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رییس جمهور: 

قیمت واکسن محل دعوا و نزاع نیست
دوگانه بیخودی بوجود آمده است

خرید  حال  در  هم  »ما  گفت:  جمهور  رییس 
واکسن و هم در حال تولید آن هستیم. قیمت 
یا  واکسن خارجی هم مختلف است و کم تر 
بیشتر از 10 دالر است. قیمت واکسن داخلی را 
هم وزارت بهداشت بر اساس هزینه ها و سود 
نزاع  و  دعوا  خیلی  جای  می کند.  محاسبه  آن 
هم نیست که قیمت واکسن چقدر باشد. هنوز 

قیمت دقیقی مشخص نشده است.«
به گزارش سپید، حسن روحانی روز شنبه در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با گرامیداشت 
کرد:  اظهار  تیر  هفتم  شهدای  خاطره  و  یاد 
چهره های  مظلوم ترین  از  یکی  بهشتی  »شهید 

تاریخ انقالب است.«
روحانی در  بخش دیگری از اظهاراتش خاطرنشان 
کرد: »سال 99 حرف های بدون محاسبه برای 
تعطیلی مشاغل می زدند. آموزش را به فضای 
و  کردیم  برگزار  را  کنکور  اما  بردیم  مجازی 
گفتیم نمی شود برنامه میلیون ها جوان را برای 
یکی دو سال برهم بزنیم و می شود هم پروتکل ها 
را رعایت کرد و هم کنکور و امتحان سراسری 
برگزار کرد که وزارت بهداشت هم راضی بود.«
وی در ادامه با بیان اینکه ما از فضای مجازی 
هم بعدها می توانیم استفاده کنیم، افزود: »بسته 
جامع معیشتی در حد توان کشور پراخت کردیم. 
در مالیات امهال دادیم، وام دادیم، در پرداخت 
هزینه آب و برق فرصت دادیم. کمکی برای 

مسکن به مستاجران پرداخت کردیم.«
واکسن  ساخت  خصوص  در  جمهور  رییس 
اما  نیست،  ساده  واکسن  »ساخت  کرد:  اظهار 
ما از روز اول برای ساخت واکسن وارد عمل 
شدیم. در ماه های اول شیوع کرونا تصمیم ما 
این بود که از شرکت ها و نهادهایی که قصد 
ساخت واکسن دارند، حمایت کنیم و وزارت 
بهداشت هم نظارت داشته باشد و هر وقت این 
نتیجه رسیدند، مجوز تولید داده  به  شرکت ها 

شود. این تصمیم درستی بود که ما گرفتیم.«
که  نوشتند  نامه  من  به  »خیلی ها  گفت:  وی 
وقت تلف می کنید و واکسن به این زودی ها 
که  می گفتند  برخی  مقابل  در  نمی شود.  تولید 
باید شرکت های داخلی را تشویق کنیم، که ما 
راه دوم را انتخاب کردیم؛ البته به محض اینکه 
شرکت های دانش بنیان تحقیقات خود را شروع 
کردند، عده ای گفتند نباید واکسن خارجی بخریم 

که ما گفتیم این حرف اشتباه است.«
روحانی تصریح کرد: »ما گفتیم هر واکسنی که 
بهداشت و سازمان های جهانی آن را  وزارت 
تأیید کردند، در حد توان می خریم که این تصمیم 
درست و استراتژیک بود. سازمان جهانی بهداشت 
بنا شد مسئولیت کوواکس را بر عهده بگیرد. 
نام کردیم و هزینه خرید واکسن  ما هم ثبت 
واکسن  دیدیم  هم  ما  کردیم.  پرداخت  هم  را 
خارجی زودتر به دست ما می رسد. ۲1 بهمن 
99 اولین واکسن خارجی را تزریق کردیم؛ یعنی 
شش ماه پیش و االن به واکسن داخلی رسیدیم. 

آیا می توانستیم شش ماه واکسن تزریق نکنیم؟ 
امروز هم واکسن ایرانی به اندازه کافی نیست 
و الزم است همچنان واکسن خارجی را بخریم؛ 
البته ممکن است دو ماه دیگر واکسن داخلی به 

اندازه کافی در دسترس باشد.«
رئیس جمهور با بیان اینکه پلتفرم واکسن های 
داخلی مثل برکت با پاستور متفاوت است، اما 
هر دو واکسن مجوز دریافت کرده اند، بیان کرد: 
»ممکن است هفته های آینده واکسن هایی مثل 
اسپوتنیک داخلی به بازار بیاید یا واکسن رازی 
و فخرا ممکن است هفته ها یا ماه های آینده به 

تدریج به بازار بیاید.«
از  واکسن  دوز  میلیون   16.۸« افزود:  روحانی 
کوواکس خریدیم، از چین 10 میلیون دوز و 
از روسیه هم خرید کردیم، اما کشور به ده ها 
میلیون دوز واکسن نیاز دارد. اگر 60 میلیون از 
جمعیت کشور به واکسن نیاز داشته باشند، 1۲0 
میلیون دوز نیاز داریم و اگر دوز سوم هم نیاز 
باشد، به 1۸0 میلیون دوز نیاز خواهیم داشت؛ 
بنابراین ما هم در حال خرید واکسن و هم در 
حال تولید آن هستیم. قیمت واکسن خارجی هم 
مختلف است و کم تر یا بیشتر از 10 دالر است. 
قیمت واکسن داخلی را هم وزارت بهداشت بر 
اساس هزینه ها و سود آن محاسبه می کند. جای 
خیلی دعوا و نزاع هم نیست که قیمت واکسن 
چقدر باشد. هنوز قیمت دقیقی مشخص نشده 
است، اما بنای ما برای تعیین قیمت ریال است 
بوجود  زمینه  این  در  بیخودی  دوگانه  ارز.  نه 

آمده که برخی به آن دامن می زنند.«
روحانی تأکید کرد: »ما باید به واکسن داخلی 
دانش  شرکت های  و  دانشمندان  کنیم.  افتخار 

بنیان ما به میدان آمدند و در مدت کوتاهی راه 
تولید کردند که  طوالنی طی کرده و واکسنی 

قابل قبول است.«
وی با اشاره به تزریق واکسن داخلی به رهبر 
انقالب گفت: »ماه ها پیش با ایشان در این زمینه 
بحث داشتیم و ایشان در حالی که می توانستند 
که  کردند  بیان  کنند،  تزریق  خارجی  واکسن 
واکسن داخلی را ترجیح می دهند و صبر هم 
کردند تا زمانی که واکسن در اختیار تمام افراد 
سن خاص یعنی 75 سال به باال وجود داشته 
باشد و سپس واکسن داخلی را تزریق کردند 
که این اقدام ایشان تشویق فوق العاده ای برای 

دانشمندان ما بود.«
روحانی افزود: »در زمان جنگ دانشمندی سه 
ماه در یک سوله ماند و وظیفه ای که به عهده 
او گذاشته بودیم را انجام داد. وزیر دفاع وقت 
هم آن فرد را نزد امام برد و امام هم پیشانی 
او را بوسید و او دیگر هیچ تشویقی از ما را 
قبول نکرد و گفت بوسه امام باالترین تشویق 
برای اوست و دیگر هیچ چیزی نمی خواهد. 
گاهی تشویق معنوی با مسائل مادی قابل مقایسه 
اقدام رهبری هم تشویق بزرگی برای  نیست. 
دانشمندان و شرکت های دانش بنیان ما بود. از 
ایشان سپاسگزاری می کنم که همیشه مشوقی 
برای علم، دانش، تحقیقات و فناوری هستند.«
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در پایان گفت: 
»خیلی امیدواریم که تا پایان این دولت بتوانیم 
واکسیناسیون افراد سن باال را انجام دهیم و در 
واکسن  پنج  چهار،  دولت،  این  تحویل  زمان 
داخلی در بازار باشد تا با واکسیناسیون مردم، 

آن ها آرامش پیدا کنند.«

سرمقاله

سخنی با صاحبنظران و 
کارشناسان سالمت

دولت آینده و سالمت عموم
  سیدموید علویان

استاددانشگاهعلومپزشکیبفیهاهلل

نظر به برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری و انتخاب سید ابراهیم 
رئیسی به عنوان رییس جمهور منتخب و 
با توجه به ضرورت اهتمام به حفظ سالمت 
مردم و حل ریشه ای مشکالت و انجام تکالیف 
برجامانده نظام سالمت، با طرح پرسش هایی 
از صاحب نظران حوزه سالمت، قصد ورود 
کارشناسانه به این حیطه را داریم. امید است که 
سکاندار آینده نظام سالمت از میان انسان های 

انقالبی و آشنا به دردهای سالمت باشد.
پاندمی کرونا نشان داد که سالمت باید اولویت 
اول حاکمیت باشد و در صورت عدم کنترل به 
موقع و درست خطرات، کلیه امور اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی و امنیتی تحت اثرات 
زیانبار پاندمی ها قرار می گیرد. بخش علمی 
تحریریه روزنامه سپید بدون جهت گیری 
خاصی در انتخاب وزیر بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی دولت آینده و صرفا در 
جهت شفاف سازی مطالبات سالمت محور 

جامعه قدم برمی دارد.
1. اهمیت ونقش کارکردهاي سالمت در 
حوزه حکمراني کدام است؟ دیدگاه شما براي 
بهبود این کارکردها چیست؟ مقبولیت جایگاه 
سالمت، حمایت طلبي، همکاري بین بخشي 
و نظام تامین و تخصیص منابع مالي  چیست؟

2. تعهدات و تکالیف مندرج در اسناد 
باالدستی بر اولویت پیشگیری بر درمان و 
خدمات درمان سرپایي بر بستري تاکید دارد. 
به نظر جنابعالي توسعه مراقبت های سالمت 
با اجرای برنامه پزشکي خانواده چگونه 
می تواند با استفاده از مدیریت منابع با ساز 
وکار بیمه اي و بهره.گیري درست از حداکثر 
توان بخش خصوصي در تحقق تعهدات 

فوق اثربخش باشد؟
3. براي اصالح نظام سالمت در قالب 
روزآمد  و  درماني  بهداشتي  شبکه هاي 
چه  پاسخگویي  جهت  در  آنها  نمودن 
الزامات سیاستي و مدیریتي را در تعیین 
سهم منابع سالمت ، تامین نیروي انساني، 
پرونده  از  استفاده  زیرساخت ها،  اصالح 
الکترونیک سالمت و توجه به شاخص 
همگاني  پوشش  بر  تاکید  با  دسترسي 
سالمت باید مورد توجه و تاکید قرار داد؟
4. براي الزام در پوشش همگاني و اجباري 
بیمه پایه سالمت متاسفانه با مشکالت زیادي 
در اجرا مواجه بوده ایم. از آنجا  که پوشش 
بیمه یکي از مهمترین ابزارهاي حفاظتي 
جامعه در حوزه سالمت است براي اجراي 
این استراتژي مهم، تجمیع و انباشت منابع 
با سازوکار بیمه اي براي خرید هوشمند 
خدمات توسط نظام بیمه ای، چه راهکار 

اجرائي و قابل انجامی دارید؟
ادامه در صفحه 3 
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وزیر بهداشت خبر داد خبـر

صادرات واکسن  ایرانی کرونا  از مهر یا آبان
از  آینده  ماه های  »در  گفت:  بهداشت  وزیر 
واکسن های خارجی کرونا بی نیاز می شویم و 
به  واکسن  امکان صادرات  هم  آبان  و  مهر  تا 

کشور های دیگر را به دست خواهیم آورد.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در همایشی که روز 
شنبه با حضور معاونین غذا و داروی دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور به صورت ویدئو 
کنفرانس در محل سالن همایش وزارت بهداشت 
برگزار شد، اظهار کرد: »از همه شما معاونان غذا 
دارو تشکر می کنم که در این مدت کرونا، رنج 
فراوان متحمل شدید و دست از تالش برنداشتید. 
همچنین خدمات ارزنده ای مثل خدمات رسانی 
دارویی به ۳و نیم میلیون زائر در اربعین 9۸ را 
داشتید و پس از آن درگیر موج های سهمگین 

کرونا شدید.«
نمکی افزود: »شما با فسادی که داشت شکل 
می گرفت مبارزه کردید. ما تالش فراوان کردیم 
که با تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه 
سیاست گذاری کنیم که بتوانیم سالیانه حداقل 
کم  دارو  واردات  در  را  بری  ارز  درصد   ۲۵
کنیم و ۳0 درصد به تولید داخل کمک کنیم، 
اما با تخریب هایی مواجه شدیم که ما و شما 
دیگر  اتهامات  و  را طرفدار جناح های خاص 
به  موفق  و  ایستادیم  ما  وجود  این  با  کردند، 
صرفه جویی 1 و نیم میلیارد دالری در دارو و 

تجهیزات پزشکی شدیم.«
با وجود  که  »دیدید  کرد:  بیان  بهداشت  وزیر 
کرونا و در شرایطی که دستگاه تنفس مصنوعی، 
و  خواهش  با  باید  را   ... و  دستکش  ماسک، 
یک  عرض  در  می کردیم  وارد  بیرون  از  تمنا 
ماه موفق به تولید داخلی شدیم و با افتخار در 
حال حاضر توان صادرات را نیز داریم.« وی 
ادامه داد: »امروز با افتخار می گوییم که یکی از 
کشور هایی هستیم که در مورد دارو در حوزه 
کرونا بی نیازیم و موفق به تولید و خودکفایی 
کامل در عرصه تولید رمدسیویر و پامدیناویر 
شدیم که زمانی دسترسی به آن رویای ما بود.«
وی اظهار کرد: »اگر می خواستیم مثل اقالم دیگری 
که این ایام وابسته به ارز بود، با دارو رفتار کنیم 

حتی قرص استامینوفن هم وابسته به ارز بود، اما 
شما عزیزان در غذا و دارو حتی موفق به تامین 

دارو های بیماری های خاص شدید.«
داروی ضد  بتوانیم یک  اگر  »ما  نمکی گفت: 
ویروس را در فاز اول بیماری به بیمار بدهیم دیگر 
مشکلی در فاز دوم و حاد بیماری تجربه نخواهیم 
کرد و این وظیفه  مسئوالن غذا و دارو است.«

با  که  می خواهم  شما  از  »من  داد:  ادامه  وی 
شرکت های سازنده و تولید کننده دارو صحبت 
کنید و به اندازه کافی دارو داشته باشید تا در 
دارو  کمبود  دچار  بعدی  پیک های  با  مواجهه 

نباشیم.«
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: 
»سامانه های مختلفی راه اندازی شده است. مثل 
سامانه دیابت و تی تک که ما داریم روی آن کار 
می کنیم و با وجود تاخیری که تا کنون داشته، 

اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد.«

وزیر بهداشت گفت: »نباید انسولین را با ارز 
با قیمت های دیگر در  4۲00 بخریم و سپس 
کشور به فروش برسد. نظارت بر داروخانه ها 
کار شماست. ما برای اولین بار در ایران حق 
از شما  قانون گنجاندیم.  را در  فنی داروخانه 
خواهش می کنم نظارت ها به ویژه بر داروخانه ها 

را افزایش دهید.«
نمکی در مورد آیین نامه داروخانه ها بیان کرد: 
»اگر الزم است نقاط خاصی تغییر کند و نکاتی 
از قلم افتاده با همفکری و اظهار نظر با دکتر 

شانه ساز می توانیم تغییرش دهیم.«
و  شد  ما  نصیب  ملی  »افتخار  گفت:  وی 
دیروز)جمعه 4 تیرماه( مقام معظم رهبری واکسن 
ملی را به عنوان کم ضررترین و مؤثرترین واکسن، 
دریافت کردند. من از روز اول بر بحث صادرات 
و تولید ملی واکسن نظارت مستقیم داشتم و معتقد 
بودم کشوری موفق خواهد بود که بتواند بحث 

واکسن را در داخل مرز هایش مدیریت کند.«
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه 
داد: »رژیم صهیونیستی و انگلیس با وجود تزریق 
کامل واکسن فایزر، اعالم کردند که باید مجدداً 
ماسک زده شود و دلیل این امر ناشناخته بودن 

این ویروس است.«
وی گفت: »ما سامانه های مختلفی برای بحث 
واکسیناسیون داریم و شما باید در تمام مراحل از 
تولید تا دریافت و صورتجلسه پوکه های واکسن 
نظارت کامل داشته باشید و هرگونه مشکل در 
بحث کمیت واکسن ها اگر پیش بیاید شما باید 

پاسخگو باشید.«
نمکی  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
یادآوری کرد: »ما در ماه های آینده از واکسن های 
خارجی بی نیاز می شویم و تا مهر و آبان هم امکان 
صادرات واکسن به کشور های دیگر را با تایید 

سازمان جهانی بهداشت به دست خواهیم آورد.«

 ادامه سرمقاله از صفحه 2
5. رویکرد ادغام آموزش در طي سه دهه گذشته با فراز 
و نشیب هاي زیادي در اجرا مواجه بوده است. با توجه به 
بحث  در  ابالغي  سیاست هاي  در  شده  بیني  پیش  تکلیف 
ادغام، چه استراتژي هاي اجرائي را براي موفقیت این رویکرد 
علوم  آموختگان  دانش  مهارت  و  دانش  تناسب  جهت  در 
پزشکي با وظائف محوله و پاسخگوتر نمودن حوزه آموزش 

وپژوهش ضروري مي دانید؟
6. زنجیره نظام ارجاع به عنوان یکي از کاربست هاي مهم 
از  مشکالتي  و  است   تقاضا  کاهش  و  سازي  تناسب  براي 
جمله اصالح نظام پرداخت، اجراي پروتکل.هاي حاصل از 
راهنماي بالیني ، نظارت اثر بخش ، اصالح تعرفه ها، به هنگام 
سازي پرداخت و ... بر سر راه وجود دارند. براي موفقیت 
اولویت حوزه  در  برنامه هایي  مهم چه  تکلیف  این  اجراي 

اجرائي باید مورد توجه قرار داشته باشند؟
7. ساماندهي و اعتبار بخشي نظام ثبت داده ها و پردازش 
و تحلیل اطالعات نیازمند بهره گیري درست از بستر فناوري 
مي باشد. براي تحقق این امر و استفاده کارآمد و فراگیري پرونده 
الکترونیک سالمت و فنآوري اطالعات در سطوح نظام ارائه 

خدمات چه تدابیري باید اندیشیده شود؟
8. با توجه به سیماي مرگ و بیماري ها در کشور و لزوم تولید 
شواهد علمي حاصل از پژوهش، به نظر شما مشکالت حوزه 
تحقیقات چیست؟ وچه برنامه هایي براي اصالح و کارآمدتر 
نمودن آن، شفاف سازی منابع، پاسخگوتر نمودن و کارآمدتر 
از ظرفیت کلیه محققین وحتي مشارکت  استفاده  با  ساختن 

نیروهاي جوان عالقمند به امر پژوهش مورد نیاز است؟
9. با توجه به شرایط بحران ناشي از پاندمي کرونا و مشکالت 
چه  وسالمتي  فرهنگي  سیاسي،  اجتماعي،  اقتصادي،  عدیده 

اقدامات عالج مندي مي تواند در مدیریت کنترل بیماري اثربخش 
باشد؟ و بطور خاص براي پوشش ایمن سازي مردم چه گام هاي 

اجرائي و عملیاتي در چه مدت قابل انجام مي دانید؟
10. یکي از مهمترین نکات مفقود مانده نظام سالمت کشور بعد 
اجتماعي سالمت است. در جلب مشارکت مردم، همکاري بین 
بخشي، ظرفیت خیرین سالمت ایجاد رویکرد فراگیر سالمت در 
همه عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي چه اقدامات عاجل و 
عملیاتي در بهره گیري از ظرفیت هاي فوق الزم وضروري است؟
روزنامه سپید از کلیه کارشناسان و صاحبنظران دعوت می کند 
برای پاسخ دهی و تنویر افکار عمومی به  سواالت فوق پاسخ دهند.

