اخبار

وزیر بهداشت:

اگر برخی تمهیدات نبود امروز شاهد مرگهای باالی  ۱۳۰۰نفر بودیم

آمادگی بیمه سالمت برای رایگان
کردن تستهای کرونا

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در راستای
فرمایش مق��ام معظم رهبری درباره رایگان
شدن تس��تهای تش��خیصی کرونا اعالم
ک��رد که این س��ازمان آمادگی کامل جهت
اج��رای آن را دارد.محمد مهدی ناصحی در
اطالعیهای اعالم کرد :پیرو فرمایشات مقام
معظم رهبری که فرمودن��د طغیان بیماری
کرونا مس��ئله اول و فوری کش��ور اس��ت و
دس��تور معظمله به دول��ت و بیمهها جهت
رایگان نمودن تس��تهای تشخیصی کرونا،
س��ازمان بیمه سالمت ضمن اعالم آمادگی
کام��ل برای پوش��ش اقدامات تش��خیصی
کرونا ،جه��ت تحقق منوی��ات مقام معظم
رهبری ،س��هم خودپرداخت (فرانشیز) بیمه
شدگان سازمان بیمه س�لامت برای انجام
تستهای تشخیصی کرونا را رایگان اعالم
نماید .امید است با بسیج همه امکانات کشور
و همدلی و وفاق جمعی و تالش حداکثری
دستگاههای اجرایی در نجات جان هموطنان
عزیزمان ،توفیق الهی نصیبمان گردد.
بخش خصوصی چقدر واکسن وارد
کرده است؟

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت از بین 38
مجوز صادر ش��ده ،تاکنون فقط یک شرکت
دارویی باسابقه موفق به واردات واکسن شده
اس��ت.کیانوش جهانپور ،سخنگوی سازمان
غذا و دارو در صفحه ش��خصی خود نوشت:
«خروجی  38مجوز واردات واکس��ن بخش
خصوصی 314 ،هزار دز واکسن آسترازنکا از
روسیه آنهم توسط یک شرکت دارویی بوده
است».او با انتقاد از ادعاهای مطرح شده در
این خصوص ،آن را ب��ازی با افکار عمومی
خواند.پی��ش از این ،رئی��س ات��اق بازرگانی
تهران ادع��ا کرده بود که وزارت بهداش��ت
مانع واردات واکسن توسط بخش خصوصی
شده است.
در بیشتر جرایمی که زنان مرتکب می
شوند ،همسرشان نقش دارد

دادس��تان تهران با حضور در ندامتگاه زنان
اس��تان تهران گفت :در بیش��تر جرایمی که
زنان به وی��ژه نگهداری موادرمخدر مرتکب
می ش��وند ،همسرش��ان نقش داشته ،تحت
تاثیر وی به این مس��یر روی آورده اند.علی
القاصی مه��ر که به همراه  ۷۰نفر از قضات
و دادیاران شعب مختلف استان در ندامتگاه
زنان حاضر ش��ده بود ،گفت :بهترین مکان
ب��رای حض��ور زن ،منزل و ن��زد فرزندانش
است ،با صدور بیشتر احکام پابند الکترونیک،
هم زندانی تحت نظارت سامانه قرار گرفته،
کانون خانواده از هم نمی پاش��د و از آسیب
های بیشتر جلوگیری می گردد.
کاهش  ۵تا  ۱۰سانتیمتری تراز آب
دریای خزر نسبت به سال گذشته

مدی��ر کل مرکز عل��وم جوی و اقیانوس��ی
س��ازمان هواشناسی کش��ور ضمن اشاره به
رون��د کاهش تراز آب دری��ای خزر طی ۲۶
سال گذش��ته ،گفت :اکنون تراز دریای خزر
تنها یک متر با کمترین تراز ثبت ش��ده طی
 ۵۰س��ال گذش��ته فاصله دارد و پیش بینی
بلند مدت بر اس��اس سناریوهای تغییر اقلیم
کاه��ش  ۴تا  ۶متری تراز آب این دریاچه را
طی  ۳۰تا  ۵۰س��ال آینده نش��ان میدهند.
به��زاد الیق��ی اظه��ار کرد :پیشبینیهای
انج��ام ش��ده حاکی از کاه��ش بارندگی در
حوض��ه آبریز دری��ای خزر طی س��الهای
آینده اس��ت که گرچه نمیت��وان بهصورت
قطعی به این آم��ار وپیشبینیها اطمینان
کرد اما براساس مدلهایپیشبینی ،کاهش
 ۴ت��ا  ۶متری ت��راز آب دریای خزر طی ۳۰
تا  ۵۰س��ال آینده نش��ان داده شده است .با
اینحال این میزان کاهش تراز آب مساحت
زیادی از مناطق حاش��یه کش��ور ما را در بر
نمیگیرد چراکه شیب ساحل دریای خزر در
بخش جنوبی آن بیشتر است؛ اما بخشهای
ش��مالی دریای خزر با خطر خشکش��دگی
مواجه خواهند ش��د که تاثیر بسیار منفی بر
محیط زیست این مناطق و همچنین خطوط
کشتیرانی بین بنادر کشورهای حاشیه دریای
خزر خواهد داشت.

