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وزیر بهداشت:  خبـر

ایران تمام پلتفرم های ساخت واکسن دنیا را دراختیاردارد

وزیر بهداشت گفت: »پیوستن ایران به حلقه پراقتدار واکسن ساز 
کرونا در دنیا، کار کمی نیست و ساخت واکسن کرونا، کار هر 
کشوری نیست اما جمهوری اسالمی ایران تمام پلتفرم های ساخت 

واکسن دنیا را در اختیار دارد.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در سی و هشتمین آیین پویش ره 
سالمت که با افتتاح ۶۹ پروژه سازمان اورژانس کشور و ۱۵ پروژه 
بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در خرم آباد برگزار 
شد، اظهار داشت: »روز اول که برای ساخت واکسن کرونا شروع 
کردیم عده ای به ما خندیدند و گفتند مگر شما می توانید واکسن 
بسازید و وقتی واکسن ساختیم، گفتند چرا همه را تجمیع نکردید؟«
وی ادامه داد: »روز اول نه ما و نه دنیا نمی دانستیم که کدام پلتفرم 
ساخت واکسن جواب خواهد داد، اینها هیچ کدام بر خالف دیگری 
کار نمی کنند. می دانستیم که اگر یک پلتفرم شکست خورد، باید 
نمونه ها و پلتفرم های دیگری را داشته باشیم و هیچ کدام از این 

پلتفرم ها به تنهایی، پاسخگوی نیازهای کشور نیست.«
وی افزود: »ایران نقطه امید خیلی از کشورهایی است که قلدرهای 
دنیا به آنها واکسن نمی دهند و اگر ته سفره چیزی ماند به سایر 
کشورها هم می دهند. امروز ما به یکی از واکسن سازهای بزرگ دنیا 
تبدیل شده ایم و به چند کشور دنیا که غول واکسن سازی هستند، 
پیوستیم. این کار بسیار بزرگی بود البته شاید یکی از این شرکت ها، 
یک روز کم بیاورد یا بچ آن مشکل پیدا کند که این افت و خیز 
در دنیا وجود دارد و برخی، این را هم در بوق رسانه ای می کنند 
و افتخار ملی را به یک بدهکاری ملی بدل می کنند و با همنوایی 
و همصدایی، ارکستر و یک سمفونی هماهنگ و طراحی شده را 
اجرا می کنند که سازهای کوبه ای آن در ایران و سازهای بادی آن در 
آنسوی مرزها نواخته می شود. خدا همه را به راه درست و حقیقت 
رهنمون کند.« وزیر بهداشت گفت: »ایام سختی بر کشور گذشت 
و ما و همکاران مان، سخت ترین ایام مدیریت وزارت بهداشت در 
قبل و بعد از انقالب را تجربه کردیم. ۴ موج سهمگین کرونا در 
اوج تحریم های ظالمانه با لطف خدا، عزت، وفاق و همدلی که از 

دوران دفاع مقدس آموخته بودیم، سپری شد.«
نمکی خاطرنشان کرد: »نامه ای از وزیر بهداشت یک کشور که در 
گرداب کرونا گرفتار است، دریافت کردم که از ایراِن تحریم زده 
در دو زمینه، سرتاپا تقاضای کمک کرده بود؛ یکی اینکه بگویید چه 
کردید که با گستردگی اقلیم و حصر اقتصادی و سیاسی، اینگونه 

کرونا را مدیریت کردید و دوم اینکه از آنچه در ایران می سازید 
مثل ونتیالتور و دارو به ما کمک کنید. نمی خواهم به این موضوع 
ورود کنم که عده ای، این غرور ملی را با مغلطه به بدهکاری سیاسی 
تبدیل می کنند چون سیاسی نیستم و هرگز به این عرصه پرتالطم 

بی حاصل ورود نمی کنم.«
وی تصریح کرد: »نباید با سیاست زدگی، افتخار ملی را در مدیریت 
کرونا لگدمال کرد. یک وقت سیاست به کمک ارتقای غرور ملی 
می آید اما یک وقت هم سیاست به کمک ابتذال و شکست کاذب 
را  دفاع مقدس  که روزی  ملی می آید. همان هایی  دستاوردهای 
زیرسوال می بردند که در آن دوران، ۸ سال رزمندگان این سرزمین، 
میلی متری از خاک ما را سر میز مذاکره پس نگرفتند، در شیپورهای 
تازه می دمند و این دستاورد عظیم که کشوری تحریم زده در عرض 
دو ماه صاحب همه محصوالتی می شود که قرار بود وارد کند را 
نادیده می گیرند اما کشوری که تحریم نیست و وضعیت اقتصادی 
آن از ما بدتر نیست، تقاضای کمک از کاالهای ساخت ایران را 
دارد. این افتخار بزرگی است که کشوری که باید از دنیا طلب کمک 
می کرد، امروز از گوشه گوشه دنیا از آن، طلب مساعدت می کنند.«

وزیر بهداشت تاکید کرد: »در پیک چهارم بیماری، در حالیکه ویروس 
انگلیسی مهاجم تر بود و کشندگی باالتری داشت اما توانستیم مرگ 
و میر بیماران را به نصف پیک های دوم و سوم کاهش دهیم و 
تالش گران عرصه سالمت به راهکارهایی رسیدند که چگونه می شود، 

مرگ و میر بیماران را کاهش داد.«
نمکی گفت: »در این ایام باقی مانده به این نمی پردازیم که چرا 
وارد موج های بیماری کرونا می شویم، چرا دیگران، غفلت می کنند 
و ما در ته رودخانه، زخمی و جنازه جمع می کنیم، چرا عده ای به 
تاب آوری همه اقشار و گروه ها توجه دارند اما به تاب آوری مدافع 
سالمت که ۱۸ ماه بدون مرخصی کار کرده اند، توجهی ندارند و 
اینکه در برخی عرصه ها تنها هستیم. مکلف شدیم که هر کاری 

کردند، جمع کنیم چون با مردم پیمان بسته ایم.«
وی یادآور شد: »متاسفانه متوسط رعایت پروتکل ها در کشور به حدود 
۴۸ درصد رسیده است و مناطقی که ۸۰ درصد رعایت کرده اند را 
در کنار مناطقی می گذاریم که یا رعایت نکرده و یا ۵ تا ۱۰ درصد 
رعایت کرده اند؛ مسئول این مقدار کاهش رعایت های پروتکل های 
بهداشتی ما نیستیم همانگونه که مسئولیت تامین واکسن هم با وزیر 
بهداشت نیست . در کدام یک از کشورهای جهان، وزیر بهداشت، 

مسئول تامین و واردات واکسن است؟ این را بروید مطالعه کنید. 
آنهایی که می گویند وزارت بهداشت در واردات واکسن قصور کرد 
این را در سایر کشورها مطالعه کنند، مثل مواردی که تخت کم 
می آید که خوشبختانه رخ نداده و وزارت بهداشت مسئول است اما 
وقتی سفره های آنچنانی در انتخابات شورا می اندازند یا وقتی همه 
راه ها باز است و اتفاقات زیادی می افتد، هیچ محدودیتی نیست اما 
اگر یک آمپول رمدسیویر کم بود، وزیر بهداشت باید جواب دهد.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »هیچ کجای دنیا، وزیر بهداشت مسئول تامین 
و واردات واکسن نیست بلکه ساختار تزریق آن را فراهم می کند و 
خوشحالیم که دوشنبه، آمار روزانه تزریق واکسن در کشور از مرز 
۴۰۰ هزار دوز گذشت و رکورد تازه ای خلق شد و این افتخار با 

کمک نیروهای مسلح و اورژانس کسب شد.«
نمکی گفت: »قرار ما این بود که در پایان دولت بتوانیم افراد باالی 
۶۵ سال و بیماران صعب العالج را واکسینه کنیم چون حدود ۸۵ 
درصد از موارد مرگ و میر بیماران کووید۱۹ مربوط به این گروه ها 
است اما امروز می گوییم که تا پایان مردادماه، جمعیت بیشتر از 
۶۰ سال و در استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، 
خراسان جنوبی و جنوب کرمان، جمعیت بیشتر از ۵۰ سال و در 
جزیره خلیج فارس به جز کیش و قشم، جمعیت بیشتر از ۱۸ سال 

را واکسینه می کنیم.«
وی افزود: »از اول مرداد تمام جمعیت بیشتر از ۱۸ سال عشایر 
کوچ رو کشور، معلمان، اساتید و همچنین مشاغل پرریسک مانند 
مشاغل حمل و نقل عمومی و مشاغل در تماس نزدیک با مردم را 
واکسینه می کنیم و اینها عالوه بر قول هایی است که به مردم ایران 
داده بودیم و با لطف و عنایت خدا و ائمه، درهایی باز شده که 

بتوانیم واکسن بیشتری را تامین و تولید کنیم.«
وزیر بهداشت گفت: »مسئوالن استانی تا می توانند در رعایت پروتکل ها 
و نظارت بر اجرای آنها، سخت بکوشند. به عنوان یک متخصص 
ایمنی شناسی بگویم که این ویروس پیچیده فعال دست از سر ما و 
جهان بر نخواهد داشت. انگلیس با چنین پوشش واکسیناسیونی، 
برخی محدودیت ها را برداشت اما موارد ابتال در حال افزایش است 
و اروپا گرفتار یکی از سنگین ترین امواج بیماری کرونا خواهد شد 
البته معتقدیم که واکسیناسیون می تواند فرم سخت و مرگ زای بیماری 
را مهار کند اما نمی تواند جلوی ابتال به بیماری را بگیرد بنابراین 
استفاده از ماسک و رعایت پروتکل ها باید کماکان مورد توجه باشد.«
نمکی تاکید کرد: »باید واکسیناسیون با سرعت بیشتری در لرستان 
انجام و چندین مرکز تجمیعی واکسیناسیون جدید باید در این استان 
راه اندازی شود. هر قدر واکسن در این استان مصرف شود، برای 
تامین آن مشکلی نداریم. سپاه، بسیج، هالل احمر و سایر دستگاه ها 
نیز کمک کنند تا واکسیناسیون را سرعت ببخشیم که در این صورت 

از گرفتاری سخت بیماران، پیشگیری کرده ایم.«
وی یادآور شد: »طرح شهید سلیمانی را زنده نگه دارید. در تاریخ 
۱3۹۹/۱۰/۱۰ که شاهد افت بیماری در کشور بودیم به رؤسای 
دانشگاه های علوم پزشکی نامه نوشتم که طرح شهید سلیمانی، یک 
سرمایه ملی برای روزهای سخت و بحرانی است و باید با همدلی 
و وفاق، این طرح را نگه داریم و تقویت کنیم و برای روزهای 

