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بابک فرخی، معاون مر   کز 
مدیریت شبکه وزارت بهداشت

بابک فرخی، معاون مر   کز 
مدیریت شبکه وزارت بهداشت

بی درنگ به بیمارستان ها 
مراجعه نکنید

متخصصان استرالیایی دریافتند

سیستم ایمنی ما چگونه با ویروس 
جدید کرونا مبارزه می  کند؟

هرکس عالئمی از بیماری در خود می بیند، به سایت سالمت 
مراجعه کند و یا با 4030 تماس بگیرد
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متخصصان استرالیایی دریافتند

سیستمایمنیماچگونهباویروسجدیدکرونامبارزهمیکند؟
متخصصان استرالیایی نحوه واکنش سیستم ایمنی 
به ویروس کرونای ٢٠١٩ را شناسایی کردند و 
این بررسی نشان می دهد که بهبود از کرونای 

٢٠١٩ مانند بهبود از آنفلوآنزا است.
موسسه  در  آزمایشات  این  سپید،  گزارش  به 
عفونت و ایمنی پیتر داکرتی در ملبورن انجام 
و نتایج آن در نشریه پزشکی نیچر منتشر شده 
است. این موسسه در ماه ژانویه اولین پژوهشگاهی 
شد که ویروس کرونای ٢٠١٩ را در خارج از 

چین بازتولید کرده است.
پروفسورکاترین کدزیرسکا یکی از نویسندگان 
تحقیق می گوید: »این کشف مهمی است زیرا 
اولین بار است که واقعا می فهمیم سیستم ایمنی 
ما چگونه با ویروس جدید کرونا مبارزه می کند.«
بیش از ١٠ محقق و متخصص چهار هفته بی وقفه 
کار کردند تا نحوه واکنش سیسم ایمنی به کرونای 

٢٠١٩ را شناسایی کنند.
زنی ٤٧ ساله اهل ووهان در استرالیا به بیمارستان 
مراجعه می کند و بستری می شود. او مبتال به 
کرونای ٢٠١٩ خفیف تا متوسط بود. پروفسور 

کدزیرسکا و همکارانش »کل واکنش سیستم 
پیش  روز  سه  گرفتند.  نظر  زیر  را  او  ایمنی« 
و  سلول ها  بیمار  خون  در  بهبودی،  شروع  از 
پادتن های خاصی مشاهده شد. به گفته پروفسور 
کدزیرسکا همین سلول ها در همین زمان پیش از 

آغاز بهبود از آنفلوآنزا در خون دیده می شوند.
این پروفسور می گوید: »خیلی هیجان زده ایم که 
عالئم  بهبود  از  پیش  ایمنی  سلول های  ظهور 

بالینی را ثبت کردیم.«
لنفوسیتT )کمک کننده  این سلول ها سه نوع 

سلول های  و   )8CD فعال،   ٤CD فولیکولی، 
ترشح کننده پادتن هستند.

عالئم بیمار »در روز سیزدهم کامال بهبود یافتند« 
و پادتن ها )ایمونگلوبولین های G و M( تا هفت 
روز بعد یعنی روز بیستم در پالسمای خون او 

»مرتب افزایش یافتند.«
برنامه بعدی پروفسور کدزیرسکا و همکارانش 
یافتن پاسخ این سوال است که چرا سیستم ایمنی 
در موارد شدید بیماری ضعیف عمل کرده است.
آنها می گویند: »این واقعا مهم است که بفهمیم 
در کسانی بیماری بسیار شدید گرفتند یا مردند 

چه چیز کم یا متفاوت بود.«
فهمیدن اینکه سیستم ایمنی چه زمانی شروع به 
تولید این سلول های خاص می کند به شناسایی 
»سیر ویروس« و »پیش بینی سیر بهبود« و به گفته 
»گرگ هانت« وزیر بهداشت استرالیا، به ساخت 
واکسن و یافتن درمان های بالقوه کمک می کند.
اکثریت بزرگی از مبتالیان به کرونای ٢٠١٩ بهبود 
می یابند که به این معنی است که سیستم ایمنی 

آنها با موفقیت با ویروس مبارزه کرده است.

آیت اهلل سیستانی مرجع عالیقدر دینی 
عراق در فتوایی که روز سه شنبه منتشر 
شد، ارزش معنوی کار پرستاری از 
بیماران مبتال به ویروس کرونا را هم 
سطح و در ردیف مجاهدان سنگرها 

و مدافعان از کشور و ملت دانست.
آیت اهلل سیدعلی  سپید،  گزارش  به 
سیستانی در این فتوا که در سایت 

رسمی ایشان منتشر شده آورده است: »بی شک آنچه این عزیزان )پرستاران 
و پزشکان( با وجود همه چالش ها، انجام می دهند، کاری بزرگ و تالشی 
غیرقابل ارزش گذاری است و شاید ارزش آن از حیث اهمیت همسطح 

مجاهدان در سنگرها و مدافعان کشور و ملت باشد.«
این مرجع عالیقدر عراق کار پزشکان و پرستاران و دیگر کادرهای درگیر 
در درمان بیماران مبتال به ویروس کرونا و پرستاری از آنها و برآوردن 
نیازهایشان را »واجب کفایی« عنوان کرده است. آیت اهلل سیستانی از دستگاه های 
ذی ربط دولتی خواسته است که تمامی مستلزمات ضروری برای حفاظت از 
کادرهای پزشکی و درمانی در برابر ابتال به ویروس کرونا را فراهم کنند و 
تاکید کرده است: »دستگاه های ذی ربط هیچ بهانه ای در خصوص کوتاهی 
از این مسئولیت ندارند.« این رهبر دینی عراق خاطرنشان ساخته است: 
»خداوند تبارک و تعالی ارزش تالش این ها )کادر پزشکی و درمانی( را 
در دنیا می داند و در آخرت آنها، نیز ثبت و ضبط می شود.« وی تاکید کرده 
است که هرکس از کادرهای درمانی و پزشکی که در این راه جان خود را 
از دست دهد باید به عنوان و درجه »شهید« به شمار آید. آیت اهلل سیستانی 
اقدام عوامل درمانی و پزشکی در پرستاری از بیماران کرونایی را اقدامی 
انسان دوستانه دانسته و از تالش آنها در این راه قدردانی و تشکر کرده 
است. این مرجع عالیقدر دینی عراق پیش از این نیز بیانیه ها و فتوایی در 
مورد ویروس کرونا داشته که ازجمله آن تعطیلی موقت نمازهای جمعه و 

جماعت و اختصاص نصف سهم مبارک امام به درمان بیماران کرونایی است.

طبق آنچه به گمرک ابالغ شده، لباس گان مورد استفاده در 
مراکز بهداشتی از گروه کاالیی چهار به گروه کاالیی دو 
منتقل شده است و بانک مرکزی نیز باید تغییرات مربوطه 

را در سامانه جامع ارزی خود اعمال کند.
به گزارش سپید، گمرک جمهوری اسالمی اعالم کرد که 
براساس مصوبه هیأت وزیران و تصمیم ششمین جلسه 
کارگروه مقابله با ویروس کرونا اعالم شده لباس گان مورد 
استفاده در مراکز بهداشتی از گروه کاالیی چهار به گروه 
کاالیی دو منتقل شود. بر این اساس از رییس کل بانک 

مرکزی نیز خواسته شده که تغییرات مربوطه را تا اطالع 
ثانوی در سامانه جامع ارزی بانک مرکزی اعمال کند. همچنین 
هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
راستای تصمیمات ستاد مقابله با کرونا تصویب کرد که رفع 
ممنوعیت واردات، اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات، 
تغییر سود بازرگانی واردات و عوارض صادراتی اقالم مورد 
نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور 
تأمین نیاز مراکز درمانی و مردم برای مقابله و مهار ویروس 

کرونا به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود.

آیت اهلل سیستانی:

ارزش پرستاری مبتالیان کرونا 
هم ردیف دفاع از کشور است

گمرک اعالم کرد؛

لباس گان از گروه وارداتی کاالهای لوکس به گروه ۲ منتقل شد

رئیس سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر گفت: »سازمان 
تدارکات پزشکی با هماهنگی وزارت بهداشت و دریافت 
مجوزهای ذی ربط اقدام به واردات و تامین دارو تامیفلو 
کرده که در طول سال نیز مصارف متعدد درمانی ازجمله 
برای درمان بیماری آنفلوانزا دارد، واردات داروی تامیفلو 
می تواند افزایش نیاز ایجاد شده به این دارو را در بازار کنترل 

و زمینه کاهش نگرانی مردم را فراهم آورد.«
به گزارش سپید، حسن صفاریه از واردات داروهای مرتبط با 
اپیدمی کرونا بر اساس نیازهای اعالم شده و موجود در بازار 
توسط این سازمان خبر داد و گفت: »اگرچه داروی تامیفلو 
هم اکنون از پروتکل درمانی وزارت بهداشت خارج شده، 
اما درخواست های مردمی برای دریافت این دارو همچنان 
زیاد است.« وی افزود: »هم اکنون شاهد التهاب و صف های 
طوالنی برای دریافت آن در داروخانه های مختلف کشور 
هستیم و علیرغم اینکه کارشناسان وزارت بهداشت تاثیر 

این دارو را در درمان اپیدمی کرونا به صورت علمی تایید 
نمی کنند، اما به جهت حساسیت ایجاد شده در افکار عمومی، 
عده ای درحال سودجویی در این زمینه هستند. لذا سازمان 
تدارکات پزشکی با هماهنگی وزارت بهداشت و دریافت 
مجوزهای ذی ربط اقدام به واردات و تامین این دارو کرده 
که در طول سال نیز مصارف متعدد درمانی ازجمله برای 

