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رییس جمهور:  خبـر

واکسنداخلیاواخرخردادبهبازارمیآید
مردم سفرهای بین  استانی نروند

رییس جمهور گفت: »از مردم خواهش می کنیم سفرهای بین  استانی 
را انجام ندهند و تحمل کنند تا به خوبی به پایان ماه خرداد و انتخابات 
برسیم. در جلسه ستاد ملی تصمیم گرفتیم از روز چهارشنبه سفرهای 

بین  استانی تا روز دوشنبه ممنوع شود.«
به گزارش سپید، حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا با اشاره به روند واکسیناسیون در کشور اظهار کرد: »اگر 
از ۶0 سال به باال واکسیناسیون تکمیل شد آن وقت ما از لحاظ فوتی ها 

و آماری که اعالم می شود به وضعیت بهتری می رسیم.«
وی افزود: »انشااهلل این کار تا پایان خرداد یا اوایل تیر اتمام می یابد. در 
این زمینه نیاز به واکسیناسیون 1۵ میلیون نفر است که تاکنون ۵ میلیون 

نفر واکسینه شدند و باید بقیه هم واکسنیه شوند.« 
روحانی یادآور شد: »در زمینه واکسیناسیون عمومی هم باید گفت که 
اگر این امر واکسینه کردن افراد باالی ۶0 سال تا مردادماه تمام شود ما 
سه ماه فرصت می خواهیم که به واکسیناسیون عمومی بپردازیم و اگر 
واکسن کافی در اختیار باشد تا آذرماه می توانیم واکسیناسیون عمومی 

را هم تکمیل سازیم.«
رییس جمهوری با یادآوری اینکه در شانزدهمین ماه شیوع ویروس 
کرونا هستیم، افزود: »ما با چهار موج ویروس کرونا روبه رو شدیم و 
آنچه شاهد هستیم روند کاهشی است؛ هم فوتی ها و هم ابتالها. نسبت 
به هفته  گذشته، روند کاهشی بوده البته در مورد دو، سه استان جنوبی 

هشدارهایی داده شد چرا که شرایط آنها مناسب نیست.«
وی تأکید کرد: »در نقشه رنگی کشور چند نقطه به عنوان نقطه قرمز 
مورد توجه قرار داده شده است و امیدواریم هفته جاری از این شرایط 
عبور کنیم تا در زمان انتخابات در سراسر کشور جایی نقطه قرمز نداشته 

باشیم و مناطق نارنجی هم به حداقل کاهش یابد.«
روحانی با بیان اینکه در این 1۶ ماه تالش ها بر این بود که مردم وسایل 
و امکانات الزم بهداشتی را در اختیار داشته باشند و پروتکل ها را رعایت 
کنند تا وارد پیک نشویم، اظهار کرد: »علت اینکه وارد پیک چهارم شدیم، 
به خاطر جهش و موتاسیون این ویروس بود. اگر این ویروس جهش 
نداشت و کرونای انگلیسی از عراق وارد کشور نمی شد، وارد پیک چهارم 
نمی شدیم. البته در حال خروج از این پیک هستیم. روند پیک چهارم 
هم به این شکل است که وقتی پیک به اوج خود رسید، سریع نزولی 
دارد در حالی که اگر اینطور نبود، برای ما مشکالتی زیاد ایجاد می کرد.«

رییس جمهوری با اعالم اینکه میزان مراعات پروتکل های بهداشتی در 
سراسر کشور حدود ۶۷ درصد است که رقم قابل قبولی برای رعایت 
پروتکل ها نیست، تصریح کرد: »رعایت پروتکل ها باید باالی 90-۸0 
درصد باشد که از این بیماری عبور کنیم. کرونای انگلیسی وارد کشور 
شد و جهشی ایجاد کرد که بسیار بد بود و مشکالت زیادی هم ایجاد 
کرد. اخیرا نوع هندی این ویروس در برخی از مناطق مردم را مبتال کرده 
است، باید تالش کنیم این موتاسیون جدید سرایت نکند و منحصر در 

همان یکی-دو استان شود و به سمت استان های دیگر نیاید.«
وی با اشاره به تعطیالت نیمه خرداد گفت: »از مردم خواهش می کنیم 
سفرهای بین  استانی را انجام ندهند و تحمل کنند تا به خوبی به پایان 
ماه خرداد و انتخابات برسیم. در جلسه تصمیم گرفتیم از روز چهارشنبه 

سفرهای بین  استانی تا روز دوشنبه ممنوع شود.«
روحانی افزود: »مسئله دیگری که وجود دارد این است که قبال خیلی 
نگران ایام تبلیغات نامزدهای انتخابات بودیم و بعد از اینکه افراد و لیست ها 
مشخص شد یک مقدار نگرانی ها کمتر شده است و ما شرایط بهتری را 
شاهد خواهیم بود، اما در عین حال همه باید به دستورالعمل هایی که 
قبال تهیه شده عمل کنند. صدا و سیما هم یاری کند که تبلیغات عمدتًا 
تلویزیونی و مجازی باشد و مردم در سالمت بمانند و از برنامه های 

نامزدها مطلع شوند.«
رییس جمهوری ادامه داد: »نکته دیگری که باید روی آن تاکید کنیم 

حرکت بسیار خوب در موضوع واکسیناسیون جامعه است. کار بسیار 
خوب و دقیقی شروع و تالش شد تا بتوانیم واکسن مورد نیاز را از 
کشورهای مختلف تهیه کنیم. این واکسن ها هم از طریق چند کشور و 
هم از طریق کواکس تهیه شده، بنابراین ما از هر ۲ طریق این واکسن ها 

را تهیه کرده ایم.«
وی یادآور شد: »بیش از ۵ میلیون واکسن اکنون در اختیار دانشگاه های 
علوم پزشکی قرار گرفته که از این تعداد، بیش از سه میلیون تزریق 
انجام شده و بقیه در حال تزریق است. بنابراین کار خوبی شد در اینکه 
همه تالشمان را انجام دادیم که واکسن را تهیه کنیم؛ البته تالش ما این 

بود که بیش از این و سریع تر واکسن را تهیه کنیم.«
روحانی تصریح کرد: »عده ای بسیاری به ما نامه می نوشتند که شما 
بخش خصوصی را آزاد نمی کنید، اگر بخش خصوصی را آزاد کنید 
آنها خیلی سریع می توانند بروند واکسن تهیه کنند و بیاورند. خصوصا 

عده ای می خواستند واکسن را برای بخش خودشان تهیه کنند.«
وی با بیان اینکه ما این اجازه را دادیم که بخش خصوصی هم در 
صورتی که صالحیت داشته باشند و وزارت بهداشت و درمان به آنها 
اجازه دهد، بروند واکسن تهیه کنند، تصریح کرد: »متاسفانه تاکنون خیلی 
موفق نبودند، این نشان داد که آنقدرها هم که در کشورهای مختلف دنیا 
تبلیغ می شد واکسن فراوان نیست که هر کسی بتواند از هر جایی واکسن 
تهیه کند. برخی از شرکت ها هم که واکسن تولید می کنند مقید هستند 
که مکاتباتی با وزارت بهداشت و درمان رسمی کشورها داشته باشند.«
رییس جمهوری با بیان اینکه موضوع مهم این است که مردم نباید 
پولی برای واکسن پرداخت کنند، اظهار کرد: »دولت ها در جهان 
به هر قیمتی واکسن را تهیه می کنند. در داخل هم از اواخر خرداد 
واکسن داخلی ما به بازار می آید و واکسیناسیون آغاز می شود و 
آنوقت دست ما باز می شود و شرایط بهتری را در تیرماه برای انجام 

واکسیناسیون خواهیم داشت.«
روحانی با تاکید بر اینکه امیدواریم بتوانیم واکسیناسیون عمومی برای 
همه مردم تا آخر تابستان به سامان برسانیم و آغاز  کنیم، گفت: »اگر ما از 
افراد پرخطر یعنی 14- 1۵ میلیون نفر عبور کرده  و واکسیناسیون عمومی 
شروع شود، واکسن هم در اختیار ما باشد، با توجه به قدرت ما برای 
تزریق واکسن که می تواند در ۲4 ساعت تا ۵00 هزار نفر را هم واکسینه 

کنیم، ظرف ۳-4 ماه می توان واکسیناسیون را تمام کرد. بنابراین انشااهلل 
واکسن به اندازه کافی در داخل تولید شود و از خارج هم خریداری 
کنیم. می توانیم بگوییم که این بخش پرخطر تا اول مرداد به طور کامل 
تمام می شود و از مرداد می توانیم واکسیناسیون عمومی را شروع کنیم.«
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه به مردم قول می دهم هر جا واکسنی 
باشد که بتوانیم خریداری کنیم، پولش را کنار گذاشتیم، گفت: »در داخل 
هم آن هایی که در حال تولید واکسن هستند را یاری می کنیم و جزو 

افتخارات ما است که کشورمان سازنده واکسن باشد.«
وی با اشاره به صدمات کرونا به کسب و کارها و بیکاری عده ای یادآور 
شد: »در مقطعی بیش از یک میلیون نفر بیکار شدند، درآمد مردم کاهش 
پیدا کرد؛ در فروردین سه هفته پشت سر هم کسب و کارها را تعطیل 
کردیم که فشار زیادی بر مردم وارد کرد، به همین جهت امیدوارم مانع 

شویم که شاهد موج جدیدی باشیم.«
روحانی افزود: »در بخش آموزش هم فرزندان ما صدمه زیادی دیدند و 
از لحاظ آموزشی هم اواخر سال 9۸، هم کل 99 و اوایل 1400 نزدیک 
دو سال است که آموزش ما دچار مشکل شده؛ باید تالش کنیم که 
اول مهر مدارس باز شود. با فضای مجازی آموزش پایه اول و دوم 
خیلی سخت است؛ به هر حال فضای مجازی جای آموزش حضوری 
را نخواهد گرفت. در دانشگاه هم جاهایی که مثل بخش پزشکی و 
مهندسی عملیاتی است باید دانشجویان حضور داشته باشند که به همین 
منظور باید در بازگشایی دانشگاه ها اولویت بندی کنیم و کاری کنیم که 

با خیال راحت مشغول به تحصیل شوند.«
به گزارش ایرنا، رییس جمهوری گفت: »ما می دانیم کرونا در بخش 
کسب و کار و آموزش صدمه زده است. به فضای مساجد هم ضربه 
زده است چرا که عطر از فضای مجازی منتقل نمی شود. همه تالش 
این است که در ۶ ماهه دوم 1400 در همه بخش ها شاهد یک تحول 

جدید باشیم و بچه ها بتوانند در مدارس تحصیل کنند.«
وی با تأکید بر مهم ترین اقدامات دولت در هفته های آخر تالش خود 
اظهار کرد: »دولت می خواهد کرونا را مهار کند، انتخاباتی سالم برگزار 
کند و به معیشت مردم توجه کند و طرح های خود را به سرانجام برساند 
و در بخش تحریم قدم های پایانی را بردارد که امیدوارم با این وعده ها 

مردم در دولت سیزدهم شرایط بهتری داشته باشند.«



سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از ممنوعیت 
سفر بین استانی همزمان با تعطیالت نیمه خردادماه 
و برقراری جرایم ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی 

برای تخلفات خبر داد.
به گزارش سپید، علیرضا رییسی درباره مصوبات 
جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا که با 
حضور رییس جمهور و دیگر اعضا برگزار شد، 
گفت: »مصوبه ای که در ستاد ملی مورد تایید قرار 
گرفت مربوط به ممنوعیت سفر بین استانی از 
ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه همین هفته تا ۱۲ 
ظهر دوشنبه ۱۷ خرداد ماه است. بنابراین سفر در 

این بازه زمانی ممنوع است.«
وی گفت: »به دنبال ممنوعیت تردد بین استانی اتخاذ 
شده، جرایم یک میلیونی برای تردد در شهرهای 
قرمز و ۵۰۰هزار تومانی برای شهرهای نارنجی و 
زرد برقرار است.« رییسی تاکید کرد: »این ممنوعیت 
بین همه استان ها بدون توجه به رنگ بندی شهرها 
است.« وی گفت: »سفر کمتر، تردد کمتر و تجمع 
کمتر می تواند در کنترل بیماری موثر باشد. امیدواریم 
مردم مانند همیشه در این چند روز هم کمک و 