سخت کشور، استفاده کنیم.«
به گزارش وبدا، وزیر بهداشت گفت: »باید کلینیک های سرپایی 
تقویت شود و تعداد تست های آزمایشگاهی و نیز بیماریابی افزایش 
پیدا کند تا بیماری زمین گیر شود در غیر این صورت اگر تعداد 
زیادی تخت بیمارستانی هم در این استان اضافه شود، پاسخگو 
نخواهد بود. در بیمارستانها نیز باید پروتکل های درمانی و شیوه های 
جدید از جمله کمیته های ترخیص و تنفسی، اجرایی شود. دانشگاه 
علوم پزشکی لرستان یکی از افتخارآفرین ها دانشگاه های کشور در 
مدیریت کرونا بود و سعی خواهیم کرد این استان را به عنوان یکی 

از الگوها، تقویت کنیم.«
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عذرخواهی معاون کل وزارت بهداشت بابت کندی روند واکسیناسیون خبـر

عذرخواه و هم درد مردمیم
در پذیرش بیماران مشکل جدی داریم

معاون کل وزارت بهداشت ضمن تشریح وضعیت 
کرونا در کشور در عین حال به علت مشکالتی 
روند  و  دارد  کرونا وجود  واکسن  تهیه  در  که 
از  با تاخیر مواجه کرده است  واکسیناسیون را 

مردم عذرخواهی کرد.
به گزارش سپید، ایرج حریرچی گفت: »درست 
است که روز سه شنبه ) ۲۹ تیرماه( ۴۲۴ هزار 
واکسن کرونا تزریق شده است و درست است 
که تعداد دوز تزریقی ما به ۹ میلیون و ۲۴۲ هزار 
رسیده است و درست است که تمام تالش ها برای 
واردات واکسن انجام شده است و برای تامین 
واکسن های داخلی اقدامات خوبی صورت گرفته 
است اما انتظارات مردم این است که در چند ماه 
اخیر واکسیناسیون عمومی وسیع تری صورت گیرد 
که متاسفانه موفق نشدیم و از مردم عزیز فارغ 
از اینکه چه میزان قصور و تقصیر وجود دارد، 
صمیمانه از طرف همه کسانی که در این سیستم در 
نظام کار می کنند، عذرخواهی می کنم، گرچه شاید 
برخی این عذرخواهی را قبول نداشته باشند ولی 
واقعیت است که عذرخواه و هم درد مردم هستیم.«

وی با اشاره به اینکه مردم بعد از ۱۷ ماه مقابله 
با کرونا از مشکالت اقتصادی و معیشتی خسته 
شده اند، بیان کرد: »در واقع حالت عدم همکاری 
و نافرمانی محسوس و نامحسوسی فارغ از سن، 
جنس، گرایشات و... وجود دارد. متأسفانه میزان 
تحرک و تماس های ما با یکدیگر نسبت به سال های 
اداره ها  است.  کرده  پیدا  افزایش  کرونا  از  قبل 
تعطیل می شود و قضای این رفت و آمد جای 
میزان  طرفی  از  می شود.  آورده  جا  به  دیگری 
پوشش و استفاده از ماسک در بین مردم کمتر از 
۵۰ درصد است. همچنین در دوره انتقال دولت 
قرار داریم و تا دولت بعدی بیاید یکسری از این 

پنجره، سوء استفاده ها و برداشت هایی در رعایت 
مقررات می کنند.«

وی با اشاره به اینکه در اوج گیری فعلی نسبت به 
موج های قبلی، مرگ و میرمان کم تر است، اظهار 
کرد: »یکی از علت های اصلی این موضوع، مجهز 
شدن بیمارستان ها به اکسیژن، گسترش تخت های 
ICU و تجربه کادر درمان است که باعث شد شدت 
شیوع بیماری کرونا در پیک پنجم کمتر باشد اما 
در واقعیت مشکل جدی در پذیرش بیماران داریم 
و تمام تالش را می کنیم کسی منتظر تخت نماند 

اما اینکه عینا عملیاتی شود، کار مشکلی است.«
وی افزود: »ما با تمام خصوصیات اپیدمیولوژیک 
یک اوج  گیری و صعود مجدد مواجه هستیم که 
اسم آن را پیک پنجم می گذاریم؛ برای نخستین 
بار در تعداد موارد سرپایی رکورد زدیم، سه شنبه 
۲۹ تیر ۲۷ هزار و ۴۴۴ ابتال به کرونا و تست 
مثبت در کشور شناسایی شد و ۳ هزار و ۳۶ 
مورد بستری جدید تست مثبت و ۲۵۰ فوتی 
داشتیم. ویروس دلتا بالشک در تمام استان های 
کشور موجود و در حال گردش است. خاصیت 

اصلی این ویروس سرایت پذیری بیشتر است و 
تبع آن تعداد بستری و مرگ و میر را هم  به 

افزایش می دهد.«
حریرچی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت 
می کرد، در خاتمه تاکید کرد: »تعداد شهرهای قرمز 
که به تعداد یک رقمی نزدیک شده بود از قسمت 
جنوبی با ورود ویروس دلتا باالتر رفت و ویروس 
تمام کشور را گرفته است؛ البته خوشبختانه غرب 
و شمال غرب کشور مقداری مصون است ولی 

در حال حاضر ۱۶۹ شهر قرمز در کشور داریم.«

طبق جدیدترین رنگ بندی اعالم شده از وضعیت کرونایی 
شهرستان   ۱۱۷ قرمز،  وضعیت  در  شهرستان   ۲۳۲ کشور، 
زرد  وضعیت  در  شهرستان   ۹۹ و  نارنجی  وضعیت  در 

دارند. قرار  کرونایی 
به گزارش سپید و بنابر اعالم کانال خبری وزارت بهداشت، 
رنگ بندی جدید استان ها از ۳۱ تیرماه که در اپلیکیشن ماسک 

منتشر شد به شرح زیر است:
عالوه بر شهرهای قرمز قبلی، شهرستان های زیر قرمز خواهند شد:
آذرشهر، سراب، عجب شیر )آذربایجان شرقی(، ارومیه، شاهین 
دژ، ماکو، چایپاره )آذربایجان غربی(، خلخال، مشگین شهر، 
گرمی )اردبیل(، سمیرم، شاهین شهر و میمه، فریدن، فالورجان، 
آبدانان  )البرز(،  ساوجبالغ  )اصفهان(،  گلپایگان  آباد،  نجف 
جنوبی(،  )خراسان  قائنات  زیرکوه،  )بوشهر(،  دیلم  )ایالم(، 

بهبهان  بندرماهشهر،  اندیمشک،  رضوی(،  )خراسان  چناران 
)خوزستان(، ابهر، خدابنده، خرمدره، زنجان )زنجان(، دامغان، 
شاهرود )سمنان(، آباده، ارسنجان، استهبان، اقلید، سپیدان، فسا، 
مرودشت، پاسارگاد، کازرون )فارس(، آبیک، آوج )قزوین(، 
الیگودرز، کوهدشت )لرستان(، اراک، دلیجان، زرندیه )مرکزی(، 
و  )چهارمحال  فارسان  شهرکرد،  )همدان(،  همدان  اسدآباد، 
بختیاری(، بیجار، سنندج )کردستان(، بافت، بردسیر، ریگان 
)کرمان(، سنقر، صحنه، گیالنغرب )کرمانشاه(، آستانه اشرفیه، 
رضوانشهر، سیاهکل، شفت، صومعه سرا، طوالش، الهیجان 

)گیالن(، اشکذر )یزد(
آمار رنگ بندی کشور، ۲۳۲ شهرستان در  بر اساس آخرین 
 ۹۹ و  نارنجی  وضعیت  در  شهرستان   ۱۱۷ قرمز،  وضعیت 

شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

اعالم آخرین رنگبندی کرونایی کشور
۲۳۲ شهرستان در وضعیت قرمز

۳ شماره ۱۹8۷ ۳۱ تیـر ۱۴۰۰



فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران انتقاد کرد خبـر

کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی درسراسرکشور

در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهر تهران به بیان توضیحاتی درباره وضعیت 
شیوع ویروس کرونا در کشور و رعایت شیوه 

نامه های بهداشتی پرداخت.
به گزارش سپید، علیرضا زالی در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به موضوع ساده 
انگاری بیماری کرونا توسط مردم و  عواقب پیک 

پنجم اظهار کرد: »در حال حاضر ما شاهد کاهش 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط مردم 
در سراسر کشور هستیم به طوری که امروزه به 
طور متوسط میزان رعایت شیوه نامه ها به حدود 
۶۶ درصد رسیده است. استفاده از ماسک در 
کشور متاسفانه کاهش پیدا کرده، البته این موضوع 

در تهران باالتر از سایر مناطق کشور است.«

وی ادامه داد: »کاهش رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی ارتباط مستقیمی با افزایش موارد ابتال 
به  کنندگان  میزان مراجعه  بیماری کرونا و  به 
مراکز درمانی و بیمارستان ها است. امروزه در 
نانوایی ها و سوپرمارکت ها میزان رعایت شیوه 
نامه ها کاهش پیدا کرده است و در رستوران ها 
در هنگام غذا خوردن مردم ماسک های خود را 

برداشته و به دلیل نزدیکی میز ها احتمال انتقال 
به مردم حاضر در  ناقل  از فرد  بیماری کرونا 
رستوران وجود دارد. در هنگام غذا خوردن به 
دلیل برداشتن ماسک ها افراد آسیب پذیر شده و 
احتمال ابتالی آن ها به بیماری کرونا وجود دارد.«
نقل  و  »در حال حاضر حمل  کرد:  بیان  زالی 
عمومی مثل مترو و اتوبوس به دلیل عدم امکان 
فاصله گذاری اجتماعی مناسب و جمعیت زیاد 
رعایت  عمومی  ناوگان  این  از  کننده  استفاده 
این موضوع  و  کرده  پیدا  کاهش  نامه ها  شیوه 
بیماری  انتقال  زمینه  در  جدی  خطری  زنگ 

محسوب می شود.«
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهر تهران تاکید کرد: »متاسفانه به دلیل کمبود 
حمایت های الزم از اصناف و فرسودگی به دلیل 
طوالنی شدن زمان اپیدمی رعایت شیوه نامه کاهش 
پیدا کرده است. امروزه پرداخت حقوق نیروی 
انسانی، قبوض انرژی، پرداخت اجاره صدمات 
جبران ناپذیری بر اصناف وارد کرده است. اصناف 
عالقه زیادی به رعایت دستوالعمل های بهداشتی 
دارند، اما مسائلی مانند فرسایشی شدن کرونا 
باعث شده تا حساسیت ها نسبت به این اپیدمی 

در دنیا و کشورمان کاهش پیدا کند.«
وی گفت: »امروزه باید فرایند واکسیناسیون در 
سراسر کشور تسریع پیدا کند و واکسن کرونا به 

دانشگاه ها جهت تزریق داده شود.«
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سخنگوی سازمان غذا و دارو در یک پیام توییتری از واردات 
محموله های جدید واکسن کرونا به کشور طی روزهای آتی خبر داد.