سپید برای مردم ایران داشتن نظامی قوی در حوزه سالمت را 
آرزومند است و برای هر فردی که سکاندار این نظام سالمت 
آماده همکاری های رسانه ای  داشته و  آرزوی موفقیت  باشد 

برای پیشبرد برنامه های نظام سالمت است.
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رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفت: »عوارض 
کووید19 در مغز تحت عنوان نورو کووید در سی یکمین کنگره 

جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران توسط اساتید اعصاب 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.«

به گزارش سپید، ایرج خسرونیا در گفت وگو با مهر با اشاره 
به مباحث مطرح شده در سی و یکمین کنگره جامعه پزشکان 
متخصص داخلی ایران که به صورت مجازی برگزار می شود، 
گفت: »عوارض کووید19 در مغز تحت عنوان نورو کووید در 
سی یکمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران توسط 

اساتید اعصاب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.«
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران ادامه داد: »تعدادی از 
بیماران کووید19 ممکن است با تشنج فلج اندام و نیمه بدن مراجعه 

کنند، همچنین تعدادی از بیماران به علت تأخیر کمبود اکسیژن اختالل 
الکترولیت سقوط فشار خون با عالئم مغزی مراجعه می کنند، متأسفانه 
بعضی از بیماران با عالئم تیپیک ام اس مراجعه می کنند و حتی سی 
تی اسکن مغز هم عالئم مغز را نشان می دهد.« وی در پایان افزود: 
»همکاران باید توجه خاص داشته باشند بعضی از بیماران با عالئم 
شدید انسفالوپاتی مراجعه می کنند که با عالئم تیپیک کووید و یا 
بدون عالئم کووید باشند. بنابراین با توجه به شیوع کووید19 توصیه 
می شود بیمارانی که با عالئم عصبی مراجعه می کنند به فکر کووید19 
باشیم و از درمان آن غافل نشویم، در این کنگره پیشنهاد شد کسانی 

که دارای عالئم عصبی هستند درمان کووید19 آنها ادامه پیدا کند.«

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران عنوان کرد 

بررسی عوارض کووید۱۹ در مغز تحت عنوان »نورو کووید«

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد خبـر

خیزمجددکرونا  در ۵  استان جنوبی
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت به افزایش 
روند بیماری در پنج استان جنوبی هشدار داد و در 
عین حال درباره روند واکسیناسیون علیه کرونا در 

کشور توضیح داد.
به گزارش سپید، علیرضا رییسی درباره وضعیت 
کرونا در کشور گفت: »در استان های جنوبی کشور به 
ویژه استان بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، 
کرمان و یزد ما شاهد افزایش روند بیماری هستیم. 
در حال حاضر ۳۲ شهر قرمز و 1۷4 شهر نارنجی 
و ۲4۲ شهر زرد داریم. روند در استان هرمزگان و 
بوشهر گرچه افزایشی بود، اما کندتر شده است. 
امیدوارم این روند کندی بیشتر شده و مردم عزیزمان 
هم با رعایت پروتکل های بهداشتی بتوانند این 

روند را معکوس کرده و این روند نزولی شود.«
وی افزود: »البته روند کلی کشور یک روند نزولی 
است. درست است که سرعت نزول کمتر شده، اما 
روند نزولی است. با این حال اگر رعایت پروتکل های 
بهداشتی را جدی نگیریم، قطعا سایر استان ها هم 
می توانند درگیر شوند. با توجه به فصل گرما و از 
طرفی ویروس های جهش یافته ای که وجود دارد، 

قطعا می توانند برای شیوع بیماری موثر باشد.«
اول  که  است  هم مشخص  »راه  افزود:  رییسی 
رعایت پروتکل هاست و از طرف دیگر هم انجام 
واکسیناسیون برای گروه های سالمند و گروه هایی که 
دارای بیماری زمینه ای هستند که باید واکسیناسیون 
را تسریع کنیم که این کار می تواند بسیار موثر باشد.«
رییسی ادامه داد: »امیدوارم با تامین واکسن هایی که 
انجام می شود، روند واکسیناسیون مان طی روزهای 
آینده بیشتر شود که البته بیشتر هم شده و ما هفته 
آینده قطعا اخبار بهتری در زمینه تامین واکسن و 
انجام واکسیناسیون برای گروه های هدف خواهیم 
داشت. از همه مردم هم تشکر می کنم و درخواست 
می کنم که همه مردم حتی افرادی که واکسن تزریق 
کردند، پروتکل ها را جدی بگیرند تا ایمنی کامل 
برای کشور حاصل شود.« رییسی گفت: »جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا با ریاست رییس جمهور و همه 
اعضا برگزار شد که بر روند بیماری بر سطح دنیا 
مروری داشتیم. به هر حال ویروس کرونا، ویروسی 
است که مرتبا خودش را تغییر داده، جهش می کند و 
تغییر شکل می دهد. در سطح دنیا، کشور هندوستان 
همچنان میزان باالیی از بیماری را روزانه دارد و 

مرگ و میر باالیی هم دارد. در کشورهای جنوب 
شرق آسیا نیز میزان بیماری رو به افزایش است. 
در کشورهای شرقی ما هم میزان بیماری افزایش 
یافته است. در غرب کشور هم برخی همسایه ها 

دچار افزایش بیماری هستند.«
وی گفت: »به طور کلی ویروس هندی در سطح 
دنیا همچنان در حال تاخت و تاز است. حتی 
کشورهایی که میزان زیادی واکسن زدند هم در 
امان نیستند و میزان ابتال همچنان وجود دارد. البته 
به این معنا نیست که واکسن اثر ندارد، بلکه قطعا 
واکسن در کاهش بستری و مرگ و میر بسیار موثر 
است و خوشبختانه این خبر خوبی است که ویروس 
کرونا علی رغم جهش هایی که دارد، اما یک ویروس 
واکسن پذیر است و تزریق واکسن به میزان کافی و 
به افراد در معرض خطر و سالمند، می تواند قطعا 
بسیار موثر باشد. بر این اساس در کشورهایی که 
به میزان قابل توجهی واکسن تزریق کردند، میزان 
مرگ و میر به شدت کاهش یافته است. این خبر 
خوبی است از این جهت که درست است که این 
ویروس جهش یافته و افراد زیادی را مبتال می کند، 
اما همین واکسن پذیری اش امیدی است که با انجام 
واکسیناسیون به تعداد زیاد، میزان مرگ و میر در 

کشورها بسیار کم شود.«
رییسی اظهار کرد: »در گزارشی که داده شد، ارزیابی 
از شیوه رعایت پروتکل ها در برگزاری انتخابات ارائه 
شد؛ هم وزارت کشور و هم وزارت بهداشت در 

زمینه ارزیابی هایی که در سطح کشور انجام شده، 
گزارش ارائه دادند. در مجموع بحث انتخابات با 
رعایت حدود ۷۷.9 درصد رعایت پروتکل ها که 
نزدیک به ۸0 درصد است، وضعیت راضی کننده ای 
است. گرچه که در برخی نقاط مشکالتی به ویژه 
در انتخابات شوراها وجود داشت که در بحث 
تبلیغات در برخی نقاط تجمعاتی داشتیم، اما در 
مجموع انتخابات بسیار خوب برگزار شد و همکاری 
عزیزان ما در ناجا، بهداشت محیط، وزارت بهداشت، 
هالل احمر، بسیج و... بسیار انتخابات خوبی از 

نظر رعایت پروتکل ها برگزار شد.«
وی درباره وضعیت واکسن کرونا در کشور گفت: 
»اوال مردم عزیزمان به هیچ وجه در زمینه تزریق دوز 
دوم واکسن نگرانی نداشته باشند، به اندازه کافی 
واکسن برای تزریق دوز دوم در دسترس قرار گرفته 
و توزیع هم شده است. امروز)شنبه( هم تعدادی از 
واکسن ها را مجددا توزیع می کنیم برای کسانی که 
دوز دوم شان را دریافت نکردند. بر این اساس در 
افراد ۷0 سال به باال کسانی که دوز دوم را تزریق 
نکردند، قطعا همه را واکسینه می کنیم و افراد جا 
مانده از گروه ۷0 ساله به باال هم واکسینه می شوند.«
رییسی گفت: »چند روز گذشته در سطح شهر تهران 
مشکالتی در زمینه برخی تجمعات برای واکسن 
وجود داشت که با راه اندازی ۷۵ مرکز تجمیعی در 
سطح استان، دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت. 
ضمن اینکه در همین ایام هم واکسیناسیون در 

تمام استان های کشور انجام شد و مشکل خاصی 
وجود نداشت.« وی درباره نگرانی مردم در زمینه 
تاخیر در تزریق واکسن گفت: »واکسن هایی که 
در کشور تزریق شده مانند آسترازنکا و اسپوتنیک 
تا 1۲ هفته فاصله اشکالی ایجاد نمی کند، واکسن 
سینوفارم هم تا هشت هفته موردی ندارد، ضمن 

اینکه ما دوز دوم را قطعا خواهیم زد.«
رییسی گفت: »در زمینه خبر خوب یعنی واکسن 
تولید داخلی، باید مجدداً به دانشمندان داخلی کشور 
و شرکت های دانش بنیان تبریک بگوییم که با 
همت بلندی که دارند، به سمت تولید واکسن 
داخلی رفتند. مردم هم که همیشه قدردان دانشمندان 
هستند و ما همیشه قدردان دانشمندان مان خواهیم 
بود. ما در سطح کشور با پلتفرم های مختلف و 
گوناگون واکسنی که داریم تولید می کنیم، آینده 
بسیار خوبی در پیش رو داریم. برخی واکسن های 
دیگرمان ظرف این هفته و هفته آینده هم فاز دو یا 
سه خود را آغاز می کنند یا کارشان منجر به صدور 

مجوز مصرف خواهد شد.«
وی گفت: »فکر می کنم که بسیار امیدبخش است 
که با ورود واکسن های داخلی واکسیناسیون ادامه 
یابد. روز جمعه هم مقام معظم رهبری مانند همیشه 
اقدام بسیار ارزنده ای انجام دادند که فکر می کنم 
این بزرگ ترین تشویق و دلگرمی برای دانشمندان 
داخلی است و نشان دهنده اعتماد به واکسن داخلی 
است. زمانیکه رهبر کشور اعتماد کرده و واکسن 
داخلی را تزریق می کنند، این بزرگترین تشویق برای 
دانشمندان داخلی است. نه فقط برای واکسن برکت، 
بلکه برای همه تولیدکنندگان داخلی که اعتماد به 
واکسن داخلی در سرلوحه کار قرار گرفته است.«
رییسی همچنین اظهار کرد: »انشااهلل در ماه های 
آینده بیش از هفت تا هشت میلیون دوز ماهیانه 
فقط از واکسن داخلی در اختیار خواهیم داشت 
و واکسن هایی هم که از خارج از کشور خریداری 
کردیم، به دست مان می رسد و فرآیند واکسیناسیون 
تسریع خواهد شد. از آنجایی که این فرآیند تولید 
پیوسته و پایدار است، دیگر دچار کمبود نخواهیم 
بود و قولی که از طرف دولت به مردم داده شده 
مبنی بر اینکه ما تا پایان سال برای تمام گروه های 
هدف حداقل یک دوز واکسن تزریق می کنیم، 

مطمئن باشید که محقق می شود.«ایسنا
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رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری مطرح کرد خبـر

آغازموج پنجم کرونا  درایران
چرخش »کرونای هندی«  در کشور

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با 
بیان اینکه موج پنجم کرونا در کشور شروع شده 
است، گفت: »ویروس جدیدی که در حال چرخش 
است ویروس هندی دلتا است و سرایت پذیری آن 
بسیار شدید بوده و هر شخص بیمار می تواند 8 تا 

12 نفر را درگیر کند.«
به گزارش سپید، پیام طبرسی با اشاره به نیاز مبرم 
مردم به واکسن گفت: »ما تا واکسن نزنیم از منجالب 

کرونا خارج نمی شویم.«
وی ادامه داد: »تزریق واکسن مقام معظم رهبری با 
واکسن کووایران برکت طلیعه بسیار خوبی برای 
تسریع روند واکسیناسیون در کشور خواهد بود 
و امیدواریم مسئوالن به توصیه های ایشان عمل 
کنند؛ چون رهبری استفاده از واکسن خارجی در 
کنار واکسن ایرانی را بدون اشکال دانسته و بر 
روند واکسیناسیون تاکید کردند. واکسن کوو برکت 
اولین واکسن کرونای ایرانی است که مجوز تزریق 

اضطراری را دریافت کرده است.«
محقق اصلی واکسن مشترک ایران و استرالیا درباره 
ساخت این واکسن خاطرنشان کرد: »این واکسن 
از نوع پروتئین های نوترکیب است. تولید اولیه آن 
و مطالعه فاز حیوانی و یک بالینی آن در استرالیا 
انجام شده و مورد تایید وزارت بهداشت استرالیا 
قرار گرفته است.« طبرسی ابراز داشت: »بر اساس 
تفاهم نامه مشترک بین دو شرکت سیناژن و وکسین 
استرالیا فاز 2 و 3 بالینی در ایران انجام می شود و 
تولید نهایی هم در ایران انجام خواهد شد. فاز 2 با 
تزریق بر 400 نفر در ایران به پایان رسیده است.«

وی متذکر شد: »منتظریم تا 2 هفته دیگر نمونه 
خون های مجدد این 400 نفر گرفته شده و  مطالعات 
کامل آن انجام شود و در صورت تایید وزارت 
بهداشت وارد فاز سوم شویم تا تزریق بر روی 16 

هزار نفر از هموطنانمان انجام شود.«
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری اضافه 
کرد: »امیدواریم تا آخر تیرماه گزارش فاز 2 را به 

وزارت بهداشت تحویل دهیم تا در صورت تایید 
وزارت بهداشت از اوایل مرداد فاز 3 آغاز شود و 
در صورت موثر بودن و نتایج خوب از شهریورماه 

در دسترس مردم قرار گیرد.«
طبرسی یادآور شد: »در صورت دریافت مجوز 
اضطراری وزارت بهداشت، از این واکسن به صورت 
ماهانه 5 میلیون دوز توسط شرکت سیناژن تولید 
مسیح  بیمارستان  عفونی  رئیس بخش  می شود.« 
دانشوری با اظهار نگرانی و تاکید بر اینکه کشور 
در موج پنجم کرونا قرار گرفته است، گفت: »موج 
پنجم شروع شده است. شهرهای جنوبی کشور 

قرمز است و ما 32 شهر قرمز داریم.«
وی افزود: »فیروزکوه و دماوند که در همسایگی تهران 
هستند قرمز هستند و تهران هم نمی تواند وضعیت 
عادی داشته باشد. در یک تا دو هفته آینده با موج 
جدیدی از بیماری در تهران مواجه خواهیم شد.«

طبرسی بیان داشت: »ویروس جدیدی که در حال 
چرخش است به احتمال زیاد ویروس هندی دلتا 
است که کشورهای دیگر را هم درگیر کرده است 
و سرایت پذیری آن بسیار شدید است و هر شخص 

بیمار می تواند 8 تا 12 نفر را درگیر کند.«
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری ابراز 
داشت: »امیدواریم این موج مثل موج های قبلی شدت 
نداشته باشد اما اگر تمهیداتی برای آن اندیشیده نشود 

با موج شدیدی از بیماری مواجه خواهیم شد.«
وی با اظهار بی اطالعی از تمهیدات ستاد ملی کرونا 
اظهار داشت: »در دوره تعویض دو دولت هستیم اما 
کرونا تعویض دولت نمی شناسد. این هفته برگزاری 
کنکور در پیش است و عالوه بر بچه ها، پدرها 
و مادرها هم درگیر هستند. باید تمهیدات جدی 
اندیشیده شود تا بچه ها درگیر نشوند. پدر و مادرهایی 
بوده اند که برای امتحان نهایی فرزندانشان به محل 
آزمون رفته اند و به بیماری مبتال شده  و متاسفانه 

فوت کرده اند و این تجربه تلخی است.«
طبرسی با بیان اینکه موضوع فقط کنکور نیست، 
گفت: »فصل تابستان، فصل ازدواج و مسافرت هم 
هست؛ بر خالف آنچه می گویند کرونا در حال کاهش 
نیست. دو هفته پیش رو به کاهش بود و متاسفانه 
به ویژه در شهر تهران در حال افزایش است و 
مردم همچنان باید رعایت کنند.« وی تصریح کرد: 

»پوشش واکسیناسیون ما به دالیل متعدد ضعیف 
است و چون واکسن نزدیم نباید انتظار داشته باشیم 
کرونا کنترل شود. ایده ایمنی گله ای هم رنگ باخته 
است و نباید فکر کنیم تعداد زیادی از مردم به 

بیماری مبتال شده اند و جامعه ایمن خواهد بود.«
وی اضافه کرد: »پیش از عید نورز، برخی مسئوالن 
هم فریب خوردند و ما دچار موجی از بیماری شدیم 
که به شدت بدتر از موج قبلی بود. هر فرد می تواند 

چندین مرتبه به کرونا مبتال شود.«
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری افزود: 
»بر اساس فرمول های اپیدمیوژیک انتقال ویروس 
ووهان 2 تا 4 بود و ویروس دلتا)هندی( بین 8 تا 
12 است. بنابراین قدرت سرایت آن بسیار باالتر 
از ووهان است. در حال حاضر ویروس هندی، 
ویروس غالب در کشورهایی مثل روسیه و بسیاری 

از کشورهای اروپایی است.«
طبرسی ادامه داد: »در جنوب ایران هم این ویروس 
ردیابی شده است و مطمئناً در تهران و شهرهای دیگر 
هم وجود دارد. ویروسی که شهرها را قرمز کرده 
ویروس هندی است. مردم نسبت به ویروس های 
قبلی ایمنی نسبی پیدا کرده اند؛ چون مردم زیادی به 
آنها مبتال شدند. تفاوت ویروس دلتا با ویروس های 
قبلی قدرت انتقال بیشتر است و اینکه تعداد بستری ها 

در این نوع افزایش یافته است.«
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در 
پاسخ به این پرسش که »آیا افراد واکسینه شده 
در صورت داشتن عالئم باید تست کرونا دهند؟« 
گفت: »فردی که دو دوز واکسن زده و دو هفته 
از تزریق دوز دوم وی گذشته احتمال اینکه دچار 
کرونا شود بسیار پایین است. اما به صورت کلی 
ابتالی افرادی که واکسینه شده اند را رد نمی کنیم.«
»اگر فردی  به گزارش فارس، وی متذکر شد: 
که واکسینه شده عالئم منطبق بر کرونا دارد باید 
تست دهد ولی اگر عالئم منطبق ندارد نیازی 

نیست کرونا بدهد.«

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، از روز جمعه تا شنبه 
در کشور ۷034 بیمار کووید-19 شناسایی شدند و متاسفانه 123 

بیمار نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.
به گزارش سپید، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، تا کنون 4 میلیون و 416 هزار و 983 نفر دوز 
اول واکسن کرونا و یک میلیون و 196 هزار و 15۷ نفر نیز دوز 
دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور 

به 5 میلیون و 613 هزار و 140 دوز رسید.
از جمعه تا شنبه 5 تیرماه 1400 و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۷ هزار و 34 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور 

شناسایی شد که 965 نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید19 در کشور به سه میلیون و 15۷ هزار و 983 
نفر رسید. متاسفانه 123 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به 83 هزار و ۷11 نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون دو میلیون و 822 هزار و ۷04 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
3 هزار و 195 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون 23 میلیون و 189 هزار و ۷24 آزمایش تشخیص کووید19 

در کشور انجام شده است.
در حال حاضر 32 شهر کشور در وضعیت قرمز، 1۷4 شهر در 

وضعیت نارنجی، 242 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

آخرین آمار کرونا در کشور 

۱۲۳ فوتی و ۷۰۳۴  ابتالی جدید
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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران:  خبـر

تزریق دوزدوم واکسن کرونا با فاصله سه ماهه نیزمجازاست
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با اشاره به وجود برخی نگرانی ها در خصوص 
تأخیر زمانی واکسیناسیون دوز دوم واکسن کرونا 
گفت: »برخی منابع علمی تزریق دوز دوم واکسن 
را با فاصله زمانی سه ماه نیز مجاز اعالم کرده اند.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در گفت وگو با ایرنا 
با اشاره به اینکه تقریبا بخشی از فرایند واکسیناسیون 
در تهران و همه استان های کشور در طول دو هفته 
گذشته با چالش روبرو شده است، افزود: »خوشبختانه 
با رسیدن واکسن های وارداتی این مشکل ناهماهنگی 
در حال رفع شدن است، البته باید در واردات واکسن 
یک مقداری هماهنگی بیشتری صورت گیرد و یک 