حمایت الزم را داشته باشند.«

واکسیناسیون سنین ۶۵ تا ۶۹ سال از 
هفته آینده

رئیسی ادامه داد: »در رابطه با واکسیناسیون نیز تاکنون 
بالغ بر ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار دوز واکسن در کشور 
تزریق کردیم و گروه های کادر بهداشت و درمان، 
سنین باالی ۸۰ سال، باالی ۷۵ سال و باالی ۷۰ 
سال یا واکسیناسیون را تمام کردیم یا همچنان در 
حال انجام است. در این هفته هم برنامه آن است 
افرادی که نوبت دهی شدند و هنوز واکسن تزریق 
نکردند تا اواخر همین هفته به اتمام برسانیم و برای 
هفته بعد با تامین واکسن و لکه گیری افراد باقی 
مانده ۷۰ سال به باال، از هفته بعد به افراد باالی 
۶۵ سال واکسن تزریق کنیم .« وی افزود: »۸۷۸ 
مرکز و پایگاه تجمیعی واکسیناسیون داریم و ۱۹ 
پایگاه خودرویی راه اندازی شده است و تمام مراکز 

استان ها در پی این هستند که مراکز خودرویی را 
راه اندازی کنند.۲۹۰۰ تیم واکسیناتور مجهز شدند. 
ظرفیت تزریق واکسن روزانه ما اآلن تا ۳۰۰ هزار 
واکسن در روز است؛ گرچه فعال این ظرفیت پر 
نشده است و رکورد تزریق واکسن ما  ۲۰۰ هزار 
واکسن در روز بوده است که به شرط تامین این 

عدد می تواند افزایش یابد.«
رییسی گفت: »بسیار امیدواریم تا پایان خرداد 
از  انجام دهیم و  افراد سالمند را  واکسیناسیون 
تیرماه افراد دارای بیماری های خاص مانند افراد 
دیالیزی، هموفیلی، افراد پیوند عضو شده و... را 
واکسینه کنیم، زیرا افراد در معرض خطر هستند.«
رییسی گفت: »جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با 
ریاست رییس جمهور و حضور همه اعضا برگزار 
شد و مروری داشتیم بر وضعیت بیماری در سطح 
دنیا. متاسفانه تعداد مرگ و میرهای ناشی از کرونا در 
هندوستان با سرعت باالیی دارد افزایش می یابد و 
میزان موارد ابتال در این کشور نیز همچنان باالست. 
کشور انگلستان موج ویروس جهش یافته انگلیسی 
را پشت سر گذاشته و مجدداً در اکثر شهرهای 
این کشور بحث ویروس جهش یافته هندی وجود 
دارد و این ویروس دارد جایگزین می شود. اما این 
جایگزین شدن ویروس جهش یافته هندی نکته 
مهمی است و سوش غالب، دیگر ویروس انگلیسی 
نیست و ویروس هندی جایگزین سوش انگلیسی 
شده است. اما با توجه به اینکه در انگلستان حجم 
واکسیناسیون باال رفته و علی رغم درگیری با ویروس 
هندی، اما میزان مرگ و میر ناشی از بیماری باال 
نرفته است و این نشان دهنده تاثیر واکسیناسیون 
است که البته نکته امیدبخشی است.« وی درباره 
وضعیت بیماری در ایران نیز گفت: »در کشور 
خودمان و اکثر استان ها خوشبختانه همچنان روند 
نزولی بیماری را طی می کنند و میزان مرگ و میر 
ناشی از بیماری دارد کاهش می یابد. اما نکته مهم 
آن است که در برخی استان ها به بویژه جنوب و 
جنوب شرق کشور مواردی از افزایش بیماری در 
برخی شهرها را داریم مشاهده می کنیم که نشان 

می دهد باید در آن مناطق منتظر باشیم و سریع تر 
عمل کنیم و حواس مان باشد اگر کوچک ترین غفلتی 
صورت گیرد سوش جدید هندی می تواند اکثر 
شهرها را درگیر کند و این موضوع هشدار است.«
وی ادامه داد: »در استان های بوشهر، سیستان و 
بلوچستان، کرمان، کرمانشاه و هرمزگان موارد ابتال 
در برخی شهرها دارد افزایش می یابد. این موضوع 
زنگ خطر و هشداری است که باید دقت شود.«
به گفته رییسی دیر و کنگان در بوشهر، چابهار 
و  بلوچستان، جیرفت، سیرجان  و  در سیستان 
شهر بابک در کرمان، سرپل ذهاب در کرمانشاه، 
بندرعباس، جاسک، بندرخمیر، رودان، قشم و میناب 
در هرمزگان جزو ۱۳ شهری هستند که وضعیت از 
نارنجی فراتر رفته و قرمز شده اند و باید مواظبت 
شود. وی گفت: »اما روند کلی کشور خوشبختانه 
نزولی است و باید دقت کرد از تجمعات پرهیز 
شود؛ بویژه در فصل گرما که در و پنجره ها بسته 
است و گردش داخلی در فضای بسته می تواند 

باعث بروز بیماری شود.«
رئیسی تاکید کرد: »در جلسه ستاد بحث مهم آموزش 
نیز مطرح شد. همانطور که می دانید طی این مدت 
آموزش کشور به خاطر کرونا دچار صدماتی شد و 
اولین جایی که تعطیل شد مراکز آموزشی بود و به 

شکل مجازی فعال شدند. اما در بحث مجازی هم 
مشکالتی داشتیم و هیچ آموزشی نمی تواند به اندازه 
آموزش حضوری موثر باشد؛ بویژه برای پایه های 
اول و دوم و سوم ابتدایی آموزش حضوری بسیار 
مؤثر است.« سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه 
داد: »بر همین اساس مقرر شد بررسی های الزم 
انجام شود تا در مرداد ماه واکسیناسیون معلمان، 
اساتید دانشگاه و حتی دانشجویانی که در ارتباط 
مستقیم هستند در اولویت قرار گیرد و بتوانیم برنامه 
ریزی کنیم تا هرچه سریع تر با رعایت پروتکل ها و 
تضمین سالمت دانشجویان و دانش آموزان به سمت 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها برویم که این امر هم 
نیازمند همکاری آموزش و پرورش و خانواده ها 
است.« وی در بخش دیگری از صحبت هایش 
مجدداً گفت: »استان های جنوبی و شرقی کشور 
باید رعایت زیادی در بحث پروتکل ها داشته باشند 
تا روند صعودی بیماری به حالت نزولی بازگردد.«
رییسی افزود: »تاکید می کنم عزیزان ۷۰ سال به باال 
که برای واکسیناسیون ثبت نام نکردند در سایت 
salamat.gov.ir ثبت نام کنند و منتظر ارسال 
پیامک و نوبت دهی باشند و بر این اساس در مراکز 
حضور یابند و بدون نوبت دهی به مراکز مراجعه 

نکنند که باعث تجمع نشوند.«ایسنا

3 شماره ۱۹44 ۹ خرداد ۱4۰۰

وزیر نیرو از هزینه کرد منابع مالی کشور در عراق برای خرید واکسن خبر داد خبـر

۱۲۵میلیون دالر درقبال ۱۶میلیون واکسن
وزیر نیرو گفت: »مجوز الزم برای تامین ۱۲۵ 
میلیون دالر منابع ارزی ایران در عراق برای 
خرید ۱۶ میلیون دوز واکسن کوواکس و انتقال 

این مبلغ به یک بانک اروپایی صادر شد.«
افزود:  اردکانیان  رضا  سپید،  گزارش  به 
الزم  مجوزهای  مستمر  پیگیری های  »با 
از  دالری  میلیون   ۱۲۵ حواله  صدور  برای 
به  عراق  تجارت  بانک  از  ایران  پولی  منابع 
دوز  میلیون   ۱۶ تامین  برای  سوییسی  بانک 
مورد  واکسن های  )سبد  کوواکس  واکسن 

شد.« اخذ  جهانی(  بهداشت  سازمان  تایید 
هفته  پایان  تا  می رود  »انتظار  داد:  ادامه  وی 
ترتیب اداری این کار انجام گرفته و به زودی 
بهداشت،  وزارت  اختیار  در  واکسن ها  این 
درمان و آموزش پزشکی ایران قرار بگیرد.«

امسال  ماه  اردیبهشت   ۱۲ ایرنا  گزارش  به 
وزیر نیرو گفت: »ارز مورد نیاز خرید واکسن 
از  ایران  مطالبات   محل  از  روسیه  از  کرونا 
پرداخت  نخستین  زودی  به  و  تامین  عراق 

می شود.« انجام 

ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رساند

ممنوعیت سفر بین استانی از ۱۲ تا ۱۷ خرداد
برقراری جرایم ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی برای تخلفات
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خبـر

خطرخیزدوبارهکرونادرتعطیالتپیشرو
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن تشریح 
اقدامات انجام شده برای ورود واکسن کووپارس 
به مرحله دوم کارآزمایی بالینی، درعین حال نسبت 
به خیز دوباره بیماری کرونا در تعطیالت پیش رو 

و به دنبال عدم رعایت پروتکل ها، هشدار داد.
به گزارش سپید، جلیل کوهپایه زاده در گفت وگو با 
ایسنا درباره آخرین اخبار پیرامون کارآزمایی بالینی 
واکسن کووپارس به واکسیناسیون دو گروه ۲۵0 
نفره در فاز دوم اشاره و ابراز امیدواری کرد که فاز 

دوم این واکسن در تیرماه به پایان برسد.
وی درباره مشکل قطع شدن برق در مراکز درمانی 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران، اظهار 
کرد: »مشکالت ناشی از قطع شدن برق طبیعی است 
اما بیمارستان ها مجهز به برق اضطراری هستند و 
دستور داده شده است تا همگی این دستگاه ها به 
از  بررسی شوند.  و  از گذشته چک  بیش  دقتی 
طرفی با هماهنگی استاندار محترم با وزارت نیرو 
تالش شده است مناطقی که بیمارستان ها در آن 
قرار گرفتند دچار قطعی برق نشوند و اگر قرار باشد 
این اتفاق بیفتد از قبل به بیمارستان اطالع دهند تا 
آمادگی کافی برای قطع شدن برق را داشته باشند.«
کوهپایه زاده ادامه داد: »در بحث حفظ زنجیره سرد 
واکسن نیز این موضوع مدنظر مراکز تجمعی تزریق 
واکسن قرار گرفته است. البته قطع برق در این مورد 

چندان اثرگذار نیست؛ زیرا از طریق کلد باکس ها 
می توان چند ساعتی دمای واکسن ها را مدیریت کرد 
ولی در هر صورت قطعی برق معضالت خود را در 

زنجیره سرد واکسن ایجاد خواهد کرد.«
وی درخصوص وضعیت مراجعه بیماران و پذیرش 
آنها در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی ایران گفت: »این روند نسبت به روزها و 
هفته های قبل کاهشی است؛ البته این کاهش خیلی 

عمده و چشمگیر نیست و در برخی روزها حتی 
کمی افزایشی می شود. اما در مجموع در هفته آخر 
اردیبهشت نسبت به روزهای آغازین این ماه هم 
مراجعه بیماران و هم تعداد مرگ ها کاهش پیدا کرده 
است و در شیب نزولی پیک چهارم قرار گرفتیم؛ 
هرچند که سرعت کاهش هم سبب نگرانی است 
تا مبادا پس از تعطیالت پیش رو ) نیمه خرداد( 
در پذیرش بیماران دچار مشکل شویم. در صورت 

شکل گیری تجمعات در تعطیالت پیش رو احتمال 
افزایش بار بیماری بعید نیست.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره احتمال 
بروز پیک پنجم کرونا با ویروس های جهش یافته 
تصریح کرد: »اگر مردم پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کنند جهش ها نمی توانند چندان اثرگذار 
باشند و سبب پیک شدیدی شوند. در مورد موج 
چهارم متاسفانه کم ترین میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی را تجربه کردیم. خوشبختانه اکنون نسبت 
به هفته های گذشته رعایت مردم هم بهتر شده است 
و اگر این روند ادامه داشته باشد مسلما جهش ها 

نمی توانند پیک های عمده ایجاد کنند.«
وی افزود: »پیش بینی ما در شهر تهران این است 
که پیک چهارم همچنان کاهشی باشد و اگر اتفاق 
خاصی نیفتد و در تعطیالت نیمه خرداد رعایت ها 
صورت گیرد، بتوانیم اوضاع را به درستی مدیریت 
کنیم. با رعایت پروتکل ها و افزایش واکسیناسیون 
امیدواریم بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که پیک بزرگی 

نداشته باشیم.«
وی در خصوص وضعیت دارو و اکسیژن رسانی به 
بیمارستان ها بیان کرد: »خوشبختانه کمبود دارویی 
نداریم. زمانی که از پیک پایین می آییم مصرف دارو 
و اکسیژن کاهش می یابد و اآلن مشکل عمده ای 

در تامین دارو و اکسیژن در بیمارستان ها نداریم.«

طبق اعالم وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر 
شنبه )۸ خرداد 1400( دو میلیون و ۸9۳ هزار و 
۲1۸ نفر را در ایران به طور قطعی مبتال کرده و در 
مجموع تا این روز ۷9 هزار و ۷41 نفر را به کام 
مرگ کشانده است. از سوی دیگر، دو میلیون و 
4۲۵ هزار و ۳۳ نفر در ایران تاکنون بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بررسی آمارهای وزارت بهداشت 

نشان می دهد که طی 10 روز اخیر )۳0 اردیبهشت 
تا ۸ خرداد 1400( بطور متوسط هر ساعت 4۲1 
نفر در ایران مبتال و بین ۸ تا 9 نفر قربانی کرونا 
شده اند و در هر ساعت حدود ۶۳۵ نفر نیز بهبود 
یافته اند. در این اینفوگرافیک روند شیوع کرونا در 
ایران طی یک ماه اخیر )از ۸ اردیبهشت تا ۸ خرداد( 

را مشاهده می کنید.

