شناسایی  ۷۹۳۱بیمار جدید کووید ۱۹در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه خوشبختانه تا کنون یک میلیون و  ۳۴۴هزار و  ۷۹۱نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند ،افزود :سه هزار و  ۶۸۹نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
به گفته دکتر الری تا کنون  ۱۰میلیون و  ۴۴۴هزار و  ۶۹۵آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر  ۱۱شهرستان قرمز ۵۲ ،شهرستان نارنجی ۲۱۷ ،شهرستان زرد و  ۱۶۸شهرستان آبی هستند ،تصریح کرد:
شهرهای آبادان ،اهواز ،بندر ماهشهر ،خرمشهر ،دزفول ،دشت آزادگان ،رامهرمز ،شادگان ،شوشتر ،کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند.

واکسن کرونای پاستور در اردیبهشت و واکسن برکت
از تیرماه قابل استفاده است

ایــرج حریرچــی در نشســت رقابــت ایــده نــگاری
بحــران کرونــا و مشــارکت در انتخابــات ریاســت
جمهــوری  ۱۴۰۰کــه در محــل دانشــگاه شــریف
برگــزار شــد ،گفــت :مــا احتیــاج داریــم تــا اطــاع
ثانــوی تغییــر ســبک زندگــی دهیــم و بــا کرونــا
امــروز همــگام شــویم .وی افــزود :ســازنده واکســن
فایــزر پیشبینــی کــرده کــه کرونــا تــا  ۱۰ســال
آینــده بــا مــا خواهــد بــود .حریرچــی بــا اشــاره بــه
برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری در ســال آینــده
اظهــار کــرد :رهبــری اصــل مشــارکت در انتخابــات را
بســیار مهــم و موثرتــر دانســتهاند و در نتیجــه گزینــه
برگــزاری انتخابــات کوچــک را نبایــد در ســر داشــته
باشــیم .در ایــن زمینــه بایــد راهکارهــا را اندیشــید.
معــاون وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه پیچیدگــی
برگــزاری چنــد انتخابــات آینــده بیــان کــرد :مــا در
وزارت بهداشــت نیــز نگــران روز رای گیــری نیســتیم،
بلکــه نگــران تجمعهــای پیــش از انتخابــات هســتیم

کــه ناشــی از شــور و هیجــان انتخاباتــی اســت.
وی تصریــح کــرد :در روز کنکــور از لحــاظ محــل
برگــزاری ایــن آزمــون مشــکلی نداشــتیم بلکــه حضــور
والدیــن و تجمــع آنهــا نگــران کنندهتــر بــود.
حریرچــی گفــت :دربــاره انتخابــات بایــد انتخابــات
الکترونیکــی بــه صــورت کامــل را در نظــر داشــت و
نخبــگان کمــک کننــد کــه مــردم حضــور هــم پیــدا
نکننــد ،البتــه کشــورهای تجربــه چنیــن انتخاباتــی
را داشــته انــد؛ اگرچــه جلــوه حضــور مــردم در صــف
میتوانــد جالــب باشــد.معاون وزیــر بهداشــت کشــور
اظهــار کــرد :بــه نظــر میرســد واکســن انســتیتو
پاســتور را در اردیبهشــت و شــرکت برکــت و ایــران
فارمــد بــرای تیرمــاه میتواننــد قابــل اســتفاده باشــند.
رســانههای خارجــی دربــاره اعــام میــزان شــیوع
ویــروس تمســخر میکردنــد ،امــا دیدیــم مســئوالن
عالــی کشــور در برنامههــا و مناســبتهای مختلــف
تصمیمهــای بــا دقتــی را گرفتنــد

