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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره 
به روند بیماری کرونا در کشور، توضیحاتی 
درباره نحوه واکسیناسیون کرونا ارائه کرد.

به گزارش سپید، علیرضا رئیسی گفت: »در 
ارتباط با موج چهارم، هر موج یک بازوی 
باالرونده و یک بازوی نزولی دارد. به دلیل 
این که بازوی باال رونده موج بسیار بلند بود 
االن یک یا دو هفته است که در بیشتر استان ها 
از قله عبور کرده ایم و در مجموع کشور، در 
شاخه نزولی هستیم و میزان بستری کاهش 
یافته است. آمار مرگ و میر تابعی از میزان 
شیوع بیماری است. االن تعداد بیماران بستری 
ما حدود ۱۰ روزی است که زیر ۲۰۰۰ تا 
در روز است و مرگ و میر کم تر از ۲۰۰ 
نفر است ولی تا ۱۰ روز دیگر در مرگ و 

میر به زیر ۱۰۰ نمی رسیم.«
وی افزود: »اگر بخواهیم بر اساس نمودارهایی 
که داریم صحبت کنیم و اتفاقات دیگری 
رخ ندهد و استان های دیگر پیک دیگری 
نداشته باشند، پیش بینی می کنیم حدود ۱۰ 
روز دیگر تعداد بستری ها به زیر ۱۰۰۰ نفر 
خواهد رسید و ۱۰ روز بعد از آن مرگ و 

میر به کمتر از ۱۰۰ برسد.«
ادامه داد: »ما ۱۳ شهر قرمز در ۵  ربیسی 
استان بوشهر، هرمزگان، کرمانشاه، کرمان و 
سیستان و بلوچستان داریم . مشاهده می کنید 
که تقریبا شهرهای استان های مرزی قرمز 
شده اند. در این مناطق چند عامل وجود دارد 

و اگر به تابستان سال قبل نگاه کنیم می بینیم 
این استان ها روند افزایشی داشتند. علی رغم 
این که تصور می شد شاید مثل آنفلوآنزا این 
ویروس هم با گرم شدن هوا از بین برود 
اما برعکس با گرم شدن هوا و بستن درب 
گازی ها  کولر  کردن  روشن  و  پنجره ها  و 

گردش ویروس افزایش یافت.«
وی افزود: »این اتفاق نشان دهنده پیک پنجم 
نیست. ما چند عامل خطر برای پیک پنجم 
پنجم  پیک  یا  شود  کنترل  اگر  که  داریم 
به زودی رخ نخواهد  یا  نخواهیم داشت 
داد. ماه رمضان همیشه برای ما یک فرصت 
است زیرا سفر کم است و رستوران ها تعطیل 
تا  ماه رمضان و  از  بعد  از طرفی  هستند. 
رسیدن ماه محرم جشن ها رونق می گیرد 
که این هم عاملی برای افزایش بار بیماری 
است . عامل دوم بحث گرم شدن هوا و بسته 
شدن درب و پنجره ها و استفاده از کولر 
گازی است. عامل سوم عزم سفر خانواده ها 
بعد از امتحانات بچه هاست. عامل چهارم 
ویروس های جهش یافته و ویروس هندی 
و  دارد  باالتری  سرایت  قدرت  که  است 
در مناطق جنوبی کشور با توجه به هم مرز 
بودن با پاکستان و افغانستان و رفت و آمد 
کشتی ها و ... رویت شده است. عامل پنجم 
هم بحث تبلیغات انتخابات است. عوامل 
برای  راهکار  و  هستند  بالقوه  همه  فوق 

جلوگیری دارند.«

درباره  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
اثرگذاری واکسن ها اظهار کرد: »واکسن ها 
می توانند پوشش مناسب داشته باشند اما 
هنوز زود است، زیرا هم تعداد افراد کمی 
واکسن دریافت کرده اند کم است  و هم 
دریافت  دوز  یک  تنها  آنها  از  تعدادی 
را  عامل  دو  واکسیناسیون  در  کرده اند. 
دنبال می کنیم؛ اول کاهش مرگ و میر و 
دوم کاهش زنجیره انتقال. در حال حاضر 
در حال حرکت به سوی هدف اول هستیم. 
۷۴ درصد مرگ و میر کرونا در افراد باالی 
واکسیناسیون  با  بنابراین  است.  سال   ۶۰
آنها تا حد زیادی از مرگ و میر می کاهیم. 
البته باید فرد ۲ دوز را دریافت کند و ۲ 
هفته هم از دریافت دوز دوم گذشته باشد 
به زودی  بنابراین  ایمنی حاصل شود.  تا 
نباید فریب بخوریم که با تزریق واکسن 

بالفاصله شرایط عادی شده است.«
با  واکسیناسیون  آغاز  علت  درباره  وی 
بسیار  ما  »سالمندان  گفت:  سالمندان 
سالمندان  درصد   ۹۰ و  هستند  قانون مدار 
ما پروتکل ها را رعایت کرده اند اما مشکل 
به  را  ویروس  که  نوه هاست  و  بچه ها  از 
پدربزرگ و مادربزرگ ها منتقل می کنند در 
حالی که خودشان شاید هیچ عالئمی هم 
نداشته باشند. به همین دلیل با واکسیناسیون 
۶۰ سال به باال به سمت کاهش مرگ و میر 
حرکت می کنیم. در واکسیناسیون عمومی 

که  می رویم  انتقال  زنجیره  قطع  به سمت 
را  افراد  درصد   ۷۰ باید  هدف  این  برای 
واکسینه کنیم. ممکن است برخی بگویند 
عده ای قبال مبتال شده اند و بهبود یافته اند 
و ایمنی نسبی دارند اما ما روی این افراد 
حساب نمی کنیم و بحث واکسیناسیون را 
جدی گرفته ایم. حتما باید ۷۰ درصد مردم 

واکسن بزنند.«
هیچ  »اصوالً  کرد:  تاکید  ادامه  در  رئیسی 
تاثیر  خیلی  کرونا  روی  داروها  از  کدام 
را  کرونا  عوارض  حقیقت  در  و  ندارند 
مدیریت می کنیم. مؤثرترین درمان کرونا، 
اکسیژن رسانی است و سایر داروها صرفًا 
کمکی است. هزینه داروها متفاوت است. 
فردی که با درگیری شدید به بیمارستان 
می آید ممکن است بیماری زمینه ای دیگری 
هم داشته باشد و الزم باشد داروهای دیگر 
هم دریافت کند. داروی رمدسیویر که بیشتر 
پیرامون آن صحبت می شود دانه ای ۶۰۰ 
که  حالی  در  است  تومان  هزار   ۷۰۰ تا 
این  برابر   ۱۰ کشور  از  خارج  دارو  این 
پوشش  تا حدی  هم  بیمه ها  دارد.  قیمت 
می دهند. مطمئن باشید یکی از ارازان ترین 
درمان های کرونا در کشور ما رخ می دهد. 
همه بیمارانی که به بیمارستان می آیند الزم 
نیست رمدسیویر دریافت کنند و خیلی افراد 
با داروی ساده درمان می شوند. روزانه ۲۵۰ 
هزار بیمار سرپایی به ما مراجعه می کنند 
و این افراد درمان ارزان استفاده می کنند. 
این که ما در کشور توانسته ایم رمدسیویر 
افتخار است. در موج  را تولید کنیم یک 
علی رغم  بیماری  مدیریت  کرونا  چهارم 
 ۴۳ شدن  بستری  و  بیماران  باالی  تعداد 
هزار بیمار، اما میزان و مرگ و میر بسیار 

به این نسبت پایین بود.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره 
واکسیناسیون سالمندان بیان کرد: »گروه های 
سنی و استان های مختلف شرایط متفاوتی 
دارند. در برخی استان ها تا باالی ۸۰ درصد و 
در برخی استان ها تا ۶۰ درصد واکسیناسیون 
انجام شده است. در هر گروه باید ۷۰ درصد 
واکسن دریافت کنند تا ایمنی زایی حاصل 
سالمندان  درصد   ۵۶ تاکنون حدود  شود. 
درصدها  البته  کرده اند  دریافت  واکسن 
متفاوت است اما ۷۵ تا ۸۰ ساله ها حدوداً 
۷۰ درصد واکسن دریافت کرده اند. تعداد 
مراکز تجمیعی تزریق واکسن در کل کشور به 
حدود ۹۰۰ مرکز رسیده است . در کالنشهری 
مثل تهران مشکالت زیادی داشتیم و مراکز 
زیادی راه اندازی شده است و هنوز هم جا 

دارد تا مراکز دیگری راه اندازی کنیم. 
ادامه در صفحه 3 
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 ادامه از صفحه 2
تقریبا حدود ۲۹۰۰ تیم واکسیناتور داریم که 
قابل افزایش تا ۲ برابر هم است و اگر هر 
تیم حدود ۱۰۰ واکسن تزریق کنند روزانه 
حدود ۲۹۰ هزار واکسن می شود که مرز 
این تعداد را در روزهای گذشته رد کردیم 
اما این موضوع بستگی به این دارد که چه 

تعداد واکسن به دست مان برسد.«
وی افزود: »آمار هر گروهی که اعالم می کنیم 
برای واکسیناسیون بیایند را داریم و بر اساس 
آن می توانیم تیم ها را افزایش یا کاهش دهیم. 
سامانه ما بسیار قابل اعتماد است و پیامک 
االن  می شود.  کنترل  ریز  به  نوبت دهی  و 
در  و  است  یافته  کاهش  بسیار  شکایات 
شهرها و روستاهای زیر ۲۰ هزار نفر هیچ 
مشکلی نداریم و در سطح شهرستان های 
زیر ۱۰۰ هزار نفر واکسیناسیون به بهترین 
شکل انجام می شود و در تهران هم وضعیت 
مطلوب است و این در حالی است که افزایش 
مراکز تجمیعی در دستورکارمان قرار دارد 
و می توانیم ظرفیت را تا ۵۰۰ هزار واکسن 

در روز افزایش دهیم .«
رئیسی درباره افراد سالمندی که هنوز واکسن 
دریافت نکرده اند، اظهار کرد: »افراد جامانده 
باید در سایت salamat.gov.ir   ثبت نام 
کنند و مطمئن باشند ظرف ۲۴ ساعت پیامک 

دریافت خواهند کرد.«
از  دنیا  سطح  »در  گفت:  همچنین  وی 
عنوان  تحت  دارد  بحثی  ایران  جمله 
»واکسن هراسی« راه می افتد و صحبت های 
افراد را مونتاژ می کنند که فالنی گفته اگر 
واکسن بزنید دو سال دیگر می میرید، اصال 
چنین چیزی درست نیست. این روزها هر 
کس می خواهد حرف غلط تری بزند یک 
کلمه پروفسور هم جلوی اسمش می آید و 
کار دست مان می دهند. هنوز از عمر آغاز 
واکسیناسیون یک سال هم نگذشته است 
پس چگونه پیشگویی کرده اند؟ مردم این 
افراد را کنار بگذارند که دلسوزشان نیستند.«

وی در ادامه تاکید کرد: »با تزریق واکسن به 
هیچ وجه ویروس وارد بدن کسی نمی شود. 
تکه هایی از ویروس یا ویروس کشته شده 
که فعالیتی ندارد، وارد بدن می شود تا بدن 
علیه آن پادتن ترشح کند تا اگر ویروس 

وارد بدن شد این ها بتوانند ویروس را از 
بین ببرند. اآلن در دنیا ۳.۵ میلیون نفر به 
خاطر کرونا جان باخته اند و ۱۷۰ میلیون 
برخی  االن  مبتال شده اند.  دنیا  در  نیز  نفر 
جمعیت شان  افراد  درصد   ۷۰ تا  کشورها 
واکسینه کرده اند یعنی می توان متصور شد 
همه اینها ۲ سال دیگر می میرند؟ پس این 

گزاره غلط است.«
درباره  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
جهش یافته  گونه های  بر  واکسن ها  تاثیر 
به کشورهایی  »اآلن  کرد:  تصریح  بیماری 
که واکسیناسیون بیشتری انجام داده اند نگاه 
کنیم. پس از تزریق واکسن میزان مبتالیان 
شاید مانند قبل باشد اما مرگ و میر بسیار 
کاهش یافته است. در کشور ما هم انتظار 
این است که با اولویت قرار دادن افراد مسن 
و پرخطر، میزان مرگ را کاهش دهیم. کسانی 
که بیش از ۴ هفته از پایان عالئمشان گذشته 

است می توانند واکسن دریافت کنند.«
رئیسی درباره واکسیناسیون بیماران خاص 
گفت: »در فازبندی واکسیناسیون دو قسمت 
خاص  بیماران  و  سالمندان  اول  داریم؛ 
دیالیزی ها،  فعال،  سرطان  به  مبتالیان  مثل 
تاالسمی ها، هموفیلی ها و کسانی که پیوند 
عضو شده اند و مبتالیان به ms تا سه هفته 

دیگر و بعد از پایان واکسیناسیون ۶۰ ساله ها 
آغاز می شود. حالت بدبینانه اتمام واکسیناسیون 
۶۰ ساله ها پایان خرداد ماه است بنابراین هفته 

اول تیرماه نوبت بیماران خاص است.«
وی درباره حق انتخاب نوع واکسن کرونا 
برای افراد افزود: »اگر بیماری خاصی وجود 
داشته باشد و اگر کسی دریچه قلب مصنوعی 
دارد به احتمال زیاد داروی ضد انعقاد خون 
مصرف می کند اما الزاما این فرد با تزریق 
نمی شود.  لخته  آسترازنکا خونش  واکسن 
پدیده لخته کامال متفاوت با حالت عادی 
است. توصیه منع مصرف در این بیماران 
وجود ندارد. باید افراد با پزشک معالج خود 
مشورت کنند و اگر نامه ای دریافت کنند که 
نباید فالن واکسن را تزریق کنند، ما کارشان 
را انجام می دهیم و مشکلی در این زمینه 
نداریم. در تزریق واکسن آسترازنکا از هر 
خون  لخته  دچار  نفر  یک  نفر  هزار   ۲۵۰
می شود و در کووید از هر ۱۰۰ نفر یک 
نفر دچار لخته خون می شود و این درصد 

اصال قابل مقایسه نیست.«
رئیسی درباره ورود ویروس های جهش یافته 
به کشور بیان کرد: »ویروس ها آمدند و رفتند 
و هیچ اقدام متفاوتی نسبت به نوع ویروس ها 
برابر  در  پروتکل ها  و  داد  انجام  نمی توان 

ویروس ها یکسان است و نباید ذهن مردم 
درگیر اسامی ویروس های جهش یافته شود.«

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره 
واکسیناسون کرونا برای کودکان گفت: »در 
افراد زیر ۱۸ سال در  برای  مورد واکسن 
دنیا هنوز اختالف نظر وجود دارد. کشوری 
مثل آمریکا آغاز کرده است و می گویند فعال 
عارضه ای ندیده اند. در کشور ما هم برای 
واکسن های داخلی در حال برنامه ریزی و 
کار هستیم و یکی از بزرگترین دغدغه های 
جامعه با این موضوع، پاسخ داده می شود. برای 
معلمان، اساتید دانشگاه ها و دانشجویانی که 
بیشتر در معرض خطر هستند برنامه داریم 
تا از اواخر مرداد ماه آنها را واکسینه کنیم.«
رئیسی با تاکید بر این که تزریق واکسن در کشور 
ما داوطلبانه است، ادامه داد: »هر گروهی که 
اعالم می شوند برای واکسن، اگر نیایند هیچ 

موقع فرصتشان از دست نمی رود.«
وی در پاسخ به سوالی مبنی  بر زمان عدم 
استفاده از ماسک گفت: »اگر ۷۰ درصد مردم 
واکسینه شوند و ایمنی جمعی ایجاد شده باشد 
و کشورهای دیگر هم به خوبی واکسیناسیون 

را انجام دهند، می توان این کار را کرد.«
داوطلبان  واکسیناسیون  درباره  رئیسی 
ریاست جمهوری افزود: »در سیستم ما که 
از طرفی  نزده اند.  کاندیداها هنوز واکسن 
بستگی به سن آنها هم دارد که اگر نوبتشان 
ستاد  کرد.  خواهند  دریافت  واکسن  شود 
کرونا یک ساختار مشخص دارد و ربطی 

