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استاندار تهران عنوان کرد خبـر

تزریق واکسن به بیش از۸۳۸ هزار نفر در استان تهران
نگرانی ازابتالی عوامل اجرایی انتخابات به کرونا

استاندار تهران از تزریق واکسن کرونا به 8۳8 هزار و ۳00 
نفر در استان تهران خبر داد.

جلسه  پایان  در  بندپی  محسنی  انوشیروان  سپید،  گزارش  به 
امروز  »در جلسه  تهران گفت:  استان  با کرونای  مقابله  ستاد 
در   19 کووید  بیماری  روند  وضعیت  از  گزارشی  )دوشنبه( 
استان تهران ارائه شد که نشان میداد میزان بستری ها تا صبح 

امروز در استان تهران 41۲0 نفر بوده است.«
روز  چهار  سه  ظرف  می دهد  نشان  »بررسی ها  افزود:  وی 
اخیر روند کاهشی قبلی با شیب کاهشی مواجه شده و ظرف 
گرفته  قرار  نفر   4000 رِنج  در  بستری ها  تعداد  روز   4 این 
است ، لذا باید رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری 
کاهشی  روند  تا  کنیم  پیگیری  بیشتری  با شدت  را  اجتماعی 

باشد.« داشته  ادامه  گذشته 
بندپی گفت: »موضوع رعایت پروتکل های بهداشتی در تبلیغات 
انتخابات باید مورد توجه فرمانداران و روسای دانشگاه های 
کرونا  ملی  ستاد  مصوبات  به  بنا  و  گیرد  قرار  پزشکی  علوم 
رعایت شود تا بعد از ۲8 خرداد شاهد رشد بیماری در کشور 

نباشیم.« و به ویژه استان تهران 
وی تاکید کرد: »نگرانی در مورد عوامل اجرایی انتخابات به 
لحاظ سالمت و ابتال به کرونا وجود دارد که در مورد کاهش 
این عوامل و همچنین کاهش ناظرین کاندیداها سرصندوق ها 
موضوعی مطرح و مقرر شد در قرارگاه و کمیته امنیتی ستاد 
اجرایی  برای عوامل  اطمینانی  تا  با کرونا مطرح شود  مقابله 

ایجاد شود.«
در  واکسیناسیون  در خصوص  همچنین  تهران  استاندار 

۷5 مرکز برای تزریق واکسن کرونا  استان تهران گفت: »
اولویت بندی  براساس  تا  می کنند  فعالیت  تهران  در 
گروه های سنی تعیین شده ستاد ملی، کار واکسیناسیون 
یعنی  تفر   ۳00 و  هزار   8۳8 تاکنون  که  شود  پیگیری 

که  شدند  واکسینیه  استان  جمعیت   5.8 معادل  تقریبا 
درصد   5.۷ که  کشور  جمعیت  میناگین  با  مقایسه  در 
است استان تهران یک دهم درصد از میانگین کشوری 

است.« باالتر 

کاهش  شاهد  اینکه  بیان  با  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
هفت درصدی در موارد فوتی کرونا در هفته دوم خرداد 
ماه بودیم، گفت: »البته متاسفانه در برخی شهرستان های 
و  هندی  یافته  جهش  کرونا  ویروس  انتشار  با  قرمز 
صورت  در  مطمئنا  که  هستیم  مواجه  جنوبی  آفریقای 
تجربه  تکرار  شاهد  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  عدم 

بود.« خواهیم  گذشته  سخت  روزهای 

آخرین  درباره  الری،  سادات  سیما  سپید،  گزارش  به 
هفته  »در  کشور، گفت:  در   19 کووید  بیماری  وضعیت 
تعداد  در  درصدی   ۳.۶ کاهش  شاهد  ماه  خرداد  دوم 
موارد  در  درصدی   ۷ کاهش   ،19 کووید  بستری  موارد 
فوتی و کاهش ۲.۷ درصدی در تعداد مراجعات سرپایی 

هستیم.« قبل تر  هفته  به  نسبت  کرونا  مثبت 
بستری  مثبت  موارد  بروز  میزان  »بیشترین  افزود:  وی   
کرونا در کشور در هفته گذشته به ترتیب در استان های 
و  هرمزگان  و  خوزستان  ایالم،  بختیاری،  و  چهارمحال 
ناشی  میر  و  مرگ  موارد  بروز  میزان  بیشترین  همچنین 
از بیماری کووید 19 در استان های البرز، قزوین، چهار 
محال و بختیاری و آذربایجان شرقی گزارش شده است.«
تداوم  مشاهده  وجود  با  »متاسفانه  داد:  ادامه  الری 
هفته  در   19 کووید  بیماری  موارد  در  نزولی  روند 
کشور  در  بیماری  موارد  نمودار  کاهشی  شیب  گذشته، 
این  که  شده  متوقف  استان ها  برخی  در  و  کند  بسیار 
برای  جدی  خطری  زنگ  عنوان  به  می تواند  موضوع 

شود.« قلمداد  ما 

 الری گفت: »طبق آخرین بررسی های صورت پذیرفته 
حدود  کشور  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  میزان 
۷0 درصد است که با حد مطلوب فاصله زیادی دارد.«
به  عمل  میزان  که  است  حالی  در  »این  افزود:  وی 
سیستان  مانند  استان ها  برخی  در  بهداشتی  توصیه های 
آذربایجان  و  کردستان  همدان،  ایالم،  بلوچستان،  و 
است.« متوسط کشور  میزان  از  پایین تر  مراتب  به  غربی 

 1۳۳۳ تعداد  ماه  »در هفته دوم خرداد  داد:  ادامه  وی 
مواد  فروش  و  عرضه  توزیع،  تهیه،  مراکز  از  مورد 
دلیل  به  کشور  کارگاهی  و  عمومی  اماکن  و  غذایی 
اخطار،  از  پس  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  عدم 

ند.« شده ا پلمب 
بنابر اعالم  وبدا، سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: 
متاسفانه در  به اطالع رسانده ایم،  »همان طور که پیش تر 
برخی شهرستان های قرمز با انتشار ویروس کرونا جهش 
مطمئنا  که  هستیم  مواجه  جنوبی  آفریقای  و  هندی  یافته 
شاهد  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  عدم  صورت  در 

بود.« خواهیم  گذشته  سخت  روزهای  تجربه  تکرار 

سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد

کاهش هفت درصدی فوت ناشی از کرونا  در هفته دوم خرداد
هشدار درباره شیوع کرونای جهش یافته
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در گفت وگو با مدیر پروژه فاز 3 کارآزمایی بالینی واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا عنوان شد خبـر

تولید واکسن کرونای انستیتو پاستور ایران 
با نام تجاری »پاستوکوَوک«

مشترک  کرونای  واکسن   ۳ فاز  بالینی  کارآزمایی  پروژه  مدیر 
ایران و کوبا، گفت: »واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا با 
و  تولید  ایران  پاستور  انستیتو  در  »پاستوکوَوک«  تجاری  نام 

عرضه خواهد شد.«
به گزارش سپید، احسان مصطفوی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
»این  گفت:  واکسن،  این  بالینی  کارآزمایی  از  خبرها  آخرین 
طرح از ششم اردیبهشت ماه در شهر اصفهان آغاز شد و در 
8 شهر کشور داوطلبین وارد مطالعه شدند. تزریق اول واکسن 
خوشبختانه روی ۲4 هزار نفر به پایان رسیده است و تزریق 

دوم هم تا روز یکشنبه ) 1۶ خرداد ماه( در 5 شهر اصفهان، 
زنجان، همدان، بندرعباس و کرمان آغاز شده است و ان شاهلل 
تا چهارشنبه این هفته، سه شهر دیگر هم تزریق دوم را آغاز 

خواهند کرد.«
یعنی حدود  از جمعیت هدف  یک سوم  »تاکنون  افزود:  وی 
8000 نفر واکسن دوم خود را دریافت کرده اند. فاز یک و دو 
مطالعات بالینی این واکسن در کشور کوبا بر جمعیتی حدود 
1000 نفر انجام شده است و فاز سوم آن در ایران روی ۲4 

هزار نفر و در کوبا بر 44 هزار نفر دنبال می شود.«

این اپیدمیولوژیست ادامه داد: »این کاندید واکسن یک پروتئین 
نوترکیب و حاوی بخش RBD از ژن اسپایک ویروس عامل 
کووید-19 است. جهت حفظ پایداری این پروتئین، ماده موثره 
واکسن با ترکیب استاندارد واکسن کزاز، کنژوگه شده است. 
این واکسن در ۲ دوز و به فاصله ۲8 روز از یکدیگر استفاده 
می شود. خوشبختانه چه در تزریق اول و چه در تزریق دوم 
تاکنون عوارض جانبی گزارش شده خفیف بوده و این واکسن 

تاکنون بی خطر به نظر می رسد.«
وی در ادامه تاکید کرد: »هدف گذاری ما این است که دو هفته 
و  کنیم  آغاز  را  واکسن  اثربخشی  مطالعه  دوم،  تزریق  از  بعد 
پیش بینی می شود داوطلبین در یک بازه زمانی ۳ ماهه بعد از 
تزریق دوم در شهرهایی که دو ُدز تزریق واکسن را دارند  و در 
یک بازه زمانی 5 ماهه در شهرهایی که ۳ ُدز تزریق واکسن را 
دارند )تزریق یک ُدز اضافه یادآور( مورد پیگیری برای گزارش 
نیز  زمانی  بازه  این  در  و  گیرند  قرار  اثربخشی  بررسی  نهایی 

گزارش میانی بررسی اثربخشی انجام شود.«
مصطفوی در خاتمه اظهار کرد: »تولید این واکسن به طور موازی 
با انجام کارآزمایی بالینی فاز ۳ در انستیتو پاستور ایران آغاز 
شده است تا پس از مشخص شدن اثربخشی واکسن و کسب 
مجوزهای الزم بتواند وارد برنامه واکسیناسیون عمومی کشور 
شود. ان شااهلل پس از تایید، واکسن با نام تجاری "پاستوکوَوک" 
وارد بازار خواهد شد. ظرفیت تولید هدف گذاری شده  ماهیانه 
حدود یک میلیون ُدز است و برنامه ریزی شده است تا از ابتدای 
پاییز با توسعه زیرساخت های تولید، ظرفیت تولید به ۳ میلیون 
ُدز در ماه برسد و امیدواریم این واکسن در کنار سایر واکسن ها 
ایران  پاستور  انستیتو  و  کند  برطرف  را  نیاز کشور  از  قسمتی 
بتواند در کنار سایر اقدامات تشخیصی و کنترلی کووید19 که 
تاکنون انجام داده است، این واکسن را هم سریع تر در دسترس 

عموم مردم قرار دهد.«

براساس اعالم  مرکز روابط عمومی و اطالع 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  رسانی 
پزشکی، تا کنون 4 میلیون و ۲۳0 هزار و 484 
نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۶58 هزار و ۲85 
نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به 4 میلیون 

و 888 هزار و ۷۶9 ُدز رسید.
برپایه این اطالعیه از دیروز تا امروز 1۷ خرداد 
1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
4 هزار و 90۷ بیمار جدید مبتال به کووید19 در 
کشور شناسایی شد که 940 نفر از آنها بستری 
شدند و مجموع بیماران کووید19 در کشور 
به دو میلیون و 9۷1 هزار و ۲۷0 نفر رسید.