گروه اجتماعی ـ اعظمس�ادات علوی نژاد:

س��عید نمکی گفت :من تاس��ف میخورم
برای مرگ یک ش��هروند اما اگر برخی از
تمهیدات ما نبود امروز باید ش��اهد مرگ
ه��ای ب��االی  ۱۲۰۰ت��ا  ۱۳۰۰بودیم.به

کشور در تسخیر کرونا؛

راهکار دولت و مجلس برای مهار کرونا چیست؟

گروه اجتماعی :در حالیکه تعداد فوتی های کرونا روزانه
به بیش از  ۵۰۰نفر رس��یده اس��ت خبرها از تالشهای
دولت و مجلس برای مهار کرونا و رفع مشکالت کمبود
دارو حکای��ت میکند.ب��ه گزارش «عص��ر ایرانیان» در
حالیکه در چند روز گذش��ته بی��ش از  ۵۰۰نفر قربانی
ی
کرون��ا دلتا ش��ده ان��د اما وضعی��ت ترددها و ش��لوغ 
وخیابانها و وس��ایل نقیله عمونی همچنان ادامه دارد.
ررس��انهها از صفهای طوالنی دریاف��ت داروی کرونا
و ف��روش آن در ب��ازار آزاد با قیمت گ��زاف میگویند و
مسئوالن وزارت بهداشت از تکمیلی ظرفیت بیمارستان
و ع��دم وجود تخت خال��ی برای پذیرش بیم��ار اما نه
م��ردم در خان��ه میمانند و نه و مقام مس��ئولی اقدامی
میکند.وزی��ر بهداش��ت ک��ه در نامهای از ب��ه رهبری
خواس��تار تعطیلی دو هفتهای کش��ور شده بود در جلسه
س��تادملی مقابله با کرونا در خصوص دستور رهبر برای
پیگی��ری ای��ن تعطیلی حت��ی خودش هم ب��رای تایید
صحبتهایش دس��تش را به عن��وان موافق باال نیاورد.
در همین خصوص همایون س��امهیح عضو کمیس��یون
بهداشت و درمان مجلس میگوید« :کمیسیون تحقیق
مجلس به درخواس��ت کمیس��یون بهداش��ت جلسهای
با حضور مس��ئوالن بان��ک مرکزی ،س��ازمان برنامه و
بودجه ،رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی ،وزارتخانهها،
معاونان وزیر ،نمایندههای مجلس ،وزارت اطالعات ناجا
و اطالعات س��پاه و بس��یاری دیگر از مسئوالن برگزار
کرد و در این حضوص به بحث و بررس��ی و ارائه راهکار
پرداخت لذا بیانیهای تنظیم بنا ش��د روز شنبه در صحن
مجلس اعالم شود».وی همچنین در مورد قاچاق دارو و
فروش داروهای نایاب در بازار سیاه و آزاد میافزاید« :با
قاچاق دارو مقابله میشود اما خیلی ضعیف است و وقتی
موضوع عرضه و تقاضا مطرح میشود توازن از بینرفته