به تغییر افراد ندارد.«
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت 
خرداد  آخر  »تا  گفت:  خاتمه  در  می کرد، 
باالی ۶۰ سال را واکسینه می کنیم. تا نیمه 
می کنیم  واکسینه  را  بیماران خاص  تیرماه 
و پس از آن واکسیناسیون مشاغل پرخطر 
مثل راننده ها، معلمان، اساتید، کارکنان مراکز 
تجمعی و... را آغاز می کنیم. انشااهلل از تیر ماه 
حجم قابل توجهی واکسن ایرانی و وارداتی 
در اختیار خواهیم داشت. بسیار امیدوارم که 
از اول شهریور وارد واکسیناسیون جمعیت 
عادی شویم. کشور ما یکی از کشورهایی 
خواهد بود که زودتر از خیلی از کشورها 

واکسیناسیون را کامل خواهد کرد.«

3 شماره ۱۹۴۵ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
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معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران:  خبـر

موج چهارم کرونا بزرگ ترین و طوالنی ترین موج بیماری در کشور است
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر 
تهران گفت: »قطعًا مسافرت های پیش رو و عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی، تغییرات سینوسی 
در ویروس ایجاد می کند و ممکن است مدت 
زمان بیشتری را گرفتار موج چهارم باشیم، موج 
بزرگ ترین و طوالنی ترین موج  چهارم کرونا 
بیماری در کشور بود، بررسی ها نشان می دهد 
که ویروس جهش یافته انگلیسی در موج چهارم 

غالب است.«
با  نادر توکلی در گفت وگو  به گزارش سپید، 
مهر با عنوان این مطلب که هنوز در موج چهارم 
کرونا به سر می بریم، گفت: »اینکه وارد موج 
پنجم کرونا می شویم یا خیر، به عملکرد سینوسی 
مردم  رفتار  همچنین  و  دارد  بستگی  ویروس 
و…،  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  قبال  در 
مشخص می کند وارد موج پنجم بیماری خواهیم 
شد یا خیر.« معاون درمان ستاد مقابله با کرونا 
چهارم  موج  اینکه  بیان  با  تهران  کالنشهر  در 

بسیار  بیماری  قبلی  موج های  به  نسبت  کرونا 
خطرناک تر بود، افزود: »میزان مبتالیان و مرگ 
و میر نیز در این موج نسبت به موج های قبلی 

با افزایش بیشتری همراه بود.«

وی در خصوص اینکه آیا می توانیم بگوییم که 
موج چهارم به زودی به اتمام می رسد یا خیر 
افزود: »هنوز وارد فاز آرامش نشده ایم و شیب 
نزولی با کندی و تأخیر پیش می رود به همین 

موج  موقع  چه  کرد  پیش بینی  نمی توان  دلیل 
چهارم به اتمام می رسد یا اینکه بعد از آن وارد 
یا خیر ولی آنچه می بینیم  فاز پنجم می شویم 

روند ُکند موج چهارم است.«
دقیق  طور  به  »نمی توان  کرد:  تصریح  توکلی 
پیش بینی کرد که چه زمانی از موج چهارم خارج 
می شویم اما با توجه به شرایط به نظر می رسد 
اواخر خرداد درگیر موج  تا  دو هفته دیگر و 

چهارم باشیم.«
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر 
تهران در پایان گفت: »قطعًا مسافرت های پیش 
رو و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، تغییرات 
سینوسی در ویروس ایجاد می کند و ممکن است 
مدت زمان بیشتری را گرفتار موج چهارم باشیم، 
موج چهارم کرونا بزرگ ترین و طوالنی ترین 
نشان  بررسی ها  بود،  کشور  در  بیماری  موج 
انگلیسی در  یافته  می دهد که ویروس جهش 

موج چهارم غالب است.«

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا جزئیات ممنوعیت سفر در 
تعطیالت نیمه خرداد را تشریح کرد.

به گزارش سپید، بابک دین پرست در نامه ای به وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و 
رئیس سازمان صدا و سیما خواستار اجرای بند 1 مصوبات هفتاد 
و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص ممنوعیت 
سفر بین استانی در تعطیالت نیمه خرداد شد. گفتنی است در بند 
1 مصوبات آخرین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که روز 

شنبه مورخ ۸ خرداد ماه جاری برگزار شد، آمده است:
با توجه به شرایط شکننده کشور بعد از گذر از پیک چهارم و 
افزایش شاخص بستری در برخی از استان های جنوبی و همچنین 
پیش بینی رشد مسافرت در روزهای تعطیل نیمه خرداد ماه، به 

منظور پیشگیری و جلوگیری از بازگشت شرایط صعودی بیماری 
و مدیریت موضوع با در نظر گرفتن فاصله زمانی کمتر از دو هفته 
به انتخابات آتی، موضوع بررسی و مقرر شد که سفر بین استانی از 
ساعت 1۲ ظهر روز چهارشنبه 1400/3/1۲ لغایت ساعت 1۲ ظهر 
روز دوشنبه مورخ 1۷/ 03/ 1400  ممنوع می باشد )بدون توجه به 
رنگ بندی ها(. همچنین برابر طرح هوشمند مدیریت محدودیت ها 
برای ورود خودروهای غیربومی به شهرهای قرمز و نارنجی جریمه ها 
اعمال خواهد شد و برای شهرهای زرد، صرفاً در طول این بازه 
زمانی نیز جریمه 500 هزارتومانی برای یک بار اعمال خواهد شد.
در ادامه مصوبه آمده است که نیروی انتظامی موظف است، نسبت 
به اتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم برای تحقق این مصوبه اقدامات 
ضروری را اجرایی نماید. همچنین کمیته اطالع رسانی ستاد ملی 

)وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( با همکاری صدا و سیما نسبت 
به اطالع رسانی تصمیمات اتخاذ شده، اقدام نماید.

در این مصوبه آمده است، این ممنوعیت شامل حال سیستم حمل 
و نقل عمومی و باری نمی شود. مهر

جزئیات ممنوعیت سفر در تعطیالت نیمه خرداد

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز شنبه تا یک شنبه 19۸ تن 
در کشور به دلیل کرونا جان باختند و ۸هزار و ۸۷۶ مبتالی 

جدید نیز شناسایی شدند.
اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  اعالم  بنابر  سپید،  گزارش  به 
رسانی وزارت بهداشت تا کنون سه میلیون و 494 هزار و 
145 نفر دوز اول واکسن کرونا و 515 هزار و 90۸ نفر نیز 
دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده 

در کشور به 4 میلیون و 10 هزار و 53 دوز رسید.
از روز شنبه تا یک شنبه 9 خرداد 1400 و بر اساس معیارهای 
به  مبتال  جدید  بیمار   ۸۷۶ و  هزار   ۸ تشخیصی،  قطعی 
از  نفر   154 هزار و  که  در کشور شناسایی شد  کووید19 

بستری شدند.  آنها 

مجموع بیماران کووید19 در کشور به دو میلیون و 90۲ هزار 
و 94 نفر رسید.

متاسفانه 19۸ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۷9 هزار و 939 نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون دو میلیون 441 هزار و 5۲۸ نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. 
چهار هزار و ۲19 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در  بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. 
آزمایش تشخیص  میلیون و ۸14 هزار و 4۸9  تا کنون 19 

کووید19 در کشور انجام شده است.
در حال حاضر 13 شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲14 شهر 

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

شناسایی ۸۸۷۶  مبتالی جدید کرونا در کشور
۱۹۸ تن دیگر جان باختند
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خبـر

درخواست مصرف اورژانسی واکسن کووایران برکت از وزارت بهداشت

بالینی  محقق اصلی پروژه و مسئول تیم نظارت بر فاز مطالعات 
واکسن کوو ایران برکت با بیان اینکه در تولید این واکسن باالتر 
از استانداردهای بین المللی رعایت شد و در فاز دوم ایمنی زایی 
واکسن بسیار خوب بود، گفت: »اکنون به علت موقعیتی که داریم 
باید تقاضای مصرف اورژانسی بشود که من این تقاضا را از وزارت 

بهداشت دارم و امید است وزارت بهداشت موافقت کند.«
به گزارش سپید، مینو محرز در نشستی با خبرنگاران با موضوع ارائه 
گزارش پیشرفت فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کووایران برکت با 
بیان اینکه همانطور که از قبل حدس می زدم، اما اکنون به یقین پیوسته 
که مراحل کارآزمایی بالینی تحت نظارت متخصصان با موفقیت انجام 

می شود، گفت: »شاید باالتر از استانداردهای بین المللی را رعایت کردیم 
و جوانانی داشتیم که ماه ها شبانه روزی کار کردند تا واکسن در اختیار 
مردم قرار گیرد.« وی افزود: »کارخانه ساخته شده، یک کارخانه عظیم 
است که عالوه بر کووایران واکسن های دیگری را هم خواهد ساخت 

تا بی نیاز از واردات واکسن بشویم.«
وی با بیان اینکه ما که ناظر بر مطالعات بالینی فاز سوم بودیم با چشم 
خود دیدیم که برنامه ها به صورت دقیق و مرتب اجرا شد و امیدواریم 
مردم هرچه زودتر بتوانند از این واکسن استفاده کنند، گفت: »یکی 
از بزرگترین مشکالتی که دنیا با کووایران داشت مسائل اقتصادی و 
آموزشی بود. در دنیا دیگر نمی توان آنالین آموزش داد. در کشورهایی 

که واکسن زدند همه کارها راه افتاده و باید تالش کنیم از مهرماه 
مدارس و دانشگاه ها بازگشایی شوند.«

محرز افزود: »یک عده پرسیدند چرا زودتر شروع نکردید. ما با تحریم 
باید چه می کردیم؟ امکانات نداشتیم. کووایران برکت اولین واکسن بود 
که ساخت آن در دستورکار قرار گرفت و نوید می دهیم که این واکسن 
مصون و موثر است و امیدواریم زودتر در اختیار مردم قرار بگیرد.«وی 
با بیان اینکه در فاز دوم، ایمنی زایی واکسن بسیار خوب بود، گفت: 
»واکسیناسیون یک الزام و تنها راه کنترل بیماری و برگشت به زندگی 

عادی است و امید است هرچه زودتر این مرحله را هم بگذرانیم.«
وی در ادامه گفت: »آمریکا زودتر شروع کرد. از دی پروژه را شروع 
کردیم و نمی توانیم بگوییم تا کی ماندگاری دارد اما پروژه ها و مطالعات 
را ادامه می دهیم. برخی می گویند در آمریکا شاید یک یا دوسال یکبار 
الزم به تجدید واکسن باشد اما این موضوع نیازمند گذر زمان است.«
وی درباره علت تاخیر دیرهنگام تولید واکسن گفت: »علت تاخیر 
دیرهنگام این است که در تحریم ها بودیم. ما طبق استاندارد پیش 
می رویم. کارآزمایی سه مرحله دارد و باید طی شود. اکنون به علت 
موقعیتی که داریم باید تقاضای مصرف اورژانسی بشود که من این تقاضا 
را از وزارت بهداشت دارم و امید است وزارت بهداشت موافقت کند.«
محرز در ادامه با بیان اینکه تمام نتایج الزم به وزارت بهداشت داده 
شده و اگر جای وزارت بهداشت بودم مجوز می دادم، عنوان کرد: 
»مقاالت مرحله یک تست در حیوانات چاپ شده و مرحله یک 
تست انسانی نیز برای چاپ آماده است. مرحله دوم هم بزودی 
به اتمام می رسد و آماده می شود و مقاالت چاپ و مجوز سازمان 

جهانی بهداشت گرفته خواهد شد.«
واکسن  تزریق  داوطلبان  درباره  همچنین  وی  ایرنا،  گزارش  به 
کووایران برکت گفت: »داوطلب دریافت واکسن برکت از کشورهای 

دیگر هم کم نبودند.«

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: »واکسن کرونای مشترک ایران- 
کوبا در فاز نهایی یا فاز سه مطالعه بالینی قرار دارد، این مطالعات 
با تزریق واکسن به ۲4 هزار نفر از مردم ایران در هفت استان و 

هشت شهر انجام شده و خرداد تمام می شود.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، علیرضا بیگلری افزود: »تزریق 
اولیه واکسن مشترک انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینالی کوبا 
که در فاز نهایی یا فاز سه قرار دارد برای ۲4 هزار نفر از مردم 
ایران در هفت استان و هشت شهر شامل اصفهان، یزد، کرمان، 
بندرعباس، ساری، بابل، همدان و زنجان انجام شده و از هفته 
گذشته تزریق دوز دوم برای این ۲4 هزار نفر آغاز شده است.«

وی اظهار داشت: »امیدواریم با پایان تزریق به افراد داوطلب در 
فاز سه این واکسن، بتوانیم نتایج اولیه را در اواخر خرداد تحلیل 
کنیم تا در صورت مثبت بودن نظرات کارشناسان سازمان غذا و 
دارو، مجوز مصرف را دریافت کنیم.« بیگلری ادامه داد: »عالوه 
بر دو دوز واکسن مشترک انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینالی 
کوبا که به فاصله ۲۸ روز در هشت شهر کشور تزریق می شود، 
در دو شهر زنجان و یزد دوز یادآور بعد از یک ماه نیز به داوطلبان 
تزریق می شود. سازمان جهانی بهداشت عنوان می کند که همه 
واکسن ها به دوز یادآور نیاز خواهند داشت اما شاید این واکسن، 
اولین واکسنی باشد که دوز یادآور دارد و این کمک بسیار خوبی 
است که بتوانیم در مرحله کارآزمایی بالینی، نتایج را بررسی کنیم.«
رئیس انستیتو پاستور ایران تصریح کرد: »بر اساس شواهد، وجود 

دوز یادآور واکسن کرونا سبب می شود که سطح ایمنی افزایش 
بسیار زیادی داشته باشد و امیدواریم بتوانیم شاهد ایمنی بسیار 

خوبی از این واکسن در سطح عمومی در کشور باشیم.«
بیگلری خاطرنشان کرد: »همه واکسن ها وقتی مورد مطالعه قرار 
می گیرند، از ابتدا کمیته های مستقلی وجود دارند که عوارض 
آنها را ثبت و پیگیری می کنند اما در جمع بندی که برای ۲4 هزار 
تزریق اولیه این واکسن داشته ایم، نگرانی خاصی بابت عوارض 
واکسن وجود نداشت که بتوانیم آنها را به واکسن مرتبط بدانیم.«
وی افزود: »برای همه واکسن هایی که وارد مرحله کارآزمایی 
بالینی می شوند، با دقت و وسواس بسیار زیاد توسط چندین کمیته 
مستقل، بررسی های عوارض واکسن انجام می شود و این کمیته ها، 
خارج از مجموعه های تولید کننده هستند تا عوارض احتمالی را 
شناسایی و در صورت تأیید، برای واکسیناسیون عمومی از آن 
استفاده کنند. امیدواریم با پایان تزریق واکسن به داوطلبان در فاز 
سه بالینی و تحلیل نتایج، بتوانیم مجوز استفاده عمومی را در آینده 
نزدیک دریافت کنیم.« بیگلری یادآور شد: »انستیتو پاستور ایران 
مجموعه ای با قدمت و سابقه درخشان بیش از یک قرن در تولید 
واکسن است. این موسسه اعتبار باالیی در ساخت و همچنین 
کنترل کیفی واکسن ها دارد که نشانه آن، وجود اثرات واکسن های 
انستیتو پاستور ایران در بدن همه ایرانی ها در نسل های مختلف 
است. نوزادانی که به دنیا می آیند، یکی از اولین واکسن هایی که 
دریافت می کنند، واکسن های تولیدی انستیتو پاستور ایران است.«

رئیس انستیتو پاستور ایران اظهار داشت: »با توجه به اعتماد عمومی 
نسبت به محصوالت انستیتو پاستور ایران و دقت بسیار باالیی 
که در طراحی واکسن مشترک دو موسسه صاحب نام در تولید 
واکسن یعنی انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینالی کوبا شده، 
همان گونه که پیش بینی می شد، استقبال بسیار خوبی از حضور 
در فاز سه کارآزمایی بالینی این واکسن شد و تعداد داوطلبان در 
تمام شهرها به اندازه کافی بود و خوشبختانه با توجه به ارتباط 
مردم و بدون عوارض بودن آن، دیگران را تشویش به حضور 
در این کارآزمایی می کردند و مسلما وقتی این واکسن به تولید 
انبوه برسد و وارد استفاده عمومی شود با توجه به کیفیت باالیی 
که دارد، اعتماد بیشتری از سوی مردم را خواهد داشت و مورد 