روزنامه صبح ایران  /سال نهم  -شماره 592
 5اسفند ماه / 1399با ما همراه شوید

7

www.serajonline.com - @serajname

کرونای انگلیسی فرصتی برای درمان نمی گذارد
باگذشــت ســالگرد یــک ســالگی کرونــا و تاکیدهــا بــر
رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی توســط شــهروندان،
هنــوز عــده ای بــا خودخواهــی صــرف حاضــر بــه
گذشــتن از تفریحــات و دورهمــی هــای خــود نیســتند.
ایــن عــده گویــی در ایــن دنیــا زندگــی نمــی کننــد و یــا
خودخواهــی محــض دارنــد و رعایــت حقــوق شــهروندی
را زیــر پــا مــی گذارنــد چــرا کــه مــا در شــرایط کنونــی
عــاوه بــر مســوولیت مراقبــت از خــود  ،مســوولیت حفــظ
جــان هــم وطنــان را داریــم و ایــن حقــوق از جایــگاه
معنــوی بایــد توســط تمامــی افــراد رعایــت شــود.
یکــی از شــهروندان بــه نــام «ک.ق»گفــت :نزدیــک بــه
یــک ســال اســت کــه هــوای ســفر داریــم امــا از ایــن
موضــوع صــرف نظــر کــرده ایم،حتــی از برگــزاری دور
همــی هــا صــرف نظــر کــرده امنیــز پرهیــز مــی کنیــم.
وی ادامــه داد :برخــی شــهروندان هنــگام حضــور در
خیابــان خودخواهانــه رفتــار مــی کننــد و از زدن ماســک
خــودداری مــی کننــد کــه ایــن حرکــت در حــال حاضــر
در جامعــه وجهــه خوبــی نــدارد و موجــب نگرانــی برخــی
شــهروندان مــی شــوند .ایــن شــهروند از برقــرار بــودن
برخــی ســفرها اظهــار نگرانــی کــرد و گفــت :درســت
اســت کــه برخــی مشــاغل نیــاز بــه رفــت و آمــد دارد ،امــا
برقــرار بــودن ســفرهای تفریحــی بســیار نگــران کننــده
اســت کــه دولــت بایــد تدابیــر مناســب داشــته باشــد تــا
شــاهد خاموشــی ایــن بیمــاری باشــیم.
یکــی دیگــر از شــهروندان بــه نــام «م.ح» در گفتگــو بــا
خبرنــگار ســیناپرس گفــت :بــاز بــودن تاالرهــا و برقــراری
ســفرهای تفریحــی از طریــق قطــار بســیار نگــران کننــده
و دولــت بایــد هــر چــه ســریع تــر نســبت بــه جلوگیــری
از ادامــه ایــن رونــد اقــدام کنــد.وی بــا بیــان اینکــه
برخــی از افــراد هنــوز حاضــر بــه گذشــتن از جشــن هــا
و مراســم هــای خــود نیســتند ،اظهارکــرد :متاســفانه
برخــی شــهروندان بــه بهانــه هــای کوچــک دور همــی
برگــزار مــی کننــد وهمیشــه بــر ایــن باورنــد کــه کرونــا
بــرای دیگــران اســت ،کــه ایــن شــهروندان نیــاز بــه تلنگر
دارنــد تــا بــه جــدی بــودن ایــن بیمــاری پــی ببرند.ایــن
شــهروند همدانــی گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط موجــود

کــه برخــی افــراد تمامــی پروتــکل هــا را رعایــت مــی
کننــد و بیمــاری را بســیار ســفت و ســخت گرفتــه انــد امــا
در مقابــل افــرادی بــی اهمیــت هســتند و کرونــا را دوروغ
محــض مــی پندارنــد ،بنابرایــن تمامــی زحمــات افــرادی
کــه پروتــکل هــا را رعایــت مــی کننــد از بیــن میــرود و
ایــن زنجیــر بــه هیــچ عنــوان قطــع نمــی شــود ،بنابرایــن
خشــک و تــر همــه بــا هــم مــی سوزند.شــرایط کنونــی
وضعیــت مناســبی بــرای ســفرهای تفریحــی نیســتمعاون
درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان اظهــار کــرد:
تمهیــدات الزم بــرای اجــرای محدودیــت تــردد اندیشــیده
شــده کــه بــه محــض ابــاغ از ســوی وزارت بهداشــت
در اســتان اجرایــی خواهــد شــد.دکتر ابراهیــم جلیلــی
اظهــار کــرد :تصمیمــات خوبــی بــرای ایــام تعطیــات در
نظــر گرفتــه شــده کــه اجرایــی خواهــد شــد تــا بتوانیــم
از ایــن طریــق بــه شــهروندان کمــک کنیــم .وی ادامــه
داد :برخــی افــراد بــرای رفــت و آمدهــای ضــروری و در
صــورت نیــاز بایــد بــا وســایل نقلیــه عمومــی در رفــت
و آمــد باشــند درحالــی کــه برخــی شــهروندان از ایــن
وســایل بــرای ســفرهای تفریحــی اســتفاده مــی کننــد،
بنابرایــن رعایــت پروتــکل هــا بایــد دو طرفــه باشــد و
شــهروندان بایــد آگاهــی داشــته باشــند کــه شــرایط
کنونــی وضعیــت مناســبی بــرای ســفرهای تفریحــی
نیســت .دکتــر جلیلــی بــا بیــان اینکــه بــه طــور متوســط
 260تــا  300نفــر بیمــار کرونایــی در اســتان همــدان
بســتری مــی شــوند کــه ایــن رونــد نســبت بــه هفتــه
هــای گذشــته افزایــش یافتــه اســت ،گفــت :رونــد تعــداد
مراجعیــن بــه بیمارســتان هــا نیــز افزایــش یافتــه کــه ایــن
میــزان مراجعــه نشــان دهنــده افزایــش رونــد صعــودی
بیمــاری اســت .وی بــا اشــاره بــه شــروع پیــک جدیــد
بیمــاری گفــت :در مرحلــه اول تعــداد مراجعیــن ســرپایی
افزایــش مــی یابــد و بعــد از آن تعــداد افــرادی بســتری
رونــد صعــودی پیــدا مــی کنــد و در مرحلــه بعــدی تعــداد
مــرگ و میــر بــاال مــی رود .دکتــر جلیلــی خاطرنشــان
کــرد :در صورتیکــه شــهروندان مراســم عروســی و
عــزاداری و دور همــی هــا را کمتــر کننــد ایــن رونــد
کنتــرل مــی شــود کــه امیدواریــم بــا واکســینه کــردن

