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کشوری مقابله با کرونا:  اُمیکرون 
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  مسعود یونسیان، عضو کمیته علمی 
کشوری مقابله با کرونا: اُمیکرون در کشور 
رو به افزایش و مداخالت اقناعی و اجباری 

برای واکسیناسیون الزم است
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یونسیان، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اعالم کرد خبـر

»اُمیکرون« در کشور همچنان رو به افزایش
لزوم مداخالت اقناعی و اجباری برای واکسیناسیون

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با تاکید بر 
لزوم مداخالت اقناعی و اجباری برای واکسیناسیون 
کرونا گفت: »از جمعیت ۶۷ میلیون نفری که انتظار 
داشتیم واکسن تزریق کنند، حدود ۶0 میلیون نفر 
برای دوز اول واکسینه شدند، ولی سرعت موارد 
جدید تزریق بسیار کاهش یافته است؛ تا جایی 
که تزریق نوبت اول به روزی حدود 50 هزار نفر 

رسیده و این موضوع نگران کننده است.«
به گزارش سپید، مسعود یونسیان در گفت وگو با 
ایسنا گفت: »طی مدت اخیر که امیکرون وارد کشور 
ما شده، همانطور که انتظار می رفت رو به افزایش 
است و بر اساس بررسی های صورت گرفته هنوز 
سویه غالب نشده است؛ اما به نظر می رسد یک 
سوم یا یک چهارم موارد ابتال از این سویه باشد.«

وی تاکید کرد: »اینکه موارد اعالم شده بیش از موارد 
رسمی مبتالیان باشد، همیشه و در همه جای دنیا 
چنین است؛ زیرا نه برای همه تست مخصوص 
انجام می شود و نه تست حساسیت 100 درصدی 
دارد که موارد را دقیقا مشخص کند. بر این اساس 
تعمدی در کمتر گزارش کردن تعداد موارد نیست، 
ولی همیشه همه جای دنیا تعداد مبتالیان بیش از 

موارد گزارش شده است.«
وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نمی توان امیکرون 
را یک سرماخوردگی درنظر گرفت، تصریح کرد: 
»ابتال به این سویه شدیدتر از سرماخوردگی است 
و می تواند موارد بستری و منجر به مرگ هم داشته 
باشد؛ اگرچه شدت آن قدری کمتر از واریانت 
دلتا است، اما آنقدر شدت کمتر نیست که بگوییم 

مانند سرماخوردگی است و نگران آن نباشیم. این 
سویه می تواند به شدت تعداد موارد را افزایش 
دهد که با این اتفاق همان درصد کمی هم که 
نیاز به بستری و ونتیالتور دارند می تواند سیستم 

بهداشتی درمانی را دچار مشکل کند.«
این اپیدمیولوژیست درباره آثار واکسن بر سویه 
امیکرون تصریح کرد: »مطالعات متعددی نشان داده 
است و دانشمندان معتقد هستند که تفاوت این 
سویه چون بیش از سویه های قبلی است و برای 
غلبه بر آن نیاز به تزریق سه دوز واکسن داریم و 
حتی مطالعاتی نشان می دهد که واکسن سینوفارم 
که ادعا می شود اثربخشی آن به طور نسبی کمتر 
از سایر واکسن ها است  اما،  سه دوز آن توانسته به 
خوبی این ویروس را در شرایط آزمایشگاهی کنترل 

کند؛ بنابراین تاکید به تکمیل واکسیناسیون و تزریق 
دوز سوم می تواند اثربخشی باالیی داشته باشد.«

وی با اشاره به اینکه هیچکدام از سویه های کرونا، 
در سنین جوان، شدت باالیی ندارد، بیان کرد: 
»شدت درگیری بیماری در کهنسالی و میانسالی 
باالتر است؛ اما معنای آن این نیست که در کودکان 
و نوجوانان مرگ و میر ندارد، ولی به شدت مرگ 
و میر کمتری دارد و اگر قرار است پیشگیری 
انجام شود، اولویت با سنین پایین تر است. اگر 
واکسنی که بی خطری آن در کودکان ثابت شود، 
در دسترس باشد توصیه اکید شده است که کودکان 
هم واکسینه شوند؛ زیرا می توانند حامل آلودگی 

ویروسی به بزرگساالن باشند.«
یونسیان تاکید کرد: »وقتی کودکان در اثر ابتال به 
کرونا احتمال مرگ خیلی پایینی دارند، به همان 
اندازه هم باید واکسن خیلی بی خطری تزریق کنند؛ 
چون در سالمندان که احتمال مرگ باالتر است 
حتی اگر واکسن درجاتی از عوارض را داشته 
باشد، می توانیم در تعادل سود و زیان بپذیریم و 
خطرات ناچیز را به دلیل فواید باال بپذیریم. در 
مورد کودکان، عالقه مند و پیگیر تزریق واکسن 

بی خطر و بی عارضه هستیم.«
عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا درباره 
میزان واکسیناسیون کرونا در کشور تصریح کرد: 
»از جمعیت ۶۷ میلیون نفری که انتظار داشتیم 
واکسن بزنند حدود ۶0 میلیون نفر برای دوز اول 
واکسینه شدند، ولی سرعت موارد جدید تزریق 
بسیار کاهش یافته است تا جایی که تزریق نوبت 
اول به روزی حدود 50 هزار نفر رسیده است و 
این خیلی نگران کننده است. بیش از 52.5 میلیون 
نفر دوز دوم را تزریق کردند و به نظر می رسد 
این فاصله میان دوز یک و دو به این زودی ها پر 
نشود و نیاز باشد مداخالت اقناعی و اجباری برای 

افزایش سالمت جامعه انجام شود.«

واکسن اسپایکوژن برای دوز اول و دوم در 
گروه های سنی 18 تا 50 سال و برای دوز 
سوم در تمام افراد باالی 18 سال از سازمان 

غذا و دارو مجوز تزریق دریافت کرد.
به گزارش سپید، بنابر اعالم کانال خبری وزارت 
بهداشت  بهداشت وزارت  بهداشت، معاون 
دانشگاه ها  بهداشت  معاونین  به  نامه ای  در 
و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور 
تاییدیه  مطالعات،  اساس  »بر  است:  آورده 
سازمان غذا و دارو و با توجه به مصوبات کمیته 
ملی واکسن کووید1۹، واکسن اسپایکوژن به 

عنوان نوبت سوم تمام واکسن های موجود 
در داخل کشور مورد تایید است.

واکسن اسپایکوژن برای دوز اول و دوم در 
گروه های سنی 18 تا 50 سال و برای دوز 
مجوز  سال   18 باالی  افراد  تمام  در  سوم 

تزریق دریافت کرده است.
واکسیناسیون  مراکز  در  واکسن  این  تزریق 

به عنوان دوز سوم انجام می شود.«
واکسن  این  تولید  و  ساخت  است  گفتنی 
و  ایران  مشترک  همکاری  حاصل  کرونا، 

استرالیاست.

»اسپایکوژن« برای دوز سوم سایر واکسن ها تاییدیه گرفت



طبرسی، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا مطرح کرد خبـر

شرایط شکننده کرونا  در کشور
عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با تاکید 
بر اینکه اُمیکرون خفیف نیست، گفت: »باتوجه 
به سرایت پذیری بسیار باالی ویروس امیکرون، 
در صورت عدم توجه به پروتکل های بهداشتی و 
سایر هشدارها، این ویروس ۱۰۰ درصد می تواند 

به ویروس غالب در کشور بدل شود.«
به گزارش سپید، پیام طبرسی در گفت وگو با 
ایسنا درباره وضعیت ابتال به اُمیکرون در کشور 
گفت: »باید توجه کرد که قطعا تعداد افراد مبتال 
به اُمیکرون در کشور، از تعداد مبتالیانی که به 
صورت رسمی شناسایی و اعالم شدند، بیشتر 
به  باتوجه  حال  عین  »در  افزود:  وی  است.« 
سرایت پذیری بسیار باالی ویروس امیکرون، در 
صورت عدم توجه به پروتکل های بهداشتی و 
سایر هشدارها، این ویروس ۱۰۰ درصد می تواند 

به ویروس غالب در کشور بدل شود.«
طبرسی ادامه داد: »البته در حال حاضر وضعیت 
بیمارستان ها خوب است و افزایش باالی تعداد 
بستری و... را نداریم، اما این شرایط تا دو سه هفته 
آینده شکننده است. یعنی ۱۰۰ درصد افزایشی در 
ابتال خواهیم داشت، بر همین اساس اکنون باید 
تالش کنیم تا با انجام اقدامات کنترلی، رعایت 
پروتکل های بهداشتی و تزریق و تکمیل سریع 

واکسیناسیون، موج آن پیک را پایین آوریم.«
تاکید کرد: »بر این اساس توصیه می کنم  وی 
کسانی که موعد دوز سوم واکسن شان فرا رسیده 
و هنوز دوز سوم را تزریق نکرده اند، حتما آن 
را در اسرع وقت تزریق کنند. در عین حال یک 
جمعیتی در کشور داریم که هنوز اصال واکسن 

تزریق نکرده اند که ممکن است خطرناک باشد 
و باید هرچه سریع تر واکسن تزریق کنند.«

وی با بیان اینکه نباید تصور شود که اُمیکرون 
خفیف است، گفت: »در حال حاضر بیمارانی 
نزدند و حاال  بیمارستان داریم که واکسن  در 
از  هم  شدت  به  و  شده اند  مبتال  اُمیکرون  به 

مرگ می ترسند و حاال پشیمانند که چرا واکسن 
تزریق نکردند. افرادی که واکسن نزدند، باید 

این افراد را ببینند.«
طبرسی تاکید کرد: »در عین حال اُمیکرون خفیف 
نیست. البته ممکن است عالئم آن در ابتدا کمتر 
موج  که  کشورهایی  از  بسیاری  در  اما  باشد، 

اُمیکرون شکل گرفته، تعداد بستری شان طی یک 
هفته گذشته به شدت باال رفته است. این نشان 
متاسفانه  بیماری می چرخد،  وقتی  که  می دهد 
قربانی هم می گیرد. بنابراین اُمیکرون هم می تواند 
بیماری شدید دهد، هم می تواند منجر به بستری 

فرد شده و در عین حال کشندگی هم دارد.«

وزارت بهداشت از شناسایی ۲۵۳۹ بیمار جدید کرونا و فوت 
۲۴ مبتال به کووید ۱۹ از روز پنج شنبه تا جمعه خبرداد.