استقبال گسترده قرار می گیرد.«

رئیس انستیتو پاستور ایران: 

مطالعاتواکسنکرونایایران-کوبابا۲۴هزارداوطلبخردادتماممیشود
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خبـر

اثربخشی واکسن کووبرکت روی گونه انگلیسی، هندی و آفریقایی
نحوه نگهداری واکسن های دپو شده

مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن ستاد اجرایی فرمان امام 
و مسئول تیم تولید واکسن کووایران برکت با اشاره به اینکه 
یک جدول زمانبندی برای تولید واکسن کووایران برکت 
داریم که بر اساس آن قرار است در خرداد ماه ۳ میلیون دوز 
واکسن تولید شود، عنوان کرد: »در تیرماه ظرفیت را ارتقاء 
خواهیم داد و شهریور به باالی 1۸ میلیون دوز خواهیم رسید.«
به گزارش سپید، حسن جلیلی در نشستی با خبرنگاران با 
موضوع ارائه گزارش پیشرفت فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن 
کووایران برکت با بیان اینکه اثربخشی و ایمنی واکسن یک 
بحث و تولید انبوهش بحث دیگری است، عنوان کرد: »از 
اوایل مطالعات، تولید انبوه هم در دستور کار قرار گرفت. 
دو فاز صنعتی و نیمه صنعتی درنظر گرفتیم و در شفافارمد 
دو خط تولید در فاز نیمه صنعتی راه اندازی شد. در آینده 

نزدیک فاز دو تولید صنعتی هم به بهره برداری می رسد.«
وی افزود: »بهره برداری از فاز اول تولید صنعتی چندی پیش 
انجام و در حال حاضر یک میلیون دوز واکسن را تهیه و 
آمادگی داریم بعد از طی مراحل قانونی در اختیار وزارت 

بهداشت قرار دهیم.«
بر  که  داریم  زمانبندی  جدول  یک  اینکه  به  اشاره  با  جلیلی 
اساس آن قرار است در خرداد ماه ۳ میلیون دوز واکسن تولید 
ارتقاء خواهیم داد و  تیرماه ظرفیت را  شود، عنوان کرد: »در 
با  همزمان  رسید.  خواهیم  دوز  میلیون   1۸ باالی  به  شهریور 
ایجاد خطوط جدید صنعتی، محققان روی راندمان کار کردند 
و راندمان افزایش یافته و توانستیم با عدد قابل قبولی خطوط 

تولید را به بهره برداری برسانیم.«
امام  فرمان  اجرایی  ستاد  واکسن  تولید  تحقیقات  گروه  مدیر 
و مسئول تیم تولید واکسن کووایران برکت درباره نحوه نگه 
تولید شده  از واکسن های دپو شده گفت: »واکسن های  داری 
در دمای یخچال نگه داری و زمان ماندگاری قابل قبولی دارد. 
و  است  برکت  دارویی  گروه  زیرمجموعه  شفافارمد  کارخانه 
نگهداری  برای  محدودیتی  و  دارد  گسترده ای  زیرساخت های 

نداریم. از ظرفیت های گروه دارویی برکت استفاده می کنیم.«
وی درباره مطالعه اثربخشی واکسن روی گونه هندی و آفریقایی 
اظهار کرد: »واکسن روی گونه انگلیسی اثر داشت. درباره مطالعه 
بتوانیم  روی نمونه آفریقایی و هندی هنوز نمونه خالصی که 
در آزمایشگاه رشد دهیم دریافت نکردیم و درخواست کردیم 
اگر نمونه خالصی هست در اختیار ما بگذارند. ما این آمادگی 

را برای مطالعه روی گونه های دیگر داریم.«
جلیلی درباره زمان ارائه مدارک و مستندات به سازمان جهانی 
متخصصان  و  مشاوران  از  »کارگروهی  گفت:  نیز  بهداشت 
صاحب نظر تشکیل شده و شبانه روزی کار می کنند. مدارک و 
مستندات زیادی باید آماده شود. مراحلی طی شده و به تدریج 
که مطالعات بالینی پیشرفت می کند، مدارک و مستندات الزم را 
تهیه و بعد از تکمیل به سازمان جهانی بهداشت ارائه می کنیم.«

نگرانی ها از موج پنجم کرونا در اوایل تابستان
به گزارش ایسنا، همچنین پیام طبرسی مجری مطالعه و عضو 
تیم علمی واکسن »ُکووایران برکت« با بیان اینکه فاز اول و 
دوم کارآزمایی بالینی واکسن کووایران برکت موفقیت آمیز 
بود و نتایج خوبی از آن به دست آمد، گفت: »اکنون اطالعات 
کافی است که این واکسن وارد واکسیناسیون عمومی شود. 
اگر واکسیناسیون را گسترش ندهیم موج پنجم بیماری را 

در اوایل تابستان خواهیم داشت.«
وی با بیان اینکه کووایران برکت واکسنی است که تماما دانش 
ایرانی پشت آن بود و از این حیث بسیار اهمیت دارد، ادامه 
داد: »از روز اول اعتقاد راسخی به واکسن داشتیم زیرا مراحل 
آن به صورت شفاف طی شد. فاز اول و دوم موفقیت آمیز 

بود و نتایج خوبی از آن به دست آمد.«
وی افزود: »اکنون اطالعات کافی است که این واکسن وارد 
واکسیناسیون عمومی شود. اگر واکسیناسیون را گسترش 
ندهیم موج پنجم بیماری را در اوایل تابستان خواهیم داشت.«
مجری مطالعه و عضو تیم علمی واکسن ُکووایران برکت با 
اشاره به اینکه اکنون زمان تصمیم گیری سریع است، گفت: 
»البته به معنای عدم واردات نیست اما واکسن برکت هم آمادگی 
ورود به واکسیناسیون عمومی را دارد. امید است اول مهر معضلی 
به نام کرونا در ایران نداشته باشیم.« طبرسی افزود: »ما نمی خواهیم 
وزارت بهداشت را تحت فشار بگذاریم، سازمان غذا ودارو بررسی 
کرده و اگر صالح دانستند مجوز را صادر می کنند. نتایج به سازمان 
جهانی بهداشت هم ارائه می شود، مراحل مطالعه بسیار دقیق و 

شفاف طی شده و دقت باالیی داشته است.«
مجری مطالعه و عضو تیم علمی واکسن ُکووایران برکت درباره 
عارضه واکسن نیز اظهار کرد: »خوشبختانه واکسن عارضه عمده ای 
چون مرگ و لخته شدن خون نداشته است. عوارض معمول چون تب 
و درد در محل تزریق و بدن گزارش شده که طبیعی است. واکسن 
ایمن است و امید است هرچه سریعتر بتوانیم فشار موج های بعدی 

بیماری را با واکسیناسیون گسترده عمومی بکاهیم.«

مدیر اجرایی فاز سوم مطالعات بالینی واکسن تولیدی ستاد 
نفر  از 100 هزار  اینکه بیش  بیان  با  امام)ره(  اجرایی فرمان 
داوطلب دریافت واکسن در فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن 
کووایران برکت شده اند، گفت: »مطالعات تقریبا در تهران و 
کرج به اتمام رسیده و از ۲0 خرداد تزریق روی داوطلبان در 
بوشهر، شیراز، اصفهان و مشهد را آغاز می کنیم و برآورد این 

است که طی 10 روز به اتمام برسد.«
به گزارش سپید، سید رضا مظهری در نشستی با خبرنگاران 
کارآزمایی  سوم  فاز  پیشرفت  گزارش  ارائه  موضوع  با 
بالینی واکسن کووایران برکت با بیان اینکه در فاز نهایی 
باید  شده  انجام  هدفگذاری  اساس  بر  بالینی  مطالعات 
روی ۲0 هزار نفر تزریق انجام می دادیم که کار ساده ای 
نیست و روال متفاوتی دارد، اظهار کرد: »روی داوطلبین 
آزمایشات و ارزیابی پزشکی انجام و سپس واکسن تزریق 

می شود.« افزارها  نرم  وارد  اطالعات  می شود. 
دریافت  داوطلب  نفر  هزار   100 از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
واکسن در فاز سوم شده اند، گفت: »۳۸ هزار نفر از طریق 
 ای گپ و مابقی از طریق 40۳0 ثبت نام کردند و افراد واجد 

شرایط وارد مطالعه شدند.«
پنج  تهران  در  کار  از  این حجم  برای  اینکه  بیان  با  مظهری 
مرکز را با بیش از 50 پزشک و 40 پیراپزشک تجهیز کردیم، 
ادامه داد: »باید در تهران روی ۸500 نفر فرایند طی می شد 
که اکنون به اتمام رسیده و روی ۸505 نفر مطالعه انجام شده 
و 504 نفر دیگر نیز آزمایشات را انجام داده و واکسن تزریق 

خواهند کرد که این تعداد رزرو بودند.«
مدیر اجرایی فاز سوم مطالعات بالینی واکسن تولیدی ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( ادامه داد: »در کرج نیز یک پایگاه را 
تجهیز کردیم و ۲000 نفر در کرج وارد مطالعه شدند و از 
۲0 خرداد تزریق روی داوطلبان در بوشهر، شیراز، اصفهان و 
مشهد را آغاز می کنیم و براورد این است که طی 10 روزبه 
مطالعات  فاز  وارد  نفر   ۸000 شهرستان ها  در  برسد.  اتمام 

می شوند.«ایسنا

اتمام مطالعات واکسن کووایران برکت در تهران و کرج
آغاز مطالعات در ۴ شهر دیگر از ۲۰ خرداد
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پاسخ یک ویروس شناس به شایعاتی پیرامون واکسن های کرونا: خبـر

جلوی کاسبان ضدسالمت را بگیرید
ویروس شناس و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر لزوم مقابله با شایعات 
پیرامون واکسیناسیون کرونا، در عین حال توضیحاتی پیرامون 
برابر جهش های  آن در  تاثیر  ایمنی زایی واکسن و  مدت زمان 

ویروس ارائه کرد.
به گزارش سپید، سید علیرضا ناجی در گفت وگو با ایسنا در 
واکنش به شایعاتی پیرامون تزریق واکسن کرونا که گاها به نقل 
از برخی ویروس شناسان معروف دنیا و در فضای مجازی مطرح 
می شود، گفت: »متاسفانه به علت خالء اطالع رسانی وزارت 
بهداشت و صدا و سیما، جلوی شایعاتی نظیر همین شایعه اخیر 
مبنی بر اینکه »افراد ۲ سال پس از تزریق واکسن کرونا فوت 

می کنند« گرفته نمی شود.«
وی ادامه داد: »چنین موضوعی به لحاظ علمی اصاًل امکان پذیر 
نیست و هیچ مطالعه ای در این باره صورت نگرفته است. البته در 
تمام دورانی که واکسیناسیون کرونا در حال انجام است تیم های 
فرانسوی به علت شکست اقتصادی که در ساخت واکسن داشتند، 

بدون مطالعه مشخص صحبت های اینچنینی مطرح می کنند.«
این ویروس شناس افزود: »هر خبری که اعالم می شود باید با 
مطالعات علمی تطابق داشته باشد و اینکه آن حرف از قول چه 
کسی نقل می شود، مهم نیست؛ بلکه تطابق با مستندات علمی 
است که اولویت دارد. نکته مهم تر این است که واریانت های 
ویروس، ناشی از واکسیناسیون نیست، اکثر واریانت های کنونی 
از  این  و  است  افتاده  اتفاق  واکسیناسیون  آغاز  از  پیش  اتفاقا 
ویژگی های ویروس است که با گردش در جوامع جهش پیدا 
می کند و اینگونه نیست که با آغاز فرایند واکسیناسیون شاهد 
جهش های ویروس باشیم. در برخی مناطق بدون اینکه ارتباط 
جغرافیایی بین دو واریانت وجود داشته باشد، می بینیم برخی 
افراد دچار واریانت و موتاسیون های مشابه در نقاط دیگر شدند 

و این موضوع به دلیل هوشمندی ویروس است.«
ناجی ادامه داد: »دومین گزاره نادرستی که اعالم شد این بود 
که تزریق واکسن و تشکیل  آنتی بادی سبب بدتر شدن بیماری 
می شود. در برخی بیماری های ویروسی به واسطه تشکیل آنتی 
بادی وضعیت بیماری بدتر می شود اما، چنین موردی در خصوص 
ویروس کرونا اصال شناسایی نشده است. در حال حاضر حدود 
1.۸ میلیارد نفر در دنیا واکسن کرونا دریافت کردند اما آیا دچار 
چنین مشکالتی شده اند؟ در مواجهه با اخبار باید دنبال تایید آن 
باشیم. متاسفانه برخی افرادِ کاسب ضد سالمت موجب انتشار 

این  خاطر  به  که  می شنویم  برخی  از  حتی  و  شدند  شایعات 
شایعات می خواهند نوبت دوم واکسن را دریافت نکنند و این 
جای تاسف دارد که چرا واکنش ها به شایعات به موقع نیست.«

وی درباره اینکه پس از چه مدت از تزریق واکسن در برابر 
از  بعد  روز    ۲1 »معموالً  کرد:  اظهار  می شویم،  ایمن  کرونا 
تزریق دوز دوم واکسن مصونیت کاملی شکل خواهد گرفت.«
ناجی درباره آخرین جهش های ویروس کرونا بیان کرد: »آخرین 
واریانتی که اطالعاتی از آن داریم باز هم مربوط به انگلستان است. 
نکته جالب این است که محل هایی که واریانت ها را شناسایی 
می کنیم مناطقی هستند که توریستی هستند. البته در انگلستان و 
سایر نقاطی که سعی کردند میزان واکسیناسیون را افزایش دهند 
هرچقدر هم که واریانت های مختلفی به وجود آید ممکن است 
میزان شیوع بیماری تغییر کند؛ اما موارد شدید و مرگ و میر 

بیماری رخ نمی دهد و این از اثرات واکسن است.«
برزیلی، هندی و  برابر واریانت های  افزود: »واکسن ها در  وی 
بریتانیایی تا حدودی پوشش دهی مناسبی دارند ولی بیشترین 
نگرانی ما از واریانت آفریقای جنوبی است که واکسن ها عملکرد 
خیلی خوبی در برابر آن ندارند ولی نمی توان گفت کامال هم 
بی اثر هستند. از این رو شرکت های داروسازی بزرگ شروع به 

تولید واکسن هایی علیه این جهش کرده اند.«
ناجی گفت: »با توجه به اینکه مواردی از ویروس هندی و آفریقایی 

در کشور ما هم مشاهده شده است و با توجه به اینکه سرعت 
واکسیناسیون باالیی نداریم، باید بر کنترل بیماری اهتمام ورزیم. 
با توجه به اینکه به نظر می رسد واریانت های آفریقای جنوبی 
و هندی در حال پخش شدن در کشور هستند و تعداد موارد 
ابتالی روزانه باال است، این موضوع نشان از گردش ویروس در 
جامعه دارد و باید با روش های بهداشتی و محدودیت اجتماعی 

جلوی آن را بگیریم.«
وی همچنین تاکید کرد: »در حال حاضر علی رغم تمام مشکالت 
اقتصادی در مورد باز شدن تاالرهای پذیرایی نگرانی هایی داریم 

ولی باید بدانیم کنترل بیماری نکته بسیار مهمی است.«
این ویروس شناس درباره واکسیناسیون سنین زیر 1۸ سال نیز 
گفت: »در حال حاضر واکسن فایزر و مدرنا برای افراد 1۲ تا 
1۸ سال تزریق می شود و واکسن اسپوتنیک برای خود روسیه 
مجوز این تزریق را با دوزهای متفاوت داده است. در ایران هم 
واکسن انستیتو پاستور در حال انجام مطالعاتی در این زمینه است 
و انشااهلل بتوانیم پیش از مهر ماه افراد زیر 1۸ سال را واکسینه 
کنیم اما اگر تا مهرماه چنین توفیقی حاصل نشد امیدوارم این 
امکان وجود داشته باشد که برای دانش آموزان واکسن هایی که 
مجوز تزریق به این گروه سنی را گرفتند، وارد کنیم. کودکان 
و نوجوانان از منابع مهم انتقال ویروس هستند و کنترل اپیدمی 