همچنین متاسفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، 
1۲0 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 

و مجموع جان باختگان این بیماری به 81 هزار 
و 18۳ نفر رسید و خوشبختانه تا کنون دو میلیون 
5۶5 هزار و 9۷۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و 

یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
براساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت بهداشت، ۳ هزار و ۶8۷ نفر 
بخشهای  در  کووید19  به  مبتال  بیماران  از 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت 
قرار دارند و تا کنون ۲0 میلیون و 81۲ هزار 
و 819 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور 

انجام شده است.
در پایان اطالعیه اعالم شده است: در حال 
حاضر 1۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲01 
شهر در وضعیت نارنجی، ۲۳1 شهر در وضعیت 

زرد قرار دارند.

آخرین آمار کرونا در ایران

۱۲۰ فوتی و شناسایی ۴۹۰۷ مبتال به کرونا
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در گزاره برگ شماره ۲۸ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید19 وزارت بهداشت تشریح شد خبـر

بررسیادعایمغناطیسیشدنبدنبراثرتزریقواکسن
مدتی است که در بین مردم و در فضاهای مجازی 
بحثی ایجاد شده که تزریق واکسن های کووید-19 
منجر به مغناطیسی شدن بدن می شود. این امر 
سبب ایجاد نگرانی هایی در جامعه شده است.

ساماندهی  کمیته  بررسی  سپید،  گزارش  به 
تحقیقات کووید-19 وزارت بهداشت در این 
گزاره برگ نشان می دهد، اگر این واکسن ها 
قابلیت ایجاد یک میدان مغناطیسی را در بدن 

واکسنها  خود  محتویات  باید  یا  باشند  داشته 
خواص مغناطیسی داشته باشند یا اینکه خاصیت 

مغناطیسی را در بدن القا نمایند.
در این گزاره برگ سعی شده است تا با تکیه بر 
شواهد علمی به این نگرانی و پرسش های پیرامون 

آن پاسخ داده شود.
این گزاره برگ در فایل پیوست قابل مشاهده 

است.



فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران:

الکترونیکی شدن خدمات سالمت اجتناب ناپذیر است
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
کالنشهر تهران گفت: »خدمات الکترونیک 
سالمت یکی از نیازهای قطعی نظام سالمت 
محسوب می شود و بر خالف نگاه های اولیه 
که این خدمات را غیرضروری می دانستند، 
در حال حاضر الکترونیکی شدن خدمات 
سالمت و به خصوص اجرای نسخه نویسی 

است.« ناپذیر  اجتناب  الکترونیک 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، علیرضا زالی درباره اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک 
افزود: »خدمات الکترونیکی سالمت منجر به افزایش دسترسی، شفافیت، سرعت باال در 

ارائه خدمات شده و در اجرای برنامه های مبتنی بر مشتری مداری مفید خواهد بود.«

که  است  الکترونیکی  نسخه  سالمت،  الکترونیک  خدمات  اصلی  »حلقه  داد:  ادامه  وی 
اجرای آن به پشتوانه غنی نیاز دارد. نظر سازمان بیمه سالمت نیز همواره این بوده که 
با اجرای برنامه های آموزشی و تعامل با دانشگاه های علوم پزشکی، طرح نسخه نویسی 
الکترونیکی در حداقل زمان ممکن اجرایی شده و از صاحبان این فرآیند هم استفاده شود.«
نسخه  طرح  تکمیل  »برای  کرد:  بیان  تهران  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
نویسی الکترونیک به هماهنگی ها و همراهی هایی نیاز است که دانشگاه های علوم پزشکی 

نیز در این زمینه اعالم آمادگی کرده اند.«
زالی افزود: »ریل گذاری مناسبی در زمینه اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک انجام شده 
و در آینده نیز این مسیرادامه پیدا می کند، زیرا اجرای این موارد اجتناب ناپذیر است.«

ما  به  کرونا  ویروس  »شیوع  گفت:  تهران  کالنشهر  در  کرونا  با  مقابله  ستاد  فرمانده 
اگر  و  بگیرد  شکل  اداری  و  خدماتی  حوزه  در  جدیدی  مراودات  باید  که  داد  نشان 
ضرورت  می کرد،  پیدا  مناسبی  پیشرفت   ۱۹ کووید  بیماری  شیوع  از  قبل  طرح  این 
آمدهای  الکترونیک و کاهش رفت و  فرآیندهای  از  استفاده  بیشتر حس می شد و  آن 
الکترونیک  نویسی  نسخه  طرح  اجرای  به  کرونا،  ویروس  شیوع  علت  به  فیزیکی 

است.« داده  مناسبی  شتاب 

خبـر

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر شفاف سازی فرایندها:

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه 
در  جدی  صورت  به  شفافیت  موضوع 
بارگذاری  گفت:  می شود،  پیگیری  سازمان 
این  تارنمای  در  کمیسیون ها  و خروجی  آرا 
عملی  اقدامات  از  یکی   ۹۸ سال  از  سازمان 

در این راستا بوده است.
با  ساز  شانه  محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
دارو  و  غذا  سازمان  رویکرد  اینکه  بر  تاکید 
طی سه سال گذشته همواره حمایت از تولید 
داخل بوده است، اظهار کرد: »در شرایطی که 
می گرفت  قوت  جدی  صورت  به  تحریم ها 
و تامین ارز مورد نیاز برای دارو، تجهیزات 
اصلی  مسئله  به  واقعا  شیرخشک  و  پزشکی 
کنترل  اقالم  این  بازار  اگر  بود،  شده  تبدیل 
میزان  این  با  توانستیم  نمی  قطعًا  نمی شد، 
عمومی  انتظارات  بود،  دسترس  در  که  ارز 

کنیم.« مدیریت  را 
و  تحریم ها  تشدید  با  »همزمان  افزود:  وی 
تشکیل قرارگاه سازمان غذا و دارو، کمیتههای 
که  متخصصی  مشاوران  با حضور  تخصصی 
برنامه ریزی  نبودند  ذی نفع  حوزه  این  در 

این  بر  نشود؛  ایجاد  منافع  تعارض  تا  شد 
حضور  با  قرارگاه  رسمی  ۳۱جلسه  اساس 
وزیر بهداشت تشکیل و عملکرد و وضعیت 
با  همچنین  شد.  بررسی  دارو  و  غذا  حوزه 
دعوت از مسئوالن و اعضای سندیکای مرتبط، 

در  اما  بردیم  می  بهره  آنان  نظرات  نقطه  از 
اجازه  سیاستگذاری،  و  تصمیم سازی  مرحله 
ذینفع  شخصًا  خودشان  که  کسانی  ندادیم 

باشند.« داشته  این حیطه حضور  در  هستند 
در  اینکه  بیان  با  دارو  و  غذا  سازمان  رییس 

سوء  از  سنگینی  بار  و  منفی  نگاه  گذشته 
عملکرد نسبت به سازمان غذا و دارو در افکار 
عمومی، بین مسئوالن و دستگاه های نظارتی 
شکل گرفته بود، موضوع شفافیت را یکی از 
کلیدی ترین راهبردهای سازمان عنوان کرد و 
شفافیت،  مبحث  اهمیت  به  توجه  »با  گفت: 
تمامی تصمیمات و خروجی کمیسیون ها روی 
سایت سازمان قرار گرفت تا تمام ذی نفعان 
به آن دسترسی داشته و آن را مشاهده کنند.«
وی تصریح کرد: »با تشدید نظارت ها برخی 
کارشناسان که شائبه دخالت در امور داشتند 
یا در مسیر قضایی  از سازمان جدا شدند و 
نگاه  امروز  شد. خوشبختانه  برخورد  آنها  با 
دستگاه های نظارتی بر اقدامات سازمان غذا 
و دارو مثبت تر از گذشته است و آن را یک 
سازمان با فرایندهای اصالح شده می دانند، 
و  مشکالت  تمام  بگوییم  خواهیم  نمی  البته 
مسائل موجود برطرف شده، اما واقعیت این 
بهداشت  وزیر  دستور  اساس  بر  که  است 
رویکرد حاکم در سازمان کاماًل اصالحی و 

به سمت پاکی و شفافیت است.«

نگاه دستگاه های نظارتی به سازمان، مثبت تر از گذشته است

شماره ۱۹50 5   ۱۸ خرداد ۱400

بط عمومی و اطالع رسانی وزارت  رئیس مرکز روا
کرد:  اعالم  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
اسکن  سی تی  دستگاه   ۱40 از  »بهره برداری 
ماهه   ۱4 پویش  دستاوردهای  جمله  از  اسپیرال 

» است. سالمت«  »ره 
دوشنبه  روز  جهانپور  کیانوش  سپید،  گزارش  به 
۱4 ماه تالش مدافعان  در توییتی نوشت: »ره آورد 
توسعه،  سالمت«،  »ره  سراسری  پویش  در  سالمت 

برداری  بهره  بیمارستان،   ۱40 بازسازی  و  نوسازی 
CT-Scan اسپیرال، افتتاح ۱400  از ۱40 دستگاه 
بهره  و  درمانی  و  بهداشتی  آموزشی،  بزرگ  پروژه 
اعتباری  با  بیمارستانی  تخت  هزار   ۱4 از  برداری 

است.« ریال  میلیارد  هزار   ۱40 بر  افزون 
طرح پویش ملی ره سالمت از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ 
دوازدهم  دولت  پایان  تا  است  قرار  و  شده  آغاز 

برسد. پایان  به 

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت:

 ۱۴۰ دستگاه سی تی اسکن در بیمارستان ها به بهره برداری رسید
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۱00 تن از رهبران سابق جهان از کشورهای گروه 7 خواستند که هزینه واکسیناسیون جهانی کووید ۱۹ را بپردازند خبـر
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60 میلیارد دالر 
گروه 7 ساالنه 30 میلیارد دالر برای دو سال بپردازد

نخست  جمهور،  روسای  شامل  سابق  مقام های  از  تن   100
وزیران و وزرای امور خارجه، از کشورهای ثروتمند عضو 
گروه اقتصادی هفت خواستند تا به منظور کمک به متوقف 
سازی جهش کروناویروس و بازگشتش به عنوان یک تهدید 
جهانی، هزینه واکسیناسیون جهانی مربوط به کروناویروس 

