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قرنطینه محله و شهر نداریم      

رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت:

آنچه وجود دارد، قرنطینه فرد است



که  نکته ای   « گفت:  جمهوری  رییس 
می خواهم تأکید کنم درباره این شایعاتی 
است که در میان مردم وجود دارد که فالن 
شهر را می خواهند قرنطینه کنند یا فالن 
شهر را می خواهند یک ماه قرنطینه کنند. 
آن محله را می خواهند یک هفته قرنطینه 
کنند. چنین چیزهایی در تصمیمات کشور 
وجود ندارد. قرنطینه محله و شهر را نداریم. 

آنچه وجود دارد، قرنطینه فرد است.«
 به گزارش سپید، حسن روحانی روز 
چهارشنبه در جلسه هیات دولت با تاکید 
بر اینکه هیچ تصمیمی برای قرنطینه محل 
یا شهری مطرح نیست و مردم به شایعات 
توجه نکنند، اظهارداشت: »تصمیم گیری 
هرگونه  ایجاد  یا  و  تعطیلی  مورد  در 
محدودیت به خاطر کرونا با ستاد ملی 
مبارزه با کرونا است، مثل همه حوادثی 
که گاه و بی گاه کشور با آن مواجه شده 
و ملت و دولت در کنار هم و با همکاری 
و برخورد هماهنگ از آن عبور کردند، 
مسأله مواجه شدن با ویروس کرونا هم 

از همین روال پیروی می کند.«
رییس جمهور ادامه داد: »خوشبختانه در عرض یک 
الی دو هفته اخیر، تالش های بسیار خوبی در کشور 
هم در بخش پیشگیری و هم در بخش تشخیص و 
درمان،  در بخش  افراد و هم  قرنطینه  در بخش  هم 
انجام گرفته است، نیازمند یک برخورد عالمانه با این 
مسئله هستیم و باید رفتار تخصصی و جدی داشته 
ستادی  به  امر  مسوولیت  هم  دلیل  همین  به  باشیم. 
واگذار شده که رییس این ستاد وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی است، بنابراین در همه امور، هم 
از لحاظ آمار و ارقامی که باید به مردم منتقل شود 
هم  و  کنند  گوش  باید  مردم  که  توصیه هایی  هم  و 
مراکزی که برای تشخیص و درمان وجود دارد باید 
به صورت متمرکز بدون توجه به شایعات به سخنان 

این مرکز توجه شود.«

گزارش های وزارت بهداشت امیدوارکننده است
وی افزود: »البته برای عبور از این مسأله ممکن است به 
یک، دو و یا سه هفته زمان نیاز داشته باشیم. گزارش هایی 
که تا دیشب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا داد، امیدوار کننده 
بودند، امروز هم گزارشی دریافت کردم که کیت های 
تشخیص را که از خارج و از طریق سازمان بهداشت 
جهانی)WHO (  وارد می کردیم - که البته همچنان 
به روند آن ادامه می دهیم – توسط متخصصین داخلی 
ما هم این کیت تولید شده و درحال آزمایش است.« 
روحانی گفت: »همه مراحل اولیه این کیت ها مثبت 
و قابل قبول بوده است و در نهایت ظرف امروز و 
فردا که به تأیید نهایی رسید می توانیم در ظرف مدت 
کوتاهی صدها هزار کیت، حتی میلیون ها از این کیت 
را تولید کنیم و در اختیار همه بیمارستان های کشور 
قرار دهیم که مردم خیالشان راحت باشد اگر موردی، 
شکی و تردیدی وجود دارد به راحتی پزشکان عزیز ما 
بتوانند به تشخیص نهایی برسند، البته کاری که انجام 
می گیرد یک کار شبانه روزی، دقیق و علمی است، در 

مجموع روند کاهش مراجعه و پیشرفت در امر درمان 
را مشاهده می کنیم. یعنی اگر ۱۰۰ نفر در روزهای 
اولیه بستری بودند، از این ۱۰۰ نفر ممکن بود ۷، ۸ 
آمده  پایین  خیلی  رقم  این  امروز  بروند  دنیا  از  نفر 
است. بخاطر اینکه بر این روند مسلط شدیم. هم به 
روند تشخیص و هم روند درمان مسلط شدیم و این 

همکاری و هماهنگی را باید ادامه دهیم.«
رییس جمهور تصریح کرد: »دیشب هم تأکید کردم 
اگر قرار است جایی باید برای یکی، دو روز کمتر و 
یا بیشتر تعطیل شود، تشخیص اش به عهده این ستاد 
است. نه استاندار، نه فرماندار و نه وزارتخانه ای مرجع 
این تشخیص نیست. یعنی اگر فردی بیمار است، تب 
دارد و عالیم اولیه را دارد، باید مراقبت شود و وارد 
آن آموزشگاه و دانشگاه نشود. اگر کسی را دیدند و 
عالمتی را دیدند بالفاصله آن را به پزشک منتقل کنند 
و مراقبت ها انجام گیرد، ما در جامعه هستیم و همه در 
کنار هم یک خانواده هستیم، البته همانطور که توصیه 
شده است، حضور در اجتماعاتی که نیاز و ضروری 
نیست باید کاهش یابد یا قطع کنیم. همانطور که برخی 
از برنامه ها و فوق برنامه ها را قطع کردند بخاطر اینکه 
مراقبت بیشتر شود.« وی اظهار کرد: »در مراقبت و 
کنیم، وزارتخانه ها و  نباید کوتاهی  بهداشتی  امر  در 
را در  اقالم الزم  اینکه  برای  ما  تولیدی  دستگاه های 
اختیار مردم بگذارند باید همه توان خودشان را به کار 
بگیرند، خوشبختانه در روزهای اخیر نیروی انتظامی 
و تعزیرات با احتکارکنندگان برخورد خوبی داشتند 
باز هم این برخوردها باید ادامه پیدا کند و نگذاریم 
که عدد کوچکی از مردم بخواهند از این امور سوء 
استفاده کنند تا از این مسأله به خوبی عبور کنیم و 
مسأله را بتوانیم به پایان برسانیم، مسأله مهم تر از مسأله 
ویروس کرونا، ویروس ترس و اضطراب و تردید و 
بی اعتمادی در میان مردم است. این ویروس بدتر از 
آن ویروس است و نباید در مردم تردید و وحشت و 

اضطراب ایجاد کنیم این هم ویروسی است.«

متخصصین واقعیات را به مردم بگویند
در  سال  هر  آنفلوآنزا  »ویروس  کرد:  اضافه  روحانی 
دنیا می آید و هر سال هم کشته می گیرد. در سال های 
هزار  بین ۱۲  نشان می دهد  آمار  آمریکا،  در  و  اخیر 
در سال تا سالی بوده ۱۰۰ هزار کشته آنفلوآنزا بوده 
است. آنفلوآنزای مختلف آمده و عده ای هم از بین 
رفتند، تلفات کرونا بیشتر از آنفلوآنزا نیست، طبق نظر 
البته نوع انتشار، سرایت اش  پزشک ها و متخصصین 
است.  درست  همه  اینها  باشد  متفاوت  است  ممکن 
متخصصین باید بیایند و واقعیت را به مردم بگویند و 
برای مردم توضیح دهند، اضطراب و ترس مردم در 
حد الزم باشد و وقتی اضافه می شود، خودش خطرناک 

