
رییس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت: 
قارچ سیاه بیماری جدیدی نیست

رییس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت گفت: 
»قارچ سیاه بیماری جدیدی نیست و در افرادی که بیماری های 
زمینه ای مانند دیابت و نقص ایمنی بدن دارند، شایع است.«
به گزارش سپید، محمد مهدی گویا در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»موکورمایکوزیس یا قارچ سیاه یک عفونت قارچی جدی 
است که فرصت طلب بوده و در افراد سالم به ندرت بروز 
می یابد، این بیماری در افرادی که دارای بیماری های زمینه ای بوده و خوب درمان نشدند، ایجاد شده 
و قابل درمان است.« وی اظهار داشت: »همچنین قارچ سیاه در افراد مبتال به کرونا که در بیمارستان 
به مدت طوالنی بستری می شوند نیز دیده شده و این عفونت از طریق بینی، دهان و چشم وارد بدن 
شده و خوردن غذای آلوده نیز در بروز قارچ سیاه نقش دارد.« گویا تصریح کرد: »این عفونت از حدقه 

چشم به مغز سرایت کرده و می تواند ریه ها و دستگاه گوارش را نیز درگیر کند، یکی از این عالئم 
حمله قارچی به رگ های خونی است که منجر به تشکیل لخته های خون و مرگ بافت اطراف آن به 
دلیل از دست دادن خون رسانی می شود. اگر بیماری مغز را درگیر کند، در این صورت عالئم ممکن 
است شامل سردرد یک طرفه در پشت چشم، درد صورت، تب، گرفتگی بینی باشد که به ترشحات 
سیاه و سفید و سینوزیت حاد همراه با تورم چشم تبدیل می شود.« به گفته وی، همچنین دیگر عالئم 
بیماری قارچ سیاه ریوی شامل تب، سرفه کردن، درد قفسه سینه و تنگی نفس است و می تواند به 

صورت تاول یا زخم و ضایعات پوستی ظاهر و ناحیه آلوده سیاه شود. 
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، در یک سال گذشته حدود پنج مورد ابتال به بیماری قارچ سیاه در 
ایران گزارش شده که دو مورد از بیماران، جان خود را از دست دادند. همه این بیماران دیابتی بودند 
و درگیری ریویی باالیی داشتند. اکنون، مهم ترین خطر، کرونا به  دلیل کشندگی باالی آن است نه قارچ 
سیاه و طی مدت اخیر هم با توجه به بحران کرونا مصرف کورتون به شدت افزایش پیدا کرده که این 
عوامل موجب افزایش بیماران کرونایی مبتال به موکورمایکوزیس شده است. از ابتدای شیوع ویروس 

کرونا در ایران)اسفند ۹۸( تا کنون ۸۲ هزار و ۲۱۷ نفر از هموطنان جان خود را از دست داده اند.

خبـر

رئیس سازمان اورژانس خبر داد

رئیس سازمان اورژانس گفت: »هزار دستگاه آمبوالنس 
به زودی وارد کشور خواهد شد که از آنها برای 
تقویت و تجهیز پایگاه های امدادی استفاده می شود.«

به گزارش سپید، پیرحسین کولیوند روز سه شنبه 
و  بحران  مدیریت  پایگاه  چهار  افتتاح  آیین  در 
فوریت های پزشکی استان قزوین که به صورت 
ویدئو کنفرانس در سالن مدیریت بحران استانداری 
برگزار شد، افزود: »بخشی از آمبوالنس هایی که 
وارد کشور می شوند به پایگاه های اورژانس قزوین 
اختصاص پیدا خواهند کرد.« وی اظهار داشت: »یک 
دستگاه بالگرد و همچنین تعدادی موتورالنس نیز 
با هدف تجهیز پایگاه های امداد اورژانس قزوین به 
این استان تحویل داده خواهد شد.« این مسئول با 
بیان اینکه بیش از پنج هزار دستگاه آمبوالنس در 
سطح کشور در اختیار داریم، افزود: »آمبوالنس هایی 
که به این مجموعه افزوده می شوند جزو بهترین و 

استانداردترین آمبوالنس های دنیا هستند.«
وی اضافه کرد: »تاکنون هشت هزار و ۳۰۰ نیرو در 
اورژانس کشور جذب شده اند و ساالنه به این آمار 
افزوده می شود تا بتوانیم خدمات امداد و نجات را 

در سطح رضایت بخشی به هموطنان ارائه کنیم.«
رئیس سازمان اورژانس با بیان اینکه امدادرسانان ما 
حافظ جان هم میهمانان در هنگام حوادث هستند، 
گفت: »با امدادرسانی به موقع اورژانس امروز ۵۰ تا ۶۰ 
درصد مرگ و میر مادران باردار کاهش یافته است.«
وی افزود: »با وجود تحریم های ظالمانه دشمن 
که ما را در تامین نیازها و تجهیزات امدادی دچار 
مشکل کرده است در سالیان اخیر سرعت و کیفیت 