کنند. پرداخت  را 

به گزارش سپید به نقل از خبرگزاری رویترز، این مقامات 
این درخواست را در آستانه نشست گروه  و رهبران ارشد 
در  و  شده  آغاز  آینده  جمعه  روز  از  که  انگلیس  در  هفت 
با  آمریکا  جمهور  رئیس  بایدن،  جو  است  قرار  جریانش 
ایتالیا، کانادا و ژاپن دیدار  رهبران انگلیس، فرانسه، آلمان، 

کردند. مطرح  باشد،  داشته 

در  جهان  کشورهای  سابق  ارشد  رهبران  و  مقامات  این 
سال  در  جهانی  همکاری  گفتند،  هفت  گروه  به  خود  نامه 
دوره  یک  می تواند   ۲0۲1 سال  اما  خورد  شکست   ۲0۲0

بزند. رقم  را  جدید 
گروه  و  هفت  گروه  اینکه  شد:  تصریح  نامه  این  در 
دسترس  در  و  کرده  آماده  را  واکسنها  حمایتشان  با   ۲0
دهند  قرار  پایین  و  متوسط  آمد  در  سطح  با  کشورهای 
راهبردی  منافع  راستای  در  بلکه  نیست  خیریه  کار  یک 

است. کشوری  هر 
تونی  و  براون  گوردون  نامه  این  کننده های  امضا  جمله  از 
کل  دبیر  مون،  کی  بان  انگلیس،  اسبق  وزیران  نخست  بلر، 
بودند. آفریقا  از رهبران سابق  15 تن  سابق سازمان ملل و 
به  که  دیگری  رهبران  و  هفت  گروه  داشتند،  تصریح  آنها 
باید تضمین کنند که برای مبارزه  اجالسش دعوت شده اند 
بر  بالغ  هزینه ای  پرداخت  به  جهان  در سطح  گیری  همه  با 
حدود ۳0 میلیارد دالر در سال برای مدت دو سال بپردازند.
هفت  گروه  سوی  از  پول  این  پرداخت  کرد:  اظهار  براون 
متوقف  منظور  به  خود  از  حفاظت  این  نیست،  خیریه  کار 
آن  دوباره  بازگشت  و  بیماری  جهش  و  گسترش  ساختن 

است. ما  همه  تهدید  برای 
او در بیانیه ای گفت: هزینه کردن به میزان ۳0 پنس )0.4۳ دالر( 
به ازای هر شخص در هفته در انگلیس هزینه ای کوچک است 

که به منظور بهترین سیاست بیمه در جهان پرداخت می شود.
را  "کودکان  خیریه  بنیاد  سوی  از  نظرسنجی  یک  اخیرا 
در  قدرتمندی  عمومی  حمایت  که  دریافت  دهید"  نجات 
مبلغ  پرداخت  از  کانادا  و  آلمان  فرانسه،  انگلیس،  آمریکا، 
۶۶ میلیارد دالری مورد نیاز برای واکسنهای کووید-19 در 

دارد. از سوی گروه هفت وجود  سطح جهانی 

همزمان با روز جهانی ایمنی مواد غذایی، 
بر   )WHO( بهداشت  جهانی  سازمان 
ارزش امنیت و سالمت مواد غذایی در 
دوران همه گیری کووید-19 تاکید کرد.
به  ژوئن  ماه  هفتم  سپید،  گزارش  به 
غذایی  مواد  ایمنی  جهانی  روز  عنوان 
نامگذاری شده تا سطح آگاهی افراد در 
غذایی  مواد  از  ناشی  بیماری های  مورد 
تشخیص  پیشگیری،  به  و  یافته  افزایش 

بیماری ها کمک شود. و مدیریت 
امسال همزمان با روز جهانی ایمنی مواد 
غذایی، ناظران جهانی ایمنی مواد غذایی 
به طور ویژه خطرات ناشی از الگوهای 
مضر غذایی در زمینه شیوع کروناویروس 
را برجسته کرده اند زیرا این باور وجود 
میان  در  بیماری  این  گسترش  که  دارد 
انسانها  مربوط به »بازار مرطوب« شهر 

ووهان چین بوده است.

هفتم   )WHA( بهداشت  جهانی  مجمع 
ژوئن را روز مهمی برای افزایش آگاهی 
در مورد اهمیت ایمنی مواد غذایی و بهبود 
و ارتقای اقدامات برای پیشگیری از بروز 
بیماریهای ناشی از مواد غذایی آلوده در 
جهانی  و  ای  منطقه  ملی،  محلی،  سطح 
عنوان کرده که می تواند اقدامات جهانی 
با هدف حفظ ایمنی مواد غذایی به منظور 
کاهش فشار ناشی از بیماریهای مرتبط با 

مواد غذایی آلوده را تقویت کند.
برای  امروز  ایمن  »غذای  شعار  امسال 
جهانی  روز  مناسبت  به  سالم«  فردایی 
ایمنی مواد غذایی انتخاب شده است. با 
انتخاب این شعار سازمان جهانی بهداشت 
قصد دارد این واقعیت را تاکید کند که 
فواید  بی خطر،  غذای  مصرف  و  تولید 
فوری و بلند مدت برای بشر، کره زمین 

و اقتصاد دارد.

هندوستان  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
تاکید  بهداشت  جهانی  سازمان  تایمز، 
دارد شناخت ارتباط بین سالمت بشر، 

و  زیست  محیط  گیاهان،  حیوانات، 
آینده  در  ما  نیازهای  رفع  به  اقتصاد 

کمک خواهد کرد.

تاکید سازمان جهانی بهداشت بر ارزش سالمت غذا در دوران کرونا



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

شماره 1950 187 خرداد 1400
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جدیدترین آمار همه گیری کرونا در جهان خبـر

شماره 1950 18 خرداد 1400

بیش از ۱۷۴ میلیون مبتال تاکنون
ناشی  کووید-19  بیماری  به  مبتالیان  شمار 
به  تاکنون  جهان  در  کروناویروس جدید  از 
1۷4 میلیون و 5۲ هزار و 58۶ نفر رسیده و 
نیز  نفر   ۲9 ۷44 هزار و  مرگ سه میلیون و 
ابتال به این بیماری تأیید شده است. اثر  بر 

تازه ترین  بنابر  همچنین  سپید،  گزارش  به 
آمارها تاکنون 15۷ میلیون و ۶4 هزار و ۶00 
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 
بیماری  این  و  دارد  ادامه  است،  یافته  شیوع 

می گیرد. قربانی  دنیا  در  همچنان 
مبتال  میلیون   ۳4.۲ از  بیش  با  تاکنون  آمریکا 
در  همچنان  قربانی  هزار   ۶1۲ از  بیش  و 
بیماری  با  درگیر  کشورهای  فهرست  صدر 

کووید-19 قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از ۲8.9 میلیون مبتال پس 
و  دارد  قرار  جهانی  دوم  رتبه  در  آمریکا  از 
آمار مبتالیان به کووید-19 در برزیل هم از 
1۶.9 میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر 
سومین کشور جهان به لحاظ باالترین شمار 

است. مبتالیان 
با  برزیل  کشورهای  متحده،  ایاالت  از  پس 
بیش از 4۷۳ هزار و هند با بیش از ۳49 هزار 
 19 کووید  قربانیان  آمار  باالترین  جانباخته 

را در این فهرست جهانی گزارش داده اند.
پرو  و  مکزیک  کشورهای  نیز  آن ها  از  پس 
بیشترین تعداد قربانیان این بیماری را در دنیا 
ثبت کرده اند. تعداد جانباختگان کووید-19 در 
مکزیک تاکنون بیش از ۲۲8 هزار و در پرو 

نیز بیش از 18۶ هزار نفر اعالم شده است.
انگلیس در بین کشورهای اروپایی  همچنین 
با گذشتن از آمار بیش از 1۲۷ هزار قربانی 
تاکنون بیشترین تلفات کرونا را در قاره سبز 
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.
 1۲۳ از  بیش  روسیه  کشورها،  این  از  پس 
هزار، فرانسه بیش از 109 هزار و کلمبیا نیز 
بیش از 91 هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری 

کووید-19 را گزارش داده اند.
به عالوه آلمان با بیش از 89 هزار، آرژانتین و 

ایران با بیش از 81 هزار، اسپانیا با بیش از 80 
هزار، لهستان با بیش از ۷4 هزار، آفریقای جنوبی 
با بیش از 5۶ هزار، اندونزی با بیش از 51 هزار و 
۶00، اوکراین با بیش از 51 هزار و 100 و ترکیه 
نیز با بیش از 48 هزار جانباخته دیگر کشورهایی 
هستند که تاکنون آمار باالی مرگ  و میر ناشی از 

کووید-19را ثبت کرده اند.
"ورلداُمتر"،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری در 10 
کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین 
امروز  صبح  تا  داشته اند  تاکنون  را  آمارها 

)دوشنبه( به ترتیب به شرح زیر است:
 ۷8۲ و  هزار   ۲10 و  میلیون   ۳4 آمریکا:   .1

مبتال، ۶1۲ هزار و ۳۶۶ قربانی
۲.هند: ۲8 میلیون و 909 هزار و 9۷5 مبتال، 

۳49 هزار و ۲۲9 قربانی
۳. برزیل: 1۶ میلیون و 94۷ هزار و ۶۲ مبتال، 

4۷۳ هزار و 495 قربانی
 ۷5۳ ۷1۲ هزار و  میلیون و  پنج  فرانسه:   .4

مبتال، 109 هزار و 998 قربانی
 980 و  هزار   ۲8۷ و  میلیون  پنج  ترکیه:   .5

مبتال، 48 هزار و 1۶4 قربانی
 4۳۷ و  هزار   1۲۶ و  میلیون  پنج  روسیه:   .۶

مبتال، 1۲۳ هزار و ۷8۷ قربانی
۷. انگلیس: چهار میلیون و 51۶ هزار و 89۲ 

مبتال، 1۲۷ هزار و 840 قربانی
 4۲8 ۲۳۲ هزار و  میلیون و  ایتالیا: چهار   .8

مبتال، 1۲۶ هزار و 5۲۳ قربانی
 4۳9 955 هزار و  میلیون و  9.آرژانتین: سه 

مبتال، 81 هزار و ۲14 قربانی
 ۷۷9 و  هزار   ۷08 و  میلیون  آلمان: سه   .10

مبتال، 89 هزار و 851 قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر در ۲8 کشور، 
شمار مبتالیان از رقم یک میلیون عبور کرده  
است و پس از ایاالت متحده، هند و برزیل - که 
دنیا  در  مبتالیان  شمار  رکورددار  کشور  سه 
روسیه،  ترکیه،  فرانسه،  کشورهای   - هستند 
اسپانیا،  آلمان،  آرژانتین،  ایتالیا،  انگلیس، 
کلمبیا، ایران، لهستان، مکزیک، اوکراین، پرو، 
چک،  جمهوری  جنوبی،  آفریقای  اندونزی، 
رومانی،  فیلیپین،عراق،  کانادا،  شیلی،  هلند، 
سوئد و بلژیک نیز بیش از یک میلیون مبتال 