و تخلف صورت میگیرد».عضو کمیس��یون بهداش��ت
مجلس ادامه میده��د« :االن تعداد بیماران خیلی زیاد
و تع��داد دارو محدود اس��ت؛ بالتبع چند نفر متخلف هم
پیدا میش��وند و ورود دارو به سمت بازار آزاد نشت پیدا
میکند .فع ً
ال به بیمارانی که بستری میشوند داروهای
ضد کرونا داده میش��ود و در بیمارستانهای خصوصی
و دولتی هر دارو به اندازه کافی دارد».س��امهیح با اشاره
به اینکه بهتر اس��ت مردم به بیمارستانهای تخصصی
مراجع��ه کنند عنوانمیکند« :ع��دهای برای درمان به
مطب خصوصی و پزش��کان عموم��ی مراجعه میکنند
چون داروهایی که تجویز می ش��ود بیمارستانی نیست
بیم��ار برای تهیه دارو مجبور اس��ت به بازار آزاد مراجعه

کند و با هزینه گزاف دارو تهیه کند».وی با بیان اینکه
هم��ه داروهایی که در بازار اس��ت ،داروی تولید داخل و
داروهای دولتی نیست ،میگوید« :بخشی از این داروها
قاچاق است و از کشورهای همسایه به قیمت دالر وارد
میش��ود و چند برابر نرخ واقعی فروخته میشود».عضو
کمیسیون بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا میتوان
به این داروه��ای وارداتی اعتماد ک��رد؟ اظهار میکند:
«احتم��ال دارد داروها یا تقلبی باش��ند یا حتی اگر اصل
باشند ،نحوه حمل و نقل و شرایط نگهداری آن نامناسب
بوده و دارو بر اثر گرما ،سرما یا هر دلیل حتی با مدت دار
بودن تاریخ انقضا فاسد شده است».سامه یح با اشاره به
اینکه وضعت ابتال و درگیری افراد و به دنبال آن تلفات

در کشور بسیار وحشتناک است عنوان میکند« :سرعت
انتش��ار بیماری در نوع دلتا و عدم رعایت پروتکلهای
بهداشتی و سرعت کند واکسیناسیون باعث میشود روز
به روز به تعداد کشتهها افزوده شود».وی با بیان اینکه
مدت زمان ماندگاری آنت��ی بادی کرونا پس از ابتال در
بدن حداقل  ۳ماه اس��ت ادام��ه می دهد« :صحبتها و
حرف و حدیثها در این مورد تفاوت زیادی با هم دارند.
نظرات رفرانسها و کش��ورهای مختلف با هم متفاوت
اس��ت .بعضیها میگویند یک سال ،بعضیها میگویند
حداقل س��ه ماه مریض ایمن میشود».عضو کمیسیون
بهداشت و درمان تصریح میکند« :حتی با واکسیناسیون
هم احتمال ابتال به کرونا باالست و افراد واکسینه شده
هم باید پروتکلها را به طور کامل رعایت کنند».از آنجا
که مقامهای مس��ئول نتوانستند تمهیدات الزم را برای
این فاجعه در نظر بگیرند رهبر انقالب ش��خصا در این
م��ورد ورود پیدا کردند.مقام معظم رهبری در س��خنان
تلویزیون��ی وضعیت و طغیان بیماری را مس��ئله فوری
کش��ور می دانند و میفرمایند« :دولت و بیمهها کمک
کنند تا بیماریابی و آزمایشهای تش��خیص به صورت
رایگان و وسیع در اختیار همه مردم قرار بگیرد .واکسن
چ��ه از راه واردات و چ��ه با تولید داخل��ی باید با تالش
مضاعف و به هر ش��کل ممکن تأمین شود و در اختیار
همه مردم قرار بگیرد».روند کند واکسیناس��یون ش��اید
یکی از مهمترین دالیل ش��یوع کرونا در کشور باشد که
پس از دس��تور مقام معظم رهبری امید است مسئوالن
برای تامین واکس��ن داخلی و واردات آن اقدامات الزم
را انجام دهند.البته با توجه به گفتههای عضو کمیسیون
بهداش��ت و درمان مجلس قرار اس��ت راهکارهایی که
برای مقابله با این بحران صورت گرفته در صحن علنی
مجلس بررسی و تصویب شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

سخنگویکمیسیونآموزشمجلستاکیدکرد
که فضای عمومی از نظر س��رایت کرونا قابل
کنترل نیست و در صورت واکسینه شدن همه
کادر آموزشی باز هم مدارس نباید باز شوند.به
گزارش «عصر ایرانیان» رضا حاجیپوربا اشاره
به اینکه کمیسیون بازدیدهای میدانی داشت
تا ش��رکتهای دانشبنیان در حوزه آموزش
عالی و آموزش و پ��رورش مورد حمایت قرار
گیرند ،گف��ت« :در حوزه اساس��نامه صندوق
ذخیره فرهنگیان پیگیریهایی صورت گرفت
و رتبهبندی معلمان نیز در صحن رأی اکثریت
را کسب کرد».وی افزود« :جزئیات این مسئله

