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وضعیت رعایت پروتکل های ضدکرونا در هفته وضعیت رعایت پروتکل های ضدکرونا در هفته ۱۲۰۱۲۰ همه گیری در ایران همه گیری در ایران

پروتکل های  کنترلی کرونا در کشور، رعایت  ادامه روند  با 
رسیده  درصد   ۴۹ به  و  یافته  کاهش  مجددا  نیز  بهداشتی 
است. این کاهش در رعایت سایر پروتکل های بهداشتی مانند 
استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری و تهویه هوا نیز تا 
متخصصان  که  حالیست  در  این  می آید؛  چشم  به  حدودی 
دارند. تاکید  شیوه نامه های ضدکرونا  رعایت  برای  همچنان 
معاونت  اعالم  اساس  بر  ایسنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
بهداشت وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
در کشور در هفته منتهی به ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ )از ۱۴ تا ۲۱ 
خرداد ماه(، همچنان پایین و بالغ بر ۴۹.۶۶ درصد بوده است.

روند رعایت پروتکل های بهداشتی را از  ۱۴ تا ۲۱ خرداد 
ماه ۱۴۰۱ می توانید در نمودار زیر مشاهده کنید:

روند رعایت پروتکل های بهداشتی را از چهار تا ۱۴ اسفند ماه 
۱۴۰۰ می توانید در نمودار زیر مشاهده کنید:

در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی 
استان های کشور در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۸ خرداد ماه  ۱۴۰۱، بالغ بر 
۵۵.۸۳ درصد بوده است. در این شاخص بیشترین میزان رعایت 
در استان هرمزگان با ۷۱.۱۳ درصد و کم ترین میزان رعایت هم 

در استان تهران با ۴۶.۱۸ درصد بوده است.

همچنین میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی 
کشور از ۴ تا ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۵.۸۳ درصد بوده 

است که فرودگاه ها با ۹۴.۵۹ درصد بیشترین میزان رعایت 
و پاساژها با ۵۰.۳۰ درصد کم ترین میزان رعایت را در این 

شاخص داشته اند.

بنابر اعالم وزارت بهداشت، میانگین استفاده از ماسک در شاغلین 
و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استان های کشور 
از ۱۱ تا ۱۸ خرداد ماه بالغ بر ۴۳.۶۷ درصد بوده است که بیشترین 
میزان رعایت در استان هرمزگان با ۶۳.۶۸ درصد و کم ترین میزان 
است. بوده  درصد   ۳۲.۰۹ با  اصفهان  به  مربوط  رعایت 

خدمت  و  شاغلین  در  ماسک  از  استفاده  میانگین  همچنین 
 ۱۸ تا   ۱۱ از   نیز  کشور  عمومی  اماکن  تفکیک  به  گیرندگان 
خرداد ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۳.۶۷ درصد بوده است که بیشترین 
میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط به فرودگاه ها 
مربوط  ماسک  از  استفاده  میزان  کم ترین  و  درصد   ۹۱.۸۹ با 
است. درصد   ۳۰.۴۰ با  تفریحی  مراکز  و  شنا  استخرهای  به 

کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی به ۴۹ درصد
»موادغذایی فاسد« در صدر شکایات مردمی
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اماکن  در  فاصله گذاری  پروتکل  رعایت  درصد  میانگین 
 ،۱۴۰۱ ماه  خرداد   ۱۸ تا   ۱۱ از   کشور  استان های  عمومی 
مربوط  رعایت  میزان  بیشترین  که  است  بوده  درصد   ۴۷.۷۶
میزان  کم ترین  و  درصد   ۵۸.۵۲ با  غربی  آذربایجان  استان  به 
است. بوده  درصد   ۳۴.۳۹ با  همدان  به  مربوط  رعایت 

فاصله گذاری  پروتکل  رعایت  درصد  میانگین  همچنین 
 ،۱۴۰۱ ماه  خرداد   ۱۸ تا   ۴ از  کشور  عمومی  اماکن  در 
درصد   ۸۴.۸۵ با  استادیوم ها  که  بوده  درصد   ۴۷.۷۶
درصد   ۳۶.۳۰ با  پاساژها  و  رعایت  درصد  بیشترین 
داشته اند. را  فاصله گذاری  پروتکل  رعایت  میزان  کم ترین 

استان های  عمومی  اماکن  در  مناسب  تهویه  رعایت  میانگین 
کشور از ۱۱ تا ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱، ۵۵.۴۶ درصد بوده است. 
در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط به استان آذربایجان 
به  مربوط  رعایت  میزان  کم ترین  و  درصد   ۷۴.۶۳ با  غربی 
است. بوده  درصد   ۴۷.۴۵ با  احمد  بویر  و  کهگیلویه 

عمومی  اماکن  در  مناسب  تهویه  رعایت  میانگین  همچنین 
بوده  درصد   ۵۵.۴۶  ،۱۴۰۱ ماه  خرداد   ۱۸ تا   ۴ از  کشور 
مناسب  تهویه  رعایت  درصد   ۹۴.۵۹ با  فرودگاه ها  است. 
در باالترین سطح رعایت و مراکز ورزشی با ۴۹.۸۳ درصد 

دارند. قرار  پروتکل  این  رعایت  قعر  در 

در عین حال وضعیت واکسیناسیون در اماکن عمومی کشور از  
۴ تا ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱، را می توانید در نمودار زیر مشاهده 

کنید:

در عین حال طبق اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بر 
اساس اقدامات ناشی از تشدید بازرسی ها از تاریخ ۱۱ تا ۱۸ 
خرداد ماه ۱۴۰۱، از تعداد ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه 
اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی  و فروش مواد غذایی، 
تحت پوشش، بالغ بر ۱۶۳۷۳۶ مورد بازرسی انجام شده است.

تهیه،  مراکز  از  مرکز   ۲۸۱۲۸ تعداد  مدت  این  طی  همچنین 
توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای 
کارگاهی اخطار گرفته و به مراجع قضایی معرفی شده اند و 
شده اند. پلمب  نیز  مراکز  این  از  مورد   ۶۹۲

شکایات مردمی بخش بهداشت سامانه ملی پاسخگویی ۱۹۰
و  بوده  تماس   ۶۷۰۵ شده  داده  پاسخ  تماس های  کل  تعداد 
است. بوده  شکایت   ۲۳۴۷ شده  ثبت  شکایات  کل  تعداد 

شکایت از عرضه مواد غذایی فاسد در اصناف تهیه و 
توزیع مواد غذایی، در صدر جدول قرار گرفته است.

بیشترین مکان مورد گزارش برای ثبت شکایات بهداشتی مربوط 
به نانوایی ها است که با موضوع عدم رعایت بهداشت دست 

و عدم استفاده از ماسک توسط کارکنان گزارش شده است.
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۶ فوتی و شناسایی ۵۶ مبتالی جدید کرونا در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز جمعه تا شنبه ۵۶ بیمار کووید۱۹ 
در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۶ بیمار نیز جان خود را به 

دلیل این بیماری از دست دادند.
به گزارش سپید، از روز جمعه تا شنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 

در کشور شناسایی و ۱۱ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۳۳ هزار و 

۵۲۸ نفر رسید.
متاسفانه ۶ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار 

و ۳۴۹ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۵۸ هزار و ۶۶۵ نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
۳۸۳ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 

ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۲ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۹۲۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 

در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۰ شهرستان در 
وضعیت نارنجی، ۱۱۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۳۵ شهرستان 

در وضعیت آبی قرار دارند.
تا کنون ۶۴ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۲۵۶ نفر دوز اول، ۵۷ میلیون 
و ۹۰۳ هزار و ۲۳۵ نفر دوز دوم و ۲۷ میلیون و ۶۱۱ هزار و 

۶۶ نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده اند.
به این ترتیب مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ 

میلیون و ۸۹ هزار و ۵۵۷ دوز رسید.
از روز جمعه تا شنبه ۱۴ هزار و ۷۲ دوز واکسن کرونا در کشور 

تزریق شده است.



در هفته ۱۲۰ همه گیری کرونا در ایران، کاهش یا ایستایی مرگ های 
ناشی از این بیماری در ۲۸ استان کشور را شاهد هستیم. همچنین افزایش 
مختصر بستری های ناشی از کرونا در سه استان گزارش شده است.
به گزارش سپید، طبق آخرین نقشه رنگ بندی کرونا در کشور 
حال  در  است،  شده  منتشر  بهداشت  وزارت  سوی  از  که 
حاضر هیچ شهر قرمز و نارنجی در کشور وجود ندارد و ۱۱۳ 
هستند. آبی  وضعیت  در  شهر   ۳۳۵ و  زرد  وضعیت  در  شهر 

همچنین بر اساس اعالم وزارت بهداشت، در عین حال بررسی 
هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته دوم خرداد 
که  می دهد  نشان  همه گیری   ۱۲۰ هفته  با  مصادف   ۱۴۰۱ ماه 
تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، در هفته اخیر ۸۱۰ 
هفته  در  بستری جدید  موارد  تعداد  است. همچنین  بوده  نفر 
اخیر ۱۷۸ نفر و تعداد فوتی ها در هفته اخیر ۲۲ نفر بوده است.

وضعیتکرونادراستانهایکشوردرهفته۱۲۰همهگیری
تهران

در استان تهران نیز تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در 
هفته اخیر ۳۵ نفر، تعداد موارد بستری جدید در هفته اخیر ۴۶ 
است. بوده  نفر  اخیر ۹  هفته  در  فوتی های جدید  تعداد  و  نفر 

همچنین در استان تهران، در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته 
و فوت استان افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری 
است. بوده  باالتر  کشور  متوسط  از  استان  مرگ ومیر  میزان  و 

خراسانشمالی
نزولی  استان  فوت  و  بستری  روند  اخیر  هفته  در 
از  استان  بستری  موارد  بروز  میزان  است.  بوده 
است. بوده  صفر  آن  مرگ ومیر  و  باالتر  کشور  متوسط 

کهگیلویهوبویراحمد
در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد 
بستری بیش از متوسط کشور و میزان مرگ ومیر صفر بوده است.

چهارمحالوبختیاری
موارد بستری کاهشی بوده و فوت استان ایستا مانده است. میزان بروز 
موارد بستری از متوسط کشور باالتر  و مرگ ومیر استان صفر بوده است.

کرمان
در هفته اخیر موارد بستری کاهشی و فوت استان ایستا بوده است. بروز 
موارد بستری و میزان مرگ ومیر استان از متوسط کشور باالتر است.


سمنان
روند بستری و موارد فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد 
بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ ومیر استان صفر بوده است.
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هفته ۱۲۰ همه گیری کرونا در ایران
کاهش یا ایستایی مرگ های کرونایی در ۲۸ استان ایران
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 ادامه از صفحه 6

خراسان جنوبی
در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد 
بستری استان از متوسط کشور باالتر و میزان مرگ ومیر صفر بوده است.

قم
و  داشته  مختصر  افزایش  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
میزان  و  بستری  موارد  بروز  است.  بوده  ایستا  استان  فوت 
است. بوده  بیشتر  کشور  متوسط  از  استان  مرگ ومیر 

یزد
استان  فوت  و  یافته  کاهش  استان  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
بستری  موارد  بروز  میزان  است.  داشته  مختصر  افزایش 
است. بوده  بیشتر  کشور  متوسط  از  استان  مرگ ومیر  و 

لرستان
موارد بستری و فوت استان ایستا مانده است. بروز موارد بستری 
از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ ومیر استان صفر بوده است.

خراسان رضوی
ثابت  استان  فوت  موارد  و  یافته  کاهش  بستری  روند 
و  باالتر  کشور  متوسط  از  بستری  موارد  بروز  است.  مانده  
است. کشوری  متوسط  از  کمتر  استان  ومیر  مرگ  میزان 

البرز
استان  فوت  موارد  و  بستری  روند  اخیر  هفته  در 
میزان  و  بستری  موارد  بروز  است.  بوده  ایستا 
است. بوده  باالتر  کشور  متوسط  از  استان  مرگ ومیر 

بوشهر
موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری 
بیش از متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان صفر بوده است.

گیالن
در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد 
بستری از متوسط کشور پایین تر و میزان مرگ و میر صفر بوده است.

مازندران
یافته  افزایش  استان  فوت  و  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
و  کمتر  کشور  متوسط  از  بستری  موارد  بروز  میزان  است. 
است. بوده  کشور  متوسط  از  بیش  استان  مرگ ومیر  میزان 

اصفهان
کاهش  استان  فوت  و  بستری  موارد  هفته  این  در 
کشور  متوسط  از  بستری  موارد  بروز  است.  یافته 
است. بوده  صفر  استان  مرگ ومیر  میزان  و  پایین تر 

همدان
استان  فوت  و  بوده  ایستا  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
از  کمتر  بستری  موارد  بروز  است.  یافته  کاهش 
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است. بوده  صفر  مرگ ومیر  میزان  و  کشور  متوسط 
در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. 
بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور است.

ایالم
در هفته اخیر  موارد بستری و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز 
بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ ومیر استان صفر بوده است.

فارس
ثابت  استان  فوت  و  بستری  موارد  هفته  این  در 
متوسط  از  بستری  موارد  بروز  میزان  است.  مانده 
است. بوده  صفر  استان  مورتالیتی  و  پایین تر  کشور 

قزوین
استان  فوت  و  یافته  کاهش  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
کشور  متوسط  از  کمتر  بستری  بروز  میزان  است.  بوده  ایستا 
است. بوده  کشور  متوسط  از  بیش  استان  مورتالیتی  و 

آذربایجان غربی
استان  فوت  و  یافته  کاهش  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
متوسط  از  کمتر  بستری  موارد  بروز  میزان  است.  بوده  ثابت 
است. بوده  کشور  متوسط  از  بیش  استان  مورتالیتی  و  کشور 

خوزستان
فوت  و  داشته  مختصر  افزایش  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
از  کمتر  بستری  موارد  بروز  است.  یافته  کاهش  استان 
است. بوده  صفر  استان  مرگ ومیر  میزان  و  کشور  متوسط 

هرمزگان
در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز 
موارد بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ ومیر صفر بوده است.

 

مرکزی
موارد  و  است  یافته  کاهش  بستری  روند  اخیر  هفته  در 
از  کمتر  بستری  بروز  است.  بوده  ایستا  استان  فوت 
است. بوده  صفر  استان  مرگ ومیر  میزان  و  کشور  متوسط 

گلستان
موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز 
بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان صفر بوده است.

کرمانشاه
فوت  و  یافته  کاهش  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
از  کمتر  بستری  موارد  بروز  است.  مانده  ثابت  استان 
است. بوده  صفر  مرگ ومیر  میزان  و  کشور  متوسط 

ادامه در صفحه 9 
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 ادامه از صفحه 8

آذربایجان شرقی
فوت  و  یافته  کاهش  بستری  موارد  اخیر  هفته  در 
میزان  و  بستری  موارد  بروز  است.  مانده  ثابت  استان 
است. بوده  کمتر  کشور  متوسط  از  استان  مرگ ومیر 

اردبیل
در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده 
است. بوده  صفر  استان  مرگ ومیر  میزان  و  بروز  میزان  است. 