کرده اند.ایسنا ثبت  را 

تا فرا رسیدن ماه مارس سال جاری میالدی،  
حدود شش میلیارد دالر در بخش تحقیق 
و توسعه واکسن های کرونا سرمایه گذاری 

شده است. 
آمریکا با صرف بیش از دو میلیارد و ۲00 
میلیون دالر، در صدر فهرست بزرگترین 
به  مربوط  مالی  منابع  پوشش دهندگان 
در  کرونا  واکسن های  توسعه  و  تحقیق 

می شود.  شناخته  جهان 
 Knowledge« در داده های مورد بررسی
 Portal on lnnovation and
مربوط  مبلغ   »Access to Medicines
واکسن  زمینه  در  ایران  سرمایه گذاری  به 

کووید-19 ذکر نشده است.
آقایی گرافیک: پدرام 

 Knowledge Portal داده ها:  منبع 
 on lnnovation and Access to

Medicines

کشورهایی با بیشترین سرمایه گذاری برای واکسن کرونا



با امضای معاونین بهداشت و درمان وزارت بهداشت

دستورالعمل اجرایی طرح درمان وابستگی به دخانیات 
در نظام درمانی کشور، با امضای علیرضا رییسی، 
معاون بهداشت و قاسم جان بابایی، معاون درمان 
وزارت بهداشت، به معاونین درمان دانشگاه های 

علوم پزشکی سراسر کشور، ابالغ شد.
به گزارش سپید، در این ابالغیه آمده است:

معاون محترم درمان دانشگاه، ها/ دانشکده های علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

به استناد ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و آیین  نامه اجرایی آن، مصوب 
سال ۱۳۶۵ هیات محترم وزیران و اصالحات سال 
۱۳۶۶ و بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیالت 
و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
مصوب سال ۱۳۶۷ و ماده ۲۴ قانون مربوط به امور 
پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 
۱۳۳۴ و اصالحات بعدی و ماده ۹ "قانون جامع کنترل 
و مبارزه ملی با دخانیات" مصوب سال ۱۳8۵ و آیین 
نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳8۶ هیات دولت به 
منظور ارتقای سالمت نسل حال و آینده از طریق 
ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمات درمان وابستگی 
به دخانیات برای متقاضیان این خدمت و فراهم نمودن 
زمینه مشارکت بخش  های غیر دولتی صالحیت  دار 
در اجرای قانون جامع دخانیات، دستورالعمل اجرایی 
طرح درمان وابستگی به دخانیات در نظام درمان 

کشور طبق موازین ذیل ابالغ می  گردد.
طبق ماده ۹ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  با دخانیات: 
پزشکی موظف است فعالیت پیشگیرانه، درمان و 
توانبخشی افراد مبتال به مصرف فرآورده  های دخانی 
و خدمات مشاوره ای ترک دخانیات را در خدمات 
اولیه بهداشتی ادغام و زمینه  های گسترش و حمایت 
از مراکز مشاوره  ای و درمانی غیردولتی ترک مصرف 

مواد دخانی را فراهم نماید. 

تعاریف 
ماده ۱( واحد مشاوره و درمان مصرف دخانیات: که 
در این آیین نامه به اختصار واحد نامیده می  شود 
به واحدهایی اطالق می  گردد که امکانات ارائه 
خدمات مشاوره و خدمات درمانی و پیشگیری از 
عود )بازگشت به مصرف( دخانیات را به مراجعان 
ارائه می نمایند، این خدمات باید مطابق با استاندارد 
خدمت مشاوره و درمان مصرف دخانیات که توسط 
معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی ابالغ می  گردد، باشد.
 ماده ۲( روش  های درمانی ترک دخانیات:

الف( خدمات درمانی: 
ترکیبات حاوی  به  نیکوتین:  جایگزین  های   
نیکوتین اطالق می  شود که به اشکال آدامس، برچسب 
جلدی، آبنبات و اسپری جهت جایگزینی نیکوتین 
محصوالت دخانی طبق استاندارد خدمت مشاوره و 

درمان مصرف دخانیات مصرف می  شوند.
 دارو های ترک دخانیات: به داروهایی مانند 
بوپروپیون و وارنیکلین اطالق می شود که برای کمک 
به فرایند ترک دخانیات طبق استاندارد خدمت مشاوره 

و درمان مصرف دخانیات تجویز می شود.
مصرف  با  مشاوره  مشاوره  ای:  خدمات  ب( 
 کنندگان و ترغیب آنان به ترک و آموزش روش 

 های نوین ترک با روش  های غیردارویی
ماده ۳( فرد دوره دیده: پزشکان و روانشناسانی 
که دوره آموزشی مشاوره و درمان مصرف دخانیات 
مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
برگزار  شده  اعالم  سرفصل  های  مطابق  که  را 

می گردد، گذرانده باشند.
گذراندن  برای  الزامی  روانپزشکان  تبصره: 
مصرف  درمان  و  مشاوره  آموزشی  دوره های 

دخانیات  نخواهند داشت.
آموزشی  دوره  مصوب:  آموزشی  دوره   )۴ ماده 
نظری و عملی بر اساس سر فصل های مصوب 
است که با همکاری معاونت های درمان و آموزشی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور و پس از اخذ مجوز 

از وزارت بهداشت برگزار می  گردد.

اهداف واحدهای مشاوره و درمان 
مصرف دخانیات

۱- تالش برای ترک کامل یا کاهش مصرف دخانیات 
و کاهش عوارض ناشی از مصرف این مواد در جامعه
۲-  افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص مضرات 
ناشی از استعمال دخانیات یا مواجهه با دود دست 

دوم مواد دخانی  

وظایف  
ماده ۶( معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی: گروه روانپزشکی و درمان اعتیاد 
مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های معاونت 

درمان وزارت بهداشت موظف است:
برگزاری  برای  الزم  آموزشی  سرفصل های   
دوره های آموزشی را با همکاری معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و 
فرایندهای اجرایی برگزاری این دوره های آموزشی 

را تعریف و ابالغ نماید.

 پشتیبانی مالی و اجرایی الزم را از دانشگاه ها/ 
دانشکده  های علوم پزشکی به عمل آورد.

 فرم ها و سامانه های آنالین مربوط به اجرای 
این طرح را طراحی و راه اندازی نماید.

دانشکده:  دانشگاه/  درمان  معاونت   )۷ ماده   
معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی موظفند 

در راستای اجرایی شدن اهداف این برنامه:
 منابع و تسهیالت الزم برای اجرا، پایش و 
با شرح وظایف زیر در  ارزشیابی این طرح را 
معاونت درمان دانشگاه/ دانشکده پیش بینی کند:
 هماهنگی الزم با کارشناسان مربوطه در گروه 
روانپزشکی و درمان اعتیاد مرکز مدیریت پیوند 
وزارت  درمان  معاونت  بیماری های  درمان  و 
بهداشت و سایر مجموعه های معاونت درمان و 
و  همکاران  سایر  و  دانشگاه  بهداشتی  معاونت 

سازمان های ذیربط در سطح استان
 پیگیری اجرایی امور مربوط به واحدهای مشاوره 
و درمان مصرف دخانیات و ابالغ آیین  نامه  ها 
درمان  معاونت  از  دریافتی  دستورالعمل  های  و 

وزارت به واحدها
 پیگیری اجرایی برگزاری دوره های آموزشی 

مصوب
 ارتباط با واحدهای راه  اندازی شده و پیگیری 

مسائل و مشکالت آنان
 گزارش  گیری هر شش ماه یک بار از واحدها 
تهیه شده در  بر اساس فرم های ثبت اطالعات 
اطالعات  ارسال  و  وزارت  درمان  معاونت 
جمع آوری شده به صورت مکتوب یا آنالین به 

معاونت درمان
 نظارت بر روند فعالیت  های واحدها

 پس از اخذ مجوزهای الزم برای برگزاری 
دوره  های مصوب آموزشی مربوط به این طرح 
و انجام هماهنگی  های الزم نسبت به برگزاری 

این دوره  ها اقدام نمایند.
 گواهی های الزم را به پزشکان و واحدهای 
متقاضی ارائه خدمات مشاوره و درمان مصرف 

دخانیات ارائه کنند.

ماده 8( شرح خدمات واحدهای مشاوره و درمان 
مصرف دخانیات

 پذیرش آزاد داوطلبان درمان مصرف دخانیات و 
ارائه خدمات مشاوره  ای، روانشناسی-روانشناختی، 
اساس  بر  دارویی  درمان  و  رفتاری  مهارت  های 
استاندارد خدمت مشاوره و درمان مصرف دخانیات
 ارائه آموزش  های الزم برای تداوم برنامه ترک 
در مراجعان بر اساس استاندارد خدمت مشاوره و 

درمان مصرف دخانیات
 فراهم کردن جزوات و اقالم آموزشی الزم و 

ارائه به بیماران
 تشکیل پرونده پزشکی برای مراجعان و تکمیل 
فرم  های مربوط به گزارش دهی طبق دستورالعمل 
 همکاری با کارشناس مرتبط در حوزه معاونت 

درمان دانشگاه و ارائه گزارش  های دوره ای الزم

افراد و مراکز مجاز
ماده ۹( تمامی پزشکانی که در دوره  های آموزشی 
مصوب ترک دخانیات شرکت و گواهی  های مرتبط را 
اخذ نموده اند؛ می  توانند در عنوان مطب خود از عبارت 
»ترک سیگار/دخانیات« مطابق با دستورالعمل های 

مربوط به تابلوی مطب  ها استفاده کنند.
ماده ۱۰( در صورتی که مسئول فنی مراکز درمان 
سرپایی وابستگی به مواد مخدر و روانگردان دارای 
گواهی شرکت در دوره های آموزشی مصوب ترک 
دخانیات باشند، این مراکز می  توانند از عنوان مرکز/ 

کلینیک ترک سیگار/ دخانیات استفاده نمایند.
ماده ۱۱( راه  اندازی واحد مشاوره و درمان مصرف 
دخانیات در مراکز درمان سرپایی اختالل مصرف مواد 
مطابق مفاد دستورالعمل تاسیس این مراکز خواهد بود.
 ماده ۱۲( بیمارستان  ها و مراکز درمانی منتخب تحت 
پوشش معاونت درمان دانشگاه ها/ دانشکده های علوم 
پزشکی کشور می  توانند با به کارگیری پزشکان و 
روانشناسان دوره  دیده نسبت به راه اندازی واحد 

ترک دخانیات اقدام نمایند.

دوره  های آموزشی 
ماده ۱۳( سرفصل  های مورد نیاز و دستورالعمل اجرایی 
برگزاری دوره های آموزشی توسط گروه روانپزشکی و 
درمان اعتیاد مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
معاونت درمان وزارت بهداشت با همکاری معاونت 

آموزشی وزارت بهداشت تهیه خواهد شد.

