رئیس جمعیت هاللاحمر باالخره منصوب شد

سهشنبه  19فروردین 1399
وطنامروز شماره 2896

رئیسجمهور در حکمی کریم همتی را برای مدت  ۴سال به عنوان «رئیس جمعیت هاللاحمر جمهوری
اسالمی ایران» منصوب کرد .به گزارش فارس ،حسن روحانی ،رئیسجمهور در حکمی کریم همتی را برای
مدت  ۴سال به عنوان «رئیس جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران» منصوب کرد.

اجتماعی

بهداشت

جامعهپزشکینسبتبهتصمیماتجدید دولتناراضیاستوموججدیدشیوعکرونا راپیشبینیمیکند

فاصلهگذاری سالمت و معیشت؟!

رانندگان تاکسی  2مسافر را
در صندلی عقب سوار کنند

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران
اعالم کرد :رانندگان تاکسی جهت
پیش��گیری از شیوع کرونا و اجرای
طرح فاصلهگذاری اجتماعی فقط
میتوانن��د حداکث��ر  2مس��افر در
صندلی عقب سوار کنند .علیرضا قنادان در گفتوگو با
فارس ،درباره موضوع فاصلهگذاری اجتماعی در تاکسیهای
پایتخت اظهار داشت :این موضوع از هفته آخر اسفند سال
 ۹۸در سازمان تاکسیرانی مورد توجه قرار گرفته و بر همین
اساس این مساله را به تاکسیرانان اعالم کردیم .وی افزود:
رانندگان تاکسی مجاز هستند جهت پیشگیری از کرونا
تنها 2مسافر را در صندلی عقب سوار کنند و کرایه تاکسی
برای مسافران مشابه قبل در نظر گرفته شده و تغییری
نکرده اس��ت .مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران
با اش��اره به اینکه رعایت فاصلهگذاری اجتماعی به همه
تاکسیهای خطوط مختلف پایتخت ابالغ و اعالم شده
است ،خاطرنشان کرد :تاکسیرانها موظفند مبالغ درج
شده بر روی برچسب نرخ را از مسافران بگیرند و هیچگونه
افزایش نرخی پیش از طی شدن روال قانونی مجاز نیست.

وزارت بهداشت« :کووید»۱۹-
خطرناکتر از آنفلوآنزای فصلی است

اش��تباه رایجی که بویژه در ابتدای
پاندمی کرونا مطرح ش��د شباهت
کرونای جدید با آنفلوآنزای فصلی
بود ،در حالی که اکنون اعالم شده
این دو بیماری بسیار متفاوتند .بنا بر
اعالم کانال تلگرامی وزارت بهداشت ،تعداد افرادی را که
یک بیمار مبتال به آنفلوآنزا میتواند مبتال کند 1/3 ،است،
در حالی که در بیماری «کووید ،»۱۹-یک بیمار میتواند
 2الی  2/5نفر را بیمار کند .این یعنی در زمانی که یک
بیمار آنفلوآنزا  ۵۰نفر را بیمار میکند ،یک بیمار مبتال به
«کووید ،»۱۹-بیش از  ۲۰۰۰نفر را مبتال خواهد کرد .در
عین حال دوره کمون بیماری «کووید »۱۹-میتواند تا
 ۱۴روز باشد اما در آنفلوآنزا دوره کمون بیماری بین یک
تا  2روز است .همچنین مرگ و میر در بیماری آنفلوآنزا
 0/1درصد بوده اما میزان مرگ در بیماری «کووید،»۱۹-
حدود یک تا  3درصد است که به معنای  ۱۰تا  ۳۰برابر
مرگ و میر بیشتر خواهد بود .از طرفی ایمنی نسبی در
جامعه در برابر آنفلوآنزا برقرار است و این ایمنی گسترش
بیماری را کاهش میدهد اما درباره «کووید »19-باید گفت
تقریبا تمام انسانها مستعد ابتال به این بیماری هستند .بنا
بر اعالم کانال تلگرامی وزارت بهداشت ،به این ترتیب ما
با بیماری مشابه آنفلوآنزای فصلی سروکار نداریم .بیماری
«کووید »19-بسیار خطرناکتر است.