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز 
جمعه تا یک شنبه 1۷۳ بیمار کرونا 
در کشور جان خود را به دلیل این 
بیماری از دست دادند. همچنین در 
این بازه زمانی ۷10۷ بیمار جدید 

در کشور شناسایی شدند.
روابط  مرکز  سپید،  گزارش  به 
وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی 
و  میلیون  سه  کنون  تا  بهداشت؛ 
اول  دوز  نفر   ۸4۸ و  هزار   ۳۳۷
واکسن کرونا و ۵0۸ هزار و ۶۷۲ 
نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند 
و مجموع واکسن های تزریق شده 
در کشور به ۳ میلیون و ۸4۶ هزار 

و ۵۲0 دوز رسید.
از روز جمعه تا شنبه ۸ خرداد 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۷ هزار و 10۷ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که هزار 

و ۶۲ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید19 در کشور به دو میلیون و ۸9۳ هزار و ۲1۸ نفر رسید.

متاسفانه 1۷۳ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۷9 هزار و ۷41 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون دو میلیون 4۲۵ 

هزار و ۳۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
چهار هزار و ۲9۶ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در  بخش های مراقبت های 

ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون 19 میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۷ آزمایش تشخیص کووید19 در کشور 
انجام شده است. در حال حاضر 1۳ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲14 شهر 

در وضعیت نارنجی، ۲۲1 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

روند کرونا در ایران، از ۸ اردیبهشت تا ۸ خرداد ۱۷۳ فوتی و ۷۱۰۷ مبتالی جدید کرونا  در کشور



چالشدوباره»پانسمان«برایپروانهایها خبـر

مؤسس و مدیرعامل خانه ای بی با انتقاد از ایجاد برخی مشکالت 
برای تامین پانسمان بیماران پروانه ای و همچنین عدم برگزاری جلسه 
برای حل مشکالت این بیماران از سوی مسئوالن امر در وزارت 
بهداشت گفت: »۲۷ ماه است که وزیر بهداشت علی رغم چندین 

درخواست کتبی ما، هنوز وقت مالقات ندادند.«
به گزارش سپید، سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به مشکالت بیماران ای بی گفت: »بیماری ای بی یا 
پروانه ای در کل دنیا وجود دارد. پیش بینی می شود که در ایران باید 
بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر بیمار پروانه ای شناسایی شود. چراکه برآورد 
می شود از هر ۵۰ هزار تولد زنده، یک نفر می تواند به بیماری ای بی 
مبتال باشد.« وی ادامه داد: »از سال ۱۳۹۴ که ما به صورت غیررسمی 
فعالیت مان را شروع کردیم و از دی ماه ۱۳۹۶ که به ثبت رسیدیم 
و با مجوز وزارت کشور و وزات بهداشت، انجمنی در سطح ملی 
تشکیل دادیم، تا امروز توانستیم ۸۵۰ نفر از بیماران را شناسایی کرده 
و برای شان تشکیل پرونده دهیم. در برخی مناطق کشور متاسفانه 
نمی دانند بیماری ای بی چه هست و امکانات ندارند. بنابراین مراجعه 
نمی کنند. همین میزانی از بیماران هم که شناسایی شده اند، با تالش 
انجمن، رسانه ها و افراد فعال در این حوزه بوده است. البته هدف 
ما این است که بتوانیم هرچه سریع تر مابقی بیماران پروانه ای را 

شناسایی کنیم تا خدمات الزم را دریافت کنند.«
وی افزود: »اولین نیاز این بیماران به یک پانسمان به عنوان پانسمان 
می پلکس است که تولید یک شرکت سوئدی است. در دنیا بالغ 
بر ۵۰ کشوراز این پانسمان استفاده می کنند. ما تا می ۲۰۱۸ مشکل 
خاصی در زمینه پانسمان ها نداشتیم. زیرا شرکت تولیدکننده در 
تهران نمایندگی داشت، اما از می ۲۰۱۸ تا می ۲۰۱۹ که آمریکا به 
صورت یکجانبه از برجام خارج شد و بر شدت تحریم ها افزوده شد، 
مشکالت زیادی ایجاد شد و طی این فاصله ۱۵ نفر از بیماران مان 

مستقیماً به دلیل نداشتن پانسمان فوت کردند.«
هاشمی ادامه داد: »در اردیبهشت ماه سال گذشته، وزارت بهداشت 
و خانه »ای بی« با دولت آلمان وارد مذاکره شد و نهایتاً رصد کرد که 
چه تعداد بیمار پروانه ای در کشور وجود دارد و چه وضعیتی دارند. 
با حمایت دولت آلمان و یونیسف این پانسمان ها تهیه شد و ۵.۸ تن 
از این پانسمان ها به وزارت بهداشت تحویل داده شد تا به صورت 
ادواری در اختیار ما قرار دهند اما متاسفانه در کشور این پانسمان ها 
را به صورت نامنظم در اختیار ما قرار دادند. به طوری که مهر و 
آبان سال ۱۳۹۹ اصال پانسمانی به ما ندادند، هنوز هم اعالم نکردند 
که چه مقدار از این پانسمان ها را تحویل گرفتند. هنوز یک مقام 
مسئول در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو میزان پانسمانی را 
که تحویل گرفتند، بیان نکردند و بیم آن می رود که سرنوشت بدی 
برای این محموله پیدا شود. چه اشکال دارد که شفاف سازی کنند 
و اعالم کنند که این مقدار تحویل گرفتیم، مقداری را به خانه ای بی 
تحویل دادیم و خانه ای بی گزارش دهد که این مقدار را چه کرده 
است که ما گزارش آن را ارائه می دهیم. مابقی آن را هم اعالم کنند.«
هاشمی با بیان اینکه کارشناسی در اداره کل تجهیزات پزشکی اعالم 
کرد که تمام ۵.۸ تن پانسمان دریافت شده، اما موارد استفاده دیگری 
مانند سوختگی و زخم دیابت هم نیاز دارند، گفت: »ادعای ما این 
است که این پانسمان که از سوی یونیسف ارائه شده، به خانه ای بی 
و بیماران پروانه ای داده شده و ریالی هم بابت آن پول پرداخت 
نشده است. دیگر سوختگی و دیابت اینجا جایگاهی ندارد. در عین 
حال آیا این پانسمان ها را برای بیماران دیابتی یا سوختگی رایگان 

می دهید؟ به هر حال باید این شفاف سازی انجام شود.«
وی تاکید کرد: »در عین حال نگرانی دیگر ما این است که به هر 
حال این پانسمان تمام می شود. دولت؛ چه این دولت و چه دولت 
آینده باید فکری برای این بیماران کنند. اگر این بیماران پانسمان 
نداشته باشند، نمی توانند لباس بپوشند، نمی توانند بیرون بیایند، شدت 
زخم هایشان هم بیشتر می شود و بسیار دچار مشکل می شوند. در عین 

حال وقتی بیمار فکر کند که برای فردا و پس فردا پانسمان ندارد، 
همین نگرانی زخمش را بیشتر می کند، اما اگر بداند که پانسمان دارد، 
از نظر روحی آرامش دارد. استرس شدیدا بیماران پروانه ای را اذیت 
می کند. نبود پانسمان از نظر بُعد روانی هم زخم را بیشتر می کند.«

موسس و مدیرعامل خانه ای بی درباره خدماتی که به بیماران ای بی 
ارائه می دهند، گفت: »در صورتی که بیماران زخم داشته باشند و 
پزشک تشخیص داده باشد، برایشان پانسمان از سوی خانه ای بی 
ارسال می شود، ماهانه داروهای تقویتی ارسال می کنیم، زیرا این 
بیماران در بَلع مشکل دارند، باید داروهای مکمل استفاده کنند. باند 
وازلینه، گاز، پمادهای مناسب پوست شان که از شیوع زخم جلوگیری 
می کند و... با تجویز پزشک برای همه بیماران اعم از تهران، جنوب 
کرمان یا سیستان و بلوچستان و... ارسال می شود. در عین حال در 
زمینه دندانپزشکی، جراحی های دست، عمل مری برای بالون زدن 
به هر بیمارستانی که مراجعه کنند، اگر دولتی باشد، بهتر است و 
اگر برخی از خدمات در بیمارستان دولتی انجام نشود، فاکتور که 

بیاورند، بر مبنای فاکتورشان خانه ای بی هزینه ها را تقبل می کند.«
ارائه خدمت  برای  بیمارستان ها  برخی  از  هاشمی ضمن تشکر 
مناسب به بیماران پروانه ای گفت: »به عنوان مثال در فارس و 
خراسان رضوی قطب بسیار قوی داریم که خدمات خیلی خوبی 
به بیماران خاص و پروانه ای ارائه می دهند. در برخی بیمارستان های 

تهران هم این خدمات به خوبی داده می شود.«

ای بی واگیردار نیست
دندان  زمینه  در  داریم  که  دیگری  »البته یک مشکل  وی گفت: 
بیماران است. از آنجایی که دهان بیماران ای بی کوچک است و 
باز نمی شود، باید با بیهوشی کامل دندان های شان را درست کنیم 
که نوعاً در هر مرکزی انجام نمی شود و برخی استان ها این اقدام را 
انجام می دهند و گاهی بیماران مجبورند به تهران مراجعه کنند که 
خیلی اذیت می شوند. برای اقامت شان در تهران مشکل دارند. حتی 
اگر به هتل مراجعه کنیم، چون زخم های باز بیماران را می بینند از 
پذیرش نگرانند و نگرانند که ممکن است این بیماری واگیر داشته 

باشد. اما این بیماری به هیچ عنوان واگیردار نیست.«
هاشمی گفت: »یک مشکل دیگر ما هم آموزش و پرورش است 
که در برخی جاها اجازه حضور در کالس رسمی درس را به بیمار 
نمی دهند و می ترسند که بیمار واگیر داشته باشد. باید این فرهنگ جا 

بیفتد که بیماران ای بی حق استفاده از تحصیل را دارند.«
موسس و مدیرعامل خانه ای بی در ادامه صحبت هایش با انتقاد از 
آنچه که »عدم برگزاری جلسه میان انجمن های حمایت از بیماری ها 
با وزیر بهداشت« خواند، گفت: »۲۷ ماه است که آقای دکتر نمکی-

وزیر بهداشت بر مسند وزارت نشستند. ما از روز اول درخواست 
مالقات کردیم. در حالی که در دوره قبلی وزیر بهداشت هر دو 
ماه یکبارسمن ها و مدیران عامل انجمن ها را دعوت می کردند و با 
حضور وزیر و معاونان شان جلسه ای برگزار می کردند و با تعامل 
کارها پیش می رفت. حال ۱۳ تا ۱۴ ماه است که با کرونا درگیریم و 
همه چیز را نباید به کرونا ربط دهیم. ۲۷ ماه است که وزیر بهداشت 
علی رغم چندین درخواست کتبی ما، وقت مالقات ندادند. نه فقط 
به ما، بلکه گویا به هیچ یک از انجمن ها وقت مالقات ندادند. بنده 
جز اینکه مدیر خانه ای بی هستم، از ۸۵۰ نفر بیماران پروانه ای در 
دفترخانه اسناد رسمی وکالت رسمی دارم که به من تفویض اختیار 

