تماس با فرد کرونا مثبت را جدی بگیرند
رئیس انستیتو پاستور ایران گفت :اگر در خانوادهای یک نفر کرونا مثبتشود ،وقتی سایر افراد خانواده را تست میکنیم ،شاهدیم که از  ۱۰نفر اعضای خانواده ،پنج نفر
مثبت شدهاند و مابقی اعضای خانواده منفی شدند و وارد اجتماع میشوند .در حالی که همان افرادی که پاسخ تستشان منفی شده ،اگر دو تا سه روز بعد مجددا تست
دهند ،ممکن است پاسخ تستشان مثبت باشد .وی در ادامه افزود :در اوایل بیماری ممکن است ویروس قابل تشخیص نباشد ،بر همین اساس بهترین راهکار این است
که افرادی که در تماس با فرد کرونا مثبت بودهاند نیز به مدت  ۱۴روز قرنطینه شوند .این راهی است که بسیاری از کشورها آن را طی میکنند .بنابراین نباید به پاسخ
تست منفی اکتفا کرد( .به عبارت سادهتر ،مردم تماس با فرد کرونا مثبت را جدی بگیرند .بهویژه تماسی که از نزدیک و بدون محافظ بوده است.
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راهکار اصلی مهار کرونا
چیست؟

مشــاور عالــی وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی گفــت :ردیابــی دقیــق ویــروس
 ١٩راهــکار اصلــی مهــار بیمــاری
کوویــد١٩
کوویــد
کرونــا اســت و بــا ایــن اقــدام مــی تــوان بــر
ایــن ویــروس خطرنــاک غلبــه کــرد .محمــد
اســماعیل اکبــری افــزود :بــا ردیابــی ویــروس
مــی تــوان افــراد مبتــا و حتــی کســانی کــه بــا
آنــان در تمــاس بودنــد را بــه موقــع شناســایی و
اقدامــات الزم را بــرای مــداوا و حفــظ ســامت
آنــان بــه عمــل آورد .وی بــه اجــرای طــرح
شــهید قاســم ســلیمانی در تهــران اشــاره کــرد
و گفــت :بســیج در قالــب ایــن طــرح آمادگــی
خــود را بــرای غربالگــری ،شناســایی بیمــاران
و افــراد در تمــاس بــا مبتالیــان ،غربالگــری و
تامیــن نیازهــای اساســی ،اعــام کــرده اســت.
البتــه ایــن کار بایــد از ابتــدای شــیوع بیمــاری
آغــاز مــی شــد .ایــن اســتاد دانشــگاه بــر لــزوم
اجرایــی شــدن قرنطینــه هوشــمند تاکیــد کرد و
یــادآور شــد :بــا ردیابــی دقیــق ویــروس ،نیــازی
بــه قرنطینــه شــهر نیســت و ایــن اقــدام فقــط
در منطقــه آلــوده بــه کرونــا اعمــال مــی شــود.
اکبــری ادامــه داد :بــه طــور مثــال فعالیــت
هــای تحقیقاتــی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید
بهشــتی نشــان داد کــه منطقــه  ۴تهــران آلــوده
بــه ویــروس کرونــا اســت و در ایــن منطقــه ۱۲۰
مرکــز آلودگــی وجــود دارد کــه بایــد آن نقــاط
را الک دان (توقــف کامــل فعالیــت) کــرد تــا
شناســایی بــه موقــع بیمــاران و پاســخ ســریع به

آن انجــام شــود .اعمــال محدودیــت هــا فرصــت
مناســب بــرای کنتــرل کرونــا اســت مشــاور عالی
وزیــر بهداشــت اعمــال محدودیــت هــا را فرصــت
طالیــی بــرای کنتــرل بیمــاری کرونــا اعــام
کــرد و گفــت :برنامــه ریــزی صحیــح علمــی باید
بــرای بعــد از ایــن دوره هــم بایــد انجــام گیــرد
تــا بــا عملکــرد درســت ویــروس مهــار شــود .وی
بــه مــردم توصیــه کــرد کــه بیمــاری کرونــا را
جــدی بگیرنــد و پروتــکل هــای بهداشــتی مانند
اســتفاده از ماســک ،فاصلــه گــذاری اجتماعــی و
حضــور نیافتــن در تجمعــات را رعایــت کننــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود :هرچنــد محدودیــت
هــا تاثیــر نامناســب بــر معیشــت اغلــب مــردم
میگــذارد امــا مــردم در ایــن شــرایط بحرانــی
بایــد ایــن فرصــت را بــه حاکمیــت بدهنــد و در
ایــن  ۲هفتــه مــوارد اعــام شــده را بــه دقــت
رعایــت کننــد تــا بیمــاری کنتــرل شــود .وی
از مســؤوالن تقاضــا کــرد کــه بــرای کــم شــدن
مشــکالت معیشــتی مــردم اقشــار کــم درآمــد
برنامــه ریــزی و اقدامــات الزم را بــرای کاهــش
فشــار بــه کاســبان و فعــاالن بخــش خصوصــی
مهیــا کننــد تــا آنــان بــدون دغدغــه محدودیــت
هــای کرونایــی را رعایــت کننــد.