توازنی ایجاد شود.«
وی در خصوص برخی اظهارنظرها در خصوص 
اینکه، دوز دوم واکسن باید بین ۲۸ تا ۳۵ روز 
تزریق شود، با بیان اینکه، این مساله زمانی در فرایند 
واکسن های مختلف، متغیر است، گفت: »خوشبختانه 
فاصله گذاری برای واکسیناسیون به گونه ای است 
که می شود با یک بازه زمانی حتی طوالنی تر دوز 

دوم را تزریق کرد.«
زالی تصریح کرد: »بعضی از منابع علمی حتی مجوز 
تزریق واکسن دوز دوم را تا سه ماه نیز صادر کرده اند.«
وی افزود: »کسانی که نوبت دوم تزریق واکسن دارند 
نباید دچار اضطراب شوند و به تدریج کار تامین 

و امور واکسن های مورد نیاز انجام خواهد شد.«
واکسیناسیون گروه های  برای  اینکه  بیان  با  زالی 
مختلف در تهران دو هدف اصلی داریم، افزود: 
»در درجه نخست تزریق دوز دوم واکسن برای گروه 
باالی ۷0 سال است که تاکنون دوز اول را دریافت 

کرده اند و دوم نیز لکه گیری افراد باالی ۷0 سال 
است که تاکنون فاز اول واکسن را دریافت نکرده اند.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران تاکید کرد: »به تدریج و بر اساس نوبت بندی 
و به دور از هرگونه اضطراب دوز دوم را با فواصل 
زمانی منظم بدون اینکه به چارچوب ایمنی بخشی 
و کارایی واکسن آسیب برسد واکسیناسیون را انجام 
خواهیم داد.« فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشهر تهران درخصوص اینکه از این پس 
از چه واکسن هایی برای گروه های مختلف استفاده 
خواهد شد نیز اظهار کرد: »قرار است برای افراد 
جدید در گروه های سنی مختلف نیز به صورت 
مشترک و ترکیبی از واکسن وارداتی و همچنین 

واکسن ساخت داخل استفاده شود.«
زالی با اشاره به مشکالتی که برای تامین واکسن دوز 

دوم پیش آمده نیز اظهار کرد: »این مساله مربوط به 
همه استان های کشور از جمله تهران است و باعث 
منقطع شدن فرایند واکسیناسیون دوز دوم شده است.«
وی با تاکید براینکه، واکسن  وارداتی در شرف ورود 
به کشور است، تصریح کرد: »طی یکی دو روز آینده 
قرار است کسری واکسن دوز دوم وارد کشور شد 
و در شرایط فعلی سیاست ما واکسیناسیون فاز دوم 
باالی ۷0 سال است و بخش بعدی نیز شامل کسانی 

است که از واکسیناسیون عقب مانده اند.«
زالی با بیان اینکه مجوز واکسن کووایران برکت برای 
استفاده عمومی توسط وزارت بهداشت و کمیته 
ایمنی واکسیناسیون در هفته گذشته صادر شده 
است، تصریح کرد: »البته در همین یکی دو روز آینده 
واکسن پاستور نیز مجوز اضطراری دریافت خواهد 
کرد.« وی تاکید کرد: »البته در حال حاضر در همه 

جای دنیا برای واکسن ها صرفا با مجوز اضطراری 
دستور مصرف داده می شود و خوشبختانه سه واکسن 

دیگر نیز در فازهای اولیه موفقیت آمیز بوده اند.«
وی درخصوص زمان ورود واکسن ایرانی به چرخه 
واکسیناسیون در کشور نیز با بیان اینکه در حال 
حاضر شش پلتفرم وجود دارد و در مجموع 1۸ 
کار تولید داخل با ظرفیت های منابع درون زا در 
حوزه واکسن در حال انجام است، افزود: »حدود 
پنج پلتفرم از این تعداد موفق تر و مقدم تر نسبت به 
سایر واکسن ها هستند.« زالی ادامه داد: »واکسن های 
موفق چرخه تولید ما یکی واکسن کوو برکت است 
که فاز سوم آن همزمان شروع شده است و دیگری 
واکسن پاستور است که همزمان تست آن در کوبا 
روی 44 هزار شهروند کوبایی و همچنین روی ۲4 

هزار نفر از کشورمان تست شده است.«
زمانی  چه  اینکه  به  پاسخ  در  همچنین  زالی 
واکسیناسیون برای گروه سنی بعدی اعالم خواهد 
شد نیز اظهار کرد: »این برعهده وزارت بهداشت 
خواهد بود، اما قرار شد تا زمانی که کار واکسیناسیون 
گروه باالی ۷0 سال از نظر شاخص های مورد نظر 
در تمام استان ها به سرانجام نرسیده است، از دعوت 
گروه سنی بعدی برای جلوگیری از ازدحام جمعیت 
ممانعت شود، اما به طور طبیعی گروه بعدی 60 تا 

6۵ سال خواهد بود.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران در ادامه درخصوص رنگ بندی کرونایی استان 
تهران نیز با بیان اینکه در شرایط فعلی استان تهران 
در وضعیت نارنجی قرار دارد، تصریح کرد: »شهر 

قدس، مالرد و بهارستان در شرایط زرد قرار دارند.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »در این هفته شاهد صدور 
مجوز اضطراری واکسن دیگری که تولید انستیتو پاستور ایران 

است خواهیم بود.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور روز شنبه پنجم تیر ماه در 
حاشیه آئین رونمایی از واکسن اسپوتنیک وی تولیدی در کارخانه 
اکتوورکو واقع در شهرک صنعتی بهارستان کرج اظهار کرد: »با 
تالش و مجاهدت محققان دارویی و صنعتگران داخلی امروز 

افتخار بزرگی نصیب ایران شده است.«
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: »بر این اساس به جرأت می توانیم ادعا 
کنیم خرداد و تابستان 1400 نقطه عطفی در تاریخ فناوری سالمت 
و واکسن سازی کشور ما قلمداد خواهد شد.« وی تصریح کرد: »به 
دنبال صدور مجوز مصرف اضطراری اولین واکسن ایرانی، مقام 
معظم رهبری این افتخار را دادند که واکسن ایرانی را دریافت کنند.«
وی خاطرنشان کرد: »امروز شاهد رونمایی از اولین محموله تولیدی 
واکسن اسپوتینک وی هستیم که به صورت مشترک بین شرکت 

گامالیا روسیه و شرکت اکتوور در البرز تولید شده است.«
جهانپور گفت: »در این هفته شاهد صدور مجوز اضطراری واکسن 

دیگری که تولید انستیتو پاستور ایران است خواهیم بود.«
وی ادامه داد: »با اتفاقی که در کشور روی داده عماًل چه از طریق 
فناوری چه از مسیر تبادل و انتقال فناوری و انتقال دانش فنی امروز 
به سمتی رفتیم که به جرأت یکی از واکسن سازهای بزرگ دنیا 

خواهیم بود و سال آخر قرن 14 شاهد این خواهد بود ایران هاب 
منطقه ای تولید واکسن قلمداد خواهد شد.« سخنگوی سازمان غذا و 
دارو وزارت اظهار کرد: »امروز و این روزها را نقطه عطفی می دانیم و 
با ادامه این روند یکی از بزرگ ترین واکسن سازها نه تنها در واکسن 

کرونا بلکه در تولید واکسن های دیگر خواهیم بود.«
وی بیان کرد: »ما هر هفته دریافت تولید مشترک انتقال فناوری و 
یا خرید واکسن ایرانی از سوی کشورهای مختلف شاهد هستیم 
و پیشنهادهای مختلف در حال مذاکره هستیم و بعد از رفع نیاز و 
ضرورت داخلی صادرات و انتقال فناوری و انتقال دانش فنی و 
تولید مشترک در کشورهای دیگر از واکسن های ایرانی خواهیم بود.«

جهانپور تصریح کرد: »در مورد واکسن هایی که صفر تا صد در کشور 
توسعه پیدا کرد باید گفت این شرکت یکی از چهار شرکتی است 

که وزارت بهداشت به طرف روس معرفی کرد، برای اینکه توانایی 
تولید این واکسن را داشت.« وی بیان کرد: »تقریباً در منطقه کشوری 
نمی بینید که این امکان و زیرساخت را داشته باشد که واکسن های 

تک را حداقل در چهار شرکت و مؤسسه تولید کند.«
وی با بیان اینکه این اولین شرکتی است که توانایی تولید واکسن 
اسپوتنیک وی را دارد، تصریح کرد: »جزو 9 شرکت از 4 شرکتی است 
که تا امروز تأیید شده و به صورت موفقیت آمیز توانست مراحل کشت 
سلولی و فناوری تولید واکسن را طی کند و امروز با حضور وزیر 
بهداشت شاهد تولید اولین محموله واکسن اسپوتنیک وی خواهیم 
بود.« وی خاطرنشان کرد: »با توجه به اینکه این کشور تولید داخل 
است هم در داخل هم برای کشورهای دیگر در پلتفرم های مختلف 
استفاده خواهد شد.« جهانپور گفت: »این اتفاق مهم ترین رویداد 
علمی و فناوری با حمایت وزارت بهداشت با مشارکت وسیع  بخش 
خصوصی و دولتی و البته با زیرساخت غنی منابع انسانی رقم خورد 

و به تعبیر مقام معظم رهبری باید به این افتخار احترام گذاشت.«
وی متذکر شد: »ما با تولید واکسن کووایران برکت به باشگاه واکسن 
سازان کرونا در دنیا پیوستیم و جزو 6 یا ۷ کشور تولیدکننده دنیا 
هستیم.« سخنگوی سازمان غذا و دارو متذکر شد: »تولید واکسن 
اسپوتنیک وی در روسیه و ایران و برخی کشورهای اروپای غربی 
و شرقی و آمریکای جنوبی آغاز شده و احتماالً بعد از این شرکت 

در هند، کره جنوبی و سایر کشورها شاهد تولید آن خواهیم بود.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو: 

مجوزاضطراریواکسنپاستوراینهفتهصادرمیشود
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رئیس انستیتو پاستور ایران مطرح کرد

برخورد با عوامل تولید و فروش داروی الغری گلوریا
سرپرست دفتر بازرسی رسیدگی به شکایات و امور حقوقی 
سازمان غذا و دارو از پیگیری قضایی برای دستگیری 

عامالن تولید و فروش داروی تقلبی گلوریا خبر داد.
به گزارش سپید، رسول ملکوتی با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته توسط دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو در حوزه 
فروش مکمل های الغری گلوریا در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی اظهار کرد: »فروش هرگونه مکمل 
و دارو در فضای مجازی غیر مجاز بوده و سازمان غذا و دارو در این خصوص رسیدگی خواهد 
کرد.« وی افزود: »براساس گزارش های واصله مردمی و بازرسی های میدانی و به دنبال محرز شدن 

وجود روانگردان آمفتامین)شیشه( در قرص های تقلبی گلوریا، مراتب از طریق دادستان و سرپرست 
جرایم پزشکی ناحیه ۲۶ تهران پیگیری شد.«

سرپرست دفتر بازرسی رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: »با 
توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، جلسات متعددی با مراجع قضایی برگزار و با پیگیری پلیس 
امنیت و واجا، دستگیری عاملین تولید و فروش این دارو در دستور کار مراجع ذی ربط قرار گرفت.«
وی با تاکید بر لزوم توجه به برچسب اصالت روی فراورده های سالمت محور از قبیل دارو، 
مکمل، تجهیزات پزشکی و محصوالت غذایی وارداتی اظهار کرد: »برای اطمینان از اصالت 
این فرآورده ها حتماً باید شناسه ردیابی و رهگیری روی محصوالت از طریق سامانه مورد تایید 

سازمان غذا و دارو در سامانه www.ttac.ir و پیامک ۲۰۰۰۸۸۲۲ استعالم شود.«
به گزارش وبدا، ملکوتی از مردم خواست در صورت مشاهده عدم تطابق استعالم با اطالعات 

روی کاالها مراتب را به سازمان غذا و دارو اطالع دهند.

خبـر

مجلس

واکسن  دربارۀ  ایران  پاستور  انستیتو  رئیس 
پاستوکووک که یکی از واکسن های تولید داخل 

ویروس کروناست، توضیحاتی داد.
به گزارش سپید، علیرضا بیگلری با اشاره به 
اینکه ایران تنها کشور اسالمی است که موفق 
به تولید واکسن کرونا شده است، اظهار کرد: 
»ویروس کرونا سختی های زیادی برای ما به 
وجود آورد اما در کنارش تجربه های خوبی 

کسب کردیم.«
وی افزود: »انستیتو پاستور ایران از قدیمی ترین 
موسسات واکسن ساز کشور و خاورمیانه است، 
موسسه ای که یکی از معتبرترین برند های دنیا 
است و واکسن های تولیدی آن را عالوه بر کشور 
مسلمان  کشور های  از  بسیاری  در  خودمان، 
دیگر مثل اندونزی نام خود را به  عنوان کشور  

تثبیت کردند.« واکسن ساز 
بیگلری ادامه داد: »در بحث واکسن کرونا، ایران 
تنها کشور مسلمان است که همه پلتفرم های این 
واکسن را در داخل کشور راه اندازی کرده است.«
رئیس انستیتو پاستور ایران از همکاری مشترک 
واکسن های  از  یکی  تولید  در  کوبا  و  ایران 
با  ایران  پاستور  »انستیتو  کرد:  تصریح  کرونا 
می کند  همکاری  دنیا  واکسن  پروژه  چندین 
ایران  پروژه مشترک  پروژه ها،  از همان  یکی 

با کشور کوباست.«
رئیس انستیتو پاستور ایران بیان کرد: »با کشور 
کوبا همکاری ۲۰ ساله در تولید واکسن داریم. 
نهایی  فاز  هم  کووید  واکسن  مشترک  پروژه 

خود را در کوبا و ایران طی کرده است. در 
کوبا ۴۴ هزار نفر و در ایران ۲۴ هزار نفر در 
کرمان،  یزد،  اصفهان،  بابل،  ساری،  شهر های 
را  واکسن  این  زنجان  و  همدان  بندرعباس، 
دریافت کردند.طبق آمار در هر شهر ۳ هزار 

نفر این واکسن را زده اند.«
یک  کواک  پاستور  »واکسن  افزود:  بیگلری 
بی خطر  بسیار  و  ترکیب  نو  پروتئینی  واکسن 
است که با یک پروتئین بزرگ تر ترکیب شده 
است؛ این فناوری باعث اثربخشی بیشتر این 
واکسن می شود. خوشبختانه بعد از تزریق این 
واکسن بر روی ۶۸ هزار نفر از افراد دریافت 

کننده عارضه جدی مشاهده نشده است.«
رئیس انستیتو پاستور ایران درباره کارایی باالی 
این واکسن در افراد زیر ۱۸ سال گفت: »این 
واکسن بسیار بی خطر و ایمن است و کارایی 
بسیار خوبی دارد زیرا بر روی انواع ویروس های 
خطر آفرین مثل کووید آفریقای جنوبی، هندی 
حالی  در  این  است،  بوده  موثر  نیویورکی  و 
مقابل  در  آسترازنکا  واکسن روسی  که  است 
این ویروس های جهش یافته، ده درصد کارایی 

داشته است.«
حال  در  کواک  پاستور  »واکسن  گفت:  وی 
کارآزمایی بالینی در کودکان است و می تواند 
تا ۱۸ سال   ۵ برای سنین  مناسب  یک گزینه 
باشد، مجموع ویژگی های این واکسن باعث 
قابل  واکسن های  معدود  از  یکی  به  تا  شده 

توجه در سطح بین المللی تبدیل شود.«

بیگلری با اشاره به واکسن پاستور کواک که 
می تواند یکی از مقوله های تاثیرگذار در امنیت 
ملی کشور تلقی شود، تصریح کرد: »ویروس 
کرونا  واکسن  تولید  با  کرد  ثابت  کووید۱۹ 
توانستیم فناوری واکسن خود را حدود ۲۰ سال 
ارتقا دهیم؛ حمایت مقام معظم رهبری و دولت 
از این اقدام، در تاریخ ماندگار خواهد شد.«

وی ادامه داد: »در حال حاضر چندین کشور 
اروپایی خواستار مشخصات واکسن  ما شده اند، 
بنابراین کشوری که چندین واکسن می سازد، 
که  می کند  کسب  جهانی  سطح  در  اعتباری 

کشور های دیگر باید آن را بپذیرند.«
نحوۀ  درباره  ایران  پاستور  انستیتو  رئیس 
داد:  توضیح  واکسن ها  کارایی  تشخیص 
مشخص  روش  چند  به  واکسن ها  »کارایی 
می شود. روش اول پس تزریق واکسن، خون 
افراد، مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص 
شود در بدن افراد چند درصد آنتی بادی ایجاد 
شده است، اما راه خوبی نیست چون کارایی 
واقعی را مشخص نمی کند. روش دوم نشان 
دادن آنتی بادی های خنثی کننده و ضد ویروس 
کرونا در بدن افراد است، این راه حل نیز راه 

نیست.« کاملی 
تنها  کواک  پاستور  اینکه  به  اشاره  با  بیگلری 
کرد:  یادآوری  نیست،  موسسه  این  واکسن 
»واکسنی که بعد از کووایران برکت، به وفور 
در اختیار مردم قرار می گیرد، واکسن پاستور 
کواک است. این واکسن تنها واکسن انستیتو 

نیست.« پاستور 
وی اضافه کرد: »ما پنجمین کشور سازنده این 
واکسن هستیم که اسلحه ما در برابر انواع جهش 
یافته ویروس کروناست، البته در پیشگیری از 
موج های بعدی کرونا واکسن می تواند کمک 
کننده باشد و راه حل قطعی نخواهد بود و تا 
ماه ها بعد از واکسیناسیون عمومی الزام استفاده 
از ماسک و رعایت شیوه نامه های بهداشتی را 

خواهیم داشت.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بیگلری در 
پایان گفت: »برخی از  افراد در دوز اول، واکسن 
خارجی دریافت کردند که اگر بخواهند در دوز 
دوم، واکسن ایرانی دریافت کنند این موضوع 

در وزارت بهداشت در حال بررسی است.«

بررسی آئین نامه جدید جهش بیست ساله واکسن سازی کشور با تولید واکسن کرونا
تاسیس داروخانه ها در مجلس

آئین نامه جدید تاسیس داروخانه ها در 
کمیته غذا و داروی مجلس شورای اسالمی 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش سپید به نقل از سازمان نظام 
پزشکی، با توجه به مباحث درگرفته و 
نامه  آئین  به  که  انتقاداتی  و  اعتراضات 
جدید تاسیس داروخانه ها وارد شده است 
کمیسیون بهداشت و درمان و کمیته غذا 
این  اسالمی  شورای  مجلس  داروی  و 
هفته در نشستی به بررسی این موضوع 

خواهند پرداخت.
عبدالحسین روح االمینی عضو کمیسیون 
بهداشت مجلس با اعالم این خبر افزود 
تاسیس  جدید  نامه  آئین  بررسی  که 
در  غذا  و  دارو  کمیته  در  داروخانه ها 
بررسی  برای  و  دارد  قرار  کار  دستور 
دقیق این موضوع نظرات کارشناسان و 
مسئوالن و موافقان و مخالفان این آئین 

نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تاسیس  مقررات  جدید  نامه  آئین 
موافقان  اخیر  داروخانه ها در هفته های 
و مخالفان زیادی داشته است و بحث های 
صنفی و کارشناسی و حتی تجمعاتی را 
دلیل هم  به همین  بود و  موجب شده 
مسئوالن سازمان نظام پزشکی درخواست 
مطرح  را  نامه  آئین  این  بیشتر  بررسی 

کرده بودند.
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معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی خبر داد 
تمدید زمان برخورداری از تخفیف ۵۰ درصدی معوقات حق عضویت