آغاز غسل متوفیان مبتال به کرونا
در تهران

غس��ل ک��ردن متوفی��ان مبتال به
بیم��اری کرونا در ته��ران با آب و
ایج��اد وحدت رویه در کش��ور در
جهت اجرای حداکثری فتوای مقام
معظم رهبری آغاز شد .به گزارش
روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(س) ،با توجه به آغاز
غسل کردن متوفیان مبتال به کرونا در شهر تهران با آب،
رعایت همه تمهیدات بهداشتی ،از روز شنبه  ۱۶فروردین
 ۱۳۹۹در سالنهای تطهیر سازمان بهشت زهرا(س) تهران
به منظور اجرای حداکثری فتوای مقام معظم رهبری و
انجام این واجب کفایی ،این سازمان اطالعیهای به شرح
زیر منتشر کرد« :بنا به جمعبندی و رفع ابهامات انجام
شده از دستورالعملهای تدفین متوفیان مبتال به کرونا در
جلسه روز جمعه مورخ  ۱۵فروردین  ۱۳۹۹که با حضور
معاونان خدمات شهری و روسای آرامستانهای سراسر
کش��ور و همچنین معاون وزیر بهداشت و رئیس مرکز
بهداشت محیط این وزارتخانه و معاون سازمان تبلیغات
اسالمی در محل بازرسی کل کشور برگزار شد ،اکنون مانع
اساسی برای تغسیل متوفیان با رعایت موازین بهداشتی
در سطح کشور وجود ندارد فلذا با ایجاد وحدت رویه در
تمام استانهای کشور ،سازمان بهشت زهرا(س) نیز در
یک اقدام ارزش��مند با همکاری طالب عزیز و ایثارگر در
کنار پرسنل گمنام این سازمان کار تغسیل این متوفیان
را ب��ا آب با در نظر گرفتن هم��ه موازین و پروتکلهای
بهداشتی آغاز کرد.

آموزش

بازنشستگی بیش از  5هزار فرهنگی
تهران در سال جاری

گروه اجتماعی :جامعه پزشکی همچنان به تصمیمات جدید دولت
مبنی بر بازگشایی کسبوکارها از  23فروردین اعتراض جدی دارد
و نسبت به موج جدید شیوع کرونا هشدار میدهد.
ن امروز» ،حسن روحانی روز یکشنبه صراحتا
به گزارش «وط 
اعالم کرد کسبوکارهای کمریسک در استانها میتوانند از 23
فروردین فعالیت خود را آغاز کنند و در تهران نیز این مشاغل از 30
فروردین مشغول به کار خواهند شد .این در حالی است که بسیاری
از اعضای نظام سالمت اعتقاد دارند طرح فاصلهگذاری اجتماعی
باید ادامه یابد و ضروری است کسبوکارها تا زمان حصول اطمینان
تعطیل باشند اما دولت اعتقاد دارد با توجه به تحریمها و مشکالت
اقتصادی باید فعالیت کسبوکارها آغاز شود.
در این ش��رایط ،اعتراض جامعه پزش��کی و حتی بدنه وزارت
بهداشت به تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا ادامه یافت و مدیران
نظام سالمت نسبت به ایجاد موج جدید ابتال به کرونا با تصمیمات
جدید دولت هشدار دادند .حمیدرضا جمشیدی ،دبیر ستاد ملی
مدیریت و مقابله با کرونا در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه 2
سیما گفت :اگر شاخصهای فاصلهگذاری اجتماعی رعایت نشود،
نگران افزایش مبتالیان به بیماری کرونا هستیم و بیشترین نگرانی
لونقل
لونقل عمومی است ،البته حجم تقاضا برای حم 
ما نظام حم 
عمومی بسیار کاهش یافته است اما باید برای خدمترسانی نظام
لونقل ظرفیت تعیین کنیم .در مترو و اتوبوسهای ش��هری
حم 
باید به هر شکلی که امکان دارد فاصله ایمن رعایت شود و برای
مسافرپذیری آنها محدودیت ایجاد کنیم .وی گفت :کشور باید پس
از  2ماه قرنطینه طرح فاصلهگذاری اجتماعی را نیز ادامه دهد .طرح
فاصلهگذاری هوشمند ۶ ،شاخص از جمله تصمیم برای بازگشایی
صنوف بر اساس میزان آلودگیها ،تصمیم گام به گام و مرحله به
مرحله ،بازگشایی صنوف بر اساس دستورالعمل ،تصمیم بر اساس
جغرافیای آلودگی و جلوگیری از سر کار رفتن گروههای پرخطر
و نظارت جدی دارد .برای بررسی نتیجه عملکرد طرحهای خود
نیازمند فاصله زمانی  ۱۰تا  ۱۵روزه هستیم تا اثر طرح را ببینیم.
دبی��ر س��تاد ملی مدیری��ت و مقابله با کرونا گف��ت :بر طرح
فاصلهگ��ذاری هوش��مند ،یکصد هزار نفر از جمله بس��یجیان و
کارشناس��ان بهداش��ت و درمان نظ��ارت میکنن��د و اگر طرح
فاصلهگذاری هوشمند مش��کل ایجاد کند ،ناچاریم از اجرای آن
عقبنشینیکنیم.
■■وضعیت بد گیالن