زنجان
در هفته اخیر روند بستری استان کاهشی و فوت استان ثابت بوده است. 
میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ ومیر استان صفر بوده است.

سیستان و بلوچستان
در هفته اخیر موارد بستری کاهشی و فوت استان ثابت مانده است. میزان 
بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و مورتالیتی صفر بوده است.

کردستان
در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده 
است. بوده  استان صفر  مورتالیتی  و  بستری  موارد  بروز  است. 

به گزارش ایسنا، در عین حال بر اساس اعالم وزارت بهداشت، 
استان   ۲۸ در  بستری  بیماران  ثبات  و  کاهش  اخیر  هفته  در 
است. شده  گزارش  استان  سه  در  مختصر  افزایش  و  کشور 
موارد  ایستایی  یا  کاهش  اخیر  هفته  در  همچنین 

بوده ایم. شاهد  را  استان   ۲۸ در  متوفی  مثبت 
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گزارش سپید از شرایط کنونی کرونا در ایران 

یاسر مختاری  
در حالـی ایـران دومیـن روز مـرگ صفـر 
کرونایی را هم تجربه کرد که با جهشـی 
ناگهانـی دوبـاره مـرگ  و میـر ناشـی از 
خردادمـاه   21 شـنبه  در  بیمـاری  ایـن 
افزایـش پیـدا کـرد و بـه 6 نفـر رسـید. 
ایـن در حالیسـت کـه بنابـر اعـام وزارت 
بهداشـت رعایت پروتکل های بهداشـتی 
در پایین ترین سـطح خود رسـیده اسـت.

چند صباحی است در ایران کرونا تقریبا 
به سـاحل آرامش رسـیده اسـت و دیگر 
آن وضعیـت اضطـراری را نـدارد. اگرچـه 
مرگ هـای ناشـی از بیمـاری هفته هاسـت 
کـه تـک رقمـی بـوده و حتـی دو روز هیـچ 
مرگـی بـه دلیـل ابتـا بـه ایـن بیمـاری 
ثبـت نشـد بـا ایـن حـال وضعیـت بـرای 
بسـیاری از کارشناسـان تـا حـدی همـراه 
بـا بیـم و امیـد اسـت. بسـیاری بـر ایـن 
بـاور هسـتند کـه کرونـا یـک آتش بـس 
یـک طرفـه بـه ایـران و جهـان داده اسـت 
و برخـی دیگـر نیـز بـر ایـن بـاور هسـتند 

کـه ایـن وضعیـت نشـانه  خوبـی اسـت.

یا درک درست  خوشبینی 
از  شرایط کرونا؟

اپیدمیولـوژی  اسـتاد  سـوری  حمیـد 
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی 
چنـدی قبـل در مـورد وضعیـت کنونـی 
کرونـا در ایـران اظهـار کـرد: »بـه نظـر 
می رسـد که ویروس کرونا یک آتش بس 

یک طرفه اعام کرده و مشـخص نیسـت 
کـه ایـن آتش بـس تـا چـه زمانـی ادامـه 
یابـد. مداخاتـی کـه مـا در سـطح کان 
انجام دادیم، عمدتا بر پایه واکسیناسیون 
اسـتوار بوده و شـواهد بین المللی نشـان 
می دهد که حتی کشـورهایی که پوشـش 
بـوده،  بیشـتر  مـا  از  واکسیناسیون شـان 
را  اپیدمـی  و  پیـک  بازگشـت  مجـددا 
داشـتند. بـه نحـوی کـه ایـن رونـد رو 
بـه افزایـش هـم هسـت. بـه طـوری کـه 
در هفته گذشـته حدود ۳۰ کشـور روند 
افزایشـی داشـتند و در ایـن هفتـه ایـن 
تعـداد بـه ۴۰ کشـور رسـید. ایـن رونـد 
افزایشـی نگرانی هـا را تشـدید می کنـد 

و هیـچ تضمینـی وجـود نـدارد کـه کشـور 
بعـدی، کشـور مـا نباشـد.«

آتش بـس  از  »منظـور  افـزود:  سـوری 
مـا  کـه  اسـت  ایـن  کرونـا،  یکطرفـه 
سیاسـت های موثـر آنچنانـی بـه عنـوان 
یـک بسـته پیشـگیرانه در مقابـل اپیدمـی 
نداشـتیم کـه انتظـار داشـته باشـیم کـه 
وضعیـت اپیدمـی در پاسـخ بـه مداخـات 
مـا باشـد. آنچـه اکنـون می بینیـم، آتش بس 
یکطرفـه ویـروس اسـت و خـود ویـروس 
تاکتیکـی  عقب نشـینی  یـک  احتمـاال 
کـرده و منتظـر اسـت تـا بـه مـا شـبیخون 
بزنـد. وقتـی دو طـرف باشـد، بـه ایـن 
معناسـت کـه مداخـات مـا موثـر بـوده 

اسـت،  خـورده  شکسـت  ویـروس  و 
موثـری  کان  سیاسـت های  مـا  امـا 
انجـام  واکسیناسـیون  فقـط  و  نداشـتیم 
دادیـم. واکسیناسـیون هـم یـک بخشـی 
و  کنتـرل  و  پیشـگیرانه  بسـته های  از 

مدیریـت اپیدمـی اسـت.«
»وضعیـت  شـد:  یـادآور  همچنیـن  وی 
موجود کشـور خوب، اما بسـیار شـکننده 
اسـت، گفـت: بـر ایـن اسـاس بایـد از 
عادی انگاری شـرایط بپرهیزیم. درسـت 
نیست که اپیدمی را تمام شده تلقی کنیم 
یـا تصـور کنیـم کـه شـرایط کامـا عـادی 
شـده اسـت. اصا اینطور نیسـت. در حال 
حاضـر عمـده مـوارد افزایشـی اپیدمی در 
کشـورهای آمریـکای جنوبـی بـوده و 
بـه تدریـج بـه سـمت شـرق در حرکـت 
اسـت. به طوری که کشـورهای اطراف 
ما هم مانند عربسـتان سـعودی، پاکسـتان 
و ... مقـداری رونـد افزایشی شـان آغـاز 
شـده و ممکن اسـت که کشـور ما هم 

از ایـن رونـد افزایشـی مصـون نمانـد.«
در وهلـه  بایـد  »مـا  کـرد:  تاکیـد  وی 
و  باشـیم  داشـته  علمـی  آمادگـی  اول 
بعـد هـم بـرای هـر سـناریوی احتمالـی 
نقشـه راه و بسـته پیشـگیرانه مناسـبی 
نظـر  بـه  بعیـد  کـه  باشـیم  داشـته  را 
می رسـد کـه چنیـن برنامـه ای وجـود 
داشـته باشـد. بایـد توجـه کـرد کـه دلیـل 
روندهای افزایشـی در سـایر کشـورها، 
یـا سـاب واریانت های جدیـد اسـت یـا 

آتش بس اما بدون تضمینآتش بس اما بدون تضمین
یونسیان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت وگو با سپید:                     

هنوز زود است از اندمیک شدن کرونا سخن بگوییم
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اینکـه جمعیـت دچـار عادی انگاری شـده 
اسـت. باید توجه کرد که وقتی جمعیت 
می شـود،  عادی انـگاری  دچـار  کشـور 
ویـروس  و  یافتـه  کاهـش  محافظتـش 
هـم بـه دنبـال میزبـان حسـاس اسـت.«

یا آندمیک شدن کرونا؟ پایان 
ایـن گفته هـای سـوری در حالـی اسـت 
که آمارهای وزارت بهداشت حاکی از 
کاهـش شـدید پروتکل  هـای بهداشـتی 
عـدم  همچنیـن  و  جامعـه  سـطح  در 
واکسیناسـیون  سـوم  دوز  از  اسـتقبال 
اسـت، امـری کـه بـه نظـر می رسـد کـه 
موجـب عـادی انـگاری ایـن بیمـاری 
هم در میان مردم و هم مسئوالن شده 
اسـت. بـه گونـه ای کـه عمـا برخـی از 
مسـئوالن از پایـان کرونـا یـا آندمیـک 
شدن آن سخن می گویند در عین حال 
وزیـر بهداشـت هـم از تبدیـل شـدن 
کرونـا بـه آنفلوآنـزا سـخن گفته اسـت. 
روز  چنـد  للهـی  عین ا حـال  ایـن  بـا 
قبـل بـه افـرادی کـه دوز سـوم واکسـن 
هشـدار  نکرده انـد  تزریـق  را  کرونـا 
خدماتـی  از  گفت: »یکسـری  و  داد 
می دهـد  ارائـه  افـراد  بـه  دولـت  کـه 
منـوط بـر ایـن اسـت کـه افـراد سـه 
دوز واکسـن زده شـده باشـد و طبیعتا 
کسـانی کـه سـه دوز واکسـن خـود را 
نـزده باشـند از ایـن خدمـات محـروم 
بهداشـت  وزیـر  گفته  هـای  می شـود.« 
ناظـر بـه ایـن موضـوع اسـت کـه تنهـا 
14 میلیـون نفـر ایـن واکسـن را تزریـق 
دوز  از  اسـتقبالی  عمـا  و  کرده انـد 
سـوم نشـده اسـت. ایـن موضـوع در 
نوعـی  او  پیروزمندانـه  سـخنان  کنـار 
پاراداوکـس را ایجـاد کـرده اسـت. هم 
کرونـا را تمـام شـده تلقـی می کنـد و 
هـم بـه نوعـی نگرانی هـای خـود در 
مـورد شـعله ور شـدن دوبـاره کرونـا 

را بازگـو کـرده اسـت.

برابر واریانت های جدید مقاومت در 
اپیدمیولـوژی  اسـتاد  مسـعود یونسـیان، 
در  تهـران  علوم پزشـکی  دانشـگاه 
بـه  اشـاره  بـا  سـپید  بـا  گفت وگـو 
ازیرواریانت هـای حاصلـه  نگرانی هـای 
  BA5 و BA4 و همینطور BA2.12.1
اومیکرون که در آفریقا مشـاهده شـده  و 

اکنـون بسـیاری از کشـورهای جهـان را 
درگیـر خـود کرده انـد، گفـت: »مـن بر این 
اعتقاد هسـتم BA2 موجب پیک ششـم 
در ایران شـد. انستیتوپاسـتور و دانشـکده 
بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران 

 BA2 گـزارش کرده انـد، جوامعـی کـه با
یـک مـوج بلنـد را تجربـه  کرده انـد در 
مقاوم تـر  واریانت هـا  زیـر  ایـن  مقابـل 
هسـتند و احتمـال اینکـه این هـا بخواهنـد 
موجـب پیـک جدیـد از کرونـا در ایـران 

شـوند ضعیـف اسـت.«
بتـا  وی افـزود: »زمانـی کـه ریسـک ا
و  می کنـد  پیـدا  کاهـش  بیمـاری  بـه 
شـده اند  خسـته   نیـز  مـردم  همزمـان 
بیشـتر  تأکیـد  شـرایط  ایـن  در  شـاید 
بـر رعایـت مـوارد بهداشـتی چنـدان به 
صـاح نباشـد. از طـرف دیگـر بسـیار 
سـیگنال هایی  وقتـی  کـه  اسـت  مهـم 
بهداشـتی  کارشناسـان  تنهـا  کـه  را 
ننـد از درون آمارهـای مرتبـط بـا  می توا

بیمـاری تشـخیص می  دهنـد بافاصلـه 
یک سـری اقدامات باید از سـر گرفته 

» . د شو
وی افزود: »شـرایط تا حدودی به ثبات 
رسیده است و چند هفته از این ثبات نیز 
می گـذرد اگـر در ایـن شـرایط بخواهیـم 
سـخت گیری انجـام دهیـم و در آینـده 
نیـز کـه اتفاقـی رخ داد و بخواهیـم ایـن 
سـخت گیری ها را افزایـش دهیـم جامعـه 
ایـن موضـوع را برنمی تابـد. لـذا در ایـن 
شـرایط بهتـر اسـت کمـی فضـا را آزاد 

» کنیم.
یونسـیان همچنیـن بـا اشـاره بـه وضعیـت 
آبلـه میمونـی در جهـان گفـت: »اگـر ایـن 
بیماری در جهان جدی بود می گفتیم که 
مـردم همچنـان پروتکل هـای بهداشـتی 
کرونـا را نیـز بـرای ایـن بیمـاری رعایـت 
کننـد امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه هنـوز 
تعـداد مبتایـان بـه ایـن بیمـاری در جهان 
نکـرده  تجـاوز  مـورد   200 و  هـزار  از 
اسـت با این سـرعت گسـترش و تعداد 
موارد نمی توانیم در کشـور اعام هشـدار 
جـدی بدهیـم و فعالیت هـا را محـدود 
کنیم. لذا به صورت کلی در این شـرایط 
اگرچـه عـادی انـگاری را توصیـه نمی کنم 
امـا برداشـتن بسـیاری از محدودیت هـا 

یـک کار منطقـی اسـت.«
رئیـس کمیتـه اپیدمیولـوژی و پژوهـش 
سـتاد ملـی کرونـا همچنیـن در ادامـه بـا 
اشـاره بـه سـخنان وزارت بهداشـت در 
مـورد آینـده کرونـا، گفـت: »هنـوز زود 
اسـت کـه بخواهیـم بگوییـم ایـن بیمـاری 
شـبیه آنفلوآنـزا می شـود. دورنمـای مـا 
ایـن اسـت کـه وقتـی کرونـا آندمیک شـد 
شـبیه آنفلوآنزا شـود اما وقتی این روند 
صـورت می گیـرد کـه در تمامـی جهـان 

» باشد.
وی افـزود: »در حـال حاضـر از شـش 
منطقـه سـازمان جهانـی بهداشـت سـه 
سـه  طـی  را  افزایشـی  رونـدی  منطقـه 
هفتـه اخیـر تجربـه  کردنـد اکنـون رونـد 
یکی از این مناطق کاهشـی شـده و تنها 
دو منطقـه همچنـان رونـدی افزایشـی را 
دارنـد. ایـن دو منطقـه هـم خوشـبختانه 
یـک افزایـش جـدی و نگـران کننـده ای 

» رند. ندا
یونسـیان تأکیـد کـرد: »بـه جـای اینکـه 
بگوییـم بـه شـرایط بومی رسـیده ایم بایـد 
تأکیـد کنیـم کـه همچنـان ماسـک بزنیـم، 
دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کنیم تا 
هرچه زودتر همانند بسیاری از کشور به 
بومی شـدن این بیماری نزدیک شـویم.«
افـزود: »ممکـن اسـت کـه اکنـون  وی 
شـرایط رفتن به سـوی بومی شـدن این 
بیمـاری را پیـدا کـرده باشـیم امـا اعـام 
آن مزیتـی نـدارد و اگـر دیرهنـگام آن را 
اعـام کنیـم چیـزی را از دسـت نخواهیـم 
داد. آنچـه کـه اکنـون می توانیـم بگویـم 
ایـن اسـت کـه در یـک شـرایط بـا ثبـات 
بـوده و بـا رصـد وضعیـت بیمـاری آینـده 
را  آینـده  نزدیـک و حداکثـر دو هفتـه 