وزیــر بهداشــت گفــت :تحقیقــات یک کشــور که
از منابــع عمومــی آن اســتفاده مــی کنــد ،بایــد
بتوانــد ارائــه طریقــی بــرای بــاز کــردن گرهــی از
نظــام خدمــت کنــد ،وگرنــه ایــن روال تحقیقــات
در کشــور ،بــه معنــای دور ریختــن منابــع
اســت .دکتــر ســعید نمکــی ،در جلســه ســتاد
دانشــگاهی کوویــد 19در دانشــگاه علوم پزشــکی
اصفهــان کــه در تــاالر رویــش ایــن دانشــگاه
برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :هنــوز تحقیقــات مــا
در کشــور مســاله محــور و جامعــه محور نیســت.
وی گفــت :برخــی افــراد و محققانــی کــه بــرای
مــن از ســارس گــزارش آورده بودنــد ،روزهــای
اول پیــش بینــی کردنــد کــه مــا از اردیبهشــت
خیالمــان راحــت مــی شــود و رفتــار ویــروس
مثــل اجــدادش ســارس اســت و بــا گرمــا ،کار
آن تمــام مــی شــود .بــه آنهــا گفتــم اصــا ایــن
حــرف هــا را قبــول نــدارم .همیشــه اتاقــم بــه
روی دانشــمندان بــاز اســت ،چــون معتقــدم
دولتمــردی مــی توانــد خردامندانــه عمــل کنــد
کــه راه و در را بــه روی دانشــمندان بــاز کنــد.
همــکاری کــه خــودش را ســرگروه مــی دانســت
و آمــد توضیــح داد کــه کرونــا در فصــل گرونــا
تمــام مــی شــود ،اول خندیــدم و بعــد گفتــم
کــه انشــاءاهلل کــه پیــش بینــی هــای شــما و
تیــم تــان درســت باشــد ،امــا مــن بایــد بــرای
اداره کشــور ،بدبینانــه تریــن شــیوه را انتخــاب
کنــم کــه در باتــاق بیمــاری گرفتــار نشــوم و
گفتــم آنچــه از ویــروس مــی بینــم بــا اجــدادش
متفــاوت اســت و ماهیــت کوویــد 19بــا اجدادش
یکــی نیســت و تابســتانی بدتــر از بهــار را مــی
بینم.وزیــر بهداشــت خاطرنشــان کــرد :تحقیقات
یــک کشــور کــه از منابــع عمومــی آن اســتفاده
مــی کنــد ،بایــد بتوانــد ارائــه طریقــی بــرای بــاز
کــردن گرهــی از نظــام خدمــت کنــد وگرنــه
ایــن روال تحقیقــات در کشــور ،بــه معنــای دور
ریختــن منابع اســت .در مورد گســترش شــرکت
هــای دانــش بنیــان در زمــان مــا ،بیشــترین
اقدامــات انجــام شــد.وی ادامــه داد :بــا ممنــوع