درمان بیماری آنفلوانزا دارد.«
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان تدارکات پزشکی در پایان 
گفت: »این دارو در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد و 
در مراکز درمانی و شبکه داروخانه ای کشور توزیع خواهد 
شد، داروخانه های جمعیت هالل احمر به عنوان یکی از 
بازوهای نظام دارویی کشور نقش مهمی ایفا می کنند، شبکه 
داروخانه های کشور بخش خصوصی و دولتی همواره در کنار 
یکدیگر پاسخگوی نیاز بیماران بوده و در اپیدمی پیش آمده 

نیز با تمام توان تالش کردند تا نیاز بیماران را تامین کنند.«

رئیس سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر خبر داد؛

واردات داروی تامیفلو و توزیع در شبکه داروخانه ای کشور

خبـر
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سهم باالی مردان در ابتال و مرگ بیماری؛

علتپایینبودنآمارکودکانمبتالبهکروناچیست؟
لحاظ  از  شده  رد  پنومونی های  برخالف 
قطعی  موارد  فراوانی  توزیع  کووید-١٩، 
و  بوده  غیرقرینه  نظر  به  جدید  کروناویروس 
فراوانی بیشتری در گروه های سنی باالتر دارد.
به گزارش سپید، بر اساس روزنگار اپیدمیولوژی 
کووید-١٩ )٢6 اسفندماه( که از سوی وزارت 
بهداشت منتشر شده، در گروه های سنی کمتر 
شده  رد  پنومونِی  موارد  فراوانی  سال،   ٤٠ از 
قطعی  موارد  از  بیشتر  کووید-١٩،  لحاظ  از 
تدریج  به  اما  است؛  کووید-١٩  آزمایشگاهی 
و با افزایش سن، این روند معکوس می شود؛ 
به نحوی که فراوانی نسبی موارد کووید-١٩ 
در گروه های سنی باالتر، بیشتر از موارد منفی 

آزمایشگاهی می شود.
امکان  یافته، می تواند عدم  این  از دالیل  یکی 
ممکن  و  باشد  کودکان  از  نمونه صحیح  تهیه 
است بخشی از موارد منفی در گروه سنی پایین، 
از نوع منفی کاذب باشد. پایین بودن فراوانی 
کووید-١٩ در کودکان، یافته ای است که تاکنون 
در سایر کشورها نیز به آن اشاره شده است و 
علل زمینه ساز آن، نیازمند بررسی های بیشتر است. 
از طرف دیگر، شیوع پنومونی و بروشیولیت در 
کودکان در فصل زمستان دور از ذهن نبوده و نیاز 
به بستری به دنبال پنومونی، در این گروه های 
سنی محتمل است. بر طبق نمودار ذیل بیشترین 
فراوانی سنی بیماران بستری تایید شده در موارد 
قطعی آزمایشگاهی کووید-١٩ را گروه سنی ۵٠ 

تا ۵٩ سال تشکیل می دهند.
این در حالی است که فراوانی بیماری های زمینه ای 
در موارد قطعی آزمایشگاهی کووید-١٩ نشان 
می دهد، وجود حداقل یک بیماری زمینه ای از بین 
موارد بیماری های قلبی، خونی، کبدی، کلیوی، 
اعصاب، نقص ایمنی، آسم، انسداد مزمن ریوی 
و سایر بیماری های مزمن بوده است. نتایج نشان 
با شدت  زمینه ای  بیماری  فراوانی  که  می دهد 

بیماری و پیامد فوت رابطه دارد.

روند ابتال به کروناویروس و فوت ناشی 
از آن در ایران

از سوی دیگر با بررسی های انجام شده بر روی روند 
موارد بیماری با تایید قطعی آزمایشگاهی، از روز 
3٠ بهمن و همزمان با آغاز شیوع بیماری در کشور 
تا روز ٢۵ اسفند ماه،   به ترتیب در روزهای ٢3 و 
١6 اسفند باالترین روند ابتال به بیماری کووید-١٩ 
گزارش شده است. این درحالی است که در همین 
مدت زمان یاد شده بیشترین موارد فوتی ناشی از 
ابتالی قطعی به کروناویروس مربوط به تاریخ ٢۵ 
اسفند ماه است و بررسی های اپیدمیولوژی حکایت از 
آن دارد که متاسفانه روند موارد فوتی در بین بیماران 
قطعی، روندی افزایشی است. بر اساس تحقیقات 
صورت گرفته مشخص شده است در میان مبتالیان 
با تایید قطعی آزمایشگاهی، مردان ۵٧ درصد و زنان 
٤3 درصد سهم دارند. همچنین توزیع جنسی موارد 
فوت شده ناشی از کرونا حاکی از آن است که مردان 
بیش از زنان بر اثر ابتال به کروناویروس جان خود را 
از دست داده اند به شکلی که ۵٩ درصد جانباختگان 

را مردان و ٤١ درصد را زنان تشکیل می دهند.

آمار مبتالیان در ایران و جهان
بر اساس اعالم رسمی وزارت بهداشت تا روز ٢6 
اسفندماه ١٤ هزار و ٩٩١ نفر در کشورمان به بیماری 
کووید-١٩ مبتال شدند که از این میان ٤هزار و ٩٩6 
نفر بهبود یافته و 8۵3 نفر جان خود را از دست 
دادند. همچنین با اعالم سازمان بهداشت جهانی کل 
موارد ابتال در جهان ١6٤ هزار و 8٧3 نفر است که 
در این میان 83هزار و ٧6٠ نفر از موارد ابتال خارج 
از چین بوده اند. از تعداد یاد شده در سطح جهان 

6هزار و ٤٧٠ نفر جان خود را از دست داده اند.
مدیر کل سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که 
در حال حاضر اروپا با بیشترین تعداد گزارش و 
مرگ نسبت به سایر نقاط جهان به جز کشور 
تبدیل شده است.  بیماری  این  به کانون  چین، 
دکتر تدروس تأکید کرده است  که تجربه چین، 
کره جنوبی، سنگاپور و دیگران به روشنی نشان 
می دهد که شناسایی فعال و پیگیری تماس های 
آنها، همراه با اقدامات اجتماعی انجام شده و بسیج 
جامعه می تواند از گسترش بیماری پیشگیری کرده 

و جان افراد را نجات دهد.

گزارش اپیدمی کووید-۱۹ در کشتی کروز
بنابر اعالم کمیته اپیدمیولوژی کووید-١٩ وزارت 
بهداشت، با شروع اپیدمی کووید-١٩، این بیماری 
 Princess Diamond در کشتی مسافربری کروز
نیز با 3هزار و ٧١١ مسافر به صورت اپیدمی 
اتفاق افتاد. شروع این اپیدمی از مسافری بود 
که در تاریخ ٢٠ ژانویه در یوکوهاما ژاپن سوار 
کشتی شد و در ٢۵ ژانویه در هنگ کنگ کشتی 
را ترک کرد. این مسافر قبل از سوار شدن به 
در  از سفر  پس  و  داشت  کشتی عالئم سرفه 
بیماری وی  هنگ کنگ  در  فوریه  اول   تاریخ 

تشخیص داده شد.
١٠ مورد بعدی بیماری در تاریخ ٤ فوریه پس 
از ورود کشتی به بندر یوکوهاما تشخیص داده 
شد و قرنطینه کشتی با مسافرانش برای ١٤ روز 
در ساحل ژاپن آغاز شد. طی مدت قرنطینه، 
موارد بیماری به سرعت افزایش یافت. تراکم 
باالی جمعیت در فضای نسبتا محدود کشتی 
شرایط مهار بیماری را مشکل تر می کرد. نهایتا 
از میان مسافران کشتی 6٩6 مورد قطعی ابتال و 
٧ مورد مرگ در بین موارد قطعی گزارش شد. 
مسافران بیمار کشتی از ٢8 کشور با بیشترین 
موارد حدود ٩۵ درصد از کشور ژاپن، آمریکا 
١3.٩ درصد، چین ٩.١ درصد، فیلیپین 8.۵ درصد، 
کانادا 8درصد، استرالیا ٧.٧ درصد و هنگ کنگ 

٤.٧ درصد بودند.
به گزارش ایسنا، با توجه به محدود و در دسترس 
بودن بیماران، محاسبات آماری زیادی روی این 
افراد انجام شد.  پیش بینی ها نشان داد در صورت 
عدم مداخله ای خاص، مجموع موارد ابتال طی 
١٠ روز به ١۵١٤ نفر می رسد، اما با توجه به 
مداخالت بهداشتی و کنترلی توسط خدمه کشتی، 
میزان انتقال بیماری را حدود ۵٠درصد کم کرد، 
موارد ابتال نیز پس از ١٠ روز، ٧۵8 نفر محاسبه 
شد. در این کشتی، نسبت افراد بدون عالمت 

١٧.٩ درصد افراد آلوده برآورد شد.