 80درصــد از مــردم جامعــه ایــن زنجیــر را بشــکنیم.
وی بــه ویــروس جهــش یافتــه کرونــا اشــاره کــرد و بــه
خبرنــگار ســیناپرس گفــت :ویــروس هــا تمایــل زیــادی
بــه جهــش دارنــد کــه کرونــا ویــروس از ایــن قائــده
مســتثنی نیســت و نــوع جهــش یافتــه آن کــه بیمــاری
زایــی بیشــتری دارد کرونــای انگلیســی اســت کــه اولیــن
بــار در انگلیــس مشــاهده شــد و ممکــن اســت ایــن
ویــروس از گذشــته جهــش هایــی را داشــته امــا بــه
علــت بیمــاری زا نبــودن و تغییــرات جزئــی محســوس
نبــوده اســت.وی ادامــه داد :در صــورت مشــاهده مــورد
مشــکوک از کرونــای انگلیســی نمونــه ســریع بــه تهــران
ارســال مــی شــود و در صــرف کمتریــن زمــان عملیــات
آمــوزش و قرنطینــه فــرد انجــام مــی شــود.معاون درمــان
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان تاکیــد کــرد :روش
پیشــگیری از کرونــای جهــش یافتــه انگلیســی و کرونــا
مشــابه بــوده و مــا همچنــان بــر رعایــت پروتــکل هــای
بهداشــتی از جملــه شســت و شــو مــداوم دســت هــا و
رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی و اســتفاده از ماســک
تاکیــد داریــم.
دکتــر جلیلــی بــا بیــان اینکــه کرونــای انگلیســی فرصــت
درمــان را کــم مــی کنــد ،گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه
ایــن ویــروس جهــش یافتــه ،شــدت بیمــاری زایــی
بیشــتری دارد بنابرایــن فرصــت درمــان کوتــاه تــر اســت.
وی ادامــه داد :بــه علــت بــاال بــودن شــدت بیمــاری زایــی
ایــن ویــروس جهــش یافتــه  ،میــزان درگیــری اندامهــای
بــدن از جملــه قلــب و عــروق بیشــتر خواهــد بــود و
جوانــان نیــز درگیــر مــی شــوند و بــه نوعــی مــی تــوان
گفــت میــزان مــرگ و میــر در ایــن ویــروس باالتــر اســت.
جلیلــی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس شــاخص هــا و معیــار
مشــخص بیمــار در بیمارســتان بســتری مــی شــود،
خاطرنشــان کــرد :در مراکــز درمانــی و بیمارســتانها
پزشــکان در صــورت نیــاز بیمــار را بســتری مــی کننــد
و در غیــر ایــن صــورت بــه فــرد آموزشــهای الزم بــرای
مراقبــت از خــود در منــزل داده مــی شــود تــا بتواننــد در
مــدت قرنطینــه در منــزل بماننــد.