کــردن واردات محصوالتــی کــه مشــابه داخــل
دارنــد و گرانتــر پــول دادن بــه تولیــد کننــده
داخــل و تســهیل در امــور تولیــد کننــدگان دارو
و تجهیــزات پزشــکی ،انقــاب عظیمــی رخ داد.
وزیــر بهداشــت گفــت :در ســاخت واکســن نیــز
مــا یکــی از طالیــی تریــن ایــام ایــن ســرزمین را
رقــم مــی زنیــم .یــک غــرور ملــی وصــف ناپذیــر
خواهیــم داشــت و مــی بینیــد کــه مــا در عرصــه
تولیــد واکســن بــا لطــف خــدا و تــاش جوانــان
ایرانــی ،چــه معرکــه ای خلــق خواهیــم کــرد.
دکتــر نمکــی تصریــح کــرد :بنــده بــه عنــوان
فــردی عملگــرا ،بــرای تحقیــق و پژوهشــی
کــه بــرای کشــور ســودمندی نداشــته باشــد،
قدمــی بــر نمــی دارم ،امــا نبایــد تصــور کــرد
کــه اگــر در مقالــه ای گفتمانــی در مــورد دارو،
تغییــر روش و  ...وجــود داشــت کــه بــه درد
فــردا و آینــده کشــور مــی خــورد را بایــد کنــار
گذاشــت .چیــن و کــره جنوبــی خیلــی بیشــتر
از مــا بــرای تحقیقــات و پژوهــش هزینــه مــی
کننــد ،امــا بخــش خصوصــی مقتــدر هــم در
کنــار تحقیقاتشــان وجــود دارد کــه گرنــت مــی
آورد و از آن ،محصــول مــی خواهــد ،بنابرایــن
از جامعــه تحقیقاتــی و محققــان کشــور انتظــار
دارم کــه تحولــی بنیادیــن در نگاهشــان بــه
پژوهــش داشــته باشــند .دکتــر نمکــی عنــوان
کــرد :معتقــدم تحقیقــات کاربــردی در حــوزه
ســامت در کشــور نداریــم و امــا تــا زمانــی کــه
تحقیقــات کشــور ،مقالــه محــور باشــد ،تحقیقات
راهگشــای مشــکالت کشــور نخواهــد بــود و هیچ
وزیــر بهداشــتی نمــی توانــد بــرای آینــده کشــور
از ایــن تحقیقــات ،بهــره ای ببــرد .وزیر بهداشــت
گفــت :بــرای مقابلــه بــا کرونــا اگــر بخواهیــم بــه
شــکل اورژانــس از ایــن باتــاق خــارج شــویم،
هیــچ راهــی جــز کاهــش بســتری نداریــم .اولین
کار بــرای کاهــش بســتری ،باالبــردن ظرفیــت
تســت ،تقویــت بیماریابــی و گســترش مراکــز
ســرپایی و شناســایی زودهنــگام بیمــاران اســت
کــه در اســفند هــم همیــن کار را انجــام دادیــم

سرپرســت اداره کل فراوردههــای طبیعــی،
ســنتی و مکمــل ســازمان غــذا و دارو بــا تاکیــد
لــزوم عرضــه مکملهــای دارویــی بــا نظــارت
مســئول فنــی داروخانههــا ،گفــت :مکملهــای
دارویــی شــکلی از داروهــا هســتند و ممنوعیــت
فــروش آنهــا در فضــای مجــازی بــرای صیانــت
از ســامت مــردم اســت .عبدالعظیــم بهفــر
سرپرســت اداره کل فــراورده هــای طبیعــی،
ســنتی و مکمــل ســازمان غــذا و دار اظهــار کــرد:
هــر فــردی در گــروه ســنی مختلــف مــی توانــد
در فضــای مجــازی بــا دارابــودن یــک صفحــه
شــخصی ،دسترســی بــه اینترنــت و یــک کارت
اعتبــاری هــر محصولــی را تهیــه کنــد ،از آنجایی
کــه مکمــل هــای دارویــی نوعــی ترکیــب
دارویــی بــه شــمار مــی رونــد و امــکان ایجــاد
ســمیت دارنــد؛ در صــورت اســتفاده غلــط و
دریافــت مقادیــری بیــش از میــزان مجــاز ،مــی
تواننــد ماهیــت ســمی گرفتــه و بــه ســامتی
(کبــد ،کلیــه و  )...آســیب جــدی برســانند.
وی افــزود :آنچــه در ســطح داروخانــه هــا عرضــه
مــی شــود و مــا بــه عنــوان ســازمان غــذا و دارو
بــه آن هــا مجــوز مــی دهیــم مکمــل هــای
دارویــی هســتند و ایــن فــراورده هــا بــه طورکلی
بــا مــواد غذایــی غنــی شــده بــا ویتامیــن هــا
متفــاوت اســت ،کــه بایــد بــه ایــن موضــوع
توجــه داشــت.
سرپرســت اداره کل فــراورده هــای طبیعــی،
ســنتی و مکمــل ســازمان غــذا و دارو تصریــح