روز  از  بهداشت  وزارت  اعالم  اساس  بر  سپید  گزارش  به 
پنج شنبه تا جمعه )۲۴ دی ماه ۱۴۰۰( و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۲۵۳۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 

شناسایی شد که ۲۸۵ نفر از آنها بستری شدند. 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۲۱۷ هزار 
و ۳۲۰ نفر رسید. متاسفانه ۲۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۲ هزار 
و ۲۶ نفر رسید. خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون ۶۰ هزار و ۶۸۰ 

نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
۱۴۰۹ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در  بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون ۴۳ میلیون و 
۲۴۵ هزار و ۳۶۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام 
شده است. تا کنون ۶۰ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۸۹۶ نفر دوز اول، 
۵۳ میلیون و ۱۸ هزار و ۳۲۵ نفر دوز دوم و ۱۱ میلیون و ۹۷۴ 
هزار نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۲۵ میلیون و ۲۶۲ هزار 
و ۲۲۱ دوز رسید. از روز پنج شنبه تا جمعه ۲۹۱ هزار و ۵۲۳ 

دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

شناسایی ۲۵۳9 بیمار جدیدکووید19

3 شماره ۲۱۲۸ ۲۵ دی ۱۴۰۰
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مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو مطرح کرد

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: 
»برای تغییر ارز دارو باید همه  سازوکارها دیده شود.«

به گزارش سپید، حمیدرضا اینانلو در مجمع عمومی فوق العاده 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران افزود: »دغدغه 
ما این است که تمام ساز و کارها دیده شود، نقش بیمه ها شفاف 
و مشخص باشد، عدد و بودجه الزم با میزان نیاز طرح تناسب 
داشته باشد و رنج بیماران را به دنبال نیاورد. بسته کاملی دیده 
شده است تا در قالب بیمه ها از بیماران حمایت شود و در عین 

حال نظارت کاملی هم روی این فرایند باشد.«

وی تأمین منابع ارز دارو در مقطع فعلی را یکی از اولویت های 
دولت عنوان کرد و ادامه داد: »با مداخله مستقیم رئیس جمهور 800 
میلیون دالر به این حوزه اختصاص داده خواهد شد. در جلسه 
رئیس و اعضای هیأت مدیره ی سندیکا با رئیس بانک مرکزی ادله 

الزم مطرح شد تا این مبلغ افزایش پیدا کند.«
به گفته مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، دو 
نرخی شدن ارز از سال ۹۷ بحرانی ایجاد کرد که همچنان ادامه دارد.
وی افزود: »در حال حاضر بیش از آنچه به مواد اولیه دارو اختصاص 
می دهیم، صرف واردات می شود. باید صادقانه و بی تعارف بگوییم 

اگر امکانات و ظرفیت های تولید دارو در کشور ایجاد نشده بود، 
در شرایطی فعلی با چه معضالت و مشکالتی رو به رو می شدیم. 
از سویی باید ارز زیادی صرف واردات می کردیم و بخشی از 
داروهای حیاتی به شکل فوریتی وارد می شدند و از طرف دیگر 
برای تهیه  داروی بیماران خاص و سرطانی با مشکالت زیادی 

درگیر می شدیم.«
اینانلو شرط نیمایی شدن ارز دارو را مشخص شدن حدود اعتباری 
شرکت ها در بانک ها، تأمین مالی و… عنوان و تاکید کرد: »این 
موارد باید با همفکری و مشارکت همدیگر بررسی و تحلیل شود.«
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، به اهمیت 
و ویژگی های صادرات اشاره کرد و گفت: »صادرات، حوزه ای است 
که نباید با تصمیم های آنی تحت تأثیر قرار بگیرد چون شرکت ها 
برای کسب بازار، زمان و انرژی زیادی صرف می کنند و تصمیم 
اشتباه می تواند سرمایه گذاری آنها را بی نتیجه کند. اما از طرف دیگر 
باید دغدغه دولت برای تأمین داروی مورد نیاز کشور نیز درک 
شود. از نظر قانونی )شاید حتی به شکل نانوشته( این وظیفه به 
عهده وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو گذاشته شده است و 
شاید همین مسئله باعث شود گاهی بر سر دوراهی قرار بگیرد و 

مجبور به تصمیم گیری شود.«
اینانلو، اصالح آئین نامه را گام مناسبی برای قیمت گذاری دارو 
دانست و افزود: »شاید شرایط فعلی کشور امکان تغییر اساسی 
در این زمینه را به ما ندهد. باید در نظر داشته باشیم قیمت گذاری 
کاست پالس را نمی توان یک شبه تغییر داد و الزم است گام به 
گام و در شرایطی آرام که اعتبارات الزم برای تأمین دارو، موجود 

است، اقدام کنیم.«
به گزارش مهر، وی به بعضی اقدامات برای رفع تبعیض ها در سازمان 
غذا و دارو اشاره کرد و گفت: »معتقدم باید از ظرفیت سندیکاها 
برای تفویض یا اصالح امور استفاده شود چون در غیر این صورت 

ممکن است یک مشکل ساده به معضلی بزرگ تبدیل شود.«

شرط نیمایی شدن ارز دارو
باید به فکر تأمین دارو باشیم

خبـر

رئیس کمیته سالمت مجمع نمایندگان تهران در جریان بازید 
از دو پروژه درمانی حاشیه ای تهران بر ضرورت توجه ویژه 
به رفع مشکالت حاشیه نشینان، تکمیل پروژه های نیمه تمام 
پروژه های  اتمام  به  مجلس  ویژه  توجه  همچنین  و  تهران 
درمانی مناطق محروم و حاشیه ای پایتخت در الیحه بودجه 

1401 مناطق تاکید کرد.
به گزارش سپید به نقل از خانه ملت،  عبدالحسین روح االمینی 
نجف آبادی به همراه سید محسن دهنوی نایب رئیس کمیسیون 
تلفیق مجلس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، تعدادی 
از خیرین و مدیران حوزه سالمت از چندین پروژه درمانی 
حاشیه تهران بازدید کردند و تصمیمات خوبی در این بازدید 

برای تعیین تکلیف پروژه ها گرفته شد.
این  کردند؛  بازید  حکیم  کودکان  بیمارستان  از  نمایندگان 
بیمارستان توسط خیرین ساخته شده و پیشرفت ۹0 درصدی 

نشده است که تصمیمات  انجام  آن هنوز  تجهیز  اما  داشته 
خوبی برای تجهیز آن گرفته شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در این بازدید گزارشی 
تهران  جنوب  حاشیه  درمانی  زیرساخت های  وضعیت  از 
این  درمانی  وضعیت  گزارش  این  اساس  بر  که  کرد  ارائه 

مناطق خوب نیست.
همچنین نمایندگان از بیمارستان علوم مغز و اعصاب ایران 
مردم  به  کنار خدمات رسانی  در  بازدید کردند که می تواند 
باعت رونق و گسترش توریسم سالمت شده و برای کشور 
بیمارستان  این  وضعیت  مورد  در  و  باشد  داشته  ارزآوری 

بحث و گفت وگو شد.
روح االمینی در جریان این بازدیدها بر ضرورت توجه ویژه 
به رفع مشکالت حاشیه نشینان که از محرومیت های شدید 
تهران  کالنشهر  تمام  نیمه  پروژه های  تکمیل  می برند،  رنج 

اتمام پروژه های درمانی  به  و همچنین توجه ویژه مجلس 
مناطق محروم و حاشیه ای پایتخت در الیحه بودجه 1401 

مناطق تاکید کرد.