استان گیالن یکی از استانهای بحرانی کرونا محسوب میشود
که افزایش ترددهای اخیر مسؤوالن این استان را نگران کرده است.
محمدحس��ین قربانی ،نماینده تاماالختیار وزیر بهداشت در
گیالن از افزایش ترددها در این اس��تان اب��راز نگرانی کرده و در
گفتوگو با تس��نیم ،گفته است :اینکه ترددها در گیالن افزایش
یافته نگرانکننده است ،از طرفی مردم باید برای مصون ماندن از
خطرات احتمالی جدا از این عمل خودداری کنند .بر اساس اعالم
گروه اجتماعی :آمارهای رسمی وزارت
بهداشت
بهداش��ت نشان میدهد شیب ابتال به
کرونا و مرگ و میر ناشی از این ویروس کاهش یافته و همچنان
تعداد بیماران ترخیص شده از بیمارستانها قابل توجه است.
به گزارش «وطنامروز» ،طبق اعالم وزارت بهداشت طی
 24ساعت  2225نفر از بیماران کرونایی بهبود یافتند تا روند
بهبودی همچنان نسبت به هفته گذشته افزایشی باشد24236.
نفر تاکنون بهبود یافتهاند و با توجه به آمار کل مبتالیان میتوان
گفت در حال حاضر بیش از یکسوم مبتالیان «کووید»19-
بهبود یافتهاند .کیانوش جهانپور ،سخنگوی وزارت بهداشت
گفت :از ظهر یکشنبه تا ظهر دوشنبه بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی  ۲۲۷۴بیمار جدید مبتال به «کووید »۱۹-در کشور
شناسایی شدند که با احتساب موارد جدید ،مجموع بیماران
به  ۶۰۵۰۰نفر رسید .به گفته جهانپور ،در این بازه  ۱۳۶بیمار
«کووید »۱۹-جان خود را از دست دادند و به این ترتیب تاکنون
از وجود  ۳۷۳۹نفر در کشور به دلیل ابتال به این بیماری ،محروم
شدهایم و دیگر در بین ما نیستند .سخنگوی وزارت بهداشت
همچنین گفت :خوشبختانه روند بهبودی سرعت باالیی گرفته
و تاکنون  ۲۴۲۳۶نفر از بیماران ،بهبود یافته و ترخیص شدهاند.
وی اف��زود :متاس��فانه  ۴۰۸۳نف��ر از بیم��اران مبت�لا به
«کووید »۱۹-در وضعیت شدید این بیماری هستند و تحت
مراقبت قرار دارند.
■■روند نزولی تعداد مبتالیان به کرونا در استانهای پرخطر

مس��ؤوالن وزارت بهداشت بنا به دالیلی از سوم فروردین
آمارهای اس��تانی کرون��ا را اعالم نمیکنند اما معتقدند هیچ
استانی در وضعیت سفید قرار ندارد .معاون کل وزارت بهداشت
دیروز اعالم کرد روند ابتال به کرونا در استانهای پرخطر کاهش
یافته است.
ایرج حریرچی در برنامه تهران کلینیک رادیو تهران درباره
تاریخ(فروردین)