هــای متصــل بــه ضــد التهــاب و محافظــت از
بیمــاری هــا را فراهــم مــی کنــد از جملــه اینهــا
مــی تــوان بــه کامپفــرول ،فالوونوییــدی اشــاره
کــرد کــه خطــر ســرطان را کاهــش مــی دهــد
و همچنیــن رونــد رشــد و گســترش آن را کنــد
مــی کنــد .یکــی دیگــر از آن کوئرســتین کــه
بــه اثــرات محافظتــی احتمالــی بــر حافظــه و
همچنیــن بیمــاری هــای قلبــی و دیابــت نــوع
 2مرتبــط اســت .اســفناج یــک غــذای کاربــردی
اســتمحققان اثــرات محافظتــی اســفناج را بــر
اســاس فعالیــت مــواد شــیمیایی و ترکیبــات
فعــال زیســتی آن خالصــه مــی کننــد .آنهــا
بیــان مــی کننــد ایــن مــواد مشــتق از اســفناج
مــی تواننــد اســترس اکســیداتیو ،آســیب دی ان
ای و بیمــاری هــا را کاهــش دهنــد .همچنیــن
مــی تواننــد بــر بیــان ژن هــای درگیــر در
متابولیســم والتهــاب تاثیــر مثبــت بگذارنــد.
عــاوه بــر ایــن باعــث ترشــح هورمــون هــای
ســیری مــی شــوند کــه مــی توانــد احســاس
ســیری و رضایــت بیشــتری در شــما ایجــاد
کنــد .بــه همیــن دالیــل محققــان نتیجــه
گرفتنــد خــوردن بیشــتر اســفناج ممکــن اســت
بــه جلوگیــری از بیمــاری هــای قلبی ،ســرطان،
دیابــت نــوع  2و چاقــی کمــک کنــد .اســفناج
از ســامت مغــز پشــتیبانی مــی کنــد در یــک
مطالعــه ،محققــان الگوهــای غذایــی و توانایــی
هــای شــناختی بیــش از  950فــرد مســن را
بــرای مــدت پنــج ســال رصــد کردنــد .آنهــا در
بیــن افــرادی کــه مقادیــر بیشــتری ســبزیجات
بــرگ ســبز مصــرف کــرده انــد ،کاهــش قابــل
توجهــی در میــزان کاهــش شــناخت داشــته
انــد .داده هــا نشــان داد افــرادی کــه روزانــه
یــک تــا دو وعــده ســبزیجات بــرگ دار مصــرف
مــی کننــد ،توانایــی هــای شــناختی آنهــا در
مقایســه بــا افــرادی کــه ســبزی هــای بــرگ

کــرد :مکمــل هــای دارویــی حاویــی مــواد شــبه
دارو هســتند کــه مــی تواننــد در مقادیــر متفاوت
روی ســامت افــراد اثــر ســوء داشــته باشــند،
چراکــه امــکان تداخــات دارویــی و غذایــی بــا
مــواد خوراکــی و جــذب برخــی از ویتامیــن هــا
و امــاح را پــی دارد.
وی بــا تاکیــد براینکــه تهیــه مکمــل هــای
دارویــی بایــد زیــر نظــر مســئول فنــی داروخانــه
باشــد ،گفــت :در غیــر اینصــورت مکمــل هــا مــی
توانــد باعــث برخــی از عــوارض ماننــد نارســایی
کلیــوی ،کبــدی و حتــی در مــورادی ســقط
جنیــن شــود .بنابرایــن منطقــی نیســت کــه ایــن
نــوع فــراورده هــا در خــارج از داروخانــه عرضــه و
مصــرف شــوند.
بهفــر خاطرنشــان کــرد :ممکــن اســت برخــی
افــراد تهیــه و عرضــه مجــازی مکمــل هــای
دارویــی را بــا اســتناد بــه کشــورهای دیگــر
توجیــه کننــد ،امــا بایــد توجــه داشــت کــه در
آن کشــورها امضــای دیجیتــال تعریــف شــده و
فــردی کــه بــه منظــور خریــد وارد یــک پلتفــرم
مــی شــود ،احــراز هویــت شــده و درصــورت عــدم
تطابــق وضعیــت فــرد بــا مکمل مــورد نظــر ،قادر
بــه خریــد فــراورده نخواهــد بــود درحالــی کــه در
کشــور مــا چنیــن زیرســاختی وجــود نــدارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دو روش بــرای تهیــه
مکمــل هــای دارویــی مطمئــن و مجــاز وجــود
دارد ،توضیــح داد :یــک روش بــرای تهیــه مکمــل
هــای دارویــی مراجعــه بــه داروخانــه و خریــد آن

زیــر نظــر مســئول فنــی اســت و روش دیگــر،
داروخانههــای مجــازی هســتند کــه آن هــا نیــز
زیــر نظــر مســئول فنــی اداره می شــوند کــه اگر
منجــر بــه بــروز مشــکلی شــود مســئول فنــی
پاسخگوســت .بــه گفتــه سرپرســت اداره کل
فراوردههــای طبیعــی ،ســنتی و مکمــل ســازمان
غــذا و دارو عرضــه مکمــل هــای دارویــی حتمــا
بایــد در چرخــه ای کــه مــورد تائیــد و قابــل
نظــارت وزارت بهداشــت عرضــه شــود .بنابرایــن
طبــق مقــررات خریــد و فــروش آن در فضــای
مجــازی بــه طــور کلــی اشــتباه اســت و نبایــد
ســامت مــردم فــدای کســب ســود برخــی
شــرکت هــا و پلتفــرم هــا شــود.