به گزارش سپید، در متن این پیام توییتری کیانوش جهانپور 
آمده است: »تداوم واردات واکسن کرونا با ورود محموله های 

امور  وزارت  باتالش  چین.  و  ژاپن  مبدا  از  واکسن  جدید 
خارجه و دستگاه دیپلماسی، ظرف روزهای آتی محموله های 
واکسن های دارای مجوز مصرف در ایران از مبدا ژاپن و چین 

به مقصد ایران ارسال خواهد شد.«

واردات محموله های جدید واکسن کرونا 
به کشور طی روزهای آتی

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت از روز سه شنبه تا 
چهارشنبه در کشور متاسفانه ۲13 بیمار مبتال به کووید19 جان 
خود را به دلیل این بیماری از دست دادند و با این حساب مجموع 

جانباختگان این بیماری به 87 هزار و 837 نفر رسید.
به گزارش سپید، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، از سه شنبه تا چهارشنبه 30 تیرماه 1400 و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲7 هزار و 379 بیمار جدید 
مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که دو هزار و 7۵۵ نفر 
از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید19 در کشور به سه 

میلیون و ۶03 هزار و ۵۲7 نفر رسید.

متاسفانه ۲13 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به 87 هزار و 837 نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون سه میلیون 18۵ هزار و 94۶ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

چهار هزار و ۵18 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۲۵ میلیون و ۲۶۲ هزار و 349 آزمایش تشخیص کووید19 
در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۲3۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، 117 شهر در 
وضعیت نارنجی، 99 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

فوت ۲1۳ بیمار کووید19
شناسایی ۲۷۳۷۹ بیمار جدید



معاون درمان وزارت بهداشت:  خبـر

واکسیناسیونکروناسرعتمیگیرد
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »با 
توجه به تعداد واکسن هایی که در حال وارد شدن به کشور است 

انشااهلل بزودی واکسیناسیون سرعت خواهد گرفت.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی در جریان بازدید از بیمارستان 
پاستور بم اظهارداشت: »وزارت بهداشت هر آنچه واکسن در انبار 
داشته در اختیار مردم قرار داده و چون مشکل کرونا بین المللی است، 

کشورهایی که قول داده بودند به تعهداتشان عمل نکردند.«
به گفته وی، وزارت بهداشت مسئول تامین واکسن نیست و فقط 

درخواست کننده و مصرف کننده است.
جان بابایی در عین حال اظهارداشت: »وزارت بهداشت واکسن مورد 
نیاز را از کشورهایی  مانند روسیه، چین، هند و کوواکس پیش خرید 
کرده و تعهد ایجاد شد اما متاسفانه این کشورها به تعهداتشان عمل 
نکردند و زمانی که کشور هند که زیرساخت وسیعی در تولید واکسن 
دارد کشورش با وضعیت بحرانی ویروس کرونا روبه رو شد اجازه 

خروج واکسن را نداد.«
معاون درمان وزارت بهداشت همچنین درباره تقاضای مسئوالن استان 
کرمان برای واکسیناسیون افراد ۵۰ سال به باال به علت شرایط بحرانی 
کرونا در این استان گفت: »این موضوع در سطح ملی تصمیم گرفته 
می شود و من نیز پیگیری های الزم را انجام خواهم داد که بتوانیم در 

این استان نیز زودتر واکسیناسیون این افراد را شروع کنیم.«
معاون وزیر بهداشت درباره وضعیت ویروس کرونا در استان کرمان 
نیز گفت: »همه گیری در استان رو به افزایش است و شهرستان های 
بم، جیرفت، کهنوج و کرمان در حالت بحرانی نسبت به شهرستان های 

دیگر استان قراردارند.«
به گفته وی قباًل پیش بینی شده بود که شهرستان بم به دلیل همجواری 
با استان سیستان و بلوچستان به این شکل درگیر این ویروس شود.

جان بابایی بیان کرد: »در حال حاضر شهرستان بم ۲۳۰ بیمار مبتال 
به کووید۱۹ دارد که یکصد بیمار بستری و مابقی بیماران سرپایی 
هستند که فقط در بیمارستان داروی خود را دریافت می کنند و بیماران 
بدحالی نیستند.« معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ادامه داد: »خوشبختانه با تدبیر دانشگاه علوم پزشکی بم و همکارانش 

تخت بستری به اندازه کافی در اختیار بیماران قرار گرفته است.«
وی می گوید تنها همراهی مردم می تواند در خروج ما از پیک )اوج 
همه گیری( پنجم موثر باشد و با سرعتی که در واکسیناسیون در حال 
رخ دادن است زمان زیادی نمی گذرد تا شرایط آرام تر شود و قطعا 
تصمیم های گرفته شده باعث می شود به سرعت سیرصعودی این 

بیماری کاهش پیدا کند و مرگ و میر صفر شود.

جان بابایی بیان کرد: »مردم باید بدانند حتی اگر فردی واکسن هم زد 
نباید رعایت پروتکل های بهداشتی را کنار بگذارد و در تجمع ها و 

دورهمی های خانوادگی شرکت کند.«
معاون درمان وزیر بهداشت درباره کمبود تخت در بیمارستان ها توضیح 
داد: »در تمام دنیا کشوری نبوده که درگیر بیماری کرونا شود و با 
کمبود تخت مواجه نشده باشد.« وی افزود: »ما در شهرستان بم کمبود 
تخت نداریم و مردم نگران این موضوع نباشند زیرا کادر درمان تمام 
توانشان را در مبارزه با این ویروس گذاشته اند.« جان بابایی تصریح 
کرد: »باید به سمتی برویم که تولید بیماری نشود و هر سیستمی یک 
ظرفیتی دارد و اگر از حدی باالتر برود سیستم پاسخگو نخواهد بود.«
معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: »همچنین کشور ما برخالف سایر 
کشورهای دنیا که مشکالت جدی در مبارزه با این ویروس پیدا کردند 

دچار آنچنان مشکل حادی نشده است.«
جان بابایی نیاز شهرستان بم به احداث بیمارستان دوم را جدی دانست 
و عنوان کرد: »بیمارستان دیگری در بم در حال احداث است که باید 

با کمک دولت هر چه سریعتر روند ساخت آن تندتر پیش برود.«
بیمارستان های  در  کافی  تخت  وجود  »با  کرد:  خاطرنشان  وی 

شهرستان های نرماشیر، فهرج و ریگان اما نمی توانند باری از دوش 
بیمارستان پاستور بردارند و صالح نیست بیمار کرونا در آن جا بستری 
شود زیرا رسیدگی به بیماران کرونایی نیاز به مهارت و توانایی باالیی 
دارد که کادر درمان پاستور بم به درستی خدمات به بیماران کرونایی 
ارائه می دهند.« وی درباره نصب و راه اندازی دستگاه » ام آر آی« 
در بیمارستان بم که در سفرهای قبلی قول آن را داده شده بود نیز 
گفت: »در این باره به دلیل شرایط تحریم ها و مشکالت ایجاد شده 
با محدودیت ارز مواجه شده بودیم اما به زودی یک دستگاه » ام آر 

آی« در این بیمارستان مستقر خواهد شد.«
معاون درمان وزیر بهداشت درباره اورژانس هوایی که از مطالبات 
شهروندان بمی بوده نیز بیان کرد: »ایجاد اورژانس هوایی نیاز به یک 
باند و بالگرد دارد و از آنجا که استان کرمان نیز پهناور است نیازمند 

کمک دولت برای خرید بالگرد هستیم.«
به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد: »شهرستان بم می تواند به عنوان یک 
قطب درمانی تقویب شود و برای جلوگیری از سرگردانی بیماران در 
شهرستان های دیگر باید به فکر تقویت بیمارستان پاستور در توسعه 

آنژیوگرافی قلب و برنامه های متعدد دیگر باشیم.«

رئیس بیمارستان مسیح دانشوری همزمان با افزایش مراجعه 
بیماران کرونایی، بر حضور تمام مسئوالن  بخش های مختلف 

این بیمارستان تاکید کرد.
به گزارش سپید، علی اکبر والیتی در جلسه فوق العاده شورای علمی 
این بیمارستان اظهار کرد: »حضور فعال تمام کادر پزشکی و پرستاران 
برای پاسخگویی سریع و به موقع به بیماران، بهره برداری حداکثری 

از امکانات موجود، در خدمات دهی و درمان ضروری است.«
وی افزود: »بیماران چه در مراجعه اولیه و چه بیماران ارجاعی 
از بیمارستان های دیگر حتما باید تحت درمان قرار گیرند و هیچ 

بیماری به دلیل نداشتن بیمه و یا هزینه از درمان محروم نشود.«
رئیس بیمارستان مسیح دانشوری ادامه داد: »از ابتدای شیوع 

کرونا تاکنون این بیمارستان با جدیت در خط مقدم مبارزه با 
این ویروس حضور داشته است.«

وی تصریح کرد: »باید تالش کنیم تا هیچ مراجعه کننده ای از هر 
نوع و از هر شدتی بدون دریافت خدمات درمانی، بیمارستان 
را ترک نکند؛ بنابراین دست اندرکاران اهتمام الزم به منظور 
پذیرش و در صورت لزوم بستری هر چه بیشتر مراجعه کنندگان 

را در نظر داشته باشند.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، والیتی ضمن تقدیر از 
تالش های مدافعان سالمت در سراسر کشور گفت: »امیدواریم 
هر چه زودتر سالمت و آرامش با از بین رفتن این ویروس 

به جامعه بازگردد.«

رئیس بیمارستان مسیح دانشوری تشریح کرد

تدابیر اتخاذ شده همزمان با افزایش مراجعه بیماران کرونایی
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درخواست رئیس سازمان نظام پرستاری از رئیس جمهور: 

سخنگوی سازمان انتقال خون مطرح کرد
کاهش مراجعه مردم با شروع فصل گرما به مراکز انتقال خون

سخنگوی سازمان انتقال خون به بیان توضیحاتی درباره 
مراکز  به  گرما  با شروع فصل  مردم  مراجعه  کاهش 

انتقال خون پرداخت.
به گزارش سپید، بشیر حاجی بیگی در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وضعیت اهدای 
خون و مراجعه کنندگان به مراکز انتقال خون اظهار 
کرد: »سالیانه با شروع فصل گرما سازمان انتقال خون با کاهش میزان مراجعه مردم جهت اهدای 
خون مواجه می شود. استان های گیالن، مازندران، گلستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان میزان 
اهدای خون در تابستان به دلیل گرما و دیگر مسایل دچار کاهش نسبی می شود.« وی ادامه 