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی گفت: »استفاده 
از نسخه الکترونیک و امضای دیجیتال جزو برنامه های دراز مدت 
وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر با همکاری سازمان نظام 
پزشکی است، لذا جهت تشویق برای دریافت کارت هوشمند، 
شورای عالی سازمان مصوبه ای ابالغ نموده که با دستور ریاست 
کل سازمان اجرا شده است، طبق مصوبه مذکور اعضایی که دارای 
بدهی حق عضویت هستند، می توانند با درخواست کارت هوشمند و امضای دیجیتال از تخفیف ۵۰ 
درصدی تا پایان خرداد ماه بهره مند شوند که این بازه زمانی به مدت یکماه یعنی تا ۳۱ تیر تمدید شد.«
به گزارش سپید، علی تاجرنیا با اشاره به اینکه از سال گذشته بحث صدور کارت هوشمند در سازمان 
نظام پزشکی آغاز شده و طبیعتاً مقدمه ای برای رسیدن به امضای دیجیتال و نسخه الکترونیک است، 
گفت: »استفاده از نسخه الکترونیک و امضای دیجیتال جزو برنامه های دراز مدت وزارت بهداشت و 

سازمان های بیمه گر با همکاری سازمان نظام پزشکی است، لذا جهت تشویق برای دریافت کارت 
هوشمند، شورای عالی سازمان مصوبه ای ابالغ نموده که با دستور ریاست کل سازمان اجرا شده است.«
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی ادامه داد: »طبق مصوبه مذکور اعضایی که دارای 
بدهی حق عضویت هستند، می توانند با درخواست کارت هوشمند و امضای دیجیتال از تخفیف ۵۰ 
درصدی تا پایان خرداد ماه بهره مند شوند که این بازه زمانی به مدت یکماه یعنی تا ۳۱ تیر تمدید شد.«
وی افزود: »همکارانی که دارای معوقات حق عضویت هستند می توانند با مراجعه به سازمان نظام پزشکی 
و اخذ کارت هوشمند بدهی سال های گذشته خود را با ۵۰ درصد تخفیف پرداخت کنند. استفاده از 
مزایای مصوبه مذکور و تمدیدمهلت یکماه فرصت مغتنمی است تا درسال های آتی اگر به خدماتی 
مانند گواهی گوداستندینگ، صدور پروانه و مسائلی از این قبیل نیاز دارند با مشکلی مواجه نشوند 

زیرا سیستم اجرایی سازمان طبق قوانین باالدستی باید تمام مطالبات را از اعضای خود دریافت کند.«
به گزارش سازمان نظام پزشکی، تاجرنیا در پایان گفت: »مصوبه شورای عالی این امکان را برای اعضایی که 
طی سنوات گذشته دارای بدهی حق عضویت هستند، فراهم می کند تا حق عضویت سال های گذشته 
خود را با ۵۰ درصد تخفیف پرداخت کنند، اعضای سازمان نظام پزشکی اگر هر سال پرداخت های 

خود را انجام ندهند به سال بعد موکول شده و میزان آن با حق عضویت همان سال محاسبه می شود.«

نظام پزشکی

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: »تاکید رهبر معظم انقالب 
اصرار بر دو شرط برای استفاده از واکسن تولید داخل و تزریق 
واکسن در نوبت طبیعی و مشابه شهروندان عادی حاکی از اطمینان 
راسخ ایشان به تحقیقات و تولیدات داخلی در کلیه زمینه ها و پرهیز 

از روحیه خاص نگری بود.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در پیامی یادآور شد که تاکید 
رهبر معظم انقالب و اصرار بر دو شرط برای استفاده از واکسن تولید 
داخل و تزریق واکسن در نوبت طبیعی و مشابه شهروندان عادی 
حاکی از اطمینان راسخ ایشان به تحقیقات و تولیدات داخلی در 
کلیه زمینه ها و پرهیز از روحیه خاص نگری بود. به گزارش خانه 
ملت، متن پیام رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به شرح زیر است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
با عنایات و توجهات ثامن الحجج حضرت علی  بن  موسی  الرضا 
علیه  آالف التحیه و الثنا، حضرت آیت اله خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی مدظله العالی دوز اول واکسن کو ایران برکت تولید محققان 

و دانشمندان ایرانی را تزریق نمودند.
تاکید معظم له و اصرار بر دو شرط برای استفاده از واکسن تولید 
داخل و تزریق واکسن در نوبت طبیعی و مشابه شهروندان عادی 
حاکی از اطمینان راسخ ایشان به تحقیقات و تولیدات داخلی در کلیه 

زمینه ها و پرهیز از روحیه خاص نگری بود .

همین دو نگرش و تفکر رهبر معظم انقالب مدظله العالی در حمایت 
از تولید ملی و اعتماد به دانشمندان ایرانی است که اگر چنانچه در همه 
این سال ها توسط مسئوالن امر در همه حوزه ها عملیاتی شده بود، در 
بسیاری از حوزه ها از جمله اقتصاد و عدالت اجتماعی تحوالت و 

رخدادهای شگرفی مشابه واکسن کرونا به وقوع پیوسته بود.
این افتخاری برای تیم تولید کننده واکسن ایرانی است که رهبر انقالب 
مدظله العالی به عنوان بزرگترین پشتیبان و حامی پیشرفت کشور، 

علی رغم موانع متعدد تحریمی و بین المللی کشورمان می باشند .
در این میان و در ادامه جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن، تالش فراوانی 

برای شکست و اعتبار زدایی پروژه واکسن ایرانی به عمل آمد، اما 
رهبر انقالب این توطئه را با اعتماد به متخصصان داخلی خنثی کردند.
جمهوری اسالمی ایران با این رویداد مهم پرشکی به یکی از ۶ 
کشور تولید کننده واکسن کرونا در جهان تبدیل و خودباوری و 

اقتدار ملی را در عرصه بین المللی آشکار ساخت.
این موفقیت عظیم را به محضر حضرت ولی عصر )عج(، رهبر عظیم 
الشان انقالب اسالمی و آحاد ملت بزرگ ایران تبریک عرض می نمایم.
بی شک این دستاورد بزرگ بدون عنایت خداوند متعال و همت 

جوانان نخبه و جهادی این مرز و بوم میسر نمی گردید.
الزم می دانم از رهنمودها و پشتیبانی های بی دریغ رهبر معظم انقالب 
اسالمی سجده شکر به جا آورم و از کلیه محققان و دانشمندان 
جوان کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اساتید و 
محققین کارآزمایی بالینی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، ستاد اجرائی 
فرمان امام  )ره(، تأمین کنندگان و کارخانجات تولید کننده تجهیزات 
و مواد اولیه دارویی، شرکت های دانش بنیان و نیز دانشمندان جوان 
و خستگی ناپذیر که در طول این مسیر پر فراز و نشیب با روحیه و 
عملکرد جهادی، برگ زرین دیگری را به کارنامه پر افتخار انقالب 

اسالمی افزودند، تشکر و قدردانی نمایم.
دکتر حسینعلی شهریاری -  رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 

مجلس شورای اسالمی و دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور

دریافت واکسن ایرانی توسط رهبرانقالب، افتخاری برای تیم تولیدکننده است

شماره ۱9۶۶ ۶9 تیـر ۱4۰۰

معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در پاسخ به نامه ریاست 
نظام پزشکی ارومیه در خصوص الزام استفاده از دستگاه خودپرداز 
در مطب خصوصی پزشکان نامه ای ارسال کرده  است که موارد آن 
جهت اطالع عمومی و آموزش منتشر می شود. به گزارش سپید، 
در متن نامه محمد جهانگیری در پاسخ به ناصر عبایی آمده است: 

۱-طبق بند ۲ - ح تبصره ۶ از ماده  واحده بودجه ۱4۰۰ کلیه صاحبان 
حرف و مشاغل پزشکی و پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که 
مجوز آن ها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا 
سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در 
کسب  و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، 

مکلف اند از پایانه های فروشگاهی استفاده کنند.
۲-مطابق بند ج ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 
کلیه صاحبان مشاغل »صنفی و غیر صنفی« و اشخاص حقوقی 
موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم 

مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصالحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این 
قانون بوده فلذا مکلف به نصب صندوق فروشگاهی یا دستگاه پوز 

متصل به سامانه مؤدیان می باشند.
۳-در خصوص وظایف و مسئولیت های سازمان نظام پزشکی نیز 

موارد زیر قابل ذکر است: 
الف _ وفق ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم »صدور یا تجدید 
یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا 
حقوقی از طرف مراجع صالحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره 
امور مالیاتی ذی ربط مبنی  بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی 
قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئوالن 
امر نسبت  به پرداخت مالیات های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی 

خواهند داشت.«
ب _ طبق ماده ۲4 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان »در 
صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده ۲ این قانون سازمان موظف 

است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت 
واحد متخلف اعالم کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف 
مدت ۱ هفته از اعالم سازمان نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف 
اقدام کند، چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت 
اخطار نسبت  به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند برای بار اول به 
مدت ۲ هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعالم مرجع صدور 
مجوز، توسط نیروی انتظامی و درمورد کسب وکارهای مجازی توسط 
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تعطیل یا مسدود خواهد شد، در 
صورتی که پس  از گذشت ۱۵ روز مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی 
واحد متخلف و نیروی انتظامی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابالغ 
نکند سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی 
انتظامی یا کارگروه مذکور ابالغ کند دراین صورت، مرجع صادرکننده 
مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی 

خواهند داشت. روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

جدیدترین موضع نظام پزشکی در خصوص الزام پزشکان به استفاده از پایانه  فروشگاهی
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آمارمبتالیان و فوتی های کرونا در جهان
از کروناویروس  ناشی  »کووید-19«  بیماری  به  مبتالیان  شمار 
جدید در جهان تاکنون به 1۸1 میلیون و 191 هزار و 4۲9 نفر 
رسیده و مرگ سه میلیون و 9۲۵ هزار و ۳۲0 نفر نیز بر اثر ابتال 

به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون 16۵ میلیون 
و ۷۷۸ هزار و ۵۵۷ نفر از مبتالیان به کووید-19 بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-19 که تاکنون در ۲۲0 
این  و  دارد  ادامه  است،  یافته  در جهان شیوع  منطقه  و  کشور 

بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
آمریکا تاکنون با بیش از ۳4.4 میلیون مبتال و بیش از 619 هزار 
با بیماری  قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر 

کووید-19 قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از ۳0.1 میلیون مبتال پس از آمریکا در رتبه 
دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید-19 در برزیل هم 
از 1۸.۳ میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین کشور 

جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است.
پس از ایاالت متحده، کشورهای برزیل با بیش از ۵11 هزار و 
هند با بیش از ۳94 هزار جانباخته باالترین آمار قربانیان کووید 

19 را در این فهرست جهانی گزارش داده اند.
پس از آن ها نیز کشورهای مکزیک و پرو بیشترین تعداد قربانیان 
این بیماری را در دنیا ثبت کرده اند. تعداد جانباختگان کووید-19 
در مکزیک تاکنون بیش از ۲۳۲ هزار و در پرو نیز بیش از 191 
هزار نفر اعالم شده است. همچنین روسیه با گذشتن از آمار 1۳۲ 
هزار قربانی تاکنون بیشترین تلفات کرونا را در بین کشورهای 
اروپایی داشته است. پس از آن نیز انگلیس با آمار بیش از 1۲۸ 

هزار قربانی در جایگاه دوم تلفات کرونا در اروپا قرار گرفت.
به عالوه کشورهای ایتالیا بیش از 1۲۷ هزار، فرانسه بیش از 110 
هزار و کلمبیا نیز بیش از 10۳ هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری 

کووید-19 را گزارش داده اند.
همچنین آرژانتین و آلمان با بیش از 91 هزار، ایران با بیش از 
۸۳ هزار، اسپانیا با بیش از ۸0 هزار، لهستان با بیش از ۷4 هزار، 
آفریقای جنوبی با بیش از ۵9 هزار، اندونزی با بیش از ۵6 هزار، 
اوکراین با بیش از ۵۲ هزار، ترکیه نیز با بیش از 49 هزار جانباخته 
دیگر کشورهایی هستند که تاکنون آمار باالی مرگ  و میر ناشی 

از کووید-19را ثبت کرده اند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان 
این بیماری در 10 کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین 
آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح روز شنبه به ترتیب به شرح 

زیر است:
1. آمریکا: ۳4 میلیون و 4۸۲ هزار و 6۷۲ مبتال، 619 هزار و 

1۵۲ قربانی
۲.هند: ۳0 میلیون و 1۸۳ هزار و 14۳ مبتال، ۳94 هزار و ۵۲4 قربانی

۳. برزیل: 1۸ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۷60 مبتال، ۵11 هزار و 
۲۷۲ قربانی

4. فرانسه: پنج میلیون و ۷66 هزار و ۳1۵ مبتال، 110 هزار و 
9۳9 قربانی

۵ . روسیه: پنج میلیون و 409 هزار و ۸۸ مبتال، 1۳۲ هزار و 
64 قربانی

و  هزار   49 مبتال،  و ۸۷۸  هزار  و ۳9۸  میلیون  پنج  ترکیه:   ..6
4۷۳ قربانی

۷. انگلیس: چهار میلیون و 699 هزار و ۸6۸ مبتال، 1۲۸ هزار و 66 قربانی
۸. آرژانتین: چهار میلیون و ۳۷4 هزار و ۵۸۷ مبتال، 91 هزار 

و 9۷9 قربانی
9. ایتالیا: چهار میلیون و ۲۵6 هزار و 4۵1 مبتال، 1۲۷ هزار و 

41۸ قربانی
مبتال، 10۳ هزار  میلیون و 9۲ هزار و ۷46  کلمبیا: چهار   .10

و ۳۲1 قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر در ۲۸ کشور، شمار مبتالیان 
ایاالت متحده،  از  از رقم یک میلیون عبور کرده  است و پس 
هند و برزیل - که سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در دنیا 
هستند - کشورهای فرانسه، روسیه، ترکیه، انگلیس، آرژانتین، 
ایتالیا، کلمبیا، اسپانیا، آلمان، ایران، لهستان، مکزیک، اوکراین، 
آفریقای جنوبی، هلند، جمهوری چک، شیلی،  پرو،  اندونزی، 
کانادا، فیلیپین،عراق، سوئد، بلژیک و رومانی نیز بیش از یک 

میلیون مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

با توجه به سرعت انتقال گونه دلتای کرونا، 
سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده است افراد 
واکسینه شده همچنان از ماسک استفاده کنند.
بهداشت  جهانی  سازمان  سپید،  گزارش  به 
افراد واکسینه شده  توصیه جدیدی را برای 

در برابر کرونا منتشر کرد.
این سازمان باتوجه به ابراز نگرانی مرکز کنترل 
و پیشگیری از بیماری های آمریکا نسبت به 
گونه کشنده تر و مسری تر کرونا معروف به 
دلتا که برا ی نخستین بار در هند شناسایی شد 
توصیه کرد که افراد واکسینه شده همچنان از 

ماسک استفاده کنند.
سومیا سوامیناتان از کارشناسان ارشد سازمان 

جهانی بهداشت تاکید کرد: »تنها دریافت دو 
دوز واکسن کرونا ایمنی الزم را ایجاد نمی کند 
و افراد برای محافظت از خود در برابر گونه 
دلتای کرونا همچنان باید از ماسک استفاده 
کنند، واکسن به تنهایی زنجیره انتقال بیماری 

را در جامعه متوقف نمی کند.«
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
و  کنترل  مرکز  که  است  حالی  در  این 
پیشگیری از بیماری های آمریکا به افرادی 
که واکسن کرونا را به صورت کامل دریافت 
می توانند  که  است  کرده  توصیه  کرده اند، 
کرونایی  محدودیت های  و  ماسک  بدون 

برگردند. عادی  زندگی  به 

هشدار سازمان جهانی بهداشت: 

افراد واکسینه شده همچنان از ماسک استفاده کنند



نتایج تحقیقات درباره محتمل ترین تاریخ منشأ اولیه ویروس کرونا خبـر

هفته ها زودتر از اولین مورد گزارش شده درچین

نتایج یک تجزیه و تحلیل جدید نشان می دهد، اولین مورد ابتال 
به کووید-۱۹ در چین احتماال در فاصله زمانی میان اوایل اکتبر 

و اواسط نوامبر سال ۲۰۱۹ رخ داده است.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، محققان اظهار داشتند: »محتمل ترین 
تاریخ منشأ اولیه ویروس کووید-۱۹ در چین روز ۱۷ نوامبر ۲۰۱۹ 
بوده که بیش از یک ماه زودتر از زمانی است که اولین مورد 
ابتال به بیماری کرونا به طور رسمی در این کشور گزارش شد.«
آنها افزودند که این تاریخ منشأ اولیه ویروس کرونا ممکن است 
بر زمان آغاز گسترش این ویروس در سطح جهان نیز تاثیر گذارد 
از  آمریکا  به کووید-۱۹ در  آلودگی  اولین مورد  به طوری که 

اواسط ژانویه سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد.

دیوید ال. روبرترز که در انجام این مطالعه همکاری داشت در 
یک نامه الکترونیکی به خبرگزاری یونایتدپرس گفت: »یافته های 
ما تاکید بیشتری بر این موضوع دارد که ویروس کرونا در پاییز 
ظاهر شد و تا اواسط ژانویه، در جنوب شرقی آسیا گسترش 

یافت و به اروپا و آمریکای شمالی رسید.«
روبرترز که رئیس بخش زیست شناسی بقا در دانشگاه کنت در 
انگلیس است، گفت: »با این حال سواالت زیادی در مورد منشأ 

اولیه ویروس کرونا باقی مانده است.«
اگرچه مقامات چینی گفته اند که اولین موارد آلودگی به کرونا 
در دسامبر ۲۰۱۹ در میان خریداران و فروشندگان در یک بازار 
در ووهان شناسایی شده، اما گزارش ها حاکی از آن است که 

پرسنل یک آزمایشگاه تحقیقاتی در این شهر شاید هفته ها قبل 
به این ویروس آلوده بوده اند.

برای کمک به روشن شدن زمان شروع این همه گیری، روبرترز 
و همکارانش از یک مدل ریاضی استفاده کردند که در ابتدا توسط 
متخصصان حفاظت از طبیعت برای شناسایی تاریخ انقراض یک 

گونه تهیه شده بود.
محققان در این تجزیه و تحلیل، روشی را که محتمل ترین تاریخ 
بروز کووید-۱۹ را بر اساس گزارش های منتشر شده در مورد 
زمان کشف اولین موارد آلودگی به این ویروس در ۲۰۳ کشور 

تعیین می کند، معکوس کردند.
آنها خاطر نشان کردند که بر اساس مدل آنها، اولین مورد آلودگی 
به کووید-۱۹ در چین در فاصله زمانی میان اوایل اکتبر و اواسط 
نوامبر سال ۲۰۱۹ رخ داده است و در ژانویه ۲۰۲۰ در سطح 

جهانی گسترش یافت.
محققان به عالوه ادامه دادند که یافته های این مطالعه به شواهد 
در حال افزایشی می افزاید مبنی بر اینکه همه گیری زودتر از 
تاریخ گزارش شده ظاهر شده و با سرعت بیشتری از سرعتی 

که بطور رسمی و در ابتدا پذیرفته شده بود، گسترش یافت.
داده های این مطالعه نشان داد که اولین مورد آلودگی به کووید-۱۹ 
در خارج از کشور چین در روز سوم ژانویه ۲۰۲۰ اتفاق افتاد، 
این در حالی است که ۹ روز بعد، اولین مورد ابتال به کرونا در 

اروپا در کشور اسپانیا رخ داد.
در همین حال، محققان اضافه کردند که اولین مورد ابتال به کرونا 
در آمریکای شمالی در روز ۱۶ ژانویه سال گذشته میالدی رخ 
داده است که این تاریخ حدود پنج روز قبل از تاریخی است که 

اولین عفونت بطور رسمی در این کشور گزارش شد.
روبرترز گفت: »دانستن زمان دقیق بروز اولین ویروس کرونا در 
انسان به ما اجازه می دهد تا دریابیم که این ویروس احتماال چه 
مدتی بدون شناسایی در گردش بوده است و بنابراین توانایی های 

ما را برای تشخیص چنین شیوع هایی زیر سوال می برد.«
وی افزود: »این موضوع همچنین به ما اجازه می دهد تا فرضیه های 

مربوط به منشأ این ویروس را مورد ارزیابی دقیق قرار دهیم.«

اینکه  به  اشاره  با  بهداشت  جهانی  سازمان 
کشورهای ثروتمند در حال بازگشایی جوامع 
خود و واکسینه کردن جوانانی هستند که در 
معرض خطر ابتال به کووید۱۹ قرار ندارند اما 
فقیرترین کشورها بی رحمانه بدون واکسن کرونا 
مانده اند، این شکست جهانی را محکوم کرد.

