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گفتگوی اختصاصی فرید نجفی، سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با سپید 

در  اخالق  ملی  کمیته  مجوز  گذشته،  روز 
کسب  مرحله  اصلی ترین  عنوان  به  پژوهش 
بالینی  انسانی کارآزمایی  فاز  به  مجوز ورود 

برای واکسن ایرانی کرونا صادر شد.  
فناوری  و  تحقیقات  معاونت  سرپرست 
روی  پیش  مراحل  درباره  بهداشت  وزارت 
کمیته  مجوز  که  کرونا  ایرانی  واکسن  اولین 
ملی اخالق در پژوهش را دریافت کرده است، 
یا  هفته  دو  ظرف  می کنم  فکر  »من  گفت: 
سه هفته آینده، CTA این واکسن از طرف 
سازمان غذا و دارو صادر می شود و اگر همه 
چیز خوب پیش برود، تقریبا حول و حوش 
یک الی دو ماه بعد از آن طول خواهد کشید 
که ما نتایج اولیه فاز بالینی آن را در اختیار 

باشیم.« داشته 
با  اختصاصی  گفت وگوی  در  نجفی  فرید 
روزنامه سپید اظهار داشت: »در هفته گذشته 
یک جلسه کمیته اخالق جهت اعطای مجوز 
ایرانی کووید19  اولین واکسن  برای  اخالق 
برگزار شد. همانطور که وزیر محترم بهداشت 

این  کلیات  این جلسه  در  کردند،  اعالم  هم 
مسئله به تصویب رسید. اما وقتی ما می گوییم 
کلیات به تصویب رسید، واقعا معنایش این  
نیست که مجوز صادر شده باشد. بلکه به این 
تایید شده ولی  معناست که چهارچوب کار 
هست  جزئیات  برخی  شدن  روشن  به  نیاز 
چون بحث، بحث سالمت و جان انسان هایی 
است که قرار است در این فاز، وارد کارآزمایی 
بالینی شوند و واکسن بزنند. بخاطر همین هم 
ما در هفته گذشته، کلیات را تایید کردیم.«

چهارشنبه  روز  آنچه  درباره  ادامه،  در  وی 
در کمیته ملی اخالق در پژوهش اتفاق افتاد 
گفت: »آنچه که امروز )روز چهارشنبه( اتفاق 
افتاد، این است که تمام جزئیات این واکسن 
اینکه  گفت. ضمن  قرار  دقیق  بررسی  مورد 
خوشبختانه در سازمان غذا و دارو از حدود 
دو ماه قبل مشغول کار بر روی آن هستند و 
این سازمان هم در  گزارش همکارانمان در 
شد.  بررسی  پژوهش  در  اخالق  ملی  کمیته 
داوران و اعضای کمیته با وسواس بسیار زیاد 

پروتکل فاز پیش بالینی و پروتکل  فاز بالینی را 
به طور کامل بررسی کردند و که خوشبختانه 
در این جلسه، مجوز کمیته اخالق در پژوهش 
برای ورود به فاز بالینی برای اولین واکسن 

ایرانی کووید19 عمال صادر شد.« 
رئیس کمیته ملی اخالق در پژوهش در پاسخ 
به این سوال که اطمینان از ایمنی و کارایی این 
واکسن چطور حاصل می شود، گفت: »ببینید 
بر  دنیا  در  حاضر  حال  در  که  واکسن هایی 
روی آنها کار شده و وارد فاز انسانی شده و 
خیلی از کشورها هم وارد بحث های مربوط به 
پیش خرید شده اند، همین مسیری را طی کرده اند 
که واکسن ایرانی طی کرده است. من حتی به 
جرات می گویم که برخی از سخت گیری هایی 
با  مقایسه  در  می دهیم  انجام  ایران  در  ما  که 
وضعیت بعضی از واکسن  هایی که گزارش های 
و سازمان  اخالق  ملی  کمیته  اعضای  را  آنها 
غذا وداروی ما مطالعه کرده اند )نمی گویم همه 
آنها(  از  تاکید می کنم که بعضی  واکسن ها و 

خیلی بیشتر باشد.«

وی افزود: »اگر کمیته ملی اخالق مجوز می دهد 
کشوری  یک  در  دارو  و  غذا  سازمان  اگر  و 
ایمنی  حداقل های  یعنی  می کند،  تایید  را  آن 
شده  رعایت  واکسن  این  درمورد   )Safety(
است و در تمام دنیا هم روال به همین صورت 
است. یعنی وقتی که FDA یا سازمان غذا و 
دارو در کشوری مجوز می دهد که یک واکسن 
وارد فاز بالینی شود، یعنی Safety آن را به 
نوعی تایید کرده است. اما کارایی این واکسن 
)Efficacy( بحث االن نیست. چرا که اصال 
دلیل اینکه ما فاز بالینی را انجام می دهیم همین 
است که ببینیم این واکسن چقدر بر روی انسان 
Efficacy دارد. ما با اطمنیان می توانیم بگوییم 
که حداقل ها رعایت شده و خطری برای کسانی 
که وارد این فاز بالینی می شوند و می خواهند در 
این برنامه شرکت کنند، ندارد. بنابراین اینکه 
بالینی  فاز  منتظر  باید  دارد   Efficacy چقدر 
باشیم و اینکه در فاز بالینی چه اتفاقی می افتد؟ 
اینکه چند نفر از کسانی که واکسن می گیرند، 
بعد از مدتی میزان آنتی بادی در خون شان باال 
می رود و شرایط ایمنی برای آنها ایجاد می شود؟ 
و این ایمنی چقدر طول می کشد؟ در پروپوزالی 
که شرکت نوشته و به ما داده اند هم همه این 
موارد بالینی مطرح شده است ولی باید منتظر 
بالینی( چه  )فاز  مرحله  این  در  ببینم  تا  ماند 

اتفاقاتی می افتد.«
نجفی درخصوص تفاوت هایی که در روش 
از  دیگر  برخی  و  ایران  در  واکسن  تولید 
گفت:  دارد،  وجود  خارجی  شرکت های 
»واکسن هایی که امروز در همه دنیا در حال 
تولید هستند، هم از نوع mRNA هستند و 
نوع ویروس کشته شده. واکسنی که  از  هم 
امروز در ایران درحال تولید است و بناست 
وارد فاز بالینی شود، از نوع ویروس کشته شده 
واکسن  ژنوم  کل  در  ویروس  یعنی  است. 
رفته  بین  از  ویروس  این  ولی  دارد  وجود 
است. در دنیا نمونه این را هم داریم. یعنی 
همین امروز شرکت هایی هم وجود دارند که 
برای تهیه واکسن، بر روی ویروس کشته شده 
درحال کار هستند. اما واقعیت این است که 
 mRNA از  که  گروهی  آن  برای  نمی شود 
استفاده می کند یا آن گروهی که از ویروس 
کشته شده استفاده می کنند، به صورت فی نفسه 
برتری قائل بود. باید در صحنه عمل دید که 
چقدر در بدن انسان این نوع واکسن می تواند 

کند.« ایجاد  ایمنی 
وی تاکید کرد: »به اعتقاد من نباید درمورد این 
واکسن ها خیلی زود قضاوت کنیم. کارهای 

علمی باید از هیجانات به دور باشند. 
ادامه در صفحه 3 
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 ادامه از صفحه 2
آنچه که تا این لحظه اتفاق افتاده این است که 
ما برای اولین بار برای یک بیماری ناشناخته، 
همراه با دنیا در حال تولید واکسن برای آن 
هستیم. وقتی بحث واکسن را مطرح می کنیم 
این  که  باشیم  داشته  دقت  نکته  این  به  باید 
اولین کاری است که در کشور دارد صورت 
می گیرد و پابه پای دنیا درحال پیشرفت هستیم 
داده شده  آن  به  ملی اخالق  کمیته  و مجوز 
است. تا همین جای کار، خیلی مهم است.« 
نجفی از همه پزشکان و محققان خواست که 
به صورت کامال علمی و به دور از احساسات 
با این قضیه برخورد کنند. وی تصریح کرد: 
»یک واکسن ایرانی مجوز اخالق گرفته است 
اما برای پاسخ گویی به بقیه سواالت و کارایی 
واکسن  این  که  داد  اجازه  باید  واکسن،  این 
وارد فاز بالینی شود تا بررسی کنیم تا ببینیم 
نوع  اینکه  درباره  فعال  می افتد.  اتفاقی  چه 
اینکه  یا  است  کشته شده  ویروس  واکسن، 
mRNA هست هیچ پیش داوری نباید کرد. نه 
می شود گفت این خیلی واکسن خوبی است 
واکسن ها  بقیه  به  نسبت  نه می شود گفت  و 
رتبه  در  است،  تولید  حال  در  دنیا  در  که 

است.« پایین تری 
سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت 
مراحل  احتمالی  زمان بندی  درباره  بهداشت 
بعدی تولید این واکسن در کشورمان گفت: 
»من فکر می کنم ظرف دو هفته یا سه هفته 
از طرف سازمان  واکسن  این   CTA آینده، 
غذا و دارو صادر می شود. باید دقت داشت 
که ما مجوز کمیته اخالق را صادر کرده ایم، 
اما حاال باید اتوریزیشن صورت بگیرد. یعنی 
روی  آزمایش  و  بیمار  گرفتن  مجوز  رسما 
بیمار توسط سازمان غذا و دارو صادر شود. 

سازمان غذا و دارو تا زمانی که کمیته اخالق 
کاربرد واکسن  نمی تواند  باشد،  نداده  مجوز 
بر روی انسان را اتورایز کند که ما این را به 
عنوان CTA تعریف می کنیم. ظرف دو سه 
هفته آینده انشاله CTA هم صادر می شود و 
اگر همه چیز خوب پیش برود، تقریبا حول 
طول  آن  از  بعد  ماه  دو  الی  یک  حوش  و 
خواهد کشید که ما نتایج اولیه فاز بالینی آن 
را در اختیار داشته باشیم و بتوانیم با اطمینان 
بیشتری در مورد efficacy آن صحبت کنیم.«

فرخنده خبری 
اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  مرکز  رئیس 
وزارت بهداشت هم در گفت وگو با خبرنگار 
سپید گفت: »خوشبختانه روز 12 آذر 1399 
کمیته  از   19 کووید  ایرانی  واکسن  اولین 
رو  اخالق خودش  کد  پژوهش،  در  اخالق 
کد،  این  صدور  به  باتوجه  و  کرد  دریافت 
انسانی  آزمایش  یا  بالینی  مطالعه  فاز  عمال 
ایرانی در  اولین واکسن   19 واکسن کووید 
کشور کلید خورد و ما انشااهلل ظرف هفته های 
آتی شاهد انجام مراحل آزمایشی و مطالعات 
که  امیدواریم  و  هستیم  واکسن  این  بالینی 
ظرف ماه های آتی، شاهد به بازار آمدن و 
تولید انبوه واکسن ایرانی کووید 19 باشیم.«
»البته  داشت:  اظهار  جهانپور  کیانوش 
واکسن های دیگری هم در حال طی مراحل 
مطالعات پیش بالینی یا در حال اخذ مجوز از 
کمیته اخالق در پژوهش هستند که متعاقبا 
در این خصوص اطالع رسانی خواهد شد. 
اولین  اینکه  فرخنده  خبر  هرحال  به  ولی 
واکسن ایرانی وارد این فاز شد و امیدواریم 
که به زودی بتوانیم در مورد تایید مطالعات 
انسانی و صدور مجوز تولید و عرضه آن 

هم به هموطنان عزیزمان اطالع رسانی کنیم.«
به  آن  »این مطالعه و کد اخالق  افزود:  وی 
عنوان کد کارآزمایی بالینی، بررسی بی خطری 
کووید 19  غیر فعال  واکسن  ایمنو ژنتیستی  و 
امروز  از  در جمعیت سالم طراحی شده که 

آتی،  هفته های  ظرف  انشاهلل  و  بوده  معتبر 
رو  بالینی خودش  مطالعات  مختلف  مراحل 

طی خواهد کرد.«
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت 
در ادامه تاکید کرد: »سخت گیری که در ایران 
در ماه ها و هفته های اخیر بر سر این موضوع 
کشورهایی  همه  از  شاید  است،  شده  انجام 
هستند  مشهور  واکسن سازی  به  قبل  از  که 
دقت  به هر حال  آن هم  بود. علت  بیشتر  هم 
و جدیتی بود که در این موضوع وجود داشت 
و اینکه به هرحال ما تاکنون برای اولین بار، 
واکسنی را در کشورمان تولید نکرده بودیم و 
این تجربه اول بود. ضمن اینکه از قبل تصور 
می شد که زیرساخت های آن را هم در کشور 
بیشتر،   اطمینان  برای  بنابراین  باشیم  نداشته 
این مراحل انجام شد و شاید حتی اگر برخی 
واکسن  این  روال  و  روند  کندی  از  تعبیری 
این دقت و جدیتی  بیشتر به جهت  داشتند، 
نتایج و شواهد مطالعات  بود که در بررسی 
بالینی صورت گرفت و من فکر می کنیم که 
بهداشت  وزارت  اینکه  عنوان  به  هرحال  به 
متولی سالمت جامعه است، این دقت نظرها 
هم به جای خود قابل توجه و حتی به نوعی 

تقدیر است.« قابل 
جهانپور ادامه داد: »ما امیدواریم حداقل یکی 
دو واکسن دیگه هم بتوانند طی هفته های آتی 
وارد فاز مطالعات انسانی بشوند. واکسن های 
متفاوتی تهیه شده اند و خوشبختانه تقریبا هر 
استراتژی تولید واکسن کووید 19 که در دنیا 
روی آن مطالعه شده و به نتیجه رسیده، در 
کشور ما عمال مراحل آزمایشگاهی خودش 
رو طی کرده و به زودی قادر به ورود به فاز 

بود.« انسانی خواهند  مطالعات 
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رئیس کمیته اجتماعی، انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا خبر داد خبـر

استمرارطرح هوشمند مدیریت کرونا
اعمال منع تردد شبانه از شنبه در شهرهای قرمز و نارنجی

رئیس کمیته اجتماعی، انتظامی ستاد ملی مدیریت 
کرونا با تاکید بر اینکه طرح هوشمند مدیریت کرونا 
با توجه به وضعیت شهرها به لحاظ زرد، نارنجی و 
قرمز استمرار خواهد داشت از اعمال منع تردد شبانه 

از روز شنبه در شهرهای قرمز و نارنجی خبر داد.
به گزارش سپید، حسین ذوالفقاری در پایان جلسه روز 
چهارشنبه ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری 
کرونا در تهران در تشریح وضعیت اعمال محدودیت ها 
در هفته آینده در تهران گفت: »همانطور که پیشتر 
اعالم کرده ایم محدودیت ها هوشمند است، به این 
معنا که شهرهای کشور بر اساس ارزیابی هفتگی 
وزارت بهداشت در وضعیت های زرد، نارنجی و قرمز 
قرار می گیرند. بی تردید با توجه به این وضعیت ها 
محدودیت های متناسب اعمال خواهد شد. به این 
ترتیب از روز شنبه تا پایان هفته آینده بر اساس اعالم 
وضعیت شهرها محدودیت در آنها اعمال می شود.«
وی افزود: »خوشبختانه ظرف دو هفته گذشته تعدادی 
از شهرها از وضعیت قرمز خارج شدند، به شکلی که 
از 160 شهری که در وضعیت قرمز بود در حال حاضر 

64 شهر در وضعیت قرمز قرار گرفتند.«
وی ادامه داد: »نکته قابل توجه این است که دستگاه های 

دولتی، شرکت های خصوصی، مردم و آحاد جامعه 
اگر می خواهند محدودیت ها کاهش پیدا کند باید 
پروتکل های بهداشتی و محدودیت ها را به خوبی 
رعایت کنند. از شنبه تا پایان هفته آینده منع تردد 
خودروهای شهری از ساعت 21 تا 4 صبح در شهرهای 
با وضعیت قرمز و نارنجی اعمال خواهد شد تا به این 

ترتیب روند کنترل بیماری ادامه پیدا کند.«
وی تاکید کرد: »با توجه به محدودیت هایی که اعمال 
شده است 30 درصد فشار روی مترو و اتوبوس کاهش 
پیدا کرده اما باز هم شاهد ازدحام جمعیت هستیم و 
علت آن است که بسیاری ادارات بر اساس مصوبه 
ستاد ملی اعمال محدودیت ها را انجام نداده اند و به 

نوعی تخلف کرده اند که البته در موضوع نظارت ها 
با این موارد برخورد خواهد شد.«

رئیس کمیته اجتماعی، انتظامی ستاد ملی مقابله با 
کرونا در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید 
بر اینکه طرح هوشمند مدیریت کرونا طرحی مستمر 
است، افزود: »بی تردید تمام اعمال محدودیت ها با 
هدف تحقق فاصله گذاری اجتماعی است. اگر این 
محدودیت ها رعایت شود ولی مسائل دیگری همچون 
دورهمی ها افزایش پیدا کند قطعا با موفقیت همراه 
با  بیماری  تمام مشکل  در حقیقت  بود.  نخواهد 
اعمال محدودیت ها حل نخواهد شد و همزمان باید 
محورهای دیگر همچون تست گسترده، آموزش 
پیشگیری و درمان در کنار یکدیگر برای تحت کنترل 

قرار گرفتن بیماری مد نظر قرار گیرد.«
به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: »اجرای این طرح در 
مرحله اول دو هفته بود و از حاال به بعد روزهای دوشنبه 
وضعیت شهرها توسط وزارت بهداشت اعالم خواهد 
شد و بر مبنای آن از شنبه بعد اعمال محدودیت ها 
انجام می شود. در حقیقت در این طرح یک هفته و 
دو هفته نداریم. استمرار طرح تا زمان کنترل بیماری 

ادامه پیدا خواهد کرد.«

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »پیشنهاد اجرای ممنوعیت 
تردد شبانه در شهرهای نارنجی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله 

با کرونا بررسی خواهد شد.«
به گزارش سپید، علیرضا رییسی با تقدیر از مردم برای رعایت 
دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی افزود: »از یکم آذر ماه 160 
شهر با وضعیت قرمز کرونا اعالم شد و امروز فقط 64 شهر قرمز 
داریم، 2۷8 شهر نارنجی هستند و 106 شهر در وضعیت زرد قرار 
دارند.«  وی ادامه داد: »در شهرهایی که تغییر وضعیت داده اند از شنبه 
محدودیت ها با توجه به وضعیت جدیدشان اعمال خواهد شد.«

رئیسی گفت: »در شهرهای نارنجی گروه های شغلی 3 و 4 ممنوعیت 

فعالیت دارند و مراکز تجمعی و مشاغل شامل پاساژهای سرپوشیده، 
تاالرهای پذیرایی و برخی اماکن فرهنگی و مذهبی تعطیل هستند 
و بقیه مشاغل باز هستند، همچنین حداکثر تا یک دوم کارکنان در 

محل کار حاضر خواهند شد.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا که در یک برنامه تلویزیونی 
صحبت می کرد، تاکید کرد: »در شهرهای قرمز و نارنجی محدودیت 
تردد بین شهری وجود دارد و پیشنهاد شده است که ممنوعیت تردد 
شبانه که پیش از این در شهرهای قرمز اعمال می شد در شهرهای 
نارنجی هم اعمال شود و این پیشنهاد در جلسه روز شنبه ستاد 

ملی مقابله با کرونا بررسی خواهد شد.«

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: 

ممنوعیتترددشبانهبرایشهرهاینارنجیشنبهبررسیمیشود

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد شناسایی و فوتی 
ناشی از کووید19 در کشور را اعالم کرد و گفت: »۵828 تن در 
مراکز درمانی و در وضعیت شدید این بیماری به سر می برند.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از سه شنبه تا چهارشنبه 
12 آذر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 13 هزار 
و 621 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد 

که دو هزار و 246 نفر از آن ها بستری شدند.«

وی ادامه داد: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به 989 
هزار و ۵۷2 نفر رسید.« 

از  را  خود  جان  کووید19  بیمار   362 »متاسفانه  گفت:  وی 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 48 هزار 

و 990 نفر رسید.«
الری ادامه داد: »خوشبختانه تا کنون 6۷8 هزار و ۵4 نفر از 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«

به گفته وی، ۵828 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. بنابر اعالم سخنگوی 
وزارت بهداشت، تا کنون 6 میلیون و 212 هزار و 694 آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.
وی همچنین گفت: »در حال حاضر 64 شهرستان در وضعیت 
قرمز، 2۷8 شهرستان نارنجی و 106 شهرستان در وضعیت 

زرد قرار دارند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۳۶۲فوتیجدیدکرونادرکشور



فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران خبـر

بازگشاییشتابزده،سببافزایششیوعکرونامیشود
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران گفت: »شرایط تهران هنوز شکننده و ناپایدار 
است و بازگشایی های شتابزده می تواند باعث افزایش 
شیوع بیماری و تکرار تجربه تلخ اردیبهشت ماه شود.«

به گزارش سپید، علیرضا زالی در جلسه شورای 
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرماندهی 
در خصوص  گزارشی  ارائه  به  تهران  کالنشهر 
وضعیت بیماری کرونا در تهران و آمار مبتالیان و 
بستری شدگان پرداخت و گفت: »خوشبختانه آمار 
حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد نسبت به هفته گذشته کاهش 
داشته است.« زالی عدم فاصله گذاری اجتماعی و 
حمل و نقل عمومی را دو عامل خطر مهم در 
افزایش شیوع و انتقال کووید۱۹ برشمرد و یادآور 
شد: »فضاهای مسقف و بدون تهویه مناسب با 
حضور بیش از ۱۵ نفر از جمله کانون های خطر 