مبتالیان

جمعمبتالیان

مرگومیر

■■تذکر مجلس به رئیسجمهور درباره کمتوجهی به سالمت مردم

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی گفت :تاخیر
رئیسجمهور در  2هفته ابتدای شیوع ویروس کرونا نسبت به ایجاد
محدودیت ترددها و قرنطینه خانگی موجب شد این بیماری مرگبار
کل کشور را فرا گیرد.
حسینعلی شهریاری در گفتوگو با «وطن امروز» ،به کمتوجهی
رئیسجمهور نسبت به هش��دارهای کارشناسان بهداشتی برای
جلوگیری از ش��یوع گس��ترده بیماری «کووید »19-در کشور و
تاکید آنها بر قرنطینه کردن شهروندان و ایجاد محدودیت کاری و
ترددهای شهری و بینشهری اشاره کرد و افزود :اگر در محدودیت
ترددها تاخیر نمیشد اکنون شاهد همهگیری ویروس کرونا در کشور
نبودیم ،بنابراین شخص رئیسجمهور باید پاسخگوی ناکارآمدیها
و ضعف مدیریتی در این زمینه باشد.
وی به برگزاری جلسات ستاد ملی مبارزه با کرونا اشاره کرد و
افزود :رئیسجمهور در این جلسات فکر میکند متخصص تمام
امور است ،چرا که از ابتدای جلسه تا انتهای آن خودش سخنران
بوده و مسائل را مطرح میکند ،بدون اینکه از وزرا ،معاونان و حتی
شخص وزیر بهداشت در بحث چگونگی مقابله یا برنامهریزی برای
مهار این بیماری نظر کارشناسانهای بخواهد.
دکتر شهریاری با بیان اینکه احتمال شیوع موج دوم کرونا در
کشور بهدنبال پایان یافتن تعطیالت نوروزی دور از انتظار نیست،
گفت :از آنجایی که معلوم نیست این ویروس در کشور چه موقع مهار
میشود ،دولت معتقد است مردم باید به سر کارهایشان بازگردند،
این در حالی است که برنامهریزیها و مدیریتها باید طوری باشد که
نهتنها سالمت مردم در اولویت قرار گیرد بلکه مشکالت اقتصادی
کمدرآمدها نیز حل شود .عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای
اس�لامی گفت :دولت حتی در برنامهریزی برای حل مش��کالت
مستضعفان و فعاالن کسبوکارهای خرد در این روزهای کرونایی
ناتوان است ،چرا که این کمکها هدفمند نیست و اقشار آسیبپذیر
با قرنطینه خانگی با مشکل مواجهند.
وی افزود :کرونا اکنون کل کشور را فرا گرفته است اما در نقشه،
سیستانوبلوچستان یا هرمزگان وضعیت سفید دارند ،در حالی که
اینگونه نیست ،چرا که من به عنوان نماینده زاهدان بخوبی مطلعام
که هر روز موارد مثبت این بیماری را داریم و نگران پیک جدید
همهگیریهستیم.
ش��هریاری با بیان اینکه رئیسجمهور مسؤول اجرایی کشور
است و باید برای مهار این بیماری برنامهریزی دقیق داشته باشد،
افزود :با بازگشایی مجلس شورای اسالمی نمایندگان ملت قصد
دارند تذکرات الزم را به دولتمردان و شخص رئیسجمهور بدهند
و وی را متقاعد کنند که اگر چه وی دغدغه مسائل اقتصاد کشور
را دارد اما سالمتی مهمتر از هر چیزی است .این موضوع قرار است
در نخستین جلسه بازگشایی مجلس در سال جدید مورد پیگیری
جدی نمایندگان قرار گیرد.