به گزارش سپید به نقل از ایسنا، تدروس آدهانوم 
گفت: »وضعیت در آفریقا جایی که موارد ابتالی 
جدید به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از 
آن در هفته گذشته نسبت به هفته ماقبلش ۴۰ 
درصد افزایش داشت، بسیار خطرناک است 
چرا که نوع دلتاکروناویروس در سطح جهانی 
گسترش می یابد.« وی در کنفرانسی خبری گفت: 
»جهان ما در حال شکست است چرا که جامعه 

جهانی ما در حال شکست است.«
تدروس که اتیوپیایی است، از برخی کشورها به 

خاطر عدم تمایل در به اشتراک گذاشتن واکسن 
کرونا با کشورهای کم درآمد، انتقاد کرد. وی این 
اوضاع را با بحران ایدز مقایسه کرد؛ هنگامی 
که برخی تاکید کردند که کشورهای آفریقایی 

قادر به استفاده از درمان های پیچیده نیستند.
تدروس گفت: »منظور من این است که این 
نگرش باید در گذشته می ماند. در حال حاضر 
مشکل اصلی، مشکل تامین است، فقط کافی 
است به دست ما واکسن برسانید.« وی افزود: 
»تفاوت بین داراها و ندارهاست که در حال حاضر 
کامال بی انصافی، بی عدالتی و نابرابری جهان ما 
را آشکار می سازد. بیایید با آن مواجه شویم.«

مایک ریان، کارشناس ارشد وضعیت اضطراری 
از  »بسیاری  گفت:  بهداشت  جهانی  سازمان 
کشورهای در حال توسعه در انجام واکسیناسیون 
جمعیت هایشان در برابر بیماری های مسری و 

واگیردار از وبا گرفته تا فلج اطفال بسیار بهتر 
از کشورهای صنعتی عمل می کنند.«

که  استعماری  ذهنیت  »سطح  افزود:  وی 

به شما چیزی دهیم  »ما نمی توانیم  می گوید 
چرا که می ترسیم از آن استفاده نکنید«. واقعا! 

آن هم وسط یک پاندمی؟«

انتقاد دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از عدم تمایل برخی کشورها در به اشتراک گذاشتن واکسن کرونا با کشورهای کم درآمد

جهان ما در حال شکست است

11 شماره ۱۹۶۶ ۶ تیـر ۱۴۰۰



اتمامحجتنظامپزشکیبامدعیانشبهعلمکهجانومالمردمرابهبازیگرفتهوبهاعتمادعمومینسبتبهسیستمسالمتخدشهواردمیکنند

با گسترش پاندمی کرونا، بازار انواع درمان های 
در طول  یافت.  رواج  نیز  علم  شبه  و  عجیب 
ماه های گذشته، محتواهای صوتی و تصویری 
متعدی در شبکه های اجتماعی، دست به دست 
شد که محتوای آنها درباره درمان قاطع کرونا بود. 
بارها کارشناسان سالمت نسبت به ترویج اینگونه 
مطالب غیرعلمی هشدار دادند. به گفته کارشناسان 
سالمت، اینگونه محتواهای غیرعلمی، نه تنها 
کمکی به حل پاندمی کرونا نمی کند، بلکه مشکل 

را هم حادتر خواهد کرد.
حاال سازمان نظام پزشکی کل کشور اعالم کرده 
مبنی  گزارش هایی  و  تماس ها  پیرو  که  است 
بر رواج دستورالعمل ها و ارائه درمان های غیر 
علمی جهت درمان بیماری هایی نظیر کووید ۱۹ 
بیانیه ای را جهت تنویر افکار عمومی و اعضای 

سازمان صادر کرده است.
طب  »موضوع  است:  آمده  بیانیه  این  متن  در 
و درمان مردم، از جمله مباحثی است که طی 
سال های گذشته افراد زیادی تالش کرده اند تا 
گستره نفوذ خود را به آن تسری دهند. تحریم ها، 
گرانی و نبودن دارو و شرایط سخت اقتصادی و 
از همه مهم تر شیوع پاندمی کووید ۱۹ موجب 
روی آوردن مردم به استفاده از روش های طب 
مکمل و شیوه های سنتی و گیاهان دارویی و 
حتی برخی خرافه ها شد. در این میان بسیاری 
از افراد متخصص و غیر متخصص در حوزه 
و  دستورالعمل ها  با  و  کرده اند  ورود  سالمت 
درمان های بی اثر و مجهول، سعی در تشویش 
اذهان عمومی و حتی کالهبرداری جهت نیل 

به اهداف شخصی خود داشتند.«
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: »خیلی از 
مدعیان برخی شبه علم ها با بیان روش هایی جهت 
درمان کرونا که مستند بر شواهد علمی و آکادمیک 
نیست، سبب آسیب رساندن به جسم و روح 
مردم و انتقال ویروس در سطح گسترده شده اند. 
سازمان نظام پزشکی نیز به عنوان بزرگ ترین 
نهاد صنفی که وظیفه صیانت از حقوق پزشکان 
و دریافت کنندگان خدمات سالمت را برعهده 
اقدامات غیر علمی و غیر  این  برابر  دارد، در 
انسانی ساکت نخواهد ماند و به تمام مدعیان 
درمان های غیرعلمی اعالم می دارد که در صورت 
مشاهده و گزارش دستورالعمل ها و درمان هایی 
که سالمت مردم را تهدید کرده و اسباب شهرت 
نابجای فرد خاطی را فراهم می کند، بطور جدی 

برخورد خواهد کرد.«
همچنین در این بیانیه تصریح شده است: »به 
اطالع کلیه همکاران عضو سازمان نظام پزشکی 
نیز می رساند که در صورت مشاهده و گزارش 
مواردی از دستورالعمل ها و درمان هایی که بر 
خالف اصول علمی و آکادمیک بوده و سبب 

آسیب رساندن به سالمت عمومی و خدشه دار 
این  منزلت حرفه پزشکی شود،  شدن شان و 
سازمان مطابق با قوانین برخورد کرده و هیچ گونه 
عذرخواهی و سلب مسئولیت »مبنی بر ناآگاهی 
و انتشار مطالب در فضای غیررسمی« در این 
خصوص پذیرفته نیست. بعضا مشاهده شده  است 
فایل های صوتی تصویری از برخی افراد عضو 
در فضای مجازی منتشر شده است که نه تنها 
مبنای علمی ندارد، بلکه هم داستان با گروه های 
خرافه گرایی شده که شالوده قوی عمومی در 

مقابل بیماری را به سستی می گراید. پی گیری های 
روابط عمومی سازمان در پی گله مندی بسیاری 
از بخش  مردم،  از همکاران عزیز و همچنین 
انتظامی سازمان نشان می دهد اغلب این افراد 
احضار و اعالم داشته اند مطالب خود را برای 
اعضای محدود خانوادگی منتشر کرده و قصد 

انتشار عمومی نداشته اند.«
»نوشته  است:  تاکید شده  بیانیه،  این  پایان  در 
نزد  جبران  و  ندامت  ابراز  بر  مبنی  افراد  این 
این  از  است.  محفوظ  سازمان  انتظامی  بخش 
و  و مال  جان  با  بازی  که  موارد  اینگونه  پس 
خدشه به اعتماد مردم نسبت به سیستم سالمت 
محسوب می شود، جای هیچگونه اغماضی را 
باقی نمی گذارد. بنابراین به پاسداشت جان های 
عزیزی که در این مسیر داده شد و حمایت از 
شان و مقام واالی علم و دانش و همچنین دفاع 
از زحمات شبانه روزی همکاران کادر درمان، به 
این افراد معدود هشدار می دهیم مواظب گفتار 

و نوشتار خود باشند.«

ازنامواعتبارطبسنتی،سوءاستفادهمیکنند
در چند ماه قبل، برخی از افراد با عنوان حکیم 
طب اسالمی یا حکیم طب ایرانی، مطالبی را در 
خصوص درمان کرونا مطرح کردند که به گفته 
مسئوالن سازمان نظام پزشکی، وجاهت علمی 
ندارد. برای برخی از این افراد هم حکم های 

تنبیهی تعیین شد.

در این بین، برخی افراد هم هستند که هیچ دانش 
و مدرکی در حوزه سالمت ندارند و صرفا با 
دیدن اشتیاق مردم به درمان طب سنتی کرونا، 
خود را به جای حکیم جا زده اند. کارشناسان 
سالمت تاکید دارند که برخورد قانونی با این 
افراد، هم ضامن سالمت مردم است و هم شان 

جامعه پزشکی حفظ می شود. 
این افراد نه دانش و تجربه ای در حوزه طب 
سنتی دارند و نه سر سوزنی برای مداوای بیماری 
که به آنها مراجعه کرده است، احساس تعهد 
افراد سودجو  از  این گروه  دارند.  و دلسوزی 
با سوء استفاده از عنوان طب سنتی، داروها و 
درمان هایی را تجویز می کنند که با مفاهیم علمی 

طب سنتی سازگار نیست. 
بخصوص در دوران کرونا، بازار اینگونه سوء 
استفاده ها داغ تر شده است. برخی بیماران از روی 
درماندگی و ناآگاهی، اسیر نسخه های غیرعلمی 
این گروه از افراد سودجو می شوند که خود را 
حکیم معرفی می کنند؛ در حالی که هیچ دانش 

آکادمیکی در حوزه طب ایرانی ندارند. 
تاکید  سالمت  نظام  کارشناسان  از  بسیاری 
دارند که وجود این افراد سودجو، آبروی طب 
سنتی ایران را هم خدشه دار کرده است، زیرا 
عده ای به اشتباه گمان می کنند که طب سنتی، 
همان تجویزهای غیرعلمی است که این افراد 

غیرمتخصص ارائه می دهند.
ادامه در صفحه 13 

سودجویی با  ادعای درمان کرونا
براساسبیانیهاخیرنظامپزشکی،مدعیانشبهعلمبهاسمدرمانکرونا

موجبانتقالویروسدرسطحگستردهشدهاند

با گسترش پاندمی کرونا، بازار 
انواع درمان های عجیب و شبه 

علم نیز رواج یافت. در طول 
ماه های گذشته، محتواهای صوتی 
و تصویری متعدی در شبکه های 

اجتماعی، دست به دست شد 
که محتوای آنها درباره درمان 

قاطع کرونا بود. بارها کارشناسان 
سالمت نسبت به ترویج اینگونه 

مطالب غیرعلمی هشدار دادند. به 
گفته کارشناسان سالمت، اینگونه 
محتواهای غیرعلمی، نه تنها کمکی 
به حل پاندمی کرونا نمی کند، بلکه 

مشکل را هم حادتر خواهد کرد
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 ادامه از صفحه 12
خواستار  هم  بهداشت  وزارت  مسئوالن 
برخورد جدی تر با اینگونه شیادی ها شده اند. 
این  مسئوالن  برخی  و  کارشناسان  باور  به 
وزارتخانه، مجازات افراد متخلف و سودجو در 
حوزه طب سنتی، به هیچ وجه بازدارنده نیست. 
همین مساله، موجب شده است افراد بیشتری 

ترغیب شوند. این سودجویی ها  به سمت 
نفیسه حسینی یکتا، مدیرکل دفتر طب ایرانی 
ضرورت  به  هم  بهداشت  وزارت  مکمل  و 
تشدید مجازات شیادان حوزه طب سنتی اشاره 
می کند و می گوید: »باید مجازات شیادان در 
حوزه  طب سنتی بازدارنده  باشد تا فرد خاطی 
دوباره اقدام به مداخله در درمان نکند. بسیار 
بازار  ما  هرجا  کنم  تاکید  که  است  ضروری 
پاسخ  و  عرضه  ولی  باشیم،  داشته  تقاضایی 
شیادی  قسمت  همین  باشیم،  نداشته  مناسبی 
به وجود  برای مردم  اغواگرایانه  ادعاهای  و 
خواهد آمد. در صورتی که نتوانیم بازار تقاضا 

این حوزه  پاسخ دهیم، مدعیان  به خوبی  را 
این بخش را پر خواهند کرد.«

این مقام مسئول تصریح می کند: »بنابراین با 
چند رویکرد باید این موضوع را مدیریت کنیم. 
سطوح  در  تخصصی  نیروهای  تربیت  یکی 
مختلف مرتبط با این رشته به حد نیاز جامعه 
آیین نامه ها  کردن  اجرایی  تدوین  و  دوم  و 

در  که  است  افرادی  بر  دقیق  نظارت  جهت 
وضع  سوم،  راهکار  دارند.  ادعا  حوزه  این 
مجازات ها ی بازدارنده برای آن دسته از افراد 
است که به دروغ مدعی طبابت و تخصص 
در حوزه طب سنتی هستند. باید مجازات ها 
اقدام  دوباره  خاطی  فرد  تا  باشند  بازدارنده  

به مداخله در درمان نکند.«
از  بیشتر  استفاده  ضرورت  بر  تاکید  با  او 
ظرفیت طب ایرانی در درمان کرونا خاطرنشان 
سنتی  طب  از  قبال  بگوییم  »اینکه  می کند: 
استفاده نمی شده و االن به آن توجه می شود، 
حرف درست نیست، چون طب سنتی از قبل 
هم ساختار خاص به خود را داشته و شامل 
هشت دانشکده و ۱۲ گروه آموزشی بوده و 
از تعداد سالمت کده ها و مراکز درمانی طب 
سنتی این امر مشخص است، اما علت اینکه 

اخیرا بیشتر به این موضوع پرداخته می شود، 
شرایط بحرانی کرونا است. هر عقل سلیمی 
تمام  از  باید  می پذیرد که در چنین شرایطی 
ظرفیت و پتانسیل های موجود استفاده کرد و 
در امر پیشگیری و درمان می توان از ظرفیت 
درمان  معاون  ابالغ  کرد.  استفاده  طب  این 
وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی 
متخصصان  توان  از  بهره گیری  خصوص  در 
طب ایرانی و پزشکان دوره دیده در این حوزه 
از ظرفیت  استفاده  تنفسی و  کلینیک های  در 
سالمت کده های طب ایرانی برای بیماران مبتال 
وزارت  کل  مثبت  رویکرد  نشانه  کرونا،  به 
بهره گیری  در  هم صدایی  وجود  و  بهداشت 

از این ظرفیت است.«

راه قطعی درمان کرونا با کمک طب 
است فریب  مکمل، 

به  از سوی متخصصان خود  اگر طب سنتی 
شکل علمی ترویج شود و از این متخصصان 
نیز حمایت بیشتری صورت گیرد، خودبخود 
بازار سوء استفاده از طب سنتی هم کمرنگ 
خواهد شد. با این وجود، مشکل اینجاست که 
در حوزه خدمات طب سنتی، نه تعرفه ثابتی 
برای بسیاری از خدمات طب سنتی داریم و 
نه بیمه های درمانی، بسیاری از خدمات طب 

پوشش می دهند. را  سنتی 
محمدرضا شمس اردکانی، مدیرکل سابق دفتر 
طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت هم تاکید 

وارد  می کنیم  خواهش  رسانه ها  »از  می کند: 
از طرف  که مجوزی  تا کسانی  میدان شوند 
سنتی  طب  فعالیت  برای  بهداشت  وزارت 
هیچ  در  که  حالی  در  شوند.  دور  ندارند، 
درمان  برای  اتکایی  قابل  حرف  دنیا  جای 
در  عده ای  است،  نشده  گفته  کرونا  قطعی 
فضای مجازی از راه های قطعی درمان کرونا 
سخن  سنتی  طب  عنوان  از  استفاده  سوء  با 
مهم  بسیار  مولفه  یک  سنتی  طب  می گویند. 
فرهنگی و تمدنی است که از نسل های دور 
منتقل  بعد  به نسل های  به ما رسیده است و 
تفکرات  نوع  این  از  باید  این طب  می شود. 

مخرب، دور نگه داشته شود.«
اردکانی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰۰ 
فارغ التحصیل از دانشکده های طب سنتی داریم، 
خاطرنشان می کند: »طب سنتی مکتبی با مبانی 
مشخص است و باید رسانه ها کمک کنند که 
این طب اصیل و کاربردی توسط کسانی که 
اعتماد مردم را سلب می کنند به عنوان مدعیان 
توجه  با  نشوند.  معرفی  جامعه  به  سنتی  طب 
به سوال هایی که در جامعه درخصوص طب 
سنتی وجود دارد باید گفت انجام هر کاری در 
حوزه درمان کرونا باید با مجوز وزارت بهداشت 
باشد، چرا که عدم وحدت رویه در این موضوع، 

سردرگمی به همراه دارد.«
برای  کشورها  سایر  تجربه  به  اشاره  با  او 
استفاده از طب سنتی در درمان کرونا یادآور 
با  که  کنفرانسی  ویدیو  ارتباط  »در  می شود: 
متخصصان طب سنتی چین داشتیم آنها تاکید 
بیماران از طریق طب  9۰ درصد  داشتند که 

یافته اند.« بهبود  سنتی 
اردکانی با اشاره به اثرگذاری طب ایرانی در 
درمان کرونا تاکید می کند: »بدون شک طب 
کالسیک  کنار طب  در  می تواند  ایران  سنتی 

در درمان کرونا موثر باشد.«
او یادآور می شود: »از طرف انجمن های علمی 
طب سنتی و دفتر طب سنتی و مکمل وزارت 
بهداشت، پروتکل های طب سنتی در درمان 
کرونا تهیه شده است که روی سایت وزارت 

بهداشت وجود دارد.«
او درباره اهمیت سبک زندگی در پیشگیری از 
انواع بیماری ها نیز توضیح می دهد: »باورها را 
باید به این سمت برد که با خواب به موقع و 
باال  را  بدن  ایمنی  باید سیستم  مناسب  تغذیه 
هضم  که  کرد  استفاده  غذاهایی  از  باید  برد. 
راحت تر دارند، اما متاسفانه در فضای مجازی 
می بینیم که هرکسی دارویی را برای مهار کرونا 
تجویز می کند که جز به دردسر انداختن مردم 
ثمری ندارد. بعالوه آرامش مردم نیز باید در 
این شرایط حفظ شود. طب سنتی در کنار طب 
نوین می توانند توفیقاتی داشته باشد و امیدوارم 
بعد از اتمام شیوع کرونا شاهد استفاده بیشتر 
از طب سنتی در کنار طب نوین باشیم و مردم 

بتوانند بیشتر از آن بهره مند شوند.«
افراد  به  مردم  مراجعه  دالیل  عمده  از  یکی 
از  ناآگاهی  سنتی،  طب  حوزه  در  سودجو 
مفاهیم بنیادی طب سنتی است. همین ناآگاهی 
درباره کارکرد و اثرات طب سنتی، باعث شده 
است که عده ای از طب سنتی، انتظار معجزه 
باشند. به همین دالیل، رسانه ها نقش  داشته 
حوزه  در  بخشی  آگاهی  برای  مهمی  بسیار 

دارند. طب سنتی 

حسینی یکتا: باید مجازات 
شیادان در حوزه  طب سنتی 
بازدارنده  باشد تا فرد خاطی 
دوباره اقدام به مداخله در 
درمان نکند. بسیار ضروری 

است که تاکید کنم هرجا ما بازار 
تقاضایی داشته باشیم، ولی 

عرضه و پاسخ مناسبی نداشته 
باشیم، همین قسمت شیادی و 
ادعاهای اغواگرایانه برای مردم 

به وجود خواهد آمد. در صورتی 
که نتوانیم بازار تقاضا را به خوبی 

پاسخ دهیم، مدعیان این حوزه 
این بخش را پر خواهند کرد

13 شماره ۱966 6 تیـر ۱۴۰۰

بیانیه سازمان نظام پزشکی: 
خیلی از مدعیان برخی شبه علم ها 

با بیان روش هایی جهت درمان 
کرونا که مستند بر شواهد علمی 
و آکادمیک نیست، سبب آسیب 
رساندن به جسم و روح مردم و 

انتقال ویروس در سطح گسترده 
شده اند. سازمان نظام پزشکی نیز 

به عنوان بزرگ ترین نهاد صنفی که 
وظیفه صیانت از حقوق پزشکان و 
دریافت کنندگان خدمات سالمت 