ضرورت انتقال دانش و تجربیات ایران به کشورهای منطقه در حوزه کرونا
مدیــر منطقــه مدیترانــه شــرقی ســازمان بهداشــت
جهانــی در بازدیــد از پژوهشــگاه علــوم غــدد
و متابولیســم دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران
اقدامــات ایــران در زمینــه مدیریــت بیمــاری
هــای غیرواگیــر و تدویــن برنامــه اقــدام ملــی در
ایــن زمینــه را الگویــی بــرای کشــورهای منطقــه
دانســت .دکتــر احمــد المنظــری مدیــر منطقــه
مدیترانــه شــرقی ســازمان بهداشــت جهانــی
در جریــان بازدیــد از پژوهشــگاه علــوم غــدد و
متابولیســم بــه عنــوان مرکــز همــکار ســازمان
بهداشــت جهانی،گفــت :تدویــن برنامــه هــای
عملیاتــی از طریــق کمیتــه هــای پیشــگیری و
کنتــرل بیمــاری هــای غیرواگیــر در  31اســتان و
 67دانشــگاه علــوم پزشــکی ،مســیر ایــران بــرای
دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار را تســریع
کــرده اســت.
وی ادامــه داد :بیمــاری کوویــد 19-هماننــد یــک
شــوک بــه سیســتم بهداشــت بــوده و نشــان داد
کــه سیســتم بهداشــتی کشــورها چقــدر شــکننده
بــوده اســت .
دکتــر المنظــری بــا اشــاره بــه اینکــه در پــس
هــر شــری خیــری نهفتــه اســت ،پاندمــی اخیــر
را فرصتــی خوانــد تــا نظــام هــای بهداشــتی در
سراســر دنیــا بــا ایجــاد تغییراتــی ســاختاری ،خــود
را در برابــر اپیدمــی هــای محتمــل آتــی مهیــا
ســازند.
مدیــر منطقــه مدیترانــه شــرقی ســازمان بهداشــت
جهانــی بــا تاکیــد بــر لــزوم انتقــال دانــش و
تجربیــات ایــران بــه ســایر کشــورهای منطقــه
خصوصــا در حــوزه هــای مرتبــط بــا پاندمــی
کوویــد و بیمــاری هــای غیرواگیــر ابــراز امیــدواری
کــرد :بــا ایجــاد شــبکه هــای منطقــه ای و جهانــی
از مراکــز همــکار در حــوزه بیمــاری هــای غیرواگیــر
بتــوان تعامــات در ایــن خصــوص را وســعت داد.
وی چالــش هــا و مشــکالت پیــش روی ایــن
منطقــه در زمینــه کنتــرل بیمــاری هــای غیرواگیــر
در زمــان همــه گیــری اخیــر را نگــران کننــده
خوانــد و افــزود :متاســفانه بــه دالیــل بســیاری از
جملــه تمرکــز بیــش از حــد نظــام بهداشــتی بــر

روی پاندمــی اخیــر و اختــاالت پیــش آمــده در
زمینــه ارائــه خدمــات پیشــگیری اولیــه و ثانویــه
و همچنیــن خدمــات درمانــی ،پیــش بینــی مــی
شــود در ســال هــای آتــی بــار ناشــی از عــدم
پیشــگیری و مدیریــت نامناســب بیمــاری هــای
غیرواگیــر جهــان را بــا چالــش دیگــری روبــرو
کنــد.
دکتــر المنظــری در پایــان بــار دیگــر بــر لــزوم
تغییــر رویکردهــا و رفتارهــای بهداشــتی و ظرفیــت
ســازی تاکیــد کــرد.
تدویــن برنامــه اقــدام ملــی مدیریــت
بیمــاری هــای غیرواگیــر
در ادامــه ایــن دیــدار دکتــر باقــر الریجانــی ،رییــس
پژوهشــگاه علــوم غــدد و متابولیســم دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران هــم اقدامــات انجــام شــده
در حــوزه پیشــگیری و مدیریــت بیمــاری هــای
غیرواگیــر را تشــریح کــرد.
دکتــر الریجانــی تشــکیل کارگــروه هــا و کمیتــه
هــای دانشــگاهی در ســطح وزارت بهداشــت و
دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کشــور در زمینــه
پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری هــای غیــر واگیــر را
اقدامــی ســازنده خوانــد.
نایــب رییــس کمیتــه ملــی پیشــگیری و کنتــرل
بیمــاری هــای غیرواگیــر از گــردآوری و انتشــار
گــزارش هــای کارگــروه هــای مختلــف کمیتــه در
قالــب شــماره ویــژه خبــر داد.
وی برنامــه ملــی مدیریــت ســرطان را یــک برنامــه
راهبــردی خوانــد کــه تعییــن کننــده سیاســت
هــا ،راهبردهــا ،اهــداف و فعالیــت هــای کنتــرل
ســرطان درحــوزه هــای مختلــف پیشــگیری،
تشــخیص و درمــان زودهنــگام و همچنیــن
مراقبــت هــای حمایتــی و تســکینی اســت.
دکتــر الریجانــی بــا اشــاره بــه تدویــن برنامــه اقدام
ملــی مدیریــت بیمــاری هــای غیرواگیــر افــزود:
ایــن برنامــه درصــدد اســت تــا کیفیــت خدمــات
بیمــاری هــای غیرواگیــر در دوران همــه گیــری
کوویــد 19-را در ســطوح ارائــه خدمــات ،نیــروی
کار ســامت ،دسترســی بــه داروهــای ضــروری،
تامیــن مالــی ،سیســتم هــای اطالعــات ســامت و