بیماری محسوب می شوند.«
وی به عنوان یکی از مداخالت مهمی که هرچه 
سریعتر باید انجام پذیرد به افزایش ناوگان اتوبوسرانی 
و واگن های مترو اشاره کرد که می تواند به طور 
چشمگیری میزان سرایت بیماری را کاهش دهد.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران گفت: »از شنبه شرایط تهران به عنوان شهر 
نارنجی تلقی می شود اما باید توجه داشت که برخی از 
محدودیت ها مثل حضور حداکثر ۵۰ درصد کارکنان، 
تعطیلی برخی مشاغل گروه سه و چهارم، عدم 
اجرای مراسم و برنامه های تجمعی آیینی همچنان 
پابرجاست.« زالی خواستار نگاه ویژه ستاد ملی کرونا 
به تهران شد و گفت: »تهران گرانیگاه کنترل بیماری 
کووید۱۹ است و بی تردید کنترل این بیماری در 
کشور بدون مهار و جلوگیری از طغیان آن در تهران 

امکان پذیر نمی شود.«
وی بر لزوم اجرای برنامه های راهبردی برای کنترل 
بیماری نظیر عدم حضور افراد در مجامع غیرضروری 
و ارائه خدمات مدنی و شهری به صورت الکترونیکی 
تاکید کرد و یادآور شد: »اجرای طرح شهید سلیمانی 

در تهران به منظور شناسایی و ردیابی سریع بیماری، 
درمان سریع تر و قرنطینه سازی و ایزوالسیون اولیه 

و هوشمند انجام می شود.«
در  تهران  استان  رفع چالش های  زالی خواستار 
حوزه زیرساخت های بهداشتی و درمانی شد و 
ابراز امیدواری کرد تا پایان سال شاهد افزایش بیش 
از ۲۵۰۰ تخت بیمارستانی برای درمان بیماران و 
همچنین تکمیل و فعال سازی بخشی از ۲۷۰ پروژه 
بهداشتی مغفول مانده در تهران برای ارتقای ارائه 

خدمات بهداشتی باشیم.«

مترو و اتوبوس، دو گلوگاه اصلی شیوع 
بیماری در تهران

انوشیروان محسنی بند پی، استاندار تهران نیز در 
این نشست با اشاره به تفاوت وضعیت تهران با 
سایر استان های کشور از نظر تراکم جمعیتی و 
شد:  یادآور  درمانی  و  بهداشتی  زیرساخت های 
»مدیریت بیماری کرونا صرفا مربوط به وزارت 
بهداشت نیست بلکه یک تعهد برای تمام ارکان 
نظام است.« وی با اشاره به مشارکت ۲۵ سازمان 
و نهاد مختلف در ستاد مقابله با کرونای پایتخت 
خاطرنشان کرد که تمام ابزار و توان را برای کنترل 

و مهار بیماری به کار گرفتیم. بندپی، مترو و اتوبوس 
را دو گلوگاه اصلی شیوع بیماری در تهران عنوان 
کرد و افزود: »اگر حمل و نقل عمومی در تهران به 
نحوی باشد که فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود، 

بسیاری از مشکالت رفع خواهد شد.«

مشارکت بسیج و سپاه در اجرای طرح 
شهید سلیمانی

حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمدرسول اهلل)ص( 
تهران نیز ضمن ارایه گزارشی از اقدامات صورت 
گرفته به تشریح نحوه مشارکت این نهاد در اجرای 

طرح شهید سلیمانی پرداخت.
به گفته وی نیروهای بسیجی در قالب دو تیم )تیم های 
مراقبتی مشترک با وزارت بهداشت، تیم های حمایتی 
بسیجیان آموزش دیده( در این طرح مشارکت دارند. 
آموزش پیشگیری و مراقبت از بیمار، ارائه مواد 
ضدعفونی کننده و ماسک رایگان، ارائه بسته های 
معیشتی و حمایتی برخی از اقدامات این تیم ها بود.
حسن زاده پیشنهاد کرد که محدودیت ها الیه به 
الیه برداشته شود تا بتوانیم شرایط را کنترل کنیم.

احمد ذوالقدر، فرمانده سپاه سیدالشهدا)ع( استان 
تهران نیز با اشاره به اینکه جمع کثیری از کارمندان 

هستند،  اطراف  شهرستان های  ساکنان  تهرانی 
درخصوص ظرفیت های بهداشتی و درمانی این 
مناطق مطالبی را بیان کرد. وی به ارائه گزارشی 
درخصوص اقدمات صورت گرفته در شهرستان های 
اطراف تهران توسط سپاه و بسیج پرداخت و تاکید 
کرد: »با تمام توان در اجرای طرح شهید سلیمانی 
همراهی و مشارکت خواهیم کرد. اولین اولویت 
ما اجرای طرح شهیدسلیمانی است و امیدواریم با 
مشارکت سایر دستگاه ها نتایج خوبی را شاهد باشیم.«

محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای شهر تهران 
نیز در این نشست درخصوص بیماریابی وتست 
غربالگری، نتایج محدودیت های دو هفته ای در تهران 
سخنانی بیان کرد و پینشهاد تداوم تعطیلی تهران و 

اصناف با محدودیت های جدید را ارائه داد.
فراهانی رییس اتاق اصناف تهران نیز با اشاره به 
رعایت محدودیت ها از سوی اصناف به چالش ها 
و مشکالت برخی صنوف اشاره کرد و خواستار 

تدوین پروتکل هایی برای آنان شد.

اقدامات پلیس تهران در دو هفته اخیر
پرویز یعقوبی معاون عملیات فرماندهی انتظامی 
پلیس تهران نیز در این نشست محدودیت های 
دوهفته ای اخیر را موفق ترین طرح اجرا شده در 
ابعاد و مؤلفه های مختلف برشمرد و به ارائه گزارشی 
از اقدامات پلیس در همکاری برای اجرای این 

طرح پرداخت.
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، به 
گفته وی در ۱۰ روز اخیر ۱۴۵ هزار بازدید از 
اصناف، هشت هزار اعمال قانون رانندگان بدون 
ماسک و ۱۸۰۰ جریمه خودروی غیربومی توسط 
پلیس صورت گرفته است و میزان ترافیک تهران 
۶۰ درصد و ترافیک شبانه ۸۰ درصد کاهش داشته 
است. همچنین ۹۰ درصد اصناف محدودیت ها 
را رعایت کرده و ۹۹ درصد مردم نیز در مترو از 

ماسک استفاده کرده اند.

رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران گفت: »بررسی ها و تحقیقات 
علمی نشان می دهد، ماسک به تنهایی از افراد در مقابل ابتال به 
بیماری کرونا محافظت نمی کند و به ویژه در فضاهای بسته با وجود 
استفاده از ماسک، باز هم احتمال ابتال به این بیماری وجود دارد.«
به گزارش سپید، سید محمد جزایری در گفت وگو با ایرنا اظهار 
داشت: »ماسک ها محافظت کامل برای افراد ایجاد نمی کنند و 
در کنار آن باید سایر توصیه های بهداشتی مانند فاصله گذاری، 

دوری از تجمعات، باز گذاشتن در و پنجره ها برای ایجاد تبادل 
هوا و شستن دست ها نیز رعایت شود.«

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان داشت: 
»هرچند ماسک تا حد زیادی از انتشار ویروس جلوگیری می کند 
و به خصوص در تجمعات تاکید بر استفاده آن شده است، اما 

به تنهایی محافظت کامل ایجاد نمی کند.«
جزایری گفت: »هرچند اطالعات ما در موارد مختلف درمان، کنترل 
و مهار ویروس کرونا هنوز ناقص است اما با سعی و تالش محققان 
و پژوهشگران اطالعات بیشتری از این ویروس به دست آمده 
است که به همین دلیل برخی موارد اعالم شده طی زمان، تغییر 
پیدا می کند.« وی افزود: »عالوه بر پروتکل بهداشتی مانند ماسک 
زدن و فاصله گذاری اجتماعی تا حد امکان از حضور در فضاهای 

محصور به خصوص برای طوالنی مدت باید خودداری شود.«
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: »در 
صورت اجبار، حتماً شرایط برای گردش هوا در این محیط ها فراهم 

شود تا کمتر در معرض بیماری کرونا قرار گیرید.«

جزایری گفت: »بررسی های محققان نشان می دهد که ویروس ها 
در اندازه کووید-۱۹ چند ساعت، حتی تا ۱۶ ساعت در داخل 
ذرات می توانند در هوا معلق بمانند که این موضوع به درجه 

حرارت و رطوبت محیط بستگی فراوانی دارد.«
رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران اظهار داشت: »ساعات معلق 
ماندن ویروس در هوا تقریبی است اما این موضوع تایید شده که 
ویروس در شرایط مناسب، چند ساعتی در هوا می تواند معلق بماند.«
وی ادامه داد: »بررسی های اخیر محققان نشان می دهد که امکان 
معلق ماندن چند ساعته ویروس کرونا وجود دارد. این موضوع 
عالوه بر اندازه ذره پراکنده شده در هوا به درجه حرارت و رطوبت 
محیط بستگی دارد.« جزایری تاکید کرد: »اخیراً متاآنالیزی در مورد 
امکان انتشار ویروس کرونا در هوا به خصوص در فضاهای بسته 
مانند اتوبوس، رستوران، کالس های آموزشی و آرایشگاه ها منتشر 
شده که نشان می دهد که امکان انتقال ویروس در این مکان وجود 
دارد و ۲۰ تا ۸۶ درصد از افرادی که در این محیط ها حضور 

داشته اند، متعاقباً به کووید-۱۹ مبتال شدند.«

آیا ماسک افراد را در مقابل ابتال به کرونا در فضاهای بسته مصون می کند؟ 

شماره ۱۸۱۲ ۱35 آذر ۱3۹۹
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محرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:  خبـر

زنجیره انتقال کرونا قطع شده است
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از مشارکت خوب مردم در 
رعایت پروتکل های بهداشتی و اجرای طرح محدودیت های کرونایی 
توسط دولت گفت: »زنجیره انتقال ویروس کرونا اکنون قطع شده اما 

این به منزله پایان این بیماری نیست.«
به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه 
این خبر خوشحال کننده است اما نگرانی من مربوط به پس از پایان 
محدودیت های دو هفته ای خواهد بود، اظهار داشت: »ادامه روند موجود 
و رعایت هرچه بیشتر پروتکل های بهداشتی توسط مردم سبب قطع 
زنجیره کرونا برای همیشه خواهد شد.« وی با بیان اینکه مردم نباید با 
توجه به کاهش موقت بیماری و آمار مرگ و میر فکر کنند که ویروس 
کرونا از بین رفته، گفت: »مردم نباید خاطره تلخ پس از اردیبهشت ماه 
امسال را فراموش کنند، زیرا به رغم اینکه در دو ماه ابتدای سال آمار 
ابتال و مرگ و میر بسیار کم شده بود به دلیل جدی نگرفتن، آمار تلفات 
بیماری کرونا پس از خرداد تا 1۰ روز پیش به مرز ۵۰۰ نفر هم رسید.«
این متخصص بیماری های عفونی با تاکید بر اینکه اگر پروتکل های 
بهداشتی جدی گرفته نشود همان آش و همان کاسه در انتظار مردم 
خواهد بود، اظهار داشت: »به نظر من آمار مراجعه به مراکز درمانی، 
ابتال، بستری و انتقال بیماری کرونا به دیگران به حدود ۶۰ درصد 
کاهش یافته زیرا به عنوان مثال اگر تا 1۰ روز پیش روزانه حدود 3۰ 

بیمار به مراکز درمانی مراجعه می کرد این رقم به ۶ نفر رسیده است.«
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه اجرای طرح محدودیت ها از 
سوی دولت تاثیرات خوبی در کاهش و کنترل کرونا داشته، افزود: »منع 
تردد بین شهری، جلوگیری از تردد شبانه و تعطیلی مکان های موجب 
تجمعات مردمی و دیگر سخت گیری های اعالم شده با مشارکت 
خوب مردم سبب قطع زنجیره کرونا شد.« محرز با بیان اینکه مراجع 
مختلف در سطح کشور حکایت جدی از کاهش بیماری کرونا دارد، 
در خصوص ادامه تعطیالت توسط دولت برای هفته آینده نیز گفت: 

»با توجه به برخی عوارض اجرای این طرح در خصوص مشکالت 
اقتصادی، بیکاری و آثار روانی آن موافق ادامه تعطیالت نیستم اما موافق 
ادامه اعمال برخی محدودیت ها از قبیل تعطیلی رستوران ها، باشگاه های 
ورزشی و مکان هایی که موجب تشکیل تجمعات مردمی می شود، هستم.«

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه موضوع اقتصادی کمتر از 
کووید19 نیست، تصریح کرد: »برای جلوگیری از آثار منفی و مشکالت 
آن دسته از افراد که با تعطیلی کسب و کار آسیب پذیر هستند باید توجه 
جدی شود که در این صورت می توان اینگونه طرح ها را به خوبی تا 

ریشه کنی کرونا ادامه داد.«
وی اظهار داشت: »در مجموع عالوه بر مشارکت مردم، اجرای طرح 
محدویت ها در قالب مسدود کردن جاده ها، جلوگیری از شب نشینی و 
دورهمی های خانوادگی با محدودیت تردد شبانه در حال حاضر شاهد 
کاهش و کنترل بیماری کرونا هستیم.« این متخصص بیماری های عفونی 
در خصوص آخرین وضعیت تایید واکسن کرونا نیز گفت: »شنیده ها 
حاکی از آن است که سازمان جهانی بهداشت برای پیش خرید واکسن 

کووید19 به کشورهای مختلف دنیا پیشنهاد داده است.«
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص واکسن ایرانی کرونا نیز گفت: 
»واکسن تولید شده به دست متخصصان ایرانی با موفقیت مراحل تست 

حیوانی را پشت سر گذاشته و منتظر نتیجه تست انسانی آن هستیم.«

مدیر کل حوزه ریاست سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به از 
دست دادن حس بویایی و چشایی در ابتال به کرونا گفت: »این 
عالئم معموالً در مراحل اولیه بیماری نمود پیدا می کند، این عالئم 

خوش خیم است و ماندگار نیست.«
به گزارش سپید، بابک پورقلیچ در گفت وگو با فارس با اشاره به 
از دست دادن حس بویایی و چشایی در ابتال به کرونا گفت: »این 
عالئم معموالً در مراحل اولیه بیماری نمود پیدا می کند. این عالئم 
خوش خیم است و ماندگار نیست. بیماران حتماً با پزشک مشورت 
کنند. از دست رفتن حس بویایی و چشایی از عالئم کوتاه مدت 
کرونا است و طی دو تا سه هفته از بین می رود اما اگر ادامه دار باشد 

باید از موادی که عصب بویایی را تحریک می کند استفاده کرد.«
وی با تاکید بر الزام قرنطینه دوهفتگی بیماران کرونایی در منزل اظهار 
داشت: »عموماً تمام افرادی که تشخیص اولیه کرونا را داشته اند 
یعنی با پزشک مشورت کردند و با استفاده از مشاوره سامانه های 
تشخیص کرونا متوجه شدند به احتمال زیاد به کرونا مبتال هستند 

باید 14 روز در خانه بمانند.«
پورقلیچ درباره افرادی که عالئم شدید کووید19 دارند، اظهار داشت: 
»مدت قرنطینه بستگی به شدت بیماری دارد. برخی مجبورند به 
واسطه این بیماری در بیمارستان بستری شوند و بهبود دیرتری 
داشته باشند. این افراد باید یک یا دو هفته بیشتر از افراد دیگر در 

قرنطینه بمانند ولی چون بیش از 8۰ درصد افراد بی عالمت یا با 
عالمت کم و متوسط هستند همان دو هفته قرنطینه کفایت می کند.«

کدام عالئم کرونا ماندگار نیست؟ 

مسئول گروه آموزش و ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با اشاره به شیوع باالی بیماری کووید19 در سطح جامعه، 
گفت: »برای حفاظت از سالمت و جان عزیزان خود و قطع زنجیره 
انتقال بیماری چاره ای جز رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی 

و رعایت محدودیت های اعمال شده نداریم.«
به گزارش سپید، شهال قنبری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تحقیقات 
انجام شده در خصوص موثرترین عوامل خطر در انتشار و شیوع 
بیماری کووید19 به دورهمی ها و جمع های کوچک خانگی اشاره 
کرد و گفت: »بر اساس آخرین مطالعات منتشر شده در مجالت 
معتبری همچون نیچر؛ دورهمی های کوچک بیشترین نقش را در 

انتقال و شیوع بیماری داشته است.«
وی ضمن تاکید بر پرهیز از برگزاری دورهمی های کوچک خانگی، 
افزود: »در این مقاله سهم دورهمی های کوچک در کنترل بیماری 
کووید19 را 83 درصد اعالم کرده اند، یعنی با خودداری از دورهمی های 

کوچک می توان تا 83 درصد انتقال بیماری را کنترل کرد.«
این کارشناس آموزش و ارتقای سالمت با بیان اینکه مطمئناً در هر 

خانواده  افراد شاغل و کسانی که در بیرون از خانه با دیگران تعامل 
داشته حضور دارند، گفت: »درصورتی که این افراد دستورالعمل های 
بهداشتی را رعایت نکنند می توانند باعث انتقال ویروس و بیماری 
شوند و در دوره ای که هنوز عالئم بیماری نمایان نشده به عنوان 
ناقالن خاموش و بدون عالمت شانس انتقال بیماری را افزایش دهند، 
از طرفی با حضور در جمع ها و دورهمی های خانوادگی به خصوص 
در جمع هایی که افراد سالمند خانواده نیز حضور دارند، وجود این 
افراد می تواند به ابتالی این افراد آسیب پذیر و در معرض خطر منجر 
شود، بنابراین پرهیز و اجتناب از حضور در دورهمی های خانگی به 
خصوص در زمان پیک و شیوع باالی بیماری اکیداً توصیه می شود.«

با رعایت سه اصل اساسی پوشش ماسک،  قنبری ضمن تاکید 
شست وشوی مداوم دست ها و رعایت فاصله گذاری فیزیکی جهت 
پیشگیری از ابتال و شیوع بیماری، اظهار کرد: »یکی از اصلی ترین 
عوامل شیوع بیماری به خصوص در فصل سرد سال؛ حضور بیشتر 
افراد در فضاهای بسته و بدون تهویه مناسب هواست. در این میان، 
مدت زمان حضور و رعایت دقیق پروتکل ها نیز اهمیت دارد که 

بسیاری از این اصول در جمع های خانگی و کوچک رعایت نمی شود.«
وی همچنین گفت: »بنابراین عالوه بر رعایت 3 اصل قبلی، مدت 
زمان قرارگیری در محیط های بسته و نوع تهویه فضا؛ حتی در صورت 

پوشیدن ماسک نیز می تواند عامل انتشار و انتقال ویروس باشد.«
قنبری با بیان اینکه رعایت هر یک از 3 اصل شست وشو و ضدعفونی 
مداوم دست ها، پوشش ماسک و فاصله گذاری فیزیکی به تنهایی 
موثر نبوده و هر 3 آنها مکمل هم هستند، گفت: »مجموعه این 
عوامل باهم می توانند در کاهش انتقال و قطع زنجیره بیماری موثر 
و کمک کننده باشند.« قنبری ضمن درخواست از شهروندان جهت 
رعایت هرچه بیشتر پروتکل های بهداشتی و اصول محدودیت های 
هوشمند، گفت: »اگر مسئوالنه به وظایف خود در قبال دیگران 
پایبند نباشیم هرگز نمی توانیم شاهد مهار و کنترل اپیدمی باشیم و 
همچنان باید روزانه شاهد مرگ هموطنان و عزیزان خود باشیم؛ 
برای حفاظت از سالمت و جان عزیزان خود و قطع زنجیره انتقال 
بیماری چاره ای جز رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و 

رعایت محدودیت های اعمال شده نداریم.«

کاهش ۸۳ درصدی انتقال کرونا با خودداری از دورهمی های کوچک



واکنش وزارت بهداشت درخصوص مرگ یک بیمار در اتاق عمل بیمارستان امام خمینی جیرفت:

شواهدی دال بر قصور پزشکی محرز نشد
وزارت بهداشت پیرو انتشار خبری با عنوان »علت مرگ 
یک بیمار در اتاق عمل بیمارستان امام خمینی جیرفت 
چه بود؟«، در پاسخی عنوان کرد: »در پی این اتفاق کمیته 
بررسی علل مرگ و میرهای ناخواسته با حضور پزشکان 
متخصص بیمارستان، جراح اعصاب متخصصان بیهوشی، 
جراح عمومی، ریاست بیمارستان، مدیریت بیمارستان و 

متخصص قلب برگزار شد که شواهدی دال بر قصور پزشکی محرز نشد.«
به گزارش سپید، متن جوابیه مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزشی به انتشار این خبر به شرح زیر می باشد: بیمار مذکور مورخ ۲۷ آبان ماه سال جاری در 
مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان امام خمینی جیرفت تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار 