پیشـبینی کنیـم.« 
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کان  سطح  در  ما  که  مداخاتی  سوری: 
واکسیناسیون  پایه  بر  عمدتا  دادیم،  انجام 
نشان  بین المللی  شواهد  و  بوده  استوار 
پوشش  که  کشورهایی  حتی  که  می دهد 
بیشتر بوده، مجددا  از ما  واکسیناسیون شان 
بازگشت پیک و اپیدمی را داشتند. به نحوی 
هست. هم  افزایش  به  رو  روند  این  که 

بخواهیم  که  است  زود  هنوز  یونسیان:  
می شود.  آنفلوآنزا  شبیه  بیماری  این  بگوییم 
دورنمای ما این است که وقتی کرونا آندمیک 
روند  این  وقتی  اما  شود  آنفلوآنزا  شبیه  شد 
باشد جهان  تمامی  در  که  می گیرد  صورت 

کروان
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مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر توضیحاتی درباره 
یک بیماری نادر به نام »سندروم ویلیامز« ارائه 
کرد و از این بیماران خواست تا برای دریافت 
)سامانه  سبنا  سامانه  در  الزم  حمایت های 

بیماری های نادر ایران( ثبت نام کنند.
به گزارش سپید، حمیدرضا ادراکی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به بیماری سندروم ویلیامز به 
عنوان یک بیماری نادر  گفت: »این سندروم نادر با 
منشأ ژنتیکی سبب تاخیر رشد می شود که پس از 
تولد کامال مشخص است که کودک رشد مناسبی 
ندارد. این بیماری بر مسائل روح، روان و مغز 
افراد مبتال تاثیر می گذارد. صورت بیماران مبتال 
به سندروم ویلیامز دارای عالئم تیپیک است و 
از نظر ظاهر دهان و دندان،  بینی، گوش و ... 
متفاوت است؛ زیرا کروموزوم ۷ آنها درگیر است 

که این امر بر چهره تاثیرگذار است.«
وی افزود: »معموال کلسیم خون این بیماران افزایش 
می یابد که به دنبال این موضوع کلسیم روی برخی 
استخوان ها بویژه استخوان های صورت می نشیند 

و سبب بروز تغییر شکل می شود. از سوی دیگر 
تیروئید مبتالیان به این بیماری، کم کار می شود 
و حتی ممکن است در سنین پایین دچار دیابت 
شوند. در عین حال احتمال بروز انحراف در 

ستون فقرات این بیماران وجود دارد.«
وی درباره عوارض این بیماری اظهار کرد: »در 
نهایت ممکن است سندروم ویلیامز سبب بروز 
مشکالت قلبی و عروقی در این افراد شود. برخی 
از مبتالیان می توانند طول عمر طبیعی داشته باشند 
ولی برخی وقتی دچار عوارض می شوند تاثیرات 

ناخوشایند بیماری بروز می یابد.«
وی با اشاره به شناسایی این بیماری در کشور 
تاکید کرد: »تعداد بیماران چندان زیاد نیست. در 
حالی که طبق تخمین ما شاید حدود 2۵ بیمار 
مبتال به سندروم ویلیامز در کشور وجود داشته 
باشند اما تنها ۶ نفر از این افرادا قدام به ارائه 
مدارک در سامانه سبنا )سامانه بیماری های نادر 
به شکل  کرده اند.  بیشتر  بررسی های  و  ایران( 
رسمی در سامانه  بنیاد بیماری های نادر که این 

اسامی را برای حمایت بیشتر به وزارت بهداشت 
و وزارت رفاه می دهد، تنها ۶ نفر ثبت نام کرده اند. 
نکته مهم، ثبت نام سایر این بیماران در سامانه 
است تا بتوانند تحت حمایت های مشخص شده 
قرار گیرند. با توجه به وسعت جغرافیایی کشور 
ممکن است تعداد بیماران از تخمین ما هم بیشتر 
باشد، اما الزم است که بیماران پس از شناسایی 

حتما در سامانه سبنا ثبت  نام کنند.«
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ادامه داد: »این 
بیماران حتی به علت تعداد کم هنوز انجمنی هم 

تشکیل نداده اند.«
وی با بیان اینکه ژن این بیماری منتقل می شود، 
اظهار کرد: »سندروم ویلیامز در غربالگری های 
بارداری و تست ژنتیک که از مایع آمنیوتیک 
گرفته می شود و سونوگرافی که صورت جنین 
را نشان می دهد به خوبی قابل تشخیص است. 
ویلیامز در حین  از شناسایی سندروم  موردی 
بارداری داشته ایم که به مراجع مربوطه )پزشکی 

قانونی( ارجاع داده ایم.«

بیماری یک  بروز  ادامه داد: »تعداد موارد  وی 
نفر در هر 10 هزار نفر یعنی دقیقا مشابه تعریف 

بیماری نادر است.«
ادراکی با اشاره به اینکه سندروم ویلیامز، دارو 
درمان ها  »همه   گفت:  ندارد،  خاصی  درمان  و 
را  بیماران  قلبی  باید مشکل  نگهدارنده است. 
کاهش  را  کلسیم خون شان  میزان  و  کرد  رفع 
داد. همچنین اگر دفرمی های چهره باال باشد، 
می بایست جراحی پالستیک ترمیمی و درمانی 
انجام شود تا به بهبود زندگی فرد کمک شود. 
با آغاز درمان نگه دارنده در موعد مناسب، این 

افراد می توانند طول عمر طبیعی داشته باشند.«
نوع   ۳۶۷ »تاکنون  کرد:  اظهار  خاتمه  در  وی 
بیماری نادر در کشور شناسایی شده است که 
انواع تاکنون ۳ اطلس مصور و  بر اساس این 
رنگی بیماری های نادر جهت گروه درمان چاپ 
شده است. سندروم ویلیامز هم در گروه بیماری 
 های ژنتیکی در جلد اول اطلس آمده است تا به 

پزشکان معرفی شود.«

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در دیدار با رحیم 
زارع نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: 
»وزارت بهداشت با جدیت به دنبال تکمیل و تجهیز پروژه های 
عمرانی با اولویت بهداشت در مناطق محروم است و تا پایان سال 
بیش از 2000 پروژه بهداشتی و درمانی به بهره برداری می رسد.«
به گزارش سپید، بهروز رحیمی با اشاره به اهمیت محرومیت زدایی 
بیان داشت: »به طورکلی در اقصی نقاط  در اقصی نقاط کشور 
کشور، تراکم و وضعیت مراکز بهداشتی و درمانی در شرایط نسبتًا 
خوبی است اما هدف ما به سوی ایده آل گرایی و افزایش تراکم 
این مراکز با اولویت پروژه های بهداشتی در مناطق محروم است.«
وی در ادامه بیان کرد: »هرچه بیشتر به پروژه های بهداشتی و 
در  مردم  سالمتی  وضعیت  شود،  داده  اهمیت  بهداشت  حوزه 
میان مدت و بلندمدت در شرایط بسیار بهتری قرار می گیرد، از 

تجهیز  و  تکمیل  بهداشت  وزارت  اولویت  رو  همین 
پروژه های بهداشتی است.«

انسانی  منابع  تأمین  حوزه  در  اینکه  بیان  با  رحیمی 
رایزنی های الزم صورت گرفته است، گفت: »پیش تر 
مطرح کردیم که در حال تالش برای اخذ مجوز جذب 
100 هزار نفر در وزارت بهداشت از سازمان اداری و 
استخدامی کشور هستیم و تا حصول نتیجه ای مطلوب 

این مهم با جدیت دنبال می شود.«
به گزارش وبدا، وی در پایان بیان کرد: »سعی داریم 
طبق اولویت بندی با محوریت مناطق محروم، توزیع 
منابع انسانی را در اقصی نقاط کشور به درستی انجام 
دهیم تا نیاز مردم درحوزه سالمت در جای جای کشور 

به طور کامل برطرف شود.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران گفت: »سازمان بیمه سالمت 
توجه ویژه ای به کودکان مبتال به اختالالت طیف اوتیسم دارد.«

به گزارش سپید، محمد مهدی ناصحی در مراسم اکران فیلم »بدون 
قرار قبلی« که به زندگی بخشی از مردم مشهد می پردازد و به دعوت 
انجمن اتیسم ایران صورت گرفت، گفت: »سازمان بیمه سالمت ایران 
و دولت توجه ویژه ای به کودکان دارای اوتیسم دارند، لذا بیمه پایه 
سالمت را برای  این بیماران برقرار کرده است. این مهم با نقش 
محوری و حمایت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

و همکاری بسیار خوب انجمن اوتیسم صورت پذیرفته است.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران افزود: »پوشش بیمه ای این 
مبتالیان به شکلی است که حداکثر سهم هزینه بیماری و خدمات 
در  بخش دولتی و خصوصی توسط سازمان بیمه سالمت پرداخت 

می شود.«

وی تصریح کرد: »امیدواریم در سال جاری کودکان دارای اوتیسم 
در گروه بیماران صعب العالج خدمات در خور نیاز و مناسبی را 
دریافت کنند که در این زمینه برنامه ریزی های الزم صورت گرفته 

و منتظر تصویب اساسنامه مربوطه هستیم.«
ناصحی اظهار داشت: »انتظار داریم تولیت آستان قدس رضوی 
بیماران  این  از  اوتیسم  در بحث پوشش تکمیلی کودکان دارای 

حمایت کند.«
به گزارش وبدا، الزم به ذکر است در انتهای این برنامه که در ایام 
والدت امام رضا )ع( و به همت آستان قدس رضوی، شهرداری 
مشهد و انجمن اوتیسم برگزار شد ، خانواده های کودکان دارای اوتیسم 
در نشستی با مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران به طرح نیازهای 

خود با هدف ارتقا خدمات بیمه سالمت پرداختند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت عنوان کرد

پیگیری جدی وزارت بهداشت برای تکمیل پروژه های عمرانی در مناطق محروم

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران:

حل مشکالت کودکان مبتال به اختالالت طیف اوتیسم را پیگیری می کنیم

مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر مطرح کردمدیرعامل بنیاد بیماری های نادر مطرح کرد

شناسایی ۳۶۷ بیماری نادر در ایران
درخواست از بیماران »سندروم ویلیامز«



وزیر بهداشت: وزیر بهداشت: 

وزیـر بهداشـت ضمـن اشـاره بـه اقدامـات 
شکل گرفته در زمینه مدیریت بیماری کرونا 
در کشـور تاکیـد کـرد: »مـا طبـق آمـاری کـه 
در دنیـا وجـود دارد در کنتـرل کرونـا جـزو 
کشورهای موفق هستیم  و با فداکاری جمعی 

بـر یـک همه گیـری جهانـی غلبـه کردیـم.«
بـه گـزارش سـپید، بهـرام عین اللهـی گفـت: 
»وقتـی تاریـخ پزشـکی را مطالعـه می کنیـم 
اتفاقات مهمی در دنیا مانند طاعون، آبله و... 
رخ داده اسـت. ایـن بـار در دنیایـی کـه خیلـی 
احسـاس می کرد همه چیز را می داند، کرونا 
بـه وجـود آمـد کـه بـرای همـه دنیـا شـرایط 
سـخت ایجاد کرد. در اینجا کشـورها بایسـتی 
ماهیـت و قـدرت خـود را نشـان می دادنـد. 
در ایـران بیمـاری آمـده بـود ولـی متاسـفانه 
محدودیت ها و تحریم ها هم وجود داشـت. 
در فرهنگ ما وقتی کسـی بیمار شـود به او 
رسـیدگی می کنیـم و بیمـار را تحـت فشـار 
نمی گذاریـم امـا اتفـاق ناجوانمردانـه در ایـن 
دو سـال و خـورده ای وجـود تحریم هـا بـود. 
در جلسـات اخیـر ژنـو هـم اعـام کـردم کـه 
شـما می گوییـد دارو تحریـم نیسـت، امـا مـا 
چگونـه و از چـه بانکـی بایـد پـول پرداخـت 
کنیم؟ واکسـن ها هم به موقع به ما نرسـید و 
اینجا بود که مردم و کادر سامت به صحنه 

آمدنـد و اینهـا در تاریـخ نوشـته می شـود.«
وی تاکیـد کـرد: »تاریـخ هیـچ وقـت پـاک 
نمی شـود. ما تاریخ سـاز هسـتیم. ۸ سـال دفاع 
مقـدس در تاریـخ مانـد. تاریـخ بیمـاری کرونا 
هم لکه ننگی برای کشورهایی است که ما را 
تحریم کردند و نقطه پیروزی کادر سامت، 
رهبری، مردم و... است. هیچ وقت یک اتفاق 
یکباره انجام نمی شـود بلکه زنجیره  اقدامات 
منجربه پیروزی دلنشـین می شـود. نکته مهم 
ایـن اسـت کـه در کرونـا تنهـا یـک وزارتخانه 
دخیـل نبـود بلکـه همـه ماننـد بانک مرکـزی، 
وزارت راه و... وارد صحنـه شـدند و کمـک 
کردند. خیلی از رهبران کشورها شاید خیلی 
کاری بـه کرونـا نداشـتند امـا شـخص مقـام 
معظـم رهبـری، ریاسـت جمهـوری و معـاون 

اول ایشـان در کنار مردم بودند.«
وی افـزود: »کادر سـامت مـا در یـک وظیفـه 
تاریخی خود را نشان داد. در برخی کشورها 
کادر درمـان خیلـی بـا همـه ی بیمـاران عجین 
نمی شـدند اما کادر سـامت ما در روزهای 
حسـاس، پـای کار بودنـد و تـا آخریـن نفـس 
ایسـتادند. مـا قریـب بـه ۳۰۰ شـهید مدافـع 
سـامت هـم در ایـن رابطـه داشـتیم و حتـی 
خانواده هایشـان هـم مبتـا می شـدند. ایـن 
فداکاری هـا در سـالیان آینـده در کتـب دانـش 
آمـوزان نوشـته می شـود کـه بـا فـداکاری 
جمعـی بـر یـک همه گیـری جهانـی غلبـه 

کردیم.«
آمـاری  طبـق  »مـا  داد:  ادامـه  عین اللهـی 
کـه در دنیـا وجـود دارد در کنتـرل کرونـا 

آقـای  هسـتیم .  موفـق  کشـورهای  جـزو 
تدروس_رئیـس سـازمان جهانـی بهداشـت 
بـه مـا اعـام کردنـد کـه نگرانی هایی داشـتند 
اما در دولت مردمی آیت اهلل رئیسـی اتفاقات 
مثبتـی رخ داد. روزهـای اول کـه دولـت را 
تحویـل گرفتیـم روزانـه ۵۰ هـزار مبتـا بـه 
کرونا، ۱۸ هزارنفر بستری، ۸۰۰۰ نفر مریض 
بدحـال و باالتـر از ۷۰۰ مـرگ و میـر در روز 
داشـتیم. روزهای اول از بازدید بیمارسـتان ها 
وحشـت می کردم اما سـرعت واکسیناسـیون 
اتفاقـات مثبتـی رقـم زد. حجـم زیـاد واکسـن 
در یـک مـدت کوتـاه تزریـق شـد و ایمنـی 
جمعـی ایجـاد کـرد. در ایـن مـدت از مـردم 
کمـک گرفتیـم و افـراد آمدنـد بـرای تزریـق 
واکسـن بـه مـا کمـک کردنـد. بارهـا نیمـه 
شـب هم در بازدیدها می دیدیم دانشـجویان 
جـوان بـا شـوق و عاقـه کار تزریـق واکسـن 