حاکمیــت نظــام ســامت را بهبــود بخشــد.
رییــس پژوهشــگاه بــا اشــاره بــه چالــش هــای
اخالقــی پیــش آمــده در ارائــه مراقبــت هــای
بهداشــتی و تحقیقاتــی در همــه گیــری کوویــد19-
گفــت :مــا ســعی کــرده ایــم از طریــق اســتراتژی
هــای مختلــف ملــی ایــن موانــع را برطــرف کنیــم.
تاثیــر همــه گیــری کرونــا بــر وضعیــت
ارائــه مراقبتهــای بهداشــتی اولیــه در
کشــور
در بخــش دیگــر ایــن جلســه دکتــر افشــین
اســتوار ،مدیــرکل دفتــر بیمــاری هــای غیرواگیــر
معاونــت بهداشــت وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی ضمــن ارائــه گزارشــی از تاثیــر
همــه گیــری اخیــر بــر وضعیــت ارائــه مراقبتهــای
بهداشــتی اولیــه ،خدمــات ضــروری بیمــاری
هــای غیرواگیــر و همچنیــن خدمــات غربالگــری
و بیماریابــی کشــور ،بــه تشــریح جزییــات برنامــه
اقــدام ملــی در زمینــه پیشــگیری و مدیریــت
بیمــاری هــای غیرواگیــر در پاندمــی کوویــد19-
پرداخــت.
تعییــن مناطــق پــر خطــر بــر اســاس تــردد
بیمــاران مبتــا بــه کرونــا
همچنیــن دکتــر فرشــافرزادفر ،رییــس مرکــز
تحقیقــات بیمــاری هــای غیرواگیــر پژوهشــگاه ،بــا
اشــاره بــه اقدامــات ایــن مرکــز در زمینــه هــای
مختلــف از جملــه اســتقرار ســامانه خودارزیابــی
و ثبــت بیمــاران کرونــا ،ایجــاد اینفوگرافــی هــای
آموزشــی در زمینــه هــای مختلــف مبــارزه بــا
ویــروس کوویــد 19-و تعییــن مناطــق پــر خطــر
بــر اســاس تــردد بیمــاران مبتــا بــه کرونــا ،افــزود:
ارزیابــی میــزان بســتری بیمارســتانی بــه تفکیــک
هــر اســتان بــه صــورت روزانــه ،تعییــن نقــاط پــر
خطــر ،ترســیم الگوهــای ســفر ایرانیــان و تعییــن
شــاخص کیفیــت مراقبــت هــای بیمارســتانی
از دیگــر فعالیــت هــای ایــن مرکــز در حــوزه
کوویــد 19-اســت.
رییــس مرکــز تحقیقــات بیمــاری هــای غیــر واگیــر
پژوهشــگاه تخمیــن شــاخص کیفیــت مراقبــت
بیمارســتانی بــرای بیمــاران مبتــا بــه کوویــد19-