نماینده ویژه وزیر بهداشت و ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی 
مبارزه با بیماری کرونا با بیان اینکه در برخی از شهرهای کشور، 
تراکم موارد ابتال به کرونا در مناطقی است که عمدتا افراد فقیر و 
پایین تر از متوسط در آنجا ساکن هستند، گفت: »بر همین اساس 
عالوه بر بسته های کمکی که دولت برای این اقشار در نظر گرفته 

است، خیرین هم می توانند در این حوزه ورود کنند.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی که عازم سفر به استان های شمال 
غربی کشور جهت بررسی وضعیت بیماری کووید-١٩ در این 
استان ها است، در گفت وگو با ایسنا، افزود: »در برخی از شهرهای 
کشور، تراکم موارد ابتال به کرونا در مناطقی است که از نظر 
اقتصادی عمدتا افراد فقیر و پایین تر از متوسط در آنجا ساکن 
هستند؛ همچنین عمدتا تعداد خانه ها نیز تراکم باالتری در این 
مناطق داشته و در محیط اینگونه مناطق هم مردم در نانوایی ها و 

محل با تراکم بیشتری حضور دارند.« وی 
افزود: »این موضوع نشان می دهد که اقدامات 
باید بر این نوع محالتی که تراکم بیشتری 
دارند، متمرکز شود که اقداماتی در حال 
انجام است. از طرفی باید توجه کرد که 
این افراد و سطوح اجتماعی معموال در 
خانه هم امکان ایزوالسیون و جداسازی 
ندارند و ممکن است خانواده خودشان را 
هم به کرونا مبتال کنند.« حریرچی ادامه داد: 

»بر همین اساس مراکز مراقبت های تنفسی و نقاهت گاه هایی ایجاد 
شده تا برای کسانیکه الزم نیست خدمات بیمارستانی دریافت کنند، 
اما باید از سایر اعضای خانواده جدا شوند و امکان جداسازی در 

منزل هم برایشان وجود ندارد، در این مراکز نگهداری شوند. «

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه 
بنابراین مناطق و محالت محروم در شهرها 
باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند، گفت: 
»در عین حال این افراد هم می توانند از 
نقاهتگاه هایی که ایجاد شده، استفاده کنند.«
وی تاکید کرد: »در عین حال عالوه بر 
بسته های کمکی که دولت برای این اقشار 
در نظر گرفته است، خیرین هم می توانند 
در این حوزه ورود کرده و بر روی این 
اقشار کم درآمد تمرکز بیشتری کنند.« حریرچی همچنین گفت: 
»نقاهت گاه های مراقبت از بیماران کرونایی که نیازی به بستری 
در بیمارستان ندارند، در شهرهایی که تراکم بیماری کووید-١٩ 

بیشتر است، ایجاد شده است.«

معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد؛

تراکم کرونا در محالت فقیرنشین برخی شهرها

خبـر

شماره ١6١٧ ٢8 اسفند ١3٩8
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بابک فرخی، معاون مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت:

یکی از نقاط قوت نظام بهداشت و درمان کشور 
ما، وجود شبکه ای یکپارچه و فراگیر در سراسر 
کشور است. این شبکه که از واحدهایی همچون 
خانه های بهداشت و پایگاه های سالمت تشکیل 
پس  نخستین  سال های  همان  از  است،  شده 
از پیروزی انقالب و بر اساس شاخص هایی 
دسترسی  جغرافیایی،  موقعیت  همچون 
شد  ایجاد  خدمت  ارائه  سطوح  و  فرهنگی 
و به مرور گسترش یافت تا جایی که امروز 
به  و  دارد  بین المللی  شهرتی  اغراق،  بدون 
کرات مورد تمجید کارشناسان و صاحب نظران 
کشور  مرزهای  از  خارج  در  سالمت  حوزه 
و  سالمت  تاریخ  مرور  با  است.  گرفته  قرار 
برگ های  به  درمانی کشور،   بهداشتی  توسعه 
زرینی همچون ریشه کنی فلج اطفال و چندین 
در  آنها  همه  که  برمی خوریم  دیگر  موفقیت 
دست  به  فراگیری  شبکه  چنین  داشتن  پرتو 
بالقوه،  توان  و  پتانسیل  این  آیا  اما  آمده اند. 
امروز و در شرایطی که ویروس کرونا، سراسر 
گیتی را پیموده و اکثر کشورها را به دردسر 
و  آمده  ما  کمک  به  می تواند  است،  انداخته 
از  کووید19  ریشه کنی  برای  بستری  بار  این 

این آب و خاک شود؟
بابک فرخی، معاون مرکز مدیریت شبکه وزارت 
وزارتخانه  این  مدیران  ازجمله  و  بهداشت 
است که مستقیما درگیر اجرای طرح معروف 

غربالگری وزارت بهداشت است.
وی در گفت وگویی که عصر سه شنبه و در اوج 
مشغله های کاری این روزها با خبرنگار سپید 
انجام داد، به تشریح جزئیات این طرح پرداخت. 
با سوالی درخصوص ویژ گی های  صحبت را 
شبکه بهداشت و درمان کشورمان آغاز کردیم. 
کشور  درمان  و  بهداشت  »شبکه  گفت:  وی 
توسط  و  داشته  سال   40 بر  بالغ  قدمتی  ما، 
بزرگان حوزه سالمت طراحی شده است. به 
کشوری  تقسیمات  براساس  که  صورت  این 
)منطقه، شهرستان، بخش و ...( در هر منطقه 
مشخص،  جمعیتی  ویژگی های  با  جغرافیایی 
گرفته اند.  قرار  خدمت  ارائه دهنده  واحدهای 
 800 هر  ازای  به  روستاها  در  مثال  عنوان  به 
بهداشت«  »خانه  یک  جمعیت،  نفر   1000 تا 
با جمعیت،  متناسب  با  در نظر گفته شده که 
یک یا دو نیروی بومی به نام »بهورز« مشغول 
ارائه خدمت به ساکنان آن روستا است. البته 
تا چند سال پیش در شهرها نسبت  ما  شبکه  
به روستاها ضعیف تر بود. از حدود سال 93 
که طرح تحول سالمت آغاز شد، در شهرها 
هم به ازاء هر 2500 نفر جمعیت یک »پایگاه 
سالمت« راه اندازی شد که »مراقبین سالمت« 
در این واحدها خدمات را ارائه می کنند. این 
بهورزان و مراقبین سالمت، یک بسته خدمت که 
مشخصا در حوزه بهداشت است را متناسب با 
گروه  سنی افراد به آنها ارائه می کند. وقتی که این 
نیروها در بررسی  جمعیت تحت پوشش خود به 

افرادی برخورد کنند که نیاز به خدمات درمانی 
داشته باشند، آنها را به »مراکز خدمات جامع 
سالمت« ارجاع می دهند. معموال در روستاها 
به ازای هر 3 تا 5 خانه بهداشت و در شهرها 
هم متناسب با تراکم جمعیتی براساس هر 3 
تا 4 پایگاه، یک مرکز خدمات جامع سالمت 
و  پزشک  هم  مراکز،  این  در  که  دارد  وجود 
هم نیروهای بهداشتی مستقر هستند. بنابراین 
می شود،  گفته  که  درمانی  و  بهداشت  شبکه 
خدمت  که  است  واحدهایی  این  از  متشکل 

شما عرض کردم.«
شبکه  ظرفیت  از  استفاده  درخصوص  فرخی 
بهداشت و درمان کشور برا مقابله با کووید19 
بهترین  می دانید  که  »همانطور  داشت:  اظهار 
کووید19،  بیماری  بردن  بین  از  برای  روش 
ما هم  است.  بیماری  این  انتقال  زنجیره  قطع 
در وزارت بهداشت برای اینکه زنجیره انتقال 
را قطع کنیم، تصمیم گرفتیم از این امکان و 
توانی که در اختیار داریم یعنی شبکه گسترده 
و  الکترونیک  زیرساخت  درمان،  و  بهداشت 
بر  بالغ  امروز  که  الکترونیک سالمتی  پرونده 
75 میلیون نفر از جمعیت کشور حداقل یک 
بار به یکی از مراکز ما مراجعه کرده و دارای 
این  کنیم.  استفاده  الکترونیک هستند،  پرونده 
بتوانیم  ما  اینکه  برای  است  فرصت  بهترین 
مردم  غربالگری  الکترونیک،  شبکه  طریق  از 
را انجام دهیم. از این رو در اولین گام، یک 
 salamat.gov.ir نشانی  با  اطالعاتی  درگاه 
تاریخ  و  ملی  کد  با  مردم  همه  که  ایجاد شد 

تولد، می توانند به این سایت مراجعه کرده و 
دواقع خوداظهاری کنند.«

چرخه غربالگری
معاون مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت 
به  غربالگری  چرخه  اول  مرحله  توضیح  در 
سایت  طریق  از  که  کرد  اشاره  خودارزیابی 
salamat.gov.ir انجام می شود و گفت: »از 
پرسیده  دو سوال  سایت،  این  بازدیدکنندگان 
می شود. سوال اول در خصوص عالئم بیماری 
کرونا و سوال دوم درمورد تماس آنها با افراد 
 مشکوک یا مبتال به کرونا در خانواده، دوستان 
پاسخ هایی که فرد  نوع  با  یا محل کار است. 
آغاز  او  غربالگری  می دهد،  سواالت  این  به 
می شود. به این صورت که اگر به این دو سوال 
پاسخ دهد، باز هم از او پرسیده می شود که آیا 
بیماری زمینه ای مانند دیابت، فشار خون یا نقص 
سیستم ایمنی دارید یا نه؟ آیا داروهای خاصی 
مصرف می کنید یا اینکه در سال های بیماری 
آیا سابقه بدخیمی هم داشته اید؟ اینها سواالتی 
است که پاسخ آنها از شخص خواسته می شود 
و درصورتی که فرد، چنین عالئمی داشته باشد، 
می شود  گرفته  او  از  همراه  تلفن  شماره  یک 
پیامکی  می زند،  را  تایید  کد  فرد  که  وقتی  و 
به شماره همراه او ارسال می شود. اگر دارای 
پرونده بود که به نزدیکترین پایگاه سالمت یا 
می شود  معرفی  جامع سالمت  مرکز خدمات 
و اگر هم پرونده الکترونیک سالمت نداشت، 
از  یکی  به  او،  محل سکونت  منطقه  به  بسته 

پایگاه های سالمت آن منطقه معرفی می شود. 
از اینجا این فرد در چرخه غربالگری ما وارد و 
حداقل یک جا عالئم او ثبت می شود. اصطالحا 