بدون واکسیناسیون آنها امکان پذیر نیست.«

مجری مطالعات بالینی واکسن کووایران برکت با بیان اینکه با 
شرکت دارویی شفافارمد برنامه داریم به زودی روی زنان باردار 
و افراد 1۲ تا 1۸ سال نیز مطالعه کنیم، گفت: »امیدواریم با انجام 

این مطالعات از اوایل سال تحصیلی، نوجوانان هم واکسینه شوند.«
به گزارش سپید، محمدرضا صالحی در نشستی با خبرنگاران 
با موضوع ارائه گزارش پیشرفت فاز سوم کارآزمایی بالینی 
واکسن کووایران برکت با بیان اینکه نتایجی که از فاز دوم به 
دست آمد چه از حیث ایمنی زایی و چه از حیث اثربخشی 
بسیار امیدوارکننده بود، گفت: »ما به قدری اطمینان داشتیم 
که عزیزان خودمان را وارد مطالعه کردیم و مادرم واکسن را 

در فاز دوم دریافت کرد.«
وی افزود: »اگر وزارت بهداشت طی هفته های آتی تاییدیه های 
در  توجهی  قابل  افزایش  و  تحول  یک  کند  صادر  را  الزم 
واکسیناسیون عمومی اتفاق می افتد.« مجری مطالعات بالینی 
واکسن کووایران برکت با بیان اینکه با شرکت دارویی شفافارمد 
برنامه داریم به زودی روی زنان باردار و افراد 1۲ تا 1۸ سال نیز 

مطالعه کنیم، گفت: »امیدواریم با انجام این مطالعات از اوایل سال 
تحصیلی نوجوانان هم واکسینه شوند.«

بوده و  نتایج مطالعات فوق العاده  اینکه  به  اشاره  با  صالحی 
می توان گفت اثرگذاری اش در پیشگیری از ابتال قابل توجه 
ایمنی  بوده است، اظهار کرد: »مطالعات بیش از ۸0 درصد 
را نشان می دهد. حداقل در افرادی که مرحله اول واکسن را 
دریافت کرده بودند تا شش هفته بعد از تزریق دوم ایمنی 

زایی حفظ شده و ادامه یافته است.«
وی در پاسخ به اینکه آیا می توان واکسن های مختلفی دریافت 
کرد؟ گفت: »در دنیا در مقطعی این بحث مطرح بود که از 
واکسن هایی با پلتفرم های مختلف استفاده شود اما دیدند با 
افزایش واکنش های آلرژیک همراه شده است. بنابراین توصیه 

می شود افراد از یک پلتفرم واکسن استفاده کنند.«ایسنا

زمزمه های واکسیناسیون زنان باردار و نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله



همزمان با روز جهانی »ام اس« اعالم شد

رییس سازمان غذا و دارو:
زمینـه را برای واردات واکسن کرونـا 

توسـط بخـش خصوصی هموارتر کردیم
معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو گفت: »پیرو 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، سعی کردیم زمینه را 
برای واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی 
هموارتر کنیم و در این زمینه همراهی مناسبی در صدور 

معرفینامه به شرکت ها داشته ایم.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در گفتگو با خبرنگار 
وبدا، اظهار داشت: »حدود 38 معرفی نامه به شرکت های خصوصی برای واردات واکسن کرونا صادر 
شده و سفرای ایران در برخی کشورها، تذکر دادند که صدور این تعداد معرفی نامه برای شرکت های 
خصوصی به دلیل مراجعات مکرر این شرکت ها، قیمت واکسن کرونا در دنیا را تحت تاثیر قرار 

می دهد.« وی افزود: »تا امروز هیچ کدام از معرفی نامه ها و رایزنی های بخش خصوصی منجر به 
نتیجه و واردات واکسن نشده است اما با دستور وزیر بهداشت مقرر شد سرعت و پیگیری های 
جدی تری انجام شود تا اگر این معرفی نامه ها تا زمان مشخصی به نتیجه نرسد، لغو شود که در دستور 
کار سازمان غذا و دارو قرار گرفته است.« وی خاطرنشان کرد: »شرکت های بزرگ واکسن سازی در 
دنیا حتی فایزر اعالم کرده اند که ما با دولت ها کار می کنیم و تا حاال به هیچ عنوان واکسن به بخش 
خصوصی ارائه و فروخته نشده است و این مساله برای سایر واکسن سازهای دنیا هم مطرح است 

که دلیل عمده عدم موفقیت بخش خصوصی ایران در واردات نیز همین بوده است.«
شانه ساز گفت: »امیدواریم که بخش خصوصی بتواند نسبت به واردات واکسن کرونا اقدام کند 
اما با سیاستی که در دنیا وجود دارد، این کار راحت و آسانی نیست. علی رغم برخی وعده ها 
مبنی بر واردات واکسن کرونا تا اوایل خردادماه به کشور اما تا االن هیچ محموله واکسنی از سوی 
بخش خصوصی وارد کشور نشده است و امروز هم درخواست معرفی نامه جدیدی مطرح شده 
بود که با دستور وزیر بهداشت، این کار انجام شد و امیدواریم که بتوانیم کمک کرده و بتوانند 

واکسن کرونا را به کشور وارد کنند.«

خبـر

آزمون

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده 
از سوی وزارت بهداشت در حوزه بیماری ام اس 
گفت: »طی دهه های اخیر شیوع بیماری ام اس 
در کشور به  خصوص در مناطق شهری افزایش 

یافته است.«
به گزارش سپید، مهدی شادنوش در گفت وگو 
بیماران  ام اس در  با اشاره به وضعیت  ایسنا  با 
کشور گفت: »بر اساس آمار ثبت شده در سامانه 
بیماران خاص معاونت درمان وزارت بهداشت 
تا امروز تعداد ۷۰۰۰۰ بیمار مبتال به ام اس در 

کشور برآورد شده است.«
وی با بیان اینکه شیوع بیماری ام اس همچنان با 
نسبتی ۲.۵ برابری در زنان بیش از مردان بوده 
و بیشتر در سنین ۲۰ تا ۴۵ سال است، گفت: 
»متوسط شیوع این بیماری بر اساس آمارهای 
جهانی به میزان ۱۱۲ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار 
نفر جمعیت بوده و میزان بروز آن نیز ۵.۲  به 
ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. البته این 

نسبت در کشورهای مختلف متفاوت است.«
شادنوش ادامه داد: »در ایران نیز شیوع ام اس معادل 
8۷ بیمار به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بوده و 
کشورمان از نظر شیوع ام اس در شمار کشورهای 
با شیوع باال محسوب می شود. در عین حال باید 
توجه کرد که طی دهه های اخیر شیوع بیماری 
ام اس در کشور به خصوص در مناطق شهری 
افزایش یافته است. این مسئله اهمیت تشخیص 
با  را  میانساالن  و  در جوانان  بیماری  کنترل  و 
توجه به شیوع متوسط تا باالی این بیماری در 

کشور نشان می دهد.«
شادنوش با بیان اینکه به طور متوسط ساالنه حدود 
۵ هزار بیمار به جمعیت مبتالیان در کشور افزوده 
می شود، اظهار کرد: »این بیماری از سال ۱38۴ در 
کشور در زمره بیماری های خاص و مورد حمایت 
وزارت بهداشت قرار گرفته و اقدامات متعددی 
برای حمایت از این بیماران انجام شده است. به 
طوری که سامانه رجستری و سرشماری بیماران 

ام اس در کشور راه اندازی شد. همچنین تشکیل 
کمیته علمی مشورتی برای ترسیم سیاست های 
کلی در امر تشخیص و درمان و توانبخشی بیماران 
و همچنین کمیته های  ام اس دانشگاهی جهت تأیید 
بیماری و رسیدگی به موضوعات در سطح هر 
دانشگاه علوم پزشکی یکی دیگر از اقدامات مربوط 

به حوزه بیماران ام اس بوده است.«
وی گفت: »تدوین بسته خدمتی متناسب با نیازهای 
درمانی و دارویی، حمایت از خدمات بسته خدمتی 
در جهت کاهش بار مالی بیماران، به روزرسانی 
ساالنه سامانه ها و بسته خدمتی بیماران  ام اس، 
تدوین استاندارد تشخیصی و درمانی  ام اس و ابالغ 
آن در سطح کشور، حمایت از داروهای تولید 
داخل و پرداخت فرانشیز سهم بیمار در داروهای 
تولید داخلی و تأمین جدیدترین داروهای مورد 
مصرف بیماران مانند مونوکلونال آنتی بادی با 
اثربخشی باال از دیگر اقدامات وزارت بهداشت 

در حوزه ام اس بوده است.«
وی افزود: »در عین حال مراکز جامع ارائه خدمات 
بیماران خاص در ۱3 مرکز دانشگاهی از قبیل 
چهار مرکز در تهران و مراکزی در اصفهان، شیراز، 
مشهد، تبریز، اهواز، کرمان، مازندران، کردستان 
و کرمانشاه برای ارائه خدمات به بیماران خاص 
و از جمله بیماران مبتال به ام اس راه اندازی شده 
است. همچنین مراکزی را با عنوان مراکز ارائه 

خدمات جامع توانبخشی به بیماران  ام اس تجهیز 
و تکمیل کرده ایم.«

شادنوش از تدوین پروتکل خدمات توانبخشی 
مورد نیاز بیماران  ام اس و ابالغ سراسری آن خبر 
داد و گفت: »در سال ۱3۹۹ بابت فرانشیز سهم 
بیمار در بسته خدمتی  ام اس، بالغ بر ۵8 میلیارد 
تومان به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
پرداخت شد. در عین حال باید توجه کرد که 
مهم ترین چالش فعلی در حوزه  ام اس، بار مالی 
باال در خصوص فرانشیز سهم بیمار برای داروهای 
تخصصی و همچنین هزینه های باالی توانبخشی در 
بیماران  ام اس که فاقد پوشش بیمه ای هستند، است.«

شادنوش درباره وضعیت واکسیناسیون بیماران 
ام اس علیه کرونا نیز گفت: »تخصیص سهمیه 
و  تهران  در  بیماران  ام اس  به  کرونا  واکسن 
کلیه شهرها بر اساس دستورالعمل های ابالغی 
و همکاری انجمن های حمایتی این بیماران با 
معاونت های درمان و بهداشت دانشگاه های علوم 
پزشکی انجام شده و در خصوص اولویت بندی 
و فراخوان بیماران و هدایت شان به سمت مراکز 
منتخب تزریق واکسن نیز اقدامات الزم انجام شده 
است. باید توجه کرد که واکسیناسیون بیماران 
 ام اس از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و 
آمار پوشش واکسیناسیون در این بیماران را نیز 

بعداً اعالم می کنیم.«

وجود۷۰ هزار مبتال به ام اس درایران
افزایش شیوع بیماری در مناطق شهری کشور

هاشمی نظری، رئیس مرکز 
سنجش آموزش پزشکی خبر داد
آغاز مهلت مجدد ثبت نام 

آزمون فلوشیب پزشکی از امروز

پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رئیس 
نام  ثبت  شده  تمدید  »مهلت  گفت: 
تکمیلی  دوره های  پذیرش  آزمون  در 
تخصصی فلوشیپ سال ۱۴۰۰ در روز 

دوشنبه، ۱۷ خرداد پایان می یابد.«
به گزارش سپید، سعید هاشمی نظری 
از تمدید مهلت ثبت نام آزمون پذیرش 
فلوشیپ  تخصصی  تکمیلی  دوره های 
سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: »با توجه 
به تعویق زمان برگزاری آزمون پذیرش 
فلوشیپ  تخصصی  تکمیلی  دوره های 
سال ۱۴۰۰، تصویب رشته های جدید 
و در نظر گرفتن شرایط متقاضیان یک 
مرحله تمدید ثبت نام به همراه ویرایش 
خرداد   ۱۰ دوشنبه  روز  از  اطالعات 

آغاز می شود.«
پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رئیس 
ثبت نام  شده  تمدید  »مهلت  داد:  ادامه 
تکمیلی  دوره های  پذیرش  آزمون  در 
تخصصی فلوشیپ سال ۱۴۰۰ در روز 

دوشنبه، ۱۷ خرداد پایان می یابد.«

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی 
در پایان افزود: »بر این اساس ظرفیت 
رشته جراحی ستون فقرات با پیش نیاز 
دانشگاه  اعصاب  و  مغز  رشته جراحی 
نفر  دو  به  یک  از  ایران  پزشکی  علوم 
و  شانه  رشته  همچنین  یافت.  افزایش 
آرنج با پیش نیاز رشته ارتوپد دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد از جدول ظرفیت 

حذف شد.«
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رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه ای خطاب به رئیس جمهور عنوان کرد

رئیس دیوان عدالت اداری:
رعایت مصوبه ۹ ماه مرخصی زایمان الزامی است

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: »در حال حاضر مرخصی 
زایمان مشموالن تامین اجتماعی ۹ ماه است و رعایت 

مصوبه هیات وزیران الزامی است.«
به گزارش سپید، مصدق رئیس دیوان عدالت اداری گفت: 
»باتوجه به صدور آراء الزم االجرای هیات عمومی دیوان 
عدالت اداری به شماره های ۶۴ مورخ ۱۳/۱/۹۴ و ۱۳۲۸ 
مورخ ۱۹/۸/۹۳ و ۱۳۰۶ مورخ ۲۶/۶/۹۸ و پیگیری های به عمل آمده و تصویب مصوبه شماره 
۱۹۷۲۶ ت ۵۸۶۱۳-هـ مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ هیات وزیران، مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه افزایش 

یافته است و ضرورتی به طرح شکایت در این خصوص در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.«

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: »پس از صدور رای هیات عمومی، همکاری گسترده ای بین 
دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت و در نهایت مصوبه هیات وزیران در 
تاریخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ به تصویب رسید و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در تاریخ ۱/۳/۱۴۰۰ 
مراتب را به مدیران کل و معاونین این سازمان ابالغ کرده است؛ بنابراین در حال حاضر مرخصی 

زایمان مشموالن تامین اجتماعی ۹ ماه است و رعایت مصوبه هیات وزیران الزامی است.«
به گزارش قوه قضاییه، مصدق با بیان اینکه درخصوص موضوع مذکور آراء الزم االجرا از هیات 
عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است گفت: »کلیه واحدهای تامین اجتماعی ملزم به رعایت 
آراء دیوان می باشند و در صورت استنکاف، مسئولیت قانونی خواهند داشت، شکایت هایی که قباًل 
در این زمینه صورت گرفته است در اسرع وقت تعیین تکلیف می شود، و در مورد افراد ذی نفع که 
مشمول مرخصی مذکور هستند، ولی تاکنون شکایت نکرده اند، طرح شکایت در دیوان ضرورتی 
ندارد و راساً به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند و شعب و ادارات سازمان تامین اجتماعی بدون 

لزوم اخذ رای از دیوان عدالت اداری، مکلف به اجرای قانون در مورد ایشان هستند.«

خبـر

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه ای 
به رئیس جمهور با انتقاد از اینکه زمزمه هایی مبنی بر 
عدم تخصیص و حذف ارز دارو به گوش می رسد 
خواستار تخصیص ارز در اسرع وقت توسط بانک 
مرکزی و پیشگیری از مخاطرات احتمالی شد و 
گفت: »اکیدا دستور فرمایید بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در اجرای قانون بودجه سال جاری با 
قید فوریت نسبت به تخصیص ارز برای این مهم اقدام 
نموده و از مخاطرات احتمالی آن پیشگیری نماید.«

به گزارش سپید و به نقل از خانه ملت، حسینعلی 
به حسن روحانی خواستار  نامه ای  در  شهریاری 
بانک  توسط  وقت  اسرع  در  دارو  ارز  تخصیص 

مرکزی و پیشگیری از مخاطرات احتمالی شد.
متن نامه به شرح زیر است:

»جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری 
اسالمی ایران سالم علیکم. همانگونه که استحضار 
دارید در جریان بررسی الیحه بودجه تعدادی از 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی به دنبال 
حذف ارز دارو و کاالهای اساسی مبتنی بر شواهد 
علمی بودند در این مسیر با توجه به اهمیت و حساسیت 
دسترسی مردم به دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، 
این کمیسیون، تمامی تالش خویش را معطوف به اقناع 