خدمات رسانی اورژانس به حادثه دیدگان افزایش 
قابل توجهی یافته است.«

در  »خوشبختانه  گفت:  اورژانس  سازمان  رئیس 
شرکت ایرانخودرو شاهد ساخت اتوبوس آمبوالنس 
هستیم و تا پایان سال ۱۴ دستگاه از این خودروها 
این  از  داده خواهد شد که  اورژانس تحویل  به 
میان یک دستگاه سهم استان قزوین خواهد بود.«
انجام  برای  در کمک  »اورژانس  افزود:  کولیوند 

نیز عملکرد مناسبی داشته  پیوند اعضا  عملیات 
است به طوری که سال گذشته ۱۴ عملیات پیوند 

با کمک اورژانس به ثمر نشست.«
وی افزود: »به کمک تجهیزات مربوط به احیا و 
نوار قلب سیار و در اختیار گذاشتن آن به پزشکان 
تاکنون موفق به نجات جان ۱۳۰ هزار بیمار دچار 
سکته قلبی و مغزی شده ایم.« رئیس سازمان اورژانس 
افزود: »اورژانس در ایام کرونا خدمت رسانی خود 
را مضاعف کرده و با کمک عوامل خود نقش مهمی 
را در حفظ جان بیماران در این ایام داشته ایم که 
موجب افتخار و سربلندی ماست.« وی با اشاره به 
کمبود نیروی انسانی در اورژانس کشور افزود: »با 
توجه به کمبود نیرو به ویژه نیروی زن در اورژانس، 
به کارگیری نیروهای شرکتی را در پایگاه هایی که 

به نیرو نیازمند هستند را در دستور کار داریم.«
این مسئول در پایان گفت: »اورژانس پیش بیمارستانی 
از دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی است 
و امروز این دستگاه به پایگاهی مهم برای ارایه 
خدمات حرفه ای درمانی پیش بیمارستانی تبدیل 

شده است.«ایرنا

واردات هزار آمبوالنس؛ به زودی 
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مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به 
شرایط پیچیده تامین دارو گفت: »مبنای قضاوت عادالنه باید براساس 
شرایط و مشکالت عدیده مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تحریم و 
شیوع کرونا باشد، اظهارنظرهای شخصی و مغرضانه درمورد تامین 

دارو باعث تشویش اذهان عمومی می شود.«
به گزارش سپید، سید حیدر محمدی با اشاره به برخی اظهارنظرهای 
جهت دار در حوزه عملکرد سازمان غذا و دارو گفت: »محدودیت های 
ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا و کشورهای متحد و همسو با آن 
باعث شده است که بسیاری از کشورها از ترس واکنش آمریکا در 
همکاری با ایران جانب احتیاط را رعایت کرده و در حوزه فعالیت های 
مرتبط با تامین دارو همکاری الزم را با طرف ایرانی نداشته باشند.«
وی افزود: »از سوی دیگر محدودیت های منابع ارزی، عدم تخصیص 
ارز در دسترس، مشکالت مختلف انتقال ارز و حمل و نقل مستقیم 

که در واقع ناشی از تحریم هاست، شرایط تامین دارو و مواد اولیه 
تولید را به شدت با پیچیدگی هایی مواجه کرده، اما سازمان غذا و 
دارو از هیچ تالشی برای عمل به وظایف خود فروگذار نکرده است.«
وی  عنوان کرد: »در موج های متعدد شیوع کرونا، تقاضا و مصرف 
برخی داروها افزایش و در نتیجه باعث ایجاد کمبود آن در دنیا شد، 
به طوری که اولویت های تولیدکننده برای تامین نیاز داخلی خود 
بوده و در چنین شرایطی کمبود مقطعی این داروها در بسیاری از 
کشورهای دنیا اجتناب ناپذیر بود؛ تمامی این موارد مزید بر علت 
شد تا تامین برخی داروها با دشواری صورت گیرد.« وی خاطرنشان 
کرد: »به هر حال با وجود دشواری ها در تامین دارو، اداره کل دارو 
با همکاری شرکت های تامین کننده تالش کرده است تا تامین و 
توزیع عادالنه دارو را مدیریت و ضمن حفظ دسترسی بیماران، 
مانع از نایاب شدن دارو شود، حال در این بین افرادی بدون اطالع 

و اشراف به مسائل و مشکالت حوزه دارو بدون توجه به شرایط 
بیماران و صرفاً بر اساس منافع شخصی و بعضاً گروهی خود اقدام 

به طرح موضوعات و صحبت های خالف اخالق واقع می کنند.«
به گزارش وبدا، محمدی تصریح کرد: »به نظر می رسد شفافیت 
ایجاد شده در وضع فعلی دارو منافع نامشروع برخی را به خطر 
انداخته است، لذا بدیهی است با طرح موضوعات ناصحیح فرافکنی 
و تشویش اذهان عمومی با تصورات واهی سعی بر تأثیر در اراده 

و عملکرد مدیران سازمان نسبت به شفاف سازی این حوزه کنند.«

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

شفافیت درسازمان غذا و دارو منافع برخی را به خطرانداخته است