بازگشایی مدارس با شرایط فعلی ممکن نیست

را در کمیس��یون بررس��ی و در نهایت به اداره
کل قوانین منتقل کردیم».به گفته حاجی پور
کمیسیون آموزش و تحقیقات ،در کنار معلمان
ایستاده اس��ت و درباره نظام رتبهبندی کوتاه
نخواهد آمد.این نماینده مجلس خاطرنش��ان
کرد« :ما از آن رای که در صحن علنی به “رتبه
بندی معلمان” داده شد ،بر نخواهیم گشت و
دولت موظف است آن را اجرایی کند».حاجی
پ��ور گفت« :دول��ت در الیحه ،مبل��غ  ۵هزار
میلیارد را به رتبهبندی تخصی��ص داده بود و
م��ا آن را به  ۱۵میلیارد توم��ان افزایش دادیم
اما در بررسیها مواجه شدیم این رقم حداقل

تا س��قف  ۳۰هزار میلیارد باید فزونی گیرد تا
نظام رتبهبندی اجرایی شود».وی همچنین در
خصوص وزیر پیش��نهادی آموزش و پرورش
گفت« :کمیسیونهای مختلف منتظ ِر معرفی
کابینه دولت هستند و کمیس��یون آموزش و
تحقیقات هم مستثنا نیست».حاجی پور افزود:
«دولت و آقای رئیسی هم باید استحضار داشته
باش��ند که افرادی باید معرفی شوند که توان
ظرفی��ت اداره دو نهاد آم��وزش و پرورش و
و
ِ
آموزش عالی را داشته باشند».وی گفت« :اگر
ما برنامه بلندمدت و استراتژیک داریم ،باید به
فکر تربیت انسان باشیم .آقای رئیسی قرار است

دو وزیری را معرفی کند که سرمایه انسانی را
پ��رورش میدهند .همان معلمان��ی که آقای
رئیسی در دامان آنها بالیده است».حاجی پور
خاطرنشان ساخت« :وزرای پیشنهادی علوم
و آم��وزش و پرورش بای��د توانمند و قدرتمند
باش��ند که در آینده افرادی خ�لاق و توانمند
داش��ته باش��یم».وی همچنین در خصوص
وضعیت ش��روع س��ال جدید گفت« :وزارت
علوم و آموزش و پرورش باید دقت نظر داشته
باشند که ما با جان مردم طرف هستیم .رهبری
میگوی��د ما منتظریم تا س��تاد کرونا تصمیم
سالمت جان
بگیرد و ما نیز باید در راس��تای
ِ

فرزندان دقت نظر داشته باشیم .حال اگر وزیر
بگوید با تزریق واکسن مدرسه قابل بازگشایی
اس��ت ،باید بداند دانشآموز در مس��یر رفت و
آمد ارتباطات دارد .مگر این را میتوان کنترل
کرد؟»حاجی پور خاطرنشان کرد« :اگر فضای
عمومی امن باش��د ما میتوانیم مدارس را باز
کنیم و تا این لحظه اتفاقی نیفتاده اس��ت .اگر
قرار است تصمیمی گرفته شود وزارت علوم و
آموزش و پرورش و کمیسیون بهداشت و نیز
س��تاد ملی کرونا حضور داشته باشند .امروز از
وضعیت کرونایی شرایطی حساس داریم و لذا
جای اظهار نظر نیست».