وزیر بهداشت:

تحقیقات یک کشور
باید بتواند گره ای
از مشکالت نظام
ارائه خدمت بگشاید

و بــا  300هــزار تیــم و راه انــدازی ســامانه هایــی
ماننــد  4030بــه ســراغ بیماریابــی رفتیــم.
دکتــر نمکــی افــزود :در ایــن راســتا ،یکــی
از موثرتریــن زیرســاخت هــای نظــام ارائــه
خدمــات یعنــی شــبکه بهداشــتی و درمانــی
را در اختیــار داریــم کــه در منطقــه بــی نظیــر
اســت و از ایــن ظرفیــت اســتفاده کردیــم کــه
در مــوج اول بیمــاری توانســتیم بــار بیمــاری و
فشــار بیمارســتانها را کاهــش دهیــم .میــزان
تخــت بیمارســتانی در کشــور در بهترین شــرایط
 1.6بــه ازای هــر هــزار نفــر اســت ،در حالیکــه
در فرانســه ایــن نســبت  6.6تخــت اســت ،امــا
زیرســاخت ارزشــمند نظــام شــبکه بهداشــتی
و درمانــی در ایــران بــه یــاری مــا آمــد .دکتــر
نمکــی بیــان کــرد :خوشــبختانه داروهــای موثــر
در درمــان کرونــا تحــت پوشــش بیمــه قــرار
گرفــت و بــار ســنگینی از دوش مــردم بــرای

ـفناج برای سالمتی و تنظیم فشار خون
خواص اسـ

از بیــن تمام ســبزیجات بــرگ دار اســفناج یکی
از همــه کاره تریــن و مغــذی تریــن ســبزی هــا
محســوب مــی شــود .اســفناج را مــی تــوان بــه
یــک اســموتی جــذاب تبدیــل کــرد یــا بــا آن
یــک ســاالد خوشــمزه درســت کنیــم حتــی در
کنــار بخارپــز کــردن و ســرخ کــردن مــی تــوان
آن را بــه کیــک و شــیرینی هــا هــم اضافــه
کــرد .اســفناج فوایــد زیــادی بــرای ســامتی
دارد و بــه راحتــی مــی تــوان آن را در وعــده
هــای غذایــی خــود گنجانــد .در اینجــا مزایــای
مصــرف بیشــتر ایــن گیــاه بــا قــدرت محافظــت
و روش هــای ســاده بــرای ترکیــب آن در وعــده
هــای غذایــی و میــان وعــده هــا آورده شــده
اســت .ســه فنجــان اســفناج خــام 20کالــری،
 2گــرم پروتئیــن و  3گــرم کربوهیــدرات بــا
 2گــرم فیبــر (بنابرایــن  1گــرم کربوهیــدرات
خالــص) تامیــن مــی کنــد .اگرچــه کالــری
کمــی دارد ،امــا سرشــار از مــواد مغــذی اســت.
یــک بخــش ســه فنجانــی بیــش از  300درصــد
نیــاز روزانــه بــه ویتامیــن  Kحامــی اســتخوان
را تامیــن مــی کنــد .همچنیــن بیــش از 160
درصــد از هــدف روزانــه ویتامیــن  Aو حــدود
 40درصــد ویتامیــن  Cرا تامیــن مــی کنــد
کــه بــا پشــتیبانی از عملکــرد سیســتم ایمنــی
بــدن باعــث ســامت پوســت هــم مــی شــوند.
اســفناج همچنیــن حــاوی  45درصــد نیــاز
روزانــه بــه فــوالت (ویتامیــن محلــول در آب)
کــه بــه تشــکیل گلبول هــای قرمــز و دی ان ای
کمــک مــی کنــد ،اســت .بــه عــاوه  15درصــد
از هــدف روزانــه را بــرای آهــن و منیزیــم و 10
درصــد بــرای پتاســیم و  6درصــد برای کلســیم
همــراه بــا مقادیــر کمتــری از ویتامیــن هــای
دیگــر  Bتامیــن مــی کنــد .اســفناج سرشــار از
آنتــی اکســیدان استاســفناج عــاوه بر بســیاری
از ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی آنتــی اکســیدان