اهمیت استفاده دوبل از ماسک و پرهیز از دورهمی
رییــس مرکــز اطــاع رســانی و روابــط عمومــی وزارت
بهداشــت بــا بیــان اینکــه نمــی تــوان در مقابــل ورود
ویــروس هــای جهــش یافتــه کرونــا بــه کشــور ســد دائمــی
ایجــاد کــرد ،گفــت :در عیــن حــال هنــوز واریانــت برزیلــی
یــا آفریقــای جنوبــی در کشــورمان مشــاهده نشــده ،امــا
بیــش از د ههــا کشــور آن را گــزارش کردنــد و ایــن موضــوع
گریــز ناپذیــر اســت و حتمــا بــه ســمت کشــور مــا هــم
خواهــد آمــد ،امــا مهــم آن اســت کــه همچنــان رو شهــای
پیشــگیری همــان روش هــای قبلــی اســت .وی افــزود:
تعــداد تســتهای توالییابــی ژنتیکــی و آزمایشــگا ههایی
کــه میتواننــد آن را انجــام دهنــد ،محــدود اســت.
بنابرایــن قطعــا افــراد مبتــا بــه کرونــای انگلیســی بیــش
از تعــداد اعالمــی اســت کــه بــه صــورت قطعــی شناســایی
شــد هاند .مــا فقــط مــوارد قطعــی شناســایی شــده را کــه
توالییابــی ژنتیکــی برایشــان انجــام شــده را میتوانیــم
اعــام کنیــم.
جهانپــور ادامــه داد :البتــه رو شهــای ســریعتری هــم
دارد و در انســتیتو پاســتور کشــور در حــال آمــاده شــدن
اســت تــا مســیر تشــخیص تســهیل شــود .بایــد توجــه کــرد
کــه تشــخیص و تفکیــک کرونــا از واریانتهــای جدیــد از
جملــه واریانــت بریتانیایــی کمکــی بــه امــر درمــان نخواهــد
کــرد و صرفــا از نظــر مدیریتــی و اپیدمیولوژیــک مهــم
اســت .امــا آنچــه کــه در ایــن میــان قابــل گفتــن اســت،
ایــن اســت کــه ویــروس انگلیســی کرونــا وارد کشــور شــده
و در برخــی اســتا نها ماننــد البــرز ،تهــران ،قزویــن و...
در گــردش اســت.
وی بــا بیــان اینکــه همــه اقدامــات در گذشــته و امــروز
در جهــت کنــد کــردن شــیوع ایــن ویــروس بــوده اســت،
گفــت :قطعــا امــکان ممانعــت از ورود و شــیوع ویــروس
وجــود نخواهــد داشــت .حتــی دربــاره واریانتهــای دیگــر
ویــروس کــه بــا منشــاء آفریقــای جنوبــی و برزیــل هــم
هســتند ،نمــی توانیــم بگوییــم میشــود یــک دیــوار بلنــد
بتونــی و دائمــی در برابــر ایــن ویــروس هــا بــه عنــوان ســد
دائمــی ایجــاد کنیــم ،امــا قطعــا ســرعتگیر بــرای کاهــش
ســرعت شــیوع میتــوان ایجــاد کــرد کــه بــر همیــن
اســاس وزارت بهداشــت اقداماتــی ماننــد انجــام تســت بــرای

افــراد هنــگام ورود بــه کشــور ،تســت تشــخیصی قبــل و
بعــد از ورود ،ایزوالســیون افــرادی کــه از خــارج از کشــور
وارد مــی شــوند و مــوارد مشــابه همــه در ایــن جهــت
اســت کــه ســرعت شــیوع را کاهــش دهیــم.
جهانپــور گفــت :قبــل از مــا حــدود  ۸۰کشــور واریانــت
بریتانیایــی کرونــا را در کشــور خودشــان گــزارش کــرده
بودنــد .در عیــن حــال هنــوز واریانــت برزیلــی یــا آفریقــای
جنوبــی در کشــورمان مشــاهده نشــده ،امــا بیــش از د ههــا
کشــور آن را گــزارش کردنــد و ایــن موضــوع گریــز ناپذیــر
اســت و حتمــا بــه ســمت کشــور مــا هــم خواهــد آمــد،
امــا مهــم آن اســت کــه همچنــان رو شهــای پیشــگیری
همــان روش هــای قبلــی اســت؛ یعنــی رعایــت پروتــکل
هــا و عــدم حضــور در تجمعــات غیرضــروری ،پرهیــز از
هرگونــه دورهمــی و برگــزاری دورهمیهــا حتــی محافــل
کوچــک خانوادگــی ،فاصلــه گــذاری فیزیکــی ،اســتفاده
از ماســک و حتــی اســتفاده دوبــل از ماســک و رعایــت
نــکات بهداشــت فــردی و عمومــی همچنــان تنهــا راه
مقابلــه اســت.
وی افــزود :گســتره واکسیناســیون هــم تــا حــدی کــه
در مقابــل واریانــت هــای جدیــد موثــر باشــد ،هفتــه بــه
هفتــه در کشــور رو بــه گســترش اســت و ایــن دو بــه
مــوازات اعمــال محدودیــت هــای هوشــمند ،ســه ضلــع
مثلــث پیشــگیری و مقابلــه بــا کوویــد ۱۹-از هــر جنــس
و واریانتــی در همــه مــاه هــای آتــی خواهــد بــود.

در بیمارســتان هــای کشــور را از اقدامــات مهــم
مرکــز متبــوع خــود خوانــد و افــزود :بــا بهــره
گیــری از متغیرهــای وابســته ای همچــون تعــداد
مــرگ ،تعــداد مــوارد مثبــت بســتری و متغیرهــای
مســتقلی همچــون ســن ،جنســیت و ســهم هــر
کــدام از بیمــاری هــای زمینــه ای ،ایــن میــزان
بــرای بیمارســتان هــای مختلــف محاســبه شــده
اســت کــه میتوانــد در ارزیابــی عملکــرد هــر
بیمارســتان در دوران همــه گیــری کوویــد19-
قابــل اســتناد باشــد.