چک  لیست  های پایش و نظارت
ماده ۱۴( پایش و نظارت بر واحدهای مشاوره و 
درمان مصرف دخانیات حسب مورد مطابق با مقررات 
عمومی، شرایط ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی 
آیین نامه  های تأسیس مطب  ها/ درمانگاه های وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
این دستورالعمل در ۱۴ ماده در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۹ 
به تصویب معاونت  های درمان و بهداشت وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.
علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت 
 قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت

دستورالعمل اجرایی 
طرح درمان وابستگی به دخانیات ابالغ شد

9 شماره ۱۹۵۰ ۱8 خرداد ۱۴۰۰



کارشناسان سالمت روان هشدار دادند

  امین جاللوند
در دوران کرونا شاهد بودیم که ارائه خدمات 
روانشناسی و مشاوره در اغلب مراکز از قالب 
مشاوره  ارائه  و  شد  خارج  حضوری  مراجعه 
در فضای مجازی، جای آن را پر کرد. همین 
اتفاق باعث شد که عده ای با سوء استفاده از این 
شرایط، خود را به عنوان روانشناس و مشاور 
به مردم معرفی کنند و از همین طریق، جیب 

مردم را خالی کنند.
درواقع ارائه خدمات مشاوره در فضای مجازی، 
فرصتی را فراهم آورد که عده ای با وجود آنکه 
دانشی در حوزه سالمت روان نداشتند، صرفا با 
بیان حرف های زیبا و هیجانی، انبوهی فالوئر در 
فضای مجازی جذب کنند و از طریق همین دنبال 
کننده ها برای خودشان مشتری دست و پا کنند.

محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی 
بازار داغ مشاوران قالبی در  از  و مشاوره هم 
دوران کرونا، انتقاد کرد و گفت: »متاسفانه در 
داخل و خارج، افرادی در فضای مجازی خود 
را روانشناس و مشاور معرفی کرده و با مردم 
می  زیبایی  حرف های  می کنند.  برقرار  ارتباط 
زنند، اما در نهایت نرخ آسیب های اجتماعی و 
روانی را افزایش می دهند. دغدغه اصلی ما از 
همان ابتدا، بحث مدیریت فضای مجازی بود. 
بعد از کرونا نیز این دغدغه ها افزایش پیدا کرد.«

او به فارس یادآور شد: »این افراد توصیه های 
غیر کارشناسی به مردم می دهند؛ به طوری که 
که  داریم  خصوص  این  در  زیادی  گزارشات 
اینها باعث اختالفات خانواده ها شده اند. برنامه 
ما این است که تا آنجایی که در توان ماست 
مقابله کنیم. مثال االن بیش از سه، چهار هزار 
صفحه و سایت متخلف بوده اند که برای آنها 

پرونده تشکیل داده یا تذکر داده ایم.«
حاتمی درباره اینکه مردم چگونه می توانند افراد 
متخصص از غیرمتخصص را در حوزه روانشناسی 
افرادی که  نام  »ما  تاکید کرد:  تشخیص دهند، 
پرونده و پروانه نظام روانشناسی و مشاوره دارند 
را روی سایت سازمان گذاشته ایم. هرکسی به 
سایت این سازمان مراجعه کند می تواند ببینید 

فرد مورد نظر پروانه و مجوز دارد یا خیر.«
همچنین او خطاب به فعاالن حوزه روانشناسی 
که در فضای مجازی فعالیت دارند، خاطرنشان 
کرد: »توصیه دارم افرادی که در فضای مجازی 
در حال ارائه خدمات مشاوره هستند، حتما شماره 
پرونده نظام روانشناسی و مشاوره را در صفحه 

مجازی خود بگذراند.«

ضرورت برخورد قانونی با روانشناسان 
قالبی در فضای مجازی

قضا  دستگاه  از  مسئوالن  و  مشاوران  برخی 
درخواست کرده اند تا به موضوع دفاتر غیرمجاز 
مشاوره و روان شناسی و سوء استفاده برخی از عنوان 

مشاور و روانکاو در فضای مجازی ورود کند.
جوانان  امور  معاون  تندگویان،  محمدمهدی 
وزارت ورزش و جوانان هم با اشاره به انتشار 
فیلم ها و مطالب غیرکارشناسی و غیرتخصصی 
منسوب به برخی از روانشناسان در فضای مجازی 
گفت: »با توجه به آسیب های روانی، خانوادگی 
و اجتماعی ناشی از انتشار این مطالب و همچنین 
کالهبرداری های صورت گرفته از افراد، نامه ای 
در این خصوص به دادستان کشور ارسال شده 
است. در این نامه از دادستان کل کشور خواسته 
شده است تا با دفاتر غیر مجاز مشاوره ای که 
از هیچ نهاد رسمی مجوز ندارند و همچنین با 
سوء استفاده برخی از عنوان مشاور و روانکاو 

در فضای مجازی برخورد کند.«

او با بیان اینکه این افراد در فضای مجازی با 
فعالیت خود اقدام به کالهبرداری و سودجویی از 
متقاضیان می کنند، افزود: »بیشتر این افراد مدارک 
مشاوره ای  خدمات  ارائه  برای  را  الزم  علمی 
ندارند، به طوری که بدون داشتن تابلوی رسمی 
مشغول به کار هستند و در عین حال در بستر 
و  تبلیغ  به  اقدام  اینستاگرام  و  مجازی  فضای 

معرفی خود می کنند.«
تندگویان تاکید کرد: »خانواده ها و به ویژه جوانان 
برای دریافت خدمات روانشناسی حتما از مجوز 
مراکزی که به آنها مراجعه می کنند اطمینان حاصل 
کنند تا در آینده به دنبال دریافت اطالعات نادرست 
در زندگی فردی و مشترک دچار مشکل نشوند.«

دغدغه های روانشناسان و مشاوران در 
دوران کرونا

در  قالبی  روانشناسان  استفاده  سوء  از  جدای 
فضای مجازی، بسیاری از صاحب نظران نظام 
سالمت تاکید دارند که باید در دوران کرونا از 
دانش مشاوران و روانشناسان واقعی در سطح 
گسترده تری استفاده شود. آنها معتقدند حتی در 
مراکز درمان کرونا نیز باید خدمات سالمت روان 

به بیماران و خانواده هایشان ارائه شود. 
مریم حبیب، مشاور ازدواج در گفتگو با سپید به 
گوشه ای از مشکالت مشاوران و روان درمانگران 
اشاره می کند و می گوید: »اول اینکه هنوز فرهنگ 
مراجعه به مشاور و روانشناس، بخصوص در 
شهرهای کوچک تر نهادینه نشده است. عده ای 
مراجعه  مشاور  به  اگر  که  می کنند  فکر  هنوز 
کنند، پولشان را دور ریخته اند و از اهمیت این 

خدمات بی اطالع هستند. در این زمینه نیاز است 
که رسانه ها در سطح وسیع تری به اهمیت خدمات 

مشاوره و روانشناسی بپردازند.«
او با اشاره به ضرورت نظارت بیشتر بر تعرفه های 
خدمات مشاوره و روان درمانی، یادآور می شود: 
»گاهی برخی مشاوران و روانشناسان، یک رویکرد 
جدید درمانی را به انحصار خود درمی آورند. حتی 
گاهی دیده شده است که آنها هر ساعت نیز 500 
هزار تومان و یا بیشتر از مراجعه کننده دریافت 
کرده اند. باید نظارتی وجود داشته باشد تا از دریافت 
تعرفه های اضافی جلوگیری شود. گاهی نیز برخی 
مشاوران کم تجربه صرفا به واسطه ارتباط با کلینیک ها 
جذب بازار کار می شوند، در حالی که برخی از 
مشاوران و روانشناسان حاذق ممکن است به دلیل 
نداشتن چنین ارتباطاتی، نتوانند در بازار کار فعال 
باشند. متاسفانه در اغلب موارد هم مراجعه کننده 
نمی داند که مدرک تحصیلی درمانگرش چیست 
و هر ادعایی که درمانگر مطرح کند، چندان برای 

مراجعان قابل تشخیص نیست.«
این مشاور ازدواج با اشاره به خال پوشش بیمه ای 
می کند:  روان درمانی، گالیه  و  مشاوره  خدمات 
از  بسیاری  برای  »هزینه مشاوره و روان درمانی 
مراجعان، رقم چشمگیری است. در غیاب پوشش 
بیمه ای، خیلی اوقات شاهد هستیم که ارجاع به 
مشاوران و روان شناسان شکل نمی گیرد. جلسات 
مشاوره و روان درمانی هم اینطور نیست که در یک 
جلسه جواب دهد و گاهی نیاز است که مراجعه 
کننده چندین ماه به درمانگرش مراجعه کند. همین 
موضوع نیز هزینه های مشاوره را افزایش می دهد.«

ادامه در صفحه 11 

جوالن روانشناسان قالبی در دوران کرونا
عده ای در فضای مجازی، خود را بجای مشاور و روانشناس جا می زنند

در دوران کرونا شاهد بودیم 
که ارائه خدمات روانشناسی 
و مشاوره در اغلب مراکز از 
قالب مراجعه حضوری خارج 

شد و ارائه مشاوره در فضای 
مجازی، جای آن را پر کرد. همین 

اتفاق باعث شد که عده ای با 
سوء استفاده از این شرایط، خود 
را به عنوان روانشناس و مشاور 
به مردم معرفی کنند و از همین 

طریق، جیب مردم را خالی کنند
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 ادامه از صفحه 10
او یادآور می شود: »گاهی در برخی مراکز مشاوره 
برای کودکان  بازی  اتاق  شاهد هستیم که یک 
بهره می برند  از مشاورانی  اما  طراحی می کنند، 
که تخصص آنها مشاوره کودک نیست. همچنین 
برخی مشاوران نیز صرفا به دلیل بازار کار مطلوب، 
خدمات مشاوره ازدواج و خانواده را ارائه می دهند، 
در حالی که در حیطه تخصص آنها نیست. به 
اینگونه موارد باید نظارت شود تا وجهه خدمات 

مشاوره و روان درمانی، خدشه دار نشود.«
هم  خانواده  مشاوره  یوسفی،  ناصر  همچنین 
تاکید می کند: »تحت پوشش بیمه نبودن خدمات 
مشاوره ای و باال بودن ویزیت پزشکان و هزینه های 
مرتبط با آن، استقبال مردم برای مراجعه به مراکز 
مشاوره را کاهش داده است. خدمات مشاوره ای 
هزینه های زیادی برای مراجعه کنندگان به دنبال 
دارد و بسیاری از مردم توان پرداخت این هزینه ها 

را ندارند.«
او خاطرنشان می کند: »مشاوره یک امر طوالنی 
و هزینه بر است. بسیاری از خانواده ها به لحاظ 
مشاوره  هزینه های  پرداخت  عهده  از  اقتصادی 
بر نمی آیند. در سال های اخیر، بیمه های تکمیلی 
هزینه برخی خدمات مشاوره ای را متقبل شده اند 
که در صورت تداوم آن مردم می توانند نسبت به 
دریافت خدمات، استفاده بیشتری داشته باشند. 
برخی افراد هنوز روانشناسی و مشاوره را به دلیل 

اینکه اثرش عینی نیست نمی پذیرند و دنبال دارو 
درمانی می روند که اثرات مخربی برای بدن و 

ذهن انسان دارد.«
یوسفی تصریح می کند: »مردم اهمیت و اثربخشی 
مشاوره را در حل مشکالت خانوادگی و دیگر 
بخش ها به خوبی می دانند، اما باال بودن هزینه های 
مشاوره، انگیزه آنان را برای مراجعه به پزشکان این 
بخش کمتر می کند. با وجود این مشکالت، مردم 
به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از مشکالت را 
نمی توانند با دیگران در میان بگذارند و باید برای 
حل آنها از مرکز مشاوره و متخصص مشورت 

بگیرند. میزان مراجعه خانواده ها برای دریافت 
خدمات مشاوره ای، متناسب با استان ها و فرهنگ 

افراد متفاوت است.«
تحت  همچنان  روان،  سالمت  خدمات  اغلب 
حوزه  کارشناسان  ندارد.  قرار  بیمه ها  پوشش 
سالمت می گویند این روند موجب شده است 
که بسیاری از شهروندان به خدمات مشاوره و 
روان درمانی، دسترسی نداشته باشند. خال بیمه های 
کارآمد، سبب شده است که خیلی از شهروندان با 
وجود آنکه به اضطراب دوران کرونا مبتال شده اند، 

ولی تمایلی برای مراجعه به مراکز مشاوره و روان 
درمانی نداشته باشند.

شروط ارائه خدمات مشاوره های 
پزشکی آنالین 

به سطحی  تکنولوژی  و  پزشکی  پیوند  امروزه 
رسیده است که پزشکان می توانند ازطریق اطالعات 
پزشکی بیمار، عمل جراحی از راه دور انجام دهند. 
ارتباط کاربر با پزشک نیز ازطریق تماس تلفنی 
انجام می شود. همچنین در مشاوره  آنالین، نظر 
پزشک تنها یک پیشنهاد است و تصمیم نهایی را 
خود بیمار می گیرد. بنابراین مشاوره آنالین پزشکی، 
جایگزینی برای ویزیت حضوری پزشک نیست.
در دوران کرونا نیز بازار ارائه خدمات مشاوره های 
آنالین پزشکی هم حسابی داغ شد. حتی در این 
بین، برخی افراد با این عنوان که طبیب سنتی 
هستند، در فضای مجازی فعال بودند و به کسب 

درآمد روی آوردند. 
محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه ریزی 
سازمان نظام پزشکی هم درباره پدیده نوظهور 
خدمات آنالین مشاوره های پزشکی، اظهار می کند: 
»دواصل مهم در حوزه سالمت وجود دارد. این 
که تمام اقدامات تشخیصی و درمانی باید طبق 
قانون و مجوز های مصوب شده، صورت بگیرد. 
هر مداخله ای از جانب افراد در امور پزشکی باید 
قانونی باشد. ممکن است این مداخله حضوری یا 

از راه دور و مجازی اتفاق بیفتد. ما هم در این راستا 
از هر نوع خدمات فناورانه و نوآورانه ای که بتواند 
موجب ارتقای سالمت و ارائه خدمات به مردم 
شود تا هزینه هایشان کاهش یابد استقبال می کنیم. 
این کاری است که سالیان سال وزارت بهداشت و 
نظام پزشکی به دنبال آن هستند و سرمایه گذاری های 

خوبی را در این حوزه انجام داده اند.«
او تاکید می کند: »نکته اصلی این است که هر 
اقدامی باید براساس قانون باشد تا بتواند اعتماد 
و امنیت  ارائه دهنده و گیرنده خدمت را  فراهم 
کند. منظور این است که اگر مشکلی در این راستا 
اتفاق افتاد، دو طرف بتوانند به راحتی موضوع 
را پیگیری و حل کنند. تمام مسائل باید به طور 
قانونی اتفاق بیفتد، زیرا ما با جان مردم در ارتباط 
هستیم. شرط انجام خدمات نوآورانه این است که 
این خدمات براساس پروتکل ها، دستورالعمل ها و 
استاندارد هایی که در حوزه سالمت توسط مراجع 
ذیربط به خصوص وزارت بهداشت تعیین شده 
است، ارائه شود. در سیاست های کلی نظام سالمت، 
همچنین قوانین باالدستی و حتی قانون اساسی 
وجود دارد، باید تمام نظارت ها، سیاست گذاری ها 
و برنامه ریزی ها در حوزه وزارت بهداشت متمرکز 
باید  فورا  تخلف،  مشاهده  و در صورت  باشد 

بررسی ها صورت بگیرد.«
وی می کند: »هر فردی بخواهد در امور درمانی 
و  مجوز ها  طبق  باید  کند،  مداخله  سالمت  و 
فرآیند هایی که از جانب وزارت بهداشت و نظام 
پزشکی وجود دارد، اقدام کند. اگر مجوز را داشته 
باشند، می توانند مداخله کنند، اما در صورت نداشتن 

مجوز، فعالیت شان غیرقانونی خواهد بود.«
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی 
نیز با اشاره به این که وزارت بهداشت برای مجوز 
نداشتن برخی شرکت ها اطالع رسانی کرده است، 
تاکید می کند: »به طور مثال، بیمارستانی که در 
حال ساخت است و هنوز مجوز بهره برداری را 
نگرفته است، نمی تواند بیماری را پذیرش کند. 
حتی اگر سیستم نوینی هم می خواهد کار کند، ولی 
مجوز نداشته باشد، به هیچ عنوان نمی تواند ارائه 
خدمت داشته باشد. اگر این خدمت توسط پزشکان 
غیرقانونی اتفاق بیفتد، ما در دادسرای انتظامی نظام 
پزشکی بررسی خواهیم کرد. در صورتی که افراد 
غیر پزشک نیز اقدامات غیرقانونی انجام دهند، 
حتما در دادسرا های پزشکی بررسی می شود و 

قطعا حکمی بر علیه آن ها صادر خواهد شد.«
او با تاکید بر این که مردم مطلع باشند این اعمال 
سخت گیرانه تنها برای حفظ سالمت خودشان 
»ما  می کند:  خاطرنشان  است،  گرفته  صورت 
گزارش های موثقی داشتیم که افرادی دست به 
اقداماتی زدند که نیازی به انجام آن نبوده است 
و هزینه های گزافی را از مردم دریافت کرده اند. 
حتی خدمات بی کیفیت هم ارائه شده و آسیب های 
جدی به افراد وارد کرده است. در این بین هیچ 
کسی پاسخگو به این اعمال نبوده است. پس از 
مردم خواهش می کنیم در صورت مطمئن بودن، 

پذیرای این خدمات باشند.«
در شرایطی که سامانه های ارائه دهنده خدمات تله 
مدیسین در تالش هستند که فرهنگ استفاده از 
خدمات پزشکی از راه دور را نهادینه کنند، سایر 
نهادهای متولی نیز باید عالوه بر تشدید نظارت ها 
و برخورد با اپلیکیشن های غیرقانونی در مسیری 
حرکت کنند که شرایط صدور مجوز قانونی در 

این حوزه نیز تسهیل شود.

حبیب: باید نظارتی وجود داشته 
باشد تا از دریافت تعرفه های 

اضافی از مراجعان مراکز مشاوره 
جلوگیری شود. گاهی نیز برخی 

مشاوران کم تجربه صرفا به 
واسطه ارتباط با کلینیک ها جذب 

بازار کار می شوند، در حالی که 
برخی از مشاوران و روانشناسان 

حاذق ممکن است به دلیل 
نداشتن چنین ارتباطاتی، نتوانند 

در بازار کار فعال باشند. متاسفانه 
در اغلب موارد هم مراجعه کننده 

نمی داند که مدرک تحصیلی 
درمانگرش چیست و هر ادعایی 

که درمانگر مطرح کند، چندان برای 
مراجعان قابل تشخیص نیست
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حاتمی: متاسفانه در داخل و 
خارج، افرادی در فضای مجازی 

خود را روانشناس و مشاور 
معرفی کرده و با مردم ارتباط 

برقرار می کنند. حرف های 
زیبایی می زنند، اما در نهایت 

نرخ آسیب های اجتماعی و روانی 
را افزایش می دهند. دغدغه 
اصلی ما از همان ابتدا، بحث 

مدیریت فضای مجازی بود. 
بعد از کرونا نیز این دغدغه ها 

افزایش پیدا کرد

 تندگویان: برخی افراد 
در فضای مجازی با فعالیت 
خود اقدام به کالهبرداری 
و سودجویی از متقاضیان 

می کنند. بیشتر این افراد 
مدارک علمی الزم را برای ارائه 

خدمات مشاوره ای ندارند، به 
طوری که بدون داشتن تابلوی 
رسمی مشغول به کار هستند 
و در عین حال در بستر فضای 
مجازی و اینستاگرام اقدام به 

تبلیغ و معرفی خود می کنند
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سپیدگزارشمیدهد

  یاسر مختاری
جنبه های  تنها  کرونا  که  شده  ثابت  امروزه 
سالمت افراد را تحت تأثیر قرار نمی دهد بلکه 
ساحت های دیگر اجتماعی، اقتصادی، روانی 
و .. را نیز متأثر می کند چرا که اصلی ترین راه 
مبارزه با ویروس فاصله اجتماعی و انتخاب 
چهاردیواری خانه ها به عنوان حصار امنی در 
برابر هجوم بی  امان بیماری است. ماندن در 
خانه به صورت مداوم موجب شده تا بسیاری 
از کارشناسان سالمت روان نسبت به شیوع 
اختالالت روانی به ویژه در میان کودکان و 

کنند.  نگرانی  ابراز  نوجوانان 
تأثیر کرونا بر ساحت های اجتماعی و روانی 
به گزارش سپید، از سال گذشته که ویروس 
تدریج  به  و  شد  شعله ور  چین  در  کرونا 
تمامی کشورهای جهان را درنوردید، کسی 
نمی دانست این ویروس تا چه حد می تواند 
این  بگذارد.  تأثیر  انسان ها  زندگی  بر روی 
ویروس تا توانست  شهروندان را مبتال کرد 
و جان بسیاری از آنها را ستاند اگرچه هنوز 
هم در جریان است و روزانه وارد بدن های 
مرگ  شوم  ندای  همچنان  و  شده  مختلف 
را برای بسیاری به صدا در می آورد. برای 
به  روز  بیماری  خطرات  از  ماندن  درامان 
دور  اجتماعی  تعامالت  از  انسان ها  روز 
اکنون  هم  از  تا  موجب شد  همین  و  شدند 
روانشناسان  و  شناسان  جامعه  از  بسیاری 
روانی  اختالالت  و  اجتماعی  آسیب های  از 
نسبت  و  کنند  نگرانی  ابراز  کرونا  پسا  در 
آینده ای  در  روانی  بیماری های  اپیدمی  به 
کودکان  میان  این  در  دهند.  نزدیک هشدار 
بیماری  قربانی  کمتر  اگرچه  نوجوانان  و 

تأثیرات  از  دور  به  آنها  حال  این  با  شدند 
نیستند. کرونا  اجتماعی  و  روانی 

جهانی مطالعات 
مطالعات بسیاری در حوزه سالمت روان در 
ایام کرونا صورت گرفته که تقریبا همه آنها 
سالمت  روی  بر  کرونا  که  موضوع  این  بر 
روان افراد تأثیر بسیار زیادی گذاشته است،  
یک  نتایج  حال  این  با  هستند،  القول  متفق 
مطالعه جدید در این هفته منتشر شد که در آن 
تأثیرات کرونا بر روی سالمت روان کودکان 
نتایج  و نوجوانان را مورد بررسی قرار داد. 
59 هزار  بر روی  ایسلند  در  که  مطالعه  این 
نوجوان انجام شده نشان می دهد که همه گیری 
بیماری کووید19 تاثیر چشمگیر و مخربی بر 
سالمت روان آنان به ویژه دختران داشته است.
تغییرات  که  است  بار  اولین  مطالعه  این 
بروز  در  جنسیت  و  سن  با  مرتبط  خاص 
نیز  و  نوجوانان  در  روان  سالمت  مشکالت 
بیماری  همه گیری  طی  مخدر  مواد  مصرف 
کرده  آوری  را جمع  و شواهدی  بررسی  را 
پیامدهای  که  داد  نشان  پژوهش  است.این 
نوجوانان  و  دختران  در  روان  منفی سالمت 
شرایط  با  مقایسه  در  سال   18 تا   1۳ سنین 
همساالن آنان قبل از آغاز همه گیری به طور 
نامتناسبی بوده است.  محققانی که بر روی این 
تحقیق کار کرده اند از برخی تغییرات رفتاری 
به عنوان پیامد ناخواسته انزوای اجتماعی در 
این نوجوانان یاد کرده اند و اینکه جدایی از 
همساالن و دوستان در دوران قرنطینه و در 
روی  مخربی  روانی  اثرات  همه گیری،  طول 

نوجوانان و جوانان داشته است. 

 مطالعه دیگری که در حوزه سالمت روان و 
نشان  ترکیه صورت گرفته  در  رفتار کودکان 
می دهد، ویروس کووید 19 و خانه نشینی بیش 
به  نیز  آنان را  از حد کودکان، سالمت روان 
خطر انداخته است به خصوص کودکانی که 
والدین خود را از دست داده اند و یا کودکانی 
که والدینشان در حوزه بهداشت و سالمت در 
جامعه مشغول به فعالیت هستند. باشاک کاراتکه 
روانشناس دانشگاه یوفوک در آنکارا که این 
مطالعه را انجام داده است بر این موضوع تأکید 
دارد که کودکان به خاطر خانه نشینی نمی توانند 
فعالیت های  و  ارتباطات  مانند  خود  نیازهای 
در  لذا  کنند  تجربه  را  خود  سن  با  متناسب 
عاطفی، جسمی  شناختی،  رشد  زمینه ها  همه 

و اجتماعی دچار اختالل می شوند.
در یک مطالعه در گروه روانشناسی زیستی و 
نشان  انگلستان  مری  کوئین  دانشگاه  تجربی 

همزمان  کودکان  خانه نشینی  که  شد  داده 
تاثیرات منفی زیادی بر رفتار والدین و کودکان 
 14 تا   ۲ بین کودکان  که  مطالعه  این  داشته، 
سال به صورت یک نظرسنجی آنالین صورت 
گرفته نشان داده است که سطح استرس پس 
از سانحه »PTSD« در کودکانی که قرنطینه 
شده اند تا چهار برابر افزایش یافته است، در 
عین حال اختالالتی همچون فوبیا، وابستگی، 
بی توجهی و تحریک پذیری بعد از همه گیری 
در  عالئم  شدیدترین  عنوان  به   19 کووید 

کودکان گزارش شده است.
در مطالعه دیگری در ایتالیا نتایج مشابهی به 
در  همه گیری  که  ایتالیا  شمال  در  خصوص 

بیشتر بود گزارش شده است. آنجا 
در همین حال بسیاری از کارشناسان سالمت 
روان تأکید دارند که اگرچه قرنطینه، سالمت 
جسمی کودکان را حفظ کرده اما سالمت روان 
است.  انداخته  مخاطره  به  شدت  به  را  آنان 
نشریه تایم در گزارشی می نویسد که کووید 
از بدن کودکان صرف نظر کرده  19 به نظر 
به  به شدت  را  آنان  روان  اما سالمت  است 
که  گلبرشتاین  عزرا  است.  انداخته  مخاطره 
یک محقق در زمینه سیاست های بهداشتی در 
دانشگاه مینه سوتا آمریکا است، در این رابطه 
برابر  دو  بچه ها  که  نگرانم  »من  کرد:  عنوان 
دچار مشکل شوند از یک طرف خود بیماری 
قطع  دیگر  طرف  از  و  آن  از  ناشی  ترس  و 
ارتباط با دوستان خود در محیط مدرسه«، این 
در حالی است که در تابستان گذشته 1۲000 
اردوگاه دانش آموزی در آمریکا تعطیل شد و 

انزوا کشانده شدند.« به  کودکان 
ادامه در صفحه 13 

اختالالت روانی؛ 
رهاورد کرونا  
برای کودکان

اختالالت روانی؛ 
رهاورد کرونا  
برای کودکان

محققان دانشگاه کوئین مری 
انگلستان : سطح استرس 

پس از سانحه »PTSD« در 
کودکانی که قرنطینه شده اند 

تا چهار برابر افزایش یافته 
است، در عین حال اختالالتی 

همچون فوبیا، وابستگی، 
بی توجهی و تحریک پذیری بعد 

از همه گیری کووید ۱۹ به 
عنوان شدیدترین عالئم در 
کودکان گزارش شده است
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مریلند،  در  مستقر  روانشناس  آلوورد،  مری 
رابطه  همین  در  نیز  کودکان  متخصص 
که  کودکانی  برای  »به خصوص  کرد:  اظهار 
بدبینانه  اصطالحات  با  جهان  دیدن  مستعد 
ما  دارد،  وجود  بیشتری  اضطراب  هستند، 
برای  ما  می گویند  کودکان  می شنویم  امروز 
خودمان و والدینمان نگرانیم، اگر بیمار شویم 

می شود؟« چه 

زبان  لکنت  ناراحتی،  خشونت، 
رهاورد کرونا برای کودکان

نازنین گمار روانشناس کودک نیز با بیان اینکه 
انزوا، دوری از تعامالت، استرس، هیجان و 
فشار روانی ناشی از اخبار کرونا باعث می شود 
رفتارهایی از قبیل خشونت، ناراحتی و لکنت 
گفت:  ایرنا  به  کند،  بروز  کودکان  در  زبان 
استرس می شوند،  »زمانی که کودکان دچار 
پنهان  زدن،  جیغ  مانند  متفاوتی  پاسخ های 
شدن، غمگین شدن، خشمگین شدن، لکنت 
محدودیت  می دهند.  نشان  خود  از  غیره  و 
چه  کنم  چه  انرژی،  صرف  ارتباطات،  در 
نگرانی  ارتباطات،  در  تعادل  تزلزل  کنم، 
مواردی  و  مختلف  اخبار  شنیدن  والدین، 
باعث  کرونایی  روزگار  این  در  چنینی  این 
در  کودکان،  مخصوصا  افراد  همه  که  شده 
حال تجربه فشار روانی، استرس و هیجانات 
شدید، شوند. بیماری کرونا با محدودکردن 
کودکان در خانه، دوری از فضای مدرسه و 
اضطراب  تفریحات،  ازدست دادن  دوستان، 
و افسردگی والدین و... سالمت روان آن ها 

شود.« تهدید 
کودکانی  داده  نشان  »یافته ها  افزود:  گمار 
خود  مادران  کنار  در  قرنطینه  زمان  در  که 
بودند، اضطراب بیشتری را نسبت به کودکان 
روز  طول  در  که  چرا  می کنند.  دیگرتجربه 
و  بی تفاوتی  انرژی،  غم،کاهش  شاهد 
استرس ها، خستگی های والدین خود هستند. 

در  حوصله،  بی  والدین  است  ممکن  حتی 
اینکه  برای  خود  کودکان  کنجکاوی  برابر 
استفاده  ترساندن  از روش  کنند  آرام  را  او 
و  داشته  ضعیفی  قلبی  سیستم  بچه ها  کنند. 
یا تخیل زیادی دارند و این ترس در جان 
قبیل  از  مشکالتی  ترس  و  می نشیند  آنها 
دیگران  به  وابستگی  لکنت،  ادراری،  شب 
بنابراین  می کند.  ایجاد  پرخاشگری  حتی  و 
الزم  کرونا  بیماری  شدن  ریشه کن  زمان  تا 
است عوامل موثر براضطراب کودکان نسبت 
بررسی  قرنطینه  ودرشرایط  بیماری  این  به 
در  والدین  آموزش  لذا  شود.  شناسایی  و 
خصوص تنظیم هیجانات منفی خود ضروری 
مربوط  اطالعات  می توان  همچنین  و  است 
سن  به  توجه  با  را  کووید19  ویروس  به 

داد.« ارائه  آن ها  به  کودکان 

تأثیرات آموزشی کرونا و 
میلیارد  نیم  و  یک   19 کووید  ویروس 
دانش آموز در 1۶5 کشور دنیا را خانه نشین 
زندان  یک  همچون  خانه نشینی  این  کرد، 
اجتماعی است که تأثیرات خود را  عالوه 
بر سالمت جسمی ناشی از بی تحرکی بلکه 

آنها گذاشته است.  بر سالمت روان 
اسفندماه سال گذشته بود که معصومه ابتکار 
معاون زنان رئیس جمهور در وبینار در وبینار 
روانی،  جسمی،  ابعاد  و  خانواده  سالمت 
با  که  کودک همسری  حقوقی  و  اجتماعی 
انجمن  و  ایران  مامایی  انجمن  همکاری 
علمی پزشکی اجتماعی برگزار شد نسبت 
به الیه های پنهان کرونا ابراز نگرانی کرد و 
به وجود آورده  گفت: »کرونا شرایطی را 
که ممکن است مشکالت به الیه های پنهان 
برود و ما تالش داریم مشکالت را شناسایی 
کنیم.« سخنان ابتکار ناظر به ترک تحصیل 