را برعهده دارد، در برابر این 
اقدامات غیرعلمی و غیرانسانی 

ساکت نخواهد ماند و به تمام 
مدعیان درمان های غیرعلمی اعالم 

می دارد که در صورت مشاهده 
و گزارش دستورالعمل ها و 

درمان هایی که سالمت مردم 
را تهدید کرده و اسباب شهرت 

نابجای فرد خاطی را فراهم می کند، 
بطور جدی برخورد خواهد کرد

یکی از عمده دالیل مراجعه مردم 
به افراد سودجو در حوزه طب 

سنتی، ناآگاهی از مفاهیم بنیادی 
طب سنتی است. همین ناآگاهی 

درباره کارکرد و اثرات طب سنتی، 
باعث شده است که عده ای از 

طب سنتی، انتظار معجزه داشته 
باشند. به همین دالیل، رسانه ها 

نقش بسیار مهمی برای آگاهی 
بخشی در حوزه طب سنتی دارند



وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از واکسن اسپوتنیک، دو دستاورد بزرگ ایران در حوزه واکسن را عنوان کرد

با حضور وزیر بهداشت تولید واکسن اسپوتنیک 
در مجموعه دارویی اکتوور با ظرفیت دو میلیون 

دوز در آغاز شد.
به گزارش سپید، سعید نمکی در مراسم رونمایی 
از واکسن اسپوتنیک که روز شنبه پنجم تیرماه در 
شهرک صنعتی بهارستان کرج برگزار شد، گفت: 
»جمهوری اسالمی ایران امروز با کمال افتخار به 
جرگه واکسن سازان دنیا در زمینه کووید پیوسته 
است کشوری در دنیا در کووید موفق خواهد شد 
که خودش واکسن کووید را بسازد. کووید۱۹ فعال 
از سر ما دست بردار نیست، ما دو دستاورد در 
واکسن سازی پیدا کردیم یک ساخت واکسن، دو 
آمادگی برای ساخت واکسن علیه موتاسیون ها و 

این خیلی مهم است.« 
وی افزود: »اولین روزهای شروع کرونا همه چیز 
برای ما و تمام دنیا ناشناخته بود امروز هم با گذشت 
دوسال ما به تمام ابعاد این بیماری احاطه نداریم و 
اگر کسی ادعا کند که ویروس کرونا را به خوبی 

شناخته تنها نشانه نادانی اوست.«
وزیر بهداشت اضافه کرد: »امروز هم با همه اطالعاتی 
که به دست آمده تنها درصدی از رفتار آینده این 
ویروس را می توانیم تشخیص دهیم و بسیاری از 
ابعاد هنوز برای ما و کل جهان ناشناخته مانده است.«
وی با اشاره به اینکه نحوه تولید واکسن از ابعاد 
ناشناخته این بیماری بود، افزود: »برای ما سوال 
بود که آیا این بیماری واکسن دارد یا ندارد؟ اگر 
ایمنی زایی آن چقدر است  واکسن دارد زمان 
اگر این واکسن ساخته شود اثر این واکسن در 
سایر نقاط بدن چگونه است و جوابی برای این 

سواالت نداشتیم.«
نمکی ادامه داد: »وزارت بهداشت برای مقابله 
را  کرونا  موج  تا  داشت  وظیفه  بیماری  این  با 
طوری مدیریت کند که بیماری پشت در بیمارستان 
سرگردان نشود و خوشبختانه این اتفاق افتاد و به 

جرات می توانم بگویم که کشور ما تنها کشوری 
است که توانست در اوج تحریم های ظالمانه 
طوری عمل کند که هیچ بیماری نه به دلیل عدم 
بضاعت اقتصادی، شرایط سنی، برتری قومی، 
مذهبی، اعتقادی پشت درهای بیمارستان سرگردان 
نشود. در این شرایط حتی بیماران غیرکرونایی هم 
که نیازمند تخت آی سی یو بودند هم پذیرش 
شدند و این عملکرد نقطه اتکایی برای وزارت 

بهداشت کشور است.«
وزیر بهداشت با بیان اینکه در روزهای اول شیوع 
بیماری کرونا نمی دانستیم که یک بیمار کووید 
بستری در آی سی یو در هردقیقه نیازمند ۲۵ لیتر 
اکسیژن است، افزود: »متوسط مصرف اکسیژن 
طراحی شده در بیمارستان ها یک تا پنج لیتر در 
دقیقه بود لذا ما با کمبود اکسیژن  مواجه شدیم. ما 
نمی دانستیم که ۳۰ درصد بیماران کرونایی نیازمند 
تخت آی سی یو می شوند و ناگهان با دو تقاضای 
اصلی تامین اکسیژن و تخت آی سیو مواجه شدیم 
اما به لطف خداوند در طول یک سال میزان تخت 
آی سی یو دو برابر شد و ۴۷۰ بیمارستان به دستگاه 

اکسیژن ساز با ظرفیت باال مجهز شدند.«
وی اضافه کرد: »امروز ما بیمارستانی نداریم که 
کمبود دستگاه اکسیژن ساز داشته باشد و خوشبختانه 
به تعداد تخت های آی سی یو هم اضافه شده 
است و به زودی ۱۴ هزار تخت بیمارستانی که 
۳۰ درصد آنها تخت آی سی یو است به ظرفیت 
تخت های بیمارستانی کشور اضافه خواهد شد.«

نمکی در ادامه به تامین دارو و تجهیزات پزشکی 
مورد نیاز پرسنل بیمارستانی اشاره کرد و گفت: 
»متاسفانه ما در روزهای اول به دلیل کمبود تجهیزات 
عزیزانی را از کادر پزشکی و درمانی از دست دادیم. 
متاسفانه تحریم¬ها بر روند تامین اقالم پزشکی و 
دارو اثر گذاشت و ما با بدبختی در یک برهه اقالم 

مورد نیاز کادر پزشکی را تامین کردیم.«

تحریم  »به کوری چشم دشمنان و  وی گفت: 
کنندگان ما کم تر از دوماه با تکیه بر دانش بومی 
تجهیزات و اقالم مورد نیاز را ساختیم و امروز ما 
به صادرکننده اقالمی چون ونتیالتور و ماسک به 

کشورهای همسایه هستیم.« 
نمکی گفت: »در حوزه تامین دارو هم اتفاقات مبارکی 
در کشور افتاد. وقتی رمدسیویر و فاویپیراویر به 
عنوان یک آنتی وایرال موثر اعالم شد. داغ بر دل 
ما می ماند که اگر بیماران ما این دارو را داشتند 
مشکالت حل می شد لذا ما عالوه بر اینکه با همه 
مشقات این داروها را وارد کردیم بالفاصله صنعت 
دارویی کشور ساخت دارو را آغاز کرد و سه چهار 
شرکت داروها را ساختند و ما امروز دیگر نیازی 

به واردات این ضدویروس ها نداریم.«
نمکی تصریح کرد: »ما در حوزه واکسن نیز ورود 
کردیم و بر تولید داخلی متمرکز شدیم و با کمک 

بخش خصوصی واکسن را تولید کردیم.«
آزمایش  انجام  با  مخالفت  خصوص  در  وی 
واکسن کرونا در داخل ایران توسط چینی ها گفت: 
»مکاتبات را از اردیبهشت سال۹۹ با چینی ها دارم؛ 
قرار بود کاری که با امارات و ترکیه کردند ما 
هم در کلینیکال ترایال فاز سه آنها شرکت کنیم 
ولی ما این کار را نکردیم این دستور مقام معظم 
رهبری و رئیس جمهور و خود من بود که ما 
در هیچ کلینیکال ترایالی شرکت نمی کنیم مگر 

اینکه قرارداد تولید مشترک ببندند.«
وی ادامه داد: »اگر با ما قرارداد تولید مشترک ببندند 
ما اجازه می دهیم مردم ما مورد آزمایش قرار گیرند 
در غیر این صورت حرمت ایرانی را فدای این 

حرف ها نمی کنیم.«
وزیر بهداشت در خصوص خرید و تولید واکسن 
روسی در ایران هم اعالم کرد: »وقتی تکنولوژی 
بهترین  از  یکی  دیدم  کردم  نگاه  را  روسیه 
تکنولوژی های دنیا است و قرار شد اول قرارداد 

خرید ببنیدیم بعد به سمت تولید مشترک برویم.« 
نمکی تصریح کرد: »ما در واکسن عقب هستیم 
و اگرچه در سال ۱۲۹۹ پاستور و در سال ۱۳۰۳ 
رازی را داشتیم اما ۴۰ سال عقب افتادیم اما در 
یکسال گذشته به اندازه ۲۰ سال جلو افتادیم. این 
حرکت شروع شد آقایان در داخل اعالم کردند که 
ما واکسن روسی نمی زنیم آقای رئیس جمهور به 
من زنگ زدند که جو سازی کرده اند من گفتم این 
جوسازی را می شکنم، به همین دلیل فرزند خود 
را آوردم تا واکسن بزند و این افتخار این سرباز 
بود که اولین واکسن وارداتی را فرزندم تزریق کرد 
و افتخار جمهوری اسالمی است که اولین واکسن 

تولید داخلی را روز جمعه زد.«
وی ادامه داد: »این در دنیا بی سابقه است. این جان 
نثاری برای ملت بی سابقه است که سرباز جگرگوشه 
را بنشاند تا اولین واکسن وارداتی را بزند و فرمانده 
خودش با کمال رشادت اولین واکسن تولید داخل 
را بزند که به مردم ایران اعالم کنند اگر هر عارضه ای 
داشته باشد اول مال من، این نشان از مردمی بودن 

این ساختار دارد.« 
در کشور  ما  »امروز  کرد:  اعالم  بهداشت  وزیر 
پلتفرم های موفق  تمام  ایران  جمهوری اسالمی 
دنیا را داریم، یکی از آنها در برکت است. برخی 
می پرسند چرا روی همه اینها را کار کرده اید دلیل 

این سوال عدم شناخت است.«
نمکی تصریح کرد: »جمهوری اسالمی ایران امروز 
با کمال افتخار به جرگه واکسن سازان دنیا در زمینه 
کووید پیوسته است کشوری در دنیا در کووید 
موفق خواهد شد که خودش واکسن کووید را 
بسازد. کووید۱۹ فعال از سر ما دست بردار نیست، 
ما دو دستاورد در واکسن سازی پیدا کردیم یک 
ساخت واکسن، دو آمادگی برای ساخت واکسن 

علیه موتاسیون ها و این خیلی مهم است.«
ادامه در صفحه 15 

ساختواکسنوآمادگیدربرابرموتاسیونها
نمکی: کرونا فعاًل دست از سر ما بر نخواهد داشت
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 ادامه از صفحه 14
در روسیه پیگیر واکسن باش

سفیر ایران در هم در این مراسم اظهار داشت: »دکتر 
نمکی در طول بیش از یکسال و نیم گذشته از ورود 
ویروس کرونا به کشور، تالش های وافری کرد و 
باید به ارواح طیبه همه شهدای مدافع سالمت 
سالم و درود بفرستیم که مظلومانه به شهادت 
رسیدند و از کادر بهداشت و درمان کشور تشکر 
می کنیم که زحمات بسیار زیادی را متحمل شدند 
و عمق ملی بودن خودشان را در طول این مدت 
به همه اثبات کردند اگرچه در دوران گذشته از 
جمله دفاع مقدس و سایر برهه های تاریخی، شاهد 

نقش آفرینی جامعه پزشکی بوده ایم.«
وی افزود: »دکتر نمکی از ابتدا به بنده گفت که در 
روسیه پیگیر واکسن باش. در دو حوزه مسائل را 
پیگیری کردم و مرتب با او در تماس بودیم. شاید 
بعضی روزها 6 تا ۷ بار یا بیشتر با وزیر بهداشت، 
تماس تلفنی داشتیم و وزیر بهداشت مرتب پیگیر 
مسائل بود. ما ابتدا در حوزه خرید واکسن و بعد تولید 
مشترک واکسن در ایران، پیگیری هایی داشتیم. بنده 
شاید اولین سفیری بودم که با دیمیتریف صحبت 
کردم و با هم بر روی تولید مشترک، تفاهم کردیم 
و تولید مشترک برای طرف روس نیازمند این بود 
که مجموعه های متقاضی، دارای استانداردهایی 
باشند که دو مجموعه اکتوور و سیناژن، واجد 
شرایط و استاندارد بودند که اکتوور، با سرعت و 

به خوبی به نتیجه رسید.«
کاظم جاللی خاطرنشان کرد: »حوزه دیگری که به 
شدت در سال گذشته پیگیری کردیم، خرید واکسن 
اسپوتنیک بود. متاسفانه در داخل کشور، قبل از خرید 
پالس های بدی می آمد. گاهی اوقات نمی دانم که چرا 
ما دوست داریم حرف بزنیم و زیاد حرف بزنیم و 
می دیدیم که برخی عزیزان مصاحبه می کردند که 
ما اسپوتنیک نمی خواهیم یا نمی خریم یا بد است 
و طرف های روسی هم می گفتند که مگر ما به 
شما تعارف می کنیم؟ چرا موضع گیری می شود؟«

سفیر ایران در روسیه ادامه داد: »۵ بهمن سال گذشته، 
واکسن اسپوتنیک با تالش خالصانه دکتر نمکی در 
ایران رجیستر و ثبت شد. بعضی وقت ها، تالش یک 
وزارتخانه یا دستگاه را به تالش یک شخص، گره 
می زنیم. این غلط است چون سیستم باید کار کند. 
شاهد بودم که دکتر نمکی، سیستم را با خودش 

جلو می آورد. وقتی به این نتیجه رسیدیم که واکسن 
اسپوتنیک را خریداری کنیم، با دیمیتریف، رییس 
صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه بیش از 40 تا 
۵0 بار صحبت کردم و به ما گفتند باید دو کار کنید؛ 
یکی ثبت واکسن در ایران و دیگری ثبت قرارداد 
خرید. برای ثبت این واکسن در ایران دیدید که 
چقدر مشکل داشتیم. دوستان ما در وزارت بهداشت، 
چقدر حرف و حدیث شنیدند تا این واکسن در 
کشور، ثبت شد. ۷ بهمن سال گذشته، دکتر ظریف 
به مسکو سفر کرد و به او گفتم که خوشبختانه دو 
روز پیش، واکسن اسپوتنیک در ایران ثبت شد و 
خوب است که این خبر را به الوروف وزیر خارجه 
روسیه بگویید که در مالقات با الوروف این مطلب 
را عنوان کرد و بعد در کنفرانس خبری هم اعالم 
کرد و به محض اعالم این خبر، هجمه به دکتر 
ظریف آغاز شد و او گاهی به من پیام می داد که 
این واکسن چیست و اسنادش را بفرست که نامه 
۵ بهمن سازمان غذا و دارو را برای او ارسال کردم 
اما زمانی که لنست، مقاله واکسن را چاپ کرد که 
91.6 درصد ایمنی ایجاد می کند، فضا برگشت و 
آنهایی که تا دیروز فحش می دادند که اسپوتنیک بد 
است و چرا می خرید گفتند چرا واکسن اسپوتنیک 

وارد نمی کنید؟ چرا کم وارد می شود؟«
وی تصریح کرد: »در گام اول، قرارداد خرید واکسن 
بین صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه و هیات 
امنای ارزی منعقد شد و دکتر نمکی به من گفته بود 
که تو سفیر نیستی بلکه قائم مقام وزیر بهداشت 
ایران هستی و هر کاری که می دانی الزم است را 
انجام بده و دست ما را باز گذاشت. قرارداد خرید 
دو میلیون دوز واکسن بین ایران و روسیه یکی 
از شفاف ترین، دقیق ترین و بهترین قراردادها بود 
و در آن هیچ واسطه ای وجود ندارد و قیمت و 
شرایط پرداختی، شفاف و روشن شده است. بعد 

هم قرارداد 60 میلیون دوز بسته شد.«
وی تاکید کرد: »از میزان ارسال واکسن اسپوتینک 
به ایران راضی نیستیم. به مسئولین روس همیشه 
می گویم که بنده به عنوان سفیر، واکسن را از دو 
حوزه پیگیری می کنم؛ یکی اینکه مردم ایران در خطر 
هستند و باید به آنها در این برهه کمک کنیم و دیگر 
اینکه واکسن، ایران و روسیه را بهم نزدیک تر می کند 
و واکسن، می تواند به عنوان دیپلماسی عمل کند 
و االن خوشبختانه واکسن کرونا در ایران، جایگاه 

خوبی پیدا کرده است اما به مسئولین روسی گفتم 
که اتفاق بد این است که در ذهنیت برخی از مردم 
ایران اینگونه جا افتاده که روسی ها به قول شان عمل 
نمی کنند، در این شرایط، مردم خیلی گرفتار هستند 
و عدم ارسال واکسن به ایران، دوباره آن ذهنیت ها 

را می تواند تقویت کند.«
سفیر ایران در روسیه یادآور شد: »برخی دوستان 
تصور می کنند ما در حوزه دیپلماسی، فقط تعارف 
نمی توانیم  و  می کنیم  صحبت  نه،  اما  می کنیم 
این صحبت ها را از تریبون ها مطرح کنیم البته 
محدودیت های طرف مقابل را می دانیم. چهارشنبه 
که با رییس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه 
صحبت کردم، قرار شد ساعت 1۲ ظهر روز دوشنبه 
مجددا مذاکره کنیم تا بگویند چه میزان واکسن 

می توانند برای ایران ارسال کنند.«
به گزارش وبدا، جاللی گفت: »از روسیه و صندوق 
سرمایه گذاری مستقیم روسیه تشکر می کنیم چون 
به ما کمک کردند. در تولید مشترک واکسن در 
شرکت اکتوور، خانم و آقای دکتر نراقی می دانند 
که روس ها تمام تالش شان را انجام دادند و هر 
زمان چیزی می خواستیم و با آنها مطرح می کنیم، با 
سرعت انجام می دادند اما محدودیت در دنیا وجود 
دارد و تولیدات و فناوری می تواند دچار ایرادات و 
تاخیر شود اما انتظار ما از روسیه این است که روند 

ارسال واکسن به ایران را تسریع کند.«
***

مجموعه دارویی اکتوور هم درخصوص رونمایی از 
واکسن اسپوتنیک در این مجموعه اعالم کرد: گروه 
اکتوور مجموعه ای متشکل از کارخانجات دارویی 
و غذایی با بیش از نیم قرن تجربه و همراهی افزون 
بر چهار هزار جوان ایرانی، یکی از بزرگ ترین و 
معتبرترین مجموعه های تولیدی دارو و غذا در 
ایران و منطقه است. مجموعه داروسازی گروه 
اکتوور با تولید بیش از ۳00 محصول دارویی در 
1۵ حوزه درمانی تحت به روزترین استانداردها 
و مورد تایید سازمان های داخلی و بین المللی، 
تولید دارو در کشور  پیشرفته  ایجاد خطوط  با 
و تولید باالترین میزان قرص، کپسول، سرنگ، 
ویال و آمپول، دارای یکی از بزرگ ترین مجموعه 

خطوط تولید دارو در کشور است.
تامین و به کارگیری مجهزترین ماشین آالت تولیدی 
بر اساس آخرین فناوری در حوزه داروهای خوراکی، 

پیشرفته ترین و مجهزترین خطوط تولید داروهای 
ضد سرطان، پیوندی، هورمونی و باروری و نیز 
مشارکت فعال در  بخش مکمل ها و مواد موثره 
دارویی، در کنار انتقال دانش فنی و استفاده از 
ظرفیت های موجود در کشور، بخشی از تالش 
گروه اکتوور در افزایش اشتغال زایی و رونق تولید 
ملی بوده است. مشارکت گسترده بین المللی با 
معتبرترین مجموعه های دارویی جهان همچون 
Merck  آلمان، Krka،Hetero  و ... و جذب 
سرمایه گذاری گسترده بین المللی در کشور، نشانگر 
توانمندی تجهیزاتی و دانش روزآمد اکتوور در 
تولید محصوالت دارویی در کالس جهانی در 
کشور است که حاصل سال ها تجربه و کسب 

دانش و تعهد ملی می باشد.
ورود به فرآیند تولید داروهای ویژه درمان کووید-19 
از روزهای نخست شیوع این بیماری و همزمان با 
شرکت های بین المللی تولیدکننده این داروها، سبب 
گردید تا در کوتاه ترین زمان ممکن، فرآیند تولید این 
محصوالت در مجموعه اکتوور نهایی شده و عالوه 
بر خودکفایی در تولید، با قیمتی کم تر از یک پانزدهم 
بهای جهانی، داروهای موثر در درمان کووید را به 