رئیس کمیته سالمت مجمع نمایندگان تهران مطرح کرد

ضرورت توجه ویژه مجلس به اتمام پروژه های درمانی 
مناطق حاشیه ای پایتخت در بودجه ۱۴۰۱
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رئیس انجمن دیابت ایران: 

رئیس انجمن دیابت ایران با بیان اینکه آمار مرگ و میر بیماران 
»بیماران  کرد:  تاکید  یافته،  کاهش  بسیار  کرونا  به  مبتال  دیابتی 
مبتال به دیابت حتما دوز سوم واکسن علیه کرونا را تزریق کنند.«
به گزارش سپید، اسداهلل رجب در گفت وگو با ایرنا افزود: »در 
گذشته میزان مرگ و میر دیابتی های دارای بیماری های زمینه ای 
مانند چاقی، قلبی و عروقی و فشار خون باال به علت ابتال به 
کرونا 22 درصد بود که با انجام واکسیناسیون این بیماران در 

دوزهای اول و دوم این رقم بسیار کاهش یافته است.«
وی اظهار داشت: »انجام واکسیناسیون بویژه دوز سوم برای بیماران 
دیابتی با توجه به شیوع سویه امیکرون بسیار ضروری است زیرا  
واکسن  در برابر عفونت ها و ویروس ها، آنتی بادی های الزم را 
تولید و از بدن محافظت کرده و این آنتی بادی ها با میکروب هایی 

که وارد بدن می شوند مبارزه می کند.«
رجب تصریح کرد: »واکسن هایی که علیه ویروس کرونا در کشور 
استفاده می شود، عوارض جانبی خفیفی دارند و شدید نیستند، 
افرادی که بیماری های زمینه ای دارند باید برای تزریق این واکسن 
با پزشک معالج مشورت کرده و پس از انجام واکسیناسیون 15 
تا ۳0 دقیقه در محل تزریق واکسن بمانند و تحت نظر مراقبان 
بهداشتی باشند تا اگر عارضه شدیدی رخ داد، اقدامات درمانی 

سریع انجام شود.«
از  پس  شده  »مشاهده  کرد:  تاکید  ایران  دیابت  انجمن  رئیس 
واکسیناسیون، سیستم ایمنی بدن در مقابل واکسن کرونا واکنش 
نشان داده و باعث بروز برخی عوارض جانبی مانند خستگی، 
تب، لرز، اسهال، سرگیجه، قرمزی، التهاب و تورم در محل تزریق 
و غیره می شود، این عالئم طبیعی بوده و نشانه هایی از فعالیت 

بدن برای ایجاد ایمنی است.«
نامه های  شیوه  رعایت  واکسیناسیون،  کنار  در  رجب،  گفته  به 
بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
شست وشوی مکرر دست ها یا ضدعفونی کردن آن ها و پرهیز 
از تردد در محیط های شلوغ برای بیماران مبتال به دیابت حائز 

اهمیت است زیرا در صورت ابتالی یک فرد دیابتی به ویروس 
کرونا، عالئم شدیدتر و وخیم تری را تجربه می کند.

وی افزود: »مبتالیان به دیابت باید با دور کردن استرس و ترس از 
خود و نوشیدن کافی آب، دمای بدن خود را کنترل و توصیه های 
بهداشتی را دنبال کنند، آنها همچنین به طور مرتب باید دست های 
از محلول های ضدعفونی  یا  بشویند  با صابون و آب  را  خود 

کننده استفاده کنند.«
این پزشک اظهار داشت: »مبتالیان به بیماری دیابت در شرایط 
کنونی مانند سایر افراد باید به اصول تغذیه ایمن و سالم خود 

توجه ویژه کنند و نیازی نیست آنها مصرف ویتامین ها و مکمل های 
دارویی را جزو تغذیه خود قرار دهند و بیشتر از مواد غذایی 

مفید استفاده کنند.«
رجب با بیان اینکه 12 درصد جمعیت باالی 20 سال کشور دیابت 
دارند، خاطرنشان کرد: »حدود ۶0 درصد جمعیت کشور اضافه 
وزن و چاقی د ارند که از عوامل اصلی بروز بیماری دیابت است 
و تغذیه نامناسب، چربی باال، فشارخون باال، مصرف دخانیات و 
مشروبات الکلی و اختالالت خواب از جمله عواملی است که 

ابتال به  این بیماری را تشدید می کند.«

دیابتی ها دوزسوم واکسن کرونا را حتما تزریق کنند
خبـر

عضو دندانپزشک شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه 
فعالیت دندانسازان بدون مدرک صدمات جبران ناپذیری را 
به سالمت آحاد مردم وارد می کند، گفت: »از معاون بهداشت 
وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی خواستاریم با صدور 
بخشنامه اجازه فعالیت برای همکاران دندانپزشک طرحی مناطق 

محروم در ساعات غیر اداری داده شود تا بتوانند از سالمتی 
مردم جامعه پاسداری نمایند.«

به گزارش سپید، بهنام عباسیان در گفت وگو با سازمان نظام 
کمال حیدری  انتصاب  از  قبل  تا  اینکه  به  اشاره  با  پزشکی 
معاون بهداشتی وزارت بهداشت همواره سیاست های اتخاذ 
شده برای دندانپزشکان در وزارت متبوع بطور کلی با دیدگاه 
دندانپزشکی سازگار نبوده است، اظهار کرد: »در این روزهای 
سخت کرونایی آن چه سالمتی آحاد مردم بویژه در مناطق 
محروم را به خطر انداخته؛ فعالیت دندانسازان بدون مجوز و 
بعضًا دارای مدرک دستیاری کنار دندانپزشک است که از جهاد 
دانشگاهی و یا مؤسسات دیگر گرفته اند که این مهم صدمات 

جبران ناپذیری به سالمت آحاد مردم جامعه وارد می کند.«
وی افزود: »وقتی به عمق فاجعه می نگریم یکی از عواملی که 
باعث شکوفایی این سوداگران در عرصه سالمت شد، قوانین 
اتخاذ شده توسط وزارت بهداشت در دوره گذشته است مبنی 
بر اینکه دندانپزشکان طرحی مناطق محروم اجازه فعالیت در 

ساعات غیر اداری در مراکز خصوصی را ندارند.«
وی با طرح این پرسش که چرا در شرایط سخت اقتصادی 

اکثر مناطق فاقد امکانات و خدمات  که مراکز بهداشتی در 
دندانپزشکی در سطح دو و سه؛ همکاران دارای تحصیالت 
آکادمیک نمی توانند التیام بخش آالم و درد مردم بوده و اجازه 
فعالیت داشته باشند، ادامه داد: »به عنوان عضو شورای عالی 
نظام پزشکی بارها در این زمینه تالش کردم تا وزارت بهداشت 
از حق سالمتی آحاد مردم نگذرد و انگیزه همکاران جوان را 
در مناطق محروم باال برده و اجازه فعالیت به آن ها بدهد که 

متاسفانه تا کنون اقدامی نشده است.«
»وقتی  کرد:  خاطرنشان  پزشکی  نظام  عالی  شورای  عضو 
سیاست گذاران عرصه سالمت اذعان به فعالیت دندانپزشکان 
در ساعات بعد از ظهر در همان مراکز بهداشتی را دارند آیا 
از زیر ساخت ها و تجهیزات موجود در مراکز اطالع دارند؟«

وی با تاکید بر اینکه در شرایط بحرانی کرونا دندانپزشکان 
هم در خط مقدم برای سالمتی آحاد جامعه فعالیت می کنند، 
تصریح کرد: »از معاون بهداشتی وزارت بهداشت خواستاریم 
که با صدور بخشنامه اجازه فعالیت برای همکاران دندانپزشک 
طرحی در ساعات غیر اداری برای مناطق محروم داده شود تا 

بتوانند از سالمتی جامعه پاسداری نمایند.«

عباسیان، عضو دندانپزشک شورای عالی نظام پزشکی:

مجوز فعالیت در ساعات غیراداری برای دندانپزشکان طرحی  مناطق محروم صادرشود
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ابتالی بیش از ۳۲۰ میلیون نفر به کووید-۱۹

مجموع مبتالیان به بیماری »کووید-1۹« در جهان 
تاکنون به ۳20 میلیون و ۹۶0 هزار و 551 نفر رسیده، 
مرگ پنج میلیون و 5۳۹ هزار و 210 نفر بر اثر این 
بیماری تأیید شده است و 2۶4 میلیون و 112 هزار 

و 115 نفر از مبتالیان نیز تاکنون بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بر اساس آمارهای رسمی، آمریکا 
همچنان با بیش از ۶5.2 میلیون مبتال و بیش از 
8۶۹ هزار قربانی در صدر فهرست کشورهای 

درگیر با بیماری کووید-1۹ قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از ۳۶.5 میلیون مبتال پس از 
آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال 

قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید-1۹ در برزیل 
هم از 22.8 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 ۶20 هزار و هند با بیش از 485 
هزار جانباخته، باالترین آمار قربانیان کووید1۹ را 

در این فهرست جهانی گزارش داده اند.
بنابر جدول به روز شده در پایگاه اطالع رسانی 
ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری 
رسمی  گزارش های  طبق  که  کشوری   10 در 
صبح  تا  داشته اند  تاکنون  را  آمارها  باالترین 

روز جمعه به ترتیب به شرح جدول است.
بر اساس این فهرست، روسیه نیز با گذشتن از 
آمار ۳1۹ هزار جان باخته تاکنون بیشترین تلفات 
کرونا را در بین کشورهای اروپایی داشته است. 
با این حال انگلیس با ثبت رسمی بیش از 14.۹ 
میلیون بیمار کرونایی، رکورد مجموع مبتالیان به 

این بیماری را در قاره سبز دارد.
همچنین ایران با مجموع شش میلیون و 214 
هزار و ۷81 ابتال و 1۳2 هزار و دو مورد فوت 
از بیماری کووید-1۹ در رتبه دوازدهم  ناشی 
در بین کشورهای دارای بیشترین آمار مبتالیان 

کرونا قرار گرفته است.

بر اساس آمار فوق در حال حاضر در 20 کشور، 
شمار مبتالیان از رقم سه میلیون نفر عبور کرده  
است و پس از ایاالت متحده، هند و برزیل - که 
همچنان سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در دنیا 
هستند - کشورهای انگلیس، فرانسه، روسیه، ترکیه، 
ایتالیا، اسپانیا، آلمان، آرژانتین، ایران، کلمبیا، اندونزی، 
لهستان، مکزیک، اوکراین، آفریقای جنوبی، هلند و 
فیلیپین نیز بیش از سه میلیون مبتال را ثبت کرده اند.
به گزارش ایسنا، روند افزایش آمار ابتال به بیماری 
کووید-1۹ که تاکنون در 222 کشور و منطقه 
در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری 

همچنان در دنیا قربانی می گیرد.