بخش قابل توجهی از نمایندگان طیف اقتصادی مجلس 
نمود و در این راستا ضمن برگزاری جلسات متعدد 
با کارشناسان، صاحب نظران، متخصصان و مسئوالن 
وزارت بهداشت و نیز تولیدکنندگان و واردکنندگان 
دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نهایت توانست 
نظر اکثریت نمایندگان محترم مجلس را مبتنی بر 
استمرار تخصیص ارز ترجیحی و عنداللزوم حذف 
تدریجی آن بر اساس شرایط مندرج در قانون بودجه 
کل کشور ۱۴۰۰ جلب نماید در همین راستا معاون 
اول محترم جنابعالی نیز طی نامه ای مراتب نگرانی 
دولت را از ممنوعیت تخصیص ارز ترجیحی در 
مصوبه احتمالی مجلس محترم به استحضار مقام معظم 
رهبری رساند. اینک با توجه به تالش های صورت 

گرفته و اقبال نمایندگان محترم، این موضوع در 
جزء ۳ بند ب  تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل 
کشور به خوبی تدبیر شده است لیکن متاسفانه 
اخیرا زمزمه های جدیدی مبنی بر عدم تخصیص 
ارز و حذف آن از دارو و تجهیزات مصرفی به 
گوش می رسد که عملکرد دو ماهه دولت محترم 
و سهل انگاری بانک مرکزی در تخصیص ارز بر 

نگرانی های موجود افزوده است.
قدر متیقن تایید میفرمایید استمرار وضعیت موجود و 
عدم تخصیص ارز به بخش دارو و تجهیزات مصرفی 
پزشکی بدون تردید مشکالت جدی را فراروی مردم 
عزیز به ویژه بیماران و خصوصا بیماران صعب العالج، 
خاص و نادر ایجاد خواهد نمود و تبعات اجتماعی 

جدی را به همراه خواهد داشت.
از این رو انتظار دارد اکیدا دستور فرمایید بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در اجرای قانون بودجه سال 
جاری با قید فوریت نسبت به تخصیص ارز برای این 
مهم اقدام نموده و از مخاطرات احتمالی آن پیشگیری 
نماید. بدیهی است کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی این امر را به عنوان دغدغه ملی مستمرا 
رصد نموده و امید است دولت محترم در انجام این 

مهم تسریع الزم را معمول نماید.«

زمزمه  حذف  ارز دارو
بانک مرکزی به فوریت نسبت به تخصیص ارز اقدام کند

امتحان

امتحان »رزیدنت های پزشکی« 
تیرماه برگزارخواهد شد

کرد:  اعالم  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
»امتحان تیرماه رزیدنت های پزشکی بخشی از 
برنامه تحصیلی بوده و غیر قابل اجتناب است.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در 
گفت وگو با فارس درباره اینکه »دانشجویان 
می خوانند  تخصص  برای  که  رزیدنتی 
درخواست کردند برگزاری امتحان آنها در 
تیرماه صورت نگیرد« گفت: »امتحان تیرماه 
بخشی از برنامه تحصیلی بوده و غیر قابل 
اجتناب است.« وی ادامه داد: »این امتحان 
برای سال آخری ها حکم امتحان گواهی نامه 
و ورود به بازار کار دارد. در این زمینه قول 
برگزاری ساده تر امتحان نیز داده شده است؛ 
نمی توان تمام روال های آموزش پزشکی را 
به هم بریزیم.« سخنگوی وزارت بهداشت 
افزود: »از طرفی برخی دستیاران چند ارتقا 
با هم باید داشته باشند و امتحان برای آنها 

از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.«
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نایب رئیس انجمن  ام اس ایران با اشاره به اینکه بیماری ام اس در 
تمام دنیا فراگیر شده است، گفت: »کمتر کشوری در دنیا وجود 
دارد که تعدادی بیمار مبتال به  ام اس نداشته باشد. این بیماری دو 
ویژگی مهم دارد؛ یکی اینکه افراد جوان را درگیر می کند و دیگر 

آنکه مزمن و طوالنی است.«
به گزارش سپید، محمدعلی صحرائیان گفت: »در تمام کشورهای 
دنیا بیماران و خانواده های آن ها برای درک بهتر شرایط بیماران و 
شناساندن بیماری به دیگران و از طرفی ارائه راهکارهای درمانی 
بهتر تالش می کنند.« وی افزود: »فدراسیون جهانی  ام اس که متشکل 
از ۸۰ کشور است از حدود ۱۰ سال پیش روز جهانی  ام اس را در 

ماه مه تعیین کرده است و هر سال نیز یک شعار دارد. شعار امسال 
نیز »درک بیشتر و بهتر از بیماری ام اس« است. از این نظر که این 
مسئله یک مفهوم دوگانه است. از یک طرف برای پزشکان است 
تا تالش بیشتری کنند و واقعیت بیماری  ام اس بیشتر شناخته شود 
تا بتوانند سطح خدمات بیماری  ام اس را ارتقا بدهند و راهکارهای 
بهتری در حیطه پژوهش و آموزش برای ام اس ایجاد شود. از طرف 
دیگر مخاطب این شعار مردم و مسئولین جامعه هستند که درک 

بهتری از بیماران و بیماری  ام اس داشته باشند.«
صحرائیان تاکید کرد: »یعنی بدانیم این بیماری واگیردار نیست، 
الزاماً ناتوان کننده نیست، درست است مزمن است اما در طول 

زمان خود بیمار می تواند بسیاری از کارها را به خوبی انجام دهد 
و در نهایت این که باید خود بیمار هم درک بهتری از بیماری پیدا 
کند تا چیزهایی که به عنوان افکار نا امید کننده در جامعه با اسم 

این بیماری عجین شده کمتر و کمتر شود.«
بنابر اعالم روابط عمومی انجمن ام اس ایران، وی در خاتمه گفت: 
»شعار امسال روز جهانی  ام اس یک شعار سه گانه است؛ از یک 
طرف برای متخصصین و پژوهشگران در جهت تالش بیشتر برای 
درمان بیماری، از یک طرف برای کنترل و خودمراقبتی بیماران و 
از طرفی هم برای مردم و مسئولین جامعه جهت برنامه ریزی بهتر 

برای کنترل و تالش در جهت ارتقای سالمت بیماران است.«

ام.اس بیماری مزمن که جوانان را درگیر می کند

ضرورت درک درست و واقعی از بیماری



رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: 
»یکی از آسیب های مربوط در آموزش در حوزه 
علوم پزشکی تکه تکه بودن آموزش از جمله 
آفت های مباحث آموزشی ما است که این موضوع 
مشکل تمام دنیا شده است و همچنین  عدم تطبیق 
بین فارغ التحصیالن با نیازهای کشور، دیگر آفت 
در حوزه آموزش علوم پزشکی است، ضمن اینکه  
عدم گسترش کافی برنامه های بین رشته ای آسیب 
دیگر آموزش است، البته هرچند که گام هایی در 
علوم ترجمانی در سال های اخیر برداشته شده، 

اما کافی نبوده است.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در پانزدهمین 
جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی و نکوداشت محمد غفرانی گفت: »مهمترین 
برنامه راهبردی دانشگاه به عنوان نقشه ی اصلی 
راه بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری است که 
در این بیانیه دانایی محوری، نخبه پروری و نخبه 
گزینی و همچنین توجه به مراکز دانش بنیان 
از جمله ابزارهایی هستند که استفاده ی بهینه از 
آن ها می تواند ما را به اهداف این بیانیه برساند.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه 
داد: »یکی از آسیب های مربوط در آموزش این 
حوزه تکه تکه بودن آموزش از جمله آفت های 
مباحث آموزشی ما است که این موضوع مشکل 
تمام دنیا شده است و همچنین  عدم تطبیق بین 
فارغ التحصیالن با نیازهای کشور، دیگر آفت در 
حوزه آموزش علوم پزشکی است، ضمن اینکه  

عدم گسترش کافی برنامه های بین رشته ای آسیب 
دیگر آموزش است، البته هرچند که گام هایی در 
علوم ترجمانی در سال های اخیر برداشته شده، 

اما کافی نبوده است.«
وی افزود: »هنوز به اندازه ی کافی از ظرفیت 
ادغام یافته ی آموزش و پژوهش در خدماتمان 
بهره نبردیم، در سال های اخیر هم سرعت آن 
کم شده است، همچنین نکته ای که رهبری به 
آن توجه  ویژه دارند حرکت به سمت مرجعیت 
علمی است و ما باید در این مسیر شجاعانه قدم 
برداریم که حداقل رسیدن به مرجعیت علمی 
در منطقه ی مدیترانه شرقی دور از دسترس ما 
نیست، باید در جهت حفظ نخبگان کشور تالش 
کنیم تا انگیزه الزم برای ادامه تحصیل  را داشته 

باشند، زیرا برخی صندلی ها در بعضی رشته های 
ضروری خالی مانده است و امسال بیشتر شاهد 

این موضوع بودیم.«
زالی گفت: »پس حتما باید در این زمینه آسیب 
شناسی جدی صورت بگیرد و مشکل هر چه 
زودتر حل شود، متاسفانه این خبر خوبی نیست 
که نیروهای علوم پایه ی دانشگاه از کشور خارج 
شدند و در کشورهای دیگر با شرایط بهتر تحصیل 
می کنند، اینها در حالی است که ما باید لزومات 
کافی را برای آن ها در دانشگاه و کشور فراهم 
کنیم تا در آرامش به تحصیل خود ادامه دهند و 
در کشور بمانند، ما باید برنامه های آموزشی را 
طوری جلو ببریم که فارغ التحصیالن به جای 
یک ساحتی بودن چند وجهی شوند.بنابراین باید 

در این خصوص وارد عمل شویم چون در آستانه 
تحول دیگری هستیم و حاال به همین خاطر تمام 
ابزار های سنتی در دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی در حال به روزرسانی هستند.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح 
کرد: »دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۴۴ 
عضو هیئت علمی دارد و یک کار خوب که 
برای تقویت اعضای هیئت علمی انجام شد، 
درخصوص جذب بود، به طوری که برای اولین بار 
توفیق یافتیم از فارغ التحصیالن، پنچ تا ده درصد 
برای دانشگاه جذب داشته باشیم، توجه داشته 
باشید که برخی رشته های ما فاقد دستیار بودند 
و این نشانه خوبی نیست و همانطور که گفتم 
امسال بسیاری از ظرفیت ها در حوزه دستیاری 

خالی ماند که باید آسیب شناسی شود.«
به گزارش ایلنا وی در پایان اضافه کرد: »امسال 
با بازگشایی دانشگاه ها اعضای هیئت علمی خبر 
کاهش حقوق را دریافت کردند که خبر تلخی 
بود، به طوری که بسیاری از اعضای هیئت علمی 
ما که به صورت تمام وقت در دانشگاه فعالیت 
می کردند با کاهش حقوق تصمیم گرفتند از این 
حالت خارج شوند و پاره وقت در دانشگاه حضور 
داشته باشند، این موضوع باعث شده است تا کاهش 
انگیزه در اعضای هیئت علمی ایجاد شود و اگر 
شرایط به این گونه پیش رود، ما شاهد خروج 
بسیاری از نخبگان از دانشگاه خواهیم بود که به 

ضرر شرایط علمی کشور خواهد بود.«

زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تشریح کرد

آفت های حوزه آموزش علوم پزشکی

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با 
بیان اینکه ۲۴ مورد ابتال به سرخک در کشور 
مشاهده شده که بیشتر آن ها کودکان افغان هستند، 
گفت: »مردم واکسیناسیون این بیماری را به دلیل 

همه گیری بیماری کرونا به تعویق نیندازند.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی افزود: »در حال 
حاضر در کشورهای افغانستان و پاکستان موارد 
ابتالی کودکان به سرخک افزایش یافته و باید 
مردم هوشیار باشند به دلیل همه گیری بیماری 
کرونا، واکسیناسیون معمولی کودکان از جمله 
مراکز  به  حتما  و  نکنند  فراموش  را  سرخک 

بهداشتی برای این اقدام مراجعه کنند.«
با  بیماری های عفونی و گرمسیری  متخصص 
بیان اینکه میزان شیوع سرخک ۱۰برابر بیشتر 
از کرونا است، گفت: »بسیاری از مردم تصور 
انجام واکسیناسیون سرخک  برای  می کنند که 
نباید به مراکز بهداشتی مراجعه  کودکان خود 
کنند و با حضور در این مراکز کودکانشان به 
تصور  این  که  حالی  در  می شود،  مبتال  کرونا 
اشتباه است زیرا میزان ابتالی کودکان به کرونا 
کم بوده و در صورت مبتال شدن نیز خفیف 

می گیرند و بی خطر است.«
این عضو ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: 

»مردم حتما واکسیناسیون سرخک کودکان را 
انجام دهند، در مراکز بهداشتی تهویه برقرار بوده 
و پروتکل های بهداشتی کامال رعایت می شود و 
نباید از مراجعه به این مراکز خودداری کنند.«

مردانی، ایران را جزو کشورهای پیشرو در امر 
واکسیناسیون برای پیشگیری از بیماری های 
باشیم  »باید هوشیار  و گفت:  دانست  واگیر 
کودکان،  واکسیناسیون  موقع  به  انجام  با  و 

نیابد.« افزایش  سرخک  شیوع  میزان 
به گزارش ایرنا، اواخر هفته گذشته رئیس مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در 
نامه ای به معاونان بهداشت دانشگاه های علوم 
پزشکی نسبت به شیوع بیماری »سرخک« با توجه 
به افزایش روزافزون موارد تأیید شده سرخک 
و شناسایی بیماران مبتال در استان های سیستان 
و بلوچستان، خراسان رضوی، هرمزگان، تهران 

و آذربایجان شرقی هشدار داد.
در این میان از جمله ویروس هایی که در طول 
اپیدمی کووید۱۹ فرصت تکثیر پیدا کرد، سرخک 
است که البته در ایران به مرحله حذف رسیده 
بود اما این روزها خبرها از استان های مرزی 
نشان می دهد، نوار مرزی کشور در معرض خطر 
طغیان این بیماری قرار گرفته است. متخصصان 
عفونی می گویند؛ واکسینه نکردن بموقع کودکان 
مراکز  به  مراجعه  از  ترس  و  کرونا  بهانه  به 
بهداشتی و همچنین حرف های جعلی گروه های 
ضد واکسن سالمت آنها را به لبه پرتگاه خواهد 
 MMR برد. آنها تأکید می کنند؛ واکسیناسیون
نباید  ماهگی   ۱۸ و   ۱۲ در  بیماری  این  علیه 
به تأخیر بیفتد. تب باال، سرفه، آبریزش بینی، 
چشم های قرمز و ورم ملتحمه و بثورات جلدی 
۳تا ۵ روز پس از شروع عالئم از نشانه های 

بیماری سرخک است.
نباید  ایرانی  کودک  هیچ  که  حالیست  در  این 
تاخیر  به  هردلیلی  به  روتین اش  واکسن های 
بیفتد چنانچه خانواده ها به خاطر کرونا واکسن 
سرخک)MMR یک سالگی و ۸ ماهگی(را به 
تاخیر انداخته اند، هرچه سریع تر برای دریافت 

واکسن رایگان به مراکز بهداشت مراجعه کنند.

ضرورت واکسیناسیون سرخک کودکان حتی در شرایط کرونایی
خبـر

شماره 10۱۹۴۵ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
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آمارمبتالیان و فوتی های کرونا   در جهان
شمار مبتالیان به بیماری »کووید-19« ناشی از 
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 1۷0 
میلیون و ۶۳4 هزار و ۳۷9 نفر رسیده و مرگ 
سه میلیون و 54۸ هزار و ۷۳0 نفر نیز بر اثر 

ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون 
15۲ میلیون و ۶11 هزار و 149 نفر از مبتالیان به 
کووید-19 بهبود یافته اند. روند افزایش آمار ابتال 
به بیماری کووید-19 که تاکنون در ۲۲0 کشور و 
منطقه در جهان شیوع یافته است، ادامه دارد و این 

بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
آمریکا تاکنون با بیش از ۳4 میلیون مبتال و بیش 
از ۶09 هزار قربانی همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد.