را انجـام می دادنـد.«
عین االهـی دربـاره سـاخت واکسـن کرونـا در 
ایـران بیـان کـرد: »متاسـفانه در دنیـا عدالـت 

وجـود نـدارد و شـاهد ظلـم در کشـورهای 
دنیـا هسـتیم. در ابتـدای کرونـا شـاهد بودیـد 
کـه حتـی کشـورهایی ماسـک می دزدیدنـد. 
در مـورد واکسـن هـم ایـن اتقـاق افتـاد و 
کشـورهایی کـه ادعـای پیشـرفت داشـتند 
می خواسـتند واکسـن  تنهـا بـرای خودشـان 
باشـد. اگـر قـرار بـود منتظـر واکسـن باشـیم 
هیـچ اتفاقـی نمی افتـاد. دانشـمندان مـا کار را 
شـروع کردنـد و زیرسـاخت ها بـه سـختی 
شکل گرفت زیرا در این بخش هم به شدت 
کارشـکنی کردند اما دانشـمندان واکسـن سـاز 

شـبانه روز کار کردنـد.«
وی اظهـار کـرد: »مفتخـرم کـه اعـام کنـم 
ایـن زیرسـاخت های مهیـا شـده بـرای تولیـد 
واکسـن دیگـر تنهـا مربـوط بـه مقابلـه با کرونا 
نیست بلکه یک کارخانه قوی تولید واکسن 
اسـت و هم اکنون هر ویروسـی که درون آن 
بریزید از آن سـو واکسـن مورد نیاز سـاخته 
می شـود. بنابرایـن اکنـون زیرسـاخت هایی 
آینـده  بـرای  مـا  نگرانی هـای  کـه  داریـم 

را هـم تـا حـد زیـادی برطـرف می کنـد. 
ایـران امـروز بـه دلیـل بـه وجـود آمـدن ایـن 
زیرسـاخت ها از سـوی دانشـمندان ایرانی به 
خـود می بالـد. اکنـون مـا دارای بیورآکتورهای 
بسیار پیشرفته ای هستیم که در ساخت انواع 

واکسـن ها موثـر خواهـد.«
وی درباره علت کاهش آمار کرونا در کشور 
تصریـح کـرد: »بایـد بدانیـم کـه ویروس کرونا 
در دنیـا از بیـن نمـی رود و ادامـه دارد هماننـد 
آنچـه در مـورد آنفلوآنـزا رخ می دهـد مـردم 
بداننـد کـه کرونـا بـا مـا خواهـد بـود و نبایـد 
خیالمـان خیلـی راحـت باشـد. تاکیـد ما برای 
تزریـق واکسـن از ایـن جهـت اسـت کـه در 
حـال حاضـر مهم تریـن عامـل جلوگیـری 
از ابتـا بـه ویـروس کرونـا تزریـق واکسـن 
اسـت. واکسـن می تواند یک ویروس کشـته، 
ضعیـف شـده و یـا یـک پروتئیـن نوترکیـب 
باشـد که سیسـتم ایمنی بدن را قوی می کند 
بنابرایـن خواهـش مـا از مـردم ایـن اسـت کـه 
واکسـن های کرونـا را بـه موقـع تزریـق کنند.«

ایران در کنترل ایران در کنترل همه گیریهمه گیری کرونا  کرونا تاریخ سازتاریخ ساز بود بود
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وزیـر بهداشـت تاکیـد کـرد: »در حـال حاضر 
برخی از مردم که دارای بیماری های زمینه ای 
هسـتند در برخی از فصل ها و شـروع فصل 
سـرما واکسـن آنفلوآنـزا تزریـق می کننـد و 
مـا معتقدیـم کـه در مـورد کرونـا نیـز همیـن 
اتفـاق خواهـد افتـاد. البتـه دولـت نیـز در ایـن 
زمینـه کمـک خواهـد کـرد. درواقـع مردم باید 
همـواره ایـن آمادگـی را داشـته باشـند کـه 
واکسـن های کرونا را تزریق کنند تا سیسـتم 
ایمنـی خـود را بـاال ببرنـد بنابرایـن باید سـعی 
کنیـم ایمنـی مـردم همـواره حفـظ شـود. بـه 
همیـن جهـت تزریـق دوز سـوم را بـه مـردم 
توصیـه کردیـم هـر چنـد هنـوز بـه آن آمـاری 
کـه مدنظرمـان اسـت نرسـیده ایم امـا همـواره 
از مردم خواهش می کنیم دوز سـوم واکسـن 

را تزریـق کننـد.«
وی در ادامـه بیـان کـرد: »اگـر نمودارهـای 
میـزان ابتـا و مـرگ و میـر کرونـا در ایـران و 
دیگر کشـورها را مورد بررسـی قرار دهید، 
موفقیت چشمگیر ایران در کنترل و مدیریت 
ایـن مسـئله را شـاهد خواهیـد بـود و بـه ایـن 
نتیجه می رسـید که عوامل مختلفی از جمله 
همـکاری مـردم در ایـن زمینـه بسـیار موثـر 

بوده اسـت.«
عین اللهـی بـا اشـاره بـه اینکـه اقدامـات حوزه 
سـامت پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی 
بسیار خوب بوده است، تصریح کرد: »ما در 
اوایـل انقـاب بـرای بسـیاری از بیماری هـای 
پیـش پـا افتـاده مجبـور بودیـم کـه پزشـکانی 
از خـارج دعـوت و یـا مریـض را بـه خـارج 
از کشـور اعـزام کنیـم امـا امـروزه بسـیاری از 
بیماری هـا در کشـور مـا توسـط متخصصـان 
و فوق تخصصـان پزشـکی درمـان می شـود. 
اکنون بزرگترین سرمایه ایران نیروی انسانی 
متخصـص، متعهـد و دانشـمندان بـا پشـتکار 
است. به عنوان مثال دانشمندان ایرانی نشان 
دادنـد کـه علی رغـم همـه محدودیت ها از این 
توانایی برخوردارند که واکسـن بیماری های 
مختلف را بسـازند. از سـوی دیگر امروز در 
کشـور انواع و اقسـام مانیتورها، دسـتگاه های 
اکسیژن سـاز و دسـتگاه های دیالیـز سـاخته 
هلـث(  )ایـران  نمایشـگاه  در  و  می شـود 
معـرض  در  ایـن دسـتاوردها  از  نمونـه ای 
نمایـش قـرار گرفـت کـه سـبب خرسـندی 

و افتخـار بـود.«
دربـاره   سـوالی  بـه  پاسـخ  در  عین اللهـی 
دیپلماسـی بهداشـتی در زمـان وزارت خـود 
گفـت: »سـامت بـرای همـه مـردم دنیـا مهـم 
اسـت و یکـی از نکاتـی کـه معمـوالً رهبـران 
کشـورها دنبـال آن هسـتند، سـامت یـک 
جامعـه اسـت. مـا بایـد بـا کشـورهای دیگـر 
نیـز ارتبـاط باشـیم یعنـی در واقـع ایـن ارتباط 
اسـت کـه می توانـد مـا و دیگـران را تقویـت 
کند. امروز باید در مسـئله سـامت در منطقه 
خاورمیانـه بـدون توجـه بـه مرزهـا همکاری 
و هماهنگـی وجـود داشـته باشـد. از طرفـی 
دانشـمندان مـا بایـد بـه راحتـی با دانشـمندان 
و متخصصـان بهداشـتی و درمانـی منطقـه 
تبـادل نظـر داشـته باشـند. در بحـث صنایـع 
دارویـی نیـز بایـد همیـن اتفـاق بیفتـد مثًا در 
سـفری کـه اخیـراً بـه سـوریه داشـتیم توافـق 

صـورت گرفـت مـا در بحـث تبـادل دارو بـا 
هـم همـکاری داشـته باشـیم.«

وی تاکیـد کـرد: »مـن معتقـد هسـتم کـه 
کشـورها می تواننـد بـا هـم در زمینه هـای 
حتـی  و  بیمارسـتانی  پزشـکی،  درمانـی، 
پژوهشـی تبـادل داشـته باشـند و ایـن تبـادل 
هـم نبایـد حالـت اسـتعماری و اسـتثماری 
بـه خـود بگیـرد. مباحـث پژوهشـی زمانـی 
ارزش دارد کـه بـه صـورت مراکـز متعـدد 
باشد و دانشمندان بتوانند با همدیگر ارتباط 
بگیرند. در وضعیت امروز جهان، دانشمندان 
بایـد بتواننـد بـا هـم ارتبـاط بگیرنـد چراکـه 
ایـن ارتباطـات می توانـد باعـث رشـد دانـِش 
بشـریت شـود و مـا امیدواریـم کـه بتوانیـم 
در ارتقـای ایـن مسـائل گام موثـر برداریـم.«
 وزیر بهداشت ادامه داد: »در مورد کنفرانس 
ژنـو علی رغـم شـعار صلـح و سـامت در 
ایـن کنفرانـس امـا دیدیـم کـه آقـای تدروس 
آدهانـوم دبیـرکل سـازمان جهانـی بهداشـت 
هیچ اشـاره ای به مسـئله فلسـطین نداشـتند 
کـه بـا تـاش جمهـوری اسـامی بـر ایـن 
نکتـه تاکیـد شـد کـه یکـی از مسـائل مهمـی 
کـه سـامت جوامـع مربـوط بـه خاورمیانـه 
را بـه خطـر می انـدازد، مشـکل مربـوط بـه 
فلسـطین و رسـیدگی به این کشـور اسـت 
کـه الحمـدهلل منجـر بـه قطعنامـه خیلی خوبی 
در این زمینه شـد تا مسـائل فلسـطین مورد 

بررسـی و توجـه قـرار بگیـرد.«
وی درباره سـفرهای اخیر خود به سـوریه و 
عراق توضیح داد: »در عراق گفت وگوهایی با 
رئیس جمهور و نخسـت وزیر عراق داشـتیم 
و همانگونـه کـه مقامـات کشـور مـا نیـز در 
بحث سـامت موثر هسـتند، مسـئولین آنها 
نیز به این موضوع توجه داشـتند. مسـئوالن 
کشـورهای عـراق و سـوریه قـول دادنـد کـه 
مشـکات بروکراسـی ها مرتفـع شـود و بـه 
راحتی شـرکت ها بتوانند تجهیزات و داروها 

را تبـادل کننـد.«
وزیـر بهداشـت در مـورد مذاکـرات خـود در 
کنفرانـس ژنـو بـا مقامـات سـازمان بهداشـت 
جهانـی و دیگـر کشـورها اظهـار کـرد: »مـا 
در ایـن کنفرانـس بـا معـاون رئیـس جمهـور 
سـوئیس بـه عنـوان کشـور میزبـان، آقـای 
تـدروس آدهانـوم_ دبیـرکل سـازمان جهانی 
بهداشـت، رئیس منطقه ای سـازمان بهداشـت 
جهانی و ۹ وزیر بهداشت درمان کشورهای 

مختلـف دیـدار و گفت وگـو داشـتیم.«
وی بـا اشـاره بـه مذاکـرات خـود بـا مقامـات 
بهداشـتی کشـور ونزوئـا در کنفرانـس ژنـو 
بـه ونزوئـا  مـا  اینکـه  گفـت: »علی رغـم 
دیـدار  ایـن  در  آنهـا  فرسـتاده ایم  واکسـن 
مجـددا درخواسـت داشـتند کـه بـرای آنـان 

واکسـن بفرسـتیم.«
وزیـر بهداشـت ضمـن اشـاره بـه خودکفایـی 
ایـران در تولیـد واکسـن کرونـا بیـان کـرد: 
»ایـران امـروز در بحـث واکسـن نـه تنهـا 
بـه خودکفایـی رسـیده، بلکـه واکسـن های 
سـاخته شـده بیـش از نیـاز داخـل اسـت. در 
حـال حاضـر ۴ میلیـون دوز واکسـن آمـاده 
کرده ایـم کـه بـه کشـورهای آفریقایی ارسـال 
کنیـم و ایـن افتخـار جمهـوری اسـامی ایران 

اسـت که برخاف کشـورهایی که به دیگران 
کمـک نمی کننـد، مـا ایـن آمادگـی را داریـم 

کـه واکسـن ارسـال کنیـم.«
وی از مذاکـرات بـا کشـور پاکسـتان، هنـد، 
سـوریه، لبنـان، عـراق، آذربایجـان و قطـر در 
مـورد ارسـال و صـادرات واکسـن بـه ایـن 
کشـورها خبـر داد و گفـت: »کشـور قطـر بـه 
دلیـل میزبانـی جـام جهانـی در ایـن زمینه از ما 
درخواسـت همکاری داشـت که ما آمادگی 
خود را برای ارائه خدمات بیمارستانی اعام 
کردیـم. قطـر بـه خوبـی می دانـد کـه ایـران در 
زمینه پزشـکی و درمانی توانایی های بسـیار 
باالیی دارد و و حتی کشور قطر درخواست 
داشـت که ما در زمان برگزاری جام جهانی، 
متخصصان بهداشتی و درمانی به این کشور 
اعـزام کنیـم کـه البتـه مذاکـرات مـا همچنـان 
ادامـه دارد و می توانـد بـه تفاهم نامـه منتهـی 
شـود. کشـور عمـان نیـز در زمینـه پزشـکی 
و درمانـی از ایـران درخواسـت هایی دارد و  
مـا امیدواریـم بتوانیـم یک همبسـتگی علمی، 

درمانـی و بهداشـتی منطقـه ای ایجـاد کنیـم.«
 عین اللهـی در بخشـی از صحبت هایـش در 
مـورد اقدامـات صـورت گرفتـه در زمینه بیمه 
همگانی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: »بیمه 
همگانـی بـه صـورت گسـترده جاری خواهد 
شـد. در گام اول  ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر  
بـا کـد ملـی بیمـه شـدند و دهک هـای پاییـن 
از ایـن پـس می تواننـد بـه صـورت رایـگان 
خدمات رایگان بهداشـتی و درمانی دریافت 
کنند. امیدوار هسـتیم که تا پایان سـال همه 
مـردم را بیمـه کنیـم و مـردم از ایـن خدمـات 
پزشـکی و درمانی اسـتفاده کنند. نباید هیچ 
کسـی در جمهوری اسـامی ایران به خاطر 
فقـر از خدمـات درمانـی و سـامت محـروم 
شـود. چـرا کـه مقـام معظـم رهبـری نیـز بارها 
تاکید فرمودند که اگر کسـی بیمار می شـود 
بایـد وضعیـت بـه گونـه ای باشـد کـه تمـام 
دغدغـه او فقـط بیمـاری باشـد نـه تامیـن  

مخـارج بـرای درمان.«
عین االهـی بـا اشـاره بـه مصوبه هـای مجلـس 
در زمینـه ارائـه خدمـات بهداشـتی و درمانـی 
بهتـر در بحـث سـامت و بهداشـت جامعـه 
گفـت: »مجلـس انقابـی در زمینـه بودجـه 
سـامت اقدامات بسـیار خوبی صورت داده 
اسـت. به عبارتی میزان بودجه بیمه همگانی 
مـردم محـروم کشـور را بـه ۶ هـزار میلیـارد 