این فرد، نشان دار می شود.«
وی افزود: »از طرف دیگر ما باالی 20 هزار 
بیش  و  در حوزه شهری  مراقب سالمت  نفر 
از 30 هزار نفر بهورز در حوزه روستایی در 
اختیار داریم و وقتی که این فرد خودارزیابی 
الکترونیک را انجام داد، از طریق سامانه یکپارچه 
بهداشت، در کارتابل بهورز یا مراقب سالمت 
قرار می گیرد. مثال یک مراقب سالمت جمعیتی 
برابر با 2500 نفر را در منطقه جغرافیایی مربوط 
به خود تحت پوشش دارد. فردی که از طریق 
این  در  هم  داده،  ارنجام  خودارزیابی  سایت 
لوپ قرار می گیرد و بهورز یا مراقب سالمت 
ما از طریق سامانه تلفنی 4030 با آن شخص 
تماس می گیرند. این شماره، از طریق وزارت 
ارتباطات در اختیار ما قرار گرفته است و هرکدام 
بیماران  با  که  سالمت  مراقبان  و  بهورزان  از 
تلفن های  بر روی  این شماره  بگیرند،  تماس 
تماس،  از  پس  می شود.  داده  نمایش  مقابل، 
یک بار دیگر درمورد عالئمی که آن شخص 
او صحبت و  با  در سایت اعالم کرده است، 
گفت وگو می شود و زمانی که مراقب سالمت از 
صحت اظهارات مطمئن شد، اگر فرد عالمت دار 
باشد، به یکی از 1200 مرکز جامع سالمت 16 
ساعته ای که به منظور مقابله با بیماری کرونا در 
کشور راه اندازی شده است، معرفی می شود.«

ادامه در صفحه 5 

بی درنگ به بیمارستان ها مراجعه نکنید
هرکس عالئمی از بیماری در خود می بیند، به سایت سالمت مراجعه کند و یا با 4030 تماس بگیرد
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 ادامه از صفحه 4
فعالیت مراکز جامع سالمت 16 ساعته، بخش 
مراکز  این  »در  بود:  فرخی  توضیحات  دیگر 
پزشک و پرستار و امکانات درمان این بیماری 
محیا شده تا مردم به خاطر احساس یک تب 
که ممکن است به دالیل دیگر مانند عفونت 
ادرار یا بیماری هایی غیر از کرونا ایجاد شده 
باشد، به بیمارستان ها مراجعه نکنند و باالجبار با 
آلودگی های محیط بیمارستان مواجه نشوند که 
مبادا تازه در بازگشت، مبتال به کرونا هم بشوند.«
وی ادامه داد: »بعد از اینکه بهورز یا مراقب 
سالمت، فرد دارای عالمت را به یکی از مراکز 
آنجا  در  کرد،  هدایت  و  معرفی  ساعته   16
پزشک او را معاینه می کند و اگر اقدام درمانی 
الزم داشته باشد، داروی مخصوص بیماری را 
برای او تجویز می کند و بعد از آن، براساس 
پروتکلی که تعریف و تدوین شده است، موارد 
و  می شود  داده  ارجاع  بیمارستان  به  فوریتی 
موارد دیگر را هم به منزل و قرنطینه خانگی 

می کنند.« توصیه 
 فرخی با بیان اینکه کار ما در این مرحله و 
پس از ارجاع بیمار به بیمارستان یا به منزل، 
پایان نمی پذیرد، تصریح کرد: »ما بیمار را از 
این به بعد هم رها نمی کنیم به دلیل اینکه ما 
به دنبال این هستیم که حتما زنجیره انتقال را 
قطع کنیم. بر همین اساس دستورالعملی ابالغ 
با کرونا« که  با عنوان »بسیج ملی مبارزه  شد 
برای انجام دستورالعمل های آن، 4 تیم درنظر 

گرفته شده است: 
1( تیم مراقبت

2( تیم سالم سازی محیط
3( تیم ادارات و سازمان ها

4( تیم کمپین ورودی و خروجی 
شهرها

وظیفه تیم اول، مراقبت موثر با همکاری نیروهای 
بسیج است. هشتاد هزار نفر نیروی بسیجی به 

ما معرفی شد و ما این نیروها را با 50 هزار 
که  مواردی  و  کردیم  لینک  خودمان  نیروی 
مبتال هستند یعنی در مراکز 16 ساعته بیماری 
آنها تشخیص داده شده است، از مسیر همان 
پرونده الکترونیک در کارتابل مراقب سالمت یا 
بهورز قرار می گیرند و پس ارز آن، این نیروها 
با همکاری نیروهای بسیج، خدمات آموزشی 
درخصوص بحث قرنطینه و پیگیری وضعیت 
اطرافیان و مواردی از این دست را برای بیمار 
انجام می دهند. بنابراین اصال نیازی نیست که 
به همه مردم به صورت حضوری مراجعه شود 
چون غربالگری ها بر بستر الکترونیک انجام شده 
است. ولی درمورد بیماران برای اینکه پیگیری 
به صورت  ما  نیروهای  بهتری صورت گیرد، 
حضوری برای ادامه روند درمان مراجعه می کنند.
تیم دوم، تیم بهسازی و سالم سازی محیط است. 
مراقب  کردم،  اشاره  هم  پیش تر  که  همانطور 
منطقه جغرافیایی  در همان  بهورز  یا  سالمت 
میادین،  تجمع گاه ها،  و  اماکن  خدمت،  محل 
از  عمومی  محیط های  و  فروشگاه ها  مساجد، 
این قبیل را شناسایی می کند و بعد از آن، با 
اقدام  بسیج،  نیروی  هزار  کمک همان هشتاد 
محیط هایی  کردن  ضدعفونی  و  گندزدایی  به 

که تجمع مردم در آنها زیاد است، می کنند.
است. هر  ادارات و سازمان ها  تیم  تیم سوم، 
اداره ای بر اساس پروتکلی که از طرف ستاد 
ملی مبارزه با کرونا ابالغ شده است، موظفند 
با  خودشان  را  ادارات  غربالگری  بحث های 
همکاری حوزه بهداشت انجام دهند و اقداماتی 
مانند تب سنجی در ورودی ادارات و گندزدایی 
و ضدعفونی محیط هم توسط آنها انجام می شود.
در نهایت تیم چهارم، با عنوان کمپین ورودی 
و خروجی شهرها پیش بینی شدند که با ابالغی 
که صورت گرفت، فعال فقط خروجی شهرها 
را پوشش می دهند. امروز 11 استان پایلوت 
شدند و احتماال به سراسر کشور هم تسری 
پیدا می کند. براساس این طرح، با کمک نیروی 

نیروی  رانندگی  و  راهنمایی  و  احمر  هالل 
در خروجی  تیم هایی   راه،  پلیس  و  انتظامی 
شهرها مستقر شده  و تب سنجی انجام می دهند 
را  دارند  شهر  از  خروج  قصد  که  کسانی  و 
از نظر عالئم بیماری چک می کنند. اگر فرد 
عالئم بیماری نداشته باشد، می تواند از شهر 
خارج شود ولی در صورتی که عالمت دار بوده 
و یا اینکه تب داشته باشد، به این دسته اجازه 
خروج از شهر داده نمی شود و آنها به همان 
داشته اند،  را  آن  از  خروج  قصد  که  شهری 
بازگردانده شده و به یکی از مراکز 16 ساعته 
ارجاع داده می شوند تا اینکه مورد بررسی و 

درمان قرار گیرند.«

حدود 18 میلیون نفر غربالگری شده اند
معاون مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت 
گفت: »تا این لحظه که ما مشغول گفت وگو 
هستیم یعنی ساعت 17 روز سه شنبه 27 اسفند، 
تعداد 17 میلیون و 926 هزار نفر مورد غربالگری 
قرار گرفته اند و البته این تعداد، دائما در حال 
افزایش است. 5 میلیون نفر از این تعداد از طریق 
سایت salamat.gov.ir خودارزیابی کرده و 
به چرخه غربالگری وارد شده اند و حدود 13 
میلیون نفر هم توسط همکاران بهورز و مراقبان 
سالمت ما به صورت تلفنی و از طریق سامانه 
وضعیت  و  شده  گرفته  تماس  آنها  با   4030
سالمتی شان مورد ارزیابی قرار گرفته است.«

که  همانطور  »بنابراین  کرد:  خاطرنشان  وی 
به  ما  غربالگری  مراحل  همه  دادم،  توضیح 
تلفن  یا  سایت  طریق  از  و  مجازی  صورت 
انجام می شود. تنها مراجعه حضوری ما مربوط 
به کسانی است که پس از غربالگری به مراکز 
16 ساعته ارجاع داده شده و در آنجا به  عنوان 
بیمار مورد شناسایی قرار گرفته اند که این گروه 
یا در بیمارستان بستری و یا به منزل خودشان 
هدایت می شوند و در این مرحله نیروهای ما 
با هدف قطع زنجیره انتقال، با مراجعه به منزل 

این اشخاص، آموزش های الزم را برای قرنطینه 
و ادامه درمان در اختیار آنها قرار می دهند.«

این سوال خبرنگار  به  پاسخ  بابک فرخی در 
اگر کسی غربالگری شد و دو روز  سپید که 
نمایان شد، تکلیف  او  بیماری در  بعد عالئم 
چیست؟ گفت: »اگر فردی همین امروز وارد 
انجام  غربالگری  و  شده  خودارزیابی  سایت 
شد و روز بعد، احساس کرد که عالئم بیماری 
دارد، هیچ محدودیتی ندارد و می تواند مجددا 
با همکاران ما ارتباط برقرار کند. اینطور بگویم 
که هر فرد ایرانی می تواند هر روز به سامانه 
salamat.gov.ir وارد شود و با پاسخگویی به 
سواالت، خود را چک آپ کند و هیچ محدودیتی 
وجود ندارد. البته هر فردی فقط روزی یک بار 

می تواند این کار را انجام دهد.«
وی توضیح داد: »البته این افرادی که مجددا 
وارد سایت می شوند، جزو آماری که به صورت 
برای  درواقع  نیستند.  می شوند،  اعالم  روزانه 
خودارزیابی هم کد ثبت نام شده وجود دارد و هم 
کد یونیک. اگر مالک، براساس کد ثبت نام شدگان 
باشد، یک نفر که 10 بار مراجعه کرده باشد، 
می شود  ثبت  سامانه  در  او  مرتبه حضور   10
ولی آماری که هر روز اعالم می شود، براساس 
فرخی  بابک  ملی  کد  یعنی  است.  یونیک  کد 
فقط یک بار شمرده می شود. ممکن است 10 
میلیون نفر در سایت ثبت نام کرده باشند ولی از 
میان این 10 میلیون، فقط 7 میلیون کد یونیک 
وجود داشته باشد که همین، مبنای اعالم آمار 

غربالگری روزانه و کلی است.«
معاون مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت 
در پاسخ به این سوال که آیا کشور دیگری جز 
ایران، مقابله با کووید19 را از چنین مسیری 
دنبال می کند یا نه، گفت: »باالخره کشورهای 
دیگر هم فعالیت هایی متناسب با کشور خودشان 
دارند ولی این مدلی که با داشتن خانه بهداشت 
و پایگاه سالمت و مراکز خدمات جامع سالمت 
من  که  جایی  تا  می شود،  انجام  ما  کشور  در 
اطالع دارم، در منطقه و حتی دنیا خاص است.«
که  هرکس  که  بود  این  فرخی  نهایی  تاکید 
احساس می کند عالئمی از بیماری مانند تب 
نکند.  مراجعه  بیمارستان  به  بی درنگ  دارد، 
مراکز  همین  طریق  از  »ما  داشت:  اظهار  وی 
16 ساعته و خانه های بهداشت و پایگاه های 
سالمت می توانیم جلوی انتقال این بیماری را 
می توانند  مردم  از  این دسته  بنابراین  بگیریم. 
به  بیمارستان،  به  حضوری  مراجعه  جای  به 
به  سرزدن  با  خود  منازل  همان  از  و  راحتی 
به سواالتی که در   salamat.gov.ir سایت 
پرسشنامه وجود دارد پاسخ دهند و وقتی که 
پس از آن همکاران ما با شماره 4030 با آنها 
شماره  این  که  بدانند  می کنند،  برقرار  تماس 
است  سالمت  مراقبان  و  بهورزان  به  مربوط 
رد  بخواهند  که  نیست  تبلیغاتی  تلفن  یک  و 
تماس کنند. ضمن اینکه مردم هم می توانند با 
شماره 4030 تماس گرفته و سواالت خود را 
با همکاران ما در میان بگذارند و پاسخ خود 

را دریافت کنند.«
وی در پایان گفت: »من پیشاپیش سال نو را به 
همه هموطنان عزیزم تبریک می گویم و با تاکید 
بر اینکه حتما در ایام نوروز هم در خانه های 
سال   ،99 سال  که  می کنم  آرزو  بمانیم،  خود 

بسیار خوب و پرباری برای همه ما باشد.«
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رئیس سازمان غذا و دارو:
عرضه داروهای بیماران مبتال به کرونا در ۱۰ داروخانه تهران آغاز شد

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »طبق دستور مقام عالی 
وزارت، عرضه داروهای بیماران مبتال به کرونا در 1۰ 
داروخانه تهران آغاز شد، توصیه می کنیم شخص بیمار 
از مراجعه به داروخانه خودداری کرده و تنها همراه 

بیمار برای دریافت دارو به داروخانه ها مراجعه کند.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، محمدرضا شانه ساز 

با اشاره به اینکه عالوه بر مراکز بهداشتی و درمانی، 1۰ داروخانه دیگر، تحویل داروی نسخ 
بیماران مشکوک و مبتال به کرونا را بر عهده گرفته اند، اظهار کرد: »داروخانه های 29 فروردین، 
هالل احمر شهرری، هالل احمر جشنواره، هالل احمر طالقانی، دکتر علیزاده هشی اسالمشهر، 
سرپایی مدرس، شهید کاظمی، سوم خرداد، دکتر هوشمند ولیعصر و دکتر کریمی نژاد شهران 
با تحویل نسخ ثبت شده در قالب فرم های استاندارد داروی سرپایی، داروی بیماران مبتال به 

کرونا را عرضه می کنند.«
رئیس سازمان غذا و دارو در پایان با تاکید براینکه داروی بیماران صرفا با ارائه نسخه پزشکان 
متخصص و ثبت شده در سامانه تحویل می شود، گفت: »توصیه می کنیم شخص بیمار از مراجعه 

به داروخانه خودداری کرده و تنها همراه بیمار برای دریافت دارو به داروخانه ها مراجعه کند.«

خبــر

خبـر

دو تن از اساتید اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در واکنش به این 
ادعا که همه ویروس کرونا را خواهند گرفت و 
همچنین میزان مرگ و میر این بیماری، توضیحاتی 

ارائه دادند.
به گزارش سپید، اظهارات مهرناز اسدی، فوق 
تخصص ریه و دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران در برنامه تلویزیونی فرمول یک، با 
واکنش دو تن از اساتید رشته اپیدمیولوژی دانشکده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران مواجه شد.
اکبر فتوحی و مسعود یونسیان دو استاد اپیدمیولوژی 
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
در واکنش به این مطلب که همه گرفتار ویروس 
کرونا خواهند شد، عنوان داشته اند: »اینکه همه 
نظر  به  درستی  بگیرند حرف  را  ویروس  باید 
نمی رسد، کما اینکه برای سایر بیماری های عفونی 
و واگیر که در گذشته و قبل از پیدایش واکسن 
سالمت انسان ها را به مخاطره می انداخت نیز 

چنین استداللی پذیرفته نبود.
اوالً هر چقدر که نسبت بیشتری از مردم را در 
برابر آلودگی به این ویروس در این زمان محافظت 
کنیم، امید بیشتری به پیدا شدن واکسن و یا درمان 
اختصاصی برای آن در آینده وجود خواهد داشت. 
حتی بدون هیچ گونه اقدامی، ضرورت ندارد همه 
مردم مبتال شوند تا اپیدمی خاموش شود و در 
بدترین حالت، با توجه به رفتار ویروس کووید 
-19 به نظر می رسد آلودگی 6۰ تا 7۰ درصد مردم، 

 )herd immunity( منجر به ایجاد ایمنی جمعی
شود و اپیدمی را خاموش کند.

دقت شود بین آلودگی و ابتالء به فرم عالمت دار 
و باز بین ابتالء به فرم عالمت دار و فرم شدید 
بیماری اختالف وجود دارد. حداقل سه چهارم 
از موارد عفونت با این ویروس منجر به عالئمی 
در حد سرما خوردگی معمولی شده و خطر مرگ 

بسیار پایینی دارد.
اینکه حدود دو سوم جامعه باید آلوده شوند نیز 
به این معنی نیست که نباید با آن برخورد کرد. 
االن استراتژی توصیه شده برای کشورهایی مثل 
آرام کردن  ما که ویروس گسترده شده است، 
اپیدمی )mitigation( است تا هم فرصت به سیستم 
درمان بدهد، هم تلفات را کمتر کند و هم امید به 
دسترسی به روش های درمانی و در نهایت تولید 

واکسن را افزایش دهد.
نکته بعدی در خصوص صحبت های مهرناز 
اسدی فوق تخصص ریه، ذکر این نکته است 
که قرار نیست ما در مورد هر بیماری نوظهوری 
صرفاً با مشاهدات و مباحثات مان با همکاران 
به بهترین نتیجه برسیم و می توان مطالعه کرد و 
بر اساس بررسی متون، از تجربیات و دانش همه 
متخصصان دنیا استفاده کرد و به بهترین نتیجه رسید.
تعبیر مجری برنامه دال بر اینکه این بیماری درمان 
ندارد و همه خواهند مرد هم تعبیر درستی نیست و 
ایجاد نگرانی بی مورد در جامعه خواهد کرد. البته 
مرگ و میر آن نسبت به سایر بیماری های عفونی 

باال است و در مواردی که بیماری شدید آشکار 
می شود احتمال مرگ آن حدود ۴ درصد است.

موضوع بعدی مقایسه کشندگی این بیماری با 
آنفلوانزا است و اعالم اینکه این بیماری از آنفلوآنزا 
کشندگی کمتری دارد هم سخن درستی نیست. 
واقعیت این است که ویروس کووید -19 بیش از 
1۰ برابر آنفلوانزای فصلی )و بسته به ترکیب سنی 
جوامع و فراهم نبودن امکانات درمانی کافی تا ۴۰ 
برابر بیشتر از آنفلوانزای فصلی( کشندگی دارد.

خالصه کالم اینکه این اپیدمی بسیار مهم است 
و اثرات آن با توجه به درصدی از افراد جامعه 
از  بگیرند و درصدی  بیماری را  که می توانند 
ازجمله  درمانی  پیشرفته  خدمات  به  که  آنها 
می کنند  پیدا  نیاز  ویژه  بخش های  در  بستری 
در جامعه قابل توجه است. در عین حالی که 
درصد زیادی از افرادی که به این بیماری مبتال 
می شوند بی عالمت بوده و یا با عالئم خفیف 
شبیه به سرماخوردگی آن را تجربه می کنند، با 
توجه به اهمیت جان تک تک افراد جامعه و 
بیش از 1۰ برابر بودن خطر مرگ این بیماری 
در مقایسه با آنفلوانزای فصلی، نباید آن را دست 
کم گرفت. نه باید ترس بی جهت در مردم ایجاد 
داد و  آنها  به  بی جهت  آرامش  باید  نه  و  کرد 
بهتر است موضوعات به طور تخصصی توسط 
متخصصین مربوطه مورد بحث قرار گیرد و با 
بیان واقعیات، مردم را متناسب با خطر واقعی 

پیش رو آماده مراقبت از خود و جامعه کرد.