علیرضا بیگلری خبر داد؛

رئیس موسس��ه تحقیقاتی انس��تیتو پاس��تور از نصب
دس��تگاههای تولید واکسن در ش��هریورماه خبر داد و
گفت :تولید ماهانه  3میلیون ُدز واکسن کرونای پاستور
از اول پاییز آغاز میش��ود.به گزارش «عصر ایرانیان»
علیرضا بیگلری رئیس موسس��ه تحقیقاتی انس��تیتو
پاس��تور در یک برنامه رادیوی��ی درباره وضعیت تولید
واکسن پاستور گفت :فاز سوم مطالعات بالینی واکسن
کرونای مشترک انس��تیتو پاس��تور ایران و موسس��ه
تحقیقاتی فینالی کوبا در کش��ور کوبا به پایان رسید
و نتایج حاصل از آن نش��ان داد یکی از واکس��نهای
موفق در پوشش سوشهای واکسنگری ِز کرونا است.
وی افزود :مطالعات کارآزمایی بالینی این واکس��ن از
 6اردیبهش��ت آغاز ش��د و در  8شهر کش��ور بر روی
داوطلبان انجام شد .تزریقها به پایان رسیده و در حال

تولید ماهانه  3میلیون دُ ز واکسن پاستور از پاییز
حاضر در مرحله تحلیل نتایج هس��تیم و امیدواریم تا
اوایل ش��هریور نتیجه اولیه مطالعات این فاز را اعالم
کنیم .این واکس��ن مجوز تزریق اضطراری را دریافت
کرده است و حدود  120هزار ُدز از این واکسن به طور
نیمه صنعتی تولید و تحویل وزارت بهداشت شده است.
این واکس��ن (پاس��تورکواک) در مرحله واکسیناسیون
عموم��ی برای  8اس��تان کش��ور مورد اس��تفاده قرار
گرفته اس��ت .نصب تجهیزات برای تولید صنعتی در
ش��هریورماه انجام می ش��ود و تولید ماهانه  3میلیون
ُدز از اول پاییز آغاز می شود.رئیس موسسه تحقیقاتی
انس��تیتو پاس��تور با اعالم این خبر که واکسن پاستور
برای طیف س��نی زیر  18سال هم قابل استفاده است
اظهار داشتُ :دز یادآور این واکسن میتواند به تنهایی
ب��رای افرادی که  9ماه قب��ل از تزریق به کرونا مبتال

شدهاند ،ایمنی کافی ایجاد نماید.البته در شهرهای یزد
و زنجان ُدز یادآور برای داوطلبان تزریق شده که نتایج
آن اعالم خواهد شد .نتایج نشان میدهد اگر در کشور
سوشهای واکسنگریز وجود داشته باشد با تزریق ُدز
سوم ،ایمنی بدن به شدت افزایش مییابد و همانطور
که مستحضرید ،واکس��ن فایزر هم به سمتی میرود
ک��ه ُدز یادآور را  6ماه بعد از تزریق ُدز دوم برای افراد
تزریق کند.وی تاکید کرد :بهترین تست ما پی سی آر
است و در بهترین حالت قدرت تشخیص آن  70تا 75
درصد است .از هر  100نفر ممکن است  25نفر با یک
تست پی سی آر جواب مثبت نداشته باشند .این امر نه
تنها در مورد دلتا بلک��ه برای انواع دیگر هم مصداق
دارد .اگر شک بالینی زیاد باشد نکته مهم این است که
تست تکرار شود.وی افزود :نکته مهمتر این است که

همه افرادی که پی سی آر مثبت دارند نیاز به مصرف
دارو و بس��تری در بیمارستان ندارند .تجربه نشان داده
هیچ ک��دام از داروهای ضد وی��رال  100درصد موثر
نیس��تند .برای تزریق رمدس��یویر به بیمار  ،سرم مورد
نیاز است به همین دلیل هم رمدسیویر و هم سرم کم
اس��ت .اجماع متخصصان کشور بر این است که تمام
بیمارانی که پی سی آر مثبت میشوند به داروهای آنتی
ویرال فاویپیراویر و رمدسیویر نیاز ندارند .کشورهای
دیگر ه��م به همین روش عمل میکنند همه افرادی
که پی س��ی آر مثبت هستند به بیمارستان نمیروند و
داروی آنت��ی ویرال نمیگیرند مگ��ر در مورد بیمارانی
که پزشک ،اندیکاس��یون دارد .اصرار خانواده ها برای
اس��تفاده دارو توس��ط بیمار نه به نفع فرد و نه به نفع
سیستم سالمت کشور است.