بازنگــری در ســند ملــی بیمــاری هــای غیرواگیــر
تاییــد شــد در بخــش پایانــی ایــن جلســه ،دکتــر
اســدی الری مدیــر کل امــور بیــن الملــل وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا اشــاره
بــه برنامــه اخیــر کمیتــه ملــی پیشــگیری و
کنتــرل بیمــاری هــای غیرواگیــر در خصــوص
بازنگــری ســند ملــی بیمــاری هــای غیرواگیــر از
مدیــر منطقــه مدیترانــه شــرقی ســازمان بهداشــت
جهانــی درخواســت تاییــد و امضــا ایــن ســند را
مطــرح کــرد کــه مــورد موافقــت قــرار گرفــت.

آکهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس
نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مصــوب  1390/9/20ملــک
متقاضــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی چالــوس مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و
بالمعــارض وی محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی میگــردد 980 :فرعــی از 13اصلــی واقــع
در قریــه هرطــه کال بخــش کالرســتاق حــوزه ثبــت ملــک چالــوس مربــوط بــه آرش فیــض مهــدوی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن بــا ســاختمان بــه مســاحت  299.54متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از یوســفعلی هرســیج مالــک رســمی لــذا بــه موجــب
مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی
در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا
در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ
الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد  .معترضیــن بایــد ظــرف
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را
بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه
اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض  ،گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت
مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت  .بدیهــی اســت برابــر
مــاده  13آییــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از امالکــی کــه قبــا اظهارنامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده  ،واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس
از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود  ،مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان بــه اطــاع عمــوم
مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود  ،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت
اختصاصــی منتشــر مــی نمایــد  .م الــف - 19909681 :تاریــخ انتشــار  - 1399/11/21 :تاریــخ انتشــار 1399/12/05 :
نیکنام ازوجی  -سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

آکهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس
نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مصــوب  1390/9/20ملــک
متقاضــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی چالــوس مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و
بالمعــارض وی محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی میگــردد 3963 :فرعــی قســمتی ازپــاک 29
و  36از  9اصلــی واقــع در پالــوژده بخــش کــران حــوزه ثبــت ملــک چالــوس مربــوط بــه بهــروز بائــی الشــکی نســبت بــه ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن باانبــاری بــه مســاحت  298متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از علــی اکبــر غــام بیرقیــان مالــک رســمی لــذا بــه موجــب
مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی
در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا
در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ
الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد  .معترضیــن بایــد ظــرف
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه
اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتراض
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توصیههای سازمان
جهانی بهداشت در
زمینه بهداشت روان
در زمان کرونا
عضــو انســتیتو روانپزشــکی تهــران
گفت:ســازمان جهانــی بهداشــت در زمینــه
بهداشــت روان و مدیریــت هیجانــات در دوران
کرونــا توصیههــای عمومــی را بــرای همــه
افــراد داشــته اســت .محســن روشــنپژوه بــا
حضــور در برنامــه «طبیــب» بــا اشــاره بــه
اینکــه در ســایه کرونــا وضعیتــی نامتناســب بــا
تواناییهــا و پیشبینیهــای قبلــی بــر مــردم
حاکــم شــده و ممکــن اســت از آن اختالالتــی
درآیــد ،عنــوان کــرد :لــذا در ایــن خصــوص
ســازمان جهانــی بهداشــت در زمینــه بهداشــت
روان و مدیریــت هیجانــات توصیههــای عمومی
را بــرای همــه افــراد داشــته اســت.
محســن روشـنپژوه تصریــح کــرد :در وضعیــت
حاضــر کــم و بیــش خانوادههــا بــا بیمــاری
کرونــا درگیــر هســتند و حتــی ممکــن اســت
عزیــزی را از دســت داده باشــند ،فاصلههــای
اجتماعــی ،تعطیلــی و قرنطینــه ،تحــت تأثیــر
قــرار گرفتــن مشــاغل ،محدودیتهــای
ارتباطــی ،تغییــرات در فضــای آموزشــی و کار
همــه اینهــا ممکــن اســت کــه هــر انســانی را
تحــت تأثیــر قــرار دهــد و باعــث فشــار روانــی
و تغییــرات هیجانــی شــود.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن تغییــرات
هیجانــی نیــز ممکن اســت خــود را با احســاس
غــم ،اضطــراب ،تــرس ،خشــم و بیحوصلگــی
نشــان دهــد ،گفــت :درواقــع بــا یــک تغییــر
وضعیــت ســاده کلــی از هیجانــات عاطفــی مــا
تغییــر پیــدا میکنــد ،پــس انتظــار مـیرود بــا
ایــن تغییــرات کــه همــه زندگــی مــا را تحــت
تأثیــر قــرار داده و وضعیتــی نامتناســب بــا
تواناییهــا و پیشبینیهــای قبلــی بــر مــردم
حاکــم شــده بــا اختالالتــی نیــز همــراه باشــد،
چنانکــه مــا در ایــن مــدت بــا رفتارهــای
هیجانــی ،مشــکالت خلقــی ،مشــکالت روانــی
و افزایــش اســتفاده از مــواد و الــکل مواجــه
هســتیم.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان
جهانــی بهداشــت در زمینــه بهداشــت روان و
مدیریــت هیجانــات توصیههــای عمومــی را
بــرای همــه افــراد داشــته اســت ،عنــوان کــرد:
درواقــع از همیــن توصیههــا بایــد اســتفاده
کــرده و زمینههــای پســا کرونــا یــا بعــد از
کرونــا را هــم پیشبینــی کــرد.
عضــو قطــب علمــی روانپزشــکی و روانشناســی
کشــور در خصــوص ایــن توصیههــا اظهــار
کــرد :یکــی اینکــه حتمــاً بایــد بــه روز
باشــیم ،شــنیدن اخبــار مهــم اســت امــا نــه
هــر خبــری ،درواقــع بایــد اخبــار و اطالعــات
را محــدود کــرده و آنهــا را از مراجــع رســمی
دریافــت کنیــم ،اگــر ایــن دو کار را مدیریــت
نکنیــم و از شــرایط و آمــار و اطالعــات
بیخبــر شــویم موقعیــت بدتــر خواهــد شــد
ضمــن اینکــه اخبــار نادرســت هــم ممکــن
اســت تنهــا اضطــراب مــا را بیشــتر کنــد.
روشــنپژوه همچنیــن یــادآور شــد :برنامــه
روزانــه مشــخص داشــته باشــیم ،ایــن کار
وقتــی قــرار اســت در خانــه باشــیم کار ســختی
اســت ولــی توصیــه اساســی اســت کــه ایــن
برنامــه روزانــه بایــد بــا مشــارکت خانــواده
باشــد و بــا توجــه بــه عالئــق افــراد خانــواده
شــکل بگیــرد ،پــس برنامــه منعطــف متناســب
بــا ویژگیهــای خلقــی ،عاطفــی و عالئــق مهــم
اســت و حتمــاً در ایــن برنامــه فعالیتهــای
فیزیکــی خالقانــه مثــل کاردســتی ،گلــکاری،
باغبانــی و تغییــر موقعیــت فیزیکــی هــم دیــده
شــود.
ایــن متخصــص اعصــاب و روان در ادامــه
توضیــح داد :توصیــه بعــدی فیلــم دیــدن،
بازیهــای رایانــهای ،حضــور در شــبکههای
اجتماعــی و فضــای مجــازی اســت چــون
نبایــد ارتباطاتمــان را قطــع کنیــم ،حفــظ
ارتباطــات بــا دوســتان و خانــواده از هــر
طریــق ممکــن مثــل شــبکههای اجتماعــی،
تلفــن و فضــای مجــازی مهــم اســت امــا نکتــه
پراهمیــت ایــن اســت کــه همیــن اســتفاده از
کامپیوتــر ،فیلــم دیــدن و حتــی حضــور در
شــبکههای مجــازی بایــد مدیریــت و کنتــرل
شــده باشــد ،چــون ممکــن اســت تبدیــل بــه
اعتیــاد اســتفاده از آنهــا شــود.
عضــو دانشــکده علــوم رفتــاری و ســامت روان
در پایــان نیــز تصریــح کــرد :توصیــه بعــدی
ایــن اســت کــه از یکدیگــر حمایــت کنیــم و
گفتوگــوی دوطرفــه داشــته باشــیم ،نبایــد
موقعیــت پــر خطــر را انــکار کنیــم ،بلکــه
بایــد در خصــوص مــواردی کــه موقعیــت
را بیشــتر بــه خطــر میانــدازد گفتوگــو
کنیــم ،همچنیــن توصیــه مــا بــه والدیــن
ایــن اســت کــه در خصــوص مشــکالت کرونــا
صادقانــه بــا بچههــا صحبــت کننــد ،در مــورد
مشــکالت احساســی و عاطفــی کــه بچههــا
دارنــد گفتوگــو کننــد تــا بچههــا ترسهــا و
نگرانیهایشــان را مطــرح کننــد ،همچنیــن
والدیــن بایــد در منــزل بــا بچههــا تعامــات
شــاد ،مفــرح و خالقانــه داشــته باشــند.