روزنامه صبح ایران  /سال نهم  -شماره515
2آذر ماه / 1399با ما همراه شوید

دار ســبز مصــرف نمــی کردنــد بیشــتر بــوده
اســت .توصیــه مــی شــود هــر روز یــک فنجــان
(بــه انــدازه یــک تــوپ تنیــس) از ســبزی
هــای بــرگ دار بخوریــد .ایــن مــی توانــد بــا
قــرار دادن چنــد بــرگ اســفناج کنــار بشــقاب
غذاتــون محقــق شــود ،بنابرایــن بــا هــر لقمــه
چنــد بــرگ اســفناج دریافــت مــی کنیــد .بــرای
یــک غــذای جانبــی ســریع و آســان ،اســفناج
را بــا یــک ســس وینگــرت ســاده تهیــه کنیــد
کــه از مخلــوط روغــن زیتــون فــوق العــاده
بکــر ،ســرکه بالزامیــک ،خــردل دیــژون و
چاشــنی گیاهــان ایتالیایــی خشــک بــه دســت
مــی آیــد .اســفناج را در روغــن زیتــون بســیار
بکــر بــا فلفــل دلمــه ای قرمــز شــیرین و فلفــل
قرمــز خــرد شــده تفــت دهیــد یــا ســبزیجات را
بخارپــز کــرده و با ســس تاپنــاد زیتــون بخورید.
در کنــار غــات یــک مشــت اســفناج بگذاریــد و
انــدازه ســبزیجات و دانــه هــا را تغییــر دهیــد تــا
مصــرف ســبزیجات را افزایــش یابــد .اســفناج را
مــی تــوان در اســموتی میــوه گرفتــه تــا پنکیک
یــا حتــی هومــوس اســتفاده کــرد و آن را بــه
ســوپ هــا ،خــوراک چیلــی گیاهــی ،تاکوهــا
(غــذای مکزیکــی) و تقریبــا هــر ظرفــی اضافــه
کنیــد .طبــق گــزارش ســال  ،2019آمریکایــی
هــا در حــال حاضــر اســفناج کمتــری نســبت
بــه ســال  2007مصــرف مــی کننــد ،زمــان آن
اســت کــه ایــن رونــد معکــوس شــود.

پرداخــت از جیــب و بیمارســتانها کــم مــی شــود
و بایــد بــه داروهــای گیاهــی کــه مســیر منطقــی
و علمــی را طــی کــرده انــد نیــز توجــه کنیــم.
وی خاطرنشــان کــرد :در عــرض  57روز میــزان
مــرگ و میــر بیمــاران کوویــد 19در کشــور بــه
حــدود  30نفــر و میــزان بســتری بیمارســتانها
یــک پنجــم شــد و خیلــی از بخــش هــای کرونــا
در بیمارســتانها تعطیــل شــدند؛ بخش ســامت،
مدبرانــه تریــن نــوع مدیریــت را اعمــال کــرد
و قدمــی بــدون برنامــه بــر نداشــت ،منتهــی
کوویــد 19فقــط مشــکل انحصــاری نظــام
ســامت مــا نیســت ،بلکــه در تمــام دنیــا ،همــه
نظــام هــا از جملــه نظــام اقتصــادی کشــورها را
درگیــر کــرده اســت .اقتصــاد انگلیــس  25درصد
و اقتصــاد ایــران در ایــن مــدت  3.5درصــد
کوچــک شــد ،امــا جــور آن را نظــام ســامت
پرداخــت .وزیــر بهداشــت گفــت :نمــی توانیــم از

مســائل غیــر کوویــد 19در نظــام ســامت غفلت
کنیــم .بــه عنــوان متولیــان نظــام ســامت،
مکلــف هســتیم کــه بــه همــه مســائل اعــم از
کوویــد 19و غیــر از آن بپردازیــم و نمــی شــود
فقــط در باتــاق ایــن بیمــاری گرفتــار شــویم
و مســئولیت هــای دیگــر خودمــان از جملــه
بیمــاری هــای غیرواگیــر را فرامــوش کنیــم.
دکتــر نمکــی خاطرنشــان کــرد :حتمــا بایــد
اســتقرار نظــام ارجــاع و پزشــکی خانــواده را
جــدی بگیریــد .فرصــت چندانــی وجــود نــدارد
و نبایــد در باتــاق کرونــا گرفتــار شــد؛ پرونــده
الکترونیــک ســامت را بــرای ریــل گــذاری
اعمــال راهنماهــای بالینــی و اســتقرار نظــام
ارجــاع و پزشــکی خانــواده ،ایجــاد کردیــم و بایــد
برنامــه هــر خانــه یــک پایــگاه ســامت را خیلــی
جــدی اجــرا کنیــد چــون آمــوزش هــای حــوزه
ســامت را بــه همــه منــازل مــی بریــم.