کادر درمان و مردم عزیزمان ارائه نماید.
با آغاز تالش جهانی برای تامین واکسن کووید-19 
و تحقیقات در این زمینه، گروه دارویی اکتوور 
همچون گذشته ضمن انجام مطالعات در  بخش 
تحقیق و توسعه خویش، مذاکرات بین المللی برای 
تولید یکی از معتبرترین واکسن های جهانی را از 
سال گذشته آغاز نمود. با برگزاری جلسات مکرر 
با طرف های خارجی با حضور نمایندگان سایر 
شرکت های دارویی ایرانی و تحت نظارت سازمان 
غذا و دارو، توانمندی ها، استانداردها و دانش فنی 
مجموعه های ایرانی مورد بررسی کامل و دقیق قرار 
گرفت. بر اساس استانداردهای موجود و فناوری به 
کار رفته در تولید واکسن اسپوتنیک وی، تجهیزات 
تولیدی با باالترین سطح فناوری در کنار دانش فنی به 
روز مورد نیاز است که مجموعه دارویی اکتوور مجهز 
به این دانش و پایه تکنولوژیک منحصر بفرد است.
تولیدی  بخش  خطوط  دقیق  ارزیابی  دنبال  به 
به  و  روس  طرف  توسط  اکتوور  بیوتکنولوژی 
لحاظ اعتماد و اطمینان بین المللی به گروه دارویی 
اکتوور، مجموعه اکتوور به عنوان مرکز تولید واکسن 
اسپوتنیک وی در قالب تولید قراردادی انتخاب 
گردید. واکسن اسپوتنیک وی در بیش از 60 کشور 
جهان از جمله ایران به ثبت رسیده و در بسیاری 
از کشورهای دیگر از جمله آلمان، ایتالیا، اسپانیا، 
بالروس، اوکراین، صربستان، هند، چین، کره جنوبی، 
قزاقستان، مصر، آرژانتین و برزیل برای تولید قراردادی 
و تحت لیسانس انتخاب شده و گروه دارویی اکتوور 
به عنوان یکی از نخستین تولید کنندگان این واکسن 

در منطقه خاورمیانه برگزیده شده است.
در راستای تولید قراردادی واکسن اسپوتنیک در 
مجموعه اکتوور، پس از انتقال بانک سلولی به 
کشور و اتمام مراحل تولید آزمایشی، هم اکنون 
بچ انتقال تکنولوژی بر اساس پروتکل های تدوین 
شده توسط انستیتو گامالیا و در ماشین آالت و 
تجهیزات کامال مشابه با سازنده اصلی به تولید 
رسیده و کلیه آزمایش های مربوطه در این خصوص 
با موفقیت به پایان رسیده است. تولید بچ صنعتی 
این واکسن منوط به تایید آزمایشگاه های انستیتو 
گامالیا بر اساس نتایج بچ انتقال تکنولوژی مربوطه 
است. ظرفیت تولید این واکسن در گروه دارویی 

اکتوور، دو میلیون دوز در ماه خواهد بود.ایسنا
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بیماری کرونا به همان سرعتی که زندگی واقعی 
را بر روی کره زمین و برای همه تغییر داد چهره 
آموزش را هم دستخوش تغییر کرد. کودکانی 
که تا دیروز تنها زمان مشخصی، اجازه استفاده 
دسترسی  اساسا  یا  داشتند  رایانه  و  موبایل  از 
که ساعت های  موظف شده اند  نداشتند، حاال 

زیادی را با این ابزارها بگذرانند.
عالوه بر دانش آموزان، والدین و معلمان نیز به 
یکباره موظف به آشنایی و استفاده از امکانات فضای 
مجازی برای پیشبرد اهداف آموزشی در دوران 
پاندمی کرونا شدند. در زندگی واقعی تاکنون رویه 
غالب به این گونه بوده است که والدین و معلمان، 
تجربه و اطالعاتی، بیش از دانش آموزان داشته اند 
و در امور مختلف، برای آنها به عنوان راهنما عمل 
می کنند؛ اما در زمینه اطالعات مربوط به فناوری و 
تکنولوژی های ارتباطی در فضای مجازی و آموزش 

آنالین، تا حد زیادی فضا برعکس شده است.
این تغییر جایگاه فقط یک مرحله گذرا یا قسمتی 
از روال زندگی این روزها نیست و نیازمند توجه 
ویژه است، چون می تواند تغییرات جبران ناپذیری 
را بر سالمت دانش آموزان بگذرد. همچنین تغییر 
کاربرد ابزارهای تکنولوژی از وسیله بازی و تفریح 
به وسیله آموزشی نیازمند آموزش ویژه به دانش 

آموزان، والدین و معلمان است.
نهاد آموزش و پرورش همانگونه که از اسم آن هم 
برمی آید عالوه بر آموزش دانش آموزان، مسئول 
پرورش و جلوگیری از آسیب به آنان نیز می باشد. 
کسانی که با امکانات و شرایط فضای مجازی آشنایی 
دارند، به خوبی می دانند که این فضا و امکانات، 
عالوه بر فواید فراوانی که دارد، می تواند مضرات 
بسیاری هم داشته باشد. لذا الزم است که این نهاد 
که اکنون از بستر فضای مجازی و آنالین، برای 
آموزش دانش آموزان استفاده می کند، به طور جدی 
به فکر حفاظت از آنها در مقابل آسیب های این فضا 
باشد. از سوی دیگر، والدین که غالبا در هرجا و هر 
حالی، مراقب فرزندان خویش هستند الزم است 
عالوه بر سالمت جسم به سالمت روحی فرزند 
خویش هم توجه داشته باشند. نکته مهم در مورد 
این فضای نوظهور این است که بسیاری از والدین، 
خود نیز از اصول مراقبت و ایمنی در فضای مجازی 
اطالعات کاملی ندارند و حتی گاهی اطالعات آنها 

از اطالعات فرزندان شان هم کمتر است.
بر اساس ضرورت های قرنطینه و دوری گزینی 
کرونا  دوران  بهداشتی  مراقبت های  و  اجتماعی 
بسیاری از خدمات به صورت آنالین ارائه شد و 
بسیاری از خانواده ها به یکباره مجبور به کوچ از 
دنیای واقعی به دنیای مجازی شدند، در حالی که 
ممکن است بسیاری از آنها در زمینه استفاده درست 
از این فضا برای حفظ حریم خصوصی خویش و 
همچنین امنیت اطالعات و حتی اکانت های مالی 
خود، اطالعات حداقلی داشته باشند. این در حالی 
است که والدین باید به طور مستمر و صحیح، 

فعالیت کودک خویش را در فضای مجازی، رصد 
و کنترل کنند و اگر جایی الزم است اقدام جدی 
جهت توقف استفاده یا جلوگیری از وقوع مشکل 
داشته باشند. اما با حجم کم اطالعات بسیاری از 
خانواده ها این وظیفه در حد همراهی برای انجام 

تکالیف مدرسه تقلیل یافته است.
»فرهنگ استفاده« اصطالحی است که به بکارگیری 
درست و صحیح یک وسیله  یا امکاناتی که به تازگی 
در اختیار مردم قرار می گیرد، اشاره دارد. در زمینه 
فضای مجازی و امکانات آن نیز الزم است که این 
اصطالح و رویکرد، مورد توجه ویژه از طرف 
والدین، معلمان و نهاد آموزش و پرورش قرار 
گیرد. آگاهی از خطرات نهفته در این امکانات و 
روش مقابله و جلوگیری از مضرات این فضا، از 

جمله موارد مهم در فرهنگ استفاده از آن است.
در روال تربیتی فرزندان، موارد بسیاری هستند که 
باید به آنها گفته شوند و بارها تکرار شوند تا به 
عنوان یک اصل مهم یا باید و نباید در ذهن ایشان 
نقش ببندد یا اینکه به کودکان این فرصت داده 
شود تا با آزمون و خطا، خود نتیجه عدم انجام 
یا رعایت یک مورد تربیتی را بفهمند؛ اما فضای 
مجازی چندان از این الگو پیروی نمی کند. رمزی 
که به درستی انتخاب نشود، اطالعات شخصی که 
به اشتراک گذاشته شود و مواردی از این دست، 
می تواند در همان یک بار، موجب ضرر مادی و 
روانی جبران ناپذیری گردد و نمی توان کودکان 
را در این فضا، تنها به امید تکرار و تجربه رها کرد.
با کشف درمان و واکسن، پاندمی کرونا آرام آرام از 
دنیا رخت برخواهد بست ولی امید حتمی نیست 
که بحران سالمتی و همه گیری دیگری از راه نرسد 
و بار دیگر زندگی و آموزش را از حالت واقعی 
به مجازی درنیاورد. عالوه بر این، آموزش آنالین 

به بازویی مکمل و قوی برای آموزش تبدیل شده 
است که شایسته نیست کنار نهاده شود و باید برنامه 
ریزی دقیق و کارایی برای گرفتن نتایج بهینه از آن 
انجام شود. در کنار اینکه باید تالش کنیم کودکان 
را به هیجان فضای آموزشی حضوری برگردانیم، 
باید ساختاری جامع در خانه و مدرسه، برای استفاده 

بهینه از آموزش مجازی ایجاد شود.
ایجاد یک تیم و کارگروه، متشکل از کارشناسان 
آموزش، تربیت، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم 
کامپیوتر و دیگر رشته های مرتبط، برای تدوین 
سرفصل یک درس برای همه سطوح آموزشی 
الزم است. درسی که الزم است در مورد شیوه 
استفاده صحیح از امکانات فضای مجازی، آشنایی 
با خطرات این فضا، چگونگی جلوگیری از ایجاد 
زمینه های سوءاستفاده و مشکل ساز در این فضا 
و چگونگی مواجه و حل مشکالت پیش آمده، 
اطالعات درست و کافی ارائه کند. در ایجاد چنین 
واحد درسی باید به آموزش معلمان و والدین هم 
توجه ویژه شود. همچنین الزم است جلساتی به 
صورت آنالین و حضوری برای آموزش راهکارها 
و اطالع رسانی در مورد عمق خطرات این فضا 

در نظر گرفته شود.
از جمله مواردی که الزم است والدین از آن اطالع 
داشته باشند و به کودکان خود هم بیاموزند، امنیت و 
دفاع شخصی در فضای مجازی، اعم از کالس های 
آنالین، بازی ها، شبکه های اجتماعی و مواردی از این 
دست است. کودکان باید یاد بگیرند که این امکانات 
ذاتا بد نیستند ولی ممکن است افرادی این ابزارها را 
برای آزار و یا سوء استفاده از آنها به  کار گیرند، لذا 
در استفاده از هر ابزاری در این فضا، همواره الزم 
است که امنیت، در اولویت آنان باشد. تا زمانی که 
آموزش و پرورش اقدامی اساسی و هماهنگ برای 

آموزش همگانی در این زمینه انجام دهد، این یک 
الزام و انجام وظیفه برای والدین است که نسبت به 
خطرات این فضا و شیوه های امن کردن آن، اطالعات 
کافی کسب کنند و ضمن انتقال به کودکان، رفتار و 

فعالیت های آنها را رصد و کنترل کنند.
در روال عادی زندگی، والدین در عین حالی که 
به حریم شخصی کودک خود اهمیت می دهند و 
ضمن رعایت نکات مربوط به آن، سعی در تربیت 
صحیح کودکان و دادن اعتماد به نفس و استقالل 
به آنان دارند، به خود این حق و اجازه را می دهند 
تا جایی که الزم است همواره موارد مختلف را در 
مورد کودک خود کنترل کنند. به نظر منطقی می رسد 
که ادعا کنیم فضای مجازی، بیش از فضای واقعی 
زندگی، نیاز به حضور مستمر و کنترل والدین و 
معلمان دارد. صفحه موبایل، تبلت یا کامپیوتر، همانند 
دری است که آلیس را وارد سرزمین عجایب کرد. 
هر لحظه ای که کودک در این فضا سپری می کند 
ممکن است با خطر همراه باشد. پس الزم است 
که ضمن آموزش حریم شخصی و خصوصی به 
کودکان، ضرورت و اهمیت کنترل والدین را هم 

به آنها بیاموزیم.
اگر حرکتی هماهنگ و همگانی برای این آموزش 
شروع شود، با طراحی و اجرای بازی، انیمیشن، 
این  ملموسی  طور  به  می توان  داستان،  و  فیلم 
خطرات را به کودکان آموزش داد. همچنین به 
آنها شیوه جلوگیری یا مواجهه با مشکالت آن 
را متذکر شد. کودک باید به این باور برسد که 
والدین و یا معلمان او، از ایشان در مقابل مشکالت 
و تهدیدات سایبری حمایت خواهند کرد، حتی 
اگر این مشکالت به خاطر بی دقتی، کنجکاوی 

یا اشتباه او، پیش آمده باشد.
ادامه در صفحه 17 
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بازگشایی یک پرونده قدیمی

  یاسر مختاری
پاکبانان و کارکنان مراکز پسماند قرار بود که با توجه 
به درمعرض خطر بودن در برابر ویروس کرونا، 
همزمان با جامعه پزشکی کشور واکسینه شوند این 
کار از سوی ستادهای کرونا آغاز شد اما واکسیناسیون 
آنها با حاشیه هایی همراه شد و اکنون مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری می گوید که تنها 

گروه کوچکی از آنان واکسینه شده اند.
به گزارش سپید، پاکبانان شهرداری به دلیل در 
که  بودند  افرادی  از جمله  بودن،  معرض خطر 
ستاد ملی کرونا آنها را جزو گروه های در اولویت 
واکسیناسیون قرار داد و سهمیه هایی نیز برای آنها 
در نظر گرفت. اختصاص این سهمیه بدون حاشیه 
نبود برخی از مدیران شهری در استان های مختلف 
سهمیه واکسن پاکبانان و کارکنان مدیریت پسماند را 
به خود اختصاص دادند. در همان زمان کار این افراد 
مصداق سرقت واکسن یا واکسن خواری قلمداد شد. 
این واکسن خواری به بیمارستان ها و مراکز درمانی 
نیز کشیده شد و موجب شد تا برخی از مسئولین 

از سمت های خود برکنار شوند.
واکسن خواری در پایتخت جنبه دیگری نیز داشت. 
برخی از مدیران یکی از مناطق شهرداری عالوه 
بر سهمیه واکسن کرونای پاکبانان حتی به سهمیه 
واکسن کارکنان میادین تره بار را هم رحم نکردند که 
این موضوع واکنش های مختلفی را در پی داشت.

حال خبر می رسد که واکسیناسیون پاکبانان به اندازه 
حاشیه هایش آورده ای برای پاکبانان نداشت و تنها 
23 درصد از این افراد واکسینه شده و حدود 900 

نفر نیز در صف انتظار هستند.
صدرالدین علیپور، رئیس مرکز مدیریت پسماند 
شهرداری تهران در این رابطه اظهار کرد: »210 
نفر از پرسنل مدیریت پسماند به کرونا مبتال شدند 
و متاسفانه دو نفر از آنها جان باختند، تاکنون 
200 نفر از پاکبانان و پرسنل دفع پسماندهای 
بیمارستانی واکسینه شده  و دو مرحله واکسن 
کرونا دریافت کرده اند. سایر پاکبان ها و عوامل 
دفع و دفن پسماندهای خانگی که بیش از 900 
نفر هستند در انتظار تزریق و دریافت واکسن کرونا 
هستند. سازمان مدیریت پسماند هزینه آزمایش های 

 PCR افراد مشکوک به کرونا جهت انجام تست
و آزمایش های آنتی بادی پرسنل خود را تقبل 
کرده است. از سوی دیگر اختصاص کمک هزینه 
به خانواده جان باختگان در دست اقدام است. 
البته واریز کمک هزینه به حساب کلیه پرسنل در 
راستای سیاست های شهرداری تهران و توزیع 

رایگان وسایل حفاظتی و بهداشتی بین پرسنل 
انجام شده و هنوز هم در حال انجام است.« 

با این حال به گفته علیپور میزان پسماند تهران 
پس از کرونا افزایش زیادی را به خود دیده و این 
موجب شده است که کارکنان جمع آوری پسماند 
بیشتر در معرض خطر ابتال به کرونا قرار بگیرند. 
علیپور در این رابطه اظهار کرد: »روزانه نزدیک به 
40 تن زباله بیمارستانی جمع آوری شده است. 
طبق قانون شهرداری باید تنها پسماند بی خطر 
شده را تحویل بگیرد و همه پسماندها بی خطر 
شده باشد اما چون مراکز درمانی در این خصوص 
درست عمل نمی کنند، تمام پسماندهای جمع 
آوری شده توسط سازمان مدیریت پسماند به 

روش بهداشتی دفن می شود.
با توجه به افزایش میزان تناژ و لزوم جمع آوری 
سریع پسماند جهت حفظ سالمت جامعه، پرسنل 
سازمان مدیریت پسماند به صورت 24 ساعت 
مشغول فعالیت بودند. با توجه به اینکه ماه هاست با 
افزایش تناژ پسماند ناشی از تغییر سبک زندگی مردم 

و افزایش پسماند ویژه خانگی رو به رو هستیم، کمک 
رسانه ها جهت ترویج فرهنگ مدیریت صحیح 
پسماندها بسیار ضروری به نظر می رسد اما مهم تر 
از آن، انعکاس میزان خطر در کمین نیروهای این 
سازمان است. با توجه به نوع فعالیت پرسنل سازمان 
مدیریت پسماند و دغدغه های مدیران این سازمان، 
کارگران باید در اولویت تزریق واکسن قرار گیرند.«
وی تأکید می کند: »عدم بی خطرسازی پسماند 
توسط مراکز، عدم همکاری شهروندان در تفکیک 
این گونه پسماندها، شیوع شدید بیماری و در معرض 
بودن کارگران خدمات شهری و از همه مهم تر باال 
رفتن تناژ پسماند و تعطیلی مراکز میانی و خطوط 
پردازش مشکالتی است که در دوره شیوع کرونا 

با آن دست به گریبان هستیم.«
اگرچه علیپور از باقی ماندن 900 پاکبان تهرانی 
در صف واکسیناسیون خبر می دهد اما با توجه به 
حاشیه هایی که برای واکسیناسیون این قشر از جامعه 
ایجاد شده است، آماری در خصوص واکسیناسیون 

این افراد در سایر نقاط کشور ارائه نشده است.

سایر مشاغل در انتظار
این در حالی است که تنها کارکنان مدیریت پسماند 
نیستند که در اولویت واکسیناسیون قرار دارند بلکه 
کارکنان مراکز شبانه روزی بهزیستی نیز از جمله 
کسانی هستند که در صف واکسیناسیون بوده و به 
گفته سخنگوی ستاد کرونای بهزیستی درصد بسیار 
زیادی از این افراد واکسینه نشده اند. از سوی دیگر 
کارکنان گرم خانه ها نیز که از مدت ها قبل درخواست 
قرار گرفته شدن آنان در لیست اولویت های واکسن 
از سوی مسئوالن شهردای تهران به ستاد کرونای 
پایتخت داده شد اما هنوز خبری از واکسیناسیون 

این مشاغل پرخطر نیست.
این در حالی است که در حال حاضر واکسیناسیون فاز 
دوم کرونا همچنان ادامه داشته و در این فاز، گروه های 
سنی در اولویت هستند. پس از آن واکسیناسیون دیگر 
گروه های در معرض خطر مانند خلبان ها، راننده های 
تاکسی و اتوبوس، افراد در مراکز تجمعی مانند 
پادگان ها و شغل های پرریسک مانند آتش نشان ها 

و خبرنگاران قرار است صورت پذیرد.