است و می تواند مشکالت دیگری را درست کند.«
رییس جمهوری گفت: »نکته دیگری که می خواهم تأکید 
کنم درباره این شایعاتی است که در میان مردم وجود 
دارد که فالن شهر را می خواهند قرنطینه کنند یا فالن 
شهر را می خواهند یک ماه قرنطینه کنند. آن محله را 
می خواهند یک هفته قرنطینه کنند. چنین چیزهایی در 
تصمیمات کشور وجود ندارد. قرنطینه محله و شهر 
را نداریم. آنچه قرنطینه است، قرنطینه فرد است. یعنی 
اگر فردی عالیم اولیه ای داشت این فرد باید قرنطینه 
شود، مراکز زیادی را هم در تهران پیش بینی کردیم. 
دیشب اعالم شد، تخت های فراوانی آماده شده است. 
در شهرستان ها هم آماده شده است و نیروهای مسلح 
نیز گفتند که برای هر گونه کمک آماده هستند و اگر در 
مواردی، فردی مشکوک بود و عالیمی داشت، فوری 
در آن مراکز بستری شود و بعد هم مشخص می شود 
که این دارای این ویروس است یا به سرماخوردگی 
باید  و  است  مبتال شده  دیگری  آنفلوآنزای  و  عادی 

مرخص شود.«
وی اضافه کرد: »بنابراین مردم به این فکر نباشند که 
فروشگاهی یا شهری بسته می شود و یا قرنطینه عمومی 
ایجاد می شود، همه مواد غذایی، مواد اولیه، حتی شوینده ها 
هم که این روزها مقداری کم بوده در روزهای آینده 

جبران خواهد شد و در انبارها و ذخایر 
وجود دارد و مردم هیچ گونه نگرانی از 
باید  همه  البته  باشند،  نداشته  نظر  این 
کنیم دستورهای  مراقبت  به طور فردی 
بهداشتی را همانطور که توصیه می شود، 
مراعات کنیم. صدا و سیما هم به عنوان 
به مردم آموزش  باید  مرجعی است که 
داده و اطالعات الزم را به مردم دهد، به 
هیچ عنوان آماری که وجود دارد، نه کم 
می کنیم نه زیاد می کنیم و نه بزرگ نمایی 

و نه کوچک نمایی می شود.«
روحانی گفت: »دیشب هم تأکید کردم 
وزارت بهداشت و درمان هر آماری که 
هست با واقعیت برای مردم گفته شود؛ 
اگر فردی در سایه این بیماری فوت شده 
به مردم گفته شود؛ روزانه عده ای به طور 
می شوند؛  فوت  شهرها  همه  در  طبیعی 
عده ای هم سرماخورده فوت می شوند؛ 
عده ای آنفلوآنزا گرفته فوت می شوند؛ اینها 
را پای کرونا نگذاریم؛ اینها عوامل خودش را 
دارد؛ آنجایی که وزارت بهداشت تشخیص 
می دهد بخاطر این ویروس کرونا بوده، 
باید برای مردم بگوید و اعالم کند، مردم باید کاماًل 
اعتماد داشته باشند که آمار و ارقام به دقت برای آنها 
بیان خواهد شد و از این نظر نگرانی نداشته باشند؛ نه 
از لحاظ شوینده ها و مواد غذایی؛ بحث قرنطینه هم که 
قرنطینه شهر اساساً نداریم و قرنطینه فردی درجایی است 
که مشکوک است و  از سوی دیگر امکانات الزم در 
کشور وجود دارد؛ پزشک و متخصصین الزم هم داریم.«

تشکر از پزشکان و پرستاران
رییس جمهوری بار دیگر از پزشکان و پرستاران و کادر 
بیمارستانی تشکر، بخاطر آمادگی، حضور، فعالیت و 
ایثارشان در این روزها که ادامه هم خواهد یافت، تشکر 
کرد و افزود: »کرونا نباید تبدیل به سالح و اسلحه 
دشمنان شود،  آمریکایی ها و دشمنان ما در طول این 
مدت، حدود ۲ سال "۲۱ ماه" که االن گذشته است، 
با تحریم و تبلیغ شان همواره خواستند در این کشور، 
تولید و فعالیت اقتصادی بخوابد و مردم در رنج قرار 
بگیرند، این مسأله ویروس یک بهانه جدیدی دست 
و  فعالیت  کار،  شود،  باعث  این  که  نشود  معاندین 
تولید متوقف شود؛ البته مراقبت های بهداشتی سر جای 
خودش است؛ اینجا هم که می آییم جمع می شویم اگر 
وزارت بهداشت به ما گفت قبل از ورود به جلسه باید 
دست مان را با صابون بشوریم این کار را می کنیم؛ یعنی 
هر چه وزارت بهداشت به ما بگوید انجام می دهیم.«
وی در پایان اضافه کرد: »ستاد بحران کاماًل آماده است. 
استاندارها و فرماندارها پای کار هستند. با برخی از 
طور  به  کشور  وزیر  آقای  کردم  استاندارها صحبت 
منظم آن را دنبال می کنند و آمادگی کامل وجود دارد. 
امیدواریم امسال رحمت خداوند برای ما بیشتر باشد 
و خسارت احتمالی برای مردم عزیز کمتر باشد، مردم 
مطمئن باشند دولت همه امکان و توانش را برای مهار 
ویروس کرونا به کار خواهد گرفت و ان شاء اهلل هر 
چه سریع تر با کمک مردم از این مشکل هم به حول 

و قوه الهی عبور خواهیم کرد.«

هاشمی با انتقاد از تعلل در تشکیل
 ستاد مقابله با کرونا:

تعزیرات با سودجویان لوازم 
بهداشتی برخورد کنند

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از اینکه در تشکیل ستاد 
مقابله با کرونا تعلل شد بر ضرورت برخورد سازمان های بازرسی 
و تعزیرات با سودجویان لوازم بهداشتی مقابله با کرونا تاکید کرد.
همایون هاشمی از دولت برای تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله 
با کرونا تشکر کرد و گفت: »هر چند تشکیل این ستاد جای 
باید  موضوع  حساسیت  به  توجه  با  اما  دارد  خوشحالی  بسی 

زودتر تشکیل می شد.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به تبعات روانی شیوع بیماری کرونا، افزود: »وزارت بهداشت 
باید به کنترل و مدیریت تبعات روانی این موضوع توجه کند و 
تمهیدات الزم را برای کاهش ابتالی مردم به کرونا داشته باشد.«
در  داروخانه  چندین  از  خود  سرزده  بازدید  به  اشاره  با  وی 
با  مقابله  اقالم ضروری  »متاسفانه هیچ گونه  داد:  ادامه  تهران، 
کرونا در داروخانه ها وجود نداشت و نیاز است مسئوالن امر 

به این مهم توجه کنند.«
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای 
اسالمی با یادآوری اینکه مقابله با کرونا باید جدی تر گرفته شود، 
گفت: »اغلب کشورها برای مقابله با بیماری های واگیر مدل ها 
و روش های تعریف شده دارند و ما هم اگر به دنبال کنترل این 
ویروس هستیم باید با منطق علمی و کارشناسی شده پیش برویم.«
هاشمی با بیان اینکه فشارهای روانی ناشی از این بیماری نگران 
کننده است، افزود: »در حال حاضر شرایط نامطلوبی بر تمامی 
خانواده ها حاکم است بنابراین باید تمامی دستگاه ها با همکاری 