کردند که کارهایشان را پیگیری کنم.«
هاشمی گفت: »اشاره می کنم به ماجرای زینب، کودکی که ۱۴ تا 
۱۵ ماه قبل در سن ۳۷ روزگی با شدیدترین زخم به تهران مراجعه 
کرد و بیمارستان شهدای تجریش او را نپذیرفت، ما به بیمارستان 
مراجعه کردیم باز هم نپذیرفت و بعد به وزارت بهداشت مراجعه 
کردیم که آن داستان اتفاق افتاد و ممکن است که شبکه های معاند 
هم سوءاستفاده کرده باشند. آن روز هم حاضر نشدند این بیمار را 
بستری کنند و بعد از دو سه ساعت با تالش معاونت درمان این 
بیمار در بیمارستان شهدای تجریش بستری شد و بعد از ۱۲ روز 
هم از بین رفت. بیماران ای بی مشکالت بسیار خاصی دارند، اما 
همه چیز را گردن تحریم و دشمن نیندازیم. آمریکا تحریم کرده، اما 
آمریکا نگفته که وزیر با انجمن ها جلسه نگذارد و به مشکالت شان 
گوش ندهد. آمریکا نگفته که ای بی به عنوان بیماری خاص ثبت 
نشود. اگر بیماری ای بی خاص نیست، کدام بیماری خاص است. 
من به عنوان پدر ۸۵۰ بیمار درد فراوانی را دارم و صدای ما به 
گوش هیچکس نمی رسد. وزیر بهداشت می توانند با این بیماران 

مالقات کنند و بگویند که من صدای شما را شنیدم.«
وی درباره واکسیناسیون بیماران پروانه ای علیه کرونا نیز گفت: »در 
زمینه واکسیناسیون هم مکاتباتی کردیم که از دانشگاه های علوم 
پزشکی با برخی بیماران برای انجام واکسیناسیون تماس گرفتند، اما 

با انجمن تعاملی در این زمینه انجام نشده است.«

وزارت بهداشت صدای بیماران ای بی را بشنود
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رییس سازمان غذا و دارو خبر داد

تولید واکسن آنفلوآنزا در مرحله مطالعات بالینی
رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به تولید موفقیت 
آمیز واکسن آنفلوانزا در داخل کشور گفت: »این واکسن 
مراحل مطالعات بالینی را طی می کند و امسال  بخش 
مهمی از واکسن آنفلوانزای مورد نیاز کشور از طریق 

تولید داخل تامین خواهد شد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، محمدرضا شانه ساز با 
بیان اینکه از سال های گذشته بسیاری از داروهای جدید مورد نیاز به سرعت و همگام با کشورهای 
پیشرفته در داخل تولید شده است، عنوان کرد: »در دوره کرونا، این امر بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گرفته و تمامی داروهای مورد نیاز بیماران در داخل تولید می شود.« شانه ساز با اشاره به اقدام 
جدید سازمان غذا و دارو گفت: »با وجود تحریم های ظالمانه ای که مانع بزرگی در روال عادی 

برنامه های سازمان ایجاد کرد، اما در راستای حمایت از تولید داخل، از بحث کیفیت غافل نشدیم 
و با سخت گیری تمام، کیفیت داروهای تولید داخل را مورد ارزیابی قرار دادیم.«

وی افزود: »طبق برنامه ریزی صورت گرفته در زمینه انسولین قلمی مورد نیاز کشور تا پایان 
۱۴۰۰ باید به خودکفایی می رسیدیم، ولی از طرفی به دلیل مشکالت تامین و انتقال ارز و از 
طرفی هم به دلیل اینکه دستگاه های مورد نیاز تولید این داروها ۲Dual use )دو کاربردی( 
است؛ تحریم ها روند تهیه این دستگاه ها را با اختالل مواجه کرده است، البته در حال حاضر 
۳ کارخانه  داروسازی در زمینه تولید قلم انسولین فعالیت دارند که همچنان برای انتقال پول و 
خرید دستگاه ها و تجهیزات مورد نیازشان با چالش جدی مواجه هستند ولی به لطف خداوند 

این موضوع هم در اسرع وقت حل و فصل می شود.« 
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه واکسن آنفلوانزا با موفقیت در داخل کشور تولید شده و 
مراحل مطالعات بالینی را طی می کند، افزود:  »بخش مهمی از واکسن آنفلوانزای مورد نیاز 
کشور در سال جاری از طریق تولید داخل تامین خواهد شد که حاصل تالش فرزندان این 

مملکت و همین مردم است.«

غذا و دارو

مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله کرونا مطرح کرد

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله کرونا درباره عادی انگاری 
مردم ایران بعد از تزریق واکسن کرونا توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان اظهار کرد: »در حال حاضر مردم کشورمان موضوع ماسک 

زدن و فاصله اجتماعی را کمی فراموش کرده اند، زیرا تصور می کنند 
با زدن واکسن دیگر نیازی به ماسک و موارد شیوه نامه های بهداشتی 
نیست.« وی گفت: »در کشور های دیگر حتی با این که ۷۰ درصد 
مردمشان واکسن زده اند، باز هم شیوه نامه های بهداشتی رعایت 

می شود. در حال حاضر واکسیناسیون ما در کشور بین ۱ تا ۱/5 
درصد است، این وضعیت موجود اصال سازگاری با واکسیناسیون 
کامل، قطعی ندارد و نمی توانیم عادی انگاری کنیم که دیگر به 

ویروس منحوس کرونا مبتال نمی شویم.«
مردانی بیان کرد: »در حال حاضر ما در معرض سویه های جهش 
یافته جدید کرونا هستیم. به طور مثال ویروس هندی و آفریقایی، 

کالیفرنیایی، بیریتانیایی در کشور ما به خوبی جوالن می دهند.«
وی گفت: »از کجا معلوم است که واکسن های موجود می توانند بر 
ویروس های مختلف از جمله آفریقایی غلبه کنند؟ در مطالعات ثابت 
شده است واکسن آسترازنکا روی گونه آفریقایی تاثیر خوبی ندارد. 
هنوز آحاد جامعه به وضعیتی نرسیده اند که درصد قابل توجه ای 

از آن ها آنتی بادی محافظت کننده ای در برابر کرونا را داشته باشند.«
مردانی بیان کرد: »اآلن موقعیتی نیست که بتوانیم زدن ماسک را فراموش 
کنیم و توجه ای به فاصله اجتماعی نداشته باشیم. حتی کشور هایی 
که باالی ۶۰ درصد مردم خود را واکسینه کردند نباید عادی انگاری 
را رایج کنند.« وی گفت: »طبق بررسی های صورت گرفته که روی 
واکسن فایزر در آمریکا به برخی افراد زده شد، به این نتیجه رسیدند 
برای اینکه حداقل و حداکثر کارایی واکسن تأمین شود باید مسیر های 
زیادی را طی کنند. واکسیناسیون ابتدا بعد از چند ماه دوز های آن 
تزریق شد و یک سال بررسی های آن طول کشید زیرا این موضوع 

برای ایجاد اطمینان نسبت به واکسینه شدن افراد صورت گرفت.«

فاجعه ای به عنوان عادی انگاری بعد از زدن واکسن
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معاون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: »افرادی که به 
تازگی مبتال به بیماری کرونا شده و بهبود یافته اند، بهتر است 

تزریق واکسن کرونا را به زمان دیگری موکول کنند.«
به گزارش سپید، بابک عشرتی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان با اشاره به عدم تزریق واکسن کرونا به افراد بهبود یافته از 
بیماری کرونا اظهار کرد: »بر اساس مطالعات انجام گرفته شده 
توسط متخصصان دنیا افرادی که به تازگی مبتال به بیماری کرونا 
شده و اخیراً بهبود پیدا کرده اند، بهتر است واکسن کرونا را به 

زمان دیگری موکول کنند.«
وی ادامه داد: »افرادی که دارای عالئمی مانند تب، بدن درد یا تنگی 

نفس هستند باید واکسن کرونا را در زمان دیگری تزریق کنند.«
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد: »در مراکز 
واکسیناسیون، قبل از تزریق واکسن، تب افراد سنجیده خواهد شد.«
عشرتی گفت: »خوشبختانه تا به امروز فردی با تزریق واکسن 
کرونا برایش مشکلی پیش نیامده است و امیدوارم کار واکسیناسیون 

هرچه سریع تر در کشور انجام شود.«
به  را  بهداشتی  دستورالعمل های  باید  »مردم  افزود:  وی 
طور کامل و دقیق رعایت کنند. هرگونه عادی انگاری در 
خصوص بیماری کرونا و حضور در تجمعات و مراکز شلوغ 
کرونا  بیماری  انتقال  باعث  ضرور  غیر  ترددهای  انجام  و حتی وقوع پیک جدید بیماری در کشور خواهد شد.«و 

معاون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: 

تزریق واکسن کرونا در افراد دارای عالمت سبب تشدید بیماری می شود



خبـر

بنابر اعالم بنیاد بیماری های نادر ایران، از سوی شورای عالی 
انقالب فرهنگی نامگذاری روز هشتم اسفند برای گرامیداشت 
رسمی  تقویم  در  که  رسید  تصویب  به  کشور  نادر  بیماران 

کشور درج خواهد شد.
به گزارش سپید، مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ایران با اعالم 
این خبر گفت: »در جلسه ۸۴۱ شورای عالی انقالب فرهنگی، 
روز ۸ اسفند ماه به عنوان روز حمایت از بیماری های نادر جهت 

درج در تقویم رسمی کشور تصویب و ابالغ شد.«
بنابر اعالم روابط عمومی بنیاد بیماری های نادر ایران، حمیدرضا 
ادراکی با انتقاد از ناشناخته بودن بیماری های نادر، درج این روز 
را در تقویم در آشنایی مردم با این بیماری ها اثرگذار دانست و 
بیان کرد: »این بنیاد از تاریخ ۱3۸۸/۸/۸ و در روز میالد امام هشتم 
شیعیان حضرت امام رضا )ع( با هدف حمایت از بیماران نادر 
کشور فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و همزمان با ۹۴ کشور دنیا 
هرساله در دهه اول اسفند روز جهانی بیماری های نادر را گرامی 
می دارد. با این حال بدلیل ناشناخته بودن این بیماری ها و عدم 
توجه به آمار شیوع آنها در سراسر کشور در نظام سالمت آشنایی 

الزم درباره این بیماری برای عموم وجود نداشته است.«
وی افزود: »بنیاد بیماری های نادر از همان آغاز تاسیس شروع به 
جمع آوری پرونده بیماران و شناسایی انواع مختلف این بیماری ها 
کرد و از سال ۱3۹۷ با تشکیل سامانه ثبت بیماران »سبنا« و تدوین 
سند ملی بیماری های نادر نیاز به تصویب یک روز برای گرامیداشت 
این بیماران و آگاه سازی جامعه در این زمینه جهت پیشگیری، 

حمایت و درمان بیماری های نادر بیشتر احساس شد.«
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ایران افزود: »سرانجام طی مکاتبات 
مکرر بنیاد با نمایندگان مجلس از جمله حجت االسالم موسوی الرکانی 
و سایر نمایندگان و همچنین معاون مشارکت های مردمی وزارت کشور 

دکتر زهرا عابدینی، دکتر مهدی شادنوش رئیس محترم مرکز مدیریت 
پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت، دکتر موالی زاده، دبیر 
محترم شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد و تعدادی از مسئولین 

در سایر وزارتخانه ها این اقدام محقق گردید.«
بنابر اعالم روابط عمومی بنیاد بیماری های نادر، تا کنون 3۴۴ نوع 
بیماری نادر در ایران شناسایی شده که هزینه دارویی و درمانی 

باالیی دارند و تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و حمیدرضا 
ادراکی ضمن تبریک به تمام بیماران نادر کشور برای ثبت این 
روز در تقویم ملی ابراز امیدواری کرد تصویب روز هشتم اسفند 
به عنوان روز ملی بیماری های نادر گامی موثر در جهت شناسایی 
بیماری های  بیشتر  از شیوع  و جلوگیری  بیماری ها  این  بیشتر 

نادر و حمایت دستگاه های مربوط باشد.

روزملی بیماری های نادرتصویب شد

دوره های  پذیرش  آزمون  در  شرکت  نام جهت  ثبت  مهلت 
تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( سال ۱۴۰۰ مجدد تمدید شد.