داد: »به طور روتین و روزانه افزایش مصرف خون و فرآورده های خونی به دلیل مصرف این 
ماده حیاتی توسط بیماران تاالسمی وعمل های جراحی مختلف مانند عمل قلب باز در کشور 
وجود دارد و باید افراد مشارکت بیشتری در زمینه امر اهدای خون سالم خود داشته باشند.« 
وی بیان کرد: »مصرف خون در استان های شمالی و جنوبی کشور مانند خوزستان، هرمزگان و 
بوشهر و حتی سیستان و بلوچستان باال است و مردم این استان ها باید اقبال بیشتری نسبت به 
اهدای خون خود داشته باشند و اهداکنندگان مستمر به طور مرتب و دوره ای اقدام به اهدای 

خون کنند تا این استان ها با مشکل کمبود خون مواجه نشود.«
نیاز  مورد  خون  تامین  وظیفه  خون  انتقال  »سازمان  افزود:  خون  انتقال  سازمان  سخنگوی 
بیمارستان های سراسر کشور از جمله ۱۰۵ مرکز درمانی تهران را بر عهده دارد و بر اساس 

آمار ها استان تهران بیشترین مصرف کننده خون و فرآورده های خونی در کشور است.«
وی  افزود: »با افزایش مراجعه به بیمارستان ها به مراکز درمانی نیاز به خون و فرآورده های خونی 

افزایش پیدا کرده است و مردم باید مشارکت بیشتری در ابن زمینه داشته باشند.«

انتقال خون

آزمون

رئیس سازمان نظام پرستاری در نامه ای به رئیس 
اتخاذ  تصمیمات  به  توجه  »با  گفت:  جمهور 
در  کرونا  ملی  ستاد  و  دولت  هیات  در  شده 
مدت  کاهش  و  پنجشنبه ها  تعطیلی  خصوص 
ساعت کاری کارکنان دولت در روزهای هفته، 
توجه به حقوق پرستاران که در ایام تعطیلی و 

استراحت ندارند، ضروری است.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، محمد میرزابیگی 
اعمال ضریب افزایش حقوق پرستاران کرونا را 
خواستار شد. رئیس کل سازمان نظام پرستاری 
در نامه ای خطاب به حسن روحانی اعمال حقوق 
قانونی پرستاران را مبنی بر افزایش ضرایب حقوق 
و پرداخت کامل اضافه کاری آنان با توجه به 
نبود امکان تعطیلی و کاهش ساعت کاری آنان 

در ایام تعطیالت کرونا خواستار شد.
وی در نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری 
نوشت: »با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در 
هیات دولت و ستاد ملی کرونا؛ در خصوص 
تعطیلی پنجشنبه ها و کاهش مدت ساعت کاری 
جهت  )به  هفته  روزهای  در  دولت  کارکنان 
از جهتی  و  انرژی(  در مصرف  صرفه جویی 
تقلیل تعداد و ساعات کار کارکنان مذکور در 
شهرهای قرمز و نارنجی به ۳۰ و ۵۰ درصد 
توجه به حقوق پرستاران که در ایام تعطیلی و 

استراحت ندارند، ضروری است.
نظر به لزوم اجرای قانون ارتقای بهره وری، رعایت 
عدالت و ایجاد انگیزه در روحیه مدافعان سالمت 
و از جمله در حوزه پرستاری که به علت کمبود 
نیرو و نیز به دلیل آنکه با شروع هر موج کرونا، 
امکان کاهش ساعت کاری این همکاران مظلوم 
و از جان گذشته، وجود ندارد، خواسته جدی 
و مصرانه سازمان نظام پرستاری، از طرف تمام 
مدافعان سالمت و پرستاران خدوم و ایثارگر، 
برخورداری کامل این عزیزان از ضرایب افزایشی 
برابر با قانون ارتقای بهره وری و پرداخت بدون 
سقف اضافه کار آنان، در پایان هر ماه است و در 
صورتی که بهانه محدودیت در پرداخت بیش از 
٨۰ ساعت اضافه کاری وجود دارد، باید مطابق 
قانون به تمام این نیروها حق تمام وقتی تعلق 
گیرد. اگر چه در این ایام از هر فرصتی برای 
تقویت روحیه و توان خدمتی پرستاران باید بهره 

جست لیکن گویا در بسیاری از مراکز خدمت 
از  دور  ساعته،   ٢٤ طور  به  پرستاران،  رسانی، 
خانه، خانواده و در خطرناک ترین شرایط؛ سنگ 
زیرین آسیا بوده و حتی از حقوق اولیه خود نیز 

بهره مند نمی شوند.
بدون شک این اقدام حداقلی، کم ترین توقعی است 
که در راستای پاسداشت خدمات این عزیزان جان 
بر کف، مد نظر است و دنبال می شود؛ چرا که 
در طول یک سال و نیم گذشته این مدافعان جان 
برکف با تمام وجود و با کم ترین توقع از نظام 
سالمت و سالمت عموم مردم در سطح جامعه 
دفاع کردند و سبب سربلندی و موفقیت های 

نظام سالمت میهن عزیزمان شدند.
اما از مسئوالن ارشد کشورمان انتظار می رود با 
یک بررسی اجمالی در نحوه رفتار دولت مردان 
سایر کشورهای کرونا زده با پرستارانشان، اندکی 
بیشتر به فکر پرستاران باشند و با اجرای قانون 
دلگرمی  باعث  رهبری؛  معظم  مقام  منویات  و 
و افزایش انگیزه خدمتی همه مدافعان سالمت 
شوند. پیشاپیش از حسن نظر و توجه جناب 

عالی کمال تشکر را دارم. 
در  پرستاری،  نظام  سازمان  گزارش  اساس  بر 
بسیاری از کشورها برای خدمات پرستاران در 
دوران پاندمی کرونا مشوق هایی در نظر گرفته 
شده است؛ به عنوان مثال در انگلستان به همه 
کارکنان نظام سالمت  NHS مبلغ 7۳۵ پوند 

به عنوان تشویق پرداخت شده است.

در آلمان به همه کارکنان بیمارستانها ۱۵۰۰ یورو، 
در بسیاری از بیمارستانهای آمریکا ماهانه ٢۵۰۰ 
تا ۳۵۰۰ دالر به حقوق پرستاران اضافه شده و 
در ایالت کالیفرنیا ۱۰ هزار دالر به این نیروها به 
عنوان مشوق دوران کرونا پرداخت شده است. در 
لهستان نیز ماهانه ٢٢۵۰ یورو به عنوان غرامت به 
پرستاران شاغل در بیمارستان پرداخت می شود.
در ایران، بر اساس آیین نامه اجرایی قانون ارتقای 
بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت مصوب 
سال ۱۳٨٨، میزان ساعت کار کارکنان بالینی نظام 
سالمت شاغالن بالینی بیمارستانها و مراکز شبانه 
روزی )کشوری، لشکری و غیر دولتی( ٤٤ ساعت 
در هفته است و با توجه به صعوبت کار، سابقه 
خدمت و کار در نوبت کاری های غیرمتعارف، 
بر طبق دستورالعملی که به تفکیک مشاغل و نوع 
فعالیت توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح تعیین و ابالغ می شود، حداکثر تا هشت 

ساعت در هفته تقلیل می یابد.
کار  ساعات  نامه  آیین  این   ۵ ماده  اساس  بر 
کارکنان بالینی در بخش های دولتی و غیردولتی 
در نوبت های شب و ایام تعطیل با ضریب )۱.۵( 
محاسبه می شود. مشموالن این ماده اجازه کار 
بیش از ۱٢ ساعت متوالی را نداشته و می توانند 
ساعت   )٨۰( حداکثر  ماهانه  نیاز،  در صورت 
براساس دستورالعمل ماده )٢( این آیین نامه با 

توافق کارفرما اضافه کاری انجام دهند.

رئیس مرکز سنجش پزشکی به حقوق پرستاران در تعطیالت توجه کنید
مطرح کرد

برگزاری آزمون کارشناسی 
ارشد پزشکی در ۳۱ شهر

گفت:  پزشکی  سنجش  مرکز  رئیس 
»۳۱ شهر امتحانی و ۳۵ دانشگاه علوم 
پزشکی برای برگزاری آزمون کارشناسی 
ارشد گروه پزشکی سال ۱٤۰۰ در نظر 

گرفته ایم.«
در  هاشمی  سعید  سپید،  گزارش  به 
جوان  خبرنگاران  باشگاه  با  گفت وگو 
ارشد  کارشناسی  »آزمون  کرد:  اظهار 
گروه پزشکی سال ۱٤۰۰ در زمان مقرر 
یعنی در روز های پنج شنبه ۳۱ تیر و جمعه 
اول مرداد در حوزه های امتحانی تعیین 

شده برگزار می شود.«
وی افزود: »آزمون نوبت صبح از ساعت 
7:۳۰ و آزمون نوبت عصر رأس ساعت 

۱۶ آغاز خواهد شد.«

هاشمی ادامه داد: »حدود 7٢ هزار و ٨۶۵ 
نفر شرکت کننده در این آزمون داریم.«
هاشمی تصریح کرد: »در این بین حدود 
٤۳۵ نفر هم هستند که اعالم ابتال به کرونا 
آن ها  اسامی  منظور  همین  به  کرده اند، 
به دانشگاه ها داده شده تا در مکان های 

مجزایی از آن ها آزمون گرفته شود.«
رئیس مرکز سنجش پزشکی گفت: »۳۱ 
شهر امتحانی و ۳۵ دانشگاه علوم پزشکی 
برای برگزاری آزمون در نظر گرفته ایم.«
وی افزود: »دانشجویان نگران برگزاری 
آزمون نباشند زیرا تمام شیوه نامه های 
بهداشتی در این دو روز توسط معاونت 

بهداشت بررسی و اجرا خواهد شد.«
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برای تهیه کتاب راهنمای 
ملی سالمت خانواده مبلغ 
یکصدو بیست هزارتومان 