اظهارات دو استاد اپیدمیولوژی؛ 

از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی مرگ و میر کرونا ۱۰ برابر آنفلوانزای فصلی است
اعالم شد؛

سهمیه بندی و توزیع 
ماسک های پزشکی صرفا 

برای مراکز درمانی
رییس  و  وزیر  معاون  بخشنامه  پیرو 
سازمان غذا و دارو، برنامه سهمیه بندی 
پزشکی و صدور  ماسک های  توزیع  و 
و  تجهیزات  کل  اداره  سوی  از  حواله، 
مراکز  برای  صرفا  پزشکی،  ملزومات 

درمانی اعالم شد.

به گزارش سپید، اطالعیه اولویت تامین 
ماسک های پزشکی به شرح زیر است؛
بدینوسیله به اطالع می رساند، باعنایت 
به بخشنامه شماره 665/117533 مورخ 
22/12/1398 معاون محترم وزیر و رییس 
سازمان غذا و دارو و با توجه به اینکه قانونا 
کلیه واحدهای صنفی، توزیع کنندگان و 
شرکت های پخش دارویی و همچنین، 
داروخانه های شهری مجاز به توزیع و 
لذا  است؛  پزشکی  ماسک های  عرضه 
ماسک های  تامین  اولویت  به  توجه  با 
سراسر  درمانی  مراکز  برای  پزشکی 
پزشکی  تجهیزات  کل  اداره  کشور، 
توزیع  و  سهمیه بندی  برنامه  صرفا 
حواله  صدور  و  پزشکی  ماسک های 
اجرا  را  مذکور  درمانی  مراکز  برای 
نموده و از تاریخ ابالغ بخشنامه فوق 
و  دولتی  های  سازمان  و  نهادها  کلیه 
غیردولتی می توانند، نیازهای خود را از 
اصناف و سایر توزیع و عرضه کنندگان 
مجاز تامین  و تهیه نمایند. لذا توصیه 
مراجعه  و  مکاتبه  هرگونه  از  می گردد 
گردد.  پرهیز  اکیدا  خصوص  این  در 
همچنین شایان ذکر است عرضه کلیه 
دستکش های نایلونی و غیرپزشکی، قابل 

تامین از کلیه فروشگاه های کشوراست.
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شناسایی ۱۱۷۸مورد جدید کرونا در کشور، ۱۳۵ تن جان باختند 
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »طی 2۴ ساعت گذشته 
1178 مورد جدید قطعی کووید19 در کشور شناسایی شد.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت 
در توضیح جدیدترین وضعیت بیماری کروناویروس جدید 
گفت: »بر اساس یافته های آزمایشگاهی از ظهر روز دوشنبه 
تا ظهر سه شنبه 1178 مورد جدید و قطعی کووید19 در 
کشور شناسایی شد و به این ترتیب مجموع مبتالیان به 

این بیماری در کشور به 16169 نفر رسید.« وی گفت: »خوشبختانه 5389 نفر از بیماران کووید19 در 
کشور بهبود یافته و ترخیص شده اند و این آمار روز به روز در حال افزایش است.« به گفته جهانپور، 
طی 2۴ ساعت گذشته متاسفانه 135 نفر از بیماران جان خود را از دست دادند و تعداد درگذشتگان 
بیماری کووید19 در کشور به 988 مورد رسید. وی موارد جدید بیماران کووید19 در کشور به 
تفکیک استانها را به شرح زیر اعالم کرد: تهران: 273، مازندران: 59، اصفهان: 75، قم: 29، گیالن: 
۴5، البرز: 116، مرکزی: ۴7، سمنان: 33، قزوین: 26، آذربایجان شرقی: 78، یزد: ۴9، خوزستان: 25، 
گلستان: 3۰، فارس: 31، آذربایجان غربی: 3۴، اردبیل: 19، کردستان: 2، خراسان شمالی: 3، کرمانشاه: 
9، هرمزگان: 6، خراسان جنوبی: 12، همدان: 11، کرمان: 19، ایالم: 7، زنجان: 25، سیستان و بلوچستان: 

11، چهارمحال و بختیاری: 2، بوشهر: ۴، خراسان رضوی: 63 و لرستان: 35

خبــر

فهرست کشورها و مناطق درگیر کووید-۱۹

افزایش آمار مبتالیان و قربانیان کرونا در جهان ادامه دارد
خبـر

و  مبتالیان  جهانی  شمار  افزایش 
که  جدید  کروناویروس  قربانیان 
منطقه  و  کشور   162 در  تاکنون 
جهان شیوع یافته، هم چنان روندی 

صعودی دارد.
مبتالیان  شمار  سپید،  گزارش  به 
جهانی بیماری کووید-19 ناشی از 
کروناویروس جدید تاکنون بیش از 
186 هزار و 689 نفر اعالم شده که 
از این میان 7۴71 نفر جان باخته و 
بیش از 8۰ هزار و 837 نفر نیز بهبود 
یافته اند. پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر؛ 
در جدیدترین گزارش خود تعداد 
کووید-19و  بیماری  به  مبتالیان 
قربانیان آن را تا لحظه انتشار این 
خبر به ترتیب زیر اعالم کرده است:

چین: 8۰ هزار و 881 مبتال، 3226 
قربانی

ایتالیا:  27 هزار و 98۰ مبتال، 2158 
قربانی

ایران: 16 هزار و 169 مبتال، 988 قربانی
اسپانیا: 11 هزار و 178 مبتال، ۴91 

قربانی
کره جنوبی: 832۰ مبتال، 81 قربانی

آلمان: 7636 مبتال، 2۰ قربانی
فرانسه: 6633 مبتال، 1۴8 قربانی

ایاالت متحده آمریکا: ۴7۴3 مبتال، 
93 قربانی

سوئیس: 235۴ مبتال، 21 قربانی
انگلیس: 15۴3 مبتال، 55 قربانی

نروژ: 1۴17 مبتال، 3 قربانی
هلند: 1۴13 مبتال، 2۴ قربانی

بلژیک: 12۴3 مبتال، 1۰ قربانی
اتریش: 1211 مبتال، 3 قربانی
سوئد: 1125 مبتال، 7 قربانی

دانمارک: 96۰ مبتال، ۴ قربانی
ژاپن: 852 مبتال، 28 قربانی
مالزی: 673 مبتال، 2 قربانی

