارنجی خارج شده اند اما تجربه یک سال 
اخیر نشان می دهد این شرایط با ثبات نبوده 
لذا  کند،  پیدا  تغییر  است  ممکن  زمان  هر  و 
برای  شرایط  که  گفت  نمی توان  اطمینان  با 
و  بوده  ایمن  حضوری  امتحانات  برگزاری 
خانواده ها با آسودگی خاطر بیشتری فرزندان 

خود را راهی مدارس کنند.

شرایط بهداشتی برگزاری امتحانات حضوری
علی رغم این نگرانی ها، مرکز سنجش وزارت 
آموزش و پرورش شرایط بهداشتی برگزاری 
امتحانات حضوری را نیز ابالغ کرد. در ابالغیه 
دانش  »حفظ سالمت  است:  آمده  مرکز  این 
اولویت  امتحانات،  این  برگزاری  در  آموزان 
اصلی وزارت آموزش و پرورش و از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار است و مطابق ضوابط 
با  مقابله  ملی  ستاد  بهداشتی  پروتکل های  و 

برگزار خواهد شد.« کرونا 
 در ادامه، مرکز سنجش وزارت آموزش و پروش 
شرایط بهداشتی برگزاری امتحانات را چنین 

امتحانات  این  برگزاری  »برای  کرد:  تشریح 
و  آموزان  دانش  سالمت  حفظ  منظور  به  و 
شده  برنامه ریزی  گونه ای  به  اجرایی  عوامل 
است که دانش آموزان در گروه های مجزا در 
جلسات امتحان حاضر شوند. تعداد حوزه های 
عادی،  شرایط  به  نسبت  امتحانات  برگزاری 
افزایش بسیاری دارد به طوریکه دانش آموزان 
با فاصله دو متر از یکدیگر در فضایی مناسب 
که از تهویه کافی برخوردار است روی صندلی 
و سالمت،  بهداشت  مراقبین  می گیرند.  قرار 
دانش آموزان و عوامل اجرایی را هنگام ورود 
تب سنجی و غربالگری می کنند و بر استفاده 
از ماسک و رعایت موارد بهداشتی در تمام 
و  گروه بندی  همچنین  دارند.  نظارت  مدت 
اجرا   حوزه های  در  دانش آموزان  ساماندهی 
خروج  و  ورود  هنگام  که  است  نحوی  به 

نشود.« ایجاد  ازدحام 
با  پرورش  و  آموزش  وزارت  مرکز سنجش 
تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی در دوره 
نوشت:  تحصیلی،  سال  دوم  نیمه  امتحانات 
»نظافت و گندزدایی اماکنی که مورد استفاده 
از  پس  و  انجام شده  گرفت،   قرار خواهند 
شوینده  مواد  می شود.  انجام  نیز  امتحان  هر 
و ضد عفونی کننده در اختیار دانش آموزان 
کافی  تعداد  اطمینان،  برای  و  می گیرد  قرار 

ماسک نیز پیش بینی شده است. همچنین سایر 
اقدامات بهداشتی براساس پروتکل های جدید 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
اعمال خواهد شد و ناظرین بهداشت و سالمت 
اعزامی از سوی آموزش و پرورش و وزارت 
بهداشت، بر اجرای کامل این پروتکل ها در 

تمامی حوزه های برگزاری امتحانات نظارت 
کرد.« خواهند 

همچنین مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی 
در مورد نحوه طراحی سواالت امتحان نهایی 
اعالم کرد: »طراحی سؤاالت امتحانات نهایی 
پایش  و  سنجش  مرکز  توسط  دوازدهم  پایه 
کیفیت آموزشی انجام می شود و دانش آموزان 
برای  برگزاری  حوزه های  در  دوازدهم  پایه 
امتحان حضور می یابند. سؤاالت هماهنگ پایه 
منطقه بصورت مجزا  یا  استان  برای هر  نهم 

طراحی می شود و دانش آموزان پایه نهم در 
می دهند.« امتحان  مدرسه خود 

در ادامه تشریح نحوه ارزشیابی در امتحانات 
آمده است: »از آنجا که شرایط آموزش در طول 
سال تحصیلی در مناطق مختلف یکسان نبوده 
و در مجموع شیوع بیماری فرایند آموزش را 
تحت تأثیر قرار داده، طراحی سؤاالت نیز بر 
مبنای آموزش در شرایط قرمز شیوع بیماری 
کرونا انجام شده است و دانش آموزان می توانند 
برای اطالع از بارم بندی و حذفیات دروس 
مختلف، به پایگاه اطالع رسانی مرکز سنجش 
www. نشانی  به  آموزشی  کیفیت  پایش  و 

aee.medu.ir  مراجعه کنند.«
بدنی  تربیت  معاونت سالمت و  این حال  با 
سالمت  دفتر  یا  پرورش  و  آموزش  وزارت 
جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
هنوز پروتکل رسمی در این رابطه تدوین و 
منتشر نکرده اند. از سوی دیگر همانگونه که 
عنوان شد به نظر می رسد امتحاناتی که پس 
مجوز  هنوز  شد  خواهند  آغاز  فطر  عید  از 

ستاد ملی کرونا را ندارند. 
از سوی دیگر وضعیت کنونی جامعه با وضعیت 
دی ماه و خردادماه که کشور در پیک های دوم 
و سوم بود متفاوت است. ویروس موتاسیون 
باال در  با سرایت بسیار  انگلیسی هنوز  یافته 
کشور گسترده است و بر اساس آنچه علیرضا 
زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشهر تهران گفته، ممکن است عالئم 
جهش آفریقایی که وارد کشور شده هم پس از 
دو هفته بروز پیدا کند. لذا شرایط بیماری در 
این زمان کامال با زمانی که کشور تنها درگیر 
ویروس ووهان بود تفاوت دارد و نمی توان 
امتحانات  برگزاری  بر تجربیات  تکیه  با  تنها 
در آن زمان و بدون توجه به شرایط کنونی 
بیماری گروهی از دانش آموزان در یک مکان 

گرد آورد و از آنها آزمون گرفت.

ساکی: در مصوبه 987 
شورای عالی آموزش و پرورش 

درباره شرایط بیماری های 
واگیردار مانند کرونا آمده 

است که امتحانات تمام پایه ها 
به استثنای پایه های نهم و 

دوازدهم غیرحضوری است.

حاجی میرزایی: به 
خانواده های نگران اطمینان 
می دهم که بدون هماهنگی 

با ستاد ملی کرونا اقدامی 
نخواهیم کرد و هر اقدام 
برای برگزاری امتحانات با 

هماهنگی آنهاست، اگر در 
زمان مدنظر شرایط شیوع 

کرونا و مدیریت فضای 
سالمت جامعه خوب باشد 

امتحانات را برگزار می کنیم 
اما اگر شرایط بیماری شدت 
پیدا کند در زمان برگزاری 
امتحانات تجدیدنظر می کنیم
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