)قیمت کتاب ۱۵۰ هزارتومان 
است که پس از کسر ۲۰٪ تخفیف 

۱۲۰هزارتومان می شود(  
به شماره کارت 

 ۶۲۷۴۱۲۱۱۴۰۰۷۵۷۱۴
در وجه موسسه فرهنگی 

ابن سینای بزرگ واریز نموده 
و تصویر آن را به همراه 

۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ واتساپ کنید

۳۴۵ جلد تاکنون منتشر شده است بیش از ۰۰۰

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

20درصد 

ف تا پایان 
تخفی

مرداد 1400

شماره 1987 317 تیـر 1400



8

آمار جهانی کرونا خبـر

شماره 1987 31 تیـر 1400

شمارمبتالیان آمریکا  از۳۵ میلیون نفر گذشت

شمار مبتالیان به بیماری »کووید-19« ناشی از 
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 19۲ میلیون 
و ۲74 هزار و 819 نفر رسیده، مرگ چهار میلیون و 
133 هزار و 943 نفر نیز بر اثر ابتال به این بیماری 
تأیید شده و همچنین تاکنون 174 میلیون و 9۶0 هزار 
و 319 نفر از مبتالیان به کووید-19 بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، روند افزایش آمار ابتال به بیماری 
کووید-19 که تاکنون در ۲۲0 کشور و منطقه در جهان 
شیوع یافته است، ادامه دارد و این بیماری همچنان 
در دنیا قربانی می گیرد. آمریکا با بیش از 3۵ میلیون 
مبتال و بیش از ۶۲۵ هزار قربانی همچنان در صدر 
فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار 
دارد. بنابر جدول به روز شده در 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 چهارشنبه 

به ترتیب به شرح زیر است:
براساس این فهرست، هند نیز با آمار بیش از 31.۲ 
میلیون مبتال پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار 

دارد و آمار مبتالیان به کووید-19 در برزیل هم 
از 19.4 میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر 
سومین کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان 

است. همچنین پس از ایاالت متحده، کشورهای 
برزیل با بیش از ۵44 هزار و هند با بیش از 418 
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 ۲3۶ هزار و 
در پرو نیز بیش از 19۵ هزار نفر اعالم شده است.
همچنین روسیه با گذشتن از آمار 149 هزار قربانی 
تاکنون بیشترین تلفات کرونا را در بین کشورهای 
اروپایی داشته است. پس از آن نیز انگلیس با آمار 
بیش از 1۲8 هزار قربانی در جایگاه دوم تلفات 
کرونا در اروپا قرار گرفت. به عالوه کشورهای 
ایتالیا بیش از 1۲7 هزار، کلمبیا بیش از 117 هزار 
و فرانسه نیز بیش از 111 هزار فوتی بر اثر ابتال به 

بیماری کووید-19 را گزارش داده اند.
همچنین آرژانتین با بیش از 10۲ هزار، آلمان با بیش 
از 91 هزار، ایران با بیش از 87 هزار، اسپانیا با بیش 
از 81 هزار، لهستان با بیش از 7۵ هزار، اندونزی 
با بیش از 7۶ هزار، آفریقای جنوبی با بیش از ۶7 
هزار، اوکراین با بیش از ۵۲ هزار، ترکیه نیز با بیش 
از ۵0 هزار جانباخته دیگر کشورهایی هستند که 
تاکنون آمار باالی مرگ  و میر ناشی از کووید-19 
را ثبت کرده اند. به گزارش ایسنا، براساس آمار فوق 
در حال حاضر در ۲9 کشور، شمار مبتالیان از رقم 
یک میلیون عبور کرده  است و پس از ایاالت متحده، 
هند و برزیل - که سه کشور رکورددار شمار مبتالیان 
در دنیا هستند - کشورهای روسیه، فرانسه، ترکیه، 
انگلیس، آرژانتین، کلمبیا، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، ایران، 
لهستان، اندونزی، مکزیک، آفریقای جنوبی، اوکراین، 
پرو، هلند، جمهوری چک، شیلی، فیلیپین، عراق، 
کانادا، بنگالدش، بلژیک، سوئد و رومانی نیز بیش 

از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.

با توجه به جهش های ویروس کرونا و گسترش 
سریع ویروس در سطح جهان، سازمان جهانی 
بهداشت از تهدید خطرناک ترین جهش کرونا 

بعد از دلتا خبر داد.
جهانی  سازمان  کل  دبیر  سپید،  گزارش  به 
بهداشت در مورد تهدید خطر خطرناک ترین 

گونه کووید19 در جهان هشدار می دهد.
تدروس آدهانوم در سیزدهمین جلسه کمیته 
المپیک اظهار کرد: »ممکن است  بین المللی 
یک گونه ویروس کرونای جدید در جهان 
ظاهر شود که خطرناک تر از نوع دلتا باشد.«

به گفته آدهانوم، گسترش بیشتر عفونت در 
یک  ظهور  به  منجر  می تواند  جهان  سراسر 

گونه جدید شود.
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در توضیحات 

خود نسبت به هشدار پیدایش گونه خطرناک تر 
گفت: »هرچه ویروس کرونا گسترش یابد، 

انواع بیشتری از ویروس ظهور خواهد کرد و 
حتی خطرناک تر از نوع دلتا که اکنون صدمات 

زیادی وارد می کند، گریبان گیر خواهد بود. 
احتمال اینکه یکی از گونه ها بتواند نسبت به 
واکسن مصون باشد و ما را به همان روزهای 

ابتدا برگرداند، باالتر است.«
آدهانوم توضیح داد: »اکنون یک بحران بی سابقه 
وجود دارد که نیاز به اقدامات بی سابقه دارد.«
طی  در  بهداشت  جهانی  سازمان  دبیرکل 
سخنرانی خود، هدف اصلی این سازمان را 

در مبارزه با کووید19 نیز اعالم کرد.
وی تأکید کرد: »این کار برای اطمینان از واکسینه 
شدن 70 درصد جمعیت در هر کشور جهان 

تا سپتامبر ۲0۲۲ است.«
به گفته آدهانوم، همه گیری ممکن است قابل 
کنترل باشد اما پایان دادن به این مشکل، به 

11 میلیارد دوز داروی پیشگیرانه نیاز دارد.

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد

آمادگی برای خطرناک ترین گونه کرونا در سطح جهان



متخصصان انگلیسی تاکید کردند خبـر

واکسن کرونا برای کودکان ضروری نیست

کرد  اعالم  بریتانیا  ایمن سازی  و  واکسیناسیون  مشترک  کمیته 
را  ساله   ۱۵ تا   ۱۲ کودکان  همه  به  کرونا  واکسن  تزریق  که 

ضروری نمی داند.
بهداشت  وزارت  مشاور  تخصصی  نهاد  این  سپید،  گزارش  به 
انگلیسی توصیه کرده است به کودکانی که در این بازه سنی قرار 

دارند، تنها در صورتی  واکسن کرونا تزریق شود که به دلیل ابتال به 
بیماری زمینه ای در گروه های پرخطر کرونا قرار می گیرند و یا با 
فردی از گروه های در معرض خطر و آسیب پذیر زندگی می کنند.

اسکای نیوز در گزارش تازه ای منتشر کرد: »علت این تصمیم، 
در  کرونا  واکسن  بیشتر  مزایای  اثبات  برای  کافی  نبود شواهد 

مقابل خطرهای ناشی از آن برای کودکان، عنوان شده است.«
آدام فین، متخصص کودکان در دانشگاه بریستول و عضو کمیته 
این  »علت  گفت:  بریتانیا  ایمن سازی  و  واکسیناسیون  مشترک 
بزرگساالن  به  نسبت   کودکان  در  کرونا  که  است  آن  موضوع 
سرایت پذیری کمتری دارد و خطر ابتالی آنان به بیماری حاد 

کووید-۱۹ بسیار پایین است.«
به گفته او برخالف ویروس های دیگر مانند آنفلوانزا، ویروس 
عامل کووید-۱۹، کودکان را کمتر از بزرگساالن آلوده می کند، 
آن ها در موارد کمتری بیمار می شوند و خطر بیماری برایشان 

فوق العاده پایین است.
این متخصص در پاسخ به سوالی در رابطه با واکسیناسیون کودکان 
با هدف جلوگیری از انتقال گسترده ویروس کرونا از طریق آنان 
به دیگران گفت: »اگر واکسیناسیون برای خود کودکان فایده ای 
نداشته باشد، نمی توانیم فقط به  خاطر منفعتی که این کار برای 

بزرگساالن دارد، به کودکان هم واکسن بزنیم.«
به گزارش ایندیپندنت، ندیم زهاوی، مسئول برنامه واکسیناسیون 
کرونا در دولت انگلیس نیز چند روز پیش در مجلس عوام این 
کشور اعالم کرد که بنا به توصیه کمیته مشترک واکسیناسیون و 
ایمن سازی بریتانیا، کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله تنها در صورت ابتال به 
مشکالتی ازجمله اختالالت عصبی شدید، سندرم داون، ناتوانی 
شدید چندگانه در یادگیری و یا ضعف سیستم ایمنی بدن، باید 
واکسن کرونا دریافت کنند. همچنین اگر کودکان این بازه سنی 
با کسی زندگی می کنند که به ضعف سیستم ایمنی دچار است، 

می توانند واکسن دریافت کنند.ایسنا

ویروس  به  مبتالیان  تعداد 
صبح  تا  جهان،  در  کرونا 
بیش  به  تیر(   ۳۰( چهارشنبه 
هزار   ۲۷۲ و  میلیون   ۱۹۲ از 
نفر رسید و تعداد قربانیان این 
میلیون  چهار  از  نیز  ویروس 
و ۱۳۳ هزار نفر فراتر رفت.

حال  در  سپید،  گزارش  به 
 ۳۵ از  با بیش  حاضر آمریکا 
از  مبتال،  هزار   ۸۱ و  میلیون 
این  به  مبتالیان  تعداد  نظر 
قرار  اول  رده  در  ویروس 
دارد و کشورهای هند، برزیل 
و روسیه در رده های دوم تا 

هستند.  چهارم 
ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان 
رده  در  هم اکنون  کووید-۱۹ 
این  در  دارد.  قرار  سیزدهم 
اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور 
اول جهان از نظر تعداد مبتالیان 
جهان  کلی  آمار  تازه ترین  و 
را  کرونا  ویروس  درمورد 

می کنید. مشاهده 

آمار کرونا در جهان تا ۳۰ تیر
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با ابالغ معاونت درمان وزارت بهداشت، مرخصی های کادر درمان به مدت دو هفته لغو شد

با افزایش شمار مبتالیان و فوتی های کرونا، وزارت 
بهداشت دستور داده است که مرخصی کادر درمان 
تا دو هفته آینده لغو شود تا مراکز درمانی با توان 
صدردصدی برای مهار بیماری کرونا حاضر باشند. 
قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت 
هم با توجه به شیوع گسترده کرونای دلتا در 
کشور ضمن اعالم شرایط اضطراری در نامه ای 
به روسای دانشگاه های کشور، تاکید کرده است: 
»باید مرخصی کادر درمان تا دو هفته لغو شود 
و ظرفیت بیمارستان ها به طور کامل به درمان 