گرفته و طبق روال عادی اتاق عمل متخصص بیهوشی همراه با کارشناس بیهوشی در زمان 
جراحی بر بالین بیمار حاضر و عمل را پایش کرده است که به طور ناگهانی بیمار در حین 
عمل جراحی دچار افت ضربان قلب می شود )به ندرت و به دالیلی مانند بیماری های زمینه ای 
و مواردی از این قبیل ممکن است اتفاق بیافتد( که بالفاصله احیای بیمار توسط متخصص 
بیهوشی، کارشناس بیهوشی و جراح بیمار صورت می گیرد. همچنین در این حین متخصص 

بیهوشی دیگری نیزجهت کمک به تیم احیا ملحق می شود.
گفتنی است، متخصص قلب نیز بر بالین بیمار جهت اقدامات احیا حاضر شده اما متاسفانه احیا 
موفقیت آمیز نبوده است و بیمار فوت می کند. در پی این اتفاق کمیته  بررسی علل مرگ و میرهای 
ناخواسته با حضور پزشکان متخصص بیمارستان، جراح اعصاب متخصصان بیهوشی، جراح 
عمومی، ریاست بیمارستان، مدیریت بیمارستان و متخصص قلب برگزار شد که شواهدی دال 
بر قصور پزشکی محرز نشد. در این جلسه پس از ارائه گزارشات تحلیلی، پرونده بیمار جهت 
بررسی دقیق تر به کمیته علمی مرگ و میر دانشگاه و پزشکی قانونی ارجاع داده شده و هنوز 

پرونده بیمار در حال بررسی است.ایسنا

خبـر

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری: 

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
 ۳۰ تدوین  از  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
استاندارد دارویی جدید تا پایان سال خبر داد.
علمی  معاونت  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
قانعی  مصطفی  جمهوری،  ریاست  وفناوری 
افزود: »استاندارد دارویی یکی از حساس ترین 
مواردی است که در تولید دارو مورد توجه 
یک  آن  دقیق  استانداردهای  تدوین  و  بوده 

ضرورت ملی است.«
وی تاکید کرد: »ایران یکی از کشورهای پیشرو 
در حوزه تولید دارو و تامین این نیاز حیاتی در 
منطقه است. البته جایگاه ایران در دنیا هم قابل 
توجه است، اما صرف تولید دارو مهم نیست؛ 
بلکه برای جهانی شدن این صنعت باید تالش 
کرد داروهای تولیدی منطبق با استانداردهای 

ملی و بین المللی عرضه شود.«
وی بیان کرد: »تدوین ۳۰ استاندارد جدید در 
حوزه تولیدات دارویی یکی از همین اقدامات 
است که با تالش ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 

حال  در  این حوزه  با  مرتبط  نهادهای  دیگر 
انجام است و تا پایان سال محقق می شود.«

قانعی یادآور شد: »در حال حاضر نام ایران 

با تولید ۲۲ داروی زیستی در میان ۵ کشور 
آسیا  در  محصوالت  این  تولیدکننده  نخست 
تالش  با  که  افتخاری  شده؛  ضبط  و  ثبت 

به ثمر نشسته  نوآوری  فناوری و  زیست بوم 
شتاب دهنده ها  ایجاد  با  اقدامات  این  است. 
عنوان کشوری  به  را  ایران  و  گرفته  سرعت 
به دنیا معرفی کرده است.« صاحب فناوری 

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، یکی از اولویت های 
ستاد در این سال ها را رونق دادن به تولید داروهای 
با  داروهایی  »تولید  گفت:  و  برشمرد  زیستی 
ایران را به رقیبی برای دیگر  فناوری پیچیده 

کشورها بدل کرده است.«
وی ادامه داد: »سرآمدان علمی کشور در حوزه 
تولید داروهای زیستی تالشی مضاعف دارند 
و تا پایان سال ۳۰ استاندارد دارویی جدید 
تدوین می شود تا به داروسازان ابالغ شود.«
ستاد توسعه زیست فناوری یکی از ۱۲ ستاد 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  در  فعال 
ماه   دی   ۷۰۵ جلسه  در  که  است  جمهوری 
۱۳۹۰  شورای عالی انقالب فرهنگی مصوبه 
به  فناوری«  زیست  توسعه  ستاد  »تشکیل 

رسید. تصویب 

۳۰استانداردداروییجدیدتاپایانامسالتدوینمیشود

شماره ۱8۱۲ ۱۳7 آذر ۱۳۹۹

وزارت  برنامه ریزی  و  منابع  مدیریت،  توسعه  معاون 
بهداشت گفت: »با تامین مالی برای جذب و به کارگیری 
۳۰ هزار نیروی انسانی جدید از سوی سازمان برنامه و 
نیازهای حوزه سالمت کشور  از  بودجه،  بخش عمده ای 

می شود.« رفع 
از  »یکی  افزود:  نژاد  تقوی  سیدکامل  سپید،  گزارش  به 
رفع  اخیر،  سال  دو  در  نظر  مورد  اولویت های  مهم ترین 
کمبودهای موجود و تامین نیروی انسانی فعال بیمارستان ها 
کشور  در  شده  راه اندازی  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  و 

است.« بوده 
وی تصریح کرد: »با تامین مالی مجوز جذب ۳۰ هزار نیروی 
انسانی جدید که  بخش عمده ای از آن ها در بیمارستان ها، 

مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های اورژانس شروع به کار 
بسیار  بارکاری  از  که  داشت  انتظار  می توان  کرد،  خواهند 
علوم  دانشگاه های  ناپذیر  خستگی  و  پرتالش  کادر  باالی 

پزشکی و مدافعان سالمت کشور کاسته شود.«
تقوی نژاد تاکید کرد: »با بکارگیری این نیروها، تعداد افرادی 
به  می شوند  بهداشت  وزارت  جذب  اخیر  سال   ۲ در  که 
بیش از ۵۰هزار نفر خواهد رسید که انشاءاهلل شاهد تحول 
عظیم و تاثیرگذار در حوزه منابع دانشگاه های علوم پزشکی 

بود.« کشور خواهیم 
به گزارش وبدا، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی 
آزمون  »دفترچه  شد:  یادآور  همچنین  بهداشت  وزارت 
برای بکارگیری تعداد۷هزار نفر از محل مجوزهای قبلی 

در دی ماه سال جاری منتشر و آزمون استخدامی نیز در 
می شود.« برگزار  ماه  بهمن  آخر  هفته 

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت: 

تامین اعتبار استخدام 30 هزار نیروی انسانی جدید انجام شد



نایب رئیس انجمن داروسازان تهران مطرح کرد

پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز جهانی افراد دارای ناتوانی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی به مناسبت 
روز جهانی افراد دارای ناتوانی و معلولیت، تصریح کرد: 
»وزارت بهداشت با تاکید بر پیشگیری از معلولیت و ناتوانی 
از طریق ارائه آموزش های خود مراقبتی و ادغام خدمات 
توانبخشی در نظام شبکه بهداشتی، بر آن است که گام های 

اساسی در این خصوص بردارد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن پیام سعید نمکی به شرح زیر است: نامگذاری 13 آذر مصادف 
با 3 دسامبر ۲۰۲1 به عنوان روز جهانی افراد دارای ناتوانی و معلولیت بیانگر این است که جامعه 
جهانی به درک کامل و فهم درستی از این که معلولیت بخشی از شرایط انسان امروزی است، رسیده 
است. برآوردهای سازمان جهانی بهداشت حاکی است جمعیت قابل توجهی از افراد به نوعی با 
این شرایط مواجه می شوند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر پیشگیری از 

معلولیت و ناتوانی از طریق ارائه آموزش های خود مراقبتی و ادغام خدمات توانبخشی در نظام 
شبکه بهداشتی، برآن است که گام های اساسی در این خصوص بردارد.

از آنجایی که خدمات توانبخشی عالوه بر بُعد پزشکی دارای ابعاد مختلفی از جمله آموزشی، 
اجتماعی و حرفه ای است، اجرای برنامه های کارآمد و به روز، نیاز به همکاری بین بخشی و 
استفاده از ظرفیت سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی با تاکید بر سازمان های مردم نهاد 
به ویژه خیرین محترم دارد. در این صورت با ارائه خدمات گسترده به افراد دارای معلولیت 
توانبخشی  نمود.  ادا  را  این عزیزان  به  از مسئولیت جامعه  و خانواده هایشان می توان بخشی 
پزشکی از مسئولیتهای این وزارت است و تداوم و ارتقای خدمات، وابسته به پوشش بیمه ای 
آن می باشد. هر چند بخشی از خدمات بازتوانی با پیگیری های انجام شده تحت پوشش بیمه 
قرار گرفته است؛ اما گسترش تدریجی پوشش اقدامات توانبخشی پزشکی کماکان از اولویتهای 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. امید است با تدوین و اجرای برنامه جامع 

خدمات توانبخشی پزشکی، مشکالت این قشر عزیز در آینده نزدیک کاهش یابد.
دکتر سعید نمکی

دولت

دارو

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در واکنش به 
برخی اظهارات مبنی بر کیفیت پایین برخی ماسک های 
تولیدی در کشور، گفت: »اگر داروخانه ها در دو الی سه 
ماهه اخیر که سازمان غذا و دارو وارد استانداردسازی 
و نظارت بر کیفیت ماسک ها شده، از شرکت های 
رسمی پخش، ماسک خریداری کرده اند، استاندارد 

در آن ها قطعاً رعایت شده است.«
به گزارش سپید، بهمن صبور در گفت وگو با ایسنا 
درباره کیفیت ماسک هایی که در بازار وجود دارد، 
گفت: »باید توجه کرد که میزان تولید ماسک قبل از 
شیوع کرونا، روزانه کمتر از ۵۰۰ هزار عدد بود. بر 
همین اساس با شیوع کرونا در کشور، میزان مصرف 
به شدت باال رفت و به نوعی با کمبود ماسک به ویژه 

در مراکز درمانی مواجه شدیم.«
وی با بیان اینکه باید توجه کرد که انواع مختلف 
»به  افزود:  دارند،  متفاوتی  کاربردهای  ماسک ها 
عنوان مثال ماسک هایN 9۵ در  بخش های جراحی، 
بیمارستان ها و... به کار می روند و نیازی نیست که 
مردم در سطح شهر این ماسک را استفاده کنند. ماسک 
استانداردی که مردم می توانند استفاده کنند، ماسک های 
سه الیه پرستاری است که استانداردهای آن هم به 
این صورت است که الیه بیرونی و داخلی آن باید 
اِسپان باند و الیه وسط آن هم مِلت بلون باشد. البته 
الیه های بیرونی و داخلی می تواند اس ام اس هم 
باشد که ترکیبی از ملت بلون و اسپان باند است که 
ضریب محافظت ماسک را باال می رود. این ماسک ها 

استاندارد بوده و مشکلی ندارند.«
صبور ادامه داد: »البته در فاز اول تولید ماسک در 
ابتدای کرونا، از آنجایی که با کمبود ماسک مواجه 
شدیم، بسیاری از تولیدی ها به سمت تولید ماسک 
رفتند و در فاز اول برای مان کمیت مهم بود. البته در 
همان زمان هم وزارت بهداشت دستورالعملی به 
تولیدی ها ارائه داده بود که بر اساس آن ماسک تولید 
کنند، اما در حال حاضر به نقطه ای رسیدیم که اعالم 
می شود که حتی تا 3۰ میلیون ماسک هم در روز 
تولید می کنیم و حاال باید بر روی کیفیت کار کنیم.«
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: »بر همین 
اساس هم وزارت بهداشت به کارخانه هایی اجازه 
تولید و توزیع ماسک می دهد که استانداردهای وزارت 
بهداشت را رعایت می کنند؛ به طوری که ماسک ها 

را به مراکز کنترل کیفیت مانند سازمان انرژی اتمی 
و مراکز دیگر می فرستند و گواهی هایی می گیرند که 
نشان دهد میزان محافظت آن ها باالی ۶۰، ۷۰ تا ۸۰ 
درصد است. البته تاسف مان از این بابت است که 
نهادی نیست که یک کنترل کلی بر ماسک هایی داشته 
باشد که وارد بازار می شود. زیرا ماسک دو الیه، یک 
الیه و ماسک هایی که پارچه آن ها از اسپان نیست نیز 

در بازار وجود دارد.«
صبور تاکید کرد: »البته سازمان غذا و دارو سامانه ای 
را به داروخانه ها معرفی کرده است که می توانند از 
طریق آن ماسک های سه الیه ای را که کد IRC دارند 
و در سامانه تی تک ثبت شده اند، چک کرده و از این 
طریق کیفیت ماسک را بررسی کنند. بنابراین نظارتی 
روی این ماسک ها وجود دارد که نشان می دهد جنس 
ماسک چیست و ِگَرم ملت بلون آن چقدر است. حال 
اگر ماسک ها این استانداردها را داشته باشند، توسط 
شرکت های پخش رسمی مجاز به توزیع در سطح 
 IMED داروخانه ها هستند. این ماسک ها هم کد
دارند و هم در سامانه تی تک ثبت شده اند و طبق 
فاکتور رسمی توزیع می شوند. ماسک های دیگری 
که دارند تولید می شوند نیز باید به سمت دریافت این 
استانداردها روند و در این صورت وارد چرخه توزیع 
شوند که در این زمینه وزارت صمت، وزارت بهداشت 
و نهادهای ناظر باید نظارت کافی داشته باشند که 
ماسک های غیراستاندارد وارد چرخه مصرف نشوند.«
وی گفت: »برخی تولیدی های ماسک در جایی ثبت 
نشده اند و همچنان کار می کنند. حال یک نهاد باالدستی 
باید بر روی نحوه تولید و استاندارد این ماسک ها هم 
نظارت داشته باشد که خارج از چارچوب استاندارد 

نباشند. ماسک استاندارد، در کمترین حالت ۶۰ تا ۷۰ 
درصد محافظت می دهد و اگر همه افراد استفاده کنند 
و پروتکل ها را هم رعایت کنند، به احتمال 99 درصد 
به کرونا مبتال نمی شوند، اما اگر ماسک غیراستاندارد 
باشد، ذرات ریز و قطرات تنفسی با یک عطسه و 
سرفه از ماسک عبور می کند. پیشنهادمان این است 
که نهادهای نظارتی که به تولید ورود کردند و تولید 
کمی ماسک مناسب شد، به کیفیت هم ورود کنند و 
استانداردهای سختگیرانه ای اعمال کنند تا ماسک های 

فاقد استاندارد از چرخه تولید خارج شوند.«
صبور تاکید کرد: »اگر داروخانه ها در دو سه ماهه اخیر 
که سازمان غذا و دارو وارد استانداردسازی و نظارت 
بر کیفیت ماسک ها شده است، از شرکت های رسمی 
پخش، ماسک خریداری کرده اند، استاندارد در آن ها 
قطعا رعایت شده است. برندها و کارخانه هایی هم که 
ماسک استاندارد تولید می کنند و کد IRC دارند، در 
سامانه سازمان غذا و دارو مشخص شده اند. در کل 
کشور تعدادی شرکت ثبت شده که استانداردها را 
رعایت کردند و مجوز توزیع در داروخانه و مراکز 
درمانی را دارند.« وی تاکید کرد: »در عین حال راهکار 
اصلی برای استانداردسازی سایر ماسک هایی که در 

بازار وجود دارد، نظارت است.«
پرستاری  الیه  سه  ماسک  »قیمت  گفت:  صبور 
درب کارخانه 1۰۵۰، قیمت پخش 11۵۵ و قیمت 
مصرف کننده 13۰۰ تومان است.« وی همچنین گفت: 
»مردم اگر خواستند بررسی کنند، ماسک سه الیه ای 
را بشکافند پارچه ملت بلون مانند دستمال کاغذی 
باشد و اگر این پارچه وسط الیه بیرونی و داخلی 

است، استانداردهای وزارت بهداشت را دارا است.«

دبیر انجمن داروسازان تهران:ماسک های غیراستاندارد در بازار
واکسن آنفلوانزا می تواند 

برای افراد پر خطر، مفید باشد

اعالم  تهران  داروسازان  انجمن  دبیر 
کرد: »گرچه زمان طالیی تزریق واکسن 
آن  تزریق  اما  است،  گذشته  آنفلوانزا 
خطر  معرض  در  گروه های  برای 

باشد.« مفید  می تواند 
در  دری  محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایسنا درباره ورود محموله 
توزیع  برای  آنفلوانزا  واکسن  جدید 
»هنوز  گفت:  کشور،  در  داروخانه ای 
چیزی در این باره به ما اعالم نکرده اند.«
وی افزود: »البته با توجه به اینکه زمان 
گذشته  آنفلوانزا  واکسن  تزریق  طالیی 
در  کرونا  شیوع  به  توجه  با  اما  است، 
کشور، همچنان می تواند برای گروه های 

در معرض خطر مفید باشد.«

دری ادامه داد: »بنابراین تزریق واکسن 
آنفلوانزا در این موقع از سال نیز برای 
به  مبتالیان  باردار،  زنان  مسن،  افراد 
دیابتی ها،  مانند  زمینه ای  بیماری های 
مبتالیان به بیماری های قلبی و عروقی 

و. .. می تواند مفید باشد.«
دری با بیان اینکه معموالً از زمان تزریق 
ایمنی  واکسن آنفلوانزا تا زمان ایجاد 
در بدن دو هفته طول می کشد، اظهار 
می کنیم  توصیه  اساس  این  »بر  کرد: 
در  افراد  شد،  توزیع  واکسن  اگر  که 
معرض خطر آن را تزریق کنند. بنابراین 
واکسن  تزریق  طالیی  زمان  اینکه  با 
گذشته اما همچنان می تواند برای این 

باشد.« مفید  گروه ها 
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میر محمدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد

در نامه وزیر بهداشت به رئیس مجلس اعالم شد
ممنوعیت برگزاری جلسات بیش از ۱۵ نفر در شهرهای قرمز

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به 
رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: »طبق مصوبه 
ستاد ملی مدیریت کرونا برگزاری جلسات بیش از ۱۵ 
نفر در شهرهای با وضعیت قرمز مانند تهران ممنوع است 
و این مصوبه در برگزاری جلسات مجلس لحاظ شود.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در این نامه به محمد 
باقر قالیباف نوشت: »طبق مصوبه چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در ۲۴ 
آبان ۹۹، برگزاری جلسات در شهرهای قرمز تا سقف ۱۵ نفر با رعایت پروتکل مربوطه 

مجاز است و کالنشهر تهران نیز مبتنی بر شاخص موجود تا دو هفته آینده از وضعیت قرمز 
برخوردار است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مفاد مصوبه مذکور در برگزاری جلسات 

مجلس محترم لحاظ گردد.«
محدودیت های جدید کرونایی از شنبه اول آذر در ۴۴۸ شهر شامل ۱۶۰ شهر با وضعیت 
قرمز، ۲۰۸ شهر با وضعیت نارنجی و ۸۰ شهر با وضعیت زرد به مدت دو هفته اجرا می شود.

بر اساس این محدودیت ها مشاغل غیر ضروری در شهرهای قرمز و نارنجی تعطیل می شوند، 
ادارات دولتی در حد تعطیل و با حداقل کارکنان فعالیت می کنند، تردد بین شهری با خودروهای 
پالک غیر بومی ممنوع است و هر گونه تردد با خودرو از ساعت ۲۱ تا چهار صبح در شهرهای 
قرمز ممنوع است. با اجرای این محدودیت ها ۸۷ شهر از وضعیت قرمز کرونا خارج شدند.

بر اساس این مصوبه برگزاری جلسات باالی ۱۵ نفر در شهرهای قرمز و جلسات باالی ۲۰ 
نفر در شهرهای نارنجی ممنوع است.ایرنا

خبـر

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان 
این  که ارز دولتی تخصیص یافته به واردات داروها 
باید حذف و حمایت بیمه  ای بیشتر شود، گفت: »اگر 
سامانه تی  تک به طور جامع اجرا و استفاده شود، 
قاچاق معکوس دارو در کشور ایجاد نخواهد شد.«
به گزارش سپید، سید جلیل میرمحمدی با بیان 
این  که به دلیل واردات داروها با ارز دولتی ۴۲۰۰ 
تومانی، قیمت دارو در ایران نسبت به کشورهای 
همجوار پایین  تر است، اظهار کرد: »به دلیل این 
اختالف قیمتی، سودجویان داروها را از کشور ما 
به کشورهای همسایه قاچاق می  کنند و در آن  جا 

به فروش می  رسانند.«
وی با ارائه مثالی ادامه داد: »فرض کنید قیمت 

دارویی که می  خواهیم وارد کشور کنیم، یک دالر 
باشد؛ قیمت این دارو با ارز دولتی، ۴۲۰۰ تومان 
می  شود اما همین دارو در خارج از کشور با ارز 
آزاد )که نرخ آن بین ۲۰ تا 3۰ هزار تومان است( 
به فروش می  رسد و بنابراین سود زیادی به جیب 

قاچاقچیان دارو وارد می  شود.«
میرمحمدی با بیان این  که به دلیل تخصیص ارز 
دولتی به واردات داروها، زمینه سوءاستفاده برای 
سودجویان فراهم می  شود، تصریح کرد: »راهکار 
این است که به جای آن  که دارو با ارز دولتی وارد 
شود، با ارز نیمایی وارد کشور شود تا قیمت آن با 
کشورهای همجوار تقریباً یکسان شود و انگیزه  ای 
برای قاچاق معکوس دارو به وجود نیاید؛ از سوی 

دیگر برای آن  که بیمار متحمل افزایش قیمت دارو، 
ناشی از حذف ارز دولتی دارو نشود، باید حمایت 
بیمه  ای را افزایش دهیم که برای این   کار به  جای 
آن  که یارانه در مبدأ برای ورود دارو داده شود، باید 

آن را به بیمه  ها بدهیم.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: »اعضای مجلس پیگیر 
حذف ارز دولتی برای واردات داروها هستند و 
باید مابه  التفاوت ارزی به بیمه  ها پرداخت شود تا 
حمایت بیمه  ای افزایش یابد و مردم دچار افزایش 

هزینه  های درمانی و دارویی نشوند.«
وی درباره اهمیت استفاده از سامانه »تی  تک« در 
جلوگیری از پدیده قاچاق معکوس گفت: »داروهایی 
که از خارج از کشور وارد می  شوند در سامانه تی  تک 
ثبت می  شوند و مسیر تأمین و توزیع دارو در این 
سامانه مشخص می  شود؛ یعنی مشخص می  شود 
که دارو چگونه وارد شده و به دست کدام شرکت 
پخش، انبار و داروخانه و بیمار رسیده است؛ بنابراین 
اگر این سامانه به طور جامع اجرا و استفاده شود 
انتظار می  رود که چیزی به نام قاچاق معکوس دارو 
در کشور ایجاد نشود اما متأسفانه امروزه ما شاهد 

قاچاق معکوس داروها هستیم.«
به گزارش تسنیم، وی متذکر شد: »باید استفاده از 
سامانه تی  تک افزایش   یابد و به نظر من با حذف 
ارز دولتی و پرداخت مابه  التفاوت ارزی به بیمه  ها، 

انگیزه استفاده از سامانه تی  تک نیز افزایش می  یابد.«

قاچاقمعکوسدارونتیجهعدماستفادهکاملازسامانهتیتک

اطالعیه

تمدید مهلت دریافت واکسن 
آنفلوآنزا رایگان پزشکان تهران

معاون توسعه منابع و مدیریت سازمان 
نظام پزشکی طی اطالعیه ای از آن دسته 
که  تهران  شهر  پزشکی  جامعه  اعضای 
رایگان  واکسن  دریافت  به  موفق  هنوز 
آنفلوانزا نشده اند درخواست کرد حداکثر 
خانوادگی،  نام  و  نام  آذر   ۱۵ تاریخ  تا 
شماره ملی و شماره نظام پزشکی خود 
را به شماره واتساپ متنی روابط عمومی 
»۰۹۱۲۸3۴۹۴۷۶« اعالم تا زمان مراجعه 

جهت واکسن برایشان ارسال شود.
به گزارش سپید، علی تاجرنیا طی اطالعیه ای 
از آن دسته اعضای جامعه پزشکی شهر 
تهران که هنوز موفق به دریافت واکسن 
رایگان آنفلوانزا نشده اند درخواست کرد 
حداکثر تا تاریخ ۱۵ آذر نام و نام خانوادگی، 
شماره ملی و شماره نظام پزشکی خود 
را به شماره واتساپ متنی روابط عمومی  
»۰۹۱۲۸3۴۹۴۷۶« اعالم تا زمان مراجعه 

جهت واکسن برایشان ارسال شود.
نظام  سازمان  عمومی  روبط  گزارش  به 
پزشکی، وی در پایان افزود: »با توجه به 
زمان تزریق این واکسن این مهلت به عنوان 
آخرین مهلت جامعه پزشکی برای واکسن 
خواهد بود و تحت هیچ شرایطی تمدید 

نخواهد شد.«
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رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت: 
»در نخستین گام جذب نیروی انسانی، اولویت جذب وزارت 

بهداشت با پرستاران است.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
انسانی در  نیروی  جوان در خصوص مجوز جذب 3۰ هزار 
وزارت بهداشت بیان کرد: »طی رایزنی های صورت گرفته از 
سوی وزارت بهداشت با سازمان برنامه و بودجه، این سازمان با 
ابالغ بخشنامه ای مجوز جذب 3۰ هزار نیروی انسانی در وزارت 

بهداشت را صادر کرد.«

وی ادامه داد: »در نخستین گام، اولویت مجوز جذب وزارت 
بهداشت با برترین همکاران اورژانس پیش بیمارستانی و  بخش 
بهداشتی کشور است البته الزم به ذکر است که  بخش عمده  جذب 
نیروی انسانی وزارت بهداشت منتسب به همکاران پرستار است، 
به طورکلی افراد پس از انجام و طی مراحل اداری از جمله گزینش 

در  بخش های ذی ربط استخدام خواهند شد.«
جهانپور در پایان رعایت دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی 
را یک امر ضروری دانست و اظهار کرد: »این موارد به شدت 
می تواند از فرسودگی و  خستگی کادر درمان جلوگیری کنند. البته 

هموطنان باید توجه داشته باشند عالوه بر رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، دستکش و شست وشوی 

مکرر دست ها از تردد های غیر ضروری پرهیز کنند.« 

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت: 

پرستاران اولویت جذب جدید وزارت بهداشت هستند



آمار همه گیری کرونا در جهان خبـر

تعداد مبتالیان از ۶۴ میلیون نفر گذشت

آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به ۶۴ میلیون و ۱۹۵ 
هزار و ۷۳۸ نفر رسیده و مرگ یک میلیون و ۴۸۶ هزار و ۸۴۴ نفر 

نیز بر اثر ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۴۴ میلیون و ۴۴۳ هزار 

و ۲۱۴ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ نیز بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۱۸ کشور 
و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در 

دنیا قربانی می گیرد.

آمریکا هم اکنون با بیش از ۱۴.۱ میلیون مبتال و بیش از ۲۷۶ هزار قربانی 
همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ 
قرار دارد. هند و برزیل نیز با آمار میلیونِی مبتالیان پس از آمریکا به 
ترتیب با بیش از ۹.۴ و ۶.۳ میلیون مبتال، جایگاه  دوم و سوم را در 

جهان به خود اختصاص داده اند.
همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاالت متحده، برزیل، هند 

و مکزیک به ترتیب رکورددارِ قربانیان این بیماری در دنیا هستند.
تعداد جان باختگان این بیماری در انگلیس نیز به ۶۰ هزار نفر 

نزدیک شده و این کشور تاکنون بیشترین قربانیان کرونا را در قاره 
سبز داشته است. به عالوه هم اکنون ایتالیا و فرانسه نیز بیش از ۵۰ 

هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ را گزارش کرده اند.
همچنین بنابر آمار رسمی، ایران، اسپانیا و روسیه نیز تاکنون آمار 

بیش از ۴۵ هزار جان باخته را ثبت کرده اند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان این 
بیماری در ۱۰ کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را 
تاکنون داشته اند تا صبح روز چهارشنبه به ترتیب به شرح زیر است:
و  مبتال، ۲۷۶ هزار  میلیون و ۱۰۸ هزار و ۶۰۶  آمریکا: ۱۴   .۱

۹۷۹ قربانی
۲. هند: ۹ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۷۱۰ مبتال، ۱۳۸ هزار و ۱۵۹ قربانی

۳. برزیل: شش میلیون و ۳۸۸ هزار و ۵۲۶ مبتال، ۱۷۳ هزار و 
۸۶۲ قربانی

۴. روسیه: دو میلیون و ۳۲۲ هزار و ۵۶ مبتال، ۴۰ هزار و ۴۶۴ قربانی
۵. فرانسه: دو میلیون و ۲۳۰ هزار و ۵۷۱ مبتال، ۵۳ هزار و ۵۰۶ قربانی
۶. اسپانیا: یک میلیون و ۶۷۳ هزار و ۲۰۲ مبتال، ۴۵ هزار و ۵۱۱ قربانی
۷. انگلیس: یک میلیون و ۶۴۳ هزار و ۸۶ مبتال، ۵۹ هزار و ۵۱ قربانی
۸. ایتالیا: یک میلیون و ۶۲۰ هزار و ۹۰۱ مبتال، ۵۶ هزار و ۳۶۱ قربانی

۹. آرژانتین: یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۵۷۰ مبتال، ۳۸ هزار و 
۹۲۸ قربانی

مبتال، ۳۶ هزار و  میلیون و ۳۲۴ هزار و ۷۹۲  ۱۰. کلمبیا: یک 
۹۳۴ قربانی

براساس آمار فوق در حال حاضر ۱۲ کشور اول این جدول، همگی 
از رقم یک میلیون ابتال عبور کرده  و پس از ایاالت متحده، هند و 
برزیل که سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند، همچنین 
کشورهای روسیه، فرانسه، اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، آرژانتین، کلمبیا، 

مکزیک و آلمان نیز بیش از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.

شماره 10۱۸۱۲ ۱۳ آذر ۱۳۹۹

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح چهارشنبه )۱۲ آذر( به مرز 
۶۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نزدیک شد و تعداد قربانیان این ویروس نیز به 

حدود یک میلیون و ۴۸۷ هزار نفر رسید. 
به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با بیش از ۱۴ میلیون و ۱۰۸ هزار مبتال، از نظر 
تعداد مبتالیان به این ویروس در رده اول قرار دارد و کشورهای هند، برزیل و روسیه 
در رده های دوم تا چهارم هستند. ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان کووید-۱۹ هم اکنون 
در رده چهاردهم قرار دارد. در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور اول جهان از نظر 

تعداد مبتالیان و تازه ترین آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

انگلیس اجازه استفاده از واکسن توسعه یافته 
در شرکت بیو ان تک را برای جلوگیری از ابتال 

به کووید۱۹ صادر کرد.
انگلیس  گاردین،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
به عنوان نخستین کشور غربی، اجازه استفاده 
در شرکت  یافته  توسعه  کووید۱۹  واکسن  از 
بیوان تک و فایزر را صادر کرد. به این ترتیب 
کرونا  با  مقابله  برای  عمومی  واکسیناسیون 

از هفته آینده در این کشور آغاز می شود.
محصوالت  و  داروها  قانونگذاری  سازمان 
استفاده  اجازه   )MHRA( انگلیس  درمانی 
اضطراری از این واکسن را صادر کرده است. 
هنوز  اروپا  و  آمریکا  که  است  درحالی  این 
به  اجازه ای  چنین  اعطای  برای  خود  تصمیم 

واکسن »بیو ان تک« را اعالم نکرده اند. هرچند 
سازمان MHRA  پس از خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا در یکم ژانویه مسئولیت اجازه 
برعهده  را  کشور  این  در  داروها  از  استفاده 
خواهد داشت، اما این سازمان هم اکنون تحت 
قوانین خاصی قدرت تصمیم گیری درباره تایید 

واکسن کووید۱۹ را دارد.
نخستین  کرده  اعالم  تک«  »بیوان  شرکت 
دوزهای واکسن کووید۱۹ در روزهای آینده 
دوز  میلیون   ۴۰ انگلیس  شد.  خواهد  توزیع 
به  اول  مرحله  در  که  است  خریده  را  آن  از 
بیماری  به  ابتال  ریسک  بیشترین  با  اقشاری 
تزریق خواهد شد. سخنگوی وزارت بهداشت 
گفت:  باره  این  در  اجتماعی  های  ومراقبت 
MHRA را برای تایید  دولت امروز توصیه 
واکسن کووید۱۹ شرکت های »بیو ان تک« و 

است.  کرده  قبول  استفاده  برای  فایزر 
یکی از نخستین گروه های دریافت کننده این 
واکسن در انگلیس ساکنان خانه های سالمندان 
بیو ان تک  و  فایزر  هستند.  آنها  پرستاران  و 
میلیون   ۵۰ میالدی   ۲۰۲۰ در  می کنند  ادعا 
دوز   میلیارد   ۱.۳ میالدی   ۲۰۲۱ پایان  تا  و 

می سازند. واکسن 

آمـار کـرونـا در جهـان تـا ۱۲ آذر آغاز واکسیناسیون کرونا در انگلیس از هفته آینده



محرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:  خبـر

موسسه تحقیقاتی رازی زیرنظر ریاست جمهوری اداره شود

به  اشاره  با  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  عضو 
اهمیت موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
انیستیتو  و  رازی  »موسسه های  گفت:  رازی 
پاستور با توجه به قدمتی که دارند باید تحت 

کنند.« فعالیت  جمهوری  ریاست  نظر 
اینکه  بیان  با  محرز  مینو  سپید،  گزارش  به 
سال   ۵۰ به  رازی  موسسه  از  من  شناخت 
پیش و دوران دانشجویی باز می گردد، اظهار 
داشت: »در آن زمان نیز رازی به عنوان یکی 

واکسن  تولید  و  تحقیق  مراکز  بزرگترین  از 
در دنیا مطرح بود و ما از  بخش های مختلف 

می کردیم.« بازدید  موسسه  این 
وی با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقالب 
وزارت  مجموعه  زیر  رازی  موسسه  اسالمی 
دلیل عدم  »به  افزود:  قرار گرفت،  کشاورزی 
توجه مدیران مربوطه متاسفانه شاهد افت این 
موسسه بودیم اما خوشبختانه چند سالی است 
بهتر شده و گویی  این مجموعه  که وضعیت 

جانی تازه به کالبد آن دمیده شده است.«
عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا بر ارزشمندی 
و گفت:  کرد  تاکید  رازی  موسسه  اهمیت  و 
»موسسه رازی از سرمایه های کشور است و 
با  باید  بلکه  برود،  بین  از  دهیم  اجازه  نباید 
ارتقا تجهیزات و امکانات آن در صدد پیشرفت 
هرچه بیشتر آن تالش کنیم، چراکه این حجم 
از تجربیات در حوزه واکسن سازی را در کمتر 

جایی از دنیا می توانیم پیدا کنیم.«

وی ادامه داد: »انبوهی از تجربیات در این 
سایر  به  می تواند  که  دارد  وجود  موسسه 
بتوانیم  تا  کند  کمک  واکسن سازی  مراکز 
رازی  همچون  موسساتی  از  بیشتری  تعداد 

باشیم.« داشته  کشور  در 
محرز خاطرنشان کرد: »دولت باید بیش از پیش 
به رازی توجه کند و الزم است از وضعیت 
علمی تحقیقاتی صرف خارج شده و به سمت 
کند  حرکت  تحقیقات  این  کردن  کاربردی 
و برای اصالت و رسالت علم واکسن سازی 

پذیرد.« صورت  تحقیقات 
وی تاکید کرد که 2 موسسه رازی و انستیتو 
دارند  که  قدمتی  به  توجه  با  ایران  پاستور 
باید زیر نظر  مستقیم ریاست جمهوری قرار 
حوزه  این  در  موسسات  سایر  به  تا  گیرند 

دهند. توسعه  و  کنند  کمک 
عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکید کرد: »ما 
باید واکسن را در کشور خودمان تولید کنیم 
چرا که زمانی که به واکسن احتیاج داریم به 
الزم  اساس  همین  بر  نمی دهند،  واکسن  ما 
است تمامی واکسن های انسانی، دام و طیور و 
همچنین کیت تشخیصی بیماری های ویروسی 

را در داخل کشور تولید کنیم.«
واردات  از  نارضایتی  ابراز  ضمن  وی 
واکسن های بی کیفیت از برخی کشورها گفت: 
وجود  ایران  در  واکسن  تولید  فنی  »دانش 
دارد، تنها باید عرصه و مواد اولیه با کیفیت 
را در اختیارشان قرار داد، از آن ها حمایت و 

تولیدات آنها را خریداری کرد.«
ایرنا، موسسه تحقیقات واکسن و  به گزارش 

سرم سازی رازی در کرج مستقر است.

شرکت آمریکایی فایزر و شریک داروسازی 
کردند  اعالم  بیون تک  آن،  شریک  آلمانِی 
تا  خواسته اند  اروپا  دارویی  آژانس  از  که 
کرونای  واکسن  از  استفاده مشروط  مجوز 

آنها را سریع تر صادر کند. تولید 
به گزارش سپید، این شرکت ها پیش از این 
درخواست مشابهی را در آمریکا، انگلیس، 
و  کرده اند  مطرح  ژاپن  و  کانادا  استرالیا،   
اگر  که  است  کرده  اعالم  بیون تک  شرکت 
واکسنش تایید شود می توان استفاده از آن را 
پیش از پایان سال 2۰2۰ در اروپا آغاز کرد. 
بیون تک گفته اند  و  فایزر  مسئوالن شرکت 
که آماده ارسال واکسن به هرجایی هستند.
این در حالی است که روز سه شنبه نیز شرکت 
مسئوالن  از  که  داد  خبر  ُمدرنا  آمریکایی 
تا  است  خواسته  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا 
تولیدی  واکسن  از  مشروط  استفاده  مجوز 
فایزر  واکسن  کنند.  صادر  را  شرکت  این 

و بیون تک که روی ۴۴ هزار نفر آزمایش 
شرکت ها،  این  مدیران  اعالم  طبق  شده، 
مورد  در  داشته و حتی  کارایی  ۹۵ درصد 
سالمندان که آسیب پذیرترند نیز ۹۴ درصد 

بوده است. اثربخش 
از سوی دیگر،  آژانس دارویی اروپا اعالم 
درباره  دسامبر   2۹ در  کرد طی جلسه ای 
واکسن »فایزر و بیون تک« تصمیم خواهد 
گرفت، گرچه سخنگوی این آژانس گفت 
 ۱2 تا  امکان آن را دارد که  نهاد  این  که 
ُمدرنا  شرکت  تولیدی  واکسن  دسامبر 

کند. تایید  را 
اورزوال فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا 
اعالم کرد: »اگر همه چیز خوب پیش برود 
اروپایی  شهروندان  واکسیناسیون  احتماال 

پیش از پایان سال آغاز خواهد شد.«
به گزارش یورونیوز، وی با تاکید بر آن که 
این کار گام بزرگی به سوی زندگی عادی 

خواهد بود از شهروندان اروپا خواست که 
تا پایان یافتِن واکسیناسیون مناسب برای از 

میان بردن این ویروس، همچنان به مقررات 
کنند.ایسنا عمل  بهداشتی 

فایزر و بیون تک خواستار مجوز اتحادیه اروپا برای توزیع واکسن خود شدند

شماره ۱8۱2 ۱311 آذر ۱3۹۹



رییس مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در منطقه خاورمیانه و شمال قاره آفریقا مطرح کرد

شماره 121812 13 آذر 1399

رییس مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در 
منطقه خاورمیانه و شمال قاره آفریقا تعداد مردان 
مبتال به HIV را بیشتر از زنان دانست و بیان کرد: 
»به  طور کلی تعداد مردان مبتال به HIV در ایران 
بیشتر است، اما در کشور ما اخیرا درصد زنان مبتال 
روند افزایشی پیدا کرده است و در سال های اخیر 
سرعت ابتال در زنان ایرانی بیشتر از مردان شده است.«
به گزارش سپید، حمید شریفی در گفت وگو با 
ایسنا با تاکید بر اینکه باید بین ابتال به اچ ای وی و 
ایدز تفاوت قائل شد، اظهار کرد: »وقتی ویروس 
اچ آی وی به هر دلیل از جمله تزریق، روابط جنسی 
و مادر به جنین وارد بدن انسان شود به فرد، مبتال 
به اچ ای وی می گویند. اما ایدز مراحل انتهایی ابتال 
است که سلول های دفاعی بدن کاهش می یابد و 
بدن سیستم ایمنی خود را از دست می دهد. حال 
اگر این شحص زود شناسایی و تحت درمان قرار 
گیرد می تواند فاز ایدز را به تعویق انداخته و حتی 

مثل انسان عادی به زندگی خود ادامه دهد.«
 HIV وی با بیان این مطلب که در شناسایی بیماران
در کشور و دنیا مشکل داریم، اظهار کرد: »پیش بینی 
می شود که در ایران تقریبا حدود ۶۰ تا ۶1 هزار نفر 
مبتال به HIV داشته باشیم که ما فقط حدود 22 
هزار و ۴۰۰ نفر آنها را شناسایی کردیم یعنی کمتر 
از ۴۰ درصد موارد مبتال به HIV شناسایی شده اند.«
و  اچ ای وی  مراقبت  تحقیقات  مرکز  رییس 
عفونت های آمیزشی که به  عنوان مرکز همکار سازمان 
جهانی بهداشت در زمینه مراقبت اچ آی وی در منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا در دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان فعال هستند ادامه داد: »طبق تعهد کشورها 
باید تا سال 2۰2۰، 9۰ درصد مبتالیان به اچ ای وی 
شناسایی شوند، 9۰ درصد افراد شناسایی شده تحت 
درمان قرار گیرند و 9۰ درصد از افراد شناسایی شده، 
ویروس در بدن آن ها سرکوب شود. همان گونه که 
شاهد هستید، مهم ترین خال در این میان، شناسایی 
موارد مبتالیان است. کشور خوشبختانه در قسمت 
درمان بیماران موفق تر بوده است اما نیاز اصلی برای 
درمان، شناسایی موارد مبتال است. با وجود اینکه 
کلیه مراحل تشخیص و درمان اچ ای وی در کشور 
رایگان است اما بنا به دالیلی افرادی که رفتارهای 
پرخطر جنسی یا تزریقی دارند برای آزمایش به 
مراکز درمانی تعیین شده مراجعه نمی کنند تا شناسایی 
شوند و این مهم یکی از مشکالت کشور ماست.«
وی در ادامه درباره الگوی ابتال به HIV در کشور 
 HIV نیز اظهار کرد: »در گذشته الگوی ابتال به
در کشور از روش های تزریقی بود اما در سال های 
اخیر الگوی جنسی از الگوی تزریقی سبقت گرفته 
است و در ۶ ماهه اول امسال بیشتر موارد شناسایی 
شده، به دلیل روابط جنسی کنترل نشده بوده است.«
این اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
درباره وضعیت زندگی مبتالیان به HIV در کشور 
نیز گفت: »تا کنون در کشور ایران بیش از ۴2 هزار 

فرد مبتال به HIV را تشخیص داده ایم که بیش از 
19 هزار نفر آن ها فوت کرده اند و حدود 22 هزار 
و ۴۰۰ نفر آنها زنده هستند که تعداد زیادی از آن ها 

تحت درمان قرار دارند.«
رییس مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در منطقه 
خاورمیانه و شمال قاره آفریقا در ادامه به الگوی ابتال در 
کشورهای دیگر اشاره و اظهار کرد: »در دنیا فاز جنسی 
ابتال به این بیماری بیشتر از تزریقی است اما الگوی 
هر کشور با کشور دیگر متفاوت تر است؛ به طور 
مثال، بیشتر کشورهای خاورمیانه زنان تن فروش، 
شرکای جنسی این زنان و مردان هم جنس گرا و 

شرکای جنسی آنها به HIV مبتال شده اند.«
شریفی با اشاره به اینکه باید به فاز تزریقی نیز 
اهمیت داد و به همه ابعاد بیماری توجه شود، 
افزود: »در دنیا برآورد می شود که حدود 38 میلیون 
نفر به HIV مبتال هستند. در سال 2۰19 برآورد 
شده یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به HIV مبتال 
شده اند و حدود ۶9۰ هزار نفر نیز به دلیل ابتال به 
HIV فوت کرده اند. در کل دنیا حدود ۶8 درصد 
مبتالیان شناسایی شده اند که این نشان دهنده این 
است که در مقایسه با عدد کمتر از ۴۰ درصد کشور 
ما، وضعیت دنیا بهتر بوده و الزم است در کشور 

بیشتر کار کنیم.«
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
بیان کرد: »در تمامی کشورهای دنیا تقریبا آمار اعالمی 
موارد مبتال به HIV با واقعیت متفاوت است و 
در بیشتر کشورهای منطقه آمار درستی ندارند که 
این یا مانند کشورهای عراق، سوریه و افغانستان به 
دلیل عدم وجود زیرساخت های بهداشتی است یا 
مانند بسیاری از کشورهای دنیا، تمایلی برای اعالم 
گزارش مبتالیان واقعی وجود ندارد تا مشخص شود 

که وضعیت کشورشان در این زمینه چگونه است.«
رییس مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در 
منطقه خاورمیانه و شمال قاره آفریقا تاکید کرد: 
 HIV وضعیت ایران در زمینه شناسایی و درمان«
در کشورهای منطقه از نظر سیستم بهداشتی و 
درمانی و شناسایی منحصر به فرد است و ایران 
بهترین سیستم ها نسبت به کشورهای منطقه حتی 
بهتر از کشورهایی مثل امارات و عربستان که از 

وضعیت مالی خوبی بهره می برند، دارد.«
وی تعداد مردان مبتال به HIV را بیشتر از زنان 
دانست و بیان کرد: »به  طور کلی تعداد مردان مبتال 
به HIV در ایران بیشتر است اما در کشور ما اخیرا 
درصد زنان مبتال روند افزایشی پیدا کرده است و 
در سال های اخیر سرعت ابتال در زنان ایرانی بیشتر 

از مردان شده است.«
شریفی با بیان اینکه HIV هیچ درمان قطعی ندارد، 
تصریح کرد: »درمان های فعلی خوشبختانه به گونه ای 
است که باعث سرکوبی ویروس شده و جلوی رشد 
و تکثیر ویروس آن را در بدن فرد مبتال می گیرند و 
حتی برخی از این داروها سبب می شود که ویروس 
موجود در بدن فرد مبتال از طریق خون و مایعات 
جنسی دفع نشده و در نتیجه اگر فرد روابطی هم 

داشته باشد باعث ابتالی فرد مقابل خود نشود.«
شریفی از شیوع کرونا در جهان و مشکالتی که 
برای افراد مبتال به HIV در این دوران بوجود 
آمد، سخن به میان آورد و اظهار کرد: »خوشبختانه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، 
برنامه  خوبی برای مبتالیان به HIV داشت تا 
درب  محرمانه  به صورت  افراد  این  داروهای 
خانه های آنها تحویل داده شود اما طبیعتاً این افراد 
در این دوران کرونایی نیز آسیب هایی دیده اند و با 

مشکالتی در این دوران مواجه شده اند.« این استاد 
اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: 
»متاسفانه بیشتر افراد مبتال به HIV از قشرهای 
پایین جامعه از نظر اجتماعی و اقتصادی هستند و 
در دوران کرونا ضربه های سنگینی متحمل شدند، 
به طوری که طبیعتا در مراجعه آنها به مراکز درمان 
و دریافت خدمات دیگر دچار مشکالتی شده اند 
و باید مدنظر داشت که سیستم ایمنی بدن این افراد 
ضعیف تر از سایر مردم است و شاید نیاز این افراد 

به مراقبت های بهداشتی بیشتر باشد.«
وی با بیان این مطلب که آماری از تعداد افرادی 
که در کشور وارد فاز ایدز شده اند نداریم و شاید 
آماری وزارت بهداشت داشته باشد که ما در اختیار 
نداریم، در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا همه 
افراد مبتال به HIV وارد فاز ایدز می شوند؟ گفت: 
»فرد مبتال می تواند سال ها در همان فاز HIV بماند 
و خیلی از موارد داریم که فرد تا بیش از 2۰ سال در 
فاز HIV باقی مانده است؛ لذا اگر سبک زندگی 
فردی سالم باشد و داروهای خود را منظم مصرف 
کند می تواند ورود به فاز ایدز را به تاخیر بیندازد.«
شریفی در مورد عمر این افراد عنوان کرد: »کسانی 
که بیماری آنها زود تشحیص داده شود و درمان های 
مناسب دریافت کنند، می توانند همانند یک انسان 
عادی زندگی کنند اما طبیعتا این افراد ممکن است 

مشکالت روحی و روانی داشته باشند.«
رییس مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در 
منطقه خاورمیانه و شمال قاره آفریقا، انگ ناشی از 
HIV را یکی از مشکالت این بیماران دانست و 
بیان کرد: »انگ را در سه سطح داریم که یکی از 
آنها انگی است که مردم عادی دارند به طوری که 
همسایه با همسایه خود حاضر به صحبت کردن 
نباشد که در اینجا باید اعالم کنم که HIV از طریق 
مراودات روزانه منتقل نمی شود و این بیماری از 
طریق مادر به جنین، روابط جنسی، تزریق، نفوذ 
جسم برنده آلوده مانند تیغ آرایشگاه به بدن افراد 
را مبتال می کند.« این استاد اپیدمیولوژی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان طرد بیماران و سیستم بهداشت 
و درمان را از دیگری مشکالت بیماران مبتال به 
 HIV برشمرد و افزود: »مهم ترین مشکل HIV
در دنیا و در کشور ما انگ ناشی از HIV است. 
HIV  خودش یک بیماری است اما طرد فرد توسط 
خانواده و جامعه، سیستم بهداشتی و سایر ساختارها 
مشکلی به مشکل بیماری آنها اضافه کرده است.«

وی ادامه داد: »این انگ ممکن است به دلیل آگاهی 
و سواد سالمت کم افراد باشد و فرد مبتال را به 
عنوان یک گناهکار تلقی می کنند اما در بسیاری 
مواقع اینگونه نیست و ممکن است فرد مبتال به 
HIV یک قربانی باشد و بسیاری از افراد نیز آگاهی 
ندارد و تصور می کنند که فرد با دست دادن یا غذا 
خوردن و ... با فرد بیمار ممکن است مبتال شوند.«
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سرعت ابتال به اچ آی وی در زنان ایرانی 
بیشتر از مردان



در دیدار وزیر بهداشت کشورمان و سفیر کوبا تاکید شد
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وزیر بهداشت گفت: »از دولت کوبا که شهادت دکتر 
فخری زاده از دانشمندان بزرگ ایرانی را تسلیت گفت، 
تشکر می کنم. ایران یکی از ضد تروریست ترین 
کشورهای جهان است و در منطقه با تروریست ها 

مبارزه کرده ایم.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در دیدار آلکسیس 
باندریچ وِگا، اظهار داشت: »بعد از انقالب اسالمی، 
شهدای زیادی قربانی تروریست بین المللی شدند که 
نشانه یاس و ناامیدی دشمن در فشارهایی است که 
به ایران وارد کرده و به اهداف خود نرسیده است.« 
وی افزود: »چندی پیش یکی از سرداران بزرگ ایران 
که تمام زندگی خود را صرف مبارزه با تروریسم و 
علیه داعش کرد، به عنوان مهمان کشوری دیگر در 
بیرون از مرزهای ایران ترور شد و امروز خوشحالیم 
که طرحی بنام شهید سلیمانی برای مبارزه با کرونا 
در سراسر کشور آغاز کرده ایم و بزرگترین افتخار 
ما و همه مسئوالن جمهوری اسالمی ایران، شهادت 

در راه خدا و خدمت به مردم است.«
امروز  »خوشبختانه  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
دانشمندان برجسته ای در عرصه های مختلف در 
کشور داریم و شهادت سرداران و دانشمندان بزرگ 
ایرانی در راستای پیشرفت ایران اسالمی، هیچ اثر 
منفی نخواهد گذاشت.« نمکی خاطرنشان کرد: »رابطه 
ایران و کشور دوست، کوبا رابطه ای بسیار قدیمی 
است و علی رغم فشار آمریکایی ها و صهیونیست ها 
که دشمن مشترک دو کشور هستند، دوستی و 
صمیمت بین ایران و کوبا همواره برقرار بوده است.«
وی ادامه داد: »حدود 3 دهه پیش که مسئولیت 
بهداشت کشور را بر عهده داشتم برای اولین بار 
با دانشمندان کوبایی در حوزه بایوتکنولوژی آشنا 
شدم و از آنها دعوت کردم که در انستیتو پاستور 
به ما کمک کنند و واکسن هپاتیت B را با کمک 
کوبا در انستیتو پاستور ایران تولید کردیم و در 

حال حاضر همکاری مشترکی برای ساخت واکسن 
پنوموکوک با کمک دانشمندان کوبایی در انستیتو 
پاستور داریم.« وزیر بهداشت گفت: »ایران امروز 
یکی از کشورهای مطرح در تولید مواد اولیه صنایع 
پتروشیمی، دارویی و سایر حوزه ها است و آمادگی 
کامل دارد که همکاری های خود در همه حوزه ها به 
ویژه حوزه سالمت، علوم پزشکی، مبارزه با کرونا و 
همچنین دارو و تجهیزات پزشکی را با کوبا گسترش 
دهد و این را در دوران گذشته نیز ثابت کرده ایم.«
وی افزود: »آنچه ایران و کوبا را بیش از پیش به 
همدیگر پیوند داده، ظلم مشترکی است که از طریق 
زورگویان به ویژه آمریکا به ملت دو کشور تحمیل 
شده است. کوبا در 90 مایلی آمریکا و ایران در فاصله 
بسیار دورتر از آمریکا، در این سال ها، محکوم به 
کشیدن ظلم بی رویه ای که آمریکایی ها به مردم دو 
کشور تحمیل کرده اند، بوده ایم. این فشارها باعث 
ایجاد زبان و همکاری مشترک بین ایران و کوبا شده 

است.« وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: »آمریکایی ها 
علی رغم شعارهایی که دادند حتی اجازه ندادند 
که برای مردم ایران دارو و فرآورده های مورد نیاز 
فراهم شود و ایران تالش کرد که با تکیه بر دانش 
داخلی و استفاده از ظرفیت دانشمندان کشورهای 
دوست، این زنجیره را تکمیل کند. درست است 
که ایران و کوبا از نظر جغرافیایی از همدیگر بسیار 
دورهستند، اما از نظر سایر مشترکات به همدیگر 

بسیار نزدیک هستند.«
نمکی تصریح کرد: »آمریکا در شرایط مبارزه با 
کووید19 هم به ایران فشارهای زیادی وارد کرد 
و بارهای محموله های تجهیزات و داروهایی که 
ایران خریداری کرده بود در برخی فرودگاه ها توسط 
آمریکایی ها توقیف شد اما با تکیه بر دانش و جوانان 
توانمند ایرانی توانستیم در کمتر از دو ماه از یک وارد 
کننده ماسک، لوازم محافظتی، ونتیالتور، تجهیزات 
پزشکی و دارو به یک تولید کننده قوی تبدیل شویم 

و امروز همه نیازمندی های ایران در داخل کشور 
تولید می شود.«

 
تقویت روابط ایران و کوبا 

آلکسیس باندریچ وِگا، سفیر کوبا در ایران نیز در حاشیه 
دیدار با وزیر بهداشت گفت: »دیدار و گفتگوهای 
بسیار خوبی با دکتر نمکی داشتیم. ایران و کوبا از 
گذشته همکاری های مشترک زیادی داشته اند و این 
روابط به ویژه در  بخش هایی مانند بایوتکنولوژی، 
سالمت و مبارزه با کووید19، گسترش پیدا می کند.«
وی خاطرنشان کرد: »ایران و کوبا تحت تحریم های 
ظالمانه آمریکا هستند و این تحریم ها فشارهای 
زیادی به کشورهای مختلف وارد کرده و نوعی 
نسل کشی و خسارت به کشورهای مختلف بوده 
است. خیلی از تحریم ها هیچ دلیلی ندارد، به ویژه 
در حال حاضر که جهان با پاندمی کرونا روبرو 
است، تحریم های ظالمانه آمریکا باعث شده که 
خیلی از مردم ایران و کوبا آسیب ببینند و جان 

خودشان را از دست بدهند.«
سفیر کوبا در ایران افزود: »آمریکایی ها تمام تالش 
خود را برای اعمال تحریم های ظالمانه به کار گرفتند 
اما ایران و کوبا حتی یک میلی متر عقب نشینی 
نکردند و هر دو کشور همچنان استوار، آزاد و 
روی پای خودشان ایستاده اند. خوشبختانه دیدار ما 
با وزیر بهداشت ایران بسیار مثبت بود و نتیجه این 
گفت وگو ها را به مقامات کوبایی گزارش خواهم داد.«
به گزارش وبدا، آلکسیس باندریچ وِگا اظهار داشت: 
»از طرف دولت کوبا، شهادت دکتر فخری زاده از 
دانشمندان بزرگ ایرانی را تسلیت گفتیم و این ترور 
را محکوم کردیم. کوبا هر شکلی از تروریسم و 
ترور هدفمند را محکوم و درخواست می کند که 
استقالل همه کشورها به ویژه ایران و کوبا همیشه 

باید با احترام حفظ شود.«

همکاری مشترک ایران و کوبا 
در جهت ساخت واکسن پنوموکوک
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شریفی با تاکید بر آینکه آنچه که بیمار HIV را می کشد یا از کنترل 
خارج می کند »انگ زدن« است، در ادامه در پاسخ به این سوال 
که این انگ زنی در ایران پررنگ تر است یا در کشورهای منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا؟ بیان کرد: »انگ زنی به اجتماع بستگی 
دارد و ممکن است از یک کوچه به کوچه دیگر متفاوت باشد و 
دید یک پزشک با پزشک دیگر تفاوت داشته باشد اما در مجموع در 
کشورهای در حال پیشرفت و کشورهایی با زمینه مذهبی این انگ 
بیشتر است اما در کشورهای اروپایی و غربی این انگ کم رنگ تر 

بوده و HIV در آن جوامع پذیرفته تر شده است.«
رییس مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در منطقه خاورمیانه 
و شمال قاره آفریقا تاکید کرد: »مردم باید مواظب رفتارهای خود 
باشند تا به HIV مبتال نشوند زیرا پیشگیری از این بیماری بسیار 
راحت است اما به هر طریق افرادی که رفتار پرخطر داشته اند حتما 
اقدام به دادن آزمایش کنند و بدانند که کلیه پروسه HIV در کشور 

ما محرمانه و رایگان است.« این عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان ادامه داد: »برای مقابله با HIV باید برای رفتارهای 
پرخطر در جامعه، برای رفتارهای پرخطر جنسی، مصرف و تزریق 
مواد باید کاری کنیم. متاسفانه با به هم خوردن شرایط اجتماعی 
و اقتصادی و گرانی های اخیر احتمال دارد رفتارهای پرخطر و 
رفتارهای جنسی و مصرف و تزریق مواد در جامعه افزایش پیدا 
 HIV کند و این افزایش باعث افزایش بار بیماری هایی همچون

و هپاتیت در جامعه شود.«
این اپیدمیولوژیست افزود: »برای کنترل HIV نیاز اراده قوی از 
سمت حکومت و مردم و همه جامعه داریم و باید همه دست به 

دست یکدیگر بدهیم تا این بیماری را از جامعه بزدایم.«
بیان  و  دانست  اجتماعی  آسیب های  محصول  را   HIV وی 
کرد: »بسیاری اوقات HIV محصول فقر، مشکالت اقتصادی، 
نابرابری های اجتماعی و آسیب های اجتماعی است و تا زمانی که 
آسیب های اجتماعی را در جامعه به صورت ریشه ای حل نکرده، 

مشکالت در هم تنیده همچون HIV، هپاتیت، اعتیاد و ... نیز 
حل نخواهد شد، پس باید مشکالت زیرساختی را حل کنیم.«

شریفی با تاکید بر اینکه باید شناسایی بیماران مبتال به HIV را 
افزایش دهیم، اظهار کرد: »تا ما مشکل شناسایی بیماران را حل 
نکنیم، سایر آیتم های این بیماران نیز حل نخواهد شد بنابراین برای 
پیشگیری از HIV باید مشکالت اقتصادی، نابرابری های اجتماعی 

و فرهنگی و ... حل شود.«
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ماهیت بیماری 
HIV را در هر کشوری با کشور دیگر متفاوت دانست و اظهار کرد: 
»در کشورهای پیشرفته و ثروتمند به این معنی نیست که همه مردم 
 HIV آنها دسترسی به همه چیز دارند و همچنین اینگونه نیست که
بیماری فقیرانه است، خیر، بلکه افراد ثروتمند نیز به این بیماری 
مبتال شده اند اما این نابرابری های اجتماعی و مشکالت اقتصادی 
باعث قسمتی از این بیماری می شود و الگوی HIV در کشورهای 

اروپایی و آمریکایی و کشورهای منطقه کامال متفاوت است.«



رییس مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در منطقه خاورمیانه و شمال قاره آفریقا مطرح کرد

عضو کمیته اپیدمیولوژی ستاد کرونای استان تهران با 
اشاره به چگونگی انتخاب و اجرای مداخالت موثر 
برای مهار و کنترل اپیدمی کرونا؛ ضمن انتقاد از اظهار 
نظرهای غیرمستند برخی کارشناسان و متخصصان 
بالینی مبنی بر رد یا تایید یک مداخله و اثرات آن بر 
رفتار و واکنش های اجتماعی مردم، گفت: »در حال 
حاضر طرح محله محور شهید سلیمانی برای مقابله با 
کرونا در حال اجراست که در صورت پوشش کامل 
و موفقیت طرح می توانیم امیدوار باشیم که طی 3 یا 

4 ماه به مرحله کنترل اپیدمی برسیم.«
به گزارش سپید، حمید سوری در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به چگونگی انتخاب و اجرای مداخله موثر برای 
کنترل اپیدمی ها، اظهار کرد: »الگوی اپیدمی هایی مانند 
کووید۱۹ از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است، 
بنابراین مداخالت مؤثر صرفاً نمی تواند بر پایه کپی 
کردن و یا به شکل وارداتی از سایر کشورها اعمال 
شود و برای انتخاب و اجرای مداخله صحیح باید 
شاخص های اپیدمیولوژیک، شرایط زمانی، امکانات، 
مقدورات و بضاعت های هر کشور مورد ارزیابی 
قرار گیرد.« وی با تأکید بر اینکه مبنای مداخالت 
اعمال شده در کشور باید مطالعات مستند، سیستماتیک 
و بومی انجام  شده در همان کشور باشد، گفت: »برای 
انتخاب مداخله موثر در مهار کرونا، اوالً باید شرایط 
اپیدمیولوژیک جامعه را به  صورت دقیق تحلیل و 
ارزیابی کرده، سپس مطالعات مدون بومی انجام داده 
و درنهایت با استناد به نتایج وضعیت اپیدمیولوژیک 
بیماری در جامعه؛ مداخله دارای بیشترین اثربخشی، 

امکان پذیری و هزینه اثربخشی را انتخاب کنیم.«
این اپیدمیولوژیست با تأکید بر اینکه هر مداخله ای 
تابع شرایط زمانی اپیدمی بوده و در همه زمان ها قابل 
نتیجه گیری یکسان نیست، گفت: »شاید اجرای یک 
مداخله هشت ماه قبل و اوایل شروع اپیدمی الزم 
و اثربخش بود، ولی اجرای آن در زمان و شرایط 
فعلی تأثیری ندارد، به عنوان مثال مداخله قرنطینه 
معکوس در هفته های اول اپیدمی می توانست بسیار 
کمک کننده باشد ولی از آن استفاده نشد، لذا اگر 
االن بعد از گذشت ماه ها از آغاز اپیدمی بخواهیم 
از آن استفاده کنیم، ارزش اجرایی و نتیجه اثربخشی 

نخواهد داشت.«
وی همچنین با بیان اینکه نقطه نظرات کارشناسان که 
تنها نظرات شخصی خود را بیان می کنند، پایین ترین 
سطح مستندات علمی برای انتخاب یا رد مداخالت 
است، عنوان کرد: »نقطه نظر یک کارشناس الزاماً به 
معنای قطعیت و اثربخشی مداخالت و تصمیم گیری ها 
نیست، چراکه کارشناسان بر اساس یکسری تجارب 
خام و پیشینه تجربی خود قضاوت و اظهارنظر می کنند 
که الزاماً ممکن است منطبق بر شرایط واقعی موجود 
نباشد، ضمن اینکه تجربیات خام روزمره شخصی 
که از بیمارستان ها، مطب ها، کلینیک ها و محیط های 
پیرامون افراد نتیجه گیری می شود، الزاماً نمی تواند 
نماینده کاملی ازآنچه واقعاً در جامعه می گذرد باشد 
و لذا تعمیم پذیری آن به  کل جامعه اغلب با خطا 
همراه است.« سوری با انتقاد از کلی گویی های بدون 
مطالعه و توصیه های غیرعلمی برخی متخصصان بالینی 

برای کنترل اپیدمی کرونا، عنوان کرد: »به عنوان نمونه 
برخی تنها باگذشت 5 روز از اعمال محدودیت ها، 
تأثیر تعطیالت اخیر ادارات و مشاغل را بسیار مؤثر 
دانسته و توصیه به ادامه این سیاست کرده اند، این در 
حالی است که پیامدهای هر مداخله حداقل ۱۰ روز 
تا دو هفته بعد از شروع مشخص می شود؛ بنابراین 
مشاهدات سطحی افراد نمی تواند تائید کننده اثربخشی 

مداخالت باشد.«
عضو کمیته اپیدمیولوژی ستاد کرونای تهران خطاب 
به برخی متخصصان بالینی و کارشناسان تریبون دار، 
اظهار کرد: »این افراد باید در ارائه نقطه نظرات خود 
بخصوص در حوزه اعمال مداخالت اپیدمیولوژیک 
بسیار دقت کرده و وسواس نشان دهند و بدون مطالعه 
و مستند علمی موثق اظهارنظر نکنند، چراکه به دنبال 
آن یک تقاضای القایی نادرست در جامعه ایجاد شده 
و ذهن سیاست گذاران نیز به انحراف کشیده می شود.«

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این انتقاد به برخی 
کارشناسان کمیته های علمی مقابله با اپیدمی در کشور 
نیز وارد است، گفت: »گاه برخی اظهارنظرها در این 
کمیته ها به استناد تجربیات شخصی و کلی افراد از 
مسئله است، درصورتی که تصمیمات کمیته علمی 
باید به استناد مطالعات بومِی سفارش داده شده در 
خصوص سیاست گذاری ها باشد، در غیر این صورت 

احتمال خطای تصمیمات بسیار باالست.«
سوری با بیان اینکه متأسفانه کم توجهی به مطالعات 
بومی در کشور ما باعث شده که تصمیمات با احتمال 
خطای باال همراه باشد، گفت: »به همین دلیل اغلب 
نتیجه مطلوب حاصل نشده و منابع داخلی کشور 

نیز در این میان حیف می شود.«
این استاد اپیدمیولوژی دانشگاه همچنین با انتقاد از 
توصیه برخی مبنی بر انجام تست انبوه کرونا در سطح 
جامعه، اظهار کرد: »تست انبوه باید در گروه های خاص 
و هدفمند انجام شود و انجام آن به شکل کور در 
کل جامعه در شرایط فعلی نه به صرفه است و نه 
اثربخش؛ به عبارت دیگر در شرایط فعلی اپیدمی انجام 
تست انبوه تنها در طرح محله محور برای شناسایی 
و ردیابی هوشمندانه و فنی مبتالیان و تماس های 

نزدیک آنان مؤثر خواهد بود.«

وی با بیان اینکه متأسفانه اصرار برخی مبنی بر انجام 
تست انبوه کور در جامعه، شائبه اهداف و منافع جنبی 
و فردی را ایجاد می کند، گفت: »بنابراین بدون استناد 
و مطالعه حرف زدن و اظهارنظر کردن در دفاع یا 
رد یک مداخله نمی تواند مبنای تصمیم گیری باشد.«
سوری با بیان اینکه متاسفانه برخی درصدد کمرنگ 
مؤثر  کنترل  و  پیشگیری  برنامه های  دادن  جلوه 
اپیدمی هستنند، ادامه داد: »متاسفانه مدیریت ضعیف 
دارو، تجهیزات پزشکی، تست های آزمایشگاهی، 
بیمارستان های  در  صدمیلیونی  چند  بستری های 
خصوصی، واکسن های در مرحله کارآزمایی و . .. 
جذابیت هایی را برای عده ای سوداگر ایجاد کرده که 
به دنبال بی اثر نشان دادن طرح های پیشگیری اپیدمی 
هستند.« این عضو کمیته اپیدمیولوژی ستاد کرونای 
تهران در ادامه به طرح محله محور شهید سلیمانی 
برای مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت: »به عنوان نمونه 
این طرح با محوریت پیشگیری و با پشتوانه مطالعات 
و تحقیقات گسترده علمی و بومی طراحی شده و در 
حال اجراست ولی متأسفانه آن گونه که باید از سوی 
متخصصان و برخی ارگان ها و سازمان های مرتبط 

مورد توجه و حمایت قرار نگرفته است.«
وی با اشاره به شائبه ای مبنی بر تمایل برخی به عدم 
کنترل اپیدمی و جستجوی منافع خود در تداوم آن، 
ادامه داد: »احساس می شود برخی طرح شهید سلیمانی 
را نادیده گرفته و با سکوت خود بی تفاوت از کنار آن 
می گذرند تا به اهداف موردنظر خود برسند، درحالی که 
هم اکنون تنها گزینه  موجود برای مهار و کنترل اپیدمی، 
اعمال سیاست های پیشگیرانه و مراقبتی از طریق طرح 
محله محور است؛ بنابراین کارشناسان و متخصصان 
اگر در این رابطه نقد یا سؤالی دارند، مطرح کنند و 
یا اگر گزینه بهتری با پشتوانه علمی سراغ دارند ارائه 
کنند؛ در غیر این صورت با منحرف کردن مسیر و 
رفتارهای عوام فریبانه و پوپولیستی، هیچ مشکلی از 

جامعه حل نمی شود.«
سوری با تأکید بر اینکه اظهارنظرها باید بسیار با احتیاط 
و منطقی و مبتنی بر مستندات علمی باشد، گفت: 
»در غیر این صورت اعتماد مردم به سیاست گذاران و 
متخصصان به  مرور زمان کمرنگ شده که این مسئله 

بسیار خطرناک است، چراکه تصور ناکارآمدی نظام 
سالمت با اظهارات بدون مستند برخی متخصصان 
و اساتید باعث می شود که اعتماد عمومی که به  
راحتی به دست نیامده، به باد برود، این مسئله نه به 
نفع مردم و متخصصان بوده و نه به نفع نظام سالمت 

و سیاست گذاران کنترل اپیدمی.«
عضو کمیته اپیدمیولوژی ستاد کرونای تهران با اشاره 
به آغاز طرح محله محور شهید سلیمانی و مراحل 
اجرای آن گفت: »اجرای این طرح در تهران و سایر 
استان های کشور از هفته گذشته آغاز شده و نحوه 

اجرای آن در گزارش ها امیدوارکننده است.«
وی با بیان اینکه هر روز جمعیت بیشتری تحت 
پوشش این طرح قرار می گیرند، گفت: »امیدواریم تا 
پایان هفته پوشش طرح کامل شود و از آنجا که این 
طرح بر شناسایی و ردیابی کانون های آلودگی یعنی 
مبتالیان و تماس های نزدیک آنان متمرکز است، با 
پوشش کامل طرح یعنی شناسایی کانون های آلودگی، 
هزینه های سنگینی که باید برای کل توده جمعیتی کشور 
با قفل کردن و تعطیلی شهر و توقف کسب وکارها 
پرداخت شود، متوقف  شده و برنامه ها و سیاست های 
نظام سالمت تنها بر روی حدود یک درصد جمعیت 
کشور یعنی کانون اصلی آلودگی متمرکز می شود.«

سوری همچنین با اشاره به زمان اثربخشی مداخالتی 
همچون محدودیت های دوهفته ای و طرح محله محور 
تعطیلی  اظهار کرد: »طرح  اپیدمیولوژی،  منظر  از 
دوهفته ای در صورتی می تواند کمک کننده باشد که 
بستری برای اجرای مؤثرتر طرح محله محور فراهم 
کند، در غیر این صورت به خودی خود غیر از هزینه، 

تأثیر ثابت و بلندمدتی نخواهد داشت.«
وی با بیان اینکه حداقل یک ماه بعد از پوشش کامل 
و جامع طرح می توانیم منتظر اثربخشی آن باشیم، 
گفت: »اثربخشی طرح با سنجش دو شاخص کاهش 
بستری بیمارستانی و آمار مرگ ومیر ارزیابی می شود. 
بر این اساس حداقل 3 هفته بعد از شروع طرح آمار 
بستری و یک ماه بعد از آن آمار فوتی ها کاهش پیدا 
می کند و در صورت موفقیت طرح می توانیم امیدوار 
باشیم که در ادامه طرح طی 3 یا 4 ماه به مرحله کنترل 

اپیدمی برسیم.«
این متخصص اپیدمیولوژی در پایان با بیان اینکه هیچ 
ادعایی مبنی بر بی نقص بودن طرح محله محور وجود 
ندارد و قرار نیست با اجرای آن تعداد مرگ ها به صفر 
برسد، عنوان کرد: »۹ ماه رویکرد درمانی و بالینی 
نتیجه ای جز آنچه امروز با آن مواجه هستیم نداشته 
و در این میان تجربه های موفق جهانی، مطالعات 
بومی کاربردی، مبانی تخصصی اپیدمیولوژی، علوم 
بهداشتی و پزشکی به ما می گوید که چاره ای جز 
رویکرد پیشگیری نداریم و بجای رویکرد غیرفعال 
مجبوریم رویکرد غربالگری فعال و استفاده حداکثری 
از فناوری های نوین را برای رهگیری و رصد مبتالیان 
به خدمت بگیریم. مجبوریم از مشارکت فعال مردم، 
نهادهای مردمی و افراد داوطلب استقبال کنیم و امید 
است همه با همدلی و با تشویق مردم به همراهی در 
حسن اجرای طرح به یک برد همگانی و ملی در 

شکست اپیدمی کرونا دست  یابیم.«

نتایج مداخالت و محدودیت های فعلی کرونا 
چه زمانی مشخص می شود؟
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کارشناسان نظام سالمت تشریح کردند

  امین جاللوند
اگرچه با کشف چند واکسن موثر برای مقابله 
با کرونا، بارقه های امیدی برای شکست کووید 
19 شکل گرفته، اما هنوز خیلی زود است که 
حدود  تاکنون  باشیم.  پیروزی  به  خوش  دل 
64 میلیون نفر در جهان به بیماری کرونا مبتال 
شده اند و آمار رسمی قربانیان این بیماری نیز 
حدود یک و نیم میلیون نفر برآورد می شود. 
قطعا تا زمان توزیع سراسری واکسن، باید انتظار 
داشت که آمار مبتالیان و قربانیان از رقم فعلی 

هم پیشی بگیرد.
حال سوالی که در این بین مطرح می شود این 
است که بیماری کرونا تا چه زمانی وجود خواهد 
داشت؟ دروقع اگر فرض بگیریم که واکسن 
کرونا هم توزیع شود، در آن شرایط چند سال 
باید بگذرد تا میزان ابتال به صفر برسد؟ اصال 
آیا این احتمال وجود دارد که روزی آمار ابتال 
به کرونا به صفر برسد، یا اینکه بشر باید یاد 
بگیرد تا قرن ها با وجود این بیماری زندگی کند؟
اینها همه سواالتی است که در ذهن خیلی ها 
وجود دارد. برخی از متخصصان و کارشناسان 
نظام سالمت، پیش بینی های متفاوتی درباره آینده 
بیماری کرونا دارند که در این گزارش به عمده 

این احتماالت پرداخته شده است.

آینده کرونا به میزان اثربخشی واکسن 
بستگی دارد

سناریوهای متفاوتی درباره آینده بیماری کرونا مطرح 
می شود که هرکدام از این سناریوها می تواند در مقام 

عمل به وقوع بپیوندد.
همایون غالم حیدری، متخصص اپیدمیولوژی در 
گفتگو با سپید به آینده احتمالی بیماری کرونا اشاره 
می کند و می گوید: »آینده بیماری کرونا به جهش 
ژنتیکی ویروس کووید 19 نیز مرتبط است. مولفه 
دوم، میزان اثربخشی واکسن کرونا است که باید 

در مقیاس وسیع مورد آزمایش قرار بگیرد. اگر 
واکسیناسیون چندان موثر واقع نشود و شاهد جهش 
ژنتیکی ویروس باشیم، آنگاه جهان حداقل تا دو سال 
دیگر هم باید آماده موج های متعدد بیماری کرونا 
باشد.« او تاکید می کند: »البته با افزایش میزان ابتال 
به کرونا، رفته رفته سطح ایمنی در جوامع افزایش 
پیدا می کند، اما مشکل اینجاست که نمی توان چندان 
روی این ایمنی حساب باز کرد. موارد متعدد از 
ابتالی مجدد به کرونا و همچنین عوارض عجیب 
و پرشمار این بیماری به ما می گوید که ما با یک 
ویروس بسیار هوشمند طرف هستیم. به همین 
دلیل اگر واکسیناسیون نتواند اثر 80 درصدی در 
کاهش میزان ابتال برجای بگذارد، در آن صورت 
توقع می رود تا زمانی که واکسن موثرتر کشف 
شود، گهگاه در مقیاس منطقه ای شاهد اوج گیری 

و فروکش کردن این بیماری باشیم.«
غالم حیدری یادآور می شود: »درصورت موثر بودن 
واکسن نیز بسیار مهم است که سیستم توزیع این 
واکسن به چه شکل خواهد بود. اگر واکسن موثر 
به طور عادالنه در سراسر جهان توزیع نشود، شاید 
سال ها طول بکشد تا شاهد ریشه کن شدن این بیماری 
باشیم. اغلب کارشناسان هم تاکید دارند که آینده این 
بیماری، بیشتر به میزان اثربخشی واکسن آن بستگی 
دارد. البته با توجه به اینکه احتمال واکسیناسیون 

فوری و سراسری در جهان وجود ندارد، به احتمال 
زیاد باید تا دو سال دیگر شاهد موج های متفاوت 

بیماری در نقاط مختلف جهان باشیم.«
همچنین علیرضا کرامتی، متخصص بیماری های 
آینده  برای  پیش رو  احتماالت  درباره  عفونی هم 
منتظر  »اینکه  می کند:  خاطرنشان  کرونا،  بیماری 
واکسن باشیم و پروتکل های بهداشتی را رها کنیم، 
ضربه بدی خواهیم خورد. آینده بیماری کرونا، چه 
واکسن باشد و چه نباشد، کامال به این بستگی دارد 
که ما چقدر روی پیشگیری و نظارت های بهداشتی 
تمرکز می کنیم. تا زمانی که واکسن موثر کرونا به کشور 
ما وارد شود و یا حتی خودمان این واکسن را تولید 
کنیم، بسیار حیاتی است که پروتکل های بهداشتی را 
جدی بگیریم.« او تاکید می کند: »آینده بیماری کرونا به 
آینده مراکز درمانی و کادر درمان هم بستگی دارد. اگر 
میزان بستری های کرونا بیش از توان و ظرفیت کادر 
درمان باشد، در آن صورت تلفات کرونا بسیار باالتر 
خواهد رفت. یعنی اگر پروتکل های بهداشتی رعایت 
شود تا سیستم درمانی نابود نشود، در آن صورت 
می توان پیش بینی کرد که تلفات کرونا تا زمان تجویز 
واکسنی موثر، شیبی نزولی داشته باشد. در غیر این 
صورت باید حداقل تا یک سال دیگر منتظر افزایش 

مرگ و میرهای کرونایی باشیم.«
ادامه در صفحه 16 

بررسی احتماالت علمی درباره آینده بیماری کرونا
اغلب کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند که حداقل تا دو سال آینده، 

تبعات بیماری کرونا ادامه خواهد داشت

غالم حیدری: آینده بیماری کرونا 
به جهش ژنتیکی ویروس کووید 
19 نیز مرتبط است. مولفه دوم، 

میزان اثربخشی واکسن کرونا 
است که باید در مقیاس وسیع 
مورد آزمایش قرار بگیرد. اگر 

واکسیناسیون چندان موثر واقع 
نشود و شاهد جهش ژنتیکی 

ویروس باشیم، آنگاه جهان حداقل 
تا دو سال دیگر هم باید آماده 

موج های متعدد بیماری کرونا باشد
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 ادامه از صفحه 15
آیا کرونا ماندگار خواهد شد؟

برخی از متخصصان نظام سالمت عقیده دارند که 
بخش زیادی از آینده بیماری کرونا به نوع رفتار 
انسان در مواجهه با این بیماری برمی گردد. به طور 
مثال، اینکه تا چه حد واکسن کرونای ساخت بشر 
موثر باشد، عامل مهمی در تعیین آینده بیماری کرونا 
خواهد بود. اگرچه ساخت واکسن در این مرحله، 
موفقیت آمیز اعالم شده است، اما باید دید که این 
واکسن در مقیاس وسیع، تا چه حد می تواند در 

انسان ها ایمنی ایجاد کند.
امین مقدم، ایمنی شناس نیز درباره آینده احتمالی 
بیماری کرونا توضیح می دهد: »آنچه تاکنون مشاهده 
شده این است که ویروس کرونای جدید قادر 
دیگر  جمعیت  به  جمعیتی  از  بسهولت  است 
سرایت کند و بدون توجه به موقعیت جغرافیایی 
و آب وهوایی همه گیر شود. بنظر می رسد نرخ 
سرایت این ویروس، یا ضریب آر، حدود 2.5 تا 
3.5 است، یعنی بطور متوسط هر فرد آلوده سه 

نفر دیگر را بیمار می کند.«
او یادآور می شود: »آهنگ رشد همه گیری در مناطق 
پر ازدحام اینگونه بوده است که چند هفته  پس از 
ورود ویروس، موارد بیماری سیر تصاعدی پیدا 
می کند و بسرعت اوج می گیرد و پس از مراعات های 
بهداشتی )قرنطینه، ماسک، فاصله گذاری اجتمایی( 
در عرض چند هفته فروکش می کند. پژوهش هایی 

که با استفاده از پادتن های اختصاصی کووید-۱۹ 
و مدل سازی انجام شده، نشان داده که پس از 
همه گیری های وسیع ماه های فروردین تا خرداد 
در کشورهای اروپایی، تنها حدود ۱0 تا ۱5 درصد 
جمعیت در مراکز اصلی همه گیری مانند لندن، 
مادرید و ژنو و حتی درصد پایین تری در کل 
کشورها )حدود پنج درصد( با یا بی عالمت این 

بیماری را گرفته اند.«
او خاطرنشان می کند: »این یعنی اوایل تابستان در 
نیمکره شمالی، پس از فروکش کردن موج اول 
بیماری به دنبال اعمال محدودیت و تعطیلی های 
وسیع، هنوز اکثر جمعیت با ویروس مواجه نشده 
بودند. حتی با فرض اینکه اغلب افراد پس از ابتال 

مصونیت موثر و پایدار پیدا می کنند، به نظر می رسد 
دستیابی به ایمنی جمعی )در حداقل ۶5 درصد 
جمعیت( و ریشه کن شدن همه گیری، فقط پس از 
امواج وسیع و پیاپی این همه گیری ممکن  شود.«
مقدم درباره آینده بیماری کرونا در صورت نبود 
واکسن نیز تصریح می کند: »این روند در صورت 
نبود واکسن مناسب ممکن است مانند همه گیری 
جهانی آنفلوآنزاهای اسپانیایی و خوکی حداقل 
دو سال طول بکشد. اگر مصونیت پس از ابتال یا 
واکسیناسیون ماندگار نباشد، این کرونای نوظهور 
هم مانند انواع دیگر سرماخوردگی کرونایی باقی 

می ماند و فصلی می شود.«
او یادآور می شود: »بیماری زایی ویروس کرونای 
کووید- عامل  کرونای  ویروس  از  عامل مرس 
۱۹بیشتر است. یعنی درصد بمراتب باالتری از 

مبتالیان به مرس دچار بیماری وخیم و مرگبار 
می شوند، اما به نظر می رسد ویروس کرونا بمراتب 
توان سرایت تنفسی-مخاطی بیشتری دارد و حتی 
قادر است از ناقالن بدون عالمت به دیگران منقل 
شود. ویروس عامل کرونای مرس بنظر می رسد 
سرایت کمتری دارد که بیشتر از طریق بیماران 
عالمت دار است و آنها هم اغلب بسرعت بستری 
و از چرخه انتقال خارج می شوند. در نتیجه عجیب 
نیست که مرس از زمان اولین گزارشش در سال 
20۱2 بیماری  منطقه ای با شیوع محدود باقی مانده 
است، اما کووید-۱۹ در عرض چند ماه به شیوع 

جهانی رسید.«
همچنین »اوگور شاهین« از بنیانگذاران شرکت آلمانی 
بایوان تک و یکی از سازندگان واکسن دو شرکت 
فایزر و بایوان تک هم پیش بینی کرده است که واکسن 
جدید باعث کاهش تعداد مبتالیان در زمستان پیش رو 
خواهد شد. این محقق جهانی ابراز امیدواری کرده 
است که تا فروردین سال آینده، 300 میلیون دوز 

از این واکسن در سراسر جهان توزیع می شود.
البته در این بین، برخی کارشناسان جهانی نیز با خوش 
بینی بیشتری نگاه می کنند و معتقدند که همه گیری 
بیماری کرونا در سال 202۱ پایان می یابد. به طور 
مثال، »رینات مکسیتوف« مدیرکل مرکز تحقیقات 
ویروس شناسی و بیوتکنولوژی وکتور در روسیه 
که در زمینه تولید واکسن کرونا فعال است، تاکید 
دارد که اگرچه ویروس کووید ۱۹ به این زودی 
از بین نخواهد رفت، ولی همه گیری قطعا در سال 

202۱ به پایان خواهد رسید.

 این کارشناس معتقد است که همه گیری زمانی پایان 
خواهد یافت که به لطف واکسیناسیون گسترده، 
جمعیت بیشتری با این بیماری مواجه شود و ایمنی 
جمعی کافی ایجاد شود، اما او تاکید دارد اینکه گاهی 
گفته می شود ویروس در زمانی خاص و سریع از 

بین می رود، فرض غلطی است.

سازمان جهانی بهداشت: کرونا آخرین 
پاندمی نخواهد بود

بسیاری از کارشناسان نظام سالمت ابراز امیدواری 
می کنند که پاندمی کرونا، حداکثر تا دو سال دیگر 
جمع خواهد شد و اثرات مهلک آن به شدت کمرنگ 
می شود. در عین حال، سازمان جهانی بهداشت هشدار 
داده است که کرونا آخرین پاندمی نخواهد بود و 
در آینده هم باید منتظر بیماری های همه گیر دیگر 
باشیم. نکته قابل تامل در گزارش سازمان جهانی 
بهداشت این است که در اغلب این گزارش ها بر 
ناآمادگی بیشتر کشورها برای مقابله با بیماری های 

همه گیر اشاره شده است.
سازمان جهانی بهداشت هم با صدور بیانیه ای هشدار 
داده است: »شیوع کووید ۱۹ در جهان، آخرین 
همه گیری نخواهد بود و یک توجه اساسی و حیاتی 
به منظور آمادگی برای همه گیری بعدی در کره زمین 
نیاز است. حتی اگر بتوانیم همه گیری کرونا در جهان 
را تحت کنترل درآوریم، باید به این نکته توجه 
داشته باشیم که هر آن امکان وقوع یک همه گیری 
مرگبار دیگر در جهان وجود دارد. افزایش شمار 
مبتالیان به کووید ۱۹ می تواند باعث اختالل در 
سیستم بهداشتی کشورها شود که این امر احتماال 
افزایش شمار قربانیان را درپی خواهد داشت. ما 
گزارش ها و توصیه های متعددی را منتشر کردیم 
که محتوای همه آن ها تاکید بر ناآمادگی جهان در 
مقابل یک همه گیری بود. کرونا این موضوع را 
به اثبات رساند و با گذشت زمان شاهد آن هستیم 
که جهان همچنان در مقابل یک همه گیری دیگر 

ناتوان و آسیب پذیر است.«
تدروس ادهانوم، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت 
هم تاکید می کند: »کرونا آخرین همه گیری جهانی و 
نیز آخرین شرایط اضطراری بهداشتی در کره زمین 
نخواهد بود. با این حال، هم اینک می توانیم با سیاست 
درست و سرمایه گذاری مالی باعث افزایش امنیت 
بهداشتی و جلوگیری از وقوع یک همه گیری دیگر 
در جهان شویم. ما با این اقدام می توانیم خود و 
نسل های آینده را در مقابل همه گیری های بعدی 

محافظت کنیم.«
مرکز نظارت بر آمادگی جهانی بهداشت هم اعالم 
کرده است: »جهان به هیچ عنوان آمادگی الزم برای 
مقابله با همه گیری یک بیماری در آینده را ندارد. 
همچنین کشورهای جهان در جلوگیری از وقوع 
بیماری هایی که منجر به همه گیری شوند، ناتوان 
هستند. شیوع کووید ۱۹ در جهان نشان داد، جامعه 
جهانی چقدر در مقابل یک همه گیری آسیب پذیر 
است. حقیقت این است که ما نمی توانیم مانع از وقوع 
چنین همه گیری هایی شویم و چنین رخدادهایی 

به نظر غیرقابل اجتناب می رسد.«
با توجه به اینکه به طور دقیق نمی توان زمان پایان 
پاندمی کرونا را تعیین کرد، کارشناسان تاکید دارند 
که تا زمان کشف واکسن قطعی و اثبات اثربخشی 
این واکسن ها باید همچنان پیشگیری و رعایت 
پروتکل های بهداشتی در اولویت باشد تا هم سالمت 
مردم حفظ شود و هم روند خستگی و فرسودگی 

مفرط در کادر درمان متوقف شود. 

مقدم: این روند در صورت نبود 
واکسن مناسب ممکن است مانند 

همه گیری جهانی آنفلوآنزاهای 
اسپانیایی و خوکی حداقل دو 

سال طول بکشد. اگر مصونیت 
پس از ابتال یا واکسیناسیون 

ماندگار نباشد، این کرونای 
نوظهور هم مانند انواع دیگر 
سرماخوردگی کرونایی باقی 

می ماند و فصلی می شود
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کرامتی: اینکه منتظر واکسن 
باشیم و پروتکل های بهداشتی 

را رها کنیم، ضربه بدی خواهیم 
خورد. آینده بیماری کرونا، چه 

واکسن باشد و چه نباشد، کامال 
به این بستگی دارد که ما چقدر 

روی پیشگیری و نظارت های 
بهداشتی تمرکز می کنیم. تا زمانی 

که واکسن موثر کرونا به کشور 
ما وارد شود و یا حتی خودمان 

این واکسن را تولید کنیم، بسیار 
حیاتی است که پروتکل های 

بهداشتی را جدی بگیریم

با توجه به اینکه به طور دقیق 
نمی توان زمان پایان پاندمی کرونا 

را تعیین کرد، کارشناسان تاکید 
دارند که تا زمان کشف واکسن 

قطعی و اثبات اثربخشی این 
واکسن ها باید همچنان پیشگیری 

و رعایت پروتکل های بهداشتی 
در اولویت باشد تا هم سالمت 

مردم حفظ شود و هم روند 
خستگی و فرسودگی مفرط در 

کادر درمان متوقف شود 



آغاز توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانه های منتخب

 علی ابراهیمی
با اعالم خبر عرضه واکسن آنفلوانزای سه ظرفیتی 
در داروخانه های منتخب شهر تهران از سوی 
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو، سیل مراجعات به این مراکز آغاز شده است.
به گزارش سپید، سیدحیدر محمدی ضمن اعالم 
خبر آغاز توزیع واکسن، همراه داشتن کارت ملی 
برای ثبت کد ملی در سامانه تی تک سازمان غذا 
و دارو توسط داروخانه ها را الزامی دانست و 8 
داروخانه منتخب دولتی تهران را محل عرضه 

واکسن معرفی کرد.
بنا بر اعالم این مقام رسمی سازمان غذا و دارو، 
داروخانه های منتخب تهران برای عرضه واکسن 
آنفلوانزا داروخانه های ۱۳ آبان، ۲۹ فروردین، ۲۲ 
بهمن، ایثار، شهید کاظمی، هالل احمر مرکزی 
و شماره ۲ و هالل احمر شهرری خواهند بود.

محمدی درباره قیمت واکسن آنفلوانزا گفت: »با 
توجه به اینکه محموله جدید واکسن آنفلوانزا 
با ارز نیمایی وارد شده است، قیمت آن برای 
مصرف کننده ۱۹۲ هزار تومان خواهد بود.« وی 
درباره نحوه توزیع واکسن در سایر استان ها نیز 
اظهار داشت: »این واکسن در همه استان های 
کشور و در داروخانه های منتخب دولتی توزیع 

می شود.«

افزایش داروخانه های توزیع کننده به 
20 داروخانه

محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان تهران 
»اینکه  دراین باره گفت:  با سپید  در گفت و گو 
گفته می شود واکسن آنفلوانزا در داروخانه های 
تهران توزیع شده است، حرف درستی نیست 

بلکه واکسن تنها در برخی داروخانه های دولتی 
آن هم داروخانه های منتخب ویژه توزیع شده و 
انجمن داروسازان در این خصوص به سازمان 

غذا و دارو اعتراض کرده است.«
تعیین  »متأسفانه داروخانه هایی که  افزود:  وی 
شده بسیار محدود است و در فاز اول تنها 8 
است،  شده  مشخص  کار  این  برای  داروخانه 
درحالی که این میزان جوابگوی مراجعات مردم 
نخواهد بود. البته قرار است در فاز بعدی این 

توزیع به چند ده داروخانه تعمیم پیدا کند.«
سازمان  از  ما  »درخواست  کرد:  اضافه  دری 
افزایش  را  میزان  این  بود که  این  دارو  غذا و 
شده  مشخص  داروخانه های  تعداد  زیرا  دهد 
جوابگوی مراجعات سیل آسای مردم نخواهد 
بود و تجمعات شدیدی را شاهد خواهیم بود. 
ضمن اینکه مشخص کردن تنها 8 مرکز برای 
و بر این اساس قول داده اند که تعداد مراکز به ۱5 میلیون جمعیت شهر تهران بی انصافی است 

۲0 داروخانه افزایش پیدا کند.«
دبیر انجمن داروسازان تهران در پاسخ به این 
پرسش که آیا اطالع دقیقی از میزان واکسن های 
واردشده به کشور در دور جدید واردات واکسن 
آنفلوانزا دارید؟ گفت: »طبق شنیده ها در نوبت 
جدید واردات ۲ میلیون دوز واکسن به کشور 
واردشده و با قیمت ۱۹۲ هزار تومان به فروش 
خواهد رسید. البته بهتر است مسئوالن سازمان 
غذا و دارو آمار رسمی را اعالم کنند زیرا در 
نوبت های قبل به ما اعالم کردند که قرار است ۱6 
میلیون واکسن وارد کشور شود، ولی بعد معلوم 
شد که این میزان واردات محقق نشده است. در 
نوبت قبل ما به گفته مسئوالن رسمی اطمینان 
کردیم و به دوستانی که این اعداد را می خواستند 

اعالم کردیم که در جلسات به ما گفته اند قرار 
است امسال ده برابر سال گذشته وارد شود، اما 
بعد از اینکه معلوم شد این اعداد دور از واقعیت 
بوده به ما طعنه می زدند که چرا این رقم ها را 
اعالم کردید. ازاین رو بهتر است آمارهای دقیق 

را از مسئوالن ذی ربط دریافت کنید.«

حذف ارز دولتی، عامل گرانی واکسن
دری با تأیید این گفته که در حال حاضر بسیاری 
مبلغ ۱۹۲ هزار تومان  پرداخت  توان  از مردم 
برای واکسن را ندارند، افزود: »واقعیت تلخ یا 
شاید شیرینی که وجود دارد این است که ارز 
از  به زودی  دارو  برای  تومانی  مأخذ 4۲00  با 
بین خواهد رفت؛ زیرا سیاست دولت حذف 
تدریجی ارز دولتی برخی محصوالت همچون 
خصوص  در  روند  این  ازاین رو  است.  دارو 
به  آن  قیمت  و  افتاده  اتفاق  آنفلوانزا  واکسن 

یکباره افزایش یافته است.«
وی با بیان اینکه بسیاری از داروها هم افزایش 
قیمت های باالیی را تجربه می کنند، افزود: »در 
حال حاضر ما شاهد هستیم که هر ماه چندین 
قلم دارو که با ارز 4۲00 تومانی به داروخانه ها 
می آمد با اعداد و ارقام دیگری توزیع می شود. 
برای مثال قیمت یک قوطی ۱00 عددی داروی 
اصلی مادوپار که برای بیماران مبتال به پارکینسون 
است و مشابه ایرانی هم وجود دارد، در گذشته 
۱۲0 هزار تومان بود و امروز مبلغ این دارو 
این  که  است  شده  هزارتومانی   600 بالغ  بر 
برابری   5 رشد  مادوپار  قیمت  می دهد  نشان 

داشته است.«
ادامه در صفحه 18 

آمدی جانم به قربانت، ولی حاال چرا

17 شماره ۱8۱۲ ۱۳ آذر ۱۳۹۹

سیدحیدر محمدی مدیرکل 
داروی سازمان غذا و دارو: 

با توجه به اینکه محموله 
جدید واکسن آنفلوانزا با 

ارز نیمایی وارد شده است، 
قیمت آن برای مصرف کننده 
۱۹۲ هزار تومان خواهد بود

محمدرضا دری، دبیر انجمن 
داروسازان تهران: مشخص 
کردن تنها 8 مرکز برای ۱5 
میلیون جمعیت شهر تهران 
بی انصافی است و سازمان 

غذا و دارو قول داده که 
تعداد مراکز به ۲0 داروخانه 

افزایش پیدا کند
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 ادامه از صفحه 17
این عضو انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه باید 
به تناسب حذف ارز دولتی داروها پوشش بیمه ای 
برای آنها در نظر گرفته شود تا فشار ناشی از افزایش 
قیمت ها به مصرف کنندگان منتقل نشود، اظهار داشت: 
»قرار بود قبل از هرگونه افزایش قیمت، سازمان های 
بیمه گر داروهای مورد نظر را پوشش دهند، اما این 
روند به درستی طی نشد. البته دفاع داروسازان از 
حذف ارز دولتی دارو از این بابت بود که با افزایش 
قیمت ها جلوی قاچاق معکوس داروهای ایرانی به 
خارج از کشور گرفته شود؛ لذا درخواست این 
بود که ارز دارو واقعی شود تا از هدررفت منابع 
ارزی کشور جلوگیری شود و در مقابل یارانه ای 
که قرار بود برای این منظور پرداخت شود به سمت 
سازمان های بیمه گر سوق داده شود تا این نهادها با 
پوشش مناسب بتوانند مصرف کنندگان واقعی ایرانی 
را در برابر افزایش قیمت ها حمایت کنند و سود 
حاصل از این یارانه به دست مصرف کنندگان اصلی 
برسد نه به حساب افراد سودجو و آنها که داروی 
ایرانی را با هدف سودجویی به کشورهای همسایه 
همچون افغانستان و عراق قاچاق می کنند، اما با 

کمال تأسف این اتفاق نیفتاده است.«
اینگونه  همیشه  »متأسفانه  داد:  ادامه  دری 
از بی برنامگی ها به چشم  است و دود حاصل 
مصرف کنندگان می رود. البته این اتفاق به یک باره 
نیفتاده و سازمان های بیمه گر می گویند که یارانه ای 
از این محل به آنها اختصاص داده نشده است. 
ازاین رو تعیین تکلیف پوشش بیمه ای این داروها 
مدتی زمان خواهد برد چراکه این یک اقدام نوین 
است. در گذشته هم در سال های 90 و 91 این 
اتفاق را شاهد بودیم و تغییرات نرخ ارز در آن 
ایام هم همچون امروز نوسان شدیدی داشت و 
تغییرات آن سبب باال رفتن قیمت ها شد، ولی 
افزایش  با  به مرور سازمان های بیمه گر خود را 
قیمت ها وفق دادند و پوشش مناسب ارائه شد.«

اتمام زمان طالیی تزریق
دبیر انجمن داروسازان تهران در پاسخ به این 
پرسش که آیا زمان طالیی تزریق واکسن آنفلوانزا 

به اتمام نرسیده است؟ گفت: »زمان طالیی مصرف 
گذشته است، اما هنوز هم می شود واکسن را 
تزریق کرد زیرا واکسن می تواند جلوی خطرات 
احتمالی بروز آنفلوانزا را در افرادی که می تواند 
ولی  بگیرد  باشد،  بسیار خطرآفرین  آنها  برای 
سایر افراد جامعه نیازمند تزریق واکسن نیستند 
و شرایط به گونه ای نیست که تصور شود که 

باید عموم مردم از آن استفاده کنند.«
وی افزود: »یک واقعیت هم در این خصوص 
وجود دارد و آن این است که واکسن آنفلوانزا 
محصولی نیست که نیاز باشد تا همه افراد جامعه 
آن را دریافت کنند و تنها افراد های ریسک مانند 
بیماران مبتال به دیابت، زنان باردار، بیماران قلبی 
و عروقی، بیماران ریوی و مبتال به آسم و آلرژی 
تزریق واکسن  نیازمند  باالی 65 سال  افراد  و 
هستند و حتی در پروتکل اصلی مصرف هم 

این گروه از افراد تعریف شده اند.«
دری ادامه داد: »البته امروز اگر تزریق واکسن 
مورد توجه بسیاری از افراد جامعه قرار گرفته 
به دلیل پاندمی کرونا است. این بیماری عالئمی 
متفاوت  بسیار  آن  با  و  دارد  آنفلوانزا  به  شبیه 
است، اما یکی از محاسن ها تزریق آن این ست 
که اگر فردی واکسن آنفلوانزا را تزریق کرده 
باشد زمانی که عالئم بیماری در او ظاهر شود 
با اطمینان می توان گفت که فرد مبتال به کووید 

19 است و باید در سریع ترین زمان ممکن اقدام 
به مداوای فرد مورد نظر کرد.«

عضو انجمن داروسازان تهران با اشاره به این 
باور که تزریق واکسن آنفلوانزا می تواند سیستم 
ایمنی فرد را در برابر بیماری کرونا مقاوم تر کند، 
نیست  به هیچ وجه درست  دیدگاه  »این  گفت: 
زیرا این دو بیماری ارتباطی به یکدیگر ندارند 
فرد  بتواند  آنفلوانزا  واکسن  تزریق  شاید  البته 
را در برابر ویروس آنفلوانزا حفاظت کند، اما 
ایمونوگلوبین هایی که موجب مصونیت فرد در 
برابر این دو بیماری می شود متفاوت هستند؛ 
لذا به جرات می توان گفت که تزریق واکسن 
آنفلوانزا فرد را در برابر کرونا ایمن نمی کند و 

این دو بیماری ارتباطی به یکدیگر ندارند.«

بی انگیزگی داروخانه ها برای توزیع
سیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران 
هم با اشاره به گذشت زمان برای تزریق واکسن 
آنفلوانزا، گفت: »داروخانه ها انگیزه ای برای خرید 

و توزیع واکسن آنفلوانزا ندارند.«
وی افزود: »با توجه به اینکه زمان مناسب تزریق 
واکسن آنفلوانزا گذشته است، داروخانه ها تمایلی 
برای تهیه این واکسن را ندارند.« فاطمی با اشاره 
به اینکه مرکز مدیریت و پیشگیری از بیماری های 

آمریکا )CDC( اعالم کرده است که می توان واکسن 
آنفلوانزا را تا ژانویه تزریق کرد، گفت: »از همین 
امروز تا دی و حداکثر بهمن ماه نیز این فرصت 

وجود دارد که واکسن تزریق شود.«
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه 
مشکالت مربوط به تحریم ها اجازه نداد واکسن 
آنفلوانزا در زمان معین وارد کشور شود، ادامه داد: 
»این واکسن ها تا یک سال تاریخ انقضا دارند و اگر 
امکان تهیه آن فراهم شود، می توان استفاده کرد.«

توزیع واکسن فرانسوی توسط هالل احمر
تدارکات  سازمان  سرپرست  عسکری،  علیرضا 
پزشکی جمعیت هالل احمر هم از توزیع واکسن 
آنفلوانزا در داروخانه مرکزی این جمعیت خبر داد.
وی با اعالم این مطلب گفت: »این واکسن )واکسی 
گریپ( ساخت فرانسه است و در داروخانه مرکزی 
هالل احمر واقع در خیابان طالقانی و داروخانه 
مرکزی شماره 2 هالل احمر واقع در تهران پارس 
توزیع می شود.« عسکری ادامه داد: »برابر مقررات 
برای دریافت واکسن آنفلوانزا از داروخانه های 
هالل احمر همراه داشتن کارت ملی الزم و ضروری 
است.« وی اضافه کرد: »با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و همزمانی آن با آنفلوانزا در فصل سرما، 
الزم است افراد به ویژه کودکان، بیماران و سالمندان 
واکسن آنفلوانزا را با تجویز پزشک تزریق کنند.«
جمعیت  پزشکی  تدارکات  سازمان  سرپرست 
هالل احمر توضیح داد: »در این شرایط خاص و 
شیوع کووید 19 مردم باید بیش ازپیش به مسائل 
بهداشتی توجه کرده و شست و شوی دست ها، 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی را 
مدنظر قرار داده و حتی المقدور در خانه بمانند تا 

شاهد حوادث ناگوارتر نباشیم.«
وی در پایان عنوان کرد: »طبق اساسنامه جمعیت 
هالل احمر، فعالیت های سازمان تدارکات پزشکی 
این جمعیت مشتمل بر تأمین، تولید و توزیع داروهای 
شیمیایی و گیاهی، تجهیزات پزشکی راهبردی، مواد 
اولیه دارویی و همچنین ارائه خدمات شایسته به 
بیماران و مراجعه کنندگان به داروخانه های جمعیت 

هالل احمر است.«

سیدعلی فاطمی، نایب رئیس 
انجمن داروسازان ایران: با 
توجه به اینکه زمان مناسب 

تزریق واکسن آنفلوانزا 
گذشته است، داروخانه ها 
تمایلی برای تهیه واکسن 

آنفلوانزا ندارند

علیرضا عسکری، سرپرست 
سازمان تدارکات پزشکی 
هالل احمر: برابر مقررات 
همراه داشتن کارت ملی 

برای دریافت واکسن 
آنفلوانزا از داروخانه ها الزم 

و ضروری است
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با پرداخت یارانه دولتی

  یاسر مختاری

سوم دسامبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان 
روز جهانی معلوالن نام گذاری شده است. بر اساس 
تخمین های این سازمان 10 تا 15درصد جمعیت 
افرادی تشکیل می دهند که درجات  را  کشورها 
مختلفی از معلولیت را دارند. این افراد بیش از هر 
چیزی نیازمند خدمات کاردرمانی و توانبخشی برای 
برای عدم پیشرفت معلولیت، توانمند شدن و رسیدن 

به استقالل مالی، شغلی و ..هستند.
 خدمات توانبخشی در ایران از سوی نهادهایی مانند 
وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، جمعیت هالل 
احمر و مراکز خصوصی و خیریه ارائه می شود. 
خدمات  کشور،  در  کووید19  شیوع  با  همزمان 
این  نیازمند  معلوالن  به  کاردرمانی  و  توانبخشی 
خدمات تحت تأثیر این بیماری قرار گرفت. چنانکه 
بسیاری از مراکز خصوصی در آستانه تعطیلی و 
ورشکسته شدن قرار گرفتند. از سوی دیگر به دلیل 
وضعیت اقتصادی کنونی کشور و همزمانی آن با 
بیماری کرونا و همچنین خارج بودن بسیاری از این 
خدمات از حمایت های بیمه ای، دیگر توانبخشی 
از نظر بسیاری از خانواده ها که معلولی نیازمند این 
خدمات را در خانه دارند  به عنوان یک اولویت 
این موضوع در کنار تعطیلی  خارج شده است. 
مراکز توانبخشی موجب تشدید معلولیت ها و در 
نتیجه افزایش هزینه های مالی بر خانواده  و نظام  

سالمت کشور می شود.
اهمیت خدمات توانبخشی معلوالن موجب شد تا 
همزمان با این روز جهانی، وزارت بهداشت یک 
نشست خبری برای مشاور وزیر در امور توانبخشی 
و رئیس مرکز مدیریت بیماری ها برگزارکند. پرسش 
خبرنگار سپید در این نشست خبری نیز معطوف به 
حمایت از مراکز متضرر از کرونا و آخرین وضعیت 

پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی بود.   