هند نیز با آمار بیش از ۲۷.۸ میلیون مبتال پس از 
آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان 
به کووید-19 در برزیل هم از 1۶.4 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 4۶1 هزار و هند با بیش از ۳۲5 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 

۲۲۳ هزار 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 1۲۶ 
هزار نفر عبور کرده است و در میان کشورهای 

اروپایی در رتبه دوم قرار دارد.
همچنین روسیه بیش از 1۲0 هزار، فرانسه بیش 
از 109 هزار و آلمان نیز بیش از ۸9 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 ۷00، آرژانتین با بیش از ۷۷ هزار، 
لهستان با بیش از ۷۳ هزار، پرو با بیش از ۶9 هزار، 

آفریقای جنوبی با بیش از 5۶ هزار، اوکراین با 
بیش از 50 هزار و ۳00، اندونزی با 50 هزار و 
۲00 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 یکشنبه به ترتیب 

به شرح زیر است:
1. آمریکا: ۳4 میلیون و ۳5 هزار و ۳1۸ مبتال، 

۶09 هزار و 4۲1 قربانی
۲.هند: ۲۷ میلیون و ۸94 هزار و ۸00 مبتال، 

۳۲5 هزار و 99۸ قربانی
۳. برزیل: 1۶ میلیون و 4۷1 هزار و ۶00 مبتال، 

4۶1 هزار و 14۲ قربانی
4. فرانسه: پنج میلیون و ۶5۷ هزار و 5۷۲ مبتال، 

109 هزار و ۳5۸ قربانی
5. ترکیه: پنج میلیون و ۲۳5 هزار و 9۷۸ مبتال، 

4۷ هزار و ۲۷1 قربانی
۶. روسیه: پنج میلیون و 5۳ هزار و ۷4۸ مبتال، 

1۲0 هزار و ۸0۷ قربانی
۷. انگلیس: چهار میلیون و 4۸0 هزار و 945 

مبتال، 1۲۷ هزار و ۷۷5 قربانی
۸. ایتالیا: چهار میلیون و ۲1۳ هزار و 55 مبتال، 

1۲۶ هزار و دو قربانی
9.آرژانتین: سه میلیون و ۷۳۲ هزار و ۲۶۳ مبتال، 

۷۷ هزار و 10۸ قربانی
10. آلمان: سه میلیون و ۶۸4 هزار و ۶۷۲ مبتال، 

۸9 هزار و هشت 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 - کشورهای 
فرانسه، ترکیه، روسیه، انگلیس، ایتالیا، آرژانتین، آلمان، 
اسپانیا، کلمبیا، ایران، لهستان، مکزیک، اوکراین، پرو، 
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

این باور وجود دارد که وقتی کسی یکی از حواس خود را مانند 
دیدن یا شنیدن از دست می دهد سایر توانایی های وی قوی تر 
امکان دیدن  نابینا  افراد  به  پیشگام  اختراع  اکنون، یک  می شود. 

دوباره با استفاده از دهان را می دهد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، دانشمندان آب نبات چسبناکی 
ایجاد کرده اند که می تواند دانش آموزان نابینا را قادر به دیدن اشکال 
کند. این آب نبات ها به اندازه بادام زمینی هستند و به این افراد 
کمک می کنند تا تصاویر را بهتر از دستگاه های دستی مورد استفاده 
کنونی مشاهده کنند. محققان دانشگاه بیلور تگزاس از فناوری چاپ 
سه بعدی برای تقلید از ابعاد پروتئین ها یعنی رشته های اسیدهای 

آمینه که کلید سالمتی هستند، استفاده کردند.
در آزمون ها، ۲۸1 دانش آموز با کمک چشم بند اشکال را با دقت بیش 
از ۸5 درصد از یکدیگر متمایز کردند. بیش از چهار نفر از هر10 
نفر با استفاده از این آب نبات بر روی زبان خود در مقایسه با یک 

چهارم شرکت کنندگان با تشخیص دستی عملکرد بهتری داشتند.

محقق ارشد این تحقیق، »برایان شاو« نمونه های اولیه را برای پسرش 
تهیه کرد. وی بازمانده سرطان است و این بیماری موجب شده 
است که بینایی جزئی داشته باشد. به طورکلی، بیش از 55 هزار 
دانش آموز و دانشجو در ایاالت متحده از نظر قانونی نابینا هستند.
این ابزارها حاوی ژالتین و شبیه آب نبات های طبیعی تولید می شوند 
که در بین بچه ها محبوب هستند. دانشمندان می توانند هر نوع عطر 
و طعم را افزوده و آنها را به اندازه دانه برنج ایجاد کنند، همچنین 

از رزین غیر سمی تهیه می شوند.
شاو اظهار کرد: »آنها ممکن است راهی ارزان و راحت برای دسترسی 
به تصاویر علمی سه بعدی فراهم کنند. دانش آموزان نابینا اغلب از 
مدل های دستی برای تجسم اشیاء پیچیده مانند ساختارهای مولکولی 
استفاده می کنند. با این حال، برای دانش آموزان عملی نیست که یکی 
از این مدل ها را برای هر تصویر در کتاب های درسی خود دریافت 
کنند و تصاویر علمی زیادی برای افراد نابینا دور از دسترس است.«
باوجود اینکه دهان دارای حسگرهای ظریف تری است اما بیشتر 

نواحی آن در مورد یادگیری لمسی بررسی نشده است.
محققان بیان کردند: »مدل ها به اندازه دانه برنج ساخته شده اند و 
می توانند با عطر و طعم کد شوند و مانند آب نبات بسته بندی شوند.«

در آزمایش های دهان، دست و بینایی، این آب نبات ها به اندازه 
برنامه های تصویری که شامل جعبه های رنگی و انیمیشن های روی 
صفحه است، موثر بودند. گروه محققان گزارش کرد: »دانش آموزان 
ساختارها را از طریق دهان مشابه تشخیص بینایی با استفاده از انیمیشن 
رایانه ای با دقت ۸5.59 درصد تشخیص دادند. دقت یادآوری سازه ها 
از طریق دهان به میزان 40.91 درصد باالتر از شناسایی با دست بود.«

حدود ۳۶ میلیون نفر در سراسر جهان ازجمله یک میلیون کودک 

با نابینایی دست و پنجه نرم می کنند. ۲1۶ میلیون نفر دیگر نیز با 
مشکالت بینایی جدی زندگی می کنند. جوانان در مدرسه با چالش های 
خاصی در زمینه علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات و همچنین 
تعصب بالقوه مربیان و همساالن روبرو هستند. نابینایی می تواند 

احساس تعلق را از بین ببرد و بیماران را وادار به ترک کار کند.
مواد چسبناک جدید کوچک ترین مدل های مولکولی هستند که توسط 
دانشمندان ساخته شده است. آنها در دو اندازه ساخته می شوند که 

قطر آنها حداکثر 10 یا ۲0 میلی متر است.
محققان گفتند: »هر دو به راحتی در دهان قرار می گیرند. مدل های 
غیر قابل خوردن برای اتصال حلقه ایمنی )به عنوان مثال نخ دندان( 
با یک سوراخ چاپ شده اند. این بند می تواند توسط دانش آموز 
نگه داشته شود تا از بلع جلوگیری کند یا برای چسباندن به مکانی 
استفاده شود.« محققان افزودند: »این دستگاه های تخصصی نیز به 

راحتی مانند آب نبات های معمولی قابل ذخیره هستند.«
دانشمندان برای ساخت نسخه های خوراکی، ژالتین گرم را به قالب های 
سیلیکونی غذایی ساده و ارزان قیمت از هر ساختار پروتئینی تزریق 
کردند. هر مدل خوراکی یا غیرخوراکی ساختار اتمی پروتئین را با 

خطوطی در مقیاس میکرومتر به دقت نشان می دهد.
وی گفت: »در دسترس قرار دادن علم برای افراد نابینا یک چالش 
بزرگ است. ما باید به یاد داشته باشیم که رفع نابینایی چیزی است 

که دانش به بهترین وجه آن را انجام می دهد.«
شاو و گروه وی نتیجه گیری کردند: »علم طی قرن گذشته به افراد 
در تجسم چیزهایی که هرگز نمی توانند با چشم خود مشاهده 

کنند، کمک کرده است.«
نتایج این تحقیق در نشریه  Science Advances منتشر شده است.

بینایی با کمک آب نبات های جدید



خبـر

واکسن فایزر در برابر کرونای هندی اثربخشی کمتری دارد
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد: »واکسن 
کروناویروس فایزر در برابر سویه جهش یافته 
در هند اثربخشی کمتری دارد اما بازهم تاحدی 

می تواند مصونیت ایجاد کند.«
به گزارش سپید، انستیتو پاستور فرانسه در مطالعه ای 
اعالم کرد: »واکسن کروناویروس ساخت شرکت 
فایزر در برابر کرونای هندی کمتر اثربخش است اما 
بازهم می تواند تاحدی در برابر این نوع از ویروس 
که قدرت سرایت پذیری بیشتری دارد مصونیت 
ایجاد کند.« در این بررسی آزمایشاتی روی ۲۸ نفر 
از اعضای کادر درمان در شهر اورلئان انجام گرفت. 
۱۶ نفر از آنان دو دوز از واکسن فایزر و ۱۲ نفر 
دیگر یک دوز از واکسن آسترازنکا را دریافت کردند.
طبق این مطالعه، در افرادی که دو دوز از واکسن 

فایزر را دریافت کرده بودند کاهش سه برابری 
آنتی بادی ها در برابر سویه جهش یافته کرونا در 
هند موسوم به B.۱.۶۱۷ مشاهده شد اما هنوز در 

برابر این نوع از ویروس ایمن بوده اند.
محققان اظهار داشتند: »بیمارانی که طی سال گذشته 
به بیماری کووید-۱۹ مبتال شده اند و افرادی که با 
تزریق دو دوز از واکسن فایزر واکسینه شده اند، از 
آنتی بادی های کافی در برابر نوع هندی برخوردار 
بوده اند اما آنتی بادی های موجود برای مقابله با 

نوع انگلیسی سه تا شش برابر کم تر بوده است.«
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال اکسپرس، 
به گفته محققان نتایج این مطالعه نشان داد که 
این سویه از کرونا مقاومت نسبی در برابر آنتی 

بادی ها بدست آورده است.

واکسن های  توزیع  ادامه  با 
کووید-۱۹،  علیه  مختلف 
برخی نقاط جهان با سرعت 
باالتر، میزان بیشتری واکسن 
کرونا را میان شهروندان خود 
برخی  و  کرده اند  توزیع 
روند  این  از  نیز  کشورها 

مانده اند. عقب 
به گزارش سپید، از نظر تعداد 
تزریق شده،  واکسن های 
در  زیادی  اختالف  با  چین 
رتبه نخست جهان قرار دارد 
و آمریکا و هند در رتبه های 
این  در  دارند.  قرار  بعدی 
مربوط  آمار  اینفوگرافیک، 
تزریق  »مجموع  تعداد  به 
درصدهای  و  کشور«  هر 
)نسبت  هرکدام  به  مربوط 
را  کشور(  هر  جمعیت  به 
برای  کرد.  مشاهده خواهید 
تهیه این آمارها از چند منبع 
آخرین  اساس  )بر  خارجی 
به روزرسانی ها( استفاده شده 
و آمار ایران، بر اساس اعالم 

وزارت بهداشت است.

واکسیناسیون کرونا در جهان تا ۹ خرداد
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سخنگوی سازمان انتقال خون کشور خبر داد

  امین جاللوند
باوجود آنکه در دوران کرونا، آمار کلی اهدای 
خون در کشور تا حدود 15 درصد هم کاهش 
یافت، اما حاال خبرهای تازه حاکی از آن است 
که اوضاع اهدای خون به نسبت ماه های نخست 

پاندمی کرونا، بهتر شده است. 
انتقال  سازمان  سخنگوی  بیگی،  حاجی  بشیر 
خون کشور از رشد 1۳ درصدی اهدای خون 
مدت  به  نسبت   1۴۰۰ سال  اول  ماهه  دو  در 
مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت: »طی 
این مدت بالغ بر 15.5 درصد کل خون اهدایی 
در کشور سهم مردم استان تهران بوده است. 
بیشترین میزان رشد اهدای خون در کشور نیز 
در دو ماه اول سال 1۴۰۰ مربوط به استان های 
رضوی  خراسان  و  شرقی  آذربایجان  قزوین، 
اهدایی  بوده، طوری که ۳۰ درصد خون های 
در کشور مربوط به این سه استان بوده است.«
او درباره شاخص اهدای خون بانوان در دو ماهه 
اول سال 1۴۰۰ نیز گفت: »رشد اهدای خون 
بانوان را در استان های لرستان و سمنان در دو 
ماهه اول سال 1۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در 
سال قبل شاهد بودیم. به طوری که در استان 
لرستان 1.5 درصد و در استان سمنان ۰.5 درصد 
شاهد رشد اهدای خون بانوان بوده ایم. در عین 
حال در دو ماهه اول سال 1۴۰۰ بانوان لرستان 
با ۹ درصد، سیستان و بلوچستان با ۷.۳ درصد 
و خراسان جنوبی با ۷ درصد بیشترین میزان 

شاخص اهدای خون را در کشور داشته اند.«
عین  »در  شد:  یادآور  ایسنا  به  بیگی  حاجی 
حال در دو ماهه اول سال 1۴۰۰، بالغ بر ۴۰۰ 
هزار و ۳5۴ نفر جهت اهدای خون به مراکز 
انتقال خون سراسر کشور مراجعه کردند که 
واحد خون   ۳۷5 و  هزار   ۳۲۰ تعداد  این  از 
اهدا شده است. در دو ماهه اول سال 1۴۰۰ 
خون  واحد   1۴۴ و  هزار   5۶۲ بر  بالغ  نیز 
و فرآورده های آن شامل گلبول قرمز فشرده 
شده، پالکت و پالسما در بین مراکز درمانی 
و بیمارستان های کشور توزیع شده است که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۶.5 درصد 

رشد را نشان می دهد.«
چند هفته قبل هم سازمان انتقال خون کشور 
اعالم کرد که پاندمی کرونا، آمار اهدای خون 
در کشور را 15 درصد کاهش داد، اما از ابتدای 
اسفندماه سال گذشته یک پویش مردمی در کشور 
به راه افتاد که در نهایت با کمک این پویش، افت 

اهدای خون از 15 به ۴ درصد کاهش یافت.

هنوز اوضاع اهدای خون، ایده آل نیست
آمار  قبل،  سال  اول  ماه  دو  نسبت  به  اگرچه 
اهدای خون افزایش پیدا کرده است، اما هنوز 
از کرونا  قبل  مثل دوران  اهدای خون  اوضاع 
نیست. میزان مراجعه مردمی به نسبت دوران 

بار  چندین  و  است  شده  کمتر  کرونا  از  قبل 
وضعیت  با  خون  انتقال  مراکز  برخی  در  نیز 
هشدار مواجه شدیم. به همین دلیل نیز برخی 
از فعاالن جامعه پزشکی در حوزه انتقال خون 
از مردم درخواست کرده اند که در این روزهای 
بحرانی کرونا، موضوع حیاتی اهدای خون را 

فراموش نکنند.
محمدرضا مهدی زاده، مدیرکل سازمان انتقال 
خون استان تهران نیز تاکید کرد: »با شیوع گسترده 
ویروس کووید 1۹ و نگرانی های پیش آمده، آمار 

مراجعه مردم به مراکز اهدای خون با کاهش 
شدیدی مواجه شد. با کاهش حضور مردم در 
مراکز اهدای خون، ذخایر فرآورده های خونی 
برای تامین نیاز بیماران در بیش از 1۶۰ مرکز 
درمانی پایتخت در حالت هشدار قرار گرفت. 
اگرچه هم اکنون اوضاع بهتر از قبل شده است، اما 
همچنان از مردم مهربان و نوع دوست می خواهیم 
که در این شرایط ویژه، مساله اهدای خون و 

نجات جان بیماران را از ضروریات بدانند.«
او یادآور شد: »مراکز اهدای خون در طول ماه های 
شیوع کووید1۹ با رعایت پروتکل های بهداشتی 
در باالترین سطح، محل هایی مطمئن و سالمت 
برای مراجعه داوطلبان وفادار اهدای خون بوده 
اند. همدلی و همراهی مردم، گره گشای سختی ها 
در همه موقعیت های زمانی بوده است. انتظار 
داریم مردم عزیزمان، در لحظه های خروج از 
خانه به لحاظ انجام کارهای ضروری، اهدای 
یک  نیز  را  بیماران  جان  نجات  برای  خون 
بیشتر  مشارکت  با  تا  بدانند  حیاتی  ضرورت 
روزهای  این  اهداکنندگان خون،  وفادارانه  و 
سخت را با لبخند امید و نجات بیماران پشت 