کووید ١٩ اختصاص پیدا کند.«
اورژانس  بخش  رئیس  کرمانپور،  حسین 
بیمارستان سینا هم با اشاره به وضعیت حاد در 
بسیاری از مراکز درمانی، تاکید کرد: »در حال 
حاضر بیمارستان ها پر، نگران کننده و خسته کننده 
هستند. روزانه ده ها تماس داریم که دنبال تخت 
برای بستری بیمار هستند و حتی گاهی کف 
اورژانس هم پتو پهن می کنند که بیمار نرود. در 
تهران صف طویلی است و در شهرستان ها هم به 
نظر نمی رسد که بهتر از اینجا باشد. شدیدا تخت 
کم است و بیشتر هم جوانان گرفتار می شوند. 
بدتر از همه اینکه گاهی یک فامیل باهم می آیند. 
در عروسی ۵۰ تا ۶۰ نفر باهم بوده اند و همه 

باهم مبتال شده اند.«
هم زمان با اوج گرفتن موج پنجم کرونا با سویه 
دلتا، وزارت بهداشت نیز اعالم کرده است که 
وضعیت اضطراری است. بر اساس آمار رسمی 
وزارت بهداشت، در موج پنجم ابتال به ویروس 
کرونا با سویه دلتا که رفته رفته به نقطه اوج خود 
نردیک می شود، آمار جان باختگان بار دیگر از مرز 
۲۰۰ تن در روز فراتر رفته است. تعداد مبتالیان 
هم در اغلب نقاط کشور در حال افزایش است. 
با وجود آنکه ستاد ملی مقابله با کرونا، دستور 
تعطیلی شش روزه دو استان  تهران و البرز را 
صادر کرده، اما هنوز این تعطیلی ها نتوانسته است 
در کاهش آمار مبتالیان و فوتی ها تاثیر بگذارد.
تحقیقات  مرکز  رئیس  ناجی،  علیرضا 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  ویروس شناسی 
بهشتی هم گفته است که در دو هفته آینده، آمار 
مبتالیان و به دنبال آن مرگ ومیر باز هم افزایش 
خواهد یافت. به گفته او، قرنطینه نکردن شهرها، 
روند کند واکسیناسیون و رعایت نکردن بهداشت 
اجتماعی از دالیل اصلی »سهمگین تر« شدن موج 

پنجم کرونا نسبت به موج های قبلی است. 
کشور  در  کرونا  اضطراری  شرایط  اعالم 
بیمارستان ها  همه  ظرفیت  تخصیص  و 
است  حالی  در  کرونا  به  مبتال  بیماران  به 
از  بسیاری  ظرفیت  گذشته  روزهای  از  که 
کارشناسان  است.  شده  تکمیل  بیمارستان ها 
کنترل  برای  باید  دولت  که  کرده اند  تاکید 
گسترش  از  جلوگیری  و  کرونا  ویروس 
به  دهد؛  انجام  همه جانبه ای  اقدام های  آن 

دیگر  به  نسبت  دلتا  سویه  اینکه  خصوص 
است. مسری تر  کرونا  جهش های 

روزهای سخت کادر درمان تا دو هفته آینده
افزایش آمار مبتالیان، پر شدن ظرفیت تخت های 
بستری و لغو مرخصی ها تا دو هفته آینده، همه 
و  سخت تر  روزهای  که  دارد  آن  از  حکایت 
طاقت فرساتری در انتظار کادر درمان خواهد بود.
کادر درمان را می توان یکی از گروه های بسیار 
آسیب پذیر در برابر کرونا دانست. در دوران نبرد 

با کرونا که حاال به حدود ١7 ماه متوالی رسیده 
است،بسیاری از پزشکان جوان و رزیدنت ها در 
صف اول ارائه خدمت به بیماران بودند. خیلی 
از آنها با دستمزدهای پایین در مراکز درمان کرونا 
مشغول به کار بودند و بار بزرگی را از دوش مراکز 
درمانی برداشتند. بسیاری از کارشناسان سالمت 
تاکید دارند که میزان دستمزد این پزشکان جوان 
با مجموعه وظایف سنگین آنها همخوانی ندارد. 
آنها می گویند وقتی یک پزشک جوان از جان و 
سالمتش گذشته است و فداکارانه در مراکز درمان 
کرونا خدمت می کند، حداقل باید شرایطی فراهم 

باشد که تامین معیشت او دچار مشکل نشود.
حتی آن گروه از پزشکان جوان هم که به طور 
مستقیم در مراکز درمان کرونا فعالیتی نداشتند، 
مصون از بیماری کرونا نبودند. آنها مراکز درمانی 
را در دوران کرونا ترک نکردند و همچنان هم پای 
کار هستند. با این وجود صاحبنظران نظام سالمت 
بر این نکته اتفاق نظر دارند که باید تسهیالت 
مناسبی هم در اختیار این گروه از پزشکان جوان 
قرار بگیرد تا با فراغ خاطر و دلگرمی به ادامه کار 
بپردازند. با توجه به سرمایه های هنگفتی که برای 
آموزش پزشکان جوان صرف شده، حمایت نکردن 
از آنها بعد از فارغ التحصیلی، ممکن است پزشکان 
جوان را به شغل های دیگری بکشاند و یا اینکه 

آنها را راهی کشورهای دیگر کند.
با توجه به تشدید پاندمی کرونا، نیروهای فعال 
در طرح نیروی انسانی نیز با فرسایش و خستگی 
مفرط مواجه هستند. جدای از این بحث که آیا 
باید طرح خدمت اجباری جامعه پزشکی حذف 

شود یا خیر، حمایت از نیروهای طرحی در مقطع 
فعلی می تواند انگیزه آنها را برای تداوم خدمت 

در دوران کرونا افزایش دهد. 
از سوی دیگر، شدت گرفتن موج پنجم کرونا به 
طور مستقیم بر سختی کار پرستاران هم اضافه 
خواهد کرد. با افزایش روزافزون آمار بیماران 
بستری در مراکز درمان کرونا، دوباره روزهای 
سخت و پراضطراب پرستاران آغاز شده است. 
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که بخش عمده ای 
از آسیب های موج پنجم کرونا، متوجه جامعه 
پرستاری خواهد شد. با افزایش آمار مبتالیان به 
کرونا، فشار کاری پرستاران هم چند برابر می شود. 
پرستاران فعال در مراکز درمان کرونا حدود ١7 ماه 
است که تحت شدیدترین فشار کاری و فرسودگی 
شغلی قرار دارند. بیم آن می رود که با تشدید موج 
پنجم کرونا، فشار کاری آنها چند برابر شود و 
خستگی و فرسودگی پرستاران افزایش پیدا کند.

کمبود کادر درمان، بحران پنهان 
درموج پنجم

همچنین سیما شیرانی، پرستار فعال در بخش های 
درمان کرونا نیز در گفتگو با سپید به مشکالت 
پرستاران در این بخش ها اشاره می کند و می گوید: 
»مدت هاست که گفته می شود نیروهای جدید به 
مراکز درمان کرونا جذب می شوند، اما تاکنون 
چنین اتفاقی نیفتاده است. چندین ماه است که 
با کمترین نیرو در حال خدمت به بیماران مبتال 

به کرونا هستیم.«
ادامه در صفحه 11 

دو هفته نفسگیر در انتظار کادر درمان
ظرفیت بیمارستان ها به طور کامل به درمان کرونا اختصاص پیدا کرد

با افزایش شمار مبتالیان و 
فوتی های کرونا، وزارت بهداشت 

دستور داده است که مرخصی 
کادر درمان تا دو هفته آینده 

لغو شود تا مراکز درمانی با توان 
صدردصدی برای مهار بیماری 
کرونا حاضر باشند. قاسم جان 

بابایی، معاون درمان وزارت 
بهداشت هم با توجه به شیوع 
گسترده کرونای دلتا در کشور 

ضمن اعالم شرایط اضطراری در 
نامه ای به روسای دانشگاه های 

کشور، تاکید کرده است که باید 
مرخصی کادر درمان تا دو هفته 
لغو شود و ظرفیت بیمارستان ها 

به طور کامل به درمان کووید ١٩ 
اختصاص پیدا کند
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 ادامه از صفحه 10
بخصوص  پرستار  »کمبود  می کند:  تاکید  او 
محسوس تری  شکل  به  شب  شیفت های  در 
وجود دارد که باید برای رفع این مشکل، فکر 
به  پرستاران  از  عاجلی شود. همچنین خیلی 
دلیل فشار کاری زیاد نمی توانند به مرخصی 
کاری های  اضافه  انجام  به  مجبور  و  بروند 
طوالنی هستند. در صورت تشدید شیوع کرونا، 
مجموعه مشکالت پرستاران هم بیشتر خواهد 
شد و میزان خستگی و فرسودگی پرستاران، 

می شود.« تشدید 
همچنین مهدیه صمدیاری، دیگر پرستار فعال 
در بخش درمان کرونا نیز به سپید می گوید: 
»کار در بخش های کرونایی، اصال قابل قیاس 
با کار کردن در هیچ کدام از بخش های درمانی 
نیست. جدای از عوارض جسمی و خستگی 
شدید کادر پرستاری، وضعیت روحی و روانی 
نیست.  مطلوب  چندان  نیز  پرستاران  اغلب 
صحنه های  با  روز  هر  پرستاران،  از  خیلی 
مرگ و میر مواجه می شوند. کار طاقت فرسا 
به مدت طوالنی در بخش های مراقبت ویژه، 
مشکالت افسردگی و اضطراب در بین جامعه 

پرستاری را افزایش داده است.«
او خاطرنشان می کند: »نیاز داریم که حمایت 
صورت  پرستاری  کادر  از  روانی  و  روحی 

گیرد و خدمات سالمت روان در اختیار جامعه 
بیماران  با  روزه  هر  مواجهه  باشد.  پرستاری 
در وضعیت  آنها  از  خیلی  که  کرونا  به  مبتال 
روحی  وضعیت  دارند،  قرار  بیماری  حاد 
بسیار شکننده تر کرده است. در  را  پرستاران 
این شرایط نباید حفظ سالمت روانی پرستاران، 
فراموش شود. باید نیروهای ویژه ای برای ارائه 
به کادر درمان وجود  خدمات سالمت روان 
بهیاران  و  پرستاران  پزشکان،  تا  باشد  داشته 
بتوانند با توان روحی و روانی بیشتری به ادامه 

بپردازند.« خدمت 

از سوی دیگر، راحله هوشمند، پرستار فعال 
در بخش درمان کرونا نیز در گفتگو با سپید به 
بخش دیگری از مشکالت جامعه پرستاری در 
دوران کرونا اشاره می کند و می گوید: »شاید 
خیلی از مردم با خودشان فکر کنند که دریافتی 
بیشتر شده است،  پرستاران در دوران کرونا 
اما در خیلی از مراکز درمانی اینطور نیست. 
اعالم  پرستاران  به  درمانی  مراکز  برخی  در 
می کنند که چون درآمد اختصاصی بیمارستان 
کاهش پیدا کرده است، مجبوریم کارانه شما را 