پوشش کامل خدمات توانبخشی نیازمند 
تأمین منابع است

به گزارش خبرنگار سپید، محمد تقی جغتایی، مشاور 
وزیر بهداشت در امور توانبخشی در رابطه با بیمه 
خدمات توانبخشی اظهار کرد: »در ماده ۶ قانون 
این خدمات  آمده است که  از معلوالن  حمایت 
باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد، سازمان برنامه 
و بودجه باید منابع این کار را تأمین کند. وزیر 
بهداشت نیز در این زمینه نامه ای نوشته است و 
امیدواریم منابع الزم برای پوشش کامل خدمات 
توانبخشی تأمین شود.« وی ادامه داد: »البته بسیاری 
از خدمات فیزیوتراپی تحت پوشش بیمه های پایه 
و تکمیلی قرار گرفته است اما پوشش کامل همه 
خدمات توانبخشی نیازمند تأمین بودجه است و 
قطعا انجام آن به علت کاهش هزینه های جانبی به 
نفع بیمه ها است. البته وزارت بهداشت وظیفه خود 
را برای تعرفه گذاری این خدمات انجام داده است.«

کاهش 35 درصدی مراجعه به مراکز توانبخشی
مشاور وزیر بهداشت در رابطه با حمایت از مراکز 
کاردرمانی و توانبخشی در این شرایط کرونایی نیز 

گفت: »پس از شیوع کرونا مراجعات افراد نیازمند 
خدمات توانبخشی به مراکز دولتی و خصوصی 
توانبخشی حدود 35 درصد کاهش یافته است. 
البته دولت تالش کرده است تا با پرداخت یارانه 
به این مراکز از زیان آنها بکاهد و اخیرا با تصویب 
معاونت درمان، قرار شده این یارانه درحد تعرفه های 
خدمات بخش خصوصی به مراکز بخش خصوصی 
نیز پرداخت شود. در عین حال بسیاری از خدمات 
توانبخشی و مشاوره ها و آموزش های آن در ماه های 
گذشته از طریق فضای مجازی و شبکه های ارتباطی 

آنالین به بیماران و معلوالن ارائه می شود.«

سکته  مغزی عامل اصلی بیشترین معلولیت ها
 جغتایی در ادامه سکته های مغزی را یکی از عوامل 
اصلی معلولیت ها به ویژه در افراد مسن دانست و 
گفت: »در آمریکا در سال ۷50 هزار نفر گرفتار 
سکته مغزی می شوند و در ایران تخمین زده می شود 
سالیانه بین 120 تا 150 هزار نفر به سکته مغزی که 
یکی از عوامل اصلی معلولیت ها است دچار شوند.«
وی ادامه داد: »در سال های اخیر با تعریف کد ۷2۴ 
در اورژانس و مراکز بهداشتی برای خدمات سریع 
به افرادی که دچار سکته مغزی می شود از میزان 
مرگ و میر و عوارض و معلولیت های ناشی از آن 

کاسته شده است و موفقیت های بزرگی نیز در این 
زمینه به دست آمده است.« 

مشاور وزیر بهداشت یادآور شد: »زندگی شهری و 
بهبود خدمات درمانی موجب افزایش سن افراد شده 
و با توجه به افزایش سالمندان میزان نیاز به خدمات 
توانبخشی در همه دنیا از جمله ایران افزایش یافته 
است. در همین راستا نیز وزارت بهداشت وظایفی 

برای خود تعریف کرده است.«
جغتایی افزود: »وظیفه وزارت بهداشت ارائه خدمات 
پزشکی توانبخشی و نیز خدمات پیشگیری برای 
جلوگیری از افزایش معلولیت های بدو تولد است. 
آموزش نیروهای ارائه کننده خدمات توانبخشی از 

جمله متخصصان طب فیزیکی، کاردمان ها و گفتار 
درمان ها نیز به عهده وزارت بهداشت است. در این 
زمینه تاکنون 18 هزار نیروی متخصص تربیت شده 
و خدمات توانبخشی در مراکز بهزیستی، هالل احمر 
و مطب ها و کلینیک های خصوصی نیز افزایش پیدا 
کرده است.« وی بیان کرد: »هم اکنون ۷ هزار کلینیک 
یا مرکز خدمات توانبخشی و 30۴ مطب خصوصی 
و 13۷ مرکز جامع خدمات توانبخشی از وزارت 

بهداشت مجوز دارند، دو بیمارستان توانبخشی نیز 
در کشور داریم که البته باید افزایش پیدا کنند. ضمن 
اینکه افزایش تخت های توانبخشی بیمارستان ها یکی 
از مهمترین سیاست های وزارت بهداشت است، 
برخی از بیمارستان ها این تخت ها را افزایش داده 

و برخی دیگر در حال انجام این کار هستند.«
جغتایی در ادامه با بیان اینکه ۶3 درصد همه نوزادان 
در بدو تولد از نظر اختالالت تکاملی غربالگری 
می شود، اظهار کرد: »ساالنه برای 900 هزار نوزاد 
غربالگری های الزم پیشگیری از معلولیت انجام 
می شود. برخی خدمات جدید نیز برای پیشگیری 
از اوتیسم آغاز شده که اکنون در نجف آباد اصفهان 
ارائه می شود و به زودی در همدان آغاز می شود. به 
طور کلی این خدمات مسیر توسعه کشوری را طی 
می کنند. ایجاد مرکز درمانی دمانس یا فراموشی نیز 

در حال طراحی است.« 
مشاور وزیر بهداشت یادآور شد: »با توجه به مراجعه 
اکثر نوزادان به خانه های بهداشت برای واکسیناسیون 
و سایر خدمات، اکثر این نوزدان تحت پوشش 
خدمات  غربالگری معلولیت ها قرار می گیرند و 
از این طریق ساالنه از هر ۴00 تا 500 تولد یک 
مورد فلج مغزی و از هر 100 تولد یک فرد مبتال 

به اوتیسم شناسایی می شود.«
مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی گفت: 
»ساالنه 110 هزار سمعک با ارز دولتی در مراکز 
خصوصی و دولتی توزیع می شود و هر سال حدود 
هزار و 500 عمل جراحی کاشت حلزون نیز در 

بیمارستان های منتخب کشور انجام می شود.«
جغتایی افزود: »ارائه خدمات توانبخشی رفاهی یا 
آموزشی در حیطه وظایف وزارت بهداشت نیست 
و در اموری از جمله بهبود خدمات تردد معلوالن 
و مناسب سازی  معابر شهری سازمان های دیگری 

مانند شهرداری یا بهزیستی وظیفه دارند.«
ادامه در صفحه 20 

اجاقمراکزتوانبخشیمعلوالنروشنمیماند

جغتایی: پس از شیوع کرونا 
مراجعات افراد نیازمند خدمات 

توانبخشی به مراکز دولتی و 
خصوصی توانبخشی حدود ۳۵ 

درصد کاهش یافته است. 
البته دولت تالش کرده است تا 
با پرداخت یارانه به این مراکز 

از زیان آنها بکاهد

شادنوش: با یارانه های معاونت 
درمان وزارت بهداشت برخی از 

معلولیت ها و بیماری های خاص 
حمایت می شوند اما این راه  

ماندگار نیست و به موازات آن 
در حال مذاکره با بیمه ها هستیم 
و با توجه به اثربخشی توانبخشی 
و کاهش سایر هزینه ها، بیمه ها 

باید به مرور به سمت پوشش 
بیمه ای خدمات توانبخشی بروند
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 ادامه از صفحه 19
مشاور وزیر بهداشت ادامه داد: »در حوزه تحهیزات 
توانبخشی کارگروهی در وزارت بهداشت ایجاد شده 
است تا دستگاه ها و تکنولوژی توانبخشی مانند ویلچر، 
عینک، سمعک و سایر ابزارهای درمان و خدمات 
توانبخشی پزشکی مانند فیزیوتراپی و گفتاردرمانی 
استاندارد شود، دولت منابع مالی مناسبی هم برای این 
کار اختصاص داده است تا واردات این تجهیزات به 

اندازه الزم انجام شود.« 
جغتایی در رابطه با میزان ابتال و فوت سالمندان معلوالن 
در اثر کرونا در مراکز نگهداری گفت:  »آمار آن را سازمان 
بهزیستی باید اعالم کند اما با اجرای دستورالعمل های 
سختگیرانه وزارت بهداشت در خانه های سالمندان و 
مراکز نگهداری معلوالن میزان ابتال و فوتی در این 
مراکز در ایران در پاندمی کرونا کمتر از متوسط جهانی 
است.« وی همچنین با اشاره به راه اندازی توانبخشی 
و مشاوره  از راه دور برای معلوالن در دوران کرونا، 
تصریح کرد: »بدین منظور معلوالن تحت آموزش 
قرار گرفته و با استفاده از فضای مجازی تمرین هایی 

به آن ها ارائه می شود.«

تدوین شناسنامه معلولیت ها و 
بیماری های خاص

مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
وزارت بهداشت نیز در ادامه این نشست خبری 
شادنوش را با اشاره به تدوین شناسنامه معلولیت ها 
و بیماری های خاص در وزارت بهداشت گفت: »با 
تدوین شناسنامه های معلولیت ها نوع خدمات، میزان 
خدمات و فاصله ارائه خدمات تدوین و ابالغ شده 
و در حال اجرا است. بسیاری از آنها انجام شده و 
برخی هم در دست اقدام است. مثال شناسنامه خدمات 
فلج مغزی در حال تدوین است. این شناسنامه ها این 
خاصیت را دارند که یاری و حمایت بیمه ها را پشت 
خدمات توانبخشی می آورد.« وی ادامه داد: »به دنبال 
مذاکره با بیمه ها هستیم تا پوشش بیشتر خدمات 
توانبخشی را در برنامه کاری قرار دهند. هزینه های آن 
کانالیزه و تامین شود و  شاهد این باشیم که در آینده 
خدمات توانبخشی تحت پوشش بیمه ها قرار بگیرد.«
شادنوش گفت: »فعال با یارانه های معاونت درمان 
وزارت بهداشت برخی از معلولیت ها و بیماری های 
خاص حمایت می شوند اما این راه  ماندگار نیست 
و به موازات آن در حال مذاکره با بیمه ها هستیم و با 
توجه به اثربخشی توانبخشی و کاهش سایر هزینه ها، 
بیمه ها باید به مرور به سمت پوشش بیمه ای خدمات 
توانبخشی بروند.«  وی یادآور شد: »با اقدمات معاونت 

درمان وزارت بهداشت یارانه هایی از محل صرفه جویی 
بودجه های وزارت بهداشت در دو سال گذشته به 
برخی خدمات توانبخشی اختصاص یافته و بعد از 
تدوین شناسنامه و استاندارد درمانی هزینه می شود.«

ارائه خدمت به معتادان متجاهر در بیمارستان ها
شادنوش در رابطه با خدمات درمانی به معتادان در 
بیمارستان ها، تصریح کرد: » طبق پروتکل های درمانی 
هنگامی که بیماران به اورژانس مراجعه می کنند هیچ 
تفاوتی بین آنها از نظر اینکه چه فردی است، چه 
دین، مسلک یا گرایش سیاسی دارد، معتاد هست یا 
نه وجود ندارد و درمانگر بدون توجه به این مسائل 
درمان بیمار را انجام می دهد اگر چه در مورد افراد 

مبتال به ایدز یا هپاتیت نگرانی هایی وجود دارد.«
وی ادامه داد: »این طور نیست کسی به خاطر اعتیاد درمان 
نگیرد حتی معتادان متجاهری هم که توسط نیروی 

انتظامی منتقل می شوند خدمت درمانی می گیرند.«
شادنوش نیز در رابطه با پیگیری درمان اختالالت 
بدو تولد گفت: »شیوع اختالالت بدو تولد آمارها و 
درصدهای جهانی دارد، در کشور ما هم شیوع این 
اختالالت معلوم است، برخی از این اختالالت ریشه 
ژنتیکی دارد در برخی موارد با درمان های بعدی قابل 
بر طرف شدن است اما در بسیاری از موارد نیز فقط 
می توانیم با اقداماتی کیفیت زندگی این افراد را بهبود 
ببخشیم و از پیشرفت فقر حرکتی جلوگیری کنیم.«

کاهش ۳۰درصدی پیوند عضو در ایران
شادنوش در ادامه  به وضعیت پیوند عضو در دوران 
کرونا پرداخت و گفت: »در بهمن ماه سال گذشته به 
رکوردهای خوبی در زمینه پیوند عضو رسیده بودیم 
و کار عظیمی در واحدهای شناسایی و فراهم آوری 
اعضای پیوندی اتفاق افتاده بود و به همین سبب در 

باالترین میزان اهدای عضو بودیم. پس از کرونا شاهد 
کاهش 3۰ درصدی پیوند عضو بوده و نگران افرادی 
هستیم که در انتظار پیوند عضو هستند. امیدواریم 
خانواده بسیاری از افرادی که دچار مرگ مغزی می شوند 

برای اهدای عضو پیش قدم شوند.«
رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت 
ادامه داد: »پس از شیوع کرونا اهدای عضو در برخی 
کشورها تعطیل شده یا ماه های متوالی تعطیل بود. در 
ایران نیز از اسفند پارسال بالفاصله اهدای عضو متوقف 
شد اما پس از 2۵ روز دستورالعمل های جدید برای 
پیوند در شرایط کرونا تدوین و ابالغ شد و از اواخر 
فروردین ماه عمل پیوند بر اساس دستورالعمل جدید 
انجام شد و حتی تاکنون 1۵ مورد انتقال عضو قلب را 
داشتیم. انتقال اعضای پیوندی توسط جت های سریع 
السیر رخ می دهد و کار پیچیده ای انجام می شود. اما در 
مجموع به علت پروتکل های سختگیرانه هزینه های 
پیوند بسیار باال رفته است چون باید مسائل بهداشتی 
زیادی را رعایت کنیم.« وی یادآور شد: »پیوند مغز 
استخوان هم با دقت پیش می رود. کارهای پیوندتعطیل 
نشده است البته پیدا کردن سلول مورد نیاز برای پیوند 
مغز استخوان کار سختی است زیرا در هر یک میلیون 
نفر دو نفر ممکن است سلول های مشابه داشته باشند.«
رئیس مرکز مدیریت درمان بیماری های وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد شایعه 
پیوند عضو از اعضای افراد فوت شده بر اثر کرونا گفت: 
» این کار ممکن نیست. در هیچ جا انجام نمی شود 
و این ادعاهای کذب بیشتر به فکاهی شبیه است.« 
وی گفت: »در شرایطی که مردم حتی برای دست 
دادن و قرار گرفتن در یک فضا محدودیت دارند، 
چطور ممکن است اعضای یک فرد کرونایی را در بدن 
فرد دیگری پیوند زد و آن فرد هم زنده بماند. این ها 
ادعاهای عجیب و تعجب برانگیز است و متاسفانه 
در جاهایی که موفق عمل کرده ایم فضاسازی، شایعه 

و تهاجم بیشتر است.«

کمبود داروی بیماران خاص بحرانی نیست
شادنوش در رابطه با کمبود داروهای بیماران خاص 
گفت: »با توجه به تحریم های ظالمانه و مشکالت 
مالی شرایط خوب نیست اما کمبودهای اورژانسی و 
شرایط بحرانی هم نداریم، با تالش های زیاد همکاران 
سازمان غذا و دارو تالش می کنند داروها و تجهیزات 

مورد نیاز بیماران تامین شود.« 
وی ادامه داد: »در مقاطعی کمبودهایی داشته ایم اما با 
سهمیه بندی تالش می کنیم دارو به اندازه مورد نیاز به 
دست مصرف کننده واقعی برسد. اگر چه ممکن است 
بیماران نتوانند داروی خود را برای ماه های بعد ذخیره 
کنند اما تالش می شود نیاز ماهانه بیماران تامین شود.«
رئیس مرکز مدیریت درمان بیماری های وزارت 
بهداشت گفت: »حرکت وزارت بهداشت به این 
سمت است که هر شناسه داروی وارداتی به کد 
ملی یک بیمار پیوند بخورد و دارو در نزدیکترین 
محل زندگی بیمار به او تحول داده شود اما در 
عمل موانع اجرایی داریم که در حال بر طرف 

کردن آنها هستیم.« 
وی افزود: »در این شرایط سخت که منبع تولید برخی 
داروها یک یا دو شرکت در دنیا است و با وجود 
یارانه ای که دولت پرداخت می کند قیمت این داروها 
و وسایل مورد نیاز بیماران خاص در ایران با توجه به 
اختالف ارزی بسیار ارزان به دست بیماران می رسد، 
با قاچاق معکوس از کشور هم مواجه هستیم بنابراین 
باید با مدیریت و سهمیه بندی از این شرایط عبور کنیم.« 
شادنوش گفت: »امیدواریم بانک مرکزی مشکالت 
بیماران خاص را درک کند و در اولویت باالتری 
قرار دهد زیرا برخی از این داروها برای بیماران از 
نان شب هم واجب تر است و کمبود آن خطر جانی 
دارد و حیات آنها را به خطر می اندازد یا باعث تشید 

بیماری می شود.«
رئیس مرکز مدیریت درمان بیماری های وزارت 
بهداشت ادامه داد: »در مورد داروهای مورد نیاز برخی 
 CF یا SMA یا MPS بیماران خاص مانند بیماران
با همکاری انجمن های مربوطه در تالش هستیم 
که داروهای مورد نیاز آنها تأمین شود. و امیدواریم 
اهداف سیاسی تحریم های ظالمانه که در دنیا سابقه 
ندارد در تامین داروی مورد نیاز بیماران تاثیر نگذارد.« 
وی گفت: »در مورد داروی سلسپت بیماران کلیوی 
نیز که یک داروی وارداتی است وزارت بهداشت 
متعهد است که این دارو را در سهمیه بندی 9۰ تایی 
ماهانه به بیماران برساند و در مواقعی که این دارو 
نبود داروی مایفورتیک به عنوان داروی جایگزین 

برای آنها تأمین شده است.«

جغتایی: با توجه به مراجعه اکثر 
نوزادان به خانه های بهداشت 

برای واکسیناسیون و سایر 
خدمات، اکثر این نوزدان تحت 

پوشش خدمات  غربالگری 
معلولیت ها قرار می گیرند و از 

این طریق ساالنه از هر ۴۰۰ تا 
۵۰۰ تولد یک مورد فلج مغزی و 

از هر ۱۰۰ تولد یک فرد مبتال به 
اوتیسم شناسایی می شود

شادنوش: پس از کرونا شاهد 
کاهش ۳۰ درصدی پیوند 

عضو بوده و نگران افرادی 
هستیم که در انتظار پیوند 

عضو هستند. امیدواریم 
خانواده بسیاری از افرادی که 

دچار مرگ مغزی می شوند برای 
اهدای عضو پیش قدم شوند
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