و تعامل فراگیری کرونا را کنترل کنند.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری اینکه افزایش مرگ 
و میرهای ناشی از کرونا نشانه خوبی نیست، ادامه داد: »هر چند 
در مقابله با کرونا دیر عمل کردیم و تمهیدات مناسب پیشگیرانه 
را به درستی انجام ندادیم اما خوشبختانه وزارت بهداشت در 

حال حاضر گام های مثبتی برداشته است.«
رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس شورای اسالمی در مورد 
تعطیلی قلیان سراها با تاکید بر اینکه هر تصمیمی که ستاد مقابله 
با کرونا می گیرد باید با آن موافقت شود، گفت: »هر تصمیمی 
که ستاد در مورد تعطیلی اماکن عمومی و اجتماعات یا قرنطینه 
می گیرد باید اجرا شود و به صورت هماهنگ عمل کرد تا بتوان 

به زودی بر این بحران فائق آییم.«
هاشمی با بیان اینکه ماسک تنفسی باید به وفور در بازار وجود 
داروخانه ها  در  ماسک  فروش  »ممنوعیت  افزود:  باشد،  داشته 
اقدام درستی نیست و باید نظارت ها تشدید شود؛ سودجویی 
در کرونا معنی ندارد و سازمان های بازرسی و تعزیرات باید با 

هر گونه سودجویی در این رابطه برخورد کند.«
وی با تاکید بر اینکه بخش عمده برنامه های رسانه ملی باید به 
کرونا اختصاص یابد، یادآور شد: »باید آموزش های الزم به مردم 

به درستی ارائه شود.«

نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:

منتشرکنندگان اخبار کذب به یک 
تا ۳ سال حبس محکوم می شوند

اینکه  بیان  با  مجلس،  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  سخنگوی 
انتشار اخبار کذب پیرامون ویروس کرونا کشور را به تعطیلی 
کشانده و هزاران میلیارد خسارت اقتصادی ایجاد می کند تاکید 
کرد: »منتشرکنندگان این اخبار به یک تا ۳ سال مجازات حبس 

محکوم می شوند.«
حسن نوروزی در مورد جرم و نحوه مجازات افرادی که اقدام به 
انتشار اخبار کذب پیرامون شیوع بیماری کرونا در سطح جامعه 
می کنند، گفت: »این اقدام بر اساس قانون مجازات اسالمی نشر 
جرم  این  مرتکب  که  افرادی  برای  و  شده  محسوب  اکاذیب 
تعیین شالق در  تا سه سال مجازات حبس و  بین یک  شوند 

نظر گرفته شده است.«
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به مشکالتی 
که به دنبال انتشار این گونه اخبار در جامعه ایجاد می شود ادامه 
داد: »انتشار اخبار کذب در مورد بیماری کرونا باعث بروز نگرانی 
و رعب و وحشت برای مردم شده و زمینه تعطیلی کشور را 

فراهم کرده است.«
وی در مورد تبعاتی که انتشار این گونه اخبار در حوزه اقتصادی 
کشور به همراه دارد افزود: »انجام این گونه اقدامات به دلیل 
تعطیلی کارخانجات و مجتمع های تجاری بزرگ می تواند باعث 
بروز خسارات اقتصادی گسترده شود، همچنین در پی تعطیلی 
مدارس هم شرایطی فراهم می شود که کودکان به ناچار تابستان 

نیز برای جبران این وقفه ایجاد شده به مدرسه بروند.«
مقطعی  امری  کرونا  ویروس  »انتشار  گفت:  پایان  در  نوروزی 
ایران و هم  بوده که به زودی مسئوالن حوزه سالمت هم در 
جهان برای رفع این مشکل تدبیری خواهند اندیشید، اما تعطیلی 
واحدهای تولیدی و اقتصادی هزاران میلیارد خسارت به کشور 

وارد می کند که آسیب ناشی از آن به مردم وارد خواهد شد.«

اخبــار
شماره ۱6۰4 ۸ اسفند ۱۳9۸
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رییس جمهوری در جلسه هیات دولت:

قرنطینه محله و شهر نداریم      
آنچه وجود دارد، قرنطینه فرد است

فرمانده یگان  ویژه ناجا گفت: »یگان ویژه برای مهار و کنترل بیماری کرونا، تمامی امکانات خود، از جمله 
خودروهای آبپاش را به میدان می آورد.«

به گزارش سپید به نقل از ایسنا، حسن کرمی با اشاره به قابلیت تجهیزات یگان ویژه اظهار کرد: »مردم همیشه 
پلیس و نیروهای یگان ویژه را در کنار خود دیده اند، یگان های ویژه محافظ مردم در برابر اشرار و اغتشاشگران 
هستند و این بار ویروس مهاجم درحال ضربه زدن به هموطنان است، به همین دلیل یگان ویژه آماده است 
برای حفظ جان مردم با تمام قوا وارد صحنه مبارزه با این بیماری شود و تمام تجهیزات لجستیک خود را 

برای پاالیش شهرها به کارگیری کند.«
فرمانده یگان های ویژه ناجا ادامه داد: »یگان های ویژه آماده اند خودروهای سبک و سنگین خود مانند خودروی 
ضد شورش آبپاش راتق را در اختیار، نهادهای درمانی و بهداشتی و متولیان امر برای ضد عفونی کردن شهرها 

قرار دهند تا شیوع این بیماری در کشور کاهش پیدا کند.«
وی افزود: »نیروی انتظامی در پیش بینی حوادث و کاهش هزینه های احتمالی در بحران ها آماده است؛ لذا با 
توجه به این سیاست، یگان ویژه درتمامی عرصه ها حاضر به جانفشانی برای مردم است و همانگونه که در 
حوادث آبان و دی ماه، محافظ جان و در کنار مردم بود، امروز هم آمادگی خود را برای مقابله با این ویروس 

اعالم می کند.«
کرمی در پایان یگان های ویژه را نگهبان امنیت مردم و یکی از عوامل ثبات در کشور دانست و گفت: »یگان 
ویژه با ارتقاء آمادگی خود و بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز و برترین تجهیزات، به دنبال آرامش مردم 
در سراسر کشور است و به صورت ۲4 ساعته آماده خدمت رسانی می باشد و ان شاءاهلل که با تدابیر صورت 

گرفته مانند همیشه، ملت ایران از این مشکل هم سربلند خارج خواهند شد.«

اعالم آمادگی فرمانده یگان های ویژه ناجا برای کمک به مهار ویروس کرونا

یگان ویژه با ماشین های آب پاش و دیگر امکاناتش به صحنه می آید
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مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان اعالم کرد

در حالی که تا پیش از شیوع بیماری کرونا، 
فرهنگ استفاده از ماسک های تنفسی در 
این  امروز  اما  نداشت،  رونقی  کشور 
محصول در بازار سالمت کشور به کاالی 
نایابی تبدیل شده است. به گفته فعاالن 
ماسک های این  از  پیش  تا  نانو  عرصه 
استفاده  عدم  دلیل  N99به  و    N95
فراوان با ظرفیت های پایین تولید می شد 
و اکنون بر اساس اعالم دولت، صادرات 
این محصوالت ممنوع شده و مقرر شده 
این محصوالت به دولت فروخته شوند.

ایسنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
یک  مدیرعامل  تقوی،  سیدامیرحسین 
شرکت دانش بنیان فعال در حوزه تولید 
از  را  صنعتی  الیاف  نانو  تولید  ماسک، 
فناوری های این شرکت نام برد و گفت: 
»نانو الیاف در تولید ماسک های تنفسی 
ما  دارد و  کاربرد  راندمان  افزایش  برای 
در ابتدا از این نانو الیاف برای تولید نانو 

فیلترهای صنعتی بهره می بردیم.«
وی با بیان اینکه تولید ماسک های تنفسی 
سال  سه  از  را  الیاف  نانو  از  استفاده  با 
قبل در دستور کار قرار دادیم، افزود: »در 

کارخانجات صنعتی ماسک های مورد استفاده یا کیفیت 
و جذبیت ذرات الزم را نداشتند یا نسبت به کیفیت 
نسبی اصطالحًا سنگین و تنفس در آن مشکل بود و این 
باعث عدم استفاده ماسک ها از سوی کارگران صنایع 
می شد؛ از این رو محصول دانش بنیانی را به این شرکت 
اضافه کردیم و با اخذ مجوزهای نانو مقیاس، تولید نانو 

ماسک  را در دستور کار قرار دادیم.«

تولیدکنندگان ماسک در مرز تعطیلی بودند
فناوری  برج  در  مستقر  دانش بنیان  مدیرعامل شرکت  
امیرکبیر، ادامه داد: »در فروش صنعتی مشکل خاصی 
نبود؛ ولی فقط به خاطر حفظ رکورد بازار، فروش این 

محصول با قیمت های خیلی پایین به صنایع کم و بیش 
انجام می پذیرفت؛ البته متاسفانه تا پیش از ورود ویروس 
کرونا به کشور استفاده از ماسک در ایران نهادینه نشده 
بود و مصرف عمومی آن از اقبال خوبی برخوردار نبود 
تا حدی که تعدادی از تولیدکنندگان ماسک یا تعطیل 

کرده بودند و یا در مرز تعطیلی قرار داشتند.«
تقوی گفت: »تا پیش از شیوع این بیماری، جامعه فرهنگ 
استفاده از ماسک را نمی دانست. از این رو میزان فروش 
شرکت های تولیدکننده ماسک بسیار پایین بود و تا دو ماه 
پیش بعضاً داروخانه ها بسته های ۲00 عددی ماسک را در 
مدت یک سال به فروش می رساندند و شرکت های داخلی 
تولیدکننده ماسک نیز برای حفظ بازار با قیمت های پایین 

اقدام به عرضه این محصول در کشور می کردند.« وی با 
اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور چین، یادآور شد: 
»این کشور پس از شیوع، اقدام به خریداری کل تولیدات 
ماسک جهانی کرد و در آن زمان درخواست هایی برای 
خرید ماسک با ظرفیت های باالی 10 تا ۲0 میلیون ماسک 
برای ما ارسال شد؛ ولی ما در آن زمان چنین ظرفیت 
تولیدی را نداشتیم. در آن زمان چون همه ماسک های 
تولیدشده به کشور چین صادر شد، ماسک در کشور 
را  ماسک  صادرات  دولت  اساس  این  بر  و  شد  کم 
در کشور ممنوع کرد؛ ولی از سوی دیگر درخواست 
خرید داخلی برای ماسک های تولیدی نداشتیم و همه 

درخواست ها برای صادرات بود.«

چرا ماسک ذخیره نشد؟
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره 
به شرایط کنونی، گفت: »با شیوع کرونا 
در کشور، شاهد درخواست بسیار زیاد 
ماسک در کشور بودیم و این سوال مطرح 
می شود که چرا از زمانی که صادرات 
ممنوع شد، متولیان امر در این زمینه اقدام 
نکردند؛ چون می دانستیم که احتمال دارد 
این بیماری وارد کشور شود و با کمبود 
ماسک مواجه شویم. ما به هیات امنای 
توافق های  طی  و  شدیم  دعوت  ارزی 
ماسک های  نانو  شد  مقرر  انجام شده 
تولیدی خود را در قالب خریدهای بلند 
متولی  که  این سازمان  به  مدت دولت 
خرید ماسک کشور شده است، بفروشیم.«
تقوی به بیان مزایای نانو ماسک ها اشاره 
کرد و ادامه داد: »ماسک هایی که با عنوان 
N95 و N99 مطرح می شوند ماسک هایی 
هستند که قادرند به میزان 99 و یا 95 درصد 
جلوگیری  نانومتر   300 ذرات  نفوذ  از 
کنند. البته مواد اولیه موجود در داخل 
کشور برای ماسک های معمولی به این 
استاندارد نخواهند رسید زیرا بعضی از 
ماسک های معمولی می توانند 45 درصد از نفوذ ذرات 
استفاده  الیاف  نانو  از  ما  که  زمانی  و  کنند  جلوگیری 
می کنیم، جذب ذرات بسیار افزایش می یابد.« وی در 
پایان اضافه کرد: »ما قادر هستیم ماسک هایی در رده 
ماسک های N99 را با استفاده از نانو الیاف تولید کنیم 
که 99 درصد از ورود ذرات 300 نانومتر جلوگیری 
می کند. ذرات 300 نانو متر ذراتی هستند که تعدادی 
از ویروس ها و میکروب ها نیز در این رده سایزی قرار 
می گیرند. بنابراین نانو ماسک های که دارای گواهینامه 
از ستاد توسعه فناوری نانو هستند، می توانند از جذب 
ویروس ها، میکروب ها، باکتری ها و بسیاری دیگر از 

ذرات معلق کمتر از یک میکرون جلوگیری  کنند.«

اخبــار

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایرن:

هزینه های کرونا تحت پوشش 
بیمه است

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران در خصوص پوشش بیمه ای 
خدمات برای مبتالیان به کروناویروس توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش سپید،  طاهر موهبتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
اینکه طبق اظهارات متخصصان کروناویروس دارای درمان خاصی 
نیست، گفت: »البته برای تشخیص بیماری برخی آزمایشات از بیمار 
گرفته می شود که تمام این آزمایشات تحت پوشش بیمه است.«
وی افزود: »از طرفی با توجه به اینکه سیستم تنفسی مبتالیان به 
کروناویروس آسیب دیده است معموال اگر به تشخیص پزشک 
نیاز به دشتگاه تنفسی و بستری آنها در آی سی یو باشد، این دست 
خدمات نیز دارای پوشش بیمه ای هستند.« مدیرعامل سازمان 
بیمه سالمت با بیان اینکه در حوزه درمان نیز بیشتر داروهای 
نگه دارنده برای این بیماران استفاده می شود، خاطرنشان کرد: 

»این داروها در پروتکل های دارویی ما قید شده است.«
موهبتی با اشاره به قانون دوره انتظار 10 روزه برای بیمه شدگان و 
حذف بیمه از روی تخت بیمارستان، گفت: »برای صدور دفترچه 
مقرر بود تا 10 روز دوره انتظار در نظر بگیریم؛ با توجه به اینکه 
برخی بیمه نشده بودند، در بخش نامه ای به استان ها اعالم کردیم 
که مبتالیان به کروناویروس را هم جزو بیماران اورژانسی حساب 