کاهش دهیم و یا دیرتر پرداخت کنیم. یعنی نه 
تنها درآمد برخی پرستاران بیشتر نشده است، 
بلکه برخی از پرستاران با کاهش درآمد هم 

مواجه شده اند.«
او یادآور می شود: »پرستاران در بخش دولتی 
با افزایش شدید حجم کاری مواجه شده اند و 
پرستاران در بخش خصوصی نیز با خطر تعدیل 
درمانی  مراکز  برخی  در  هستند.  روبرو  نیرو 
بیمارستان ها  اینکه درآمد  با اعالم  خصوصی 
تعدیل  سراغ  همه  از  اول  است،  شده  کمتر 
پرستاران می روند تا هزینه ها را کاهش دهند. 
نباید به پرستاران به دید سپر بال نگاه شود. 
یعنی نباید به این شکل باشد که تا وقتی به 
کنیم،  تقدیر  آنها  از  شفاهی  داریم،  نیاز  آنها 
اما وقتی پای عمل رسید، مزد فداکاری شان را 
پرداخت نکنیم. همچنین با توجه به اینکه در 
بخش های درمان کرونا، همراه بیمار نمی تواند 
بار  به  نیز  مساله  همین  باشد،  داشته  حضور 

کاری پرستاران اضافه کرده است.«
پرستاری  حوزه  صنفی  فعال  رمضانی،  کمال 
به ضرورت حمایت  اشاره  با  هم  بابلسر  در 
از پرستاران مبتال به کرونا، تاکید کرد: »الزم 
است برای پرستارانی که دچار عارضه کرونا 

شده اند، با توجه به اینکه عوارض این بیماری 
است،  مانده  باقی  همچنان  افراد  این  برای 
بگیرند.  قرار  روحی  و  مالی  حمایت  مورد 
پرستار  نیروی  کمبود  کرونا  بحران  با شروع 
نیروی  است جذب  نیاز  بنابراین  شد.  بیشتر 
پرستار سریع تر انجام شود. همچنین امیدوارم 
بهداشتی،  یک  پروتکل های  با رعایت  مردم 
مقدار بیشتر وضعیت پرستاران و کادر درمان 

را رعایت کنند.«
همچنین ضیاالحمید دامنی، فعال صنفی حوزه 
پرستاری در ایرانشهر هم گفت: »کمبود نیروی 
پرستار به خصوص در استان های کم برخوردار 
مثل سیستان و بلوچستان و در دانشگاه های 
پرستار  نسبت  است.  مشهود  کامال  همجوار 
به  دهم  هشت  حدود  بیمارستانی  تخت  به 
نسبت  که  است  بیمارستانی  تخت  هر  ازای 
نیروی  کمبود  است.  پایین تر  استانداردها  به 
پرستاری به حدی است که در برخی مراکز 

به پرستاران مرخصی داده نمی شود.«

تقاضای کادر درمان برای رعایت بیشتر 
پروتکل های بهداشتی

نمایندگان جامعه پرستاری می گویند عوارض 
و تبعات تشدید موج پنجم کرونا، پرستاران را 
بیش از هر گروه دیگری درگیر خواهد کرد. 
حسین جعفری، فعال حوزه پرستاری هم تاکید 
می کند: »معضل اصلی که سبب آسیب جسمی 
و روحی برای پرستاران می شود، بحث کمبود 
است  صورتی  در  این  است.  انسانی  نیروی 
پیدا  افزایش  بیمارستانی  تعداد تخت های  که 
کرده، ولی در قبال آن جذب نیرویی صورت 
باشیم که در  باید توجه داشته  نگرفته است. 
نیروی  با  مناسب  ساخت  زیر  نگرفتن  نظر 
انسانی، سبب بروز مشکالت و آسیب ها در 

می شود.« پرستاری  جامعه 
داریم  درخواست  مردم  »از  کرد:  اظهار  وی 
کنند.  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های 
بی توجهی به پروتکل ها موجب آسیب رسیدن 
جدی به کادر درمان و مردم می شود. خواهش 
می کنیم مردم مراقب سالمتی خودشان و کادر 
برخی  سخت،  دوران  این  در  باشند.  درمان 
و حتی  کرونا شدند  بیماری  دچار  پرستاران 
بعد از مدتی که بهبود یافتند، دچار عوارض 

شدند.« متعدد 
صنفی  فعال  شمسی،  شمس الدین  همچنین 
برای  »باید  کرد:  تاکید  هم  پرستاری  حوزه 
محافظت از پرستاران، اقداماتی مثل افزایش 
نیروی انسانی صورت بگیرد. همچنین از مردم 
می خواهیم واقعا پروتکل های بهداشتی را بطور 
و  خودشان  بخاطر  اول  کنند،  رعایت  جدی 

بعد بخاطر کادر درمان. «
او ضمن هشدار نسبت به مهاجرت پرستاران 
در ایام کرونا، گفت: »ما در خصوص مهاجرت 
پرستاران در ایام کرونا هشدار دادیم. تعدادی 
از پرستاران ما در دوران کرونا مهاجرت کردند، 
فراهم  برایشان  را  خوبی  شرایط  اینکه  برای 
آنها می شود.  باعث مهاجرت  می کنند. همین 
قبال داشتن مدرک زبان برای مهاجرت پرستاران 
شرط مهمی بود که برخی کشورها، این شرط 
را هم برداشتند. در نتیجه، جذب پرستاران در 
این کشورها آسان تر شده است. البته عمده  این 

نخبه هستند.« نیروها که می روند، 

هم زمان با اوج گرفتن موج 
پنجم کرونا با سویه دلتا، وزارت 

بهداشت نیز اعالم کرده است که 
وضعیت اضطراری است. بر اساس 

آمار رسمی وزارت بهداشت، در 
موج پنجم ابتال به ویروس کرونا 

با سویه دلتا که رفته رفته به 
نقطه اوج خود نردیک می شود، 

آمار جان باختگان بار دیگر از مرز 
۲۰۰ تن در روز فراتر رفته است. 

تعداد مبتالیان هم در اغلب نقاط 
کشور در حال افزایش است. 

با وجود آنکه ستاد ملی مقابله با 
کرونا، دستور تعطیلی شش روزه 
دو استان  تهران و البرز را صادر 

کرده، اما هنوز این تعطیلی ها 
نتوانسته است در کاهش آمار 
مبتالیان و فوتی ها تاثیر بگذارد
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کرمانپور: در حال حاضر 
بیمارستان ها پر، نگران کننده و 

خسته کننده هستند. روزانه ده ها 
تماس داریم که دنبال تخت برای 
بستری بیمار هستند و حتی گاهی 

کف اورژانس هم پتو پهن می کنند 
که بیمار نرود. در تهران صف 

طویلی است و در شهرستان ها 
هم به نظر نمی رسد که بهتر از 

اینجا باشد. شدیدا تخت کم 
است و بیشتر هم جوانان گرفتار 

می شوند. بدتر از همه اینکه 
گاهی یک فامیل باهم می آیند. 
در عروسی ۵۰ تا ۶۰ نفر باهم 

بوده اند و همه باهم مبتال شده اند

افزایش آمار مبتالیان، پر شدن 
ظرفیت تخت های بستری و لغو 

مرخصی ها تا دو هفته آینده، همه 
حکایت از آن دارد که روزهای 
سخت تر و طاقت فرساتری در 

انتظار کادر درمان خواهد بود. 
شدت گرفتن موج پنجم کرونا 
به طور مستقیم بر سختی کار 

پرستاران هم اضافه خواهد کرد. 
با افزایش روزافزون آمار بیماران 

بستری در مراکز درمان کرونا، 
دوباره روزهای سخت و پراضطراب 

پرستاران آغاز شده است. 
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند 

که بخش عمده ای از آسیب های 
موج پنجم کرونا، متوجه جامعه 

پرستاری خواهد شد
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مسعود یونسیان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت وگو با سپید تشریح کرد

  یاسر مختاری
افزایش مبتالیان به کرونا در پی پیک پنجم این 
بیماری در ایران رکوردهای تازه ای را در این 
دو روز ثبت کرده است. این در حالی است که 
بیمارستان ها به ویژه در پایتخت، دیگر ظرفیت 
حتی  و  ندارند  بیماران  بستری  برای  را  الزم 
بیمارستان های  برپایی  به  اقدام  آنان  از  برخی 
وضعیت،  این  علی رغم  کرده اند.  صحرایی 
اپیدمیولوژیست ها هنوز چشم انداز روشنی برای 
پایان اوج این پیک و حتی پایان آن متصور نیستند.
به گزارش سپید، میزان مبتالیان شناسایی شده 
کرونا در کشور به بیش از 27 هزار نفر در روز 
رسیده است که این میزان بسیار بیشتر از روزهای 
اوج پیک چهارم در کشور است. به گفته بسیاری 
از مدیران بیمارستان ها به ویژه در تهران دیگر 
جدید  بیمار  بستری  و  پذیرش  برای  ظرفیتی 
وجود ندارد و تمام تخت های بیمارستانی  در 
اشغال بیماران کرونا است و بیمارستان ها دچار 
کمبود اکسیژن و دستگاه های ونتیالتور هستند. 
 حسین کرمانپور مدیر اورژانس بیمارستان سینا 
در این رابطه اظهار کرد: »در پیک های کرونا از 
جمله موج پنجم که اکنون با آن دست و پنجه نرم 
می کنیم، نه تنها پایتخت بلکه تمام بیمارستان های 
کشور با کمبود اکسیژن مواجه می شوند، چراکه 
اساسا تا قبل از کرونا ما گمان نمی کردیم که 
می تواند  ساز  اکسیژن  دستگاه های  فرسودگی 
برایمان درد سرساز شود. در دوره شیوع کرونا 
نیز با وجود تأمین تعداد زیادی از این دستگاه، 
به  نمی توانند  موجود  سازهای  اکسیژن  بازهم 
اندازه کافی اکسیژن مورد نیاز بیماران را تأمین 
کنند و تحریم ها نیز مانع از آن شده است که 
بتوانیم به راحتی اکسیژن سازهای بیمارستان های 

کشور را به روزرسانی کنیم.«
در همین حال خبرهایی که از استان های مختلف 
نیز می رسد حاکی از این است که کمبود تخت 
در برخی از بیمارستان های شهرستان ها وجود 
دارد. این موضوع در حال حاضر در استان چهار 