به گزارش سپید، بنابر اعالم مرکز سنجش آموزش کشور و 
با توجه به تعویق زمان برگزاری آزمون پذیرش دوره های 
تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( سال ۱۴۰۰، تصویب رشته های 
جدید و در نظر گرفتن شرایط متقاضیان یک مرحله تمدید 
ثبت نام به همراه ویرایش اطالعات از روز دوشنبه ۱۰ خرداد 

ماه سال جاری آغاز می شود.
دوره های  پذیرش  آزمون  در  نام  ثبت  شده  تمدید  مهلت 
دوشنبه  روز  در   ۱۴۰۰ سال  )فلوشیپ(  تخصصی  تکمیلی 

۱۷ خرداد ماه پایان می یابد.

با  فقرات  ستون  جراحی  رشته  ظرفیت  اساس  این  بر 
علوم  دانشگاه  اعصاب«  و  مغز  »جراحی  رشته  نیاز  پیش 
همچنین  یافت.  افزایش  نفر  دو  به  یک  از  ایران  پزشکی 
دانشگاه  »ارتوپد«  رشته  نیاز  پیش  با  آرنج  و  شانه  رشته 

شد. حذف  ظرفیت  جدول  از  مشهد  پزشکی  علوم 
جزئیات رشته ها و ظرفیت پذیرش در آزمون پذیرش دوره های 
زیر  جدول  در   ۱۴۰۰ سال  )فلوشیپ(  تخصصی  تکمیلی 

منتشر شده است.ایسنا

مهلت ثبت نام آزمون دوره های تکمیلی فلوشیپ تمدید شد

اصـالح ظـرفیـت پـذیـرش

شماره ۱۹۴۴ ۹7 خرداد ۱۴۰۰
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آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

شماره 1944 9 خرداد 1400

بیش از۱۷۰ میلیون مبتال  تاکنون
شمار مبتالیان به بیماری کووید19 ناشی از کروناویروس جدید 
در جهان تاکنون به 1۷0 میلیون و 1۵۳ هزار و 4۷9 نفر رسیده 
و مرگ سه میلیون و ۵۳۷ هزار و 9۲۲ نفر نیز بر اثر ابتال به این 

بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون 1۵1 میلیون 
و 9۸۵ هزار و 4۳۵ نفر از مبتالیان به کووید-19 بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید19 که تاکنون در ۲۲0 
این  و  دارد  ادامه  است،  یافته  در جهان شیوع  منطقه  و  کشور 

بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
آمریکا تاکنون با بیش از ۳4 میلیون مبتال و بیش از ۶0۸ هزار 
با بیماری  قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر 

کووید-19 قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از ۲۷.۷ میلیون مبتال پس از آمریکا در رتبه 
دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید-19 در برزیل هم 
از 1۶.۳ 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 4۵9 هزار و هند 
با بیش از ۳۲۲ هزار جانباخته باالترین آمار قربانیان کووید19 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.
هزار   ۲۲۳ از  بیش  مکزیک  در  کووید-19  جانباختگان  تعداد 
نفر اعالم شده و در انگلیس نیز از 1۲۷ 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 1۲۵ 
در  اروپایی  کشورهای  میان  در  و  است  کرده  عبور  نفر  هزار 

رتبه دوم قرار دارد.
همچنین روسیه بیش از 1۲0 هزار، فرانسه بیش از 109 هزار و 
آلمان نیز بیش از ۸۸ هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید-19 

را گزارش داده اند.
پس از این کشورها کلمبیا با بیش از ۸۷ هزار، اسپانیا با بیش 
از ۷9 هزار و 900، ایران با بیش از ۷9 هزار و ۵00، آرژانتین 
با بیش از ۷۶ هزار، لهستان با بیش از ۷۳ هزار، پرو با بیش از 
۶۸ هزار، آفریقای جنوبی با بیش از ۵۶ هزار، اوکراین با بیش 
از ۵0 هزار و ۲00، اندونزی با ۵0 هزار و 100 و ترکیه نیز با 
بیش از 4۷ هزار جانباخته دیگر کشورهایی هستند که تاکنون 

آمار باالی مرگ  و میر ناشی از کووید-19را 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 شنبه به ترتیب به شرح 

زیر است:
و  هزار   ۶0۸ مبتال،   ۶۵۷ و  هزار   ۲۲ و  میلیون   ۳4 آمریکا:   .1

9۶1 قربانی
۲.هند: ۲۷ میلیون و ۷۲9 هزار و ۲4۷ مبتال، ۳۲۲ هزار و ۵1۲ قربانی

۳. برزیل: 1۶ میلیون و ۳9۲ هزار و ۶۵۷ مبتال، 4۵9 هزار و 
1۷1 قربانی

4. فرانسه: پنج میلیون و ۶4۶ هزار و ۸9۷ مبتال، 109 هزار و 
۲90 قربانی

و  هزار   4۷ مبتال،   ۳۲۲ و  هزار   ۲۲۸ و  میلیون  پنج  ترکیه:   .۵
1۳4 قربانی

مبتال، 1۲0 هزار و  میلیون و 44 هزار و 4۵9  پنج  ۶. روسیه: 
40۶ قربانی

۷. انگلیس: چهار میلیون و 4۷۷ هزار و ۷0۵ مبتال، 1۲۷ هزار 
و ۷۶۸ قربانی

۸. ایتالیا: چهار میلیون و ۲09 هزار و ۷0۷ مبتال، 1۲۵ هزار و 
919 قربانی

مبتال، ۷۶ هزار و  میلیون و ۷0۲ هزار و 4۲۲  9.آرژانتین: سه 
۶9۳ قربانی

مبتال، ۸۸ هزار و  میلیون و ۶۸0 هزار و 1۵9  آلمان: سه   .10
۸۸4 قربانی

براساس آمار فوق در حال حاضر در ۲۸ کشور، شمار مبتالیان 
از رقم یک میلیون عبور کرده  است و پس از ایاالت متحده، هند 
و برزیل - که سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند 
ایتالیا،آرژانتین،  انگلیس،  روسیه،  ترکیه،  فرانسه،  کشورهای   -
پرو،  اوکراین،  مکزیک،  لهستان،  ایران،  کلمبیا،  اسپانیا،  آلمان، 
اندونزی، جمهوری چک، آفریقای جنوبی، هلند، کانادا، شیلی، 
فیلیپین،عراق، رومانی، سوئد و بلژیک نیز بیش از یک میلیون 

مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

رئیس بخش اروپای سازمان جهانی بهداشت گفت: »تا زمانی 
را  کرونا  ویروس  واکسن  جهان  جمعیت  از  درصد   ۷0 که 

دریافت نکنند نمی توان پایان این همه گیری را اعالم کرد.«

به گزارش سپید به نقل از فارس،  هانس کلوگه هشدار داد: »تا 
زمانی که ۷0 درصد از جمعیت جهان واکسن نزنند نمی توان 

بر ویروس کرونا غلبه کرد.«
وی که با خبرگزاری فرانسه صحبت می کرد، گفت: »زمانی 
کرونا پایان خواهد یافت که درصد واکسیانسیون دست کم 

به ۷0 درصد برسد.«
را  واکسیناسیون  سرعت  بهداشت  جهانی  سازمان  مقام  این 
در اروپا »بسیار آرام« توصیف کرده و گفت که این موضوع 
نگرانی ها درباره جهش های جدید ویروس را افزایش خواهد داد.

وی درباره جهش های جدید ویروس کرونا گفت: »همانطور که 
می دانیم شدت تهاجم ویروس کرونای هندی بیش از کرونای 
انگلیسی بوده و پیش از آن نیز می دانستیم که سرعت انتشار 

کرونای انگلیسی بیش از جهش نخستین این ویروس بوده است.«
هانس کلوگه تاکید کرد که واکسن های موجود هنوز در برابر 

جهش های ویروس کرونا فعال هستند.
ضرورت  بر  تاکید  با  بهداشت  جهانی  سازمان  مقام  این 
که  آنچه  از  بیش  روند  این  که  گفت  سریعتر  واکسیانسیون 

انتظار می رفت طول کشیده است.
وی گفت: »در هر همه گیری،  سرعت عامل مهمی است و 
زمان برای مان مهم است و می بایست تعداد واکسیانسیون را 

افزایش دهیم.«
بر اساس گزارش ها،  در حال حاضر ۳۶.۶ درصد از ساکنان 
اتحادیه اروپا دست کم یک دوز از واکسن کرونا را دریافت 

کرده و 1۶.9 درصد نیز هر دو دوز را دریافت کرده اند.

رئیس بخش اروپای سازمان جهانی بهداشت:

کروناتاقبلازواکسیناسیون۷۰درصدجمعیتدنیاتمامنمیشود



برای تهیه کتاب راهنمای 
ملی سالمت خانواده مبلغ 
یکصدو بیست هزارتومان 

)قیمت کتاب ۱۵۰ هزارتومان 
است که پس از کسر ۲۰٪ تخفیف 

۱۲۰هزارتومان می شود(  
به شماره کارت 

 ۶۲۷۴۱۲۱۱۴۰۰۷۵۷۱۴
در وجه موسسه فرهنگی 

ابن سینای بزرگ واریز نموده 
و تصویر آن را به همراه 

۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ واتساپ کنید

۳۴۵ جلد تاکنون منتشر شده است بیش از ۰۰۰

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

20درصد 

ف تا پایان 
تخفی

خرداد 1400
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نتایج یک تحقیق نشان داد خبـر

اثربخشی ۹۷ درصدی واکسن چینی در کاهش مرگ و میر کرونا
نتایج یک مطالعه تازه در اروگوئه حاکی از آن است که واکسن 
از  ناشی  میر  و  مرگ  می تواند خطر  کروناواک  کروناویروس 

بیماری کووید۱۹ را تا ۹۷ درصد کاهش دهد.
می دهد:  نشان  اروگوئه  در  اولیه  یافته های  سپید،  گزارش  به 
»واکسن کروناویروس تولید چین موسوم به کروناواک می تواند 

خطر مرگ و میر را تا ۹۷ درصد کاهش دهد.«
در گزارش وزارت بهداشت این کشور آمده است: »در افرادی که 
دو دوز از واکسن کروناویروس کروناواک را دریافت کرده اند، 
خطر آلوده شدن به این ویروس تا ۵۷ درصد و بستری شدن در  

بخش مراقبت های ویژه تا ۹۵ درصد کاهش پیدا کرده است.«
هرچند در مقایسه با واکسن های دیگر و در حال استفاده تاکنون 
اثربخشی واکسن کروناواک که در  مطالعات کم تری در مورد 
شرکت چینی سینوواک تولید شده وجود دارد و نتایج گزارش 
این  وجود،  این  با  اما  است  متفاوت  گسترده ای  طور  به  شده 
واکسن به طور گسترده ای در چین و در چندین کشور دیگر 
ماه گذشته در  قرارگرفته است. در گزارشی که  استفاده  مورد 
شیلی منتشر شد، مشخص شد: »واکسن کروناواک در پیشگیری 
از عالئم بیماری کووید۱۹ و مرگ و میر ناشی از این بیماری به 

ترتیب اثربخشی ۶۷ و ۸۰ درصدی داشته است.«
واکسیناسیون  اکسپرس،  مدیکال  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 

کروناویروس در اروگوئه از ماه مارس آغاز شده و در بیش از ۸۰ 
درصد موارد واکسن کروناواک تزریق شده است.

ترکیبی جدید  ز شناسایی سویه  ا نه ها در گزارشی  رسا
ویتنام  در   ۱۹ کووید عفونت  عامل  کروناویروس 
نگلیسی  ا کروناویروس  ز  ا پیوندی  که  دند  دا خبر 

است. هندی  و 
شنبه  روز  ویتنام  محلی  نه های  رسا سپید،  گزارش  به 
که  سویه  دو  ز  ا »ترکیبی  کردند:  اعالم  گزارشی  در 
بود  شده  شناسایی  نگلیس  ا و  هند  در  ین  ا ز  ا پیش 

» است. شده  کشف  کشور  ین  ا در 
ترکیبی  سویه  ین  ا ویتنام،  بهداشت  وزیر  اعالم  بر  بنا

شود. پخش  هوا  در  سرعت  به  ند  می توا جدید 
دو   ، شینهوا خبرگزاری  ز  ا نقل  به  یسنا  ا گزارش  به 
نگلیس  ا و  هند  در  کروناویروس  فته  یا جهش  سویه 
کروناویروس  گونه های  شایع ترین  ز  ا حاضر  حال  در 

ند. کرده ا پیدا  گسترش  ویتنام  در  که  هستند 

شناسایی سویه ترکیبی جدید کروناویروس در ویتنام

بیونتک-فایزر برای واکسن کرونای کودکان سنین ۱۲ تا ۱۵ سال 
مجوز گرفت. طبق گفته شرکت واکسن بیونتک-فایزر نتایج 
آزمایش ها و تجربه آمریکا و کانادا بسیار امیدوار کننده  بوده است.