واکسیناسیونی که فقط نامش به پاکبانان رسید
علیپور، مدیرعامل مرکز مدیریت پسمانند شهرداری از واکسیناسیون فقط 23 درصد پاکبانان شهرداری خبر داد

علیپور: تاکنون ۲۰۰ نفر 
از پاکبانان و پرسنل دفع 

پسماندهای بیمارستانی 
واکسینه شده اند و دو مرحله 

واکسن کرونا را دریافت 
کرده اند. سایر پاکبان ها و 

عوامل دفع و دفن پسماندهای 
خانگی که بیش از ۹۰۰ نفر 
هستند در  انتظار تزریق و 

دریافت واکسن کرونا هستند

 ادامه از صفحه 16
یکی از مواردی که الزم است والدین نسبت به آن آگاهی کسب 
کنند و اقدامات مقتضی انجام دهند، استفاده و به روز رسانی 
منظم نرم افزارهای امنیتی است. این نرم افزارها می تواند از 
کل خانواده در مقابل کالهبرداران، هکرها و سایر تهدیدات 
آنالین محافظت کند. معرفی و آموزش موارد کارا و ایمن این 
نرم افزارها از مواردی است که باید در چارت درسی و به ویژه 

برای آموزش به معلمان و والدین در نظر گرفته شود.
کودکان الزم است که از اهمیت گذرواژه ها مطلع شوند. آنها باید 
بیاموزند که گذرواژه های ایمن انتخاب کنند و آن را با دیگران 

به اشتراک نگذارند. شیوه انتخاب و نگهداری گذرواژه نیز باید 
یکی از سرفصل های مهم درس آموزش زندگی و امنیت در 

فضای مجازی باشد.
از آنجایی که امکانات این فضا و ابزارهای آن، سریع و به طور 
مداوم در حال ارتقاء و نوآوری هستند. الزم است که تدوین 
کنندگان این واحد درسی، تیمی همیشگی را برای رصد تغییرات 

و به روزرسانی محتوای درسی در نظر بگیرند.
با توجه به این مسئله که تحقیق و ایجاد چنین واحد درسی، 
برای همه مقاطع تحصیلی، ممکن است زمان بر باشد، به نظر 
می رسد، آموزش و پرورش می تواند از کارشناسان امور فنی و 

رایانه ای دعوت به عمل آورد تا به عنوان یک اقدام خیرخواهانه 
و عام المنفعه تخصصی، در جمع آوری این اطالعات به این 
نهاد کمک کنند و فعال یک دوره آموزش آنالین طراحی و در 
اختیار معلمان، والدین و دانش آموزان قرار دهند تا با شروع 
سال تحصیلی با حضور دانش آموزان در مدرسه، به صورت 

حضوری این درس ایجاد و پیگیری شود.
آینده ای که پیش روی ماست، دنیایی کامال وابسته به امکانات 
سایبری و مجازی است، جامعه ای که اکنون کودکانش برای زندگی، 
امنیت و دفاع در دنیای سایبری آموزش نبینند، به زودی آماج 

خطرات و حمالتی خواهد بود که کامال برایش ناشناخته است. 
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دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گزارشی 
نکات تغذیه ای که قبل و بعد از واکسیناسیون 

کرونا باید رعایت کرد را تشریح کرده است.
به گزارش سپید، دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  بهداشت 
در  تغذیه  خصوص  در  گزارشی  در  پزشکی 
دوران واکسیناسیون بر علیه ویروس کرونا عنوان 
کرده است: برای تزریق واکسن به رژیم غذایی 
ویژه ای نیاز ندارید اما الزم است با مواد غذایی 
که به سالمت و افزایش کارایی سیستم ایمنی 
بدن در زمان واکسیناسیون کمک می کند آشنا 
شوید تا بتوانید عالئم و عوارض احتمالی ناشی 
از واکسیناسیون را به حداقل رسانده و سیستم 

ایمنی خود را تقویت کنید.
زمان  اینکه  بر  تاکید  با  توصیه ها  این  در 
واکسیناسیون نباید ناشتا باشید، ذکر شده است: 
»ممکن است زمان تزریق واکسن دچار سرگیجه 
یا افت فشار شده و غش کنید. برای جلوگیری 
از بروز این مشکالت در هنگام واکسن زدن، 
الزم است صبحانه یا میان وعده ساده ای مصرف 
کنید و شب قبل از واکسیناسیون نیز غذای سبک 
مانند سوپ حاوی مرغ، سبزی های سبز تیره 

تازه )اسفناج، جعفری، کلم بروکلی( میل کنید. 
این موضوع به ویژه در مورد افرادی که ترس 
از آمپول زدن دارند باید رعایت شود. مصرف 
شیر، میوه، تخم مرغ، لقمه نان و پنیر )همراه 
با سبزیجات مثل گوجه فرنگی یا خیار و ...(  
به عنوان صبحانه یا میان وعده قبل از تزریق 

واکسن توصیه می شود.
همچنین شب قبل از واکسیناسیون خواب خوب 
و راحتی داشته باشید و بهداشت خواب را رعایت 
کنید. خواب کافی و آرام یکی از رازهای سالمت 
و طول عمر انسان همراه با زندگی با نشاط است 
و نقش مهمی در آماده سازی سیستم ایمنی بدن و 
تقویت آن ایفا می کند. خواب خوب، آرام و پیوسته 
به دفع مواد زاید از بدن کمک می کند. بنابراین از 
کار کردن با هرگونه دستگاه الکترونیکی همچون 
گوشی همراه و کامپیوتر و تماشای طوالنی مدت 
تلویزیون از حداقل یک ساعت قبل از خواب 
تا حد امکان پرهیز کنید. این کار باعث می شود 
بتوانید خواب راحت و عمیقی داشته باشید و 
بدن شما در آرامش کامل تا صبح استراحت کند. 
مصرف غذاهای ساده و سبک می تواند زمینه ساز 
یک خواب خوب باشد. سعی کنید بین مصرف 
شام و زمان خواب حدود دو ساعت فاصله باشد. 

همچنین مصرف یک لیوان شیر گرم به داشتن 
یک خواب راحت کمک می کند.

قبل و بعد از واکسیناسیون کدام مواد 
غذایی را بیشتر بخوریم؟

قبل و بعد از واکسیناسیون مقدار زیادی آب و 
مایعات بنوشید، تامین آب بدن به میزان کافی 
قبل و بعد از تزریق واکسن کووید-19 بسیار مهم 
است. مصرف مایعات کافی نه تنها سبب عملکرد 
بهتر بدن در شرایط واکسیناسیون می شود، بلکه 
از افت فشار خون در افرادی که معموال ترس از 
آمپول و یا واکسن دارند نیز جلوگیری می کند.
 افرادی که مبتال به بیماری های قلبی- عروقی، 
فشار خون باال یا بیماری های ریوی هستند در 
خصوص میزان مصرف مایعات باید با پزشک 
خود مشورت کنند. مواد غذایی آبدار مانند میوه ها، 
سبزی ها، انواع سوپ و آبگوشت عالوه برکمک 
نیز  را  بدن  ایمنی  سیستم  بدن،  آب  تامین  به 
تقویت می کنند. به ویژه در صورت ایجاد تب 
بعد از واکسیناسیون، توصیه می شود مایعات و 
به میزان فراوان نوشیده و میل  آبدار  غذاهای 
شود. توجه کنید که نوشیدنی های شیرین مانند 
افزوده هستند و  قند  دارای  میوه هایی که  آب 

شربت های خیلی شیرین، نوشابه های گازدار و 
بطور کلی همه نوشیدنی های خیلی شیرین موجب 
تضعیف سیستم ایمنی و اختالل در عملکرد آن 
می شوند. بهترین نوشیدنی آب است. مصرف 
آب میوه تازه و طبیعی، دوغ کم نمک و بدون 
برای  نیز  شیرین  کم  خانگی  شربت های  گاز، 

تامین آب بدن مناسب هستند.
براساس توصیه های ذکر شده در این گزارش 
رعایت طوالنی مدت یک رژیم غذایی سالم، 
پاسخ ایمنی بدن را بهبود می بخشد و به ما کمک 
کند تا عالوه بر مبارزه بهتر با عفونت ها، پاسخ 
ایمنی قوی تری به واکسیناسیون داشته باشیم. 
مصرف بیشتر غذاهای تازه و طبیعی مانند میوه ها، 
سبزی ها، ماهی های چرب، آجیل و مغز دانه ها 
به کارکرد بهتر سیستم ایمنی کمک کرده زیرا 
التهاب کم تری در بدن ایجاد می کند. مصرف 
غذاهای ضد التهاب قبل و پس از تزریق واکسن 

می تواند کمک کننده باشد.
اضافه کردن چاشنی هایی مثل زنجبیل، نعناع فلفلی، 
دارچین، فلفل، زرد چوبه، سیر و پیاز در تهیه 
غذا به دلیل خاصیت ضد التهابی توصیه می شود. 

زردچوبه را می توان به چای نیز اضافه کرد. 
ادامه در صفحه 19 

قبل و بعد از تزریق واکسن کرونا 
کدام مواد غذایی را بیشتر بخوریم؟ 
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همچنین ماهی نوعی غذای ضد التهاب محسوب 
آزاد،  ماهی  مانند  چرب  ماهی های  می شود. 
ساردین، شاه ماهی، قزل آال، کپور و روغن کبد 
ماهی بیشترین امگا ۳ را بعنوان عامل ضد التهابی 
دارند. آجیل و انوع مغزها و دانه ها )بادام، گردو، 
پسته، فندق، بادام زمینی و کنجد(، روغن کنجد 
و روغن زیتون نیز از مواد غذایی ضد التهاب 

محسوب می شوند.
در ادامه این توصیه ها به مصرف بیشتر سبزی ها و 
میوه ها اشاره و تاکید شده است: مصرف روزانه 
۵-۳ واحد از گروه سبزی ها و 4-۲ واحد از 
گروه میوه ها، آنتی اکسیدان ها شامل روی، سلنیم، 
ویتامین A و ویتامین C را که برای عملکرد 
بهتر سیستم ایمنی الزم هستند را تامین می کند. 
مصرف کافی سبزی، ساالد و میوه قبل و پس 
از واکسیناسیون همراه با وعده های غذایی و در 

میان وعده ها توصیه می شود.
مصرف روزانه مقادیر کافی از منابع غذایی پروتئین 
و جایگزین های آن شامل انواع حبوبات، تخم 
مرغ، انواع گوشت به ویژه گوشت سفید )مرغ، 
ماهی( نیز برای عملکرد طبیعی سیستم ایمنی بدن 
توصیه می شود. منابع غذایی پروتئینی حاوی ریز 
مغذی هایی مانند روی و سلنیوم هستند که با 
خاصیت آنتی اکسیدانی به تقویت سیستم ایمنی 
بدن کمک می کنند. شیر و لبنیات شامل ماست، 
پنیر و کشک نیز عالوه بر تامین کلسیم و فسفر، 

از منابع تامین پروتئین نیز هستند.
معاونت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  اعالم  بنابر 
تنها   D ویتامین  بهداشت،  وزارت  بهداشت 
ویتامینی است که به مقدار الزم از منابع غذایی 
دستورالعمل های  براساس  و  نمی شود  تامین 
ماهانه یک عدد  بهداشت، الزم است  وزارت 
سیستم  تقویت  برای  هزارواحدی   ۵0 مکمل 
ایمنی بدن )جز در مادران باردار که دوز روزانه 
1000 واحدی دریافت می نمایند( مصرف شود. 
سایر ویتامین ها و امالح معدنی مورد نیاز بدن با 
رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی و استفاده 
نان و  اصلی شامل گروه  از گروه های غذایی 
غالت )بویژه سبوس دار(، گروه میوه ها، گروه 
سبزی ها، گروه شیر و لبنیات، گروه گوشت و 

تخم مرغ و حبوبات تامین می شود و نیازی به 
استفاده از مکمل های ویتامینی نیست.

قبل و بعد از واکسیناسیون از چه 
غذاهایی پرهیز کنیم؟ 

همچنین در ادامه این گزارش به مجموعه غذاهایی 
که قبل و بعد از واکسیناسیون باید از مصرف آنها 
پرهیز کرد، اشاره و یادآوری شده است: مصرف 
فست فودها، غذاهای چرب، سنگین و پرنمک 
و تنقالت شور و نوشیدنی های خیلی شیرین 
موجب تضعیف سیستم ایمنی شده و زمینه را 
فراهم  از جمله کرونا  بیماری ها  به  ابتال  برای 
می کند و همواره باید از مصرف بی رویه آنها 
اجتناب شود. توصیه می شود به منظور عملکرد 
بهتر سیستم ایمنی بدن، قبل و پس از واکسیناسیون 

از مصرف این گونه غذاها خودداری کنید.
از مصرف روغن های نباتی جامد و نیمه جامد، 
روغن ها و چربی های حیوانی به دلیل تحریک 

و ایجاد التهاب پرهیز کنید.

راهکارهای تغذیه ای برای مقابله با برخی 
عوارض احتمالی ناشی از واکسیناسیون

دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت با اشاره به اینکه غالبا عوارض ناشی از 
واکسن به طور معمول از 1۲ ساعت تا کم تر از ۷ 
روز بعد از تزریق واکسن به طور متغیر و خفیف 
در بعضی افراد ممکن است رخ دهد و در موارد 
بسیار نادر برخی عوارض ممکن است یک ماه 
بعد از واکسیناسیون بروز یابد، تاکید کرده است: 
در صورت ایجاد تب، مایعات و غذاهای آبدار 
به میزان فراوان نوشیده و میل شود، رژیم غذایی 
حاوی میوه )موز، آلو، زرد آلو، طالبی، کیوی، 
پرتقال(، سبزی ها )اسفناج، جعفری(، حبوبات، 
نان و غالت سبوس دار، هویج، کدو حلوایی، 
گوجه فرنگی و سیب زمینی برای تامین پتاسیم 
می شود.  توصیه  تب  در  زیاد  تعریق  از  ناشی 
همچنین مصرف منابع غذایی ویتامین های گروه 
B از جمله سبزی ها به ویژه برگ سبز و میوه ها، 
شیر و لبنیات )ماست، پنیر، دوغ، کشک(، گوشت، 
دل و جگر، زرده تخم مرغ، غالت سبوس دار، 

حبوبات و مغزها فراموش نشود.

در ادامه مطرح شده است: در صورت مواجهه با 
بدن درد و خستگی مصرف منابع غنی از امگا ۳ 
مانند ماهی بویژه ماهی های چرب، گردو، تخمه 
آفتابگردان و سایر مواد غذایی که خاصیت ضد 
التهابی دارند و مصرف منابع غذایی منیزیم شامل 
سبزی های برگ سبز، تخمه کدو، غالت کامل 
و حبوبات، بادام زمینی، شکالت تلخ و کاکائو 
توصیه می شود. مصرف ترکیبات حاوی کافئین 
مانند چای سیاه، چای سبز و قهوه، در حد دو 
فنجان در روز به رفع خستگی و دردهای منتشر 

بدن کمک می کند.
همچنین در صورت ضعف و بی حالی پس از 
واکسیناسیون، منابع غذایی حاوی B6 ،B1 و 
B1۲  شامل غالت کامل، گوشت، تخم مرغ 
با کنترل قند  لبنیات و شربت عسل  و شیر و 
به  بیماران سرپایی،  دیابتیک و  افراد  خون در 
کنترل ضعف و بی حالی کمک می کنند. افزودن 
دارچین و زنجبیل و سیاهدانه به غذاها در این 

موارد توصیه می شود.
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، گفتنی 
است، تا زمانی که تهوع یا استفراغ دارید، از 
خوردن و آشامیدن هر ماده غذایی یا نوشیدنی 
استفراغ، می توانید  از توقف  کنید. پس  پرهیز 
کمی مایعات رقیق مانند آب مرغ یا گوشت، آب 
سیب یا ژالتین میل کنید. با گذشت ۸ ساعت از 
قطع استفراغ، می توانید مصرف غذاهای جامد 
را شروع کنید. غذا باید بی بو، کم چرب و کم 
فیبر باشد؛ کمپوت سیب بدون شکر، مرغ پخته، 
موز، عصاره رقیق گوشت، نان تست و برشته، 
و  میوه  آب  انواع  و سفت،  پز  آب  مرغ  تخم 
سبزی، سیب زمینی، چوب شور، کراکر، برنج، 
توقف  از  بعد  ماست؛  و  پخته، شربت  غالت 
استفراغ، بزرگساالن و کودکان باالتر از ۳ سال 
می توانند تکه های کوچک یخ را هر 10 تا ۲0 

دقیقه مک بزنند.
مصرف تکه های میوه یخ زده یا آب میوه های 
رقیق شده همراه با یخ می تواند در کنترل تهوع 
مفید باشد. تعداد وعده های غذایی را افزایش 
و حجم غذا در هر وعده را کاهش دهید و از 
مصرف غذای سنگین خودداری کنید. از قرار 
گرفتن در معرض بوی غذاهایی که رایحه تندی 

یا  دارند اجتناب کنید. غذاها را ترجیحا سرد 
هم دما با حرارت اتاق مصرف کنید. از تنقالت 
و غذاهای خشک، نشاسته ای و پرنمک مانند 
چوب شور، کراکر و سیب زمینی استفاده کنید. 
از آبنبات هایی با طعم نعناع یا لیمو استفاده کنید 

و در نهایت بیشتر استراحت کنید.
تاکید می شود، در مواجهه با اسهال، موز رسیده 
به دلیل داشتن امالح مفید به ویژه پتاسیم و فیبر 
پکتین که به تامین الکترولیت های از دست رفته 
در طول اسهال و جذب مایعات داخل روده ها 
کمک می کند. برنج سفید به راحتی در دستگاه 
گوارش هضم شده و به روده ها استراحت می دهد 
و سبب قوام دهی به مدفوع می شود. سیب پخته/ 
کمپوت سیب بدون شکر؛ دستگاه گوارش سیب 
پخته را به راحتی هضم می کند. البته در صورت 
ابتال به سندرم روده تحریک پذیر، کمپوت سیب 

بهتر است مصرف نشود.
در زمان اسهال، مصرف نان سفید بهتر از نان 
سبوسدار یا نان کامل یا نان قهوه ای است زیرا 
هضم آن در دستگاه گوارش مناسب تر است؛ 
پوره سیب زمینی آب پز یا بخارپز و نرم شده 
همراه با کمی نمک بدون افزودن روغن توصیه 
می شود. جوجه آب پز یا بخار پز، قوام مالیم 
و مناسبی ایجاد می کند و مواد مغذی الزم در 
شرایط اسهال را تامین می کند. ماست پروبیوتیک 
حاوی پروبیوتیک های ترمیم کننده سلول های 
جدار روده های آسیب دیده در طول اسهال است؛ 
سوپ مرغ غذای مناسبی برای زمان اسهال است 
که الکترولیت ها و مواد مغذی از دست رفته در 
اسهال را جبران می کند. مصرف مایعات به ویژه 
آب در طول روز برای جبران کم آبی بدن بدلیل 

اسهال در این افراد توصیه می شود.
یبوست، مصرف  همچنین در صورت رخداد 
غالت کامل که سبوس فراوان دارند مانند نان 
گندم کامل، برنج قهوه ای، جودوسر و غالت 
پرک شده، انواع حبوبات مانند عدس، انواع لوبیا، 
نخود و دانه سویا، مغزها مانند بادام، بادام زمینی، 
گردو و پسته، فندق، مغز تخمه ها، میوه ها مانند 
انواع توت، سیب، پرتقال و گالبی، کیوی، انجیر، 
انگور، انواع آلو و زردآلو، انواع دانه های گیاهی 
نظیر تخم شربتی، خاکشیر و اسپرزه همراه با 
آب یا شربت کم شیرین، انواع سبزی ها مانند 
هویج، بروکلی، نخودفرنگی، کلم برگ سفید و 
قرمز، گل کلم، کاهو، سبزی خوردن، اسفناج، 
برگ چغندر، هویج یا زردک آب پز، کدوحلوایی 
آب پز، شلغم آب پز، به آب پز با اضافه کردن 
بویژه  کمی عسل و زعفران ساییده، خشکبار 
آلو بخارا، برگه آلو و انجیر خیسانده که قبل 
از خواب می توان دو سه عدد آن را با مقداری 

آب میل کرد، توصیه می شود.
وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  اعالم  بر  بنا 
بداشت، در انتهای گزارش ذکر شده است: در 
مواجهه با بی اشتهایی، مصرف میوه ها و سبزی ها 
با تاکید بر سیب )بصورت پالوده(، انار، پرتقال، 
انجیر، لیموترش، انبه و کدو حلوایی، چای لیمو 
زنجبیل، ادویه ها و گلپر )اضافه کردن در غذا(، 
سمنو، جوانه گندم و جوانه نخود، شیر برنج با 
سیاه دانه و کمی دارچین، شله زرد با خالل بادام 
و پسته، مغزها و خشکبار شامل فندق، گردو، 
پسته، بادام، توت خشک، نخود و کشمش، مویز 
و برگه میوه ها، اضافه کردن آرد برنج به انواع 

سوپ یا غذا فراموش نشود.
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