کرده و بیمه آنها بدون دوره انتظار آغاز شود.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران ادامه داد: »همچنین پیش از 
این کسانی که برگ های دفترچه بیمه شان پیش از موعد مقرر به 
اتمام می رسید باید به اداره کل بیمه رفته و تاییدیه اخذ می کردند 
و سپس با مراجعه به دفتر پیشخوان دولت مجددا دفترچه بیمه 
دریافت می کردند که این موضوع نیز با آغاز شیوع کروناویروس 
در کشور برای بیماران حذف شد و از این پس تنها با مراجعه 
به دفاتر پیشخوان و استعالم های مورد نیاز دفترچه بیمه مجدد 

به متقاضی تحویل داده می شود.«
وی با اشاره به انجام عملیات استحقاق سنجی در بیمارستان ها، 
تصریح کرد: »ناظر ما باید بر بالین بیمار حاضر می شد و تاییدیه ای 
برای بیمار صادر می کرد. اکنون اعالم کرده ایم بستری بیمار مبتال 

به کروناویروس تنها با کد HID کفایت می کند.«
و  انتقال  نحوه  درباره  اطالع رسانی  لزوم  بر  پایان  در  موهبتی 
پیشگیری از بیماری تاکید کرد و گفت: »به نظر می رسد فعالیت های 
مقتضی از سوی بیمه سالمت صورت گرفته است البته در نظر 
داریم همزمان با فراهم شدن زیرساخت ها، اطالع رسانی تلفنی 

از طریق سامانه 1666 را نیز دنبال کنیم.«

FDA امریکا هشدار داد؛

احتمال کمبود تجهیزات دارویی 
و پزشکی در آمریکا با شیوع کرونا

شیوع کروناویروس در چین می تواند به کمبود شدید محصوالت 
پزشکی در آمریکا منجر شود.

به گزارش سپید به نقل از ایسنا، سازمان غذا و داروی آمریکا و 
متخصصان داروسازی این کشور در حال بررسی دقیق چالش های 
احتمالی و کمبود برخی داروها در این کشور هستند که ممکن 

است شیوع کروناویروس با خود همراه داشته باشد.
مسئوالن سازمان غذا و داروی آمریکا اظهار داشتند: »شیوع گسترده 
کروناویروس در چین می تواند بر زنجیره تامین محصوالت دارویی 
و پزشکی ازجمله اختالل در تامین و کمبود این محصوالت 

در کشور تاثیر بگذارد.«
آمریکا به واردات تجهیزات پزشکی تولیِد چین و ترکیب های 
دارویی و داروهای مورد نیاز انسان و حیوانات از این کشور به 
شدت وابسته است. در سال ۲018 چین در رتبه دوم کشورهایی 
جای گرفت که محصوالت دارویی و پزشکی خود را به آمریکا 

صادر کرده اند.
به گزارش شبکه خبریCNN، سخنگوی سازمان غذا و داروی 
آمریکا اظهار کرد: »با شرکت های تولیدکننده این محصوالت 
در چین تماس داشته ایم تا در مورد احتمال کمبود مواد مورد 
نیاز به دلیل شیوع کروناویروس به اطالعاتی دست پیدا کنیم، 
با این حال هنوز هیچ یک از این شرکت ها کمبودی را گزارش 

نکرده اند.«

توانایی تولید ماسک  N99  در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت درباره چالش در توزیع مواد بهداشتی 
کاالیی  هر  از  کاذب  تقاضای  و  ناگهانی  موج  یک  »وقتی  گفت: 
به  اخیر  قرار می گیرد و در ۲4 روز  تاثیر  بازار تحت  ایجاد شود، 
اندازه مصرف چند سال مواد ضدعفونی کننده و ماسک عرضه و 

خریداری شده است.«
به گزارش سپید،  کیانوش جهانپور در خصوص علت چالش های به وجود 

آمده برای توزیع مواد بهداشتی، گفت: 
»وقتی یک موج ناگهانی، نامتعارف و 
تقاضای کاذب از هر کاال و سرویس 
یا خدماتی ایجاد شود، بازار تحت تاثیر 
قرار می گیرد. در ۲4 روز اخیر به اندازه 
مصرف چند سال مواد ضدعفونی کننده 
و ماسک عرضه و خریداری شده است. 
همچنین در این بین افراد سودجو و 
منفعت طلب نیز سوداگرانه با موضوع 
برخورد و اقدام به احتکار، گرانفروشی 

و رفتارهای نابهنجار می کنند.«
وی درباره مسئولیت نظارت بر توزیع 
مواد بهداشتی و جلوگیری از سودجویی 
برخی افراد، اظهار کرد: »اگر محل های 
قاعدتا  باشد،  داروخانه ها  در  عرضه 
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
مسئولیت اصلی را خواهند داشت و در این موارد دستگاه های امنیتی 

و انتظامی نیز باید ورود کنند.«
بهداشت خاطرنشان کرد: »همه ماجرای کمبود  سخنگوی وزارت 
ماسک و مواد بهداشتی، سوداگری نیست و بخشی از آن به دلیل 
خرید گسترده مردم است که امکان جبران آن در مدت کوتاه وجود 

نداشته است.«
وی در پاسخ به این سوال که یکی از دالیل کمبود ماسک، صادرات 
سه میلیون ماسک به کشور چین بوده است، عنوان کرد: »ظرفیت 
کامل تولید کشور در ماسک، روزی دو میلیون است و تمام ماسکی 
که به چین اهدا شد، سه میلیون بوده است و این به اندازه تولید یک 
روز و نیم کشور بوده است، اما چنان جلوه داده شده که گویا تمام 

ماسک تولیدی کشور را به چین ارسال کرده ایم.«
جهانپور ادامه داد: »اکنون در آلمان نیز با بحران ماسک روبه رو هستند 
و ماسک نیز در این کشور سهمیه بندی شده است. یک بخشی از 
در  است  عمومی  افکار  در  اضطراب  شد،  ایجاد  که  تقاضایی  این 
حالی که ماسک هیچ تاثیری در افراد سالم برای مقابله با ویروس 

به ویژه کرونا ندارد.«
وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد از تالش نظام بهداشت 
و سالمت کشور برای آگاهی بخشی مردم گفت و بیان کرد: »وزارت 
بهداشت و دستگاه های مربوطه با توجه به اینکه کمیته سالمت تشکیل 
شده بود، حتی قبل از اینکه ویروس در ایران ردیابی شود، در اغلب 
رسانه ها اعالم کردند که ماسک برای جمعت سالم بی فایده است 
به  اما  این موارد و موارد دیگر آگاهی بخشی کرده اند،  بارها در  و 
هر حال به دلیل ایجاد نگرانی و اضطراب نه تنها در ایران بلکه در 
کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا نیز وضعیت مشابهی حاکم است و 

تقاضا برای خرید ماسک بسیار افزایش یافته است.«

سخنگوی وزارت بهداشت:

مردم در 24 روز گذشته به اندازه چند سال ماسک و مواد بهداشتی خریدند

سفیر چین با حضور در هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران 
وزارت بهداشت ۲50 هزار ماسک به ایران اهدا کرد و از ارسال 5 هزار 