مشاور وزیر بهداشت :هنوز به مرحله مهار و کنترل کرونا نرسیدهایم

مشاور وزیر بهداشت گفت :با وجود همه تالشهای کادر پزشکی و درمانی کشور ،همچنان در مرحله مدیریت بیماری
«کووید »19-هستیم و هنوز به مرحله مهار و کنترل قابل توجه این بیماری نرسیدهایم ،در واقع در مرحله مدیریت همهگیری
ویروس کرونا هستیم .علیرضا وهابزاده در گفتوگو با «وطن امروز» با بیان اینکه احتمال افزایش مبتالیان به ویروس کرونا
در پی بازگشت مسافران نوروزی در روزهای آینده دور از انتظار نیست ،گفت :شرایط فعالیت کادر پزشکی در هفتههای آینده
قطعا سختتر میشود اما بحمداهلل شرایط بیمارستانها و مراکز درمانی برای مراجعانی که تست آنها مثبت اعالم میشود،
مناسب است .وی از آمادگی تختهای بیمارستانی ،تجهیزات پزشکی و امکانات الزم برای رسیدگی به بیماران حامل ویروس
کرونا در سراسر کشور خبر داد و افزود :با وجودی که شرایط برای رسیدگی به بیماران مناسب است اما در صورت عدم توجه
مردم به توصیههای پزشکی و بهداشتی ،این احتمال وجود دارد که با شیوع گسترده و همهگیری وسیع ،مشکالتی برای مردم
و مسؤوالن بهداشتی ایجاد شود ،بنابراین مردم نباید این بیماری را شوخی بگیرند و نسبت به آن بیتوجه باشند .مشاور وزیر
بهداشت در ادامه اظهار داشت :ترافیک ابتدای هفته جاری و افزایش میزان مسافران مترو نگرانکننده است و در صورت
عدم رعایت فاصلههای اجتماعی و کمتوجهی به محدودیتها برای جلوگیری از شیوع این بیماری ،احتمال تصاعدی شدن
شیوع ویروس کرونا در کشور بویژه تهران وجود دارد.

ستاد ملی مبارزه با کرونا و ستاد استانی مهلت اجرای این طرح
تا  20فروردین اعالم شده اما با توجه به شرایط کنونی بنده باور
دارم تاریخ آن باید تا پایان فروردینماه تمدید شود .نایبرئیس
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس استفاده از ظرفیت رسانهها
و فض��ای مجازی با هدف مش��ارکت دادن  8درصد باقیمانده از
جمعیت گیالن در طرح غربالگری مبارزه با کرونا را خواستار شد و
گفت :همینجا از تمام افرادی که تاکنون به این طرح نپیوستهاند
میخواهم نسبت به تکمیل اطالعات خود در سامانه سالمت اقدام
کنند .وی دستور ستاد ملی مقابله با کرونا با محوریت رئیسجمهور

را مبنی بر اینکه وزارت بهداشت برای باز شدن فضای اقتصادی
و کسبوکارها مساعدتی داشته باشد ،مورد اشاره قرار داد و ابراز
داشت :با توجه به این مورد احساس میشود زندگی در نزد افکار
ی که به هیچ عنوان چنین
عمومی به روال عادی بازگشته در حال 
چیزی نیست .نماینده مردم آستان ه اشرفیه در مجلس با تأکید بر
اینکه وی همزمان با افزایش میزان ترددها در سطح گیالن بشدت
اظهار نگرانی کرده است ،گفت :اگر مردم با این مسأله عادی برخورد
کنند و به زندگی عادی خود بازگردند ،بدون شک وقوع موج دوم
شیوع کرونا در استان گیالن دور از انتظار نیست.

تعداد مبتالیان کرونا در کشور به  ۶۰۵۰۰و شمار قربانیان به ۳۷۳۹نفر رسید

روند نزولی ابتال به کرونا در استانهای پرخطر
فرماندهستادمقابلهبابیماریکرونادرتهران:
احتمال ابتالیمجددسنینباالی 75سالبهکروناپسازبهبودباالست

تناقضات آمار روند شیوع و فراگیری
ویروس کرونا در اظهارات مسؤوالن
گفت :طی روزهای گذشته رقم ابتال
در کش��ور کمتر از  3هزار مورد بوده
است که خوش��بختانه این موارد به
 ۲هزار ابتال رس��یده اس��ت که این
یعنی کاهش تع��داد مبتالیان و در
استانهاییکهبیماریشیوعبