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رییس جمهور  دستور داد خبـر

برخورد قاطع با  تخلفات کرونایی نامزدهای انتخاباتی
کسانی که قرار است حافظ قانون باشند نباید قانون شکنی کنند

جلسه رؤسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا روز 
پنج شنبه در حضور رییس جمهور برگزار شد و در این جلسه قرارگاه 
عملیاتی ستاد ملی و کمیته های بهداشت و درمان، امنیتی-اجتماعی و 
تبلیغات و اطالع رسانی گزارشی از وضعیت روند بیماری و اقدامات 
انجام شده در زمینه تأمین واکسن و عملیات واکسیناسیون و همچنین 
اجرای پروتکل های بهداشتی و اعمال محدودیت های الزم در این زمینه 
به ویژه در تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات 1400 ارائه کردند.

به گزارش سپید، کمیته بهداشت و درمان در گزارشی از روند عملیات 
واکسیناسیون و همچنین تاخیر ایجاد شده در تامین واکسن خارجی از 
طرف برخی کشورهای متعهد شده بدلیل برخی مشکالت و موانع، 
ابراز امیدواری کرد که با پیگیری ها و اقدامات انجام شده از سوی 
وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی از کشورهایی که 
سازنده واکسن هستند و همچنین تسریع در دریافت سهمیه کوواکس، 

مشکل کمبود واکسن بزودی برطرف شود.
کمیته بهداشت و درمان همچنین با اشاره به ورود واکسن های تولید داخل 
به مرحله عملیاتی تاکید کرد که واکسن های تولید داخل نیز با پشت 
سرگذاشتن مراحل فنی بتوانند در آینده نزدیک وارد چرخه عملیات 
واکسیناسیون شوند و واکسیناسیون در کشور سرعت بیشتری بگیرد.
حسن روحانی در این زمینه با تاکید بر تداوم تالش ها برای تامین واکسن 
با جدیت و حساسیت های الزم گفت: »به طور قطع دستگاه های مسئول 
نظیر وزارت بهداشت و درمان، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی در 
این خصوص اقدامات خود را با همان جدیت که در ابتدای کار داشتند 
انجام خواهند داد.« رئیس جمهور با اشاره به اینکه اگر شرایط تحریمی 
و اقدامات ضدبشری آمریکا نبود، بی تردید امروز در تأمین واکسن با 
این نوع مشکالت برخورد نکرده بودیم و می توانستیم جزو کشورهای 
مقدم در این حوزه باشیم، اظهار داشت: »به رغم همه این مشکالت و 
در همین حالت هم فشارهای حداکثری را پشت سر گذاشتیم و توانستیم 
بدون توجه به فشارها اگر چه با سختی و مشقت، واکسن را تأمین 
کنیم و در این مسیر به مردم متعهد شدیم که طبق سند ملی و اقدامات، 
واکسیناسیون به همین صورت انجام بگیرد و همه تالش خود را انجام 
خواهیم داد که تا پایان دولت واکسیناسیون گروه هدف )فاز یک، فاز 
دو، فاز سوم( انجام شده باشد و اقدامات الزم برای تامین واکسن های 
مورد نیاز برای فاز چهارم )آخر( نیز انجام شده باشد.« وی افزود: »بر 

این اساس دولت به گونه ای برنامه ریزی کرده است که مطمئناً تا پایان 
سال 1400 همه گروه های هدف واکسینه خواهند شد و برای سال های 
آینده هم بدون وابستگی به خارج از کشور واکسن به طور کامل تامین 

و حتی توان صادرات به سایر کشورها فراهم خواهد شد.«
در این جلسه همچنین قرارگاه عملیاتی ستاد ملی گزارشی از میزان 
رعایت پروتکل ها در تجمعات تبلیغاتی نامزدهای انتخابات 1400، 
فعالیت تبلیغاتی ستادهای انتخاباتی و همچنین آموزش و اطالع رسانی 
در این زمینه از سوی رسانه ها با همکاری کمیته تبلیغات و اطالع رسانی 
ارایه و تاکید کرد در مورد بروز برخی تخلفات که از سوی طرفداران 
برخی نامزدها در زمینه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی صورت 
گرفته، مکاتبات الزم انجام و هشدارهایی به ستادهای انتخاباتی  داده 
شده است. در همین زمینه کمیته بهداشت و درمان با ابراز نگرانی 
نسبت به عدم رعایت پروتکل ها و عادی انگاری هایی که توسط برخی 
نامزدها در استان ها انجام گرفته از نامزدهای انتخابات 1400 خواست 
دعوت از مردم برای رعایت پروتکل های بهداشتی در تبلیغات انتخاباتی 

را در اولویت فعالیت های خود قرار دهند.

رئیس جمهور پس از این گزارش به قرارگاه عملیاتی دستور داد 
با توجه به استقرار این قرارگاه در وزارت کشور و برعهده داشتن 
مسئولیت اجرای انتخابات از سوی وزیر کشور، با جدیت و قاطعیت 
هر چه تمام تر نسبت به ارائه هشدارها و اخطارهای الزم اقدام فوری 
را انجام داده و با نامزدهای متخلف در این خصوص برخورد قاطع و 
جدی صورت گیرد و اقدامات انجام شده به مردم اطالع رسانی شود.
روحانی با بیان اینکه کسانی که قرار است در کشور حافظ قانون 
باشند نباید قانون شکنی کنند، گفت: »کادر درمان و مدافعان سالمت 
انتظار ندارند کسانی که قرار است باالترین پست اجرایی کشور را 
اشغال کنند، اینچنین نسبت به کادر درمان اجحاف کرده و برای آن ها 
مشکل بیافرینند.« به گزارش وبدا، رئیس جمهور همچنین با تاکید 
بر ضرورت ارائه آموزش های الزم به مردم در زمینه روش صحیح 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی رسانه های عمومی تأکید 
کرد: »آموزش های الزم و آگاهی بخشی به مردم در این خصوص در 
روزهای باقیمانده تا انتخابات باید به صورت کاماًل روشن، مؤثر و 

مستمر از سوی رسانه ها و شبکه مجازی انجام شود.«

طبق اعالم مرکز روابط عمومی و اطبیمارالع رسانی وزارت 
بهداشت، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 99۶۶ جدید 
اساس  این  بر  و  به کووید19 در کشور شناسایی شد  مبتال 
مجموع بیماران کووید19 در کشور به سه میلیون و 13 هزار 

و ۷۸ نفر رسید.
اطالع  و  روابط عمومی  مرکز  اعالم  سپید، طبق  گزارش  به 
میلیون و 295 هزار و  تا کنون 4  بهداشت،  رسانی وزارت 
۸0۷ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۷۶5 هزار و 213 نفر نیز ُدز 
دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در 

کشور به 5 میلیون و ۶1 هزار و 20 ُدز رسید.
در عین حال از دیروز تا امروز )21 خرداد 1400 ( و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، 99۶۶ بیمار جدید مبتال به کووید19 

در کشور شناسایی شد که 132۷  نفر از آنها بستری شدند.

بر این اساس مجموع بیماران کووید19 در کشور به سه میلیون 
و 13 هزار و ۷۸ نفر رسید.

متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 124 بیمار کووید19 جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 

۸1 هزار و ۷9۶ نفر رسید.
از  نفر  میلیون و ۶24 هزار و ۸02  تا کنون دو  خوشبختانه 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
3494 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های مراقبت 

های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
آزمایش تشخیص  میلیون و 313 هزار و 5۸9  تا کنون 21 

کووید19 در کشور انجام شده است.
در حال حاضر 1۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، 201 شهر 

در وضعیت نارنجی، 231 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

آخرین آمار کرونا در کشور

فوت ۱۲۴ نفر و شناسایی ۹۹۶۶ مبتالی جدید 
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سخنگوی وزارت بهداشت:  خبـر

واکسیناسیوناستادانوکارکناندانشگاههامردادآغازمیشود
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
پزشکی گفت: »طرح واکسیناسیون حدود 200 
هزار نفر از استادان و کارکنان دانشگاه ها از مردادماه 

سال جاری آغاز خواهد شد.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو 
با ایرنا به نشست هم اندیشی معاونان و مسئوالن 
و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارتخانه های 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چهارشنبه 
19 خردادماه جاری در همین خصوص اشاره کرد 
مثبتی  »این نشست خروجی خوب و  و گفت: 
داشت و ما را به یک چشم انداز و افق روشنی 
برای موضوع آموزش در سال تحصیلی جدید 

دانشگاه ها رساند.«
وی یادآور شد: »خروجی این نشست که با حضور 
معاونان دو وزارتخانه و روسای دانشگاه ها برگزار 
شد، این بود که واکسیناسیون استادان و کارکنان 
دانشگاه ها از مرداد ماه آغاز شود و بعد از آن نیز 

به تدریج، دانشجویان واکسینه شوند.«
وی همچنین گفت: »هدف اساسی در این زمینه 
باال بردن کیفیت آموزشی و ایجاد بستر مناسب 
برای آموزش حضوری دانشجویان در فصل پاییز 
هست که البته و حتی با اجرای طرح واکسیناسیون 
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  باید  همچنان 

دستور کار جدی دانشگاه ها باشد.«
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
واکسیناسیون  طرح  وجود  »با  گفت:  پزشکی 
در  نتوانند  دانشجویان  همه  همچنان  شاید 
کالس های حضوری حضور یابند و فضاها باید 

آن محدودیت های قبلی خود را داشته باشد.«

وی تصریح کرد: »همچنین در این نشست مقرر شد 
که آموزش های مجازی در کنار آموزش حضوری 
باید پابرجا باشد و ممکن است که 50 درصد کالس ها 

همچنان به صورت غیرحضوری برگزارشود.«
وی ادامه داد که البته اولویت اساسی با آموزش های 
عملی است؛ بررسی ها نشان داده که عدم برگزاری 
کیفیت  به  زیادی  صدمات  کالس ها  حضوری 

آموزش ها زده است.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت همچنین 
اضافه کرد که امتحانات در سال تحصیلی و ترم 
جدید نیز به صورت حضوری برگزار شود که 
همین امر نیز می تواند تا حدودی کیفیت آموزش ها 

را باال ببرد. الری همچنین با اشاره به اجرای طرح 
واکسیناسیون گروه های هدف و وقفه ای که در انجام 
آن به وجود آمده است نیز توضیح داد: »این طرح 
که در حقیقت گام پنجم از طرح شهید سلیمانی 
بود با قوت و جدیت و به صورت منظم در حال 
انجام بود که حدود یک یا دوهفته با توقف ورود 
تزریق  دوم  دوز  در  که  مواجه شدیم  واکسن ها 

وقفه ای کوتاه به وجود آمد.«
وی تصریح کرد: »مراکز خیلی خوبی در این راستا 
ایجاد شد و حتی وزیر بهداشت نیز بارها بر سرعت 
یک  و  کرد  تاکید  نیز  واکسیناسیون  انجام  عمل 
همت و عزم راسخ ملی در این زمینه به وجود 

آمد و ما همچنان امیدواریم دوز دوم واکسن برای 
گروه های هدف نیز با ورود محموله های جدید به 

کشور دوباره به زودی آغاز شود.«
الری ابراز امیدواری کرد که همچنان واکسن های 
داخلی هم به سرعت دارد مسیر تولید و انبوه خود 
را طی می کند و تا اواخر خردادماه جاری و اوایل 
تیرماه نیز به طور حتم نمودی از واکسن های داخلی 

را شاهد خواهیم بود.
وی همچنین از اقدام ها و کارهای نیک اندیشانه 
خیرین در مناطق جنوب فارس و الرستان قدردانی 
کرد و گفت: »ما در همه جای کشور خیر داریم اما 
خیرین و نیک اندیشان این خطه، خاص هستند و 
با انگیزه باالتری همراهی و مشارکت در کارهای 

خیرخواهانه و خداپسندانه دارند.«
وی گفت: »پروژه های بزرگ و قابل مالحظه ای با 
همراهی و مشارکت مثال زدنی خیرین در جنوب 
فارس و الرستان آغاز شده و یا به ثمر نشسته است 
که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به 
ویژه معاونت دانشجویی وفرهنگی این وزارتخانه با 
تمام توان برای انجام این پروژه ها همراه و همگام 

با نیک اندیشان خواهد بود.«
سخنگوی وزارت بهداشت روز پنج شنبه در سفر به 
الرستان ضمن افتتاح و کلنگ زنی برخی طرح های 
درمانی و ورزشی در این شهرستان با اعضای هیات 
رئیسه دانشکده علوم پزشکی الرستان، خیرین و 

مسئوالن محلی نیز نشست داشت.
الرستان به مرکزیت شهر الر با جمعیتی بیش از 
230 هزار نفر در حدود 3۸0 کیلومتری جنوب 

شیراز واقع است.

رئیس بیمارستان سینا تهران ضمن تشریح وضعیت فعلی بیماری 
کرونا و مراجعات به بیمارستان ها، در عین حال تاخیر در تامین 
واکسن کرونا بویژه برای دوز دوم تزریق را موقتی خواند و گفت: 
»نمی توان 100 هزارتا 100 هزارتا واکسن از جاهای مختلف تهیه 
و تزریق کرد؛ باید بتوانیم واکسن ایرانی تولید کنیم تا خیال مان 

راحت باشد.«
به گزارش سپید، محمد طالب پور در گفت وگو با ایسنا درباره 
وضعیت فعلی کرونا گفت: »یک ماه پیش در بیمارستان مان 220 
تخت بیمارستان که حدود 45 درصد تخت های مان بود را به 
کرونا اختصاص داده بودیم، البته در اوج زمان پذیرش حدود 
1۸5 بیمار بستری می کردیم. اکنون عدد بستری ما حدود 50 بیمار 
است، البته بیماران بد حال بستری در آی سی یو هم داریم که امکان 
زنده ماندنشان کم است ولی در کل سیر بیماری بهتر شده است. 
بیمارستان به سمت فعالیت های عادی خود متمایل شده است و 
تعداد عمل های ما خوب است و تعداد عمل ها با رعایت پروتکل ها 

به حالت عادی بازگشته است.«
وی افزود: »امیدواریم به کمک واکسیناسیون و رعایت نکات بهداشتی 
دیگر شاهد پیک پنجم کرونا نباشیم؛ مگر اینکه ورژن جدیدی از 
ویروس رخ نشان دهد، در غیر این صورت آینده روشنی را انتظار 
داریم. بروز پیک پنجم با همین ویروس فعلی بعید است؛ بویژه 

آنکه با گسترش استفاده از واکسن ها و واکسیناسیون ۷0 درصد 
افراد جامعه، خطر کرونا مشابه بیماری همچون آنفلوآنزا می شود 
و تحت کنترل در می آید. البته واکسیناسیون هم ماندگار نیست و 
نیازمند دوز یادآور هستیم اما قطعا با واکسن شرایط مان بهتر می شود.«

طالب پور ادامه داد: »ایراد بزرگ ویروس این است که خیلی 
شایع و فراوان است و بیم آن می رود که اگر جهش های جدیدی 
رخ دهد، کارایی واکسن را کاهش دهد؛ اما با ویروس فعلی پیک 
چهارم که می توانست خیلی خطرناک باشد را سرکوب کردیم؛ در 
حالی که اگر مثال ویروس با جهش هندی رخ می داد به این راحتی 
نمی توانستیم آن را مدیریت کنیم. با اینکه پیک چهارم گسترده تر از 

پیک سوم بود اما سرعت افول آن سریع تر بود.«

وی درباره صحبت هایی پیرامون شیوع تک گیر موارد ابتال به جهش 
هندی و آفریقایی ویروس کرونا در تهران اظهار کرد: »شاید اولین 
کیس ویروس انگلیسی در تهران در بیمارستان سینا بستری شد 
که سریعا تشخیص داده شد اما متاسفانه فوت کرد اما در مورد 
بستری بیماری با ابتال به ویروس هندی یا آفریقایی در بیمارستان 

سینا گزارشی نداشتیم.«
رئیس بیمارستان سینا درباره تاخیر در تزریق دوز دوم واکسن کرونا 
تاکید کرد: »این موضوع موقت خواهد بود و برطرف خواهد شد 
و اگر یک یا دو هفته تاخیر هم رخ دهد در اصول واکسیناسیون 
اتفاقی رخ نمی دهد ولی استراتژی واکسینه کردن مردم با دوزهای 
باال بر مبنای واکسن های ایرانی امکان پذیر است. ما نمی توانیم 
100 هزارتا 100 هزارتا واکسن از جاهای مختلف تهیه و تزریق 
کنیم؛ باید بتوانیم واکسن ایرانی تولید کنیم تا خیال مان راحت باشد.«
وی در پایان با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
طی روزهای آتی اظهار کرد: »یکی از نگرانی های ما عدم رعایت 
پروتکل ها در جریان روند برگزاری انتخابات است و در همین 
زمینه نیز به ما توصیه شده است که برای پیک محدود احتمالی 
در حالت آماده باش قرار گیریم. در مجموع نمی توان انتخابات را 
برگزار نکرد؛ بلکه باید همه پروتکل های بهداشتی رعایت شود و 

شرایطی ایجاد شود که بیشتر کارها در فضای باز صورت گیرد.«

روند کاهشی مراجعات کرونایی به بیمارستان ها

باافزایشواکسیناسیونشرایطبهترمیشود



معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی:
غرامت دستمزد ایام بیماری کرونا، ۱۴ روزه است

کاهش این زمان به ۱۰ روز صحت ندارد
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در حالت کلی هر بیمه شده ای استحقاق درمان 
داشته باشند غرامت دستمزد ایام بیماری را هرچند روز باشد می پردازیم گفت: کاهش زمان پرداخت 
غرامت دستمزد ایام بیماری کرونا از ۱۴ به ۱۰ روز از سوی تامین اجتماعی درست نیست و غرامت 

۱۴ روز مرخصی ناشی از بیماری کرونا بدون نیاز به مراجعه حضوری پرداخت می شود.
به گزارش سپید، مهرداد قریب در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی مبنی بر کاهش زمان پرداخت 

غرامت دستمزد ایام بیماری کرونا از ۱۴ به ۱۰ روز اظهار کرد: چنین چیزی درست نیست و ۱۴ روز 
غرامت ایام بیماری کرونا به صورت علی الحساب پرداخت می شود. وی افزود: »البته مشکلی هم در 
لینک شدن با وزارت بهداشت داشتیم ولی اگر به صورت آنالین سوابق پزشکی را مشاهده کنیم بدون 
نیاز به مراجعه حضوری به صورت علی الحساب این خسارت را می پردازیم.« وی با اشاره به ایام بیماری 
طوالنی تر گفت: اگر مرخصی ادامه دار باشد با تاییدیه پزشک معتمد سازمان و تاییدیه کمیسیون مربوطه 
غرامت را می پردازیم. ممکن است در افراد مختلف مدت زمان بیماری متفاوت باشد اما در حالت 
کلی هر بیمه شده ای استحقاق درمان داشته باشند غرامت دستمزد ایام بیماری را هرچند روز باشد 
می پردازیم. قریب اضافه کرد: از سوی تامین اجتماعی مشکلی ندارد و اگر افرادی در این زمینه سوال و 

یا مشکلی دارند می توانند مراجعه کرده و یا با ۱۴۲۰ تماس بگیرند و راهنمایی های الزم را دریافت کنند.

خبـر

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران:

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با تاکید بر لزوم حذف ارز دولتی در 
حوزه دارو گفت: »نظر ما این است که دولت آینده بجای ارز ترجیحی 
۴۲۰۰ تومانی که منجر به ایجاد رانت و فساد در سیستم دارویی و 
بحث برانگیز بوده، بهتر است ارز نیمایی دهد و ارز دارو تا جای ممکن 
تک نرخی شود. اگر هم دولت خواست یارانه ای به دارو دهد، آن را در 

اختیار بیمه قرار دهد تا به مردم فشار وارد نشود.«
به گزارش سپید، علی فاطمی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به چالش های 
حوزه داروسازی و داروخانه داری در کشور و درخواست ها در این 
حوزه از دولت آینده گفت: »مهم ترین موضوعی که مورد درخواست ما 
است، دسترسی مردم به دارو است. متاسفانه در حال حاضر کمبودهای 
دارویی بیداد می کند و طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر هیچگاه به اندازه امروز 
کمبود دارویی نداشتیم. ما که در داروخانه کار می کنیم، شاهدیم که 
برای بدیهی ترین داروها و حتی برای یک داروی زخم معده ساده 

هم مردم دنبال دارو می گردند، برای انسولین مردم گرفتارند و ...«
وی افزود: »یکی از مهم ترین اشکاالتی که منجر به بروز این عارضه 
شده است، کنترل قیمت ارز در حوزه دارو و بحث ارز دولتی ۴۲۰۰ 
تومانی است. این موضوع باعث شده که از آنجایی که قیمت بسیار 
پایین است و یک پنجم قیمت واقعی است، اوالً دارو به اندازه کافی 
و به موقع تامین نشود، به طوری که ارز دولتی به صورت بسیار کند 
و قطره چکانی به واردکننده یا تولیدکننده دارو برای خرید مواد اولیه 
داده می شود و بر این اساس واردکننده و تولیدکننده نمی توانند به موقع 
دارو را تامین کنند و شاهدیم که بسیاری از داروها متاسفانه به موقع به 
دست مصرف کننده نمی رسد و مردم سرگردان به دنبال آن ها می گردند.«

فاطمی ادامه داد: »چالش دیگری که داریم، بحث معروف قاچاق 
معکوس است؛ به طوری که دولت یارانه سنگین را پرداخت می کند، 
دارو را وارد ایران کرده و بعد می بینیم همان دارو مجدداً از کشور 
خارج شده و به چند برابر قیمت فروخته می شود. این مشکل از سال 
۱۳۹۷ به بعد ایجاد شد و به دلیل تحریم های دولت ترامپ بود که این 

اتفاق افتاد و ما از همان زمان دست به گریبان این موضوع هستیم.«
وی گفت: »دولت آینده اگر واقعا می خواهد به صنعت داروسازی 
کشور کمک کند، هیچ یارانه ای به این صنعت تخصیص ندهد و فقط 
یکسری معافیت های مالیاتی در حوزه زنجیره تامین دارو چه برای 
واردکننده، تولید کننده و چه برای پخش کننده و داروخانه در نظر 
بگیرد تا بتوانند دارو را با قیمت ارزان تر در اختیار مردم قرار دهند. در 
عین حال یارانه ای هم که دولت قرار است برای حمایت از بیماران 
بپردازد، به طور مستقیم از طریق سازمان های بیمه در اختیار بیماران 
قرار گیرد یا پوشش بیمه ای افزایش یابد، نه اینکه قیمت دارو را به 
صورت مصنوعی ارزان نگه داریم که هم مصرف دارو را باال می برد، 
هم قاچاق معکوس را به همراه دارد و هم باعث کمبود ارز و دارو 
می شود. اگر واقعا قیمت ارز را به ارز نیمایی بدل کنند و مابه التفاوت 

آن را به بیمه منتقل کنند، در کشور به نفع همه است.«
وی گفت: »بنابراین نظر ما این است که بجای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ 
تومانی که منجر به ایجاد رانت و فساد در سیستم دارویی بوده و 
بحث برانگیز بوده، بهتر است که ارز نیمایی دهند و ارز دارو تا 

جای ممکن تک نرخی شود و اگر هم دولت خواست یارانه ای به 
دارو دهد، آن را در اختیار بیمه قرار دهد تا به مردم فشار وارد 
داروها  قیمت  قطعا  شود،  نرخی  تک  دارو  ارز  اگر  زیرا  نشود. 
افزایش می یابد، اما برای اینکه به مردم فشار وارد نشود، باید از 

سمت بیمه ها پوشش داده شود.«
فاطمی تاکید کرد: »مطالبه دیگری که از دولت آینده داریم، این است 
که کمک کنند که داروخانه های ما از کاالمحوری به سمت خدمت 
محوری حرکت کنند. در حال حاضر داروخانه های ما مشکالت زیادی 
در زمینه تامین نقدینگی دارند. سازمان های بیمه گر کماکان شش تا 
هفت ماه پول داروخانه ها را نگه می دارند. در حال حاضر بزرگ ترین 
دغدغه ای که داروخانه ها دارند، سرمایه برای تامین دارو است که به 
دلیل بدقولی بیمه ها اتفاق می افتد. واقعا باید به حال بیمه ها فکری 
شود تا موسسات از جمله داروخانه ها را تحت فشار قرار ندهند. زیرا 
داروخانه ها از هر موسسه پزشکی دیگری آسیب پذیرترند. زیرا باید پول 
دهند دارو بخرند و بعضا مجبورند دارو را نقد یا کوتاه مدت بخرند، 
اما از آن طرف بیمه ها با شش تا هفت ماه تاخیر پول داروخانه ها را 

می پردازند که این موضوع موازنه را بهم می ریزد.«
وی گفت: »از طرفی باید خدمات دارویی نوین در داروخانه ها مانند 
سایر کشورهای دنیا، در ایران پایه ریزی شود تا هزینه های سیستم های 
درمانی کاهش یافته و عوارض برای مردم کم تر شود. اگر دولت آینده 
همین چند کار را در حوزه دارو انجام دهد، هم صنعت داروسازی و 
هم زنجیره تامین دارو و هم داروخانه ها وضعیت بهتری خواهند داشت.«
فاطمی درباره وضعیت پرداخت حق فنی داروخانه ها نیز گفت: 
»در این زمینه گشایشی اتفاق افتاد و این مساله قانونی را در قانون 
بودجه ۱۴۰۰ حل کردند. به طوری که بند »ل« تبصره ۱۷ قانون 
بودجه ۱۴۰۰ این مساله را حل کرد و فعال حق فنی را داروخانه ها 
اداری دیگر  قانونی دریافت می کنند و دیوان عدالت  به صورت 

نمی تواند ایراد بگیرد که چرا این موضوع مصوبه قانونی ندارد.«

کمبود دارویی امروز، در ۱۵ سال گذشته بی سابقه است
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معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »وزارت بهداشت مجوز فعالیت ۱۰ پارک علم و 
فناوری سالمت را در کالن مناطق کشور تاکنون صادر کرده است.«
به گزارش سپید، فرید نجفی در اولین شورای پارک فناوری سالمت 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: »پارک های علم و فناوری 
سالمت با هدف تبدیل ایده های نو به محصول، اشتغال زایی بیشتر 
نخبگان و ایجاد بستری مناسب برای حضور شرکت های دانش بنیان 
در حوزه های سالمت راه اندازی شده است.« وی اظهار داشت: 
»راه اندازی و تأسیس پارک های علم و فناوری جهش مهمی برای 
دانشگاه های علوم پزشکی محسوب می شود و پتانسیل بسیار خوبی 
برای کالن مناطق ایجاد می کند. نجفی اضافه کرد: »همچنین راه اندازی 

پارک های علم و فناوری موجب می شود شرکت هایی که در حوزه 
سالمت فعالیت می کنند خیلی سریعتر و در یک اکوسیستم  کامال 
مشخص و تعریف شده در سطح کشور به پیشرفت در فناوری و 
تولید دست یابند.« وی در ادامه گفت: »با توجه به شرایط اقتصادی 
که در کشور وجود دارد، فعالیت این پارک ها بسیار کمک کننده است 
و با حمایت از واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان، در رسیدن 
به خودکفایی و فعال شدن چرخه تولید بسیار موثر خواهد بود.«

وی تصریح کرد: »از استانداران می خواهیم از راه اندازی پارک 
فناوری سالمت در استان ها حمایت کنند و در اختصاص دادن 
زمین و فضای مناسب نهایت همکاری را با دانشگاه های علوم 
پزشکی داشته باشند چرا که تأسیس پارک علم و فناوری یکی 

از افتخارات و از زیرساخت های الزم در جهت پیشبرد اهداف 
اقتصادی در هر استان به شمار می رود.«

نجفی یادآور شد: »در کالن منطقه سه، هم مرز بودن با کشور 
عراق شرایط ویژه ای را ایجاد کرده است به طوری که در این 
کالن منطقه دانشجویان زیادی از کشور عراق در حال تحصیل 
هستند و تبادالت فرهنگی و آموزشی بسیار خوبی وجود دارد.«

وی اضافه کرد: »همچنین تفاهم نامه ای در راستای حمایت از 
شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری سالمت و انجام 
فعالیت هماهنگ این پارک ها ابالغ خواهد شد.« به گزارش ایرنا، 
دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان قطب علمی غرب کشور 

مرکز کالن شهر منطقه سه وزارت بهداشت است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:

مجوز راه اندازی ۱۰ پارک علم و فناوری سالمت در کشور صادر شد



خبـر

آمارمبتالیان و فوتی های همه گیری کرونا  در جهان

شمار مبتالیان به بیماری »کووید-۱۹« ناشی از کروناویروس 
جدید در جهان تاکنون به ۱۷۵ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۴۴۵ 
نفر رسیده و مرگ سه میلیون و ۷۸۸ هزار و ۷۲۳ نفر نیز بر 

ابتال به این بیماری تأیید شده است. اثر 
به گزارش سپید، همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۱۵۹ 
کووید-۱۹  به  مبتالیان  از  نفر   ۹۶۳ و  هزار   ۱۷۱ و  میلیون 

یافته اند. بهبود 
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در 
ادامه دارد  یافته است،  ۲۲۰ کشور و منطقه در جهان شیوع 

قربانی می گیرد. دنیا  بیماری همچنان در  این  و 
۳۴.۲ میلیون مبتال و بیش از ۶۱۴  با بیش از  آمریکا تاکنون 
با  درگیر  فهرست کشورهای  در صدر  همچنان  قربانی  هزار 

بیماری کووید-۱۹ قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از ۲۹.۲ میلیون مبتال پس از آمریکا در 
رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید-۱۹ در 
نفر فراتر رفته و در حال حاضر  میلیون   ۱۷.۲ از  برزیل هم 

باالترین شمار مبتالیان است. به لحاظ  سومین کشور جهان 
پس از ایاالت متحده، کشورهای برزیل با بیش از ۴۸۲ هزار 
باالترین آمار قربانیان  ۳۶۳ هزار جانباخته  از  با بیش  و هند 

کووید ۱۹ را در این فهرست جهانی گزارش داده اند.
تعداد  بیشترین  پرو  و  مکزیک  کشورهای  نیز  آن ها  از  پس 
قربانیان این بیماری را در دنیا ثبت کرده اند. تعداد جانباختگان 
کووید-۱۹ در مکزیک تاکنون بیش از ۲۲۹ هزار و در پرو 

نیز بیش از ۱۸۷ هزار نفر اعالم شده است.
از  گذشتن  با  اروپایی  کشورهای  بین  در  انگلیس  همچنین 
آمار بیش از ۱۲۷ هزار قربانی تاکنون بیشترین تلفات کرونا 
را در قاره سبز داشته است به عالوه هم اکنون تعداد قربانیان 
کرونا در ایتالیا از ۱۲۶ هزار نفر عبور کرده است و در میان 

کشورهای اروپایی در رتبه دوم قرار دارد.
پس از این کشورها، روسیه بیش از ۱۲۵ هزار، فرانسه بیش 
از ۱۱۰ هزار و کلمبیا نیز بیش از ۹۴ هزار فوتی بر اثر ابتال 

به بیماری کووید-۱۹ را گزارش داده اند.

از  بیش  با  آرژانتین  هزار،   ۹۰ از  بیش  با  آلمان  عالوه  به 
 ۸۰ از  بیش  با  اسپانیا  هزار،   ۸۱ از  بیش  با  ایران  هزار،   ۸۲
بیش  با  جنوبی  آفریقای  هزار،   ۷۴ از  بیش  با  لهستان  هزار، 
بیش  با  اوکراین  ۵۲ هزار،  از  بیش  با  اندونزی  ۵۷ هزار،  از 
دیگر  جانباخته  هزار   ۴۸ از  بیش  با  نیز  ترکیه  هزار،   ۵۱ از 
ناشی  میر  و  مرگ   باالی  آمار  تاکنون  که  هستند  کشورهایی 

از کووید-۱۹را ثبت کرده اند.
مبتالیان و  پایگاه اطالع رسانی »ورلداُمتر«، شمار  به گزارش 
گزارش های  طبق  که  کشوری   ۱۰ در  بیماری  این  قربانیان 
رسمی باالترین آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح روز جمعه 

به ترتیب به شرح زیر است:
۱. آمریکا: ۳۴ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۷۸۳ مبتال، ۶۱۴ هزار 

قربانی و هفت 
و  هزار   ۳۶۳ مبتال،   ۸۲۳ و  هزار   ۲۷۴ و  میلیون   ۲۹ ۲.هند: 

قربانی  ۹۷
۴۸۲ هزار  مبتال،   ۱۵۹ ۲۱۵ هزار و  میلیون و   ۱۷ برزیل:   .۳

و ۱۳۵ قربانی
۴. فرانسه: پنج میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۶۷ مبتال، ۱۱۰ هزار 

و ۲۷۰ قربانی
و  هزار   ۴۸ مبتال،   ۹۸ و  هزار   ۳۱۳ و  میلیون  پنج  ترکیه:   .۵

قربانی  ۵۲۴
۶. روسیه: پنج میلیون و ۱۶۷ هزار و ۹۴۹ مبتال، ۱۲۵ هزار 

و ۲۷۸ قربانی
 ۱۲۷ مبتال،   ۹۸۶ و  هزار   ۵۴۲ و  میلیون  چهار  انگلیس:   .۷

هزار و ۸۶۷ قربانی
۸. ایتالیا: چهار میلیون و ۲۳۹ هزار و ۸۶۸ مبتال، ۱۲۶ هزار 

و ۸۵۵ قربانی
۸۳ هزار  ۶۶ هزار و ۱۵۶ مبتال،  ۹.آرژانتین: چهار میلیون و 

و ۹۴۱ قربانی
۸۰ هزار  ۴۵۸ مبتال،  ۷۲۹ هزار و  میلیون و  اسپانیا: سه   .۱۰

و ۴۶۵ 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 
ایتالیا،  انگلیس،  روسیه،  ترکیه،  فرانسه،  کشورهای   - هستند 
مکزیک،  لهستان،  ایران،  کلمبیا،  آلمان،  اسپانیا،  آرژانتین، 
جمهوری  هلند،  جنوبی،  آفریقای  اندونزی،  پرو،  اوکراین، 
بلژیک  و  رومانی  سوئد،  فیلیپین،عراق،  کانادا،  شیلی،  چک، 

ثبت کرده اند.ایسنا را  مبتال  میلیون  از یک  بیش  نیز 

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد: »سویه ای از کروناویروس 
موسوم به »دلتا« - که اولین بار در هند شناسایی شد - می تواند 

در منطقه اروپا غالب شود.«
به گزارش سپید، مدیر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در 
اروپا هشدار داد: »نوعی از کووید-۱۹ که اولین بار در هند 
شناسایی شده است و قدرت سرایت بیشتری دارد می تواند 
در این منطقه غالب شود چرا که بسیاری از کشورها در تالش 
برای برداشتن محدودیت ها و فراهم آوردن شرایطی برای 
برگزاری دورهمی های اجتماعی و انجام مسافرت هستند.«
هانس کلوگ - مدیر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در 

اروپا - گفت: »سویه کروناویروس موسوم به »دلتا« عالئمی 
واکسن های  از  اثربخشی  است  قادر  که  داده  نشان  از خود 
از  بسیاری  که  درحالیست  این  ببرد.  بین  از  را  کووید-۱۹ 
گروه های آسیب پذیر به ویژه افراد باالی ۶۰ سال در برابر 

بیماری مصون نشده اند.«
پارلمان  نمایندگان  یورونیوز،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
اروپا خواستار آن شده اند که به منظور تسریع توزیع انواع 
واکسن کرونا در سطح جهان، قانون انحصار حقوق معنوی 
آن در همه  تولید  تا  لغو شود  به طور موقت  این واکسن ها 

جا امکان پذیر شود.

هشدار سازمان جهانی بهداشت نسبت به شیوع گسترده سویه هندی کرونا در اروپا

5 شماره ۱۹۵۳ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
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واکسیناسیون کرونا  درجهان تا ۲۱ خرداد
برخی  کووید-19،  علیه  مختلف  واکسن های  توزیع  ادامه  با 
نقاط جهان با سرعت باالتر، میزان بیشتری واکسن کرونا را 
میان شهروندان خود توزیع کرده اند و برخی کشورها نیز از 

مانده اند. این روند عقب 

به گزارش سپید، از نظر تعداد واکسن های تزریق شده، چین 
با اختالف زیادی در رتبه نخست جهان قرار دارد و آمریکا 
اینفوگرافیک،  این  دارند. در  قرار  بعدی  رتبه های  و هند در 
آمار مربوط به تعداد »مجموع تزریق هر کشور« و درصدهای 

مربوط به هرکدام )نسبت به جمعیت هر کشور( را مشاهده 
خواهید کرد. برای تهیه این آمارها از چند منبع معتبر خارجی 
)بر اساس آخرین به روزرسانی ها( استفاده شده و آمار ایران، 

بر اساس اعالم وزارت بهداشت است.



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 1953 227 خرداد 1400



وضع عجیب کرونا

در شرایطی که در روزهای گذشته، آمار قربانیان 
کرونا رو به کاهش بوده است، اما تعداد مبتالیان، 
شیب کاهشی نداشته است. درواقع، روند ابتالهای 
کرونا در حالت  فوتی های  روند  جدید، شبیه 

نزولی قرار ندارد. 
در حالی که تعداد مبتالیان به کرونا در روزهای 
16 تا 17 خردادماه، حدود پنج هزار نفر بوده 
است، این آمار ابتالی روزانه تا روز جمعه به 
حدود 10 هزار نفر افزایش یافته است. یعنی در 
یک بازه زمانی چهار روزه، آمار ابتالی روزانه 

حدود دو برابر شده است.
برخی کارشناسان نگران هستند که این وضعیت، 
زمینه ساز موج پنجم کرونا شود. بخصوص با 
توجه به اینکه کمتر از یک هفته دیگر، انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا برگزار 
می شود، عده ای از صاحبنظران سالمت نسبت به 
اوج گیری یک موج تازه کرونا ابراز نگرانی کرده اند. 
این روزها تصاویر برخی از نشست های انتخاباتی 
هم نشان می دهد که پروتکل های بهداشتی به 
حاشیه رفته است. همین عامل هم می تواند به 
صعودی شدن آمار مبتالیان به کرونا، دامن بزند.
مطابق گزارش وزارت بهداشت، آمار مبتالیان به 
کرونا در روز پنج شنبه ۲0 خردادماه نشان می دهد 
که روند ابتال به این ویروس در کشور به نسبت 
روز قبل آن دوباره صعودی شده است که این 
می تواند زنگ خطر ورود به موج پنجم بیماری 
باشد. بررسی آمارهای روزانه وزارت بهداشت 
نشان می دهد که روند بیماری کرونا در کشور 
که طی هفته های اخیر نزولی شده بود، دوباره 
آمار  البته در روز جمعه،  صعودی شده است. 
مبتالیان جدید به نسبت روز قبل کاهش پیدا 
کرد، طوری که آمار مبتالیان در ۲4 ساعت منتهی 
به جمعه، 9 هزار و 996 نفر اعالم شده است. 

از روز چهارشنبه تا پنج شنبه یعنی از 19 تا ۲0 
خردادماه، 1۲ هزار و ۳9۸ بیمار جدید مبتال به 
کووید 19 در کشور شناسایی شد که هزار و 491 

نفر از آنها بستری شدند. 
در روزهای 1۸ تا 19 خرداد، آمار شناسایی بیماران 
جدید کرونایی در کشور، به مراتب کمتر از 19 تا 
۲0 خردادماه بوده است. به طوری که بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، 10 هزار و ۵9۸ بیمار 
جدید مبتال به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. 
البته نکته قابل تامل، آمار قربانیان کرونا است 
که روند کاهشی خود را همچنان ادامه می دهد.

در روزهای 17 تا 1۸ خردادماه نیز موارد جدید 
ابتال بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، هشت 
هزار و ۸46 بیمار مورد بود که هزار و ۲16 نفر 

از آنها بستری شدند.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، موارد شناسایی 
تا 17  بیماران جدید کرونایی در روزهای 16 
چهارم  موج  در  رقم  پایین ترین  به  خردادماه، 
معیارهای  اساس  بر  که  به طوری  بود،  رسیده 

قطعی تشخیصی، چهار هزار و 907 بیمار جدید 
مبتال به کووید 19 در کشور شناسایی شدند و 
در همین مدت، 1۲0 بیمار کووید 19 جان خود 

را از دست دادند.
فرشاد عالمه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
تهران هم در توضیح شرایط فعلی کرونا به مهر 
گفت: »آمارها نشان می دهد پیک چهارم کرونا 
هنوز به پایین ترین نقطه نرسیده که بخواهیم بگوییم 
در حال اتمام است یا خیر. در مجموع نمی توان 

پایان یک پیک را پیش بینی کرد.«
وی با عنوان این مطلب که در پیک چهارم کرونا 
بیشترین موارد بستری را داشتیم، گفت: »البته آمار 

فوتی ها نسبت به موج قبلی، کمتر بود.«

در همین حال، بابک عشرتی، معاون بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی ایران با تاکید بر اینکه هر موج 
بیماری حدود چهار تا پنج هفته به طول می انجامد، 
بیان کرد: »موج چهارم به نسبت موج های دیگر 
کمی طوالنی تر بوده و موارد ابتال در آن بیش از 

موج های دیگر بوده است.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد روند 
نزولی بیماری در روزهای پیش رو دوباره صعودی 
شود، افزود: »در صورتی که رعایت پروتکل ها 
رها شود و سفر و مسافرت دوباره آغاز شود، 
این احتمال باال می رود که موج دیگری از بیماری 

در کشور رخ دهد.«

آیا آمار مبتالیان کرونا در دوران 
انتخابات بیشتر می شود؟

به باور صاحبنظران نظام سالمت، رعایت نشدن 
پروتکل های بهداشتی در دوران انتخابات قطعا 
به افزایش آمار جانباختگان منجر می شود. وقتی 
آن  در  شود،  فراموش  بهداشتی  پروتکل های 
صورت فشار کاری جامعه پزشکی نیز چندین 
برابر خواهد شد، زیرا آمار مبتالیان و بستری ها 
نیز سیر صعودی خواهد گرفت. هم اکنون دیگر 
رمقی برای کادر درمان باقی نمانده است که بتواند 
بیاورد.  تاب  را  به کرونا  مبتالیان  آمار  افزایش 
در این بین دورهمی های انتخاباتی، مشقت کادر 

درمان را مضاعف خواهد کرد.
حامد شاه محمدی، متخصص بیماری های داخلی 
نیز در گفتگو با سپید به تبعات دورهمی ها بر 
سالمت مردم و کادر درمان اشاره می کند و می گوید: 
بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  کاهش  »تبعات 
بیشتر متوجه کادر درمان خواهد شد. این اتفاق 

باعث می شود که میزان اشغال تخت های بستری 
افزایش پیدا کند و فشار کاری جامعه پزشکی 
بیشتر شود. وقتی هم فشار کاری کادر درمان بیشتر 
شد، در نتیجه سالمت جامعه پزشکی به خطر 
می افتد و ضریب خطاهای پزشکی نیز افزایش 

خواهد یافت.«
او تاکید می کند: »قطعا کم توجهی به پروتکل های 
بهداشتی، عوارض و تبعات کرونا را تشدید خواهد 
کرد. باید در نظر داشت که دامنه توانایی و تحمل 
اگر خستگی و  نیز محدود است.  کادر درمان 
فرسودگی مفرط کادر درمان تشدید شود، کارکرد 
مراکز درمانی در درمان بیماران مبتال به کرونا نیز 

به پایین ترین سطح خود خواهد رسید.«
شاه محمدی، خاطرنشان می کند: »انتظار اخالقی و 
منطقی از مردم این است که پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کنند و خودشان به عنوان ناظر بر رعایت 
این پروتکل ها به رفتار اطرافیان خود نظارت کنند 
و به آنها هشدار بدهند. همه ما اعم از کادر درمان 
و شهروندان در یک کشتی واحد نشسته ایم که 
اگر این کشتی آسیب ببیند، هم مردم و هم کادر 
درمان غرق خواهند شد. در این بین، رسانه ها و 
نهادهای فرهنگ ساز نیز باید بیش از گذشته بر 
ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی آموزش 
دهند و به مردم یادآوری کنند که هنوز کرونا 
با قدرت تمام در حال آسیب زدن به سالمت 

مردم است.«
کارشناسان می گویند اگر پروتکل های بهداشتی 
در دوران انتخابات رعایت نشود، در آن صورت 
هرچقدر هم که کادر درمان اضافه شود، باز هم 
نمی تواند برای درمان مبتالیان به کرونا کافی باشد. 

ادامه در صفحه 9 

افزایش آمارمبتالیان و کاهش قربانیان
در یک بازه زمانی چهار روزه تا جمعه، آمار روزانه مبتالیان به کرونا حدود دو برابر شده است

در شرایطی که در روزهای 
گذشته، آمار قربانیان کرونا رو 

به کاهش بوده است، اما تعداد 
مبتالیان، شیب کاهشی نداشته 

است. درواقع، روند ابتالهای 
جدید، شبیه روند فوتی های کرونا 

در حالت نزولی قرار ندارد. در 
حالی که تعداد مبتالیان به کرونا 
در روزهای 16 تا 17 خردادماه، 
حدود پنج هزار نفر بوده است، 

این آمار ابتالی روزانه تا روز 
جمعه به حدود 10 هزار نفر 

افزایش یافته است. یعنی در یک 
بازه زمانی چهار روزه، آمار ابتالی 
روزانه حدود دو برابر شده است
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 ادامه از صفحه 8
درواقع اگر میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
در دوران انتخابات کاهش یابد، در آن صورت 

افزایش کادر درمان هم بی فایده خواهد بود.
مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا 
هم درباره خطر افزایش شیوع کرونا در دوران 
انتخابات، هشدار داد: »اگر پروتکل های بهداشتی در 
انتخابات رعایت نشود، باید نیمه اول تیرماه منتظر 
پیک پنجم کرونا باشیم. برگزاری هرگونه تجمعی 
باعث می شود با پیک جدید بیماری روبه رو شویم. 
بنابراین توصیه اکید داریم که حتما در تبلیغات 
کاندیداها و روز انتخابات، پروتکل های بهداشتی در 
باالترین سطح رعایت شود. در انتخابات باید همه 
افراد از ماسک استفاده کنند و فضا باز باشد. در روز 
انتخابات نیز ساعت رای گیری باید افزایش پیدا 
کند تا مردم هجوم نیاورند و با حفظ فاصله گذاری 

فیزیکی رای گیری انجام شود.«

واکسن و پروتکل های بهداشتی؛ راه  
کاهش آمار مبتالیان

نباید تصور کنیم بعد از تزریق واکسن کرونا همه 
چیز تمام شده و به زندگی عادی قبل از شیوع 

کرونا برگشته ایم، بلکه رعایت همه پروتکل های 
بهداشتی قبلی، همچنان ضروری است. کارشناسان 
تاکید دارند که اگر می خواهیم آمار مبتالیان به کرونا 
کاهش یاید، باید تسریع در واکسیناسیون سراسری 
و رعایت پروتکل های بهداشتی، جدی گرفته شود. 
دندانپزشکی  دانشکده  معاون  صراف،  علیرضا 
کرد:  تاکید  هم  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مختلف  گروه های  واکسیناسیون  به  توجه  »با 
اجتماعی، یادآوری این نکته ضروری است که 
این واکسیناسیون بخشی از یک پیشگیری است، 
نه خود درمان. بنابراین بعد از واکسیناسیون هم 

رعایت همه موارد بهداشتی تذکر داده شده در 
گذشته، حائز اهمیت است.«

او تصریح کرد: »رعایت نکات پیشگیرانه تا پایان 
بحران کرونا الزم و ضروری است. در زمانی که 
کرونا واکسن و دارویی نداشت توصیه همه خادمان 
حوزه سالمت بر رعایت نکات پیشگیرانه بود. اکنون 
که واکسن و دارو وجود دارد، باز هم بر این مهم 
تاکید داریم، زیرا همواره معتقدیم که پیشگیری بهتر 
از درمان است و واکسن های تزریقی هم به معنای 
ایمنی 100 درصد نیست. یعنی نباید این گونه تصور 
شود که با تزریق واکسن کامال ایمن هستیم و دیگر 
نیازی به رعایت دستورالعمل های بهداشتی نیست.«
و  کلیدی  جمله  »رعایت  شد:  یادآور  صراف 
حیاتی پیشگیری بهتر از درمان است، نباید تنها 
به عنوان یک شعار نگاه شود. عفونت های ویروسی 
مختلف از جمله کرونا درمان اختصاصی ندارد و 

اغلب این نوع درمان ها، درمان نگهدارنده است. 
بنابراین همچنان بهترین کار، رعایت کامل اقدامات 
پیشگیرانه است. همچنان توصیه اکیدمان عدم 
حضور در هرگونه اجتماع اعم از محفل، مجلس 
و دورهمی است. معتقدیم که تا پایان بحران کرونا 

باید این وضعیت تداوم یابد.«

چرا بعد از تزریق واکسن نباید 
پروتکل ها را رها کنیم؟

کارشناسان تاکید دارند که واکسیناسیون 70 درصدی 
جامعه، ایمنی باالیی در برابر کرونا ایجاد می کند، اما 

الزاما به معنای پایان بیماری نخواهد بود.
محمدرضا حسن پور، متخصص علوم آزمایشگاهی 
هم در گفتگو با سپید بر اهمیت رعایت پروتکل های 
بهداشتی بعد از تزریق واکسن کرونا تاکید می کند 
و می گوید: »باید در نظر داشت که هنوز دوز دوم 
واکسن کرونا به بسیاری از افراد واکسینه شده، 
تزریق نشده است. بنابراین تا زمان تزریق دوز دوم 
واکسن، ایمنی کامل ایجاد نمی شود. حتی بعد از 
تزریق دوز دوم واکسن هم نمی توانیم با قاطعیت 
بگوییم که فرد هرگز به کرونا مبتال نمی شود، زیرا 
تاثیر هیچ واکسنی صددرصد نیست. از سوی دیگر، 
احتمال دارد که بعد از گذشت شش ماه تا یکسال، 
دوباره نیاز به واکسیناسیون مجدد باشد، زیرا ما به 
طور قطعی نمی دانیم که ایمنی بخشی واکسن های 

کرونا دقیقا چند ماه خواهد بود.«
او عنوان می کند: »با یک بیماری پیچیده روبرو 

هستیم که هنوز بسیاری از زوایای بیماری برای 
متخصصان، کشف نشده است. ما درباره بسیاری 
از واکسن های قدیمی برای بیماری هایی مثل فلج 
اطفال، اطالعات خوبی داریم. مثال می دانیم چند 
وقت یکبار نیاز به تزریق واکسن فلج اطفال وجود 
دارد، اما درباره واکسن های موجود کرونا هنوز 
اطالعات جامعی نداریم. قطعا در سال های آینده، 
این اطالعات تکمیل تر می شود. در حال حاضر بر 
اساس منطق علمی باید پروتکل های بهداشتی بعد 
از واکسیناسیون هم رعایت شود تا شاهد کاهش 

شیوع کرونا باشیم.«
همچنین مهرداد موذنی، داروساز و محقق تولید 
واکسن هم در گفتگو با سپید، خاطرنشان می کند: 
»قطعا با واکسیناسیون گسترده، اپیدمی کرونا کنترل 
می شود. در آن صورت شاهد کاهش موارد ابتال 
تکمیل  صورت  در  بود.  خواهیم  مرگ ومیر  و 
ابتال  واکسیناسیون سراسری، حتی در صورت 
به کرونا نیز شاهد خواهیم بود که موارد بستری 
در بخش مراقبت های ویژه کاهش خواهد یافت. 
یعنی یه احتمال قوی، بیمار مبتال حداقل وارد 
فاز حاد بالینی نمی شود. بنابراین در اثربخشی 
باالی واکسیناسیون سراسری، هیچ شکی وجود 
ندارد. فقط اینکه فکر کنیم بالفاصله بعد از تزریق 
واکسن، مجاز هستیم که ماسک ها را برداریم و در 
اجتماعات حضور پیدا کنیم، تصور خطایی است 
که هم سالمت خودمان و هم سالمت دیگران را 

به خطر می اندازیم.«
او تاکید می کند: »فرد پس از تزریق واکسن هم 
می تواند ناقل بیماری کرونا باشد، حتی اگر هیچ 
عالیم واضحی نداشته باشد. بنابراین برای حفظ 
سالمتی اطرافیان بخصوص افراد سالمند و بیماران، 
باید پروتکل های بهداشتی را همچنان رعایت 
کرد. همچنین در فرآیند اثربخشی واکسن ها این 
موضوع مشترک وجود دارد که واکسن ها روی 
معدودی از افراد، تاثیر ندارد. اگرچه درصد این 
افراد، بسیار کم است، اما در هر صورت نمی توانیم 
با قاطعیت بگویم که فرد بعد از تزریق واکسن، 

دیگر مبتال به کرونا نمی شود.«
از  بعد  انسان  »بدن  می کند:  موذنی خاطرنشان 
واکسیناسیون حداقل به چند هفته زمان نیاز دارد تا 
پادتن تولید کند و در برابر کرونا، ایمنی نسبی ایجاد 
شود. بنابراین بعد از تزریق واکسن کرونا، ایمنی 
فوری ایجاد نمی شود. همچنین نباید از خاطر برد 
که ما به طور دقیق نمی دانیم که اثر واکسن کرونا 
روی افراد دارای بیماری های مزمن و صعب العالج 
چگونه است، زیرا از این افراد در تست بالینی 
اولیه تولید واکسن ها استفاده نشده است. به همین 
دلیل، کم کاری در رعایت پروتکل های بهداشتی 
حتی بعد از تزریق واکسن کرونا می تواند سالمت 

این بیماران را به طور جدی به خطر بیندازد.«
باید در نظر داشت که شرایط طوری شده است 
که بسیاری از پزشکان با تخصص های مختلف 
در مسیر درمان کرونا قرار گرفته اند. این بیماری با 
عوارض متعدد، تقریبا همه اعضای جامعه پزشکی 
را درگیر کرده است. در این مسیر، پرستاران هم 
از جان و دل مایه گذاشته اند و خیلی از نیروهای 
ستادی هم به نیروهای صف پیوسته اند تا با کرونا 
مبارزه کنند. در این شرایط که جامعه پزشکی برای 
مبارزه با کرونا بسیج شده است، از منظر اخالقی 
نیز باید رعایت پروتکل های بهداشتی در دوران 
با  انتخابات  تا  باشد  اول  اولویت  در  انتخابات 

خاطره شکل گیری موج بعدی کرونا ثبت نشود.

عالمه: آمارها نشان می دهد 
پیک چهارم کرونا هنوز به 

پایین ترین نقطه نرسیده است 
که بخواهیم بگوییم در حال 

اتمام است یا خیر. در مجموع 
نمی توان پایان یک پیک را 

پیش بینی کرد. در پیک چهارم 
کرونا بیشترین موارد بستری 
را داشتیم. البته آمار فوتی ها 
نسبت به موج قبلی، کمتر بود
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برخی کارشناسان نگران هستند 
که افزایش آمار مبتالیان، زمینه 

ساز موج پنجم کرونا شود. 
بخصوص با توجه به اینکه کمتر 

از یک هفته دیگر، انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای شهر 

و روستا برگزار می شود، عده ای 
از صاحبنظران سالمت نسبت 

به اوج گیری یک موج تازه کرونا 
ابراز نگرانی کرده اند. این روزها 

تصاویر برخی از نشست های 
انتخاباتی هم نشان می دهد که 

پروتکل های بهداشتی به حاشیه 
رفته است. همین عامل هم 

می تواند به صعودی شدن آمار 
مبتالیان به کرونا، دامن بزند

عشرتی: هر موج بیماری حدود 
چهار تا پنج هفته به طول 

می انجامد. موج چهارم به نسبت 
موج های دیگر کمی طوالنی تر 

بوده و موارد ابتال در آن بیش 
از موج های دیگر بوده است. در 

صورتی که رعایت پروتکل ها 
رها شود و سفر و مسافرت 

دوباره آغاز شود، این احتمال 
باال می رود که موج دیگری از 

بیماری در کشور رخ دهد
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سپیدگزارشمیدهد:

  یاسر مختاری
افراد بی خانمان و آسیب دیده، معتادان متجاهر، 
زباله گردها، مجهول الهویه و ... به دلیل شرایط شان 
امکان رعایت بهداشت و مسائل خود مراقبتی 
به طور کامل را ندارند و همین امر آنها را در 
معرض کرونا قرار داده و موجب انتقال آن در 
بین شهروندان و حتی افرادی که در گرم خانه ها 

و مراکز نگهداری فعالیت می کنند، می شوند.
کارتن خواب های فاقد هویت

به گزارش سپید، بهمن ماه سال گذشته بود که 
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شهرداری تهران در نامه ای به علیرضا 
زالی خواستار واکسیناسیون کارتن خواب ها و 
افراد بی سرپناه در برابر کرونا شد. از آن زمان تا 
امروز بیش از سه ماه می گذرد و نه تنها سهمیه ای 
برای این افراد در نظر گرفته نشد که حتی به 
واکسیناسیون  در  شده  فراموش  جمعیت  یک 

کرونا تبدیل شدند.
به گفته مالک حسینی مدیرعامل سازمان رفاه، 
شهرداری  اجتماعی  مشارکت های  و  خدمات 
تهران بسیاری از کارتن  خواب ها و افراد بی خانمان 
امکان  بوده و همین مسأله  اسناد هویتی  فاقد 
واکسیناسیون آنها را سخت کرده است، حسینی در 
این رابطه اظهار کرد: »حدود 90 درصد مراجعه 
کنندگان به گرمخانه ها اسناد هویتی ندارند و 

دریافت  امکان  نیز  هویتی  مدارک  ارائه  بدون 
واکسن وجود ندارد.« 

مجهول الهویه های بهزیستی
این موضوع در مورد افراد تحت مراقبت در مراکز 
نگهداری سازمان بهزیستی به ویژه سالمندانی که 
اکنون نوبت واکسیناسیون آنها است وجود دارد. 
عمده این افراد سالخورده کسانی هستند که به دلیل 
بیماری مانند آلزایمر در شهرها سرگردان شده و 
نهایتا با حکم دادگاه توسط نیروی انتظامی به مراکز 
بهزیستی سپرده می شوند. مصطفی سراج سخنگوی 
ستاد کرونا سازمان بهزیستی در این رابطه به سپید، 
گفت: »مجهول الهویه ها حدود یک سوم افراد تحت 
مراقبت را در این مراکز تشکیل می دهند. این افراد 
خانواده  و برگه شناسایی نداشته و با احکام قضایی، 

نیروی انتظامی و... به ما معرفی می شوند. روزانه 
افراد مختلفی از این گروه به مراکز ما معرفی شده 
و بهزیستی هیچگونه سوابق پزشکی از آنها ندارد. 
این افراد مجهول الهویه که امکان دارد دارای اختالل 
شدید روانی هم باشند پذیرش آنها به صورت 
بالقوه در شرایط شیوع کرونا علی رغم رعایت 
شدید پروتکل های بهداشتی یک خطر برای دیگر 
افراد مقیم مراکز محسوب می شوند و با توجه به 
اینکه این افراد مجهول الهویه هر روز به مراکز 
مراقبتی معرفی می شوند و به دلیل تماس پرسنل 

با آنها، امکان دارد که این همکاران در معرض 
ابتال قرار بگیرند.«

مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی 
سازمان بهزیستی ادامه داد: »برخی از دانشگاه ها 
می گویند که چون افراد مجهول الهویه کد ملی 
ندارند به آنها واکسن نمی زنیم، در حالی که در 
دستورالعمل وزارت بهداشت قید شده دانشگاه ها 
موظف هستند بر اساس شناسه و کدی که سازمان 
بهزیستی ارائه می دهد به این افراد نیز واکسن تزریق 
کنند. حل این موضوع با تذکرات وزارت بهداشت و 
رایزنی با دانشگاه ها حدود یک ماه به طول انجامید 
در حالیکه شرایط ما در حال حاضر شرایط جنگی 
و خاص است و نباید فرایند واکسیناسیون زمان بر 
شود. در این شرایط ما نمی توانیم برای این افراد از 
ثبت احوال شماره ملی اخذ کنیم اما وقتی فردی 
مجهول الهویه معرفی می شود تحت هر شرایطی 

بهزیستی موظف به پذیرش آنها است.«
افراد مجهول الهویه به چند دسته تقسیم می شوند، 
عده ای که خانواده ندارند و در سطح شهر رها 
شده اند. تعداد قابل توجهی هم سرپرست دارند که 
با حکم قضایی به مراکز بهزیستی سپرده می شوند 
و برخی دیگربدون سرپرست مؤثر هستند که 99 
درصد از این افراد بیش از 50 سال سن دارند و 
اغلب دچار بیماری یا اختالالت روانی هستند. 