کیت تشخیص کووید 19 خبرداد.
به گزارش سپید، چانگ هوا، سفیر چین در کشورمان با حضور در هیات 
امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشت ۲50 هزار 

ماسک به ایران اهدا کرد.
سفیر چین در این جلسه اظهار کرد: »ما ابتدا از دوستان ایرانی خود تشکر 
می کنیم چراکه در زمان بحران جهت مبارزه با بیماری کرونا از ما حمایت 
کرده و حال با بروز کووید 19 در ایران، وزارت خارجه چین آمادگی 
الزم را دارد تا با وزارت بهداشت ایران همکاری های الزم را داشته باشد.«
وی افزود: »به زودی 5 هزار کیت تشخیص کووید 19 از طرف چین به 
ایران اهدا می شود، همچنین بنابر اعالم نیاز و با برنامه ریزی های انجام 

شده تعداد زیادی کیت تشخیص کووید 19 وارد ایران خواهد شد.«
چانگ هوا اضافه کرد: »ویروس کرونا مرزها را نمی شناسد و دشمن 

مشترک چین و ایران محسوب می شود و برای مبارزه با ویروس کووید 
19 مردم ایران و چین کنار هم بوده و یکدیگر را حمایت می کنند تا 
امنیت و سالمت را به جامعه بازگردانیم. شعار ما مبنی بر این است که 
می گوییم »قوی باش ایران، قوی باش چین« و با توجه به اینکه در حال 
خانواده هایشان  و  ایران  مردم  با  هستیم  سختی  روزهای  کردن  سپری 
همدردی می کنیم و آرزو داریم سایر مبتالیان هرچه زودتر بهبود یابند.«
دو  همکاری های  معاون  نائلی،  جالل  دیدار  این  در  وبدا،  گزارش  به 
جانبه حوزه بین الملل وزارت بهداشت اظهار کرد: »همانطور که سایر 
کشورها می دانند ایران توانمندی های زیادی دارد و در خصوص کووید 
19 نیز ما تیم تشخیص کامال توسعه یافته ای را تشکیل داده ایم، تعدادی 
آزمایشگاه تشخیص کرونا در کشور راه اندازی شده است. بیش از ۲0 
آزمایشگاه نیز برای تشخیص بیماری کرونا در حال راه اندازی است و 
همانطور که می دانید این بیماری ابتدا در استان قم و سپس در برخی از 

استان های دیگر مشاهده شد.«

اهدای 5 هزار کیت تشخیص و 250 هزار ماسک از طرف چین به ایران



وزیر بهداشت اعالم کرد: »دانشگاه ها 
تا یک هفته دیگر تعطیل خواهند بود 
جمعه  هم  مدارس  تعطیلی  درباره  و 

شب اطالع رسانی می شود.«  
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، سعید 
نمکی با اشاره به جلساتی که با سایر 
و  نیروهای مسلح  نمایندگان  و  وزرا 
ستاد اجرایی فرمان امام داشته است، 
کمیته هایی  جلسه  این  »در  گفت: 
مشخص شد و وظایفی تعریف و به 
ابالغ خواهد شد. در عین  دستگاه ها 
حال قرار شد نمونه ای از این ستاد را 
به عنوان ستاد استانی مبارزه با کرونا 
در استان ها داشته باشیم که قرار شد 

آن را ابالغ کنیم.«
وی افزود: »ما به جای قرنطینه شهرها 
افراد  مرور  و  عبور  برای  محدودیت 
مشکوک و مبتال اعمال خواهیم کرد. 
قرار شد در ورودی شهرها اکیپ های 
ما مستقر شوند و افراد مبتال یا مشکوک 
را متوقف کرده و با دستگاه های تب 
و  کرده  بررسی  را  مردم  تب  سنج، 

بیماران را شناسایی کنند.«
نمکی با تاکید بر اینکه مردم در تعطیالت سفر نکنند، 
مشکوک  شهری  مبادی  در  را  فری  »اگر  داد:  ادامه 
تشخیص دهیم، او را قطعا به مدت ۱۴ روز در همان 
شهر قرنطینه می کنیم. بنابراین مردم از سفر رفتن در 

این روزها خودداری کنند.«
وزیر بهداشت درباره تعطیلی مدارس اظهار کرد: »برای 
تعطیلی مدارس در مناطق آلوده جمعه شب تصمیم 
گیری خواهد شد. فعال در مناطق آلوده مدارس را در 

یک دوره سه روزه تعطیل خواهیم کرد و اگر نیاز به 
تمدید این تعطیلی باشد اعالم می کنیم. در عین حال 
لیست مناطق آلوده را جمعه شب اعالم خواهیم کرد.«
وی گفت: »از آنجایی که دانشجویان به شهرهای خود 
بازگشتند و شناسایی افراد مبتال دشوار است، تصمیم 
گرفتیم تا دانشگاه ها را یک هفته دیگر تعطیل کنیم 
البته  باشیم.   نداشته  آلودگی  تا در دانشجویان شبهه 
این مصوبات باید به امضای رئیس جمهور برسد.«

وی اظهار کرد: »البته اساتید باید به دانشگاه ها بیایند 
و دروس به صورت مجازی ارائه شوند بنابراین درس 
دانشگاه تعطیل نمی شود. در مدارس نیز در روزهای 
تعطیل همین رویه را به کمک صدا و سیما و فضای 

مجازی ادامه خواهند داد.«
وزیر بهداشت درباره تعطیلی حرم های مطهر و بقاع 
متبرکه هم اظهار کرد: »در حرم حضرت معصومه و امام 
رضا، شاه چراغ و بقاع متبرکه قرار شد تا محدودیت 

زیارت اعمال شود. به طوری که مردم از 
داخل صحن زیارت کنند. البته نظر ما در 
وزارت بهداشت در این باره سختگیرانه 
تر بود. در عین حال فعال محدودیت در 
ورود به حرم اعمال می شود. به شرط اینکه 
زائران در بدو ورود به صحن دست ها را 
ضدعفونی کنند و ماسک بزنند. در عین 
باید بی وقفه باشد  حال عبور در صحن 
و به سرعت صحن را ترک کنند. درباره 
در  شد  قرار  هم  جمعه  نماز  برگزاری 
شهرها و مناطقی که آنها را آلوده تشخیص 
دادیم، برگزاری نماز جمعه هم فعال برای 
داد:  ادامه  یک دوره متوقف شود.« وی 
»فعال این تصمیمات مقطعی است که با 
پیشرفت کار شاید آن ها را سخت تر کرده 
و یا روانتر کنیم . البته اینها منوط به این 
است که گزارشی که از مصوبات به رئیس 
جمهور ارائه می دهیم به امضایشان برسد 

و دستور الزم را صادر کنند.«
وی از راه ندازی سامانه ۴۰۳۰ برای مشاوره 
و پرسش در زمینه کرونا ویروس جدید 
برای مردم خبر داد و گفت: »این سامانه 
از امروز با کمک ستاد اجرایی فرمان امام 