در پیک پنجم کرونا رخ داد؛

بیش از  ۵۰درصد زندانیان کشور
واکسینه شدند

رئیس س��ازمان زندانها از واکس��ینه شدن
بیش از  ۵۰درصد مددجویان حاضر در زندان
خبر داد.رئیس س��ازمان زندانها از واکسینه
ش��دن بیش از  ۵۰درصد مددجویان حاضر
در زن��دان خبر داد .حاج محمدی در صفحه
ش��خصی خ��ود در توییتر نوش��ت :در پیک
پنجم کرونا ،تا امروز با کمک برادرانمان در
وزارت بهداشت ،الحمدهلل بیش از  ۵۰درصد
مددجویان حاضر در زندان ،واکس��ینه شدند.
قطعا در داخ��ل زندان مراقبت از س�لامت
زندانیان بر عهده ماس��ت و نس��بت به آن،
حساس ،متعهد و مسئولیم»...

گزارش «عص��ر ایرانیان» س��عید نمکی
وزیر بهداش��ت ،درمان و آمزوش پزشکی
در جلس��ه ویدئو کنفرانس��ی که با حضور
فرماندهان سپاه اس��تانها و دانشگاههای
علوم پزشکی در سازمان بسیج مستضعفین
برگزار شد ،ضمن تشکر از سردار سالمی
به دلیل همراهی با وزارت بهداشت در این
روزهای سخت ش��یوع کرونا ،اظهار کرد:
طرح مزین به نام س��ردار شهید سلیمانی

با همکاری و همراهی سازمان بسیج اجرا
شد و مبنای آن حرکت بسیجی و جهادی
بود که در تاریخ سرزمین مان ثبت خواهد
شد.نمکی با اش��اره به اهمیت تاب آوری
گف��ت :متأس��فانه پش��تیبانیهای الزم از
بس��یج و ما انجام نش��د؛ حداقل هایی که
نیاز داریم را برای همکاران سالمت به ما
ندادند .هنوز بخش��ی از آن یک میلیاردی
ک��ه حض��رت آق��ا در  ۱۴فروردی��ن ۹۹

فرمودند دریافت نکردهایم و بخش��ی هم
که دریافت کردیم قط��ره چکانی بود که
پایه پولی تغییر نکند مثل فرد تش��ن ه کام
که در کویر باش��د و ما قط��ره قطره به او
آب بدهیم.وزیر بهداش��ت افزود :در بحث
کیت هم همینطور بود .ما آزمایشات را به
روزانه  ۱۳۰هزار عدد رس��اندیم .وقتی که
کرونا ش��یوع پیدا کرد ما کیت نداشتیم و
دوستانمان ش��بانه روزی تالش کردند و

کیت طراحی کردند .ما کیت را در کش��ور
ساختیم و قیمت آن را به نصف و یک سوم
رساندیم.وی تصریح کرد :من نمیگویم که
دیگران نامردی می کنند دیگران هم شاید
بیش از این بضاعت نداشتند؛ نمی خواهم
کسی را متهم کنم  .امروز ما در عرصه ای
قرار گرفتیم که متاس��فانه ویروس دلتا با
قدرت س��رایت چند برابر ،افراد جوان را به
مراتب بیشتر گرفتار می کند.

رئیس بیمارستان کودکان علیاصغر با ارائه
توضبحات��ی پیرامون نش��انههای کرونا در
اطفال ،گفت :در مقایس��ه با موجهای قبلی
می��زان ورودی اطف��ال مبتال ب��ه کرونا به
بیمارس��تان حداقل  ۲برابر شده است .فکر
میکنم تمایل این س��وش از ویروس کرونا
( دلتا) بیش از س��وشهای دیگر به س��نین
پایینتر اس��ت.فرهاد چوبدار در گفتوگو با
ایسنا ،با اشاره به اینکه در پیک پنجم کرونا
نسبت به س��ایر پیکها ابتالی کودکان به
کرون��ا افزای��ش یافته اس��ت ،گفت :بخش
عفونی و بخش��ی از س��ایر بخشه��ا را به

افزایش ۲برابری مراجعه کودکان کرونایی به بیمارستانها

بس��تری بیماران مبتال ب��ه کرونا اختصاص
دادیم .ت�لاش کردیم تا برخی بیماران را به
شکل س��رپایی درمان کنیم تا کمتر نیازمند
تخت باشند .در این شرایط حتی نوزادان هم
گرفتار کرونا میش��وند و همیشه چند نوزاد
به دلیل کرونا بس��تری هستند .از طرفی ۲۰
درصد بخش  ICUبه وسیله اطفال مبتال به
کرونا پر میشود.این فوق تخصص نوزادان،
افزود :در مقایس��ه با موجه��ای قبلی میزان
ورودی اطفال مبتال به کرونا به بیمارس��تان
حداقل  ۲برابر شده است .فکر میکنم تمایل
این س��وش از ویروس کرونا ( دلتا) بیش از