قرنطینه خانگی با دورهمی بی فایده است
یــک اپیدمیولوژیســت ،بــا اشــاره بــه آغــاز دو
هفتــه تعطیلــی ،گفــت :اگــر قرنطینــه خانگــی
همــراه بــا دورهمــی هــا باشــد ،ایــن تعطیلــی
هــا بــی فایــده خواهــد بــود .افــرادی کــه بــا
بیمــار تمــاس دارنــد بایــد در اســرع وقــت
ردیابــی ،شناســایی و قرنطینــه شــوند و از آنــان
تســت گرفتــه شــود .وی ،ردیابــی خانوادههــای
مبتالیــان بــه کرونــا را ضــروری دانســت.
متولیــان بــا اشــاره بــه شناســایی روزانــه مبتالیان
بــه کرونــا کــه ممکــن اســت هــر روز بیشــتر هــم
شــود ،گفــت :ایــن تعــداد افــرادی کــه شناســایی
میشــوند ،شــبیه نقــاط آتــش گرفتــه هســتند
کــه ممکــن اســت بــه ســایر نقــاط کشــور
ســرایت کنــد.
وی افــزود :هــر فــرد مبتالیــی کــه شناســایی
میشــود بایــد قرنطینــه شــود تــا باعــث بیمــاری
اطرافیــان و دیگــران نگــردد.
متولیــان ،شناســایی مبتالیــان از طریــق ردیابــی
تلفــن همــراه را میســر دانســت و گفت :در کشــور
چیــن ایــن نــوع ردیابــی اجــرا شــده اســت .اگــر
شناســایی و ردیابــی در کشــور مــا نیــز دقیقتــر
انجــام شــود آمــار مبتالیــان خیلــی بیشــتر از ۱۳
هــزار نفــر در روز اســت.
وی افــزود :انتظــار مــیرود تعطیلــی کامــل یــا
قرنطینــه کامــل بتوانــد آمــار مبتالیــان را کاهــش
دهــد .تعریــف «الک دان» خیلــی وســیعتر از آن
چیــزی اســت کــه قــرار اســت از امــروز (شــنبه
اول آذر) اجــرا شــود.
ایــن اپیدمیولوژیســت گفــت :نبایــد قرنطینــه
خانگــی باعــث افزایــش دورهمــی هــا شــود.
در غیــر ایــن صــورت قرنطینــه نتیجــه مثبتــی
نخواهــد داشــت.
وی از مــردم خواســت هــر چقــدر کــه در تــوان
دارنــد خودشــان را محــدود کننــد تــا گرفتــار

کرونــا نشــوند.
ایــن اپیدمیولوژیســت ،افــزود :متأســفانه مــردم
خطــر و شــدت درک بیمــاری کرونــا را تقریبـاً بــه
انــدازه آنفلوانــزا تخمیــن میزننــد.
متولیــان گفــت :تــا  ۶مــاه آینــده واکســن کرونــا
در اختیــار مــا قــرار نخواهــد گرفــت و بهتر اســت
کــه مــردم همچنــان بــه رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی و محدودیتهــا ادامــه دهنــد.
وی در مقایســه بیمــاری بــا کرونــا ،گفــت :خطــر
ابتــای بــه کرونــا و کشــندگی آن  ۱۰برابــر
بیشــتر از آنفلوانــزا اســت.
متولیــان ,بــر اســتفاده ماهیانــه ویتامیــن D
در تقویــت بــدن و محافظــت در مقابــل بیمــاری
کرونــا تاکیــد کــرد و گفــت :بــر اســاس تحقیقات
انجــام شــده بــه اثبــات رســیده کــه مصــرف
مــداوم ویتامیــن  Dبــر کاهــش اثــرات ابتــاء
بــه کرونــا و مــرگ و میــر ناشــی آن تأثیــر گــذار
اســت.
وی ،هموطنــان را بــه اســتفاده مرتــب ویتامیــن
 Dتوصیــه کــرد و افــزود :در کشــور مــا کمبــود
ایــن نــوع ویتامیــن شــایع اســت.

پزشکی

مجموع جان باختگان
كرونا در كشور به ۴۳
هزار و  ۸۹۶نفر رسيد

بــا فــوت  ۴۷۹بیمــار کوویــد ۱۹در  ٢٤ســاعت
گذشــته؛مجموع جــان باختــگان كرونــا در
كشــور بــه  ۴۳هــزار و  ۸۹۶نفــر رســيد
ســخنگوی وزارت بهداشــت جديدتريــن آمــار
ابتــاو فــوت ناشــی از کوویــد  ۱۹در کشــور را
اعــام کــرد .دکتــر ســیما ســادات الری گفــت:
بــر اســاس معیارهــای قطعــی تشــخیصی۱۳ ،
هــزار و  ۲۶۰بیمــار جدیــد مبتــا بــه کوویــد۱۹
در کشــور شناســایی شــد کــه ســه هــزار و ۴۴
نفــر از آنهــا بســتری شــدند .وی افــزود :مجمــوع
بیمــاران کوویــد ۱۹در کشــور بــه  ۸۲۸هــزار و
 ۳۷۷نفــر رســید .دکتــر الری بــا بیــان اینکــه
متاســفانه در طــول  ۲۴ســاعت گذشــته۴۷۹ ،
بیمــار کوویــد ۱۹جــان خــود را از دســت دادنــد
و مجمــوع جــان باختــگان ایــن بیمــاری بــه
 ۴۳هــزار و  ۸۹۶نفــر رســیده ،تصریــح کــرد:
خوشــبختانه تــا کنــون  ۵۸۹هــزار و  ۲۵نفــر
از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یــا از بیمارســتانها
ترخیــص شــده انــد .وی بــا بیــان اینکــه ۵۷۵۶
نفــر از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد ۱۹در وضعیت
شــدید ایــن بیماری تحــت مراقبــت قــرار دارند،
عنــوان کــرد :تاکنــون پنــج میلیــون و ۷۰۶
هــزار و  ۸۳۴آزمایــش تشــخیص کوویــد ۱۹در
کشــور انجــام شــده اســت .بــه گفتــه ســخنگوی
وزارت بهداشــت ،اســتانهای تهــران ،اصفهــان،
قــم ،آذربایجــان شــرقی ،خراســان جنوبــی،
ســمنان ،قزویــن ،لرســتان ،اردبیــل ،خوزســتان،
کرمانشــاه ،کهگیلویــه و بویراحمــد ،گیــان،
بوشــهر ،زنجــان ،ایــام ،خراســان رضــوی،
مازنــدران ،چهارمحــال و بختیــاری ،البــرز،
آذربایجــان غربــی ،مرکــزی ،کرمــان ،خراســان
شــمالی ،همــدان ،یــزد و کردســتان در وضعیــت
قرمــز و اســتانهای هرمــزگان ،فارس ،گلســتان و
سیســتان و بلوچســتان نیــز در وضعیــت نارنجی
و زرد قــرار دارنــد.