راه اندازی شد.«
ترخیص  روند  درباره  همچنین  بهداشت  وزیر 
که  سیگنال هایی  »خوشبختانه  گفت:  بهبودیافتگان، 
تعداد  گرچه  بودند.  کننده  میدوار  کردیم،  دریافت 
افراد  تعداد  اما  یافتند  افزایش  شده،  شناسایی  افراد 
بهبود یافته نیز افزایش پیدا کرده است و تعداد قابل 
که  قم  در  را  نفر   ۳۰ و  کردیم  ترخیص  را  توجهی 

کامال بهبود یافته ترخیص کردیم.«

عضو شورای عالی نظام پزشکی:

 چرا پزشک ستیزان در برابر 
جان فشانی پزشکان در مقابله با 

کرونا سکوت کرده اند؟
عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که پزشکان و 
با جان  ایثارگری و  با  تمامی پرسنل کادر درمانی  پرستاران و 
و دل در این شرایط بحرانی به مردم خدمت رسانی می کنند؛ 
گفت: »کسانی که جامعه پزشکی را متهم به درآمدهای میلیونی 
می کردند چرا امروز در برابر جانفشانی پزشکان و کادر درمانی 

در مقابله با بحران کرونا سکوت کرده اند.«
بهنام عباسیان با بیان این که جامعه پزشکی خود را تافته جدا 
و  مردم  کنار  در  همواره  بحران ها  تمامی  در  و  ندانسته  بافته 
آماده خدمت رسانی به آنهاست گفت: »تمامی همکاران جامعه 
پزشکی و پرستاری و پرسنل زحمت کش مراکز درمانی برای 
مقابله با بحران کرونا و خدمت رسانی به بیماران مبتال به این 
ویروس در خط مقدم مبارزه قرار گرفته و از هیچ تالشی برای 
خدمت رسانی دریغ ندارند، پزشکان و پرستاران با جانفشانی 
و از خود گذشتگی به جنگ این بیماری رفته و با جان و دل 
پذیرای بیماران بوده و از آنها مراقبت می کنند ؛ حال آن که شاهد 
درگذشت تعدادی از همکاران در راه خدمت رسانی به هموطنان 

بر اثر ابتال به این ویروس بوده ایم.«
عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: »اولین تلفات ویروس 
کرونا در بین کادر درمانی مشاهده شد، در این شرایط حساس 
و با توجه به ضعیف بودن زیرساخت های حفاظتی در مقایسه 
با کشوری مانند چین که در مدت زمانی کوتاه اقدام به ساخت 
بیمارستان برای پذیرش و مداوای بیماران مبتال به ویروس کرونا 
می کند، بهتر است مسئوالن و وزیر محترم بهداشت که فرماندهی 
بحران کرونا در کشور را عهده دار است از استانداردهای جهانی 
برای حفظ جان شهروندان از جمله قرنطینه شهرها و تعطیلی 
جهت  در  و  نموده  استفاده  می شود،  تجمع  سبب  که  مراکزی 
با  حفظ امنیت کادر درمانی که خالصانه در خط مقدم مبارزه 
این ویروس قرار دارند؛ مجدانه تالش کند.« وی افزود: »کسانی 
که جامعه پزشکی را مورد هجمه قرار داده و آنها را متهم به 
درآمدهای میلیونی کرده بودند اکنون سکوت کرده و دریغ از 
کلمه ای تشکر و قدردانی ! هر چند که همکاران جامعه پزشکی و 
پرستاری و تمامی دست اندرکاران مراکز درمانی بنابر اعتقادات و 
وظیفه انسانی خود با جانفشانی به خدمت رسانی مشغولند و با از 
خودگذشتگی در خط مقدم مبارزه با این ویروس قرار گرفته اند.«
عباسیان در پایان ضمن عرض خداقوت به تمامی دست اندرکاران 
مراکز درمانی و بیمارستان ها درتمامی سطوح که با جانفشانی و 
بدون هیچ چشم داشتی بی وقفه به مردم در این شرایط بحرانی 
خدمت رسانی می کنند ، خاطرنشان کرد: »از خداوند منان سالمت 
و تندرستی برای این عزیزان مسئلت نموده و امیدوارم با همکاری 
و همدلی و عزم ملی بتوانیم هر چه زودتر بحران کرونا را پشت 

سر بگذاریم.«

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی خبر داد

 امضای تفاهم نامه همکاری میان 
سازمان بسیج و وزارت بهداشت 

برای مقابله با کرونا
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی از امضای تفاهم نامه همکاری 
میان سازمان بسیج مستضعفین و وزارت بهداشت برای مقابله با 

شیوع ویروس کرونا در کشور خبر داد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، ابراهیم متولیان گفت: »در جلسه ای 
با وزیر بهداشت و معاونین این وزارتخانه و با حضور سردار 
سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به منظور جلوگیری 
از شیوع گسترده تر ویروس کرونا در کشور و درمان مبتالیان به 
این بیماری، تفاهم نامه ای میان سازمان بسیج و وزارت بهداشت 

و درمان امضا می شود.«
وی با اشاره به محتوای این تفاهم نامه همکاری در خصوص 
مقابله با کرونا افزود: »تفاهم نامه مذکور شامل موارد پزشکی و 
درمانی متعددی است که مهم ترین محورهای آن عبارتند از اعزام 
نیروهای درخواستی وزارت بهداشت به مناطق مورد نیاز از سوی 
سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور، تریاژ مردم در منازل از طریق 
سامانه های تازه تأسیسی نظیر سامانه تلفنی ۴۰۳۰ که هموطنان 
عزیز می توانند از طریق این سامانه سواالت و نگرانی های خود 
را در خصوص ویروس کرونا با کارشناسان وزارت بهداشت و 

سازمان بسیج پزشکی کشور در میان بگذارند.«
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی در پایان اضافه کرد: »همچنین 
محور سوم در اختیار قراردادن بیمارستان ها و مراکز درمانی سپاه 
به  مبتال  بیماران  برای درمان  پاسداران و سازمان بسیج کشور 
کرونا ویروس است، تأسیس بیمارستان های صحرایی در مناطق 
تفاهم نامه  این  در  که  دانست  مواردی  دیگر  از  مختلف کشور 
همکاری مطرح شده، در صورت نیازِ وزارت بهداشت، سازمان 
مناطق مورد  در  دارد که  را  آمادگی  این  پزشکی  بسیج جامعه 
نیاز کشور با برپایی بیمارستان های صحرایی به ویزیت رایگان 

مردم بپردازد.«

اخبــار
شماره ۱6۰۴ 8 اسفند ۱۳98
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وزیر بهداشت اعالم کرد

دانشگاه ها تا یک هفته دیگر تعطیل هستند
درباره تعطیلی مدارس جمعه شب اطالع رسانی می شود

به دنبال اپیدمی ویروس کرونا و وجود اشکاالت متعدد در مدیریت 
تعداد  سریع  افزایش  ماال  و  آن  باالی  انتقال  نرخ  و  همه گیری  این 
مبتالیان و بروز عوارض جسمی، روحی روانی و اجتماعی و غیره، 
جلسه اضطراری هیات رئیسه شورای عالی نظام پزشکی جهت بحث 