سازمان جهانی بهداشت در بحبوحه افزایش پذیرش مبتالیان 
از دو روش درمانی  استفاده  بیمارستان ها  در  به کووید-1۹ 

جدید را توصیه کرد.
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت دو روش درمانی جدید 
را برای بیماری ناشی از کروناویروس تایید کرد چراکه موارد 
ابتال به سویه اُمیکرون نظام سالمت در سراسر جهان را تحت 
فشار قرار داده است. کارشناسان این سازمان داروی عارضه 
آرتریت موسوم به بارسیتینیب )baricitinib( و داروی آنتی 
بادی سوتروویماب )Sotrovimab( را برای جلوگیری از ابتال 
به نوع شدید بیماری و مرگ ناشی از کووید-1۹ توصیه کرده اند.

به عنوان  را  بارسیتینیب  داروی  از  استفاده  اکیدا  کارشناسان 
جایگزین مسدودکننده های اینترلوکین-IL( ۶-۶( در ترکیب 
با کورتیکواستروئیدها برای درمان بیماران بدحال کووید-1۹ 
با  همراه  دارو  این  از  استفاده  آنان  گفته  به  کردند.  توصیه 
کورتیکواستروئیدها درمبتالیان به نوع شدید کووید-1۹ منجر 
به افزایش احتمال طول عمر آنان و کاهش نیاز به استفاده از 

دستگاه تنفس مصنوعی می شود.
که  کردند  پیشنهاد  همچنین  سازمان  این  کارشناسان 
مانند   ۶-IL گیرنده  مسدودکننده های  و  بارسیتینیب 
توسیلیزوماب و ساریلوماب اثرات مشابهی دارند و تصمیم 

گیری در مورد تجویز آنان باید بر اساس مسائلی از جمله 
باشد. پزشک  تجربه  و  هزینه 

آنان همچنین  تایمز،  هندوستان  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
سوتروویماب را برای مبتالیان به کووید خفیف که بیشتر در 
معرض خطر بستری شدن در بیمارستان هستند مانند افراد 
مسن و مبتالیان به بیماری های مزمن توصیه کردند. استفاده از 
این داروی آنتی بادی در مبتالیان به نوع خفیف بیماری، منجر 
به کاهش قابل توجه خطر بستری شدن در بیمارستان میشود. 
با این حال، طبق دستورالعمل صادر شده این دارو احتماال 

تاثیر کمی بر مرگ و میر و استفاده از دستگاه تنفس دارد.

سازمان جهانی بهداشت دو روش درمانی جدید بیماری کووید-۱۹ را تایید کرد

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یک ویروس معمولی می تواند 
باعث بروز بیماری » ام اس« شود. 

به گزارش سپید،  ام اس یک بیماری خودایمنی است که بر مغز 

و نخاع تاثیر می گذارد و ممکن است پس از عفونت با ویروس 
اپشتین-بار )EBV( ظاهر شود.

این ویروس در کودکان، به طور معمول باعث عفونت بدون عالمت 
یا بسیار خفیف می شود اما در نوجوانان و بزرگساالن، اپشتین-بار 
می تواند باعث مونونوکلئوز عفونی شود. علی رغم اینکه اپشتین-بار 
یک ویروس رایج است، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد 

ابتال به این ویروس عامل خطر در بروز بیماری » ام اس« است.
برای مثال، مطالعات نشان داده اند که مبتالیان به » ام اس« در مقایسه با 
افراد دیگر، سطوح باالیی از آنتی بادی های خاص ویروس اپشتین-بار 
در بدن آنان وجود دارد همچنین تحقیقاتی که در گذشته انجام 
گرفته حاکی از آن است ابتال به مونونوکلئوز خطر بروز بیماری  

»ام اس« را در مراحل بعدی زندگی افزایش می دهد.

با توجه به اینکه اکثر مردم در برخی مواقع به ویروس اپشتین-بار 
مبتال می شوند، اثبات این که این عفونت ها ممکن است در واقع 

علت زمینه ای بیماری ام اس باشد، دشوار است.
اکنون، مطالعه جدیدی که روز پنج شنبه در مجله ساینس منتشر 
شد، شواهدی برای این ایده ارائه داده است. محققان با جمع آوری 
داده های مربوط به حدود 10 میلیون نفر از اعضای ارتش ایاالت 
متحده در طول دو دهه دریافتند خطر ابتال به بیماری » ام اس« به 

دنبال عفونت با ویروس اپشتین-بار ۳2 برابر افزایش می یابد.
به گزارش ایسنا به نقل از ساینس الرت، آنان همچنین دریافتند: 
»چنین ارتباطی بین بیماری خودایمنی و سایر عفونت های ویروسی 
وجود ندارد و هیچ فاکتور خطرزای دیگری چنین افزایش خطری 

را به دنبال ندارد.

یک ویروس معمولی عامل ابتال به بیماری »ام اس«
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در بسیاری از مراکز درمانی با کمبود جدی 
تخت های »آی سی یو« مواجه هستیم. هر بار 
نیز با افزایش موارد بستری بیماران حاد مبتال 
به کرونا، کمبود تخت های مراقبت ویژه نیز 
مراقبت های  بخش  در  می کند.  پیدا  افزایش 
ویژه کودکان نیز کمبود تخت ها مشهود است. 
پیدا کردن تخت خالی برای نوزادان و کودکان 
این  والدین  که  است  جدی  چالش  بیمار، 
کودکان را به دردسر جدی می اندازد و سالمت 
این کودکان را هم در معرض خطرات جدی 

می دهد.  قرار 
رضا شروین بدو، رئیس مرکز طبی کودکان 
هم با توجه به کمبود تخت های مراقبت ویژه 
تاکید کرد: »با وجود نیاز کشور به بیمارستان 
در  کودکان،  ویژه  مراقبت های  بخش های  و 
کشور ۳۰۰ تخت ICU کودکان وجود دارد که 
۶۰ تخت آن در مرکز طبی کودکان است. این 
درحالی  است که نیاز تهران به این تخت ها، 

حداقل سه برابر تخت های موجود است.«
وی افزود: »امیدوارم با راه اندازی مرکز طبی 
کودکان شماره ۲ در جنوب تهران که ۳۰ درصد 
مراقبت های  کاربری  می تواند  آن  تخت های 
ویژه داشته باشد، بار بزرگی نه تنها از تهران و 
جنوب تهران بلکه از کل کشور برداشته شود.«
وی، مرکز طبی کودکان ۲ را تنها بیمارستان 
مجهز کودکان در نیمه جنوبی تهران دانست 
و گفت: »این بیمارستان می تواند از مرکز تا 
جنوب تهران را تحت پوشش قرار دهد. افزون 

مخصوص   ICU اینکه  به  توجه  با  این  بر 
حوادث و سوانح کودکان در کشور نداریم، 
قسمتی از تخت های این بیمارستان می تواند 

به حوادث ترافیکی اختصاص پیدا کند.«
زمان  به  اشاره  با  کودکان  طبی  مرکز  رئیس 
فاز  به  »فاز  پروژه گفت:  این  از  بهره برداری 
این بیمارستان مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
اول،  قدم  در  آینده  ماه  شش  در  امیدواریم 
اورژانس و ۲ بخش بستری، سپس اتاق های 
آماده  ویژه  مراقبت  سرویس های  و  عمل 

شوند.« خدمت رسانی 
در این بین، کمبود نیروی متخصص و نیروی 
به  نیز  ویژه  مراقبت های  بخش  در  پرستاری 
ظرفیت  است.  شده  تبدیل  مضاعفی  مشکل 
نیروی انسانی متخصص در بخش مراقبت های 
ویژه برای روزهای عادی و معمولی پیش بینی 
شده است، اما هر بار با تشدید بحران کرونا، 
روبرو  ویژه  مراقبت  کمبود تخت های  با  هم 
پرستار  و  پزشک  کمبود  با  هم  و  می شویم 

فعال در این بخش.
پرستاران، پزشکان و سایر کادر درمان نیز که 
در بخش مراقبت های ویژه فعالیت می کنند، با 
فشار کاری مداوم دست و پنجه نرم می کنند. 
کمبود نیرو، چالش جدی است که در بخش 
مراقبت های ویژه موج می زند. بسیاری از پرسنل 
کار  ویژه  مراقبت های  بخش  در  که  درمانی 
می کنند، همزمان بجای چند نیرو کار می کنند. 
این  در  شغلی  فرسودگی  و  خستگی  موج 

بخش های حساس بیمارستان ها مشهود است.
تاکید  از صاحبنظران حوزه سالمت  بسیاری 
افزایش  برای  باید هر چه سریع تر  که  دارند 
مراکز  در  ویژه  مراقبت  تخت های  ظرفیت 
اندیشید.  عاجل  چاره ای  کشور،  درمانی 
به فشار  با توجه  دارند که  تاکید  کارشناسان 
کاری سنگینی که در مراکز »آی سی یو« وجود 
دارد، باید افزایش نیروی انسانی در این مراکز 
هم جدی گرفته شود تا موج های بعدی کرونا 
رفتن  دست  از  و  بیشتر  فرسودگی  موجب 

کادر درمان نشود.