تومـان افزایـش داده اسـت.«
وی افـزود: »بـرای اولیـن بـار میزان بدهی های 
بیمـه سـامت تـا فروردین مـاه تسـویه شـده 
اسـت کـه وزیـر کار در ایـن زمینـه گزارشـی 

را ارائـه خواهنـد داد.«
بـه گفتـه وزیـر بهداشـت یـک اتفـاق خیلـی 
خـوب دیگـر کـه بـا تصویـب نماینـدگان 
مجلـس انقابـی صـورت گرفتـه ایـن اسـت 
کـه بـرای بیماری هـای خـاص و نـادر مبلغـی 
بالـغ بـر ۵ هـزار میلیـارد تومـان در نظـر گرفته 

شـده است.
وی ادامـه داد: »مـا تـاش خواهیـم کـرد بـه هر 
کسـی کـه بـه بیمـاری نـادر همچـون سـرطان 
و... مبتـا شـد، خدمـات خوبـی ارائـه دهیم.«

وی دربـاره راهبـرد وزارت بهداشـت بـرای 

کاهـش دوره مراجعـه و درمـان نابـاروری 
در تهران و سـایر  اسـتان ها گفت: »وزارت 
بهداشـت در مـورد ایـن مسـئله قرارگاهـی 
عمـل خواهـد کـرد یعنـی همـه دانشـمندان 
و مسـئوالن، کمیتـه علمـی و بهداشـت را 
بـا مسـئولیت وزیـر در یـک مجموعـه گـرد 
آوردیـم و اکنـون نزدیـک بـه سـه مـاه اسـت 
کـه قـرارگاه جوانـی جمعیـت بـا سرپرسـتی 
وزیر بهداشـت تشـکیل شـده اسـت. در این 
قـرارگاه همـه افـرادی کـه در جمعیـت موثـر 
هسـتند که شـامل مسـئول بیمه، بهداشـت، 
درمان، آموزش و حتی از نمایندگان مجلس 
حضـور خواهنـد داشـت و مشـکات و راه 
حل هـا گفتـه و تصویـب می شـود کـه الـزام 

آور نیـز خواهـد بـود.«
وی بـا بیـان اینکـه در بحـث نازایـی نیازمنـد 
نیروی انسـانی هسـتیم که کمک کنند، گفت: 
»راه حل نخست دراز مدت است و آن اینکه 
مـا فلوشـیپ تربیـت کنیـم کـه آن زمـان بـر 
اسـت بنابرایـن تـاش می کنیـم بـا بسـته های 
خدمتـی کوتـاه مـدت، متخصصـان زنـان و 
زایمـان خـود را کامـا آمـوزش داده و مراکـز 
نازایـی خـود را افزایـش دهیـم. بنابرایـن هـر 
دانشـگاه موظـف اسـت کـه چندیـن مرکـز 
نازایـی ایجـاد کنـد و پوشـش بیمـه آنهـا را 
بـاال ببـرد و ۹۰ درصـد از هزینه هـا را تقبـل 
کنـد کـه ایـن در حـال سـاماندهی اسـت و مـا 
امیدواریـم بتوانیـم بـه عزیزانـی کـه نابـارور 

هسـتند خدمـات ارائـه دهیـم.«
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه در بحـث جمعیـت 
مولفه هـای مختلفـی دخیـل هسـتند، تصریـح 
بحـث  در  موضوعـات  »مهم تریـن  کـرد: 
جمعیـت مباحـث فرهنگـی اسـت بنابرایـن 
بایـد خانواده هـا را بـه سـمت فرزنـدآوری 
ببریـم در همیـن راسـتا مراکـز بهداشـت و 
درمانـی را تشـویق کردیـم کـه عـاوه بـر ارائه 
خدمـات بهداشـتی در ایـن زمینـه کارهـای 

فرهنگـی صـورت دهنـد.«
عین اللهی در پاسخ به این پرسش که وزارت 
بهداشـت و درمان در مورد خدمات مربوط 
دارد؟،  برنامه هایـی  چـه  دندانپزشـکی  بـه 
بـه  بایـد  دندانپزشـکی  بحـث  »در  گفـت: 
انـدازه زیرسـاخت های مان آمـوزش بدهیـم. 
آموزش خارج از زیرساخت ها سبب کاهش 
کیفیـت می شـود و مـا نبایـد کیفیـت را فـدای 
کمیـت کنیـم. مشـکل اساسـی مـا در بحـث 
خدمـات مربـوط بـه دندانپزشـکی، توزیـع 
نیـروی انسـانی اسـت. بایـد سـعی کنیـم در 
ایـن زمینـه بـه سـمت بومـی گزینـی حرکـت 

» کنیم.
وی در مورد چشـم پزشـکی نیز تاکید کرد: 
»در ایـن زمینـه نیـاز بـه ایـن داریـم که آموزش 
بیشـتری به مردم بدهیم چرا که بسـیاری از 
بیماری هـا بـه دلیـل بهداشـت چشـم ایجـاد 

می شود.«
بـه گـزارش وبـدا، وزیـر بهداشـت دربـاره 
توفیقـات دولـت در زمینـه نسـخه الکترونیک 
گفت: »پیشـرفت خوبی صورت گرفته و به 
باالی ۹۰ درصد رسیده و به زودی خبرهای 
بهتـری در ایـن زمینـه بـه مـردم عزیـز مخابـره 

خواهیـم کرد.«
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آمار جهانی کروناآمار جهانی کرونا

فرانسه و روسیه در صدر آمار ابتال و فوتی در اروپا
بنابر جدیدترین آمار همه گیری کرونا )کووید-1۹(، 
شمار کل مبتالیان به این بیماری در جهان تاکنون 
به ۵۳۹ میلیون و ۸12 هزار و 4۵ نفر رسیده و 
مرگ شش میلیون و ۳2۹ هزار و ۸۸۷ نفر نیز بر 

اثر عفونت کووید تأیید شده است.
به گزارش سپید، براساس تازه ترین داده ها در جدول 
جهانی پاندمی کرونا، آمریکا با بیش از ۸۷.2 میلیون 
مبتال و بیش از یک میلیون قربانی همچنان در صدر 
فهرست کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد 
و هند نیز با آمار بیش از 4۳.2 میلیون مبتال، پس 
از آمریکا در رتبه دوم جهانی جای گرفته است.

همچنین آمار مبتالیان به کووید-1۹ در برزیل هم از 
۳1.4 میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین 
کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است.

برزیل در عین حال با بیش از ۶۶۸ هزار جانباخته 
پس از ایاالت متحده، دومین رکورددار تعداد قربانیان 
کووید1۹ در جهان محسوب می شود و پس از آن 
هند با بیش از ۵24 هزار قربانی، سومین کشور به 
لحاظ ثبت باالترین آمار مرگ و میر کرونایی در 

این فهرست جهانی است.
در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از 2۹.۷ میلیون مبتال 
هم اکنون رکورددار ابتال در قاره سبز و چهارمین 
کشور با بیشترین آمار بیمار کرونایی در جهان 
است. همچنین روسیه با گذشتن از آمار ۳۷۹ 
هزار قربانی، هم اکنون باالترین رقم مرگ و میر 
کرونایی را در بین کشورهای این منطقه دارد و در 

جهان نیز چهارمین کشور با باالترین نرخ فوتی های 
این بیماری است.

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 شنبه به 

ترتیب به شرح جدول است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و 2۳۳ 
هزار و 4۷2 مورد ابتال و 141 هزار و ۳4۳ مورد 
فوت ناشی از بیماری کووید-1۹ در حال حاضر 
در رتبه 1۷ در بین کشورهای دارای بیشترین آمار 

مبتالیان به کرونا قرار دارد.
بر اساس آمار فوق پس از ایاالت متحده، هند و 
برزیل، تاکنون در فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه، کره 
جنوبی، ایتالیا، ترکیه، اسپانیا، ویتنام، آرژانتین، ژاپن، 
هلند، استرالیا، ایران، کلمبیا، اندونزی، لهستان، 
مکزیک، اوکراین، پرتغال، مالزی، تایلند، کره 
بلژیک،  صهیونیستی،  رژیم  اتریش،  شمالی، 
آفریقای جنوبی، جمهوری چک، کانادا، شیلی، 
فیلیپین، سوئیس، پرو و یونان نیز بیش از سه 

میلیون مبتال ثبت شده  است.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-1۹ که 
تاکنون در 22۸ کشور و منطقه در جهان شیوع 
یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا 

قربانی می گیرد.

دانشمندان انگلیسی در حال حاضر در 
حال کار برای ایجاد تحولی در مهندسی 

هستند. بافت 
به گزارش سپید، دانش مهندسی بافت 
و یا همان رشد سلول های انسانی برای 
مراحل  در  هنور  پزشکی،  در  استفاده 
اولیه خود است و امروزه از ساده ترین 
آزمایشگاه  در  یافته  رشد  سلول های 
استفاده  تجربی  درمان های  در  می توان 

کرد.
روش  یک  می گویند  محققان  اکنون 
به  می تواند  بافت  مهندسی  در  جدید 
این  در  را  کار  کیفیت  بالقوه،  شکلی 
جدید،  روش  این  بخشد.  بهبود  زمینه 
رشد دادن سلول ها بر روی یک »اسکلت 

متحرک« است. ربات 
به شکل معمول، سلول های مورد استفاده 
در  ترمیمی،  پزشکی  از  نوع  این  در 
محیط های ساکن رشد می کنند. شماری 
از آزمایش ها در گذشته نشان داده اند که 
سلول ها را می توان بر روی ساختار های 
اما  داد؛  رشد  لوال ها  مانند  به  متحرک 
آن ها نیز با این مشکل که تنها بافت را 
کرده اند،  یا خم  کشیده  در یک جهت 

بوده اند. روبه رو 
در  آکسفورد  دانشگاه  محققان  اکنون 
رباتیک  شرکت  همراه  به  انگلیس 
در  باورند  این  بر   »Devanthro«
صورتی که می خواهید موادی را رشد 
دهید که به مانند تاندون ها و یا ماهیچه ها 
برای حرکت و یا انعطاف پذیری طراحی 
بهتر است محیط رشد طبیعی  شده اند، 
آن ها را تا جای ممکن بازطراحی کنید؛ 
گرفتند  تصمیم  محققان  این  بنابراین 
بدن  به  را  این سلول ها  رشد  محیط  تا 

کنند. نزدیک تر  متحرک  انسان 
بدن  روی  بر  سلول ها  رشد 
از  انواعی  واقعی  انسان  یک 
می کند؛  ایجاد  را  مشکالت 
متخصصان  از  تیمی  بنابراین 
گرفتند  تصمیم  رشته ای  میان 
ماهیچه ای  اسکلتی  سیستم  تا 
از  استفاده  با  را  انسان  بدن 
آن ها  کنند.  طراحی  ربات  یک 
باز  منبع  رباتی  اسکلت  یک 
شرکت  مهندسان  وسیله  به  را 
»Devanthro« طراحی کردند 
و یک محیط سفارشی را برای 

رشد سلول ها ایجاد کردند؛ به طوری که 
این سلول ها می توانند بر روی اسکلتی 
قرار داده شوند که قابلیت انعطاف پذیری 

را در صورت لزوم دارد.
 Pierre-Alexis( پیر الکسیس موتوی
تحقیقات  این  Mouthuy( سرپرست 
از دانشگاه آکسفورد در این باره گفت: 
»تفاوت هایی را من و همکارانم در رشد 
سلول ها بدین شکل مشاهده کردیم که 
اندازه گیری فعالیت و رشد  بر اساس 

ژن های خاصی است.«

وی البته اعالم کرد هنوز مشخص نیست 
این تفاوت سبب بهتر شدن سلول های 
حال،  این  با  اما  می شود؛  یافته  رشد 
دهد  نشان  توانست  تحقیقاتی  تیم  این 
اسکلت  روی  بر  را  سلول ها  می توان 
یک ربات رشد داد. حال این محققان 
در پژوهش های بعدی خود نیاز به آن 
دارند تا تحقیق کنند آیا رشد سلول ها 
خیر.باشگاه  یا  است  مفید  شیوه،  بدین 

جوان خبرنگاران 

داشنمندان پارگی تاندون را با رشد بافت روی ربات درمان می کنند

جهان
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کانادابرایاولینباردرجهاناجرامیکندکانادابرایاولینباردرجهاناجرامیکند

پیام هشدار روی هر نخ سیگار
کانادا برای اولین بار در جهان هشدار نوشتاری 

روی هر نخ سیگار را درج می کند.
به گزارش سپید، کانادا در حال تبدیل شدن 
به اولین کشور در جهان است که درج هشدار 
نوشتاری روی هر نخ سیگار را الزامی می کند.
این اقدام در ادامه گنجاندن هشدارهای تصویری 
گرافیکی روی بسته  بندی محصوالت دخانی 
است؛ سیاستی که دو دهه پیش ارائه شد و 

روندی بین المللی را آغاز کرد.
وزیر بهداشت روان و اعتیاد کانادا گفت: »ما 
باید این نگرانی را مورد توجه قرار دهیم که 
ممکن است این پیام ها تازگی خود را از دست 
داده باشند و تا حدی این نگرانی وجود دارد که 
تاثیرگذاری خود را نیز از دست داده باشند.«

وی اظهار کرد: »افزودن هشدارهای بهداشتی 
کمک  دخانی  محصوالت  تک  تک  روی 
می کند تا این اطمینان حاصل شود که پیام های 
جوانان  جمله  از  افراد  همه  به  هشداردهنده 

می رسد.«
از روز شنبه یک دوره رایزنی و  قرار است 
بحث برای تغییرات پیشنهاد شده آغاز شود 
و دولت پیش بینی کرده که این تغییرات در 

نیمه دوم سال 202۳ اجرایی شود.
به گزارش روزنامه گاردین، به گفته مقامات 
شده  چاپ  هشدار  پیام  حالیکه  در  کانادایی 
روی سیگار ممکن است تغییر کند اما پیشنهاد 

فعلی این است: »وجود سم در هر پُک.«ایسنا

بیماری های  از  پیشگیری  کنترل و  مرکز 
بیماری  انتقال   ،)CDC( متحده  ایاالت 
آبله میمونی از طریق هوا را رد کرده با 
مخالف  کارشناسان  از  برخی  حال  این 

هستند. فرضیه  این 
به گزارش سپید، مسئوالن مرکز کنترل و 
متحده  ایاالت  بیماری های  از  پیشگیری 
آبله  ایده که ویروس  این  با  روز جمعه 
پخش  هوا  طریق  از  می تواند  میمونی 
داشتند:  اظهار  و  کردند  مخالفت  شود، 
از  میمونی  آبله  بیماری  عامل  »ویروس 
با زخم ها  مستقیم  فیزیکی  تماس  طریق 
یا وسایل آلوده از بیمار منتقل می شود.«
آنان اعالم کردند: »ویروس ممکن است 
از طریق ترشحات تنفسی فرد آلوده که 
باشد  دیگری  فرد  با  نزدیک  تماس  در 
میمونی  آبله  ویروس  اما  شود.  منتقل 
در  طوالنی  مسافت های  برای  نمی تواند 

بماند.« باقی  هوا 

زمینه  در  متخصص  کارشناسان  هرچند 
مخالف  هوا،  طریق  از  ویروس ها  انتقال 
بر  آنان  از  برخی  اما  نیستند  ایده  این 
پیشگیری  و  کنترل  مرکز  که  باورند  این 
قطرات  که  را  احتمال  این  بیماری ها  از 
در  می توانند  کوچک  یا  بزرگ  تنفسی 
به  استنشاق شوند  بیمار  از  فاصله کوتاه 

طور کامل مدنظر قرار نداده است.
به گزارش نیویورک تایمز، سازمان جهانی 
اظهار  متخصص  چندین  و  بهداشت 
از  میمونی  آبله  انتقال  »اگرچه  داشته اند: 
غیرمعمول  کوتاه  فاصله  در  هوا  طریق 
دارد  وجود  امکان  این  می رسد،  نظر  به 
ضروری  احتیاطی  اقدامات  رعایت  و 
را  میمونی  آبله  انگلیس  همچنین  است. 
پیامد  با  عفونی  بیماری های  فهرست  در 
باال قرار داده است که می تواند از طریق 

شود.«ایسنا پخش  هوا 

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، 
تا صبح شنبه )21 خرداد( به بیش از ۵۳۹ 
میلیون و ۸12 هزار نفر رسید و تعداد 
قربانیان این ویروس نیز از شش میلیون 
و ۳2۹ هزار نفر فراتر رفت. آمریکا با 
بیش از ۸۷ میلیون و 24۶ هزار مبتال، 
مبتالیان در رده  تعداد  نظر مجموع  از 
اول قرار دارد و کشورهای هند، برزیل 
چهارم  تا  دوم  رده های  در  فرانسه  و 

هستند. ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان 
دارد  قرار  هفدهم  رده  در  کووید-1۹ 
بار،  برای دومین  و طی روزهای اخیر 
روز بدون فوتی کرونایی را تجربه کرد.
به گزارش سپید، در این اینفوگرافیک، 
آمار 1۵ کشور اول جهان از نظر تعداد 
جهان  کلی  آمار  تازه ترین  و  مبتالیان 
مشاهده  را  کرونا  ویروس  درمورد 

می کنید.

اختالف نظرها در مورد هوازی بودن آبله میمونی

آمار کرونا در جهان تا ۲۱ خرداد

جهان
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معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی عنوان کردمعاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی عنوان کرد

»طرح ماندگاری پزشکان متخصص در مناطق محروم«»طرح ماندگاری پزشکان متخصص در مناطق محروم«
 معادله  معادله چند مجهولیچند مجهولی نظام سالمت نظام سالمت

نظام  سازمان  پژوهش  و  آموزش  معاون 
پزشکی با اشاره به اینکه سال هاست از شرایط 
نامطلوب زندگی پزشکان متخصص طرحی 
می شود، گفت:  محروم صحبت  مناطق  در 
»همواره از چرایی عدم ماندگاری پزشکان 
در مناطق محروم سخن گفته شده اما طرح 
ماندگاری همکاران متخصص در مناطق دور 
افتاده به یک معادله چند مجهولی در نظام 

سالمت تبدیل شده است.«
به گزارش سپید، بابک شکارچی در گفت وگو 
با سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه پزشکان 
طرحی با تعهدنامه محضری و کم ترین درآمد 
تن به طبابت در مناطق محروم می دهند، اظهار 
کرد: »همکاران طرحی رنج ها و مشقت های 
زیادی را برای طبیب شدن متحمل می شوند 

اما در نهایت هیچ انگیزه ای برای ماندگاری 
در مناطق محروم و دورافتاده ندارند.«

وی افزود: »بسیاری از پزشکان متخصص 
تشویقی،  طرح های  نبود  دلیل  به  طرحی 
درآمد  با  تناسبی  که  سنگین  مالیات های 
و  کارانه  دیرهنگام  پرداخت  ندارد،  آن ها 
امکانات  کمبود  و  معیشتی  سخت  شرایط 
رفاهی هیچ تمایلی برای حضور در مناطق 

محروم ندارند.«
وی با بیان اینکه اگر وزارت بهداشت و دولت 
برای پزشکان در  شرایط کار و زندگی را 
این مناطق فراهم کنند، با کمبود پزشک در 
مناطق دورافتاده مواجه نخواهیم بود، ادامه 
در  رفاهی  امکانات  و  تسهیالت  »اگر  داد: 
اختیار پزشکان طرحی قرار داده شود و از 

نظر بحث های حقوقی جذابیت های الزم را 
ایجاد کنند، هیچ گاردی برای نرفتن به این 

مناطق وجود ندارد.«
نظام  سازمان  پژوهش  و  آموزش  معاون 
پزشکی در پاسخ به این سوال که آیا با کمبود 
روبرو  سالمت  نظام  در  متخصص  پزشک 
هستیم، خاطرنشان کرد: »حضور متخصصان 
در مناطق محروم کمرنگ است و این بدان 
اندازه  به  نیست که پزشک متخصص  معنا 
کافی نداریم بلکه تجمع آنها بیشتر در مراکز 

استان ها بویژه پنج کالنشهر کشور است.«
از  پس  پزشکان  اینکه  بیان  با  شکارچی 
گذراندن دوران طرح خود هیچ تعهدی برای 
دورافتاده  و  محروم  مناطق  در  ماندگاری 
همکاران  ماندگاری  »برای  گفت:  ندارند، 

در این مناطق باید زیرساخت های الزم از 
جمله امکانات رفاهی و تفریحی، تجهیزات 
و ملزومات پزشکی، درآمد مکفی، بسته های 
تشویقی و ... فراهم شود تا انگیزه الزم برای 
حضور در مناطق محروم را داشته باشند.«

وی با اشاره به اینکه مقوله ای که پزشکان 
و  دست  آن  با  ناباورانه  طرحی  متخصص 
پنجه نرم می کنند موضوع »معیشت« است، 
اسکان  مناسب  شرایط  »نبود  کرد:  تصریح 
بسیار زیاد و کشیک های  و ساعات کاری 
خارج از طاقت و شرایط سخت سکونت در 
مناطق محروم کشور در کنار تنگی معیشت 
است  جدی  آسیب های  از  یکی  اقتصاد  و 
پنجه  و  دست  آن  با  طرحی  همکاران  که 

نرم  می کنند.«
متخصص  پزشکان  دریافتی  درباره  وی 
»دریافتی  کرد:  اذعان   »k ضریب  »طرحی 
بستگی به رشته تخصصی و دانشگاه علوم  
بین  یکپارچگی  و  نظم  و  دارد  پزشکی 
دانشگاه های مختلف نیست، البته پرداختی 
حقوق ثابت است ولی کارانه ها طبق طرح 

پلکانی پرداخت می شود.«
شکارچی اظهار کرد: »همواره از چرایی عدم 
ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و نبود 
امکانات و زیرساخت های الزم سخن گفته 
در  این همکاران  ماندگاری  اما طرح  شده 
مناطق دورافتاده به یک معادله چند مجهولی 
تبدیل شده است و هنوز راهکار اساسی برای 
رفع این معضل در نظام سالمت ارائه نشده 
پیشنهاد  یک  حد  در  بررسی ها  و  بحث  و 

باقی مانده است.«
وی با گریزی به مبحث پاندمی کووید19 
یادآور شد: »پس از شیوع کرونا در کشور بار 
درمانی بیماران در مناطق محروم را همکاران 
حالی  در  این  و  کشیدند  دوش  به  طرحی 
الزم  گذاری های  سرمایه  تاکنون  که  است 
برای ماندگاری پزشکان و حتی ارائه خدمات 
نظر  در  مناطق  این  در  بیماران  به  مطلوب 
گرفته نشده است و متاسفانه  هر زمان سخن 
از درآمد و وضعیت معیشتی جامعه پزشکی 
می شود؛ همه نگاه ها به سمت درصد بسیار 
دلیل  به  طبعا  که  می رود  پزشکان  از  کمی 
خوبی  مالی  وضعیت  اکنون  زمانی  شرایط 
دارند در حالی که این گروه درصد بسیار 
کمی از جامعه پزشکی را شامل می شوند.«

نظام  سازمان  پژوهش  و  آموزش  معاون 
امر  متولیان  »باید  شد:  یادآور  پزشکی 
حفظ  حال  به  فکری  الزم  بررسی های  با 
سرمایه های علمی کشور نمایند و شرایط الزم 
را برای ماندگاری و ارائه خدمت پزشکان 

در مناطق محروم فراهم کنند.«



 نگاهی به وضعیت قصور پزشکی در دوران کرونا

باورند  این  بر  کارشناسان سالمت  از  بسیاری 
به  پزشکی  شکایت های  از  بسیاری  ریشه  که 
انسانی  نیروی  کمبود  و  کافی  تجهیزات  نبود 
در فرآیندهای تشخیصی و درمانی برمی گردد. 
به همین دلیل نیز معموال برخی استان های کم 
برخوردار در صدر شکایت های پزشکی قرار 
از خطاها  بسیاری  معتقدند  کارشناسان  دارند. 
و قصور پزشکی با رعایت برخی نکات ساده 
قابل پیشگیری است. در این بین، سازمان پزشکی 
قانونی هم اخیرا به آمارهای قصور پزشکی در 
این  تحلیل  است.  کرده  اشاره  ماه های گذشته 
آمارها نشان می دهد که تعداد پرونده های قصور 
پزشکی در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال قبل آن 

حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
بابک سلحشور، مدیرکل کمیسیون های پزشکی 
سازمان پزشکی قانونی کشور هم به همین آمارها 
درباره پرونده های قصور پزشکی اشاره کرد و 
و  ۱۲هزار  درمجموع  گذشته  سال  »در  گفت: 
۱۲۰پرونده قصور پزشکی، مورد بررسی قرار 
گرفت که از این تعداد پنج هزار و ۵۸۳ هزار 
پرونده محکوم و شش هزار و ۵۳۷ هزار پرونده 
هم تبرئه شدند که درواقع ۴۷درصد از پرونده های 
قصور پزشکی، محکوم و ۵۳ درصد هم تبرئه 
شدند. همچنین درمقایسه با تعداد پرونده های 
قصور پزشکی در سال ۱۳۹۹ با ۱۰هزار و ۸۴۸ 
پرونده، می توان گفت که تعداد پرونده ها در سال 
۱۴۰۰ به نسبت سال قبل آن حدود ۱۰ درصد 

افزایش داشته است.« 
وی تاکید کرد: »در سال گذشته بر اساس آمار 
موضوع  مبنای  بر  و  قانونی  پزشکی  سازمان 
کمیسیون قصور در همه نوبت های رسیدگی، 
آمار پرونده های قصور پزشکی به این ترتیب 
بود که رشته جراحی زنان و زایمان با ۲۶۳۸ نفر 
در رتبه اول، بعد از آن رشته جراحی عمومی با 
۲۰۰۹ نفر در رتبه دوم و دندانپزشکی با ۱۸۲۹ 
نفر در رتبه سوم قرار داشت. همچنین در بحث 
آمار مقایسه افراد درگیر در پرونده های قصور 
بر حسب رشته تخصصی نیز رتبه اول، جراحی 
عمومی با ۱۹۱۸ مورد، رتبه دوم دندانپزشکی 
با تعداد  با ۱۷۱۵ مورد و رتبه سوم پرستاران 

۱۵۶۱ نفر بود.«
سلحشور یادآور شد: »در رشته زنان و زایمان از 
۲۶۳۸ مورد پرونده قصور پزشکی، ۱۷۷۲ مورد 
تبرئه و ۸۶۶ مورد محکوم شدند. در رشته جراحی 
عمومی از ۲۰۰۹ مورد ۱۲۷۶ مورد تبرئه و ۷۳۳ 
مورد محکوم و رشته دندانپزشکی از ۱۸۲۹ مورد 
۷۷۲ مورد تبرئه و ۱۰۵۷ مورد محکوم شدند.«

همچنین این مقام مسئول به ایرنا یادآور شد: 
»در مورد جراحی زیبایی و پالستیک بر اساس 
افراد درگیر و طبق آمار پزشکی قانونی در سال 
گذشته، آمار پرونده ها هزار و ۳۳۵ نفر هستند که 
در این پرونده ها، قصور احتمالی جراحان عمومی، 
زیبایی و جراحان پالستیک مورد بررسی قرار 
گرفت که بر این اساس، ۵۸۰ پرونده تبرئه و 
۷۶۵ پرونده نیز منجر به محکومیت شد. نکته ای 

که در مورد پروندهای قصور پزشکی در جراحی 
زیبایی و پالستیک اهمیت دارد این است که این 
نوع پرونده ها می تواند شامل هر اقدام زیبایی 
و صرفا  باشد  ژل  تزریق  مانند  اقداماتی  حتی 
در این نوع پرونده ها منظور جراحی های بزرگ 

مدنظر نیست.«
این است که  وی خاطرنشان کرد: »نکته مهم 
مردم دقت کنند اگر واقعا نیاز به یک اقدام زیبایی 
ندارند، به دلیل عوارض احتمالی بعدی به دنبال 
آن نروند و یا اینکه با تحقیقات و کسب آگاهی 
کامل و اطمینان از تخصص پزشک معالج، این 
نوع اقدامات را انجام دهند. همچنین همکاران 
ما نیز بهتر است در مورد بیماران خود انتخاب 
درست داشته باشند. مثال گاهی افراد یا بیمارانی 
هستند که همیشه از وضعیت جسمانی خودشان 
شاکی هستند و هیچ وقت از شرایط جسمانی و 
ظاهری خود راضی نیستند. حال اگر اقدام درمانی 
و زیبایی برای این افراد انجام شود، معموال راضی 
نیستند. بنابراین پزشکان جراحی زیبایی باید در 

انتخاب بیمار خود دقت کنند.«
سلحشور عنوان کرد: »برای رعایت این موضوع 
و انتخاب درست بیمار، پزشک می تواند با بیمار 
و مراجعه کننده خودش مشاوره انجام دهد، یا 
اینکه دقت کند که بیمار در اقدام جراحی قبلی 
خودش راضی بوده است یا نه؟ به طور کلی 
اعمال جراحی  این گونه  باید گفت که تعداد 
زیبایی یا اقدام به زیبایی در کشور ما در مقایسه 
با جمعیت کشور و نسبت به کشورهای پیشرفته 
یا کشورهای منطقه، زیاد است. اگرچه آمار دقیقی 
در این خصوص نداریم، اما می دانیم که آمار 
اقدامات زیبایی در کشورما نسبت به جمیعت 
ما زیاد است و طبیعی است که هرچه این گونه 

اعمال و اقدامات بیشتر باشد، احتمال قصور هم 
در آنها بیشتر خواهد بود.«

مدیرکل کمیسیون های پزشکی سازمان پزشکی 
قانونی درباره دالیل شکایت های زیاد در حوزه 

خدمات دندانپزشکی هم خاطرنشان کرد: »در 
رشته دندانپزشکی، تعداد مراجعه کننده بیشتر 
است و از سویی هم مردم برای درمان و ترمیم 
دندان های خود به آگاهی های بیشتری رسیده اند و 
بیشتر هم به دندانپزشک مراجعه می کنند. بنابراین 
با مراجعه بیشتر، احتمال قصور هم باالتر می رود. 