استرالیا:  ۴52 مبتال، 5 قربانی
کانادا: ۴۴1 مبتال، ۴ قربانی

قطر: ۴39 مبتال
چک: 383 مبتال

یونان: 352 مبتال، ۴ قربانی
پرتغال: 332 مبتال، 1 قربانی

سرزمین های اشغالی: 3۰۴ مبتال
فنالند: 29۴ مبتال

اسلوونی:  253 مبتال، 1 قربانی
سنگاپور:  2۴3 مبتال

بحرین: 236 مبتال، 1 قربانی
برزیل: 23۴ مبتال
استونی: 225مبتال

ایرلند: 223 مبتال، 2 قربانی
لهستان: 2۰5 مبتال، 5 قربانی

ایسلند: 199 مبتال
پاکستان: 19۴ مبتال، 1 قربانی
فیلیپین: 187 مبتال، 12 قربانی

رومانی:  18۴ مبتال
تایلند: 177 مبتال، 1 قربانی

اندونزی: 172 مبتال، 5 قربانی
مصر: 166 مبتال، ۴ قربانی

هنگ کنگ: 162 مبتال، ۴ قربانی
شیلی: 156 مبتال

عراق: 15۴ مبتال، 11 قربانی
لوکزامبورگ: 1۴۰ مبتال، 1 قربانی

هند: 137 مبتال، 3 قربانی
عربستان سعودی: 133 مبتال

کویت: 13۰ مبتال
لبنان: 12۰ مبتال، 3 قربانی

سان مارینو: 1۰2 مبتال،  9 قربانی
امارات متحده عربی: 98 مبتال

روسیه: 93 مبتال
پرو: 86 قربانی

مکزیک: 82 مبتال
تایوان: 77 مبتال، 1 قربانی

اسلوواکی: 72 مبتال
پاناما: 69 مبتال، 1 قربانی

بلغارستان: 67 مبتال، 2 قربانی
آرژانتین: 65 مبتال، 2 قربانی

کرواسی: 65 مبتال
صربستان: 65 مبتال
ارمنستان: 6۴ مبتال

آفریقای جنوبی: 62 مبتال
ویتنام: 61 مبتال

الجزایر: 6۰ مبتال، 5 قربانی
اکوادور: 58 مبتال، 2 قربانی

کلمبیا: 57 مبتال
برونئی: 56 مبتال

آلبانی: 51 مبتال، 1 قربانی
مجارستان:  5۰ مبتال، 1 قربانی

لتونی: ۴9 مبتال
جزایر فارو: ۴7 مبتال

ترکیه: ۴7 مبتال

قبرس: ۴6 مبتال
کاستاریکا: ۴1 مبتال
فلسطین:  ۴1 مبتال

مراکش: 38 مبتال، 2 قربانی
مالت: 38 مبتال

بالروس: 36 مبتال
اردن: 35 مبتال

سریالنکا: 35 مبتال
گرجستان: 3۴ مبتال

ونزوئال: 33 مبتال
قزاقستان: 32 مبتال
مولداوی: 29 مبتال
اوروگوئه: 29 مبتال

آذربایجان: 28 مبتال، 1 قربانی
سنگال: 27 مبتال

بوسنی و هرزگوین: 26 مبتال
کامبوج: 2۴ مبتال

مقدونیه شمالی: 2۴ مبتال
عمان: 2۴ مبتال
تونس: 2۴ مبتال

افغانستان: 22 مبتال
جمهوری دومینیکن: 21 مبتال

لیتوانی: 18 مبتال
مارتینیک: 15 مبتال، 1 قربانی

بورکینافاسو: 15 مبتال
آندورا: 1۴ مبتال
ماکائو: 13 مبتال
مالدیو: 13 مبتال

نیوزیلند:  12 مبتال
جامائیکا: 12 مبتال
بولیوی: 11 مبتال

گویان فرانسه: 11 مبتال
بنگالدش: 1۰ مبتال

کامرون: 1۰ مبتال
ازبکستان: 1۰ مبتال

موناکو: 9 مبتال
پاراگوئه: 9 مبتال
رئونیون: 9 مبتال

گواتماال: 8 مبتال، 1 قربانی
هندوراس: 8 مبتال

گویان: 7 مبتال، 1 قربانی
اوکراین: 7 مبتال، 1 قربانی

لیختن اشتاین: 7 مبتال
رواندا: 7 مبتال

جزایر مانش: 6 مبتال
غنا: 6 مبتال

گوادلوپ: 6 مبتال
کوبا: 5 مبتال

اتیوپی: 5 مبتال
گوام: 5 مبتال

پورتوریکو: 5 مبتال
ترینیداد و توباگو: 5 مبتال

ساحل عاج:  ۴ مبتال
مغولستان: ۴ مبتال

سیشل: ۴ مبتال
نیجریه: 3 مبتال

آروبا: 3 مبتال
جمهوری  دموکراتیک کنگو: 3 مبتال

پلینزیای فرانسه: 3 مبتال
جبل الطارق: 3 مبتال

کنیا: 3 مبتال
سنت بارتلمی: 3 مبتال

کوراسائو:  2 مبتال
لیبـِریا: 2 مبتال
نامیبیا: 2 مبتال

سنت لوسیا: 2 مبتال
سنت مارتین: 2 مبتال

جزایر ویرجین آمریکا: 2 مبتال
جزایر کیمن: 1 مبتال، 1 قربانی

سودان: 1 مبتال، 1 قربانی
نپال: 1 مبتال

آنتیگوآ و باربودا: 1 مبتال
باهاماس: 1 مبتال

بنین: 1 مبتال
بوتان:  1 مبتال

جمهوری آفریقای مرکزی:  1 مبتال
کنگو: 1 مبتال

گینه استوایی: 1 مبتال
گابن: 1 مبتال

گرینلند: 1 مبتال
گینه: 1 مبتال

واتیکان: 1 مبتال
موریتانی: 1 مبتال

مایوت: 1 مبتال
سنت وینسنت و گرنادین ها: 1 مبتال

سومالی: 1 مبتال
سورینام: 1 مبتال
اسواتینی: 1 مبتال

تانزانیا: 1 مبتال
توگو: 1 مبتال

کشتی دایموند پرینسس )متعلق به 
ژاپن(: 696 مبتال، 7 قربانی

از سوی سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان اعالم شد

حداکثر نرخ انواع ژل و 
محلول های ضدعفونی کننده 
مدیرکل نظارت بر محصوالت بهداشتی، 
دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: 
محلول های  و  ژل  انواع  نرخ  »حداکثر 
ضدعفونی کننده دست از سوی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
مصوب شد و تاکید شد که کلیه تولیدکنندگان 
ملزم به رعایت قیمت های مصوب هستند.«
به گزارش سپید، اسماعیل مهدی پور اعالم 
کرد که حداکثر قیمت مصوب انواع ژل و 
محلول های ضدعفونی کننده دست که قباًل 
در سامانه 12۴ این سازمان ثبت شده و مالک 
عمل بازرسان بود، به تصویب کارگروه مقابله 

با کرونا رسید.
مدیرکل نظارت بر محصوالت بهداشتی، 
دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر 
اینکه قیمت های اعالم شده باید از سوی همه 
تولیدکنندگان روی محصوالت درج شود و 
مالک نظارت در سطح عرضه قرار گیرد، 
تصریح کرد: »هرگونه فروش با قیمتی باالتر 
از قیمت های مصوب تخلف گرانفروشی 
محسوب شده و با واحدهای خاطی برخورد 

قاطع صورت می گیرد.«
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و افزایش 
تقاضای مصرف کنندگان برای خرید مواد 
بهداشتی و ضدعفونی کننده دست، افزود: 
»قیمت های مذکور در سامانه قیمت 12۴ این 
سازمان، اپلیکیشن های مربوطه و موبایل نیز 
قابل دسترسی است و شهروندان می توانند 
عالوه بر شماره تلفن 12۴، از این طریق 

شکایات خود را ثبت کنند.«
گفتنی است با وجود گذشت بیش از سه هفته 
از آغاز شیوع ویروس کرونا، گزارش های 
میدانی نشان می دهد که همچنان شهروندان 
برای تهیه محصوالت ضدعفونی و ماسک با 
مشکالتی مواجه هستند که مسئوالن علت آن 
را افزایش ناگهانی تقاضای این محصوالت 
عنوان می کنند. البته مواردی از احتکار و 
خودداری از عرضه این محصوالت نیز طی 

این مدت گزارش شده است.



سخنگوی کمیته اطالع رسانی ستاد مقابله با کرونا 
در وزارت بهداشت در خصوص ممنوع شدن 
تجویز داروی »تامیفلو« برای بیماران کرونا، 

توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش سپید به نقل از مهر، در حالی که معاون 
درمان وزارت بهداشت با ابالغ دستورالعملی 
علوم  دانشکده های  و  دانشگاه ها  رؤسای  به 
پزشکی کشور خواستار ممنوع شدن تجویز 
داروی »تامیفلو« برای بیماران مبتال به کرونا 
شده است، سرپرست جمعیت هالل احمر از 
واردات دو میلیون کپسول تامیفلو خبر داده 
است. چنین تصمیم گیری هایی در دو دستگاه 
دولتی و عمومی، این ابهام را به همراه داشته 
که چرا همان زمان که تجویز این دارو برای 
بیماران مبتال به کرونا از سوی وزارت بهداشت 
ممنوع می شود، سرپرست جمعیت هالل  احمر 

از واردات دو میلیون کپسول تامیفلو برای توزیع 
در داخل کشور خبر می دهد. کیانوش جهانپور، 
سخنگوی کمیته اطالع رسانی ستاد مقابله با کرونا 
در وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه چرا این دو خبر در یک بازه زمانی اعالم 
می شود، گفت: »درست که وزارت بهداشت، 
تجویز این دارو را برای بیماران مبتال به کرونا 
ممنوع اعالم کرد، اما این مسئله دلیلی بر ممنوع 
شدن واردات این دارو نیست.« وی با عنوان این 
مطلب که سفارش این داروها مربوط به گذشته 
بوده و یک شبه تصمیم به واردات گرفته نشده 
است، افزود: »قطعاً واردات این دارو مورد نیاز 
خواهد بود، چراکه تاریخ مصرف این داروها دو 
سال بوده و برای سال آینده که دوباره شاهد موارد 
ابتالء به آنفلوانزا خواهیم بود، استفاده می شود.« 
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 

بهداشت گفت: »آنچه مسلم است تامیفلو برای 
بیماری کرونا تأثیری ندارد و از پروتکل دارویی 
این بیماری حذف شده است.« در همین حال، 
قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت 
در نامه ای به رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی کشور دستور داد که داروی تامیفلو 
از لیست داروهای تجویزی بیماری کرونا حذف 
شود. بر اساس آنچه که معاون درمان وزارت 
بهداشت به آن استناد کرده است، شواهد علمی 
و اثبات شده است که نشان می دهد مصرف 
»اوسلتامی ویر« بر اساس راهنمای بالینی آنفلوانزا 
صرفاً در خدمات درمان بستری و سرپایی این 
بیماری قابل تجویز است؛ لذا با توجه به روند 
کاهش موارد ابتالء به آنفلوانزا در حال حاضر 
مصرف این دارو در سایر موارد اندیکاسیونی 

نداشته و مجاز نیست.

نخستین محموله ماسک از چین وارد کشور شد و این واردات 
تا روز جمعه ادامه دارد.

به گزارش سپید، طبق آنچه گمرک جمهوری اسالمی اعالم کرده است 
 N95  این محموله شامل دو میلیون ماسک سه الیه، سه میلیون ماسک
و ۱۰ هزار تب سنج و دو میلیون گان محافظ پزشکی است. دبیر شورای 
اطالع رسانی گمرک با بیان اینکه صبح دیروز اولین محموله تجاری 
ملزومات مقابله با کرونا وارد کشور شده  است، گفت: »این محموله 
تجاری در سه مرحله از امروز تا جمعه با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان 
از چین به کشور وارد می شود.« سیدروح اهلل لطیفی درباره محموله های 

تجاری ثبت سفارش شده برای مقابله با کرونا نیز گفت: »تا کنون برای 
واردات ۸۰ میلیون ماسک از سوی تجار ثبت سفارش شده است که 
از ابتدای سال جدید عملیات تجاری و واردات آن انجام می شود.« به 
گفته وی، با هماهنگی های صورت گرفته این کاالها به صورت حمل 
یکسره با کمترین توقف در گمرکات و کنترل های وزارت بهداشت 
وارد کشور می شود؛ همچنین بر اساس آنچه به گمرک ابالغ شده، 
مقرر شده کاالهای مورد نیاز ۲۰ واحد تولیدکننده ماسک در کشور 
بدون نوبت و در اسرع وقت، تشریفات گمرکی شان انجام و از گمرک 
ترخیص شوند. با توجه به تأکید بر هماهنگی و همکاری کلیه دستگاه ها 