محال و بختیاری وجود دارد.
پزشکی،  علوم  دانشگاه  رئیس  شیرانی  مجید   
خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری 
در همین رابطه گفت: »کمبود تخت بیمارستانی 
به دنبال شلوغی بیمارستان ها مهمترین چالش 
برای مواجهه با افزایش تعداد بیماران بستری 
در پیک پنجم کرونا است. هر ساله در فصل 
تابستان با افزایش تعداد مسافران و وجود عشایر 
بین 40 تا ۵0 درصد به مراجعات بیمارستان های 
استان اضافه می شود و امسال نیز چنین موضوعی 
کردن  خالی  اساس  این  بر  است.  شده  تکرار 
این بخش ها برای بیمارستان مبتال به کرونا کار 

سختی است.«
کرمان  استان  در  در حال حاضر  این موضوع 
که به گفته معاون درمان وزیر بهداشت در یک 

وضعیت بحرانی به سر می برد به وجود آمده 
است اما جان بابایی گفته است که مشکل کمبود 

تخت در این استان مرتفع شده است.
 وضعیت تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان ها با 
توجه به افزایش بیماران در پی پیک پنجم کرونا 
و سرایت پذیری فوق العاده زیاد ویروس دلتا از 
حدود دو هفته قبل در پایتخت آغاز شد. بر اساس 
مشاهدات خبرنگار سپید، این وضعیت به گونه ای 
است که برخی از بیماران یا باید ساعت های طوالنی 
در اورژانس یک بیمارستان بستری شوند تا تخت 
خالی برای آنان در بخش یا آی سی یو پیدا شود 
و یا اینکه به بیمارستان های خصوصی مراجعه 

کنند. با این حال برخی از بیماران در تهران هم 
در نهایت در بیمارستان های  شهرستان های اطراف 
مانند گرمسار بستری می شوند. آنچه مسلم است 
ظرفیت بیمارستان ها نه تنها در ایران که در تمامی 
جهان سقف مشخصی دارد و افزایش روزانه بیماران 
می تواند خارج از توان آنان باشد. موضوع افزایش 
بیماران در پیک پنجم کرونا بسیار جدی است. 
چنانکه تمامی مرخصی های کادرهای درمانی در 
بخشنامه ای از سوی معاون درمان وزیر بهداشت 
لغو شد. با این حال سرعت کنونی واکسیناسیون 
که در روزهای گذشته افزایش پیدا کرد هنوز برای 
بسیاری از کارشناسان رضایت بخش نیست. از 
سوی دیگر تعطیلی این روزها که از سوی ستاد 
ملی کرونا برای پایتخت در نظر گرفته شده است 
نیز به نظر این افراد با توجه به افزایش مسافرت ها 
نه تنها کمکی به کاهش بیماری نمی کند بلکه 
این  با  می شود.  بیماری  بیشتر  انتشار  موجب 
حال این پرسش به وجود می آید که وضعیت 
کنونی و چشم انداز اپیدمیولوژیک پیک پنجم 

چگونه است؟
 

چشم انداز اپیدمیولوژیک پیک پنجم کرونا
مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و عضو هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت وگو 
با سپید در رابطه با آخرین وضعیت پیک پنجم 
کرونا در کشور اظهار کرد: »در مورد واکسن 

کرونا رئیس جمهوری گفته است که 7 میلیون 
امیدوارم  دوز واکسن قرار است وارد شود و 
این کار زودتر انجام شود. نکته مهم این است 
واکسینه  امروز همه جمعیت هدف  اگر  حتی 
شوند برای موج پنجم کمکی نمی کند. اگر امروز 
کسی دوز اول واکسن را تزریق کند و سه هفته 
بعد از آن دوز دوم تزریق شود تازه در بعد از 
تا آن موقع  اثرات واکسن آغاز می شود و  آن 

نمی دانیم چه اتفاقاتی رخ می دهد.«
وی در مورد تعطیلی ها و تأثیر آن بر کاهش بیماری 
نیز اظهار کرد: »اخباری که بعضاً به صورت رسمی 
و بعضاً غیر رسمی ازجاده های منتهی به شمال می 
رسد، حاکی از این این است که تنهابخش کوچکی 
از خودروهایی که عازم استان های شمالی کشور 
بوده اند بازگردانده شده و اکثریت آن ها یا جرایم 
را پرداخت کرده اند و به مقصد رسیده اند یا از 
مسیرهایی رفته اند که حتی جریمه هم نشده اند. 
باید توجه داشته باشیم که جریمه کردن هدف 
اصلی نبوده و منظور، بازدارندگی از جابجایی بین 
استانی است. از طرف دیگر در اخبار می شنویم 
به دنبال ممانعت از خروج خودروهای شخصی، 
هجوم مسافرین به وسایل نقلیه عمومی رخ داده و 
متاسفانه بعضاً حتی نکات حداقلی رعایت فاصله 
در این وسایل نیز رعایت نشده و این همان پدیده 

سوق دادن مردم از بد به بدتر است. 
ادامه در صفحه 13 

تعطیلی؛ بازدارنده یا عامل انتشار ویروس؟
آمار مرگ و میر در اوج پیک پنجم، حداقل دوبرابر آمار کنونی خواهد بود و به ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر در روز خواهد رسید

یونسیان: حتی اگر امروز 
همه جمعیت هدف واکسینه 
شوند برای موج پنجم کمکی 

نمی کند. اگر امروز کسی دوز 
اول واکسن را تزریق کند و 

سه هفته بعد از آن دوز دوم 
تزریق شود تازه بعد از آن 
اثرات واکسن آغاز می شود 
و تا آن موقع نمی دانیم چه 

اتفاقاتی رخ می دهد
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 ادامه از صفحه 12
از  بیشتر  شرایط،  این  با  تهران  تعطیلی  عمال 
آن که کمک کننده باشد به انتشار بیشتر بیماری 
کمک می کند. یکی از معضالت این است که 
اعمال  به درستی  مقررات خود را نمی توانیم 
موضوع  یک  معضل،  این  ریشه یابی  و  کنیم 
جامعه شناسی است و مطالعه عمیقی می خواهد.« 
وی در رابطه با وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری 
پنجم  پیک  قله  نوک  به  هنوز  »ما  گفت:  نیز 
نرسیده ایم اما از لحاظ تعداد موارد، پیک چهارم 
را پشت سر گذاشتیم و متأسفانه نمی دانیم که 
چه زمانی به اوج پیک رسیده و مرحله نزولی 

آغاز خواهد شد.«
تعداد  »اگرچه  کرد:  بیان  اپیدمیولوژیست  این 
مرگ های این پیک هنوز به اندازه تعداد مرگ های 
مرگ،  موج  متأسفانه  اما  نیست  چهارم  پیک 
تأخیری دوهفته ای نسبت به ابتال دارد و این 

را هم نمی توان پیشبینی کرد که چه زمان اوج 
من  برداشت  داشت.  خواهیم  را  میر  و  مرگ  
پیک  اوج  در  میر  و  مرگ  آمار  که  است  این 
پنجم، حداقل دو برابر آمار کنونی خواهد بود 

و به 400 تا 500 نفر در روز خواهد رسید.«
یونسیان در ادامه افزود: »ویروسی که سرایت 
پذیری آن 1.5 برابر ویروسی است که مسئول 
است  شده  غالب  اکنون  و  بود  چهارم  موج 
برای  کنترلی  اقدامات  بیشتر  برابر   1.5 باید 
باید منتظر  این صورت  انجام داد در غیر  آن 

عواقب آن باشیم.«
امکانات  لحاظ  به  چون  »ما  داد:  ادامه  وی 
بیمارستانی مانند تخت ها، اکسیژن و آی  سی یو 
نیم  و  یک  موارد  تعداد  وقتی  داریم،  سقف 
برابر می شود الزاما تعداد موارد شدید و مرگ 
و میرها یک و نیم برابر نمی شود به این دلیل 
هر  و  بوده  ما  ظرفیت  مازاد  افرادی  اینها  که 

اتفاقی ممکن است رخ دهد.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
تأکید کرد: »من به شدت نگران هستم و تنها 
که شرایط  منتظر هستم  و  داشته  امید  این  به 

طبیعی و شرایط ایمنی افرادی که قبال به دلیل 
ابتال، ایمن شده اند باعث شود که موج، روند 

نزولی خود را آغاز کند.«
وی یادآور شد: »با توجه به مطالعه نظام مندی 
که وزارت بهداشت انجام داده، مشخص شده 
است که بین 30 تا 40 درصد افراد جامعه تا 
پاییز به این بیماری مبتال شده بودند. پس از 
افراد  و  داشتیم  را  و چهارم  موج سوم  پاییز، 
این  برآورد، مبتال شدند و  از آن  زیادی پس 
موضوع ما را به این سمت می برد که تصور 
کنیم اگر بیش از نیمی از جمعیت کشور مبتال 
شده و همه اینها مصون نشده باشند درصد قابل 
مالحظه ای از آنها یک مصونیت نسبی دارند. 
سرایت  با  نسبی  مصونیت  این  که  امیدواریم 

پذیری ویروس دلتا مقابله کند.«
 یونسیان با بیان اینکه سرایت پذیری ویروس 
دلتا 1.6 برابر واریانت آلفا و حدود دو یا سه 
برابر ویروس چینی است، گفت: »این وضعیت، 
کفه بد ترازو است. از سوی دیگر حدود 50 
قسمت  و  شده اند  مبتال  جامعه  درصد   60 تا 
اعظم کسانی که مبتال شده اند هم حداقل ایمنی 
را دارند و این ایمنی سعی می کند با سرایت 

پذیری بیشتر مقابله می کند.« 
وی ضمن انتقاد از پروتکل شکنی ها در جامعه 
اظهار کرد: »با این رفتارهایی که مشاهده می کنیم 
به نظر می رسد دیگر مردم هم عالقه زیادی برای 
مراقبت از خود و عزیزانشان ندارند. جمعی با 
این تعطیلی ها به دنبال مسافرت رفتن بوده و 
جمعی دیگر به دنبال تجمعات مذهبی هستند و 
آنچه برای مردم ما اولویت نیست سالمت است.«
وی افزود: »البته مردم خسته شده اند. این موضوع 
در همه جای دنیا نیز وجود دارد اما بیشتر مردم 
کشورهای ثروت مند دنیا از یک حمایت دولتی 
ما  مردم  صورتی  در  هستند  برخوردار  نسبی 
کمترین حمایت را داشته اند و من این خستگی 
را می پذیرم . متأسفانه ما یاد گرفته ایم تا زمانی 
که خود یا عزیزانمان مبتال نشویم عموما به عمق 
نمی برده و همین موضوع موجب  پی  فاجعه 

سهل انگاری بیشتر از جانب ما است.«

یونسیان: اگر بیش از 
نیمی از جمعیت کشور 
مبتال شده و همه اینها 

مصون نشده باشند درصد 
قابل مالحظه ای از آنها یک 

مصونیت نسبی دارند. 
امیدواریم که این مصونیت 

نسبی با سرایت پذیری 
ویروس دلتا مقابله کند
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