زمان پایان محدودیت
شهرها منوط به تغییر
وضعیت شد
در اجــرای مصوبــات ســتاد ملــی مدیریــت
کرونــا و در پاســخ بــه پیگیریهــای مردمــی
و مطالبــات افــکار عمومــی در راســتای قطــع
زنجیــره انتشــار و انتقــال ویــروس منحــوس
کرونــا ،کمیتــه امنیتــی ،اجتماعــی و انتظامــی
وزارت کشــور اطالعیــه شــماره  ۲خــود را در
خصــوص طــرح جامــع مدیریــت هوشــمند
محدودیتهــا متناســب بــا رونــد و وضعیــت
بیمــاری کووید  ۱۹در شــهرها منتشــر کــرد .در
اجــرای مصوبــات ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا و
در پاســخ بــه پیگیریهــای مردمــی و مطالبــات
افــکار عمومــی در راســتای قطــع زنجیره انتشــار
و انتقــال ویــروس منحــوس کرونــا ،اطالعیــه
شــماره  ۲کمیتــه امنیتــی ،اجتماعــی و انتظامی
در خصــوص طــرح جامــع مدیریــت هوشــمند
محدودیتهــا متناســب بــا رونــد و وضعیــت
بیمــاری کوویــد  ۱۹در شــهرها بــه اســتحضار
ملــت ایــران و اصحــاب رســانه میرســد و
جزئیــات مرتبــط بــا هــر یــک از موضــوع هــای
مطــرح شــده ،در اطالعیــه هــای بعــدی اعــام
میشــود .برگــزاری تمامــی نمایشــگاه هــا
ممنــوع شــد ایــن اطالعیــه مــی افرایــد :طــرح
جامــع مدیریــت هوشــمند محدودیتهــا بــر
پایــه جغرافیایــی شــهرها تدویــن و اجــرا خواهد
شــد .عــاوه بــر محدودیتهــا مشــخص شــده
در طــرح ،برگــزاری هرگونــه نمایشــگاه(عمومی،
تخصصــی و بیــن المللــی) در همــه وضعیتهــا
(زرد ،نارنجــی و قرمــز) ،تــا عادی شــدن شــرایط
ممنــوع اســت .نحــوه فعالیــت بقــاع متبرکــه و
اماکــن مقــدس بر اســاس اطالعیه وزارت کشــور
ادامــه فعالیــت بقــاع متبرکــه و اماکــن مقــدس
زیارتــی برابــر دســتورالعملهای ابالغــی قبلــی
وزارت بهداشــت خواهــد بــود .همچنیــن همــه
دســتگاههای دولتــی ،اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی بخــش غیــر دولتــی و تولیــدی مکلــف
بــه اجــرای دســتورالعملهای ابالغــی در
چارچــوب مدیریــت بیمــاری هســتند .زمــان
پایــان محدودیتهــا فعــا مشــخص نیســتطبق
اطالعیــه مذکــور اســتفاده از ماســک در اماکــن
عمومــی و پرتــردد در همــه شــهرها در همــه
وضعیتهــا الزامــی میباشــد و متخلفــان
برابــر مصوبــات ســتاد ملــی جریمــه خواهنــد
شــد .ایــن در حالیســت کــه زمــان خاتمــه
محدودیتهــا در شــهرهای زرد ،نارنجــی و
قرمــز منــوط بــه تغییــر وضعیتهــا بــوده لــذا
تصــور دو هفتـهای بــودن طــرح تلقــی درســتی
نیســت.