اثر کرونا بود.  دختران در 
بر اساس اعالم یونسکو 24 میلیون کودک 
در سراسر جهان در آستانه ترک تحصیل 
هستند همچنین و 100 میلیون کودک نیز 
دوره  خواندن،  در  مهارت  کسب  بدون 
میلیون   11 می کنند.  سپری  را  کرونا 
کرونا  شرایط  دلیل  به  دختر  دانش آموز 
شاید هرگز به مدرسه بازنگردند و به جمع 
تحصیل  از  بازمانده  دختر  میلیون   1۳0

بپیوندند.  کرونا  قبل 
همچنین یک سوم کودکان دنیا دسترسی به 
اتصال  برای  آموزشی  هوشمند  تجهیزات 
نتیجه  که  ندارند  را  مجازی  فضای  به 
فوری آن ایجاد نابرابری آموزشی است. 
جهانی  بهداشت  سازمان  دبیرکل  گفته  به 
کرونا پیوند بهداشت، سالمت و آموزش 
اختالل  و  است  کرده  قبل  از  عمیق تر  را 
در سالمت، اختالل در آموزش و سالمت 
هر  لذا  شده اند.  به هم پیوسته  روانی 
آسیب های  است  ممکن  تحصیلی  ترک 
دنبال  به  را  بسیاری  روانی  و  اجتماعی 

باشد. داشته 

گمار: تزلزل تعادل در ارتباطات، 
نگرانی والدین، شنیدن اخبار 
مختلف و مواردی این چنینی 
در این روزگار کرونایی باعث 
شده که همه افراد مخصوصا 
کودکان، در حال تجربه فشار 

روانی، استرس و هیجانات 
شدید، شوند. بیماری کرونا 
با محدودکردن کودکان در 

خانه، دوری از فضای مدرسه و 
دوستان، ازدست دادن تفریحات، 
اضطراب و افسردگی والدین و... 

سالمت روان آن ها تهدید شود
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رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال 
بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت با اشاره به اینکه تب 
کریمه کنگو از جمله بیماری های مشترک بین 
انسان و حیوان است که در فصول گرم سال 
و با شروع فعالیت کنه ها، شیوع بیشتری پیدا 
می کند، گفت: »تاکنون طی امسال ۲ مورد ابتال 

به این بیماری گزارش شده است.«
گفت وگو  در  امیری  بهزاد  سپید،  گزارش  به 
دهنده  خونریزی  تب  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با 
کریمه کنگو یا CCHF یک بیماری ویروسی 
است، گفت: »مخزن و ناقل این ویروس در 
به  گونه ای  عمدتًا  و  سخت  کنه های  طبیعت 
نام هیالوما است. این کنه ها حدود ۸۰۰ روز 
عمر می کنند و می توانند ویروس را از طریق 
تخم به نسل بعدی خود انتقال دهند. زمانیکه 
این کنه ها حیوان را مورد گزش قرار می دهند، 
ویروس را به بدن دام منتقل می کنند و دام در 
طی مدت دو هفته ناقل ویروس خواهد بود 
و ممکن است خود دام عالمتی بروز ندهد. 
انسان  چنانچه در طی این مدت، دام توسط 
بدون رعایت نکات بهداشتی و بدون استفاده 
از وسائل حفاظت فردی ذبح شود و در معرض 
خون و ترشحات دام آلوده قرار گیرد، احتمال 

انتقال بیماری به انسان وجود دارد.«
وی با اشاره به اینکه کنه آلوده می تواند انسان 
را مورد گزش قرار داده و او را آلوده کند، 
آلوده  کنه  نادانسته  انسان  »اگر  کرد:  تصریح 
به ویروس را با دست له کند و همچنین اگر 
کنگو  کریمه  تب  به  مبتال  بیمار  یک  با  فرد 
و  بهداشتی  اصول  چنانچه  باشد،  تماس  در 
درستی  به  فردی  وسائل حفاظت  از  استفاده 
رعایت نشود، ممکن است ویروس از طریق 
فرد  به  بیمار،  بدن  خون  و  آلوده  ترشحات 

دیگری سرایت کند.«
کریمه  تب  بیماری  عالئم  در خصوص  وی 
افراد  از  زیادی  »تعداد  کرد:  تصریح  کنگو، 
که  افرادی  اما  هستند؛  عالئم  بدون  مبتال، 
دچار عالئم می شوند در فاز اولیه دچار تب 
درد  عضالنی،  درد  سردرد،  لرز،  ناگهانی، 
تهوع،  حالت  گیجی،  کمر،  و  عضالت شکم 
اگر  اما  می شوند،  مخاط  پرخونی  و  استفراغ 
زیر  خونریزی  شود،  حاد  فاز  وارد  بیماری 
پوستی، کبودی بدن، خونریزی داخل ملتحمه 
چشم، خونریزی مخاط، خونریزی از مجاری 
بدن و در نهایت درگیری چندین ارگان بدن 
مثل سیستم گوارشی، ادراری و تنفسی بروز 
نشود،  انجام  مناسب   درمان  اگر  که  می کند 
ممکن است منجر به مرگ بیمار شود. در فاز 
حاد بیماری، ۱۰ تا ۴۰ درصد احتمال فوت 
بیمار وجود دارد. بنابراین تشخیص و درمان 

به موقع بیماری بسیار مهم است.«

امیری تاکید کرد: »روش های تشخیص و درمان 
در  و  شده  مهیا  کشور  در  کنگو  کریمه  تب 
و  نمونه  انتقال  امکان  کشور  از  نقطه ای  هر 
تشخیص نهایی بیماری وجود دارد و بیماران 
باید در صورت مشاهده اولین عالمت، به مراکز 

بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.«
ابتال  معرض  در  سنی  گروه  بیشترین  امیری 
و  جوان  سنی  گروه  را  کنگو  کریمه  تب  به 
میانسال و جمعیت مولد کشور معرفی کرد و 
گفت: »برخی از مشاغل در معرض خطر انتقال 
ویروس CCHF قرار دارند؛ به عنوان مثال 
دامداری،  دام،  افرادی که مشاغلی در حیطه 
بیشترین جمعیت  دارند،  کشتارگاه  و  قصابی 

در معرض خطر هستند.«
وی درباره فعالیت کنه های ایجاد کننده بیماری 
تب کریمه کنگو، گفت: »فعالیت کنه ها با شروع 
بیشترین  بنابراین  می شود،  آغاز  هوا  گرمای 
موارد ابتال به بیماری CCHF را در انتهای 
به  می کنیم،  مشاهده  تابستان  و  بهار  فصل 
گرم  فصول  در  می شود  توصیه  علت  همین 
سال توصیه های بهداشتی بیشتر رعایت شود.«
وی افزود: »در سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۰ مورد مبتال 
به تب کریمه کنگو در کشور شناسایی شدند 
جان  بیماری  این  به  ابتال  علت  به  نفر   ۵ که 
ابتدای  خود را از دست داده اند. همچنین از 
سال جاری تا کنون ۲ نفر بیمار مبتال شناسایی 
شدند و خوشبختانه تاکنون مورد فوت ناشی از 

ابتال به CCHF در کشور نداشته ایم.«
قابل  بیماری های  مدیریت  گروه  رئیس 
مدیریت  مرکز  حیوانات  و  انسان  بین  انتقال 
تاکید  با  بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های 
خارج  که  گوشت هایی  خرید  از  اجتناب  بر 
و  ذبح  دامپزشکی  سازمان  شبکه  نظارت  از 
از  باید  »مردم  کرد:  اظهار  می شوند،  عرضه 
دامی  محصوالت  سایر  و  دام  گوشت  تهیه 
همچون جگر خصوصا از کنار جاده ها و معابر 
خودداری کنند و این امر جز با آگاهی رسانی 
نسبت به عوارض مصرف گوشت آلوده میسر 
عرضه  میادین  از  را  دام  است،  بهتر  نیست. 
مجاز دام خرید کنند؛ چراکه این مراکز تحت 
باید  دام  ذبح  است.  دامپزشکی  سازمان  نظر 
در کشتارگاه ها انجام شود، چراکه در تمامی 
حضور  دامپزشکان  دام،  مجاز  کشتارگاه های 
از ذبح بررسی و  دارند و دام را قبل و بعد 
معاینه می کنند. برخی از انواع بیماری در دام ها 
نظیر CCHF عالئم ظاهری مشخصی ندارند 
و فقط دامپزشکان و کارشناسان بهداشتی قادر 

به تشخیص آن هستند.«
وی افزود: »به هیچ عنوان مردم نباید دام را 
کنند؛ چراکه  ذبح  عمومی  معابر  و  منازل  در 
خونابه های جاری می تواند منجر به آلودگی 
محیط و افزایش بروز و شیوع بیماری های منقله 
از دام به انسان شود. برای اعیاد اسالمی و یا 
سایر مناسبت های مذهبی نیز توصیه می کنیم 

ذبح دام را به کشتارگاه ها واگذار کنند. افرادی 
که به ذبح دام مشغول هستند، باید از وسایل 
محافظت کننده مانند دستکش، چکمه و لباس 
مناسب استفاده کنند و ابزارشان را بعد از ذبح، 
به  نیز  خونابه ها  همچنین  و  کنند  ضدعفونی 

طریق بهداشتی دفع شود.«
اینکه گوشت دام ذبح شده،  بر  با تاکید  وی 
قبل از مصرف باید به مدت حداقل ۲۴ ساعت 
در دمای ۴ درجه سانتی گراد در یخچال قرار 
داده شود، گفت: »این اقدام به آن جهت است 
که پدیده جمود نعشی منجر به گلیکولیز شود. 
اسیدیته  میزان  افزایش  به  نیز منجر  گلیکولیز 
و کاهش PH گوشت می شود که این فرایند 
در گوشت  باعث می شود، چنانچه ویروسی 
توصیه  البته  برود.  بین  از  باشد  داشته  وجود 
می کنیم، جگر و سایر امعا و احشای دام، پس 
از ۴۸ ساعت نگهداری در دمای چهار درجه 

سانتی  گراد، مصرف شوند.«
امیری با بیان اینکه مصرف جگر خام عالوه بر 
افزایش احتمال ابتال به ویروس کرونا می تواند 
انتقال سایر  احتمال  افزایش ریسک  به  منجر 
بیماری های قابل انتقال دیگر از دام  به انسان 
 CCHF شود، تصریح کرد: »مواردی از ابتال به
در سال های گذشته، به واسطه مصرف جگر 
باید  مردم  بنابراین،  است.  داشته  خام وجود 
از مصرف جگر خام و حتی نیمه پخته شده 

کنند.« خودداری 

دو مورد ابتال به تب کریمه کنگو طی امسال
تاکید کارشناسان بر خرید محصوالت گوشتی تنها از مراکز مجاز

شماره 14۱۹۵۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
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