ادامه در صفحه 11 

مجهول الهویه ها 
فراموش شدگان واکسیناسیون کرونا

حسینی: حدود ۹۰درصد 
مراجعه کنندگان به 

گرمخانه ها اسناد هویتی 
ندارند و بدون ارائه 

مدارک هویتی نیز امکان 
دریافت واکسن وجود ندارد

سراج: برخی از دانشگاه ها 
می گویند که چون افراد 

مجهول الهویه کد ملی ندارند 
به آنها واکسن نمی زنیم، 

در حالی که در دستورالعمل 
وزارت بهداشت قید شده 
دانشگاه ها موظف هستند 
بر اساس شناسه و کدی 

که سازمان بهزیستی ارائه 
می دهد به این افراد نیز 

واکسن تزریق کنند.
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 ادامه از صفحه 10
سازمان  رئیس  دانا  قبادی  وحید  گفته  به 
که  معلولی  14هزار  حدود  کشور  بهزیستی 
می شوند،  نگهداری  روزی  شبانه  مراکز  در 
برای  متولی   چون  و  هستند  مجهول الهویه 
اگر  دارند.  به حمایت  نیاز  ندارند  نگهداری 
به آمار مورد اشاره قبادی دانا امار تعداد افراد 
بی خانمان حاضر در گرم خانه ها را افزود مسلما 

پیدا می کند. افزایش  تعداد  این 

بیمه سالمت راهکار 
موضوع  در  الهویه  مجهول  افراد  مشکالت 
واکسیناسیون خالصه نمی شود، این موضوع 
پیش از این در موضوع درمان و پوشش بیمه ای 
وجود داشت اما با تعامل سازمان بیمه سالمت 
رابطه  این  در  راهکاری  بهزیستی  سازمان  و 
اندیشیده شد. طاهر موهبتی مدیرعامل وقت 
سازمان بیمه سالمت در این راستا اظهار کرد: 
»بیمه سالمت گروه های مختلفی را در کشور 
تحت پوشش دارد که تعداد بیمه شدگان حدود 
دلیل  به  متاسفانه  اما  است،  نفر  میلیون   40
اینکه افراد مجهول الهویه فاقد اسناد هویتی 
بیمه  دفترچه  صدور  طبیعی  طور  به  هستند، 
سالمت برای آنها تاکنون میسر نبوده است.«
وی ادامه داد: »در برخی مواقع مراکز درمانی 
افراد مجهول الهویه را پذیرش نکرده و گاهی 
افراد مشکالتی در پرداخت هزینه ها داشتند یا 
هزینه ای نمی پرداختند که برای دانشگاه های 
علوم پزشکی مشکالتی ایجاد می شد. ضمن 
اینکه سازمان بهزیستی نیز در برخی شرایط 
برای کمک به افراد مجهول الهویه اعتبار کافی 
نداشت، اما از مدتی قبل موضوع بیمه افراد 
الهویه در دستور کار قرارگرفت که  مجهول 
کرد.  پیدا  اختصاص  نوزادان  به  کار  شروع 
سازمان بهزیستی با جدیت مشکل بیمه افراد 
از  پس  می کند.  پیگیری  را  الهویه  مجهول 
بررسی مسئله مشخص شد که در گروه های 
سنی متفاوت مشکل بیمه افراد مجهول الهویه 
وجود دارد، بنابراین فرمول و نظامی طراحی 
شد که براساس آن بتوان افراد مجهول الهویه 

استفاده  با  و  بیمه  دفترچه  صدور  بدون  را 
به  بهزیستی  سازمان  از  معرفی نامه  یک  از 
بیمارستان و مراکز درمانی ارجاع داد. مقرر 
شد هر شخصی که از طرف سازمان بهزیستی 
از  بعد  ماه   3 مدت  ظرف  می شود،  معرفی 
او  برای  و  تکلیف شده  تعیین  معرفی  اولین 
بیمه  مانند  اسناد هویتی صادر شده و سپس 
شده عادی برای او دفترچه صادر می شود.«
که  داشت  دور  نظر  از  را  این موضوع  نباید 
عمده افراد بی خانمان فاقد هویت در مراکز 
بهزیستی و یا دیگر نهادها نگهداری می شوند 
با حکم قضایی و توسط نیروی انتظامی معرفی 
می شوند به همین دلیل سازمان بیمه سالمت 
توانست یک راهکار برای بستری این افراد در 
بیمارستان ها پیدا کند. وحید قبادی دانا رئیس 
سازمان بهزیستی در این راستا اظهار کرد: » 
ندارند، کد  اینکه کد ملی  به دلیل  افراد  این 
بیمه نیز به آنان تعلق نمی گیرد و اگر نیاز به 
بستری پیدا کنند، یا به دلیل هزینه های زیاد 

از خدمات مناسب بهره مند نمی شوند یا از 
حضور آن ها در بیمارستان اجتناب می شود. 
سازمان  با  بهزیستی  نامه  تفاهم  امضای  با 
بیمه سالمت، تسهیالتی برای مراکز نگهداری 
شبانه روزی و شیرخوارگاه ها فراهم می شود 
تا به افراد مجهول الهویه خدمات بیمارستانی 

ارائه شود.«
مراکز  اساس  این  »بر  کرد:  بیان  دانا  قبادی 
الهویه   مجهول  معلوالن  دارای  نگهداری 
می توانند با خیال آسوده تر، کار بستری آنان 

انجام دهند. را  بیمارستان  در 
شبانه  مراکز  در  الهویه  مجهول  افراد  عمده 
با  آنان  اغلب  که  نگهداری می شوند  روزی، 
خدمات  شده اند.  داده  ارجاع  قاضی  حکم 
پوشش  تحت  الهویه  مجهول  افراد  سرپایی 
نیز  خدمات  این  امیدواریم  و  نیست  بیمه 

کند.« پیدا  مناسبی  پوشش 
برای  راهکار  این  از  می توان  قطع  طور  به 
واکسیناسیون این افراد نیز استفاده کرد چرا 

امکان  همچنان  نشود  انجام  کار  این  اگر  که 
بیماری در جامعه وجود دارد. انتشار 

افراد  از  بسیاری  شد  گفته  که  همانگونه 
مراکز  یا  گرم خانه ها  در  که  مجهول الهویه 
هستند  مراقبت  تحت  بهزیستی  نگهداری 
موارد  کمتر  متفاوت  زندگی  سبک  دلیل  به 
بهداشتی را رعایت می کنند این افراد می توانند 
یکی از عوامل گسترش کرونا در میان پرسنل 
مراکز، مددکاران و افرادی باشند که به آنها 
سازمان  مدیرعامل  گفته  به  می کنند.  خدمت 
اجتماعی  مشارکت های  و  خدمات  رفاه، 
مددجویان  برای  تنها  نه  تهران  شهرداری 
و  مددکاران  برای  بلکه  سن  کهولت  دارای 
عوامل اجرایی سازمان که در معرض ارتباط 
مستقیم با افراد بی خانمان هستند نیز سهمیه 
واکسن تعیین نشده است، این در حالی است 
افراد  با  ارتباط  مقدم  در صف  افراد  این  که 
که  هستند  هایی  بی خانمان  و  خواب  کارتن 
سبک زندگیشان اجازه خودمراقبتی و رعایت 
موازین بهداشتی پیشگیری از کرونا را نمی دهد 
افراد  پرریسک ترین  جزء  دلیل  همین  به  و 

هستند. جامعه 
حسینی با تاکید بر اینکه مجموعه مددکاران 
 400 و عوامل گشت های سطح شهر حدود 
نفر می شوند اما با وجود پیگیری های فراوان 
نفر اختصاص   400 این  برای  هنوز واکسنی 
داده نشده است، گفت: »به طو رکلی  عالوه 
بر مددکاران فعال در گرمخانه ها، مددکاران 
مراکز ماده 15 و 1۶، کمپ های ترک اعتیاد و 
مراکز نگهداری افراد کم توان نیز می بایست به 
دلیل جنس شغلشان واکسن را زودتر دریافت 
هم،  اولویت بندی  جدول  در  اینکه  نه  کنند 

باشد.« نداشته  اسمشان وجود 
گرمخانه  دو  پیش  چندی  اینکه  بیان  با  وی 
با  در سطح شهر تهران درگیر کرونا شد که 
مختلف  دستورالعمل های  رعایت  و  قرنطینه 
بیماری  انتشار  از  و  شد  حل  مسئله  این 
کرونا  اخیر  موج  »در  گفت:  شد،  جلوگیری 
در  دو گرمخانه حدود ده مددجو و بیش از 
کرونا  به  سازمان  اجرایی  عوامل  از  نفر   40

مبتال شدند که خوشبختانه به خیر گذشت.«
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