و سازمان های مرتبط به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا و 
فراهم کردن امکان تولید ماسک تنفسی توسط واحدهای تولیدی با 
حداکثر ظرفیت برای تأمین نیاز سیستم درمانی کشور، به گمرکات ابالغ 
شده که ضمن احراز مالکیت کاالهای وارده توسط ۲۰ مرکز تولیدی 
که اسامی آن به گمرک ابالغ شده، مواد اولیه و قطعات و ماشین آالت 
خط تولید به صورت خارج از نوبت و ترخیص با حداقل اسناد و بدون 
هیچگونه ایستایی و مشکل انجام شود؛ همچنین مقرر شده در صورت 
راه اندازی واحدهای جدید یا تغییر در خطوط فعلی تولید ماسک 

تنفسی، فهرست تکمیلی واحدهای تولیدکننده مجددا ارسال شود.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
خواستار  تهران  شهردار  به  نامه ای  طی  تهران 
ممنوعیت فروش ماهی قرمز ویژه عید نوروز در 

سطح شهر تهران شد.
به گزارش سپید به نقل از  روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی شهیدبهشتی، علیرضا زالی در این 
نامه با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با سازمان 
رفتار  »هنوز  کرد:  خاطرنشان  کشور،  دامپزشکی 
بیولوژیکی ویروس کرونا شناخته شده نیست و 
احتماال این بیماری بین انسان و حیوانات مشترک 
تلقی می شود.« فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا 
در کالنشهر تهران با توجه به بحران پیش آمده و 
به منظور پیشگیری و کنترل شیوع بیماری کرونا 
ویروس پیشنهاد کرد  فروش ماهی قرمز ویژه عید 

نوروز در سطح شهر تهران ممنوع شود.

چرا تجویز داروی آنفلوانزا برای درمان کرونا ممنوع شد؟

گمرک اعالم کرد؛

واردات ۵ میلیون ماسک از چین، ثبت سفارش واردات ۸۰ میلیون دیگر

درخواست زالی از حناچی 
برای ممنوعیت فروش ماهی قرمز
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فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران :

تهرانیهاهنوزکروناراجدینگرفتهاند
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران 
با بیان این که متاسفانه تهرانی ها هنوز کرونا را 
جدی نگرفته اند، گفت: »کرونا یک بیماری مهلک 

و بسیار جدی است.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی با اشاره به وضعیت 
کرونا در تهران گفت: »به نظر من رسانه ها به 
اندازه کافی در زمینه کرونا به شکل های مختلفی 
اطالع رسانی کرده اند و هشدارهای گروه پزشکی 
به آحاد مردم منتقل شده است اما هنوز مردم به 
اندازه کافی شرایط را جدی نگرفته و حساسیت 

بسیار مهم این بیماری را درک نکرده اند.«
وی با بیان این که کرونا یک بیماری مهلک و 
بسیار جدی است، گفت: »هیچ کس از این ویروس 
مصون نیست و نمی توان هیچ تضمینی داد که اگر 
هر فردی امروز به این بیماری مبتال شد، عالمت دار 

باشد، بلکه ممکن است بی عالمت باشد.«
زالی تاکید کرد: »یادمان باشد اگر امروز به ویروس 
مبتال شویم، ممکن است آن را به فردی در خانواده 
یا پدر و مادر سالخورده منتقل کنیم که در آنها 

شدت بیماری بیشتر خواهد بود.«

وی همچنین گفت: »نظرسنجی ما و آن چه در 
سطح شهر می بینیم، نشان می دهد که متاسفانه 
کماکان فعالیت ها جاری است و شب عید امسال 
با سال گذشته هیچ تفاوتی ندارد. در حالی که 

باید توجه کرد که امسال عید متفاوتی داریم.«
زالی با اشاره به صف های تشکیل شده برای خرید 
آجیل و ...  از سوی مردم گفت: »باید توجه کرد 
که مردمی که در موارد غیر ضروری بیرون رفته 

و در صف های خرید آجیل و ... قرار می گیرند، 
خودشان را در مهلکه خطر و مرگ قرار می دهند. 
این شهامت نیست؛ بلکه به استقبال مرگ رفتن 
است. ما در جامعه با هر اشتباه می توانیم قربانی 
باشیم و تضمینی نیست که ما  ویروس کرونا 
و  حیات  بحث  بنابراین  نباشیم.  بعدی  قربانی 

جان است و شوخی ندارد.«
از همه شهروندان  تاکید کرد: »خواهشم  وی 
این است که توجه کنند. آمار روزانه در تهران 
که  می دهد  نشان  این  و  است  افزایش  به  رو 
مردم در تهران توجه الزم را نداشته اند. هر 
روز آمارها و تعداد بستری ها رو به افزایش 
اختراعی  تصور  شهر  داخل  در  مردم  است. 
از کرونا دارند و تصویر بیمارستان های ما را 
ندارند. در حالی که اگر حجم بیماران بستری 
در بیمارستان ها را ببینند و بیماران بدحال را 
می شوند.  ماجرا  عمق  متوجه  کنند،  مشاهده 
آگهی های  خودمان  اطراف  در  حال  عین  در 
ترحیم را شاهدیم این نشان می دهد که مساله 

جدی است.«

خبـر
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 کـمـیتـه اپیـدمیـولـوژیــ  روناـا کـارزه بـمب ـیمل جــیبس

  
 نتیجه ارزیابی فعال )سامانه سیب( و خودارزیابی )سامانه سالمت(

 در درصد 35 ،19-کووید بیماری عالئم برای شده غربالگری بیمار میلیون 15 مجموع از
 .اندشده ثبت ارزیابی فعال سیب سامانه در درصد 65 وسالمت  خودارزیابی سامانه

 ساعته 16نتیجه ارزیابی در مراکز 
 حدود و شوندمی ارجاع بیمارستان به بستری برای ساعته 16 مراکز به مراجعین درصد 5 تنها
 شوند.می منزل در مراقبت به توصیه پزشک توسط یا بوده و مشکل بدون موارد درصد 94

 
 .است افزایش به رو روزانه کنند می مراجعه سالمت سامانه به خودارزیابی برای که افرادی تعداددهد که نمودار فوق نشان می

  
 هاتانـدرصد غربالگری کرونا در اس

-کووید بیماری عالئم به ابتال نظر از که افرادی جمعیتی دهد که نسبتمینمودار فوق نشان 
 .است متفاوت مختلف هایاستان در اندشده غربالگری 19

 هادر استانسامانه سالمت  نام دردرصد ثبت
 سالمت سامانه به خودارزیابی برای که افرادی جمعیتی دهد که نسبتنمودار فوق نشان می

 .است متفاوت مختلف هایاستان در اندکرده مراجعه
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 19-توسعه واکسن علیه کووید

سازی،  بیماری و نیز بازگشت سرمایه محدود به صنعت واکسن    و زیکا به دالیلی از جمله عدم نیازمندی عمومی به واکسن با فروکش کردن طغیان   MERS-CoVو  SARS-CoVهایی چون در مورد بیماری
سن عل  ازین صوص کووید   ها کمآن هیبه واک شد. با این وجود در خ سن    با توجه به پاندمی 19-رنگ  شورهای مختلف در      ،شدن بیماری، نیاز به واک ستا مراکز متعددی در ک ست و در این را غیرقابل انکار ا

سن می    سعه واک شند و  حال تو سن علیه بیماری     أ( که مCoalition for Epidemic Preparedness Innovations) CEPIدر این میان، ائتالف با سعه واک سریع تو شد، در  های نوپدید میموریت آن ت با
شامل     اطالعیه سه پلتفرم  ست که بر روی  سرمایه     molecular clampو  DNA ،mRNAای اعالم کرده ا سن علیه این ویروس  سعه واک شت چین نیز اعالم    (1) نمایدگذاری میجهت تو سیون بهدا . کمی

(، اســید نوکلنیک، وکتور آدنوویروســی و وکتور ویروس آنفلوانزای نوترکیب را مورد آزمایش قرار subunitشــده، پروتنین تحت واحد )ویروس غیرفعالنمود حداقل پنج پلتفرم توســعه واکســن شــامل 
 دهد. می

 .(2)ها در جدول زیر آمده است های توسعه واکسن، مزایا و معایبی دارند که برخی از آنهر یک از پلتفرم
 

شت ملی آمریکا )    16تاریخ در  ستیتو بهدا ستفاده از پلتفرم   CEPI( به همراه NIHمارس ان سن را بر روی  Modernaشرکت   mRNAو با ا فرد جوان داوطلب آغاز  45، کارآزمایی بالینی اولیه کاندید واک
یکی از کاندیداهای  mRNAهای بر مبنای باشد. واکسنمی mRNAدر حال توسعه واکسن بر مبنای  CEPIنیز به کمک  CureVacنمود تا ایمنی واکسن را مورد بررسی قرار دهد. همچنین شرکت آلمانی 

 .(3)باشد ها و قابلیت تولید سریع در مقیاس باال میجمله پروفایل سالمت آن ها در این حوزه به دالیلی ازباشند که مناسب بودن آنهای نوپدید میمطرح در حوزه مقابله با بیماری
ستفاده قرار گیرد، احتماال           سنی که بتواند در تمام جمعیت مورد ا سعه واک سان تو شنا سال دیگر زمان نی   ماه به طول خواهد انجامید و پس از آن تخمین زده می 12-18 طبق گفته کار از شود که یک 

 خواهد بود که واکسن به اندازه کافی برای مصرف تمام افراد تولید شود.
ها عمل نماید، در آینده نزدیک مورد الطیف علیه بتاکروناویروسصورت وسیع  هرسد توسعه واکسنی که بتواند ب   در هجده سال اخیر جهان شاهد ظهور سه بتاکروناویروس خطرناک بوده است و به نظر می    

 نیاز جدی خواهد بود. 
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