کمبود تخت آی سی یو در وضعیت اضطراری
کمبود تخت آی سی یو برای رسیدگی به بیماران 
بسیار محسوس است. از سوی دیگر، بسیاری از 
کارشناسان تاکید دارند که هم از نظر تامین نیروی 
انسانی متخصص و هم از نظر بار هزینه های 
تامین تجهیزات، امکان تبدیل تخت های عادی 
به تخت های مراقبت ویژه در سطح گسترده ای 

وجود ندارد.
به گفته کارشناسان، حداقل به حدود ۲۰ هزار 
تخت مراقبت ویژه بیمارستانی نیاز داریم، اما 
فقط حدود یک سوم از تخت مراقبت های ویژه 

مورد نیاز در کشور، تامین شده است.
علیرضا سلیمی، متخصص بیهوشی و مراقبت های 
ویژه و فعال صنفی جامعه پزشکی هم با اشاره 
مراقبت  بخش های  در  نیرو  جدی  کمبود  به 
ویژه، هشدار داد: »اولین کمبود در بخش های 
تعداد  است.  انسانی  نیروی  کمبود  آی سی یو 
پایه یک  بر  را  در کشور  آی سی یو  تخت های 
زندگی عادی و نیازهای عادی دیده بودیم، اما 
اکنون شرایط فرق کرده و سخت تر شده است. 
این تعداد نیرو و وسایل جوابگو نیست. یکی از 
کمبودهای جدی، مشکل کمبود نیروی انسانی در 
بخش های مراقبت های ویژه است و این کمبود اعم 
از پرستار و پیراپزشکان است. این نیروها خسته 
و فرسوده شده اند. خستگی، ایمنی بدن را پایین 
می آورد و امکان ابتال به بیماری با وجود وسایل 

محافظت شخصی بیشتر می شود.«
ادامه در صفحه 9 

بحرانحلنشدهکمبودتختهایآیسییو
طبق آمارها در کل کشور فقط 300 تخت مراقبت ویژه مخصوص کودکان وجود دارد

در بسیاری از مراکز درمانی با 
کمبود جدی تخت های »آی سی یو« 

مواجه هستیم. هر بار نیز با 
افزایش موارد بستری بیماران 

حاد مبتال به کرونا، کمبود تخت های 
مراقبت ویژه نیز افزایش پیدا 

می کند. در بخش مراقبت های ویژه 
کودکان نیز کمبود تخت ها مشهود 
است. پیدا کردن تخت خالی برای 

نوزادان و کودکان بیمار، چالش 
جدی است که والدین این کودکان 

را به دردسر جدی می اندازد و 
سالمت این کودکان را هم در 

معرض خطرات جدی قرار می دهد

شماره 8۲1۲8 ۲5 دی 14۰۰



 ادامه از صفحه 8
همچنین علی امیر سوادکوهی، رئیس انجمن 
مراقبت های ویژه ایران هم در گفتگو با سپید 
به کمبود تخت های »آی سی یو« اشاره می کند 
تخت های  کمبود  مشکل  »حل  می گوید:  و 
»آی سی یو« و تامین تخت مراقبت های ویژه 
به عزم ملی و تخصیص اعتبارات قابل توجه 
نیاز دارد. راهی غیر از آن وجود ندارد. این 
می شود  حاصل  زمانی  هم  اعتبار  تخصیص 
برنامه ریزی  اولویت  در  سالمت  نظام  که 
مسئوالن قرار داشته باشد و اعتباری در حد 
اختصاص  آن  به  کشوری  مهم  اولویت  یک 
پیدا کند. بودجه های سیستم بهداشت کشور، 
و  ندارد  مردم  سالمت  اهمیت  با  تناسبی 
برنامه های  اقتصاد سالمت در اولویت  رشد 
دولت ها نیست. وقتی هم که اقتصاد سالمت 
مراقبت های  تخت  تامین  بگیرند،  نادیده  را 
نیز  دارد  سروکار  بیماران  جان  با  که  ویژه 
یک  به  نیاز  ما  بود.  نخواهد  اولویت  در 
که  داریم  قدرتمند  و  پویا  سالمت  اقتصاد 
تامین کند  بیماران را  نیازهای حیاتی  بتواند 
بیماران  درمان  برای  ضروری  تجهیزات  و 

فراهم سازد.«  را 

»متاسفانه  می شود:  یادآور  سوادکوهی 
در  ویژه  مراقبت های  تخت  کمبود  وضعیت 
مناطق محروم، شرایط حادتری دارد و حل 
این کمبود فقط با تخصیص اعتبارات جدی، 
تخت های  تعداد  اگر  قطعا  است.  حل  قابل 
قرار  استانداردی  وضعیت  در  ویژه  مراقبت 
به  مبتال  بیماران  میر  و  مرگ  آمار  داشت، 
ویژه  مراقبت های  بخش های  در  که  کرونا 
همین  به  می شد.  کمتر  بودند،  شده  بستری 
اصولی  برنامه ریزی  که  امیدواریم  دالیل 
در  جدی  کمبودهای  این  تا  بگیرد  انجام 

شود.« مرتفع  سالمت،  نظام 

کمبود تخت های توانبخشی، بحران 
مضاعف نظام سالمت

کمبود  آی سی یو،  تخت های  کمبود  بر  عالوه 
از  دیگر  یکی  به  نیز  توانبخشی  تخت های 
تبدیل  سالمت  نظام  جدی  آشیل های  پاشنه 
از  برخی  نظر داشت که  باید در  شده است. 
بیماران مبتال به کرونا، دچار عوارض جدی 
نیز  نسبی  بهبودی  از  پس  حتی  که  می شوند 
با آنها می ماند. ارائه  این عوارض تا مدت ها 

بیماران  از  گروه  این  به  توانبخشی  خدمات 
کاهش  بسیار  را  آنها  نقاهت  دوران  می تواند 
دهد. همچنین برخی بیماران مبتال به کرونا نیز 
دچار مشکالت حاد تنفسی می شوند که ارائه 
خدمات توانبخشی به این افراد هم می تواند 

شانس زنده ماندن آنها را باال ببرد.
با وجود اهمیت باالی خدمات توانبخشی در 
دوران کرونا، همچنان با کمبود شدید تخت های 
توانبخشی روبرو هستیم. بسیاری از کارشناسان 
تخت های  کمبود  به  نسبت  نیز  سالمت  نظام 
توانبخشی هشدار داده اند و تاکید دارند که کمبود 
این تخت ها می تواند حتی به افزایش آمار مرگ 
و میر بیماران مبتال به کرونا منجر شود. البته در 
دوران قبل از کرونا نیز با کمبود جدی تخت های 
توانبخشی مواجه بودیم، اما شیوع کرونا موجب 

تشدید این کمبودها شده است. 
حمیدرضا خانکه، رئیس دانشگاه علوم بهزیستی 
و توانبخشی هم با اشاره به کمبود تخت های 
توانبخشی، هشدار می دهد: »جمعیت کشور رو 

به سالمندی می رود و همچنین میزان باروری 
فقر  دچار  شرایط  این  در  است.  یافته  کاهش 
تخت توانبخشی در کشور هستیم. همچنین نبود 
متولی مشخص برای خدمات توانبخشی در نظام 
گسترش  در  چالش  مهم ترین  به  نیز  سالمت 

خدمات توانبخشی تبدیل شده است.«
او تاکید می کند: »یک سوم مردم نیاز به خدمات 
توانبخشی دارند. تا زمانی که در ساختار نظام 
سالمت به سطح سوم یعنی خدمات توانبخشی 
توجه نشود، نمی توان در این زمینه موفق بود. 
بررسی ها نشان داده است حداقل پنج درصد 
بیماران مبتال به کرونا نیز دچار مشکالت اسکلتی 
و اعصاب و روان می شوند که نیازمند دریافت 
خدمات توانبخشی هستند. در عین حال، خدمات 
توانبخشی، خدمات گرانی است که می بایست 
تحت پوشش بیمه ها قرار بگیرد، اما در این زمینه 
نیز مشکل داریم. متاسفانه خدمات توانبخشی 
فقط در کالنشهرها دیده می شود. تا زمانی که 
خدمات توانبخشی در نظام شبکه ادغام نشود، 
نمی توان این خدمات را به دورافتاده ترین مناطق 

کشور ارجاع داد.«
میلیارد  دو  از  »بیش  می شود:  یادآور  خانکه 
توانبخشی  خدمات  نیازمند  دنیا  مردم  از  نفر 
نیز  دنیا  مردم  درصد   ۳۰ همچنین  هستند. 
دلیل  به  اما  نیستند،  معلول  اینکه  باوجود 
محدودیت هایی که دارند می بایست از خدمات 
توانبخشی برخوردار شوند. با توجه به افزایش 
توسعه خدمات  ایران،  در  جمعیت سالمندی 
همچنین  است.  ضروری  بسیار  توانبخشی 
که  افرادی  به  می تواند  توانبخشی  خدمات 
کمک  هستند،  محدودیت  و  معلولیت  دچار 
کند تا از توانمندی های نسبی در زندگی خود 

برخوردار شوند.«
او به کمبود شدید تخت های توانبخشی در کشور 
نیز اشاره می کند و می گوید: »آنچه مسلم است 
در حال حاضر به ازای هر هزار نفر جمعیت 
۱.۲ تخت بیمارستانی داریم، اما برای خدمات 
توانبخشی متاسفانه به ازای هر یک میلیون نفر، 

فقط یک تخت توانبخشی داریم.«

سلیمی: اولین کمبود در بخش های 
آی سی یو کمبود نیروی انسانی است. 