به گزارش سپید، آژانس دارویی اروپا EMA واکسن کودکان 
بیونتک-فایزر را تائید کرد. به گفته این آژانس واکسن کودکان 

بین ۱۲ تا ۱۵ ساله خوب عمل کرده و کارا است.
مارکو کاوالری، مسئول سیاست گذاری واکسیناسیون در آژانس 
دارویی اروپا روز جمعه ۲۸ مه )۷خرداد( گفته است که این 

نخستین واکسن ویژه کودکان در اتحادیه اروپا است که به 
افراد زیر ۱۶ سال توصیه می شود.

کاوالری تاکید کرد: »ما اطالعاتی داریم که نشان می دهد استفاده 
از واکسن برای کودکان بی خطر است.«

کمیسیون آژانس دارویی در یک جلسه فوق العاده در مورد 
کارایی واکسن کودکان شرکت آلمانی-آمریکایی بیونتک- فایزر 
بحث و تبادل نظر کرد. این شرکت دارویی نتایج مطالعه و 
تحقیقاتی را ارائه داده است که در آن نشان داده می شود تزریق 
واکسن بین کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله کارایی بسیار خوبی داشته 
آژانس دارویی  برای تصمیم گیری  مبنایی  این مطالعه  است. 

اروپا در مورد تائید واکسن کودکان بوده است.
پس از تائید واکسن کودکان توسط آژانس دارویی اروپا اکنون 
کند.  تصویب  را  آن  که  اروپاست  اتحادیه  کمیسیون  نوبت 
کودکان  واکسن  نیز  اروپا  اتحادیه  کمیسیون  می رود  انتظار 

بیونتک-فایزر را تائید کند.
تا کنون استفاده از واکسن بیونتک-فایزر در اتحادیه اروپا فقط 

برای افراد ۱۶ سال به باال مجاز بوده است.
در کانادا و آمریکا واکسن کودکان بیونتک-فایزر مدت هاست 

مجوز گرفته و واکیسناسیون در میان گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال 
از چند هفته پیش آغاز شده است.

بیونتک-فایزر قبال اعالم کرده بود که مطالعات بالینی درباره 
کارایی واکسن روی گروه های سنی شش ماهه تا ۱۲ ساله 
نیز شروع شده است. قرار است نتایج تست ها برای کودکان 
پنج تا ۱۲ ساله هم در ماه ژوئیه و کودکان زیر پنج سال نیز 

در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ اعالم  شود.
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان یک روز پیش از تائید واکسن 
کودکان گفت واکسینه شدن نوجوانان در آلمان از هفتم ژوئن 

ممکن است.
به گزارش سازمان نظام پزشکی، در آلمان نظرات متفاوتی 
درباره واکسیناسیون کودکان و نوجوانان در برابر کرونا وجود 
دارد. کمیسیون دائمی واکسیناسیون )STIKO( اعالم کرده 
است که حتی در صورت تأیید واکسن از سوی آژانس دارویی 
اروپا نیز رهنمودی عمومی برای واکسیانسیون کودکان نخواهد 
اطالعات  که  است  این  متخصصان  از  برخی  نگرانی  داد. 
کودکان  واکسیناسیون  احتمالی  جانبی  عوارض  به  مربوط 

هنوز کافی نباشد.

آژانس دارویی اروپا واکسن کودکان بیونتک-فایزر را تایید کرد
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کارشناسانسالمتهشدارمیدهند

 امین جاللوند
رعایت  میزان  هنوز  می گوید  رسمی  آمارهای 
با  نیست.  مطلوب  بهداشتی چندان  پروتکل های 
وجود آنکه از قله موج چهارم کرونا عبور کرده ایم، 
اما کارشناسان هشدار می دهند که اگر میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی تشدید نشود، احتمال دارد 

که به موج دیگری از بیماری کرونا گرفتار شویم.
حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی در کشور را نامطلوب دانسته 
و تاکید کرده است: »میزان مراعات پروتکل های 
بهداشتی در سراسر کشور حدود ۶۷ درصد است 
که رقم قابل قبولی برای رعایت پروتکل ها نیست. 
رعایت پروتکل ها باید باالی ۸۰ تا ۹۰ درصد باشد 
که از این بیماری عبور کنیم. باید در نظر داشت که 
کرونای انگلیسی وارد کشور شد و جهشی ایجاد 
کرد که بسیار بد بود و مشکالت زیادی هم ایجاد 
کرد. اخیرا نوع هندی این ویروس نیز در برخی از 
مناطق مردم را مبتال کرده است. باید تالش کنیم این 
موتاسیون جدید سرایت نکند و منحصر در همان یکی، 
دو استان، شود و به سمت استان های دیگر نیاید.«

همچنین حسین کرمانپور، مدیر روابط عمومی سازمان 
نظام پزشکی ایران هم با اشاره به گالیه جامعه پزشکی 
از کم توجهی به پروتکل های بهداشتی، تاکید کرد: 
»جامعه پزشکی از برخی رفتارهای مردم، گله مند 
است. برخی از مردم، پروتکل های بهداشتی را جدی 
نگرفته اند. مثال افراد زیادی را داریم که یکی از 
نزدیکان خود را به علت کرونا از دست داده اند، 
اما بدون رعایت پروتکل در مراسم تشییع جنازه 
شرکت می کنند و باز هم به گسترش این ویروس 
دامن می زنند. این نوع رفتارها دیگر به تصمیم سازی 

و دولتمردان ربطی ندارد. در این شرایط جامعه 
پزشکی از مردم می خواهند که پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کنند. یعنی ماسک بزنند، فاصله گذاری را 
رعایت کنند و شست وشوی دست و عدم تجمع را 
انجام دهند. اگر مردم این چهار کار را انجام دهند و 
خسته نشوند، حداقل می دانیم که در جبهه جنگ از 

طرف خودی ها بمباران نمی شویم.«
او با اشاره به وضع فعلی جامعه پزشکی در دوران بحران 
کرونا، خاطرنشان کرد: »کادر پزشکی در چندین ماه 
گذشته در نبرد با کرونا خسته و فرسوده شده اند. آنها 
صحنه های دلخراشی دیده اند و استراحت نکرده اند. 
از این رو از مردم انتظار دارند با رعایت پروتکل ها، 
خستگی کادر درمان را از تن آنان بزدایند. جامعه 
پزشکی روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشته 

است. بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی، بیمار شدند 
و عده زیادی نیز به علت ابتال به کرونا جان باختند. 
اشکال کار اینجاست که رعایت نکردن اصول بهداشتی 
و برگزاری مراسم ها و دورهمی ها، اثرش را همین 
فردا نشان نمی دهد، بلکه بعد از دو هفته تا یک ماه 
بعد، اثر آن را در پر شدن بیمارستانها و آی سی یوها 
و افزایش موارد مرگ و میر مشاهده می کنیم. مردم 
باید در نظر داشته باشند که آسان گیری ها، دوباره 
باعث افزایش آمار مبتالیان و فوتی ها خواهد شد.«

پیام طبرسی، متخصص عفونی و رئیس بخش عفونی 
بیمارستان مسیح دانشوری هم با اشاره به تبعات 
رعایت محدود پروتکل های بهداشتی، تاکید کرد: 
»باید حواسمان باشد که خطر از هم پاشیدگی ناگهانی 
سیستم درمانی وجود دارد. ممکن است با اعمال 
یک فشار سنگین، مجموعه کادر درمانی تاب و توان 
مراقبتی را از دست بدهند و نتوانند موفقیت آمیز عمل 
کنند. نیروها و پرسنل کادر درمان، توان و نیروی 
چند ماه قبل را ندارند. آن ها آسیب دیده و ضربه 
خورده اند. اکثرا مبتال شده و درد بیماری را چشیده اند. 
تعداد زیادی از دوستان خود را از دست داده  و برای 

رویارویی با بحران جدید روحیه قبل را ندارند.«
او با اشاره به اهمیت حیاتی رعایت پروتکل های 
بهداشتی از سوی مردم، خاطرنشان کرد: »کاهش 
آمار ابتال و ورودی  بیمارستان ها با رعایت اصول 
پیشگیری و پروتکل های بهداشتی میسر می شود 
تا ضمن کاهش فشار کاری کادر درمان، سطح 
رسیدگی و مراقبت از بیماران بستری ارتقا پیدا 
کند. اگر کل فشار و بار بیماری را بر دوش سیستم 
درمان و پزشکان و پرستاران بیندازیم، موفق به مهار 

کرونا نخواهیم شد.«

کادر درمان، قربانی جدی مراعات 
نشدن پروتکل ها

عادی انگاری کرونا در برخی محافل و دورهمی ها، 
حاال به یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های جامعه 
پزشکی تبدیل شده است. آنها می گویند اگر همین روند 
کاهشی رعایت پروتکل های بهداشتی تداوم داشته باشد، 
باید خود را برای عوارض موج بعدی کرونا آماده کنیم. 
با توجه به ناپایدار بودن شرایط بیماری در بسیاری از 
استان ها، کارشناسان تاکید دارند که هرگونه ساده انگاری 
و سهل انگاری در رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند 
منجر به ایجاد خیز موج بعدی بیماری در کشور شود.
عباسعلی خادمی، عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور 
هم در گفتگو با سپید هشدار می دهد: »اگر رعایت 
پروتکل های بهداشتی را جدی نگیریم، کادر درمان هم 
کارشان سخت تر خواهد شد. مردم و کادر درمان باید 
همچنان پروتکل های بهداشتی را جدی بگیرند. درواقع 
نباید فکر کنیم که واکسیناسیون کرونا، اثر فوری دارد، 
بلکه فقط بعد از گذشت چندین ماه از واکسیناسیون 
سراسری، اوضاع کنترل کرونا بسیار بهتر خواهد شد.« در 
شرایطی که کارشناسان سالمت، بارها بر اهمیت رعایت 
پروتکل های بهداشتی برای مهار کرونا تاکید کرده اند، اما 
شواهد و آمارهای رسمی حاکی از آن است که میزان 
رعایت پروتکل های بهداشتی، چندان مطلوب نیست. 
یونس باغیان، متخصص بیماری های عفونی نیز در 
گفتگو با سپید به تبعات رعایت نشدن پروتکل های 
بهداشتی بر وضعیت درمانگران کرونا اشاره می کند و 
می گوید: »اگر پروتکل های بهداشتی رعایت نشود، در 
آن صورت هرچقدر هم که کادر درمان اضافه شود، باز 
هم نمی تواند برای درمان مبتالیان به کرونا کافی باشد. 