همچنین هرچند تعرفه دندانپزشکی در برخی از 
کشورها در رده خدمات لوکس محسوب می شود، 
اما در مقایسه با این کشورها هزینه دندانپزشکی در 
کشور ما پایین تراست. با این وجود در مقایسه با 
برخی از خدمات دیگر پزشکی در کشور ما، تعرفه 
دندانپزشکی باالست. در نتیجه، با پرداخت هزینه 
باالتر، تعداد شکایت ها هم بیشتر خواهد بود.«

وی یادآور شد: »در رشته زنان و زایمان، حساسیت 
این رشته زیاد است و یک رشته تلفیقی محسوب 
می شود و دو نفر )مادر و کودک( درآن درگیر 
هستند. از سوی دیگر، رشته زنان و زایمان یک 
رشته پیچیده و سخت است و اقدامات درمانی 
پیچیده دارد. به همین دالیل هم احتمال قصور 

و شکایت در این رشته نیز بیشتر است.«
سلحشور درباره وضعیت قصور پزشکی در دوران 
کرونا هم گفت: »در مدت زمانی که از شیوع 

  ۱۰۱۰ درصد قصور بیشتر درصد قصور بیشتر
 مدیرکل کمیسیون های پزشکی سازمان پزشکی قانونی: تعداد پرونده های قصور 

پزشکی در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال قبل آن حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است
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سلحشور: در سال گذشته درمجموع 
پزشکی،  قصور  و ۱۲۰پرونده  ۱۲هزار 
مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد 
پنج هزار و ۵۸۳ هزار پرونده محکوم و 
شش هزار و ۵۳۷ هزار پرونده هم تبرئه 
شدند که درواقع ۴۷درصد از پرونده های 
قصور پزشکی، محکوم و ۵۳ درصد هم 
تبرئه شدند. همچنین درمقایسه با تعداد 
پرونده های قصور پزشکی در سال ۱۳۹۹ 
با ۱۰هزار و ۸۴۸ پرونده، می توان گفت که 
تعداد پرونده ها در سال ۱۴۰۰ به نسبت 
سال قبل آن حدود ۱۰ درصد افزایش 

داشته است

بسیاری از کارشناسان سالمت بر این 
باورند که ریشه بسیاری از شکایت های 
پزشکی به نبود تجهیزات کافی و کمبود 
نیروی انسانی در فرآیندهای تشخیصی 
و درمانی برمی گردد. به همین دلیل نیز 
معموال برخی استان های کم برخوردار 
قرار  پزشکی  شکایت های  صدر  در 
دارند. کارشناسان معتقدند بسیاری از 
خطاها و قصور پزشکی با رعایت برخی 
نکات ساده قابل پیشگیری است. در این 
بین، سازمان پزشکی قانونی هم اخیرا 
به آمارهای قصور پزشکی در ماه های 
گذشته اشاره کرده است. تحلیل این 
آمارها نشان می دهد که تعداد پرونده های 
قصور پزشکی در سال ۱۴۰۰ به نسبت 
سال قبل آن حدود ۱۰ درصد افزایش 

داشته است



کرونا درکشور گذشته است، قصور پزشکی در 
این خصوص را هم داشتیم، اما اینکه چه تعداد 
پرونده قصور مختص به دوران کرونا باشد را 
به صورت مجزا نداریم. در عین حال، قصور 
این  در مورد کرونا داشتیم و شکایت هم در 
خصوص بوده است. مثال فردی به دنبال یک 
بیماری دیگر به بیمارستان رفته و بستری شده 
یا به یک مرکز درمانی رفته، اما در آنجا به کرونا 
مبتال شده است، یا اینکه به دنبال ابتال به کرونا 
بستری شده، اما رسیدگی خوبی از وی نشده که 
منجربه شکایت شده و یا اینکه در روند تشخیص 
و درمان کرونا کوتاهی صورت گرفته و حتی 

منجر به مرگ شده است.«
وی تاکید کرد: »باید توجه کرد که در ابتدای 
دوران شیوع کرونا، روند تشخیص و درمان در 
کرونا کند بود. درمان کرونا بر اساس پروتکل های 
موجود و درمان های احتمالی موجود انجام می شد 
و همکاران پزشکان ما هم با توجه به آگاهی ها، 
رفرنس ها و مقاالت موجود اقدام می کردند. با 
این حساب البته پرونده های محکومیت در کرونا 
را هم داشتیم، اما بیشتر این پرونده ها به سمت 
تبرئه رفته است. در زمان اوج گیری کرونا نیز 
بخصوص در زمان سویه دلتا چون تعداد مبتالیان 
بود. در  ابتال هم خیلی سریع  بود، روند  زیاد 
که  داشتم  را  پرونده های قصور  نیز  آن دوران 
بیشترین آنها مربوط به ابتال به کرونا در مرکز 
درمانی و عدم رسیدگی به بیمار مبتال به کرونا 
چه دربخش و چه در »آی سی یو« بوده است.«

وی اظهار داشت: »اگرچه در دوران کرونا واقعا 
کادر درمان تمام تالش خود را به نحو احسن 
انجام داد و در سال اول هم همه بیمارستان ها 
بسیج شده بودند، اما عدم آگاهی کافی در مورد 
این بیماری ممکن بود عارضه هایی را برای بیمار 
ایجاد کند. برخی از این عارضه ها هم ربطی به 
کادر درمان ندارد. گاهی هم در مورد قصور در 
کرونا پرونده هایی بود که فردی برای جراحی به 
بیمارستان رفته و بعد مبتال به کرونا شده بود. سپس 
شکایت شده بود که به دلیل کرونا فوت کرده 
است. ما این نوع پرونده ها را هم مورد بررسی 
قرار دادیم. براساس مستندات و آزمایش ها، اگر 
فوت به دلیل کرونا باشد را  اعالم می کنیم و 
فرد فوت شده هم در آمار فوت شده های کرونا 

ثبت می شود.«

مسیرهای علمی کاهش قصور پزشکی
به  ایران  در  پزشکی  آمار شکایت های  اگرچه 
نسبت آمار مراجعات درمانی، رقم پایینی است، 
اما برای کاهش روزافزون آمار قصور و خطاهای 

پزشکی باید گام های جدی تری برداریم. در این 
راستا هرچقدر دامنه نظارت ها افزایش پیدا کند، 
توزیع نیروی انسانی در سراسر کشور عادالنه تر 
شود و تجهیزات نوین در اختیار مراکز درمانی 
قرار بگیرد، به همان نسبت هم آمار خطاها و 

قصور پزشکی کاهش پیدا می کند.
نقش  نیز  پزشکی  جامعه  بازآموزی  همچنین 
مهمی در کاهش خطاها و قصورهای پزشکی 

دارد. دانش پزشکی بدون بازآموزی و آموزش 
مداوم می تواند جامعه پزشکی را به مسیر رکود 
و تکرار بیندازد. در قانون کشور خودمان نیز به 
صراحت از ضرورت بازآموزی دانش پزشکی 
سخن به میان آمده و از آن به عنوان یک وظیفه 

قانونی یاد شده است. 
با وجود اهمیت بازآموزی و تاکیدات قانونی 
شاهد هستیم که برخی از اعضای جامعه پزشکی، 
ضرورت بازآموزی دانسته های خود را جدی 
نمی گیرند و تا سالیان سال با همان دانشی که 
در دانشگاه های علوم پزشکی فراگرفته اند، به 

درمان بیماران می پردازند.
مشغله های کاری برخی از اعضای جامعه پزشکی 
باعث شده است که آموزش های ضمن خدمت 
در جامعه پزشکی به حاشیه برود. با وجود سطح 
باالی دانش پزشکی ایران در منطقه خاورمیانه، 
کشور ما در زمینه بازآموزی و آموزش ضمن 
خدمت برای جامعه پزشکی نتوانسته است کارنامه 

چندان قابل قبولی داشته باشد.
البته نباید از خاطر برد که بسیاری از اعضای 
جامعه پزشکی به صورت خودجوش به سمت 
دانش خود  بروزرسانی  و  دانسته ها  بازآموزی 
می روند تا از علم روز جهان، عقب نمانند، اما 
واقعیت این است که این انگیزه ها در همه اعضای 
دلیل  به همین  نمی شود.  جامعه پزشکی دیده 
کارشناسان تاکید دارند که متولیان نظام سالمت 
باید با برگزاری دوره های مختلف آموزشی و 
برنامه ریزی کارشناسی، شرایطی فراهم آورند که 
میل و رغبت جامعه پزشکی برای بازآموزی دانش 
خود افزایش پیدا کند. جدی گرفتن دوره های 
بازآموزی می تواند تاثیر چشمگیری در کاهش 

شکایت های پزشکی برجای بگذارد. 
یداهلل سهرابی، عضو شورای عالی نظام پزشکی 
کشور هم درباره بحث قصور و شکایت های 
ایرانی از  پزشکی به سپید می گوید: »پزشکان 
نظر علمی، سرآمد پزشکان منطقه هستند. فرآیند 
درمانی نوینی وجود ندارد که پزشکان ایرانی به 
دنبال آن نرفته باشند. االن نیاز به اعزام بیمار به 
خارج از کشور نیز نداریم. پیشرفت های علم 
پزشکی در ایران در چند دهه اخیر بسیار چشمگیر 
بوده است. تا همین چند دهه قبل، پزشکان هندی 
و پاکستانی در ایران فعالیت می کردند، اما حاال 

خودکفا شده ایم.«
او یادآور می شود: »االن در شرایطی قرار داریم 
که گردشگران سالمت از نقاط مختلف جهان 

به کشورمان می آیند. رشد باالی دانش پزشکان 
ایرانی، ارتقای سطح تجهیزات تشخیصی، افزایش 
دسترسی به امکانات درمانی در مناطق مختلف 
کشور، کاهش عمل های تهاجمی، باال رفتن کیفیت 
خدمات درمانی در بیمارستان ها، افزایش نظارت 
بر فرآیندهای درمانی و تولید داروهای جدید 
برای کاهش عوارض بعد از عمل، همگی از 
جمله عواملی است که به ارتقای کیفیت خدمات 
درمانی در ایران منجر شده است. همین ارتقای 
کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی، تاثیر جدی 
خودش را در کاهش شکایت های پزشکی برجای 

می گذارد.«
سهرابی در ادامه به راه های پیشگیری و کاهش 
خطاها و قصور پزشکی در ایران اشاره می کند و 
یادآور می شود: »قصور پزشکی را در چهار بخش 
بی مباالتی، بی احتیاطی، عدم رعایت نظام های 
دولتی و عدم مهارت بررسی می کنند. از نظر 
حقوقی، جامعه پزشکی، تعهد به نتیجه درمان 
این بین عالوه بر علم و تکنیک و  ندارد. در 
مهارت، بحث وجود امکانات و تجهیزات هم در 
فرآیندهای درمانی بسیار مهم است. هرچقدر این 
امکانات گسترش یابد، به همان میزان نیز احتمال 
خطاهای پزشکی پایین می آید. اتفاقا یکی از دالیلی 
که در بحث منطقی شدن تعرفه ها وجود دارد 
این است که تعرفه های پزشکی باید به گونه ای 
باشد که بتوان از تجهیزات و امکانات بهتری 
در فرآیند درمان بهره برد. ارتقای تجهیزات و 
فناوری های درمانی، بحث خطا و قصور پزشکی 
را کاهش می دهد. هرچقدر تجهیزات تشخیصی 
بهتر باشد، تشخیص و درمان پزشک نیز بهتر 
خواهد شد و در نتیجه، رضایتمندی بیمار نیز 

ارتقا پیدا می کند.«
او عنوان می کند: »وقتی بحث خطاهای پزشکی 
به میان می آید، نباید فقط یک طرف موضوع 
را ببینیم. فرض کنید که اگر مباحث ایمنی در 
رانندگی رعایت شود و وضعیت خودروها و 
جاده ها بهتر شود، دیگر اصال به بحث خطای 
پزشکی در درمان بیماران تصادفی نمی رسیم. 
برخی شکایت های پزشکی هم ناشی از تبلیغات 
فضای مجازی و دستکاری تصاویر جراحی ها 
است که انتظارت غیرمنطقی در برخی بیماران 
ایجاد می کند. مثال بیمار به دلیل تبلیغات فضای 
مجازی، فکر می کند که اصال جای تیغ جراحی 

روی بدنش نمی ماند.«
سهرابی با بیان اینکه کاهش ساعت کاری پزشکان 
از جمله مولفه های مهم  نیز  در مراکز درمانی 
در کاهش خطاهای پزشکی است، خاطرنشان 
می کند: »در بسیاری از شکایت های پزشکی، نباید 
فقط پزشک را دید. نحوه مراقبت های پرستاری 
و حتی نحوه خودمراقبتی بیمار نیز در بروز یا 
عدم بروز عوارض بعد از جراحی بسیار مهم 
است. افزایش ارتقای سواد سالمت بیمار بعد 
از عمل جراحی، نقش انکارناپذیری در کاهش 
عوارض جراحی دارد. گاهی عمل جراحی با 
موفقیت انجام می شود، اما بیمار به دالیل نداشتن 
آگاهی کافی یا اجبار به حضور در محل کار، 
مثال جسم سنگین بلند می کند و عارضه بعد از 
عمل پیش می آید. همچنین مورد داشته ایم که 
بیمار بعد از عمل پیوند قرنیه به باغ رفته است 
و برخورد با شاخه های درخت، بخیه چشم را 
باز کرده است. در این نوع موارد، واقعا تقصیری 
برای  بیمار  به  آموزش  نیست.  پزشک  متوجه 
خودمراقبتی، مصرف به موقع داروها، پیگیری 
بیمار بعد از جراحی از سوی پزشک و مراکز 
درمانی و بازآموزی فرآیندهای آموزشی برای 
یادگیری تکنیک های جدید درمانی نیز از جمله 
مواردی است که به کاهش خطاهای پزشکی 

منجر می شود.«
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نباید از خاطر برد که بسیاری از اعضای 
جامعه پزشکی به صورت خودجوش به 
سمت بازآموزی دانسته ها و بروزرسانی 
دانش خود می روند تا از علم روز جهان، 
عقب نمانند، اما واقعیت این است که این 
انگیزه ها در همه اعضای جامعه پزشکی 
دیده نمی شود. به همین دلیل کارشناسان 
تاکید دارند که متولیان نظام سالمت باید 
با برگزاری دوره های مختلف آموزشی 
و برنامه ریزی کارشناسی، شرایطی فراهم 
آورند که میل و رغبت جامعه پزشکی برای 
بازآموزی دانش خود افزایش پیدا کند. 
جدی گرفتن دوره های بازآموزی می تواند 
تاثیر چشمگیری در کاهش شکایت های 

پزشکی برجای بگذارد

سهرابی: وقتی بحث خطاهای پزشکی به 
میان می آید، نباید فقط یک طرف موضوع را 
ببینیم. فرض کنید که اگر مباحث ایمنی در 
رانندگی رعایت شود و وضعیت خودروها 
و جاده ها بهتر شود، دیگر اصال به بحث 
خطای پزشکی در درمان بیماران تصادفی 
نمی رسیم. برخی شکایت های پزشکی 
هم ناشی از تبلیغات فضای مجازی و 
دستکاری تصاویر جراحی ها است که 
بیماران  برخی  در  غیرمنطقی  انتظارت 
ایجاد می کند. مثال بیمار به دلیل تبلیغات 
فضای مجازی، فکر می کند که اصال جای 