تعداد تخت های آی سی یو در کشور 
را بر پایه یک زندگی عادی و نیازهای 
عادی دیده بودیم، اما اکنون شرایط 

فرق کرده و سخت تر شده است. این 
تعداد نیرو و وسایل جوابگو نیست. 

یکی از کمبودهای جدی، مشکل 
کمبود نیروی انسانی در بخش های 

مراقبت های ویژه است و این کمبود 
اعم از پرستار و پیراپزشکان است. 

این نیروها خسته و فرسوده شده اند. 
خستگی، ایمنی بدن را پایین می آورد 

و امکان ابتال به بیماری با وجود وسایل 
محافظت شخصی بیشتر می شود
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شروین بدو: با وجود نیاز کشور به 
بیمارستان و بخش های مراقبت های 
ویژه کودکان، در کشور ۳۰۰ تخت 

ICU کودکان وجود دارد که ۶۰ 
تخت آن در مرکز طبی کودکان است. 

این درحالی  است که نیاز تهران 
به این تخت ها، حداقل سه برابر 
تخت های موجود است. امیدوارم 

با راه اندازی مرکز طبی کودکان 
شماره ۲ در جنوب تهران که ۳۰ 

درصد تخت های آن می تواند کاربری 
مراقبت های ویژه داشته باشد، بار 

بزرگی نه تنها از تهران و جنوب تهران 
بلکه از کل کشور برداشته شود

سوادکوهی: حل مشکل کمبود 
تخت های »آی سی یو« و تامین تخت 

مراقبت های ویژه به عزم ملی و 
تخصیص اعتبارات قابل توجه نیاز 

دارد. راهی غیر از آن وجود ندارد. 
این تخصیص اعتبار هم زمانی حاصل 

می شود که نظام سالمت در اولویت 
برنامه ریزی مسئوالن قرار داشته 

باشد و اعتباری در حد یک اولویت 
مهم کشوری به آن اختصاص پیدا 
کند. بودجه های سیستم بهداشت 

کشور، تناسبی با اهمیت سالمت 
مردم ندارد و رشد اقتصاد سالمت 

در اولویت برنامه های دولت ها نیست. 
وقتی هم که اقتصاد سالمت را نادیده 
بگیرند، تامین تخت مراقبت های ویژه 
که با جان بیماران سروکار دارد نیز در 

اولویت نخواهد بود



  مریم شکرانی
اومیکرون در ایران صعودی شد. حاال وزارت 
بهداشت گزارش داده است که ۸۰۰ بیمار مبتال 
و  است  شناسایی شده  در  کشور  به  امیکرون 
نگرانی ها برای صعودی شدن این آمار و بروز 
در  این  است.  گرفته  باال  بیماری  بعدی  پیک 
شرایطی است که وزارت کشور، وزارت علوم 
و تحقیقات و حتی آموزش و پرورش خواهان 
برداشته شدن محدودیت های کرونایی شده اند و 
از آن سمت معاونت بهداشتی وزارت بهداشت 
گزارش داده است که میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی به حداقل رسیده و حدود نیمی از مردم 

دیگر ماسک نمی زنند. 

آمار اومیکرون صعودی شد
آمار ابتالی ایرانی ها به اومیکرون صعودی شده 
است. یونس پناهی، معاون وزیر بهداشت در 
همین زمینه اعالم کرد: »تاکنون ۸۰۰ فرد مبتال 
به سویه اومیکرون در کل کشور شناسایی شده 

که متاسفانه در حال صعودی است .« 
او ادامه داد: »با توجه به سرعت باالی انتشار 
سویه اومیکرون ویروس کرونا در عرض نهایتا 
سه روز کل اعضای خانواده آلوده این ویروس 
می شود در حالی که در سویه های قبلی ده روز 

زمان برای مبتالی افراد وجود داشت.«
مدیریت  مرکز  رییس  گویا،  محمدمهدی 

در  هم  بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های 
نشستی خبری 

و  کرونا  با  مقابله  برای  اقدامات  با  درارتباط 
پوشش  افزایش  »با  گفت:  اومیکرون  سویه 
واکسیناسیون شاهد این هستیم موارد کرونا به 
شدت کاهش پیدا کرده است. از طرف دیگر 
ما با سویه جدیدی روبه رو هستیم که قابلیت 
انتقال نگران کننده ای دارد، زیرا می تواند در زمان 
مراجعات  و  مبتال  را  زیادی  کوتاهی جمعیت 
بیمارستان ها و بستری ها را باال ببرد. باید بسیار 

دقیق با این پدیده برخورد شود. ممکن است 
باشد  بیماری کم  این  بیماری زایی  االن شدت 
و ممکن است در آینده شدت بیماری زایی آن 
افزایش پیدا کند. این بیماری کماکان هنوز درمان 
در  هم  آن  اختصاصی  داروهای  ندارد.  قطعی 
حد تحقیقاتی هستند. دو چیز برای کنترل این 
سویه بیشتر باقی نمی ماند، یک باال بردن پوشش 
واکسیناسیون که هنوز ما را راضی نکرده است 
و دیگری پروتکل های بهداشتی در سطح فردی 

و اجتماعی که باید رعایت شوند.«
گویا درپاسخ به این سوال که آیا واکسن سینوفارم 
برای دز سوم و مقابله با اومیکرون موثر است، 
گفت: »مرجع علمی که درباره نوع واکسن تصمیم 
می گیرد، کمیته ملی واکسن است و این کمیته از 

اساتید برجسته ای تشکیل شده است.«
اومیکرون  سویه  تشخیص  با  ارتباط  در  او 
اومیکرون  تشخیص  »برای  در کشور گفت: 
این  به  آن  تشخیص  اما  نداریم  مشکلی 
خواست  دلش  کس  هر  که  نیست  صورت 
برای اومیکرون تست دهد. تست تشخیص 
دانشگاه ها  و  دارد  دستورالعملی  امیکرون 
براساس آن عمل می کنند. البته به اندازه کافی 
نداریم.  درکشور  اومیکرون  تشخیصی  کیت 
در  بیشتر  آینده  روزهای  ظرف  امیدواریم 
دسترس ما باشد. استفاده از تست اومیکرون 
ابالغ  دانشگاه ها  به  که  دارد  خاصی  شرایط 

شده است و اینگونه نیست که هرکس بخواهد 
دهد.« تست 

با آخرین وضعیت تصمیم گیری  درارتباط  او 
افزود: »وضعیت  واکسیناسیون دز سوم  درباره 
واکسیناسیون زیر ۱۲ سال در کمیته علمی واکسن 
و کمیته علمی کشوری کرونا مورد بررسی علمی 
دقیق قرار گرفته و نظرشان بر این مساله بود که 
این واکسیناسیون صورت بگیرد. ستاد مقابله با 
کرونا این تصمیم کمیته را دریافت کرده است، 
ستاد کرونا مستندات بیشتری را از کمیته ملی 
واکسن و کمیته علمی خواسته که تصمیم نهایی 
را بگیرد. درحال تهیه پاسخ های ستاد ملی هستیم 
و امیدواریم پاسخ های ما قانع کننده بوده و در این 
زمینه در ستاد کرونا تصمیم گیری نهایی انجام شود.«

۶ میلیون ایرانی واکسن کرونا نزده اند
گویا در ادامه گفت: »کسانی که دز دوم را دریافت 
کرده باشند، سطح ایمنی شان بعد از مدتی کاهش 
باید نوبت بعدی را  پیدا خواهد کرد و حتما 
دریافت کنند. بسته به نوع واکسن زمان دز سوم 
متفاوت خواهد بود که مامورین بهداشتی در این 
زمینه مراجعه کنندگان را راهنمایی می کنند. مردم 
از واکسیناسیون نوبت سوم استقبال کنند. ما هنوز 
چیزی حدود پنج یا شش میلیون نفر داریم که 
هنوز حتی نوبت اول را هم دریافت نکرده اند. 

ادامه در صفحه 11 
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رییس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت: ما هنوز چیزی 

حدود پنج یا شش میلیون 
نفر داریم که هنوز حتی 

نوبت اول را هم دریافت 
نکرده اند. برای دز سوم 

درست است که زمان داریم 
اما پوشش نوبت سوم 

هنوز کامل نشده و هنوز 
برخی زمان دز سومشان فرا 

نرسیده است

دردسر اومیکرون
پیام طبرسی، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا هشدار داد که 

اومیکرون می تواند به ویروس غالب کشور تبدیل شود

آمار ابتال به اومیکرون در ایران صعودی شد
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برای دز سوم درست است که زمان داریم اما پوشش 
نوبت سوم هنوز کامل نشده و هنوز برخی زمان 
دز سومشان فرا نرسیده است. از مردم می خواهیم 
زمان را از دست ندهند. با تزریق دز سوم به مراتب 
شانس عفونت کاهش پیدا می کند و مراجعه به 
مراکز درمان و بستری با دریافت آن بسیار کمتر 
خواهد بود.« گویا افزود: »چیزی حدود ۹ تا 10 
میلیون نفر دز سوم را دریافت کرده اند وزارت 
بهداشت برای اعتمادسازی اهمیت ویژه ای قائل 
است. اگر مشکالت دیگری هم وجود دارد با 