س��وشهای دیگر به سنین پایینتر است به
ش��کلی که حتی س��ن مرگ و می��ر هم در
کشورهایی که دچار این جهش شدند کاهش
پیدا کرد .البت��ه در اطفال مرگ و میر خیلی
زیاد نیست؛ اما بیماران دارای نقص سیستم
ایمنی یا کس��انی که تحت ش��یمی درمانی
هستند ،بیماران پیوندی و ...بیشتر در معرض
مرگ و میر قرار دارند .خوش��بختانه به دلیل
کادر درمانی بس��یارخوبی که در بیمارستان
داریم مراقبت و خدم��ات ویژهای به اطفال
ارائ��ه میدهیم؛ ولی اگ��ر ذرهای تجهیرات
کم ش��ود ،مرگ و میر اطف��ال هم به تعداد

مرگ و میر بزرگس��االن میرسد.وی درباره
عالئم کودکان مبتال ب��ه کرونا ،تاکید کرد:
عالئم تنفسی و گوارشی در فاز حاد بیماری
اکنون شایعترین عالئم در کودکان هستند؛
ولی با گذر از فاز حاد که به درگیری سیستم
ایمنی و طوفان سیتوکینی میرسیم عالئم
پوس��تی ،مغزی ،عصبی و کبدی هم ممکن
اس��ت آش��کار ش��ود که از آن تحت عنوان
درگی��ری ارگانه��ای نهایی ی��اد میکنیم.
آخرین پروتکلی ک��ه کمیته کنترل عفونت
بیمارس��تان ما متش��کل از ف��وق تخصص
نوزادان ،ICU ،عفونی و ریه نوشتهاند این

است که اگر بیماری با عالئم سرماخوردگی
یا اس��هال و اس��تفراغ مراجعه ک��رد ،کرونا
تلقی ش��ود مگر آنکه خالفش ثابت ش��ود.
چوبدار با تاکید بر لزوم رعایت پروتکلهای
بهداش��تی ،گفت :متاسفانه گاهی با والدینی
مواجه میشویم که اعالم میکنند خودشان
انتخاب کردند که واکس��ن نزنند و در پاسخ
به چرایی ای��ن انتخاب خود میگویند چون
ما فالن واکس��ن را دوست داشتیم؛ درحالی
که با اعالم سازمان جهانی بهداشت بهترین
واکسن ،اولین واکسنی است که به دستمان
میرسد.
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اخبار
اعالم جزئیات محدودیتهای کرونایی
جدید