ادامه در صفحه 12 

رعایت 67 درصدی = پیک پنجم
رئیسجمهورمیزانرعایتپروتکلهایبهداشتیدرکشورراحدود۶۷درصداعالمکرد

آمارهای رسمی می گوید هنوز 
میزان رعایت پروتکل های 

بهداشتی چندان مطلوب نیست. با 
وجود آنکه از قله موج چهارم کرونا 

عبور کرده ایم، اما کارشناسان 
هشدار می دهند که اگر میزان 

رعایت پروتکل های بهداشتی 
تشدید نشود، احتمال دارد که به 

موج دیگری از بیماری کرونا گرفتار 
شویم. برخی از فعاالن جامعه 

پزشکی خواستار برخورد قانونی با 
افرادی شده اند که پروتکل های 

بهداشتی را رعایت نمی کنند
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 ادامه از صفحه 11
درواقع اگر همین مسیر رعایت پروتکل های بهداشتی 
ادامه داشته باشد، در آن صورت افزایش کادر درمان 

هم بی فایده خواهد بود.«
او تاکید می کند: »رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی 
قطعا به افزایش آمار جانباختگان کادر درمان منجر 
می شود. وقتی پروتکل های بهداشتی فراموش شود، 
در آن صورت فشار کاری جامعه پزشکی چندین 
برابر خواهد شد، زیرا آمار مبتالیان و بستری ها نیز 

سیر صعودی خواهد گرفت.«
باغیان با بیان اینکه دیگر رمقی برای کادر درمان 
باقی نمانده است که بتواند افزایش آمار مبتالیان به 
کرونا را تاب بیاورد، خاطرنشان می کند: »مردم باید 
بدانند هر ماسکی که برداشته می شود، هر تجمعی 
که در آن پروتکل های بهداشتی را دور می زنند و 
هر سفر تفریحی که انجام می شود، مشقت کادر 
درمان را مضاعف می کند. هر کدام از این رفتارهای 
پرخطر، نادیده گرفتن زحمات کادر درمان و نوعی 
بی احترامی به جامعه پزشکی است که از جانشان 

مایه گذاشته اند.«

جای خالی برخورد قاطعانه با دور 
زنندگان پروتکل ها

برخی از فعاالن جامعه پزشکی خواستار برخورد 
قانونی با افرادی شده اند که پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نمی کنند. کارشناسان تاکید دارند که باید 

ابالغی  پروتکل های  رعایت  برای  سختگیری ها 
مهار کرونا اجرا شود، زیرا همه امور با نصیحت 
و توصیه امکان پذیر نیست. در دنیا نیز بسیاری از 
این پروتکل ها را با توصیه اجرا نمی کنند، بلکه 
باید مکانیزمی عملی برای اجرای پروتکل ها وجود 

داشته باشد.«
صاحبنظران نظام سالمت می گویند در کشور باید 
مکانیزم و زیرساخت عملی برای مهار کرونا وجود 
داشته باشد که اگر فردی به قانون تمکین نکرد، 
جریمه شود. اکنون چنین مکانیزم قاطعی وجود 
ندارد. مثال اگر فردی ماسک نزند، برخورد قانونی با 
این افراد انجام نمی شود. جامعه پزشکی و پرستاری 
کشور در ماه های گذشته با جانفشانی و فداکاری 
بی نظیر برای نجات جان بیماران ایثارگری کرده اند. 

پزشکان و پرستاران کشور اکنون خسته اند و نیازمند 
بازتوانی هستند. بنابراین کارشناسان می گویند این 
از پروتکل های  با تخطی  افرادی  روا نیست که 

بهداشتی به خستگی کادر درمان، دامن بزنند.
در شرایطی که دولت، جامعه پزشکی و کارشناسان 
پروتکل های  رعایت  اهمیت  بر  سالمت  نظام 
درمان  کادر  و  مردم  جان  حفظ  برای  بهداشتی 
تاکید دارند، جریمه افراد خاطی از پروتکل های 
بهداشتی چندان اجرایی نمی شود. در صورتی که 
در اعمال این جریمه ها سهل انگاری نشود، در آن 

صورت می توان امیدوار بود که قدری از خستگی 
و فرسودگی جامعه پزشکی کاسته شود. 

خستگی نباید به دور زدن پروتکل های 
بهداشتی منجر شود

این روزها کادر درمان بسیار خسته هستند. هر 
زمان شیوع بیماری زیاد می شود، فشار و خستگی 
کادر درمان هم افزایش می یابد. زمانی هم که فشار 
کار کادر درمان زیاد می شود، این اتفاق بر کیفیت 
خدماتی که به بیماران ارائه می شود، تاثیر می گذارد.
اخبار رسمی نشان می دهد که در اغلب استان های 
از  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  میزان  کشور، 
سوی مردم در سطح مطلوب نیست. عادی انگاری 
از  یکی  به  حاال  مردم،  برخی  سوی  از  کرونا 
مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های جامعه پزشکی 
تبدیل شده است. آنها می گویند اگر همین روند 
فعلی رعایت پروتکل های بهداشتی تداوم داشته 
از گذشته  باشد، سالمت کادر درمان هم بیش 
به خطر می افتد. هر بار با روند کاهشی رعایت 
پروتکل ها، شاهد افزایش موارد ابتال و بستری 
روزانه بیماران مبتال به کرونا در اغلب استان های 
کشور هستیم. با رعایت نشدن پروتکل ها، این 

اتفاق می تواند در ماه های آینده نیز تکرار شود.
در شرایطی که وزارت بهداشت اعالم کرده است 
که هنوز شمار زیادی از مردم، ماسک ها را کنار 
گذاشته اند و پروتکل های بهداشتی را نادیده گرفته اند، 
این عادی انگاری کرونا می تواند ضربات مهلکی به 
نظام سالمت وارد کند و کادر درمان را به استیصال 
بیشتر برساند. در این شرایط، دولت می تواند با 
سختگیری و نظارت بیشتر برای رعایت پروتکل ها 
در مسیری گام بردارد که تلفات انسانی و اقتصادی 

کرونا، رکوردی تازه بر جای نگذارد.
افشین علیزاده، متخصص عفونی و عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در 
گفتگو با سپید به تبعات ماسک نزدن بر سالمت 
کادر درمان می پردازد و می گوید: »کادر درمان در 
شرایط سخت ارائه خدمت هستند. اگر پروتکل های 
بهداشتی رعایت نشود، شرایط نفسگیری برای کادر 
درمان ایجاد می شود. رعایت نکردن پروتکل ها، 
در نهایت به افزایش خستگی و فرسودگی کادر 
درمان منتهی می شود. مردم می توانند با رعایت 
پروتکل های بهداشتی به یاری کادر درمان بشتابند. 
واقعا ماسک زدن مداوم و لباس مخصوص پوشیدن، 
کادر درمان را بیش از گذشته، خسته و فرسوده 
محافتی  تجهیزات  و  لباس  داشتن  است.  کرده 
در برابر کرونا، شرایط کادر درمان را برای کار 
طوالنی مدت بسیار سخت کرده است. از مردم 
می خواهیم که با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
اجازه تنفس به کادر درمان بدهند تا از این شرایط 

خطرناک عبور کنیم.«
همچنین یداهلل سهرابی، عضو شورای عالی نظام 
پزشکی کشور نیز در گفتگو با سپید با اشاره به 
تبعات خستگی برخی مردم از رعایت پروتکل های 
بهداشتی، یادآور می شود: »کادر درمانی واقعا خسته 
شده است و دیگر اوضاع مثل گذشته نیست. حتی 
فقط همین لباس پوشیدن کادر درمان به همراه 
تجهیزات حفاظتی برای خیلی  از مردم قابل تحمل 
نیست، چه برسد به اینکه بخواهید با همین پوشش 
به  فشار  تحت  سخت، ساعت های طوالنی هم 
بیماران مبتال به کرونا خدمت کنید. به نظر می رسد 
که انگار برخی مردم از رعایت پروتکل های بهداشتی 
خسته شده اند و عده ای هم احساس می کنند که 
همه وظایف بر دوش کادر درمان است که آنها 
را نجات دهد. در صورتی که این تصور، غلط 
است و بدون همکاری مردم، کادر درمان و نظام 

سالمت، نمی توان بحران کرونا را از بین برد.«
بسیاری از کارشناسان نظام سالمت هشدار می دهند 
که اگر عامل خستگی و بی میلی، منجر به دور زدن 
پروتکل های بهداشتی شود، در آن صورت هم مردم 
و هم کادر درمان، قربانی این سهل انگاری خواهند 
شد. به همین دلیل، همکاری مردم و دولت در 
این زمینه می تواند توان کشور را برای مقابله با 

بیماری کرونا تقویت کند.
البته اینکه بعد از گذشت ماه ها از شیوع کرونا، 
بخش قابل توجهی از مردم نسبت به ماسک زدن 
و رعایت پروتکل های بهداشتی خسته شده باشند، 
اتفاق چندان دور از انتظاری نیست. مشکل زمانی 
اتفاق می افتد که این خسته شدن به رعایت نشدن 
پروتکل های بهداشتی منجر شود. در همه کشورها 
نیز بحث خستگی از پروتکل های بهداشتی مطرح 
است، اما کشورهای موفق در حوزه کنترل کرونا 
با سرعت بخشیدن به واکسیناسیون سراسری و 
اعمال جدی نظارت ها مانع از آن شده اند که این 

خستگی به رعایت نشدن پروتکل ها ختم شود.

طبرسی: باید حواسمان باشد 
که خطر از هم پاشیدگی ناگهانی 

سیستم درمانی وجود دارد. 
ممکن است با اعمال یک فشار 
سنگین، مجموعه کادر درمانی 

تاب و توان مراقبتی را از دست 
بدهند و نتوانند موفقیت آمیز 

عمل کنند. نیروها و پرسنل کادر 
درمان، توان و نیروی چند ماه 

قبل را ندارند. آن ها آسیب دیده 
و ضربه خورده اند. اکثرا مبتال 

شده و درد بیماری را چشیده اند
روحانی: میزان مراعات 

پروتکل های بهداشتی در 
سراسر کشور حدود ۶۷ درصد 
است که رقم قابل قبولی برای 

رعایت پروتکل ها نیست. رعایت 
پروتکل ها باید باالی ۸۰ تا ۹۰ 
درصد باشد که از این بیماری 

عبور کنیم. باید در نظر داشت که 
کرونای انگلیسی وارد کشور شد و 
جهشی ایجاد کرد که بسیار بد بود 

و مشکالت زیادی هم ایجاد کرد

اینکه بعد از گذشت ماه ها از 
شیوع کرونا، بخش قابل توجهی 
از مردم نسبت به ماسک زدن 
و رعایت پروتکل های بهداشتی 

خسته شده باشند، اتفاق چندان 
دور از انتظاری نیست. مشکل 

زمانی اتفاق می افتد که این 
خسته شدن به رعایت نشدن 

پروتکل های بهداشتی منجر شود. 
کشورهای موفق در حوزه کنترل 

کرونا با سرعت بخشیدن به 
واکسیناسیون سراسری و اعمال 

جدی نظارت ها مانع از آن شده اند 
که این خستگی به رعایت نشدن 

پروتکل ها ختم شود
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پس از عودت طرح جوانی جمعیت و خانواده از شورای نگهبان، کمیسیون ویژه بار دیگر بررسی طرح را در دستور کار خود قرار داده است

  یاسر مختاری
طرح جوانی جمعیت پس از سال ها سکوت 
در دوره قبلی مجلس شورای اسالمی دوباره 
مورد توجه نمایندگان فعلی قرار گرفت و پس 
ویژه ای  کمیسیون  در  مختلف  بررسی های  از 
اساسی  قانون   85 اصل  ذیل  و  نام  همین  با 
تصویب و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان 
رفت. این طرح پس از تصویب درکمیسیون 
اعتراضات  مورد  جمعیت  جوانی  طرح  ویژه 
بهداشت و  گوناگون جامعه پزشکی، وزرای 
سازمان  و  مجلس  بهداشت  کمیسیون  رفاه، 
در  مذکور  طرح  گرفت.  قرار  پزشکی  نظام 
زمان بررسی تطبیق آن با قانون اساسی و عدم 
مغایرت با شرع اسالم توسط شورای نگهبان 
رد و برای رفع ایراد به کمیسیون ویژه عودت 
از رفع  اکنون  این کمیسیون  داده شد. رئیس 
اشکاالت مطرح شده از سوی شورای نگهبان 
با دعوت از متخصصان و نمایندگان وزارت 

بهداشت خبر می دهد.