تعامل مردم می توانیم آن را حل کنیم.«
گویا درپاسخ به این سوال که آیا تاکنون موارد مرگ 
ناشی از اومیکرون ثبت شده است یا خیر، گفت: »ما 
تا به حال مرگ ناشی از اومیکرون نداشته ایم. موارد 
مرگ اومیکرون حتی در کشورهای دارای ابتالی 
باال به امیکرون هم بسیار نادر و کم بوده است.«
او درارتباط با اقدامات بهداشتی انجام شده از سوی 
وزارت بهداشت برای کنترل کرونا در مدارس 
گفت: »وزارت بهداشت و آموزش و پرورش 
پروتکل هایی تهیه کرده اند و کلیه مدارس بر اساس 

این دستورالعمل عمل می کنند.«

خطر شیوع گسترده اومیکرون
پیام طبرسی، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با 
کرونا با تاکید بر اینکه اومیکرون خفیف نیست، 
باالی  بسیار  به سرایت پذیری  توجه  »با  گفت: 
به  توجه  در صورت عدم  اومیکرون،  ویروس 
این  هشدارها،  سایر  و  بهداشتی  پروتکل های 
ویروس 100 درصد می تواند به ویروس غالب 

در کشور بدل شود.«
او درباره وضعیت ابتال به اومیکرون در کشور، 
گفت: »باید توجه کرد که قطعا تعداد افراد مبتال به 
اومیکرون در کشور، از تعداد مبتالیانی که به صورت 

رسمی شناسایی و اعالم شدند، بیشتر است.«
به  باتوجه  حال  عین  »در  افزود:  طبرسی 
سرایت پذیری بسیار باالی ویروس اومیکرون، 
در صورت عدم توجه به پروتکل های بهداشتی و 
سایر هشدارها، این ویروس 100 درصد می تواند 

به ویروس غالب در کشور بدل شود.«

وضعیت  حاضر  حال  در  »البته  داد:  ادامه  او 
بیمارستان ها خوب است و افزایش باالی تعداد 
بستری و... را نداریم، اما این شرایط تا دو سه هفته 
آینده شکننده است. یعنی 100 درصد افزایشی در 

ابتال خواهیم داشت، بر همین اساس اکنون باید 
تالش کنیم تا با انجام اقدامات کنترلی، رعایت 
پروتکل های بهداشتی و تزریق و تکمیل سریع 

واکسیناسیون، موج آن پیک را پایین آوریم. «
طبرسی تاکید کرد: »بر این اساس توصیه می کنم 
کسانی که موعد دز سوم واکسن شان فرا رسیده 
و هنوز دز سوم را تزریق نکرده اند، حتما آن را 
در اسرع وقت تزریق کنند. در عین حال یک 
جمعیتی در کشور داریم که هنوز اصال واکسن 
تزریق نکرده اند که ممکن است خطرناک باشد و 

باید هرچه سریع تر واکسن تزریق کنند.«
او با بیان اینکه نباید تصور شود که اومیکرون 
خفیف است، گفت: »در حال حاضر بیمارانی 
در بیمارستان داریم که واکسن نزدند و حاال به 
اومیکرون مبتال شده اند و به شدت هم از مرگ 

می ترسند و حاال پشیمان هستند که چرا واکسن 
باید  نزدند،  واکسن  که  افرادی  نکردند.  تزریق 

این افراد را ببینند.«
اومیکرون  حال  عین  »در  کرد:  تاکید  طبرسی 
خفیف نیست. البته ممکن است عالیم آن در 
ابتدا کمتر باشد، اما در بسیاری از کشورهایی که 
موج اومیکرون شکل گرفته، تعداد بستری شان 
طی یک هفته گذشته به شدت باال رفته است. این 
نشان می دهد که وقتی بیماری می چرخد، متاسفانه 
قربانی هم می گیرد. بنابراین اومیکرون هم می تواند 
بیماری شدید دهد، هم می تواند منجر به بستری 

فرد شده و در عین حال کشندگی هم دارد.«
در همین زمینه حسین قناعتی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی تهران هم هشدار داده و گفته است 
که افراد واکسن نزده، می توانند منجر به چرخش 
ویروس و نهایتاً ایجاد پیک بعدی بیماری شوند. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران توضیح داد: 
»واکسیناسیون به میزان باال، منجر به کند شدن 
چرخه انتقال ویروس در جامعه و تا حدود زیادی 
کنترل پاندمی می شود. البته در کشور تعداد افراد 
واکسن نزده نسبت به کل جامعه زیاد نیست؛ اما 
منشاء چرخش  می توانند  هم  کم  تعداد  همین 
ویروس و گرفتاری افراد دیگر جامعه و ایجاد 

پیک های بعدی باشند.«
با اعالم قناعتی شیوع اومیکرون میان افراد جوان تر، 
بیشتر است؛ بنابراین واکسیناسیون این گروه سنی، 

اهمیت بسیار زیادی دارد.
اروپایی و  آمار متخصصان کشور های  به گواه 
آمریکایی که مجددا شاهد ایجاد پیک بیماری 
اومیکرون هستند، عدم رعایت شیوه  با شیوع 
نامه های بهداشتی یکی از عواملی بود که منجر 
به بروز پیک مجدد شده است. او گفت: »سازمان 
بهداشت جهانی، اومیکرون را به عنوان سویه 
باور  این  و  است  کرده  طبقه بندی  نگران کننده 
وجود دارد جهشی که این بار در ویروس کرونا 
رخ داده، موجب شده تا انتقال آن بسیار سریع تر 

از سویه های قبلی باشد.«

حسین قناعتی، رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 

هم هشدار داده و گفته 
است که افراد واکسن نزده، 

می توانند منجر به چرخش 
ویروس و نهایتًا ایجاد پیک 

بعدی بیماری شوند
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  یاسر مختاری
در روزهای گذشته رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت از مشاهده مواردی از بیماری 
سالک و شیوع آن در برخی از روستاهای اطراف 
تهران خبر داد. این موضوع موجب نگرانی های زیادی 
شد. با این حال به گفته برخی مقامات بهداشتی 
سالک بیماری جدیدی در ایران و جهان نیست و در 
طول تاریخ بوده است تنها در برخی از زمان ها و در 
برخی از نقاط موارد مشاهده آن افزایش پیدا می کند.
 سازمان پزشکان بدون مرز، بیماری سالک را یکی 
از خطرناکترین بیماری های گرمسیری می داند که 
فراموش شده است. این سازمان همچنین اظهار 
داشته که این بیماری پس از ماالریا در علل مرگ 

با بیماری انگلی، در رده ی دوم قرار دارد.

سالک و انواع آن
 سالک چیست و چه انواعی دارد؟ سالک یا لیشمانیاز 
یک بیماری انگلی است که بر اثر انگل لیشمانیا ایجاد 
می شود. این انگل معموالً در پشه های خاکی آلوده 
زندگی می کند و بیماری سالک از طریق نیش پشه 
خاکی آلوده به انگل به انسان منتقل خواهد شد. 
پشه   حامل  این انگل معموالً در مناطق گرمسیری و 
نیمه گرمسیری زندگی کرده و موجب اپیدمی های 
مرگباری از بیماری سالک در مناطقی از آسیا، شرق 

آفریقا و آمریکای جنوبی شده است.
سه نوع اصلی از بیماری سالک وجود دارد که شامل 

سالک احشایی)کاال- آزار(، سالک پوستی))CL و 
سالک لیشمانیوز موکوس )سالک مخاط جلدی( 
است. سالک احشایی در صورت عدم درمان در 
بیش از 95 درصد موارد کشنده بوده و معموالً دو 
تا هشت ماه پس از نیش پشه  خاکی رخ می دهد. 
نشانه های سالک احشایی حمالت نامنظم تب، 
کاهش وزن، بزرگ شدن طحال و کبد و کم خونی 
بوده و از طریق آسیب رساندن به این اندام ها، بر 
روی مغز استخوان و همچنین سیستم ایمنی بدن 
شما تأثیر می گذارد. بر اساس اعالم سازمان جهانی 
بهداشت، ساالنه تخمین زده می شود ساالنه 50 تا 
90 هزار مورد جدید این بیماری انگلی در جهان 
رخ دهد که تنها 25 تا 45 رصد آن به این سازمان 

گزارش می شود. عمده موارد این گونه مرگبار سالک 
در برزیل، آفریقای شرقی و هند اتفاق می افتد. در 
سال 2018 ، بیش از 95 درصد موارد جدید گزارش 
شده به WHO در 10 کشور برزیل، چین، اتیوپی، 
هند، عراق، کنیا، نپال، سومالی، سودان جنوبی و 

سودان  رخ داده است. 
سالک پوستی رایج ترین شکل از بیماری سالک است 
و به صورت عمده در قسمت های قابل مشاهده بدن 
موجب ایجاد زخم های مادام العمر می شود. در این 
گونه از سالک پس از بهبودی نیز اثر زخم ها باقی 
می ماند. بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت 
ساالنه بین 600 هزار تا یک میلیون مورد سالک پوستی 
در جهان مشاهده می شود. بیش از 95 درصد از موارد 
سالک پوستی در آمریکا، خاورمیانه و آسیای میانه 
رخ می دهد. کشورهای افغانستان، الجزایز، بولیوی، 

برزیل، کلمبیا، ایران، عراق، پاکستان، سوریه، و تونس 
از جمله کشورهایی هستند که موارد سالک پوستی 

در آنها مشاهده شده است. 
لیشمانیوز موکوس یا سالک مخاط جلدی، نوع نادر 
این بیماری بوده و ناشی از فرم جدی انگلی آن 
است. با این نوع بیماری سالک، انگل ها به بینی، 
گلو و دهان گسترش پیدا می کنند و موجب تخریب 
جزئی یا کامل غشاهای مخاطی در آن محیط باشند. 
این نوع سالک به طور معمول زیرمجموعه سالک 
پوستی قلمداد می شود، اما جدی تر بوده و به خودی 
خود بهبود پیدا نمی کند و همیشه نیاز به درمان دارد.