سر بگذاریم.«
»کرونا  کرد:  خاطرنشان  زاده  مهدی  همچنین 
با بحران های دیگر متفاوت است. مثال سیل یا 
زلزله حداکثر یک هفته تمام می شود، اما کرونا 
بحرانی است که قطعا به شکل طوالنی مدت 
ادامه دارد. مردم می توانند به صورت مستمر برای 

این روند خوب  اهدای خون مراجعه کنند و 
ادامه پیدا کند. نیاز روزانه مراکز درمانی استان 
تهران به فرآورده های خونی، حدود 1۲۰۰ تا 
15۰۰ واحد خون است که برای تامین آن به 
مشارکت بیشتر و جدی تر مردم در مراکز اهدای 

خون نیاز داریم.«
او عنوان کرد: »نیاز بیماران به خون و فرآورده های 
خونی دائمی است. سازمان انتقال خون سال 
بسیار سختی را گذرانده است و ما متولی تامین 
یک  رسیدن  دیر  هستیم.  خونی  فرآورده های 
فرآورده خونی باعث مرگ فرد بیمار می شود 
که بسیار دردناک است. در طول سال دغدغه های 
زیادی مبنی بر تامین خون مورد نیاز بیمارستان ها 
داریم. در این بین، بیماری کرونا مهمان طوالنی 
مدت ما شده است که تامین فرآورده های خونی 
را دچار مشکل می کند. در حال حاضر ما تیم های 
سیار را با هدف کاهش تجمع و ازدحام هنگام 
اهدای خون در برخی مکان ها مستقر کرده ایم. 
تعداد مراکز فعال انتقال خون را در روز های 
تعطیل به پنج مرکز و تیم های سیار را به سه 
تا چهار تیم افزایش داده ایم. همچنین در بدو 
اهدا  بدن  دمای  خون  انتقال  مراکز  به  ورود 
کنندگان مورد سنجش قرار گرفته و از ورود 
افراد مشکوک به سالن خون گیری جلوگیری به 
عمل می آید. مراکز انتقال خون به طور مستمر 

ضدعفونی می شوند.«
ادامه در صفحه 15 

هنوز اوضاع اهدای خون، ایده آل نیست
با وجود بهبود نسبی آمار اهدای خون، هنوز به وضعیت قبل از کرونا بازنگشته ایم

حاجی بیگی: اهدای خون در دو 
ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به 

مدت مشابه در سال گذشته، رشد 
۱3 درصدی داشته است. طی 

این مدت بالغ بر ۱۵.۵ درصد کل 
خون اهدایی در کشور سهم مردم 
استان تهران بوده است. بیشترین 
میزان رشد اهدای خون در کشور 

نیز در دو ماه اول سال ۱۴۰۰ 
مربوط به استان های قزوین، 
آذربایجان شرقی و خراسان 

رضوی بوده، طوری که 3۰ درصد 
خون های اهدایی در کشور مربوط 

به این سه استان بوده است
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 ادامه از صفحه 14
حضور  زمان  کاهش  »برای  گفت:  مهدی زاده 
مردم در مراکز انتقال خون سامانه نوبت دهی 
طراحی و فعال شده است. برخی از افراد مانند 
بیماران تاالسمی و هموفیلی و مصدومان حوادث 
ترافیکی نیازمند خون  و  فرآورده های خونی به 
طور دائم هستند. به همین دلیل ما از مردم در 
خواست داریم به طور مستمر اقدام به اهدای 
خون کنند. باید در نظر داشت که در برخی از 
کشور های پیشرفته میزان اهدای خون در دوران 
کرونا به اندازه ۵۰ درصد کاهش داشت، اما این 
اتفاق در ایران نیفتاد. با همت داوطلبانه مردم، 
خون اورژانسی و مورد نیاز بیمارستان ها را به 
طور کامل تامین کردیم. در همه گیری کرونا، 
خون مورد نیاز بیماران تاالسمی تامین شد و 

این افتخار بزرگی محسوب می شود.«
از سوی دیگر، پیمان عشقی، مدیرعامل سازمان 
کرونا  بهبودیافتگان  از  هم  ایران  خون  انتقال 
خود  سالمتی  شکرانه  به  که  کرد  درخواست 
اقدام به اهدای پالسمای خون خود کنند. او 
تصریح کرد: »از مردم می خواهیم اهدای خون 
اهدای  پایگاه های  که  نکنند، چرا  فراموش  را 
خون استاندارد و کامال تحت نظارت و کنترل 
است و جای هیچ نگرانی برای اهدای خون 

وجود ندارد. بهبودیافتگان از کرونا باید اهدای 
پالسما را مورد توجه قرار دهند. با توجه به 
به  افراد روز  این  پادزهر ضد کرونا در  اینکه 
روز کمتر می شود، این افراد باید این فرصت 

را از دست ندهند.«
او خاطرنشان کرد: »میانگین سنی اهداکنندگان 
پالسمای بهبود یافته از کرونا از ۳۵ تا ۴۵ سال 
بوده است. از طرفی مراجعه بانوان برای اهدای 
پالسما بیشتر از مراجعه برای اهدای خون بوده 
سابقه  که  خانم هایی  پالسمای  از  البته  است. 
زایمان دارند نمی توانیم به طور مستقیم و خام 
برای درمان کووید۱۹ استفاده کنیم. پالسمای 

اهدا شده توسط خانم هایی که سابقه بارداری 
از  دارو  تهیه  اگر  و  می شود  نگهداری  دارند 
تهیه  برای  پالسما  آن  از  شد،  مقدور  پالسما 
داروی کرونا استفاده می شود که تمام این نکات 
پیش از پالسماگیری برایشان تشریح می شود.«

سختی های کار در حوزه انتقال خون
فناوری  سابق  مدیرکل  زعفرانی،  فرهود 
سازمان  اداری  تحول  و  ارتباطات  اطالعات، 
به  سپید  با  گفتگو  در  نیز  کشور  خون  انتقال 
بخشی از چالش های کاری کارکنان حوزه انتقال 

خون در دوران کرونا اشاره می کند و می گوید: 
»فعاالن حوزه انتقال خون، عاشقانه در دوران 
در روزهای  آمدند و  میدان خدمت  به  کرونا 
سخت پاندمی، میدان خدمت را ترک نکردند. 
اگرچه تعدادی از آنها نیز به کرونا مبتال شدند. 
انتقال  بخش  که  هستیم  شاهد  وجود  این  با 
خون از برخی تسهیالت وزارت بهداشت که 
به بیمارستان ها تعلق می گیرد، محروم هستند.« 
او تاکید می کند: »بودجه سنواتی که در اختیار 
سازمان انتقال خون قرار می گیرد، فقط بخشی 
و  ملزومات  تجهیزات،  تامین  هزینه های  از 
فرآیندهای انتقال خون را تامین می کند؛ طوری 
که هم اکنون سازمان انتقال خون با میلیاردها 

تومان، کسری بودجه مواجه است.«
همچنین زعفرانی با اشاره به وضعیت درآمدی 
می شود:  یادآور  خون،  انتقال  بخش  کارکنان 
»برخی از همکاران حوزه انتقال خون، درآمد ثابت 
نیروهایمان  از  دریافت می کنند. بخش زیادی 
نیز به شکل قراردادهای خدمت، قراردادهای 
کارگری و قراردادهای »ضریب کا« در حوزه 
انتقال خون فعالیت دارند. درآمد آنها متغیر است 
و حقوق ثابت ندارند. کال همکاران ما در سازمان 
انتقال خون، بخصوص پزشکان و متخصصان اگر 

از سازمان انتقال خون خارج شوند و در طرح های 
وزارت بهداشت مثل پزشک خانواده فعالیت 
کنند، درآمد بسیار باالتری دریافت می کنند. نباید 
از خاطر برد که همکاران فعال در حوزه انتقال 
خون، کارانه هم ندارند، در حالی که اگر مثال 
به  نیز  کارانه  کار می کردند،  در یک درمانگاه 
آنها تعلق می گرفت. به همین دالیل است که 
معتقدم کارکنان بخش انتقال خون در سراسر 
کشور، عاشقانه و بدون در اولویت قرار دادن 
مسائل مالی و رفاهی در این بخش حساس و 

حیاتی، مشغول به کار هستند.« 

ضرورت اهدای مستمرخون در دوران کرونا
با توجه به کاهش ذخایر خونی کشور، پیشقدم 
شدن مردم برای اهدای خون می تواند تبعات 
کرونا را کاهش دهد و امید تازه ای به بیماران 
بستری در روزهای سخت کرونا تزریق کند. 
اهدای خون در دوران کرونا  در شرایطی که 
به شدت افت کرد، مردم با اقدامی جهادی و با 
اهدای خون به شکل گسترده، بارها موفق شدند 
کمبود ذخایر خونی در بسیاری از بیمارستان های 

کشور را جبران کنند. 
بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی سازمان 
و  خون  اهدای  به  ربطی  کرونا  خون،  انتقال 
بیماری  یک  کرونا  چون  ندارد،  خون  انتقال 
تنفسی است و تمامی پروتکل های بهداشتی در 
مراکز اهدای خون رعایت می شود. همچنین با 
اهدای پالسما، سیستم ایمنی پایین نخواهد آمد، 
به این دلیل که آنتی بادی به صورت مداوم در 

بدن ساخته می شود.
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران هم یادآور 
شد: »بهبود یافتگان کرونا می توانند ۲۸ روز بعد 
از بهبودی جهت شکرانه سالمت به مراکز انتقال 
خون برای اهدای پالسما مراجعه کنند. در حال 
حاضر به تمامی گروه های خونی نیاز داریم که 
می توانند در تهران به خیابان وصال شیرازی، 
اداره کل انتقال خون استان تهران مراجعه کنند و 
توجه داشته باشند که بهترین وقت برای اهدای 
پالسما در سه ماه اول پس از بهبودی است.«

حاجی بیگی، ضمن تقدیر از داوطلبان اهدای 
خون که در سخت ترین روزهای بحران کرونا 
در مراکز اهدای خون کل کشور حضور یافتند، 
ماه ها است  خاطرنشان کرد: »شیوع کرونا که 
مراجعه  از  کاستن  موجب  و  درگیر  را  کشور 
داوطلبان اهدای خون به مراکز شده است، شباهتی 
به بحران های مقطعی مثل زلزله، سیل و یا آتش 
سوزی های وسیع ندارد. بنابراین از داوطلبان نوع 
دوست اهدای خون خواستاریم که به صورت 

مستمر با سازمان انتقال خون همراه باشند.«
او تاکید کرد: »هر اهداکننده خون پس از اهدا 
اهدای خون  امکان  بعد  ماه  سه  تا  کم  دست 
نخواهد داشت. فرآورده های خون اهدایی نیز 
مانند پالکت تنها سه روز قابلیت نگهداری در 
کیسه های خون را دارد. بنابراین اهداکنندگان 
خون ضروری است همواره متناسب با میزان 
انتقال  سازمان  با  بیمارستان ها  روزانه  مصرف 

خون ایران همراه باشند.«
کارشناسان تاکید دارند که برای حل مشکالت 
بیمارستان ها در حوزه خون و فرآورده های آن 
باید اهدای خون به شکل مستمر باشد تا در 
کمبود  با  درمانی  مراکز  کرونا،  دوران سخت 

ذخایر خونی مواجه نشوند.

زعفرانی: اغلب همکاران ما در 
سازمان انتقال خون، بخصوص 

پزشکان و متخصصان اگر از 
سازمان انتقال خون خارج شوند 
و در طرح های وزارت بهداشت 

مثل پزشک خانواده فعالیت کنند، 
درآمد بسیار باالتری دریافت 

می کنند. به همین دالیل است که 
معتقدم کارکنان بخش انتقال خون 
در سراسر کشور، عاشقانه و بدون 
در اولویت قرار دادن مسائل مالی 

و رفاهی در این بخش حساس و 
حیاتی، مشغول به کار هستند چند هفته قبل، سازمان انتقال 

خون کشور اعالم کرد که پاندمی 
کرونا، آمار اهدای خون در کشور 
را ۱۵ درصد کاهش داد، اما از 
ابتدای اسفندماه سال گذشته 
یک پویش مردمی در کشور به 

راه افتاد که در نهایت با کمک این 
پویش، افت اهدای خون از ۱۵ به 

۴ درصد کاهش یافت. اگرچه به 
نسبت دو ماه اول سال قبل، آمار 

اهدای خون افزایش پیدا کرده 
است، اما هنوز اوضاع اهدای خون 

مثل دوران قبل از کرونا نیست

مهدی زاده: کرونا با بحران های 
دیگر متفاوت است. مثال سیل 
یا زلزله حداکثر یک هفته تمام 

می شود، اما کرونا بحرانی است که 
قطعا به شکل طوالنی مدت ادامه 
دارد. مردم می توانند به صورت 
مستمر برای اهدای خون مراجعه 
کنند و این روند خوب ادامه پیدا 

کند. نیاز روزانه مراکز درمانی 
استان تهران به فرآورده های 
خونی، حدود ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ 

واحد خون است که برای تامین آن 
به مشارکت بیشتر و جدی تر مردم 

در مراکز اهدای خون نیاز داریم
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عبداللهی اصل، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران گفت: »آمارهای ارائه شده از 
سوی برخی مبنی بر همترازی ایران در مصرف 
دارو با چین نادرست است و به جز برخی آنتی 
بیوتیک های خوراکی در بقیه اقالم داروی سرانه 
مصرف دارو در ایران باال نیست، میزان مصرف دارو 
با معیارهای مختلفی سنجیده می شود اما سالهاست 
وزارت بهداشت براساس یک رویه، با جمع زدن 
تعداد اقالم دارویی در شکل های مختلف، گزارش 

میزان مصرف دارو را اعالم می کند.«
به گزارش سپید، اکبر عبداللهی اصل در واکنش 
به سخنان مدیرعامل سازمان بیمه سالمت که گفته 
بود میزان مصرف دارو در ایران معادل چین است 
گفت: »میزان مصرف دارو با معیارهای مختلفی 
سنجیده می شود اما سالهاست وزارت بهداشت 
براساس یک رویه، با جمع زدن تعداد اقالم دارویی 
در شکل های مختلف، گزارش میزان مصرف دارو 

را اعالم می کند.«
عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران ادامه داد: »در این گزارش ها 
یک عدد شربت، یک قرص ساده و یک آمپول را 
با هم جمع زده و سه عدد مصرف اعالم می کنند، 
بنابراین اگر یک بیمار به جای یک شیشه شربت 
۱۲ قاشقی، تعداد ۱۲ قرص مصرف کند، میزان 
مصرف داروی کشور ۱۲ برابر اعالم می شود. برای 
رفع این مشکل سالهاست که در گزارش های علمی 

از معیار DID استفاده می شود.«
وی افزود: »این شاخص مصرف دارو که توسط 
توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، 
بیان می کند که هر هزار نفر جمعیت یک کشور از 
هر قلم دارو چند دوز استاندارد در یک روز مصرف 
کرده اند. این شاخص برای گروه های دارودرمانی 
پرمصرف کشور محاسبه و در نشریات علمی 
منتشر شده و تنها راه مقایسه مقدار مصرف دارو 
بین کشورها است، روش دیگر گزارش سرانه 

ارزشی مصرف دارو با واحدهای پولی است. این 
سرانه برای اینکه قابلیت مقایسه بین کشورها را 
داشته باشد اغلب با ارزش دالری بیان می شود. 
بر  میزان کل داروی مصرفی کشور  به عبارتی 
حسب دالر به جمعیت تقسیم شده و به صورت 

سرانه بیان می شود.«
عبداللهی اصل گفت: »مقایسه میزان مصرف داروی 
کشور بر اساس شاخص سرانه دالری نشان می 
دهد، سرانه مصرف دارو در ایران و چین نزدیک 
است "نه میزان مصرف کل کشور" این یعنی که 
چین با جمعیت ۱۷ برابر ایران ۱۸ برابر ایران 
مصرف دارو دارد. ولی یک شهروند چین با یک 
شهروند ایرانی تقریبا هزینه دارویی یکسان دارند 
و این قاعدتا اسف بار نیست، بر اساس شاخص 
DID در گروه های مختلف درمانی مصرف داروی 
ایران بیشتر نیست، برای نمونه مقایسه ایران با 
چند کشور در مصرف داروهای دیابت نشان می 
دهد که مصرف ایران چندان باال نیست و در حد 