پوشش هزینه های بارداری
به گزارش خبرنگار سپید، امیرحسین بانکی پور، 
جوانی  طرح  مشترک  ویژه  کمیسیون  رئیس 
نشستی  در  اسالمی  شورای  مجلس  جمعیت 
مجازی با عنوان چالش کاهش جمعیت در ایران 

وزارت  ارشد  مدیران  از  برخی  با حضور  که 
مقوله  در  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  بهداشت 
ازدواج توسعه خوابگاه  های دانشجویی مدنظر 
قرار داده شده است، گفت: »از نظر ما توسعه 
خوابگاه ها موجب آسان تر شدن ازدواج می شود 
در همین راستا برنامه ریزی الزم را برای توسعه 
خوابگاه های متاهلی در نظر گرفته ایم. با این کار 
مشکل هزینه اولیه زندگی، مسکن و جهیزیه نیز 

تا حد بسیار زیادی برطرف می شود.«
بانکی پور همچنین در رابطه با پوشش بیمه ای 
درمان های ناباروری اظهار کرد: »هزینه درمان 
این  شد  قرار  لذا  است  باال  بسیار  ناباروری 
همه  تا  قرارگیرد  بیمه  پوشش  تحت  هزینه 
مالی  فشار  بدون  بتوانند  نابارور  زوج های 

البته  کنند.  درمان  را  باروری  عدم  مشکالت 
هزینه های بارداری نیز در کشور باال بوده و 
موجب شده تا استرس دوران بارداری افزایش 
پیدا کند، بنابراین در سند مذکور این هزینه ها 
لحاظ شده و قرار است بسته های بهداشتی تا 
زمان دو سالگی فرزند، در اختیار مادران قرار 
کامل  طور  به  طبیعی  زایمان  همچنین  گیرد، 

رایگان خواهد بود.«
جوانی  طرح  مشترک  ویژه  کمیسیون  رئیس 
جمعیت و خانواده مجلس با بیان اینکه هزینه ها 
روی فرزندآوری تاثیر بسیار زیادی دارد، گفت: 

»ما تصمیم گرفتیم تا حق اوالد را دو برابر کنیم. 
میلیون  هفت  فرزندآوری  برای  هم  کارمندان 
تومان حقوق می گیرند همچنین تسهیالت قرض 
الحسنه ای نیز برای فرزندآوری در نظر گرفته 

شده است.«
بانکی پور درباره چالش مسکن و تاثیر آن در 
فرزندآوری گفت: »الگوی آپارتمانی کشش یک 
یا دو فرزند بیشتر را ندارد. بنابراین مقرر کردیم 
دنیا می آورند  به  به کسانی که فرزند سوم  تا 
زمین 150 تا ٢00 متری به قیمت تمام شده 
بدهیم، این زمین در شهرهای باالی 500 هزار 
نفر و کالن شهرها در شهرک های اطراف شهر 
یا زادگاه پدر و مادر اعطا و طی 10 سال هزینه 
آن به صورت اقساط دریافت می شود، ٢ سال 
اول نیاز به پرداخت هزینه نیست، ضمن اینکه 
٣ دانگ زمین به نام خانم و ٣ دانگ دیگر به 

نام  پدر خواهد شد.«
جوانی  طرح  مشترک  ویژه  کمیسیون  رئیس 
کرد:  بیان  اسالمی   شورای  مجلس  جمعیت 
»نظام آموزشی ما باعث شده است که تحصیل 
کرده ها فرزند نداشته باشند و تسهیالتی فراهم 
کردیم تا به سنوات اضافه شود و تا چند ترم 
اجازه مرخصی داشته باشند و بخشی از دروس 

مجازی شود.«
ادامه در صفحه 14 

سرنوشت غربالگری 
درانتظارتفاهم وزارت بهداشت و مجلس

بانکی پور: بخشی از ایرادات مرتفع شده است

بانکی پور: بخشی از 
دستورالعمل های مربوط به 

غربالگری اصالح شده است. 
این طرح با دستورالعمل 
اصالحی وزارت بهداشت 

در حوزه غربالگری بسیار به 
هم نزدیک است

برکاتی: در وزارت بهداشت 
بررسی هایی در مورد 

سقط های جنایی که غیر قانونی 
است انجام داده که آمارهای 
آن در حال نهایی سازی است 

اما آخرین برآوردی که از 
سقط جنایی داریم این است 

که ساالنه بیش از 300 هزار 
سقط جنین غیرقانونی در 

کشور انجام می شود
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 ادامه از صفحه 13
بررسی ایرادات مطرح شده به طرح 

جوانی جمعیت
بانکی پور در مورد مواد ۵٣ و ۵۶ طرح جوانی 
شورای  ایراد  مورد  که  خانواده  و  جمعیت 
متخصصان  از  بسیاری  مخالفت  و  نگهبان 
جامعه پزشکی قرار گرفت، اظهار کرد: »رئیس 
کمیسیون بهداشت مجلس موافق بند ۵٣ و ۵۶ 
درباره غربالگری بود، در کمیسیون جمعیت ۶ 
متخصص و ۵ مشاور حضور دارند و ایراداتی 
هم که شورای نگهبان به طرح وارد کرده است 
تحت  را  طرح  محتوای  که  نیستند  چنان  آن 
شعاع قرار دهد. ایرادات شورای نگهبان به این 
طرح دو تا سه مورد بود که ارتباط چندانی به 

وزارت بهداشت پیدا نمی کرد.«
به شورای  بهداشت  نامه وزارت  وی درباره 
نگهبان و ایرادات وارده به طرح جوانی جمعیت 
و خانواده گفت: »وزارت بهداشت به عنوان 
تولیت نظام سالمت در رابطه با وظایف ستاد 
شاخص های  کننده  تعیین  که  جمعیت  عالی 
اساس طرح  بر  داشت.  انتقاد  است  جمعیتی 
عالی  شورای  در  ستاد  این  جمعیت  تعالی 
ناظر  تا  است  شده  تشکیل  فرهنگی  انقالب 
باشد و  کمی و کیفی موضوع رشد جمعیت 
به موضوعات فرهنگی جمعیت رسیدگی کند. 
را  محور  سالمت  شاخص های  شد  قرار  لذا 
وزارت بهداشت تعیین کند و شاخص جمعیت 
که بیشتر فرهنگی است از سوی شورای عالی 

انقالب فرهنگی دنبال شود.«
رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت 
و خانواده مجلس شورای اسالمی همچنین در 
رابطه با ایرادات مربوط به موضوع غربالگری 
نیز گفت: »بخشی از دستورالعمل های مربوط 
به غربالگری اصالح شده است. این طرح با 
دستورالعمل اصالحی وزارت بهداشت در حوزه 

غربالگری بسیار به هم نزدیک است.«
بانکی پور ادامه داد: »غربالگری چند سالی است 
که راه اندازی شده است. در سال های گذشته 
موارد انحراف از اصل کار شامل نتایج مثبت 
و منفی کاذب زیاد بود و وزارت بهداشت هم 

در حال بازنگری طرح خود است.«

تخمین 300 هزار سقط غیر قانونی 
سالیانه در کشور

 سید حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، 
خانواده و مدارس وزارت بهداشت نیز در این 
نشست با اشاره به  وضعیت سقط جنین در کشور، 
گفت: »سه نوع سقط جنین وجود دارد که شامل 
سقط های قانونی، جنایی و خودبه خودی است. 
ساالنه حدود 12 هزار درخواست برای سقط 
جنین قانونی به پزشکی قانونی ارسال می شود 
که از این تعداد، بر اساس استانداردهای موجود، 
کمتر از 9 هزار سقط قانونی با تشخیص پزشکی 
قانونی و بر اساس قوانین کشور انجام می شود.«
برکاتی ادامه داد: »در وزارت بهداشت بررسی هایی 
در مورد سقط های جنایی که غیرقانونی است 
انجام داده که آمارهای آن در حال نهایی سازی 
است اما آخرین برآوردی که از سقط جنایی 
داریم این است که ساالنه بیش از ٣00 هزار 
سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می شود.«
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس 
وزارت بهداشت در رابطه با کفایت مراکز درمانی 
زوجین نابارور گفت: »در حال حاضر نزدیک به 
100 مرکز درمان ناباروری در کشور وجود دارند 
که مراکز سطح ٣ بوده و خدمات تخصصی و 
پیشرفته به زوجین نابارور ارائه می کنند. نیازی که 
احساس می شود مربوط به مراکز سطوح پایین تر 
است یعنی نیاز به مراکزی داریم که متخصصین 
زنانی که دوره  های کوتاه مدت گذرانده اند بتوانند 

در سطوح پایین تر خدمات درمانی ارائه کنند تا 
زوجین نابارور زودتر غربالگری و شناسایی شوند و با 
خدمات درمانی ابتدایی تری موفق به باروری شوند.«

ادغام غربالگری ناباروری در نظام شبکه
برکاتی در ادامه از ادغام برنامه غربالگری ناباروری 
در نظام شبکه سالمت خبر داد و گفت: » این 
اقدام در دست اجراست و شاخص های آن در 
حال بارگذاری در سامانه سیب است. در شش 
شهرستان به صورت پایلوت این طرح اجرا می شود، 
مراکز سطح یک و دو نیز در حال گسترش بوده و 
دوره های کوتاه مدتی هم تعریف شده است تا در 
شهرستان های کشور که جمعیت زیادی نداشته و 
نیازی هم به تأسیس مراکز فوق تخصصی ندارند 
با سطح بندی تعریف شده بتوان خدمات تشخیصی 

زودهنگام و درمانی را به زوجین ارائه داد.«
وی با اشاره به طرح تعالی جمعیت و خانواده، 
گفت: »در این طرح منابع مورد نیاز برای افزایش 
جمعیت در نظر گرفته است؛ امیدواریم که با 
تأمین این منابع و اجرای این طرح بتوان مشکل 

کاهش جمعیت را رفع کرد.«
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس 
وزارت بهداشت با اشاره به تأکید رهبر معظم 
انقالب مبنی برای افزایش جمعیت کشور تصریح 
که  را  دستورالعمل هایی   9۶ سال  از  »ما  کرد: 
در جهت تحدید جمعیت تدوین شده بود در 
کرده ایم.  ابالغ  و  داده  تغییر  بهداشت  وزارت 
نیز  غربالگری  دستورالعمل های  خصوص  در 
ماه  چند  تا  که  است  گرفته  تغییراتی صورت 
دیگر ابالغ می شود اما باید توجه داشت که تنها 

متولی حوزه جمعیت وزارت بهداشت نیست 
و در طرح تعالی در مجلس شورای اسالمی به 

سایر مباحث نیز پرداخته شده است.«
وی یادآور شد: »افزایش جمعیت دو بال دیگر 
دیگری  و  فرهنگی  شرایط  یکی  که  دارد  نیز 
بخش اقتصادی است، من فکر می کنم نهادهای 
فرهنگی و اقتصادی در جهت افزایش جمعیت 

آن طور که باید، عمل نکرده اند.«
برکاتی همچنین در پاسخ به سپید در رابطه با 
آخرین وضعیت طرح جوانی جمعیت پس از 
اعتراضات وزارت بهداشت و جامعه پزشکی 
به آن اظهار کرد: »موارد اعتراضی زیاد نیستند. 
کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و خانواده 
مجلس شورای برای بررسی ایرادات و اعتراضات 
نسبت به این طرح، مسئوالن وزارت بهداشت را 
دعوت کرد و تا در کمیسیون حضور پیدا کنند. 
ما تا شروع ماده ۵1 با دوستانمان در مجلس 
رایزنی کردیم که به نظر وزارت بهداشت توجه 
و ایرادات برطرف شد و امیدواریم در مورد مواد 
بعدی نیز وزارت بهداشت را دعوت کرده و نظر 
کارشناسی در این رابطه را مورد توجه قرار دهند.«
برکاتی همچنین در گفت وگو با خبرنگار سپید، 
اظهار کرد: »طرح جوانی جمعیت و خانواده ذیل 
ماده 8۵ قانون اساسی مطرح شده است که در 
صورت تصویب در کمیسیون ویژه نیاز به طرح 
نمایندگان  تمامی  تصویب  و  علنی  در صحن 
مجلس ندارد. از همین رو طرح پس از تصویب 
با  آن  تطبیق  بررسی  برای  ویژه  کمیسیون  در 
قانون اساس و عدم مغایرت با شرع اسالمی به 

شورای نگهبان رفت.«
وی افزود: »این طرح توسط شورای نگهبان مورد 
ایراد قرار گرفت و قرار شد کمیسیون ایرادات آن 
را رفع کند. با توجه به این که طرح ذیل اصل 8۵ 
قانون اساسی مطرح شده است در صورت رفع 
ایراد در کمیسیون ویژه و تأیید شورای نگهبان 
طرح به صورت قانون در می آید. چنانچه طرح 
توسط شورای نگهبان مورد تأیید قرار نگرفت 
بازهم به کمسیون ویژه ارجاع داده می شود و 
تا تأیید نهایی این مسیر ادامه پیدا می کند البته 
احتمال ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام 

نیز وجود دارد.«

بانکی پور: هزینه های 
بارداری در کشور باال بوده 
و موجب شده تا استرس 
دوران بارداری افزایش 

پیدا کند، بنابراین در سند 
طرح جوانی جمعیت این 

هزینه ها لحاظ شده و قرار 
است بسته های بهداشتی تا 

٢ سالگی فرزند در اختیار 
مادران قرار گیرد

برکاتی: با توجه به این که 
طرح ذیل اصل 85 قانون 
اساسی مطرح شده است 
در صورت رفع ایراد در 
کمیسیون ویژه و تأیید 

شورای نگهبان به صورت 
قانون در می آید
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