شد. تشکیل  مسئله  این  پیرامون  بررسی  و 
پزشکی،  نظام  سازمان  عمومی  روابط  بنابراعالم  و  سپید  گزارش  به 
مصوبات جلسه اضطراری هیات رئیسه شورای عالی به شرح ذیل است:
انعکاس  منظور  به  کشوری  رتبه  عالی  مقامات  با  فوری  مکاتبه   -۱
مدیریت  عملیاتی  راهکارهای  و  پیشنهادها  کارشناسی،  نظرات  نقطه 

کرونا. بیماری  گیری  همه  بحران 
2- مکاتبه فوری با وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 
به منظور انعکاس تنگناهای موجود بویژه نیازها و مشکالت همکاران 
لزوم  و  مربوطه  ماموریت های  انجام  درخصوص  پزشکی  جامعه 
نظام  عالی سازمان  پیشنهادهای شورای  ارائه  نیز  و  فوری  رسیدگی 

پزشکی.
تخصصی  و  عمومی  آموزش های  دقیق،  و  شفاف  رسانی  اطالع   -۳
و کسب نقطه نظرات همکاران جامعه پزشکی و پاسخگوئی و حل 

آنان. مشکالت 
۴- آموزش و اطالع رسانی به مردم با استفاده از تمامی امکانات از 
شهر  سطح  در  بنر  نصب  مجازی ،  فضای  جمعی ،  رسانه های  جمله 

درمانی. و  بهداشتی  مراکز  و 
5- فراخوان کلیه اعضای داوطلب جامعه پزشکی، باالخص همکاران 
اطفال،  داخلی،  عفونی،  محترم  متخصصین  عمومی،  پزشک  محترم 
بیهوشی و رادیولوژی تا در صورت نیاز سیستم های بهداشتی ودرمانی 

پذیرد. دولتی، مساعدت الزم صورت 

توصیه هایی به کادر درمانی 
هیات رئیسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی همچنین ضمن تشکر 
را  مواردی  کرونا  بحران  در  درمانی  کادر  ایثارگری  از  قدردانی  و 

کرد. گوشزد  بیماری  این  مناسب تر  کنترل  و  مدیریت  جهت 
به شرح زیر است: به کادر درمانی  توصیه های شورای عالی 

همکار گرامی، ضمن تشکر از زحمات شبانه روزی و ایثارگرانه شما 
که در خط اول مواجهه با بیماری های مختلف من جمله اپیدمی بیماری 
کرونا ویروس قرار دارید، به منظور مدیریت و کنترل مناسب تر این 

گیرد: قرار  ویژه  توجه  مورد  زیر  موارد  است  بیماری، خواهشمند 
۱- آرامش و امنیت خاطر دادن به بیماران، آموزش و خود مراقبتی 
ویژه  به  پیشگیری  و  بهداشتی  نکات  رعایت  بر  نظارت  و  عمومی 
استفاده از وسایل حفاظت فردی، ضدعفونی کردن سطوح، جلوگیری 
اولویت قرار گیرد. بیماران و همراهان در  انتظار و تجمع  از تردد، 
بیمارستانی،  مراکز  به  مراجعین  ازدحام  از  جلوگیری  منظور  به   -2

از ارجاع موارد غیر ضروری خودداری گردد.
۳- در صورت لزوم و حتی االمکان نسبت به پاسخگویی و راهنمایی 
تلفنی و اینترنتی بیماران و یا ارائه خدمت در محل سکونت بیماران 

اقدام گردد.
پاراکلینیک  درخواست های  و  غیر اورژانسی  اعمال  انجام  از   -۴

گردد. غیر ضروری خودداری 
مسکن ها  و  آنتی بیوتیک ها   استروئیدها،  کورتیکو  تجویز  در   -5

آید. به عمل  دقت  نهایت  پایین«  در سنین  »آسپرین 
6-  با سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی منطقه، ارتباط، 

گردد. معمول  حداکثری  همکاری  و  هماهنگی 
پزشکی نظام  عالی  شورای  رئیسه  هیات 

رئیس کل نظام پزشکی در نامه ای خطاب به رئیس 
جمهوری خواستار محدودیت مراکز دانش آموزی، 

دانشجویی و زیارتی شد.
به گزارش سپید و بنابر اعالم روابط عمومی سازمان 
نظام پزشکی، متن نامه محمد رضا ظفرقندی به این 

شرح است:
حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر حسن 

روحانی
رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران

با سالم و احترام
با توجه به ضرورت انسجام و هماهنگی و نگرش 
علمی به موضوع کنترل و درمان بیماری کووید- ۱9 
"کرونا" و نیز وظیفه سازمانی اینجانب در سازمان 
ایران موارد ذیل  نظام پزشکی جمهوری اسالمی 

جهت استحضار خدمت جنابعالی ارائه می گردد:
در  تصمیم گیری ها  و  سازماندهی ها  اولویت   -۱
شرایط موجود بر مبنای روش های علمی، کارشناسی 
با  و  هماهنگ  صورت  به  جهانی  تجربه های  و 

فرماندهی واحد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضرورتی 
غیر قابل تردید است. بدیهی است در این مقوله تأکید بر اصل سالمت 

مردم و مصالح ملی بر همه امور دیگر مقدم و مرجح است.

2- کنترل و نظارت جدی حکومتی بر اماکن عمومی و رفت وآمدهای 
جمعی در مرحله اپیدمی بیماری، اصلی علمی و غیر قابل تردید است 
لذا محدودیت حضور در مدارس، دانشگاه ها، خوابگاه ها، اماکن زیارتی 
و ... به جز در موارد ضروری الزامی علمی و عملی در مقوله کنترل و 

مهار این بیماری می باشد.
۳- بسیج تمام امکانات، تجهیزات و توان اجرائی و 
رسانه ای نظام و دولت و حمایت کامل از پتانسیل های 
علمی و تخصصی جامعه پزشکی در جهت مدیریت 
کنترل اپیدمی این بیماری تا آخرین مراحل کشف و 
درمان موارد جدید بیماری و تأمین حمایتی نیازهای 
مردم به خصوص اقشار محروم و آسیب پذیر در این 

زمینه ضرورت قطعی این شرایط است.
ضمن تقدیر از زحمات ارزشمند و تعظیم به   -۴
همکاران بزرگوار و فداکار جامعه پزشکی، پرستاری 
و همه کارکنان خدوم این عرصه که در خط مقدم 
مواجهه قرار دارند، بر ضرورت تأمین امکانات اولیه 
حفاظتی و امنیتی برای کادر بهداشتی و درمانی به 

منظور ادامه امکان خدمت مؤثر تأکید می کنم.
اهتمام  می رسانم  استحضار  به  اطمینان  با   -5
ایثارگرانه جامعه پزشکی در خط مقدم ارائه خدمات 
پیشگیری و درمانی و ادای دین به ملت شریف 
ایران آنچنانکه در سال های سخت دفاع مقدس و 
بحران های سیل و زلزله و ... انجام وظیفه کردند؛ با امید قاطع به کنترل 

و شکست این بیماری ادامه خواهد یافت. 
دکتر محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل

درپی تشکیل جلسه اضطراری هیات رئیسه شورایعالی نظام پزشکی اعالم شد

توصیه های شورای عالی سازمان نظام پزشکی به کادر درمانی

نامه رئیس کل نظام پزشکی خطاب به رییس جمهور:

محدودیت حضور در مدارس و اماکن زیارتی در اپیدمی، علمی و غیر قابل تردید است
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