کشور نیجریه است.«
عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران تصریح کرد: »از سوی دیگر 
نشان می دهد،  ایران  بهداشت  آمارهای وزارت 
کشور،  رایج  بیماریهای  بیشترین  و  مهمترین 
سرطانها،  دیابت،  فشارخون،  قلبی،  بیماریهای 
بیماریهای تنفسی، بیماریهای گوارشی و بیماریهای 
اعصاب و روان هستند. بررسی الگوی مصرف 
عمده  که  می دهد  نشان  بیماران  این  داروهای 
داروهای این بیماران فقط توسط پزشک نسخه شده 
و هیچ بیماری خودسرانه تراستوزوماب "سرطان" 
انسولین "دیابت" کلوپیدوگرل "قلب و عروق" یا 
سفنریاکسون "انتی بیوتیک" که داروهای پر هزینه 
هستند، را مصرف نمی کنند و بدون نظر پزشکان 

نوع دارو یا دوز آن را تغییر نمی دهند.«
وی اظهار کرد: »مطالعات نشان می دهد که فقط 
در مورد آنتی بیوتیک های خوراکی سرانه مصرف 
ایرانیان بر اساس شاخص DID باالتر از کشورهای 
توسعه یافته که این امر ناشی از مصرف خودسرانه 
کپسول آموکسی سیلین خوراکی است و با حذف 
آن از آمار، مصرف آنتی بیوتیک های کشور نیز تا 

حد نصف کاهش می یابد.«

عبداللهی اصل گفت: »در نهایت این آمارها نشان 
می دهد که میزان مصرف دارو نه تنها در ایران 
باال نیست بلکه به علت اعمال برخی سیاست در 
صدور مجوز ورود داروهای جدید به کشور و 
نیز نبود غربالگری مناسب بیماریهای غیر واگیر 
مصرف دارو نسبت به کشورهای توسعه یافته 
بسیار پایین تر بوده و اجرای سیاست های ملی 
دارویی از نظر دسترسی و قابلیت پرداخت نیاز به 
ارتقا دارد، سازمانهای بیمه باید به جای فرافکنی 
و متهم جلوه دادن بیماران در مصرف خودسرانه 
و پزشکان در تجویز غیرمنطقی دارو، سعی کنند 
با استفاده از دانش و تکنولوژی و تکنیک های 
روز مدیریتی در حوزه بیمه و استفاده صحیح از 
ابزارهای مبتنی بر فناوری اطالعات، هزینه های 

روز افزون خود را مدیریت کنند.«
عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران در پایان اضافه کرد: »متخصصان 
و کارشناسان متبحری در دانشگاه ها، شرکتها و 
هسته های فناوری حوزه سالمت الکترونیک و 
حتی بدنه خود سازمانهای بیمه وجود دارند که در 
صورت شنوا بودن گوش سیاستگذاران و مسئوالن 
در حوزه مدیریت اطالعات حوزه سالمت و بیمه، 
حاضر به هرگونه همکاری در مدیریت هزینه ها و 
افزایش بهره وری و رضایتمندی مردم از بیمه های 

درمانی کشور هستند.«
به گزارش ایرنا محمد مهدی ناصحی مدیرعامل 
سازمان بیمه سالمت ایران هفته گذشته گفته بود: 
»ایران با جمعیت ۸۰ میلیونی به اندازه کشور ۱.۵ 
میلیارد نفری چین مصرف دارو دارد و روابط 
ناسالم در بازار دارویی ایران زیاد است، ایران از 
نظر مصرف دارو جزو سه کشور اول دنیاست و 
میزان مصرف دارو در ایران به اندازه چین است. 
بسیاری از پزشکان بدون مالحظه بیش از اندازه 
استاندارد دارو تجویز می کنند و بازار قاچاق دارو 

نیز در ایران بسیار گسترده است.«

همترازی ایران با چین درمصرف دارو 
نادرست است

جز آنتی بیوتیک های خوراکی مصرف اقالم داروی سرانه در ایران باال نیست
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شماره 1945 1017 خرداد 1400

سپیدگزارشمیدهد

  یاسر مختاری
در حالی واکسیناسیون کشور در فاز دوم خود 
همچنان ادامه دارد که کندی روند آن به ویژه 
در برخی از گروه ها انتقاداتی را به دنبال داشته 
است. بسیاری از کارشناسان  بر این موضوع تأکید 
دارند که هر چه زودتر باید افراد در معرض خطر 

مانند جامعه معلوالن را واکسینه کرد.

احساس بی عدالتی در میان معلوالن
به گزارش سپید، بر اساس اعالم سازمان جهانی 
بهداشت 10 تا 15 درصد جمعیت در کشورها و 
کالن شهرها افراد دارای معلولیت هستند، البته 
این آمار انواع معلولیت های خفیف تا شدید را 
در برمی گیرد. در ایران افراد دارای معلولیت 
پس از تایید در کمیسیون سازمان بهزیستی و 
دریافت کارت معلولیت، معلول تلقی می شوند به 
همین دلیل درصد آمار معلوالن در ایران پایین تر 
و حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر است که  
شدت معلولیت در هریک از این افراد متفاوت 
است به گفته سازمان بهزیستی ۳1 هزار و 1۸0 
نفر از این افراد واکسن دریافت کرده اند. با این 
معرض  در  آنان  از  بزرگی  بسیار  درصد  حال 
خطر کرونا قرار دارند. اگرچه تزریق واکسن 
در کشور بر اساس سند ملی واکسیناسیون انجام 
می شود اما برخی اعتقاد دارند که این سند عمده 
معلولین را در طبقه بندی سنی لحاظ کرده است 

که این موضوع نمی تواند عادالنه باشد. 

 زینب نصیری، مدیرکل سالمت شهرداری تهران 
در این راستا اظهار کرد: »فرایندی که افراد دارای 
معلولیت در طبقه بندی های سنی واکسینه شوند 
عادالنه نیست و این افراد باید به دلیل شرایط 
خاص به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.«
وی افزود: »در سند ملی واکسیناسیون، طبقه بندی 
مناسبی برای انجام واکسیناسیون گروه های مختلف 
انجام شده که این طبقه بندی بر اساس گروه های 
سنی است. در همین فرایند پیش بینی شده که بیماران 
خاص نیز واکسینه شوند. یکی از گروه هایی که در 
سند واکسیناسیون به آنها توجه نشده و با توجه 
به شرایط خاصی که دارند باید درباره آنها استثنا 

قائل شد، افراد دارای معلولیت هستند.«
نصیری ادامه داد: »افرادی که دارای معلولیت 
ذهنی هستند و خانواده های آنها در این مدتی 
که کرونا شایع شده مشکالت بسیاری داشتند، 

ذهنی،  معلولیت  دارای  که  کودکانی  خصوصا 
اوتیسم و اختالالت شناختی هستند نمی توانند 
پروتکل های بهداشتی را مانند سایر افراد جامعه یاد 
بگیرند و شاید امکان استفاده از ماسک و تحمل 
آن برای کودکان اوتیسم یا گروه های مختلف 
ذهنی مسأله پیچیده ای باشد. بنابراین الزم است 

که در سند ملی واکسیناسیون به صورت خاص 
مورد توجه قرار بگیرند. همچنین افراد دارای 
نابینایان به خاطر  معلولیت جسمی حرکتی و 
دارند  تردد در شهر  برای  که  محدودیت هایی 
از ابزارهای کمکی مانند ویلچر، واکر و عصا 
استفاده می کنند که خود این ابزار نیز می تواند 
آلودگی را با خود به داخل منازل ببرد. ضمن 
اینکه بسیاری از این افراد توامان دچار بیماریهای 
دیگر هستند و سیستم ایمنی ضعیف تری دارند 

و ممکن است در معرض بیماریهای مختلف قرار 
بگیرند. بنابراین گروههایی که دارای معلولیت 
اولویت های  در  مجزا  به صورت  باید  هستند 

واکسیناسیون قرار بگیرند.«
نصیری ادامه داد: »در سند واکسیناسیون صرفا افراد 
دارای معلولیتی که در مراکز نگهداری، زندگی 
می شوند مورد توجه قرار می گیرند در حالی که 
بخش عمده ای از افراد دارای معلولیت در خانه های 
خود هستند و عدم واکسیناسیون باعث می شود که 
بیش از گذشته در خانه بمانند و نتوانند شرایط عادی 
زندگی خود را طی کنند و یا اینکه وقتی از خانه 

خارج می شوند در معرض بیماری قرار بگیرند.«
همانگونه که در ابتدای این گزارش عنوان شد، 
تعداد معدودی از جامعه معلولین کشور در این 
مدت واکسینه شده اند که تمامی این افراد هم تحت 
پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند، با این حال 
همه معلولین تحت پوشش این سازمان نیز در 
اولویت های سند ملی واکسیناسیون قرار ندارند.

محدودیت های ستاد ملی کرونا
این موضوع مورد اشاره مصطفی سراج سخنگوی 
ستاد کرونا سازمان بهزیستی نیز وجود دارد، سراج 
در گفت وگو با سپید اظهار کرد: »از نظر سازمان 
بهزیستی تمامی جامعه هدف این سازمان در اولویت 
واکسیناسیون قرار دارند اما محدودیت های ستاد 

ملی مدیریت کرونا را هم در نظر می گیریم.«
ادامه در صفحه 18 

سرعت کند واکسیناسیون معلوالن 
و احساس بی عدالتی

نصیری: فرایندی که 
افراد دارای معلولیت در 

طبقه بندی های سنی واکسینه 
شوند عادالنه نیست و این 
افراد باید به دلیل شرایط 

خاص به صورت ویژه مورد 
توجه قرار گیرند

سراج: از نظر سازمان 
بهزیستی تمامی جامعه 
هدف این سازمان در 

اولویت واکسیناسیون قرار 
دارند اما محدودیت های 

ستاد ملی مدیریت کرونا را 
هم در نظر می گیریم
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 ادامه از صفحه 17
مراکز  زیادی  تعداد  »بهزیستی  افزود:  وی 
حوزه  بهبودی  اقامتی  مراکز  مانند  شبانه روزی 
اعتیاد) ماده 15 وماده 1۶( و صدها مرکز کودکان 
ونوجوانان فاقد سرپرست دارد و یا حدود یک 
میلیون و 500 هزار نفر معلول تحت پوشش که 
بیش از 750 هزار نفر آنان معلول شدید و بسیار 
شدید هستند که تنها حدود 50 هزار نفر آنها 
تنها  در مراکز شبانه روزی هستند و ستاد ملی 
این معلوالن حاضر در مراکز شبانه روزی را در 
اولویت واکسیناسیون قرار داده است و سایر افراد 
در اولویت قرار نگرفتند. علی رغم اینکه همه این 
افراد به دلیل شرایط خاصی که دارند باید در فاز 
اول قرار می گرفتند ما هم این تصمیم را پذیرفتیم 
اما می خواهیم آنچه را مصوب و ابالغ شده است 
اجرا شود و امیدواریم سایر افراد تحت پوشش 
بهزیستی که نام بردم در مراحل بعدی در اولویت 
قرار بگیرند. صادقانه عرض کنم در این خصوص 
بهزیستی خویشتن داری کرده است تا به  ستاد ملی 
مدیریت کرونا و دست اندرکاران مربوط به اجرای 

واکسیناسیون کمک شود.«
علی همت محمود نژاد، مدیرعامل انجمن حمایت 
از معلوالن ایران نیز با اشاره به وضعیت نگران 
کننده معلوالنی که توسط خانواده ها نگهداری 
مراکز  در  که  »معلوالنی  کرد:  اظهار  می شوند 
بهزیستی  سازمان  از سوی  می شوند  نگهداری 
واکسینه شده اند، اما برای معلوالنی که در خانه 
و توسط خانواده ها نگهداری می شوند هنوز هیچ 
دستورالعمل خاصی ارائه نشده و درخواست ما 
به طور  اسرع وقت  در  هم  آنها  که  است  این 

رایگان واکسینه شوند.«

سرعت پایین واکسیناسیون
پایین  سرعت  به  انتقادات  این  عمده  اگرچه 
واکسیناسیون در کشور بازمی گردد که موجب 
شده است تا بسیاری از گروه ها همچنان در انتظار 
واکسن کرونا باشند. به گفته حمید سوری رئیس 
کمیته اپیدمیولوژی کشوری در روز باید بین 300 
تا 400 هزار دوز واکسن کرونا تزریق شود این 
در حالیست که روزانه 20 تا 30 هزار واکسن 
تزریق می شود به همین دلیل شاید همین سرعت 
پایین واکسیناسیون موجب شده باشد تا نگرانی ها 
از روند واکسیناسیون جامعه معلوالن کشور نیز 

افزایش پیدا کند. این نگرانی ها در زمان تزریق 
واکسن به بیماران خاص نیز وجود داشت اما به 

تدریج با سرعت بخشی تزریق واکسن عمده این 
بیماران واکسن خود را دریافت کردند.

مدل بیماران خاص
یونس عرب مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران 
تاالسمی در این رابطه به سپید گفت: »در اوایل 
شروع واکسیناسیون در کشور محدودیت هایی 
وجود داشت و نگرانی هایی در این رابطه داشتیم 
با سرعت بخشی واکسیناسیون 12 هزار بیمار 
تاالسمی واکسن دریافت کردند و روند به خوبی 
طی شد. اگرچه تبلیغات منفی ضد واکسن موجب 
شده تا برخی از بیماران خاص خود را از دریافت 
واکسن محروم کنند و متأسفانه دولت هم پاسخ 
تبلیغات منفی نمی دهد.« عرب  این  به  منطقی 
یادآور شد: »خوشبختانه تمامی گروه های بیماران 
خاص در یک زنجیره واحد واکسینه شده اند و در 
حال حاضر نگرانی در این رابطه وجود ندارد.« 

مهدی شادنوش رییس مرکز مدیریت پیوند و 
درمان بیماری های وزرات بهداشت، چگونگی 
بیماران  واکسن  تزریق  به  بخشی  سرعت 
سند  اساس  کرد:»بر  تشریح  چنین  را  خاص 
ملی واکسیناسیون هنوز در فاز واکسیناسیون 
بیماران خاص و صعب العالج قرار نگرفتیم و 
قرار بود در بخش دوم فاز دوم تزریق واکسن 
از  بعد  که  شود  انجام  بیماران  این  به  کرونا 
سالخورده  بیماران  و  سالمندان  واکسیناسیون 
نوبت به بیماران خاص و صعب العالج می رسید، 
اما با صحبت هایی که با کمیته فنی واکسیناسیون 
با تشریح شرایط خواهش کردیم  انجام شد، 
از  سهمی  و صعب العالج  خاص  بیماران  که 
باشند.  داشته  کشور  واکسیناسیون  کلی  سهم 
به همین دلیل درصدی از هر محموله واکسنی 
که در کشور توزیع شد، برای بیماران خاص و 
صعب العالج اختصاص داده شد.براین اساس 
خاص  بیمار  هزار   70 حدود  چیزی  تاکنون 
کووید-19  علیه  کشور  در  صعب العالج  و 
برحسب اولویت هایی که وجود داشته، واکسینه 
شدند. به طوری که بیماران دیالیزی، تاالسمی 
و هموفیلی و... که بیشتر باید به مراکز درمانی 
مراجعه می کردند، در اولویت بودند تا به مرور 
صعب العالج  و  خاص  بیماران  واکسیناسیون 
»با در اختیار گرفتن  کامل شود.« وی گفت: 
واکسن کرونای کافی به سرعت می توان تمام 
بیماران خاص، صعب العالج و نادر را تحت 
سامانه  طبق  داد.  قرار  واکسیناسیون  پوشش 
وزارت بهداشت 540 هزار بیمار نادر و خاص 
و صعب العالج داریم که 70 هزار نفر از آنها 

تاکنون واکسن را دریافت کرده اند.«
با توجه به گفته های شادنوش می توان از راهکاری 
که برای بیماران خاص استفاده شد برای سرعت 
نیز  معلوالن  واکسیناسیون جامعه  به  بخشیدن 
استفاده کرد و هرچه زودتر آنان را نیز واکسینه 

کرد تا هر گونه احساس بی عدالتی از میان برود.

محمود نژاد: معلوالنی که 
در مراکز نگهداری می شوند 

از سوی سازمان بهزیستی 
واکسینه شده اند، اما برای 

معلوالنی که در خانه و توسط 
خانواده ها نگهداری می شوند 

هنوز هیچ دستورالعمل 
خاصی ارائه نشده و 

درخواست ما این است که 
آنها هم در اسرع وقت به 

طور رایگان واکسینه شوند
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