تیغ جراحی روی بدنش نمی ماند



عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: »اجرای 
طرح سالمت الکترونیک قطعًا در نظم  دهی 
داروهای  تأمین  و  کشور  دارویی  سیستم 
از  بود. شاید هراس  مؤثر خواهد  کمیاب 
مخالفت ها  از  بخشی  علت  نسخ  شفافیت 
باشد اما بیشترین دلیل مخالفت را مقاومت 

در برابر تغییر و تحول می دانم.«
در  شریعتی  غالمرضا  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با فارس، در خصوص مزایای طرح 
سالمت الکترونیک گفت: »با اجرای طرح 
سالمت الکترونیک، نسخه هایی که توسط 
پزشکان برای بیماران نوشته می شود، کنترل 
شده و از تجویز بی مورد دارو جلوگیری 
خواهد شد. به هر حال دارو از اقالمی است 
که به آن یارانه تعقل گرفته و ثروت ملی 
تأمین  همچنین  می شود.  محسوب  کشور 
دارو، برنامه ریزی و دسترسی به داروهای 
کمیاب در کشور از جمله مزیت هایی است 
که با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی 

حاصل می گردد.«
وی افزود: »در روزهای اولیه  اجرای طرح 
از  گالیه هایی  الکترونیک،  نسخه نویسی 
طرح  اجرای  روند  خصوص  در  مردم 
داده  شد.  انتقال  ما  به  که  داشت  وجود 
ما هم این گالیه ها را به دوستان خودمان 
در دولت و دستگاه های اجرایی رسانیدم 
با  برآیند. خوشبختانه  آن  تا درصدد رفع 
این  نواقص  برخی  رفع  و  زمان  گذشت 

گالیه ها کمتر شد.«

نماینده مردم بهشهر و نکا و گلوگاه در مجلس 
شورای اسالمی، مقاومت در برابر تغییر را 
علت مخالف برخی پزشکان با اجرای این 
طرح دانست و ادامه داد: »شاید هراس از 
مخالفت ها  از  بخشی  علت  نسخ  شفافیت 
باشد اما بیشترین دلیل مخالفت را مقاومت 
در برابر تغییر و تحول می دانم. به هر حال 
با روند درمانی گذشته  از پزشکان  برخی 
و  راحت ترند  آن  با  و  هستند  آشنا  بیشتر 

در مقابل این تغییر ایستادگی می کنند.«
طرح  اجرای  »در  داشت:  اظهار  شریعتی 
سالمت الکترونیک، وزارت رفاه و وزارت 
بهداشت باید اتفاق نظر داشته باشند چرا 
و  این ها  میان  هماهنگی  و  پیوستگی  که 
سازمان های بیمه گر از لوازمات اصلی این 

طرح است. طبیعتًا هرچه این هماهنگی ها 
بیشتر شود، توفیقات این این طرح بیشتر 

حاصل می گردد.«
این نماینده مجلس درباه بودجه برای نظام 
تأمین زیر ساخت کافی  سالمت کشور و 
بسیار گسترده و  »نظام سالمت  کرد:  بیان 
بودجه  میزان  هرچه  طبیعتًا  است.  پیچیده 
را باال ببریم، کیفیت را هم به همان میزان 
مردم  تأمین سالمت  برای  ما  برده ایم.  باال 
بودجه  بیشتری انتظار داریم اما با توجه به 
محدودیت  های بودجه ای در کشور، این 700 
میلیارد تومان هم برای برداشتن گام های اول 
اگر در مسئله    بسیار خوب و مؤثر است. 
اجرای این طرح، بخشی از مراحل دارای 
نقص باشد، قطعًا طرح را با چالش رو به 

رو می کند لذا بودجه برای تأمین زیرساخت 
کافی و اینترنت بسیار حائز اهمیت است.«
دارد  تمایل  بیماری  »هر  شد:  یادآور  وی 
مشکالت و اسرارش در نزد پزشک و آن 
نظامی خودش را عرضه می کند، محفوظ 
بماند. در نتیجه حفظ اسرار بیماران و امنیت 
داده از لوازمات اصلی درمان است. اگر در 
قطعًا  گیرد،  بی  مباالتی صورت  حوزه  این 

اساس این طرح آسیب می بیند.«
کم  استقبال  خصوص  در  بهشهر  نماینده 
تصریح  خصوصی  بخش های  از  پزشکان 
کرد: »برای بخش های خصوصی این امکان 
وجود دارد که فناوری های خود را توسعه 
دهند اما متاسفانه هنوز در بخش های مختلف 
کشور نتوانسته اند اطالعات شان را بازیابی 

کنند.«
پایان  در  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
در پاسخ به این سوال که »علی رغم الزام 
قانون به دسترسی مردم به پرونده سالمت 
الکترونیک خود، چرا تاکنون این امر محقق 
نشده است؟«، بیان کرد: »در اجرای طرح 
سالمت الکترونیک، نقش اول برای مردم 
تعریف  آنان  برای  کار  این  که  است چرا 
شده است. اگر مردم این طرح را بپذیرند 
آن  از  و  شوند  آشنا  بیشتر  آن  روند  با  و 
استقبال کنند، یقینًا متصدی نظام سالمت در 
کشور، روش های جدیدی را برای دسترسی 
الکترونیکی شان  سالمت  پرونده  به  مردم 

اتخاذ می کند.«

شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد

کنترل نظام دارویی کشور با اجرای طرح سالمت الکترونیک
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رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس:رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس:

قطع بی برنامه برق، تولید دارو را با مشکل مواجه می کند
رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت 
مجلس با هشدار نسبت به اینکه قطع بی برنامه 
برق تولید دارو را با مشکل مواجه می کند، 
گفت: »صنایع دارویی باید برق مورد نیاز 
دولت  است  نیاز  و  کنند  دریافت  را  خود 
تدابیر الزم را در این رابطه به کار ببرد و 
نباید به گونه ای اقدام کرد که با اخالل در 
روند تولید دارو مجبور شویم به واردات 

بیاوریم.« روی 
روح االمینی  عبدالحسین  سپید،  گزارش  به 
با  با خانه ملت  نجف آبادی در گفت وگو 
برق،  جیره بندی  بخشنامه های  اینکه  بیان 
است،  شده  دارویی  صنایع  نگرانی  باعث 
با  حاضر  حال  در  دارویی  »صنایع  گفت: 
با  نباید  و  هستند  مواجه  زیادی  مشکالت 
قطعی برق مشکالت شان را افزایش داد.«

واکسن  و  دارویی  »صنایع  داد:  ادامه  وی 
شرایط خاصی دارند و شیوه کار و فعالیت 

آنها با دیگر صنایع متفاوت است در واقع آب 
و هوای استریل و سردخانه باید به صورت 
24 ساعته و دائم در گردش باشد و قابل 
قطع شدن نیست و استفاده از ژنراتور هم 
برای چند ساعت مختصر جوابگو است.«

با  یازدهم  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
بیان اینکه وضعیت دارو با هیچ صنعتی قابل 
مقایسه نیست، افزود: »می طلبد پیش از هر 
اقدامی در مورد قطع برق با فعاالن عرصه 
الزم  مشورت های  داروسازان  و  دارویی 
صورت گیرد تا از تبعات آن جلوگیری شود.«
روح االمینی با بیان اینکه قطع بی برنامه برق 
کمبود دارو را در پی دارد، گفت: »صنایع 
دارویی باید برق مورد نیاز خود را به موقع 
دریافت کنند و نیاز است دولت و وزارت 
نیرو تدابیر الزم را اتخاذ کنند و به گونه ای 
اقدام نکنند که با اخالل در روند تولید دارو 

مجبور شویم به واردات روی بیاوریم.«
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 وزیر بهداشت تسریع واردات واکسن در دولت سیزدهم را عامل مهار نسبی کووید  وزیر بهداشت تسریع واردات واکسن در دولت سیزدهم را عامل مهار نسبی کووید ۱۹۱۹ خواند خواند

شکست کرونا با واکسن خارجی
 ۴ میلیون واکسن ایرانی به افریقا اهدا شد

بخشی از واکسن های ایرانی به افریقا اهدا شد. وزیر 
بهداشت خبر داد که 4 میلیون واکسن ایرانی در قالب 
محموله ای بشردوستانه به افریقا اهدا شده است.  
حاال اما وزیر بهداشت مهار نسبی کرونا در ایران را 
مرهون سرعت عمل دولت سیزدهم در واکسیناسیون 
مردم ایران و ایجاد سریع ایمنی جمعی می داند این 
در حالی است که دولت دوازدهم واکسیناسیون را 
به بهانه ساخت واکسن داخلی نزدیک به هفت 
ماه عقب انداخت و اعالم کرد که ایران بنا دارد 
به قطب صادرات واکسن کرونا تبدیل شود. حاال 
نتیجه آن تاخیر میلیون ها واکسن ایرانی در حال 
انقضاست که 4 میلیون دوز آن به افریقا اهدا شده 
است و خسارت های اقتصادی سنگینی که هفت 

تولیدکننده ایرانی از آن می گویند.

وزیر بهداشت: مهار کرونا مرهون واردات 
سریع واکسن در دولت سیزدهم است

درست زمانی که وزارت بهداشت دولت حسن 
روحانی وعده داده بود ایران به قطب صادرات 
واکسن تبدیل شود و به خاطر آن واکسیناسیون 
عمومی را هفت ماه به تاخیر انداخته بود حاال وزیر 
بهداشت دولت سیزدهم می گوید که مهار نسبی 
کرونا در ایران مرهون اقدام سریع دولت سیزدهم 
در واردات واکسن خارجی و واکسیناسیون سریع 

مردم ایران است. 
هرچند که او در پاسخ به پرسش خبرنگاران قافیه 
را نمی بازد و جانبداری از تولید واکسن داخلی را 

هم فراموش نمی کند.
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت که در برنامه صف 
اول شبکه خبر حاضر شده بود به اهدای 4 میلیون 

واکسن ایرانی به افریقا اشاره کرد و گفت: 
» در طول این 2 سال کرونا تحریم ها وجود داشت 
و واکسن ها نیز به موقع به ما نرسید اما به رغم 
کادر سالمت  و  مردم  تحریم ها  و  محدودیت ها 

خودشان وارد صحنه شدند.«
وزیر بهداشت سرعت واکسیناسیون را عامل اصلی 
کنترل ویروس کرونا در کشور عنوان و تاکید کرد: 
»در موضوع واکسیناسیون ما توانستیم در مدت 
کوتاهی حجم زیادی از واکسن را تزریق کنیم که 

همین امر سبب شد ایمنی جمعی در مدت کوتاه 
ایجاد شد و برای این اتفاق از افراد تحصیل کرده 
و از ظرفیت همراهی و همکاری مردم برای تزریق 

واکسن استفاده کردیم.«
عین اللهی در پاسخ به این پرسش که چرا به رغم 
همه دشواری ها به سراغ ساخت واکسن رفتیم، 
گفت: »متاسفانه در دنیا عدالت وجود ندارد و شما 
در روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا به وضوح 
می دیدید که برخی کشورها در تالش برای دزدیدن 

محموله های ماسک بودند.«
او با بیان اینکه در بحث واکسن نیز همان اتفاق مشابه 
ماسک تکرار شد، افزود: »برخی از کشورها که ادعای 
پیشرفته بودن می کنند، سعی داشتند واکسن منحصراً 
برای آنان باشد بنابراین کواکس را راه اندازی کردند 
تا با پول کشورهای دنیا بسته هایی شامل واکسن 
آماده کنند و برای دیگر کشورهای جهان بفرستند 

اما چیزی به ایران ندادند.«

عین اللهی با تاکید بر اینکه اگر ایران منتظر واکسن های 
کواکس می ماند به هیچ نتیجه ای نمی رسید، تصریح 
کرد: »دانشمندان ایرانی در مبارزه با ویروس کرونا 
جانانه وارد میدان شدند و اما از طرف دیگر باید 
امکاناتی فراهم می شد تا زیر ساخت ها نیز آماده 
شود که متأسفانه برخی از کشورهای به اصطالح 
پیشرفته تا توانستند در قبال تشکیل زیر ساخت ها 
کارشکنی کردند اما دانشمندان ما کار شبانه روزی 

انجام دادند.«
وزیر بهداشت، همچنین گفت: »مفتخرم که اعالم 
کنم این زیرساخت های مهیا شده دیگر تنها مربوط 
به مقابله با کرونا نیست بلکه یک کارخانه قوی تولید 
واکسن است و هم اکنون هر ویروسی که درون آن 
بریزید از آن سو واکسن مورد نیاز ساخته می شود. 
بنابراین زیرساخت هایی است که نگرانی های آینده 

ما را هم تا حد زیادی برطرف می کند.«
فراهم  دلیل  به  امروز  »ایران  داد:  ادامه  عین اللهی 

کردن و به وجود آمدن این زیرساخت ها از سوی 
دانشمندان ایرانی به خود می بالد و اکنون ما دارای 
بیورآکتورهای بسیار پیشرفته ای هستیم که در ساخت 

انواع واکسن ها مؤثر خواهد.«

شکست واکسن ایرانی
این اما تمام ماجرا نیست و میلیون ها واکسن ایرانی 
روی دست تولیدکنندگان ایرانی انبار شده است. هفت 
تولیدکننده ایرانی همین چند وقت پیش به مجلس 
رفته و از عدم حمایت های دولت گالیه کرده بودند!

آن هم در شرایطی که اسم تولیدکنندگان واکسن در 
فهرست ابربدهکاران بانکی درآمده است و دولت 

قبل به آنها وام های کالن بانکی داده است.
به جز این تولبدکنندگان واکسن مبالغ هنگفتی ارز 

4200 تومانی گرفته اند.
برای مثال گزارش های بانک مرکزی حاکی از آن است 
که دو شرکت تولید واکسن یعنی اکتوورکو و انستیتو 
پاستور مبالغ قابل توجهی ارز چهارهزارو 200 
تومانی دریافت کرده اند. براساس این گزارش ها 
انستیتو پاستور بیش از یک میلیون و 24 هزار یورو 
و 473 میلیون و 577 روپیه ارز دولتی دریافت 
کرده که احتماال بخشی از این ارزها مربوط به 

تولید واکسن بوده است.
اکتوور نیز با دریافت بیش از یک میلیارد و 207 
میلیون روپیه، بیش از 203 میلیون یورو، بیش از 68 
میلیون درهم و نزدیک به 46 میلیون یوآن همواره 
جزء بزرگ ترین دریافت کنندگان ارز دولتی بوده 
است. گروه دارویی برکت هم مبالغ قابل توجهی 
ارز چهارهزارو 200 تومانی دریافت کرده است.

با این حال تولیدکنندگان واکسن نه تنها نتوانستند 
قطب صادرات واکسن شوند که از عهده تامین 
نیاز داخلی و حتی ثبت جهانی واکسن برنیامدند.

به جز این آنها از حدود 20 میلیون واکسنی می گویند 
که روی دستشان مانده و تاریخ انقضا آنها در حال 
سرآمدن است. واکسن هایی که حاال حدود یک پنجم 
آن به افریقا اهدا شده و با این همه هزینه گزاف 

کرونا در ایران با واکسن خارجی تقریبا مهار شد.
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