سخنگوی س��تاد ملی مقابله با کرونا با اشاره
به تصمیمات جلس��ه کمیتههای تخصصی
س��تاد ملی مقابله با کرونا که امروز با حضور
رییس جمهوری برگزار شد ،گفت :ناگزیریم
که تشدید محدودیتها را با توجه به وضعیت
بیماری در کشور داشته باشیم همچنین تاکید
شد که مراس��م عزاداری محرم در فضاهای
سربسته و دس��ته روی باید ممنوع شود و در
عین حال تاکید ش��د که باید کاری کنیم که
در داروخانهها صف ب��رای دریافت دارو و ...
جمع شود .علیرضا رییسی درباره تصمیمات
اتخاذ شده در جلس��ه کمیتههای تخصصی
س��تاد ملی مقابله با کرونا که امروز با حضور
رییس جمهوری برگزاری ش��د ،گفت :امروز
تصمیمات مهمی گرفته و توصیه های بسیار
مهمی هم انجام ش��د .اوال م��روری بر روند
بیماری در س��طح دنیا داش��تیم ب��ه ویژه در
زمینه کرونای دلتا که سراسر دنیا را دارد می
گیرد و آمریکا ،انگلیس ،روسیه و ...هم علی
رغم اینکه میزان قابل توجهی واکسیناسیون
انجام داده اند اما بیم��اری در آن ها در حال
افزایش اس��ت که نشان دهنده مهاجم بودن
این ویروس است بنابراین ما ضمن اینکه باید
به دنبال انجام س��ریع واکسیناسیون باشیم و
س��رعت واکسیناسیون را باال بریم ،حتما نیاز
اس��ت که رعایت پروتکل های ضدکرونایی
را جدی تر کنیم.سخنگوی ستاد ملی مقابله
با کرون��ا با بیان اینکه ناگزیریم که تش��دید
محدودیتها را ب��ا توجه به وضعیت بیماری
در کش��ور داشته باش��یم ،اظهارکرد :در عین
ح��ال در حال حاضر در م��اه عزاداری محرم
هستیم و تاکید ش��د که حتما پروتکل ها به
شدت رعایت ش��ود همچنین تصمیماتی در
این زمینه اتخاذ شد که برگزاری این مراسم
در فضاهای سربسته و دسته روی ها ممنوع
شود اما در فضای باز با رعایت شدید پروتکل
ها می تواند انجام ش��ود .وی افزود :در این
جلسه تاکید ش��د که باید کاری کنیم که در
داروخانهها صف برای دریافت دارو و  ...جمع
ش��ود و دستوراتی در این زمینه صادر شد که
در ستاد ملی جزئیات بیشتر آن اعالم میشود.
در ستاد ملی درباره دستورالعمل ها و تشدید
محدودیت ها  -که به احتمال زیاد ابالغ می
شوند -تصمیم گیری می شود؛ هم در حوزه
تردد و کس��ب وکار و ه��م در زمینه آموزش
و مس��ائل فرهنگی و ادارات دولتی مواردی
مطرح می شود و در این زمینه باید به صورت
جدی وارد عمل ش��ویم زیرا راه دیگری جز
این وجود ندارد که به س��مت کنترل ش��دید
رویم تا اینکه ورودی بیمارس��تان ها کاهش
یاب��د .آمار بس��تری و مرگ و می��ر در حال
افزایش است و راهی جز تشدید محدودیتها
وجود ندارد و باید ورود کنیم.
کمک  ۱۱۰میلیارد تومانی بنیاد
مستضعفان برای درمان مبتالیان کرونا

س��ید پرویز فت��اح رئیس بنیاد مس��تضعفان
از تخصی��ص  ۱۱۰میلی��ارد تومان��ی بنی��اد
مستضعفان برای کمک درمانی به مددجویان
کمیت��ه امداد ام��ام خمینی (ره) و س��ازمان
بهزیس��تی و همچنی��ن کمک معیش��تی به
س��اکنان مناطق محروم خبر داد.وی با اشاره
به برخی کمکهای بنیاد مستضعفان از جمله
بخش��ش اجاره بهای امالک تجاری ،تامین
تجهیزات بیمارستانی و کمکهایی معیشتی
به اقش��ار ضعیف در طول شیوع کرونا ادامه
داد :ت��ا ام��روز کمکه��ای کرونای��ی بنیاد
مستضعفان بالغ بر  ۳هزار میلیارد تومان بوده
و در اق��دام اخیری که پس از فرمایش  ۲روز
قبل مقام معظم رهبری انجام ش��د ،تصمیم
گرفتیم تا مبلغ  ۱۱۰میلی��ارد تومان را برای
کمک معیش��تی و درمانی ،که م��ورد تاکید
معظ��م له بود ،به مددجوی��ان کمیته امداد و
بهزیستی و همچنین ساکنان مناطق محروم
و حاشیهای ش��هرها تخصیص دهیم.رئیس
بنیاد مس��تضعفان اضافه ک��رد :همچنین با
توجه به جمعیت کمتر تحت پوشش سازمان
بهزیس��تی ،مبل��غ  ۲۵میلیارد توم��ان برای
پیش��گیری و تامین دارو و تجهیزات درمان
کرونا به مددجویان بهزیستی ،معلوالن تحت
پوشش و همچنین مراکز نگهداری معلوالن
تحت پوشش این سازمان اختصاص یافت.وی
با اش��اره به کمک معیشتی بنیاد مستضعفان
به اقش��ار ضعیف جامعه که مورد تاکید مقام
معظم رهبری نیز بود ،گف��ت :عالوه بر این
موارد ،مقرر شد  ۲۰میلیارد تومان برای کمک
به اقش��ار ضعیف و س��اکنان مناطق محروم
تخصیص یابد که هماکنون این کمکها در
سراسر کشور در حال توزیع است.