آمار سالک در ایران
برپایه برخی از آمارها در ایران ساالنه 14هزار تا 25 
هزار از موارد مبتال به این بیماری در 19 استان کشور 
به ویژه خراسان، کرمان و اصفهان ثبت می شود. 

به گفته بهزاد امیری رئیس اداره مدیریت بیماری های 
قابل انتقال بین انسان و حیوان، سالک بیماری 
جدیدی در ایران نیست و به درازای تاریخ در این 
سرزمین وجود داشته است. امیری در گفت وگو 
با سپید، اظهار کرد: »سالک پوستی و جلدی در 
ایران داریم که خود به دو نوع خشک و شهری 
و نوع دیگر روستایی و مرطوب تقسیم می شود.  
حدود 80 تا 90 درصد موارد را سالک روستایی 

و مرطوب تشکیل می دهد.«
ادامه در صفحه 13 

سالک درایران؛ بیماری جدید یا بومی؟
امیری رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت:

 ساالنه 14 هزار مورد ابتال به سالک در کشور گزارش می شود

سپید از مشاهده موارد جدید سالک در کشور گزارش می دهد

امیری: در تهران مورد 
جدید شناسایی شده ای از 

سالک که نگران کننده تلقی 
شود نداشتیم، اما همچنان 
این بیماری به عنوان یکی 

از معضالت سالمت در 
کشور مطرح است چرا که 

نوع کنترل و پیشگیری این 
بیماری بسیار دشوار است

جعفری: باید توجه داشت که 
در کشور ما با توجه به شرایط 
موجود ریشه کن کردن سالک 

در حال حاضر امکان پذیر 
نیست و همه اقدامات برای 

کنترل این بیماری و پیشگیری 
از ابتال انجام می شود
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 ادامه از صفحه 12
وی افزود: »سالک کاال-آزار که احشا را درگیر 
حال  در  و  نمی دانیم  سالک  دیگر  را  می کند 
پوستی  سالک  همان  سالک  از  منظور  حاضر 

و جلدی است.«
امیری تأکید کرد: »اینکه االن در یکی از روستاهای 
ورامین 38 نفر مبتال به سالک شناسایی شده اند 
به معنی جدید بودن این بیماری یا افزایش موارد 
این بیماری نیست بلکه هرسال تعدادی موارد 
می شوند.  شناسایی  کشور  نقاط  از  برخی  در 
درواقع  آمار کلی این بیماری نسبت به گذشته 

افزایش پیدا نکرده است.«
به  نسبت  بیماری  این  »روند  افزود:  وی 
سال  در  دارد.  نزولی  سیر  گذشته  سال های 
به  ابتال  شده  شناسایی  موارد  تعداد  گذشته 
 1۷1 و  هزار   14 کشور  در  سالک  بیماری 
قبل  به یک دهه  بوده است که نسبت  مورد 
 8۹ سال  در  است.  کرده  پیدا  کاهش  بسیار 
رقم مبتالیان به این بیماری  بیش از 20 هزار 
این میزان در سال گذشته به  مورد بوده که 
است.  رسیده  مورد  هزار   14 از  بیش  کمی 
در  مالحظه  قابل  افزایش  روند  با  بنابراین 

نیستیم.« مواجه  سالک  آمار 
امیری گفت: »در تهران مورد جدید شناسایی 
شده ای که نگران کننده تلقی شود نداشتیم، 
از  یکی  عنوان  به  بیماری  این  همچنان  اما 
معضالت سالمت در کشور مطرح است، به 
این  پیشگیری  و  کنترل  نوع  که  خاطر  این 

است.« دشوار  بسیار  بیماری 
امیری با بیان اینکه منبع نوع مرطوب سالک، 

جوندگان یا موش های صحرایی هستند، گفت: 
»این انگل در بدن این جانوران است و پشه 
خاکی هنگام خونخواری این انگل را دریافت 
می کند و اگر زمانی که آلوده است انسانی را 
انتقال  انسان هم  به بدن  بزند، می تواند  نیش 
طول  چندماه  معموال  روستایی  نوع  در  یابد. 
می کشد که زخم انگل بروز کند. برای مثال 
مواردی که اخیرا دیده شده است، مربوط به 
که  است  تابستان  یعنی  پشه ها،  فعالیت  زمان 
درحال حاضر زخمش بروز پیدا کرده است.«

دالیل شیوع سالک
رضا جعفری رئیس ایستگاه تحقیقات سالمت 
اصفهان هم به ایمنا گفت: »انباشت زباله، نخاله های 
ساختمانی و فضوالت حیوانی عامل اصلی رشد 
سالک است. اینها حداقل باید پنج کیلومتر از 
مناطق مسکونی دور باشند و در نزدیکی منازل 
تلنبار نشوند. رعایت بهداشت محیط اطراف خانه 
باید مد نظر قرار گیرد، با توجه به کوتاهی ضمائم 
دهانی پشه خاکی، پوشیده بودن بدن و استفاده از 
لباس های آستین بلند شانس خونخواری توسط 

این پشه را کاهش می دهد.«
وی با بیان اینکه تقسیم بندی روستایی و شهری 
هیچ ربطی به تقسیمات کشوری مناطق از نظر 
شهر یا روستا بودن ندارد و بر اساس نوع انگل 
و مخازن و یکسری خصوصیات دیگر است، 
گفت: »استفاده از پشه بندهای آغشته به سم دیگر 
راهکار مبارزه شهروندان با ابتال به سالک است. 
با توجه به اندازه کوچک پشه خاکی که حدود 
2 تا 4 میلی متر است، استفاده از پشه بندهای 

معمولی کارآرایی خاصی ندارد و اگر پشه بند 
آغشته به سم ندارند باید اندازه سوراخ های آن 
بسیار ریز باشد. این پشه بندها را می توان از 
داروخانه ها تهیه کرد. همچنین استفاده از توری و 
نصب آن روی پنجره ها و آویختن آن به درهای 
ورودی منزل از کارهایی است که بسیار موثر 
است. توری های فلزی معمولی مانع ورود پشه 
خاکی به داخل منزل نمی شوند. استفاده از مواد 
و پمادهای دور کننده حشرات نیز در دور کردن 

پشه خاکی بسیار موثر است.«
وی تصریح کرد: »باید توجه داشت که در کشور 
کردن  ریشه کن  موجود  به شرایط  توجه  با  ما 
سالک در حال حاضر امکان پذیر نیست و همه 
اقدامات برای کنترل این بیماری و پیشگیری از 
ابتال انجام می شود. شهروندان باید توجه داشته 
باشند بیشترین زمان گزش این حشره نزدیک 
به غروب آفتاب و سپس نیمه های شب و در 
زمان بعدی نزدیک به طلوع آفتاب است ولی 
زمان غروب آفتاب خیلی مهم است و  افراد در 
مناطق آلوده باید سعی کنند حتی المقدور در این 
ساعات از تردد در فضای باز خودداری کنند.«
امیری هم در این رابطه گفت: »کاری که مردم 
گزش  از  که  است  این  دهند  انجام  می توانند 
پیشگیری کنند. از جمله اینکه در مناطقی که 
این بیماری بومی است باید از پشه بند و توری 
در محل پنجره ها و درب ورودی به خصوص 
در فصل فعالیت پشه ها استفاده کنند، لباس های 
دورکننده  از  و  بپوشند  بلند  آستین  و  پوشیده 

حشرات استفاده کنند.« 
را  بهداشت محیط  باید  »از طرفی  افزود:  وی 

ارتقا داد تا محیط به محل رشد و نمو پشه ها 
تبدیل نشود. برای مثال در روستاها زباله ها را 
به صورت بهداشتی جمع آوری و دفع کنند و 
دامداری ها را از محل زندگی دور کنند تا فاصله 
تجمع پشه ها با محل زندگی افزایش پیدا کند.«
امیری گفت: »اگر هر فردی دچار زخمی شود 
پیدا  بهبود  و  بکشد  ده روز طول  از  بیش  که 
که  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  به  حتما  نکند، 
پزشک  کند.  مراجعه  است  کشور  سراسر  در 
این افراد را معاینه می کند و چنانچه شک پیدا 
کنند که افراد مبتال به سالک شده اند، از آن ها 
نمونه  آزمایش  با  و  می آید  عمل  به  آزمایش 
گیری مشخص می کنند که آیا این زخم می تواند 
سالک باشد یا خیر. اگر سالک باشد افراد تحت 

درمان قرار می گیرند.«
وی یادآور شد: »خوشبختانه باید گفت درحال 
حاضر خدمات تشخیصی و درمانی برای سالک 
در مراکز دولتی سراسر کشور رایگان است. در 
حد کفایت داروی درمان اختصاصی سالک را در 
اختیار داریم. آمپول »گلوکانتین« را برای درمان 
اختیار داشته و در دسترس مراکز  بیماران در 

بهداشتی و درمانی قرار داده ایم.« 
رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان 
»بیماریابی  افزود:  بهداشت  وزارت  حیوان  و 
سایر  با همکاری  محیط  بهداشت  ارتقا  فعال، 
سازمان هایی که به نوعی در این امر موثر هستند. 
بهسازی محیط، جمع و دفع بهداشتی زباله ها، 
جمع آوری مناسب روان آب ها و فاضالب ها هم 
از جمله اقداماتی است که از سوی دستگاه های 

مرتبط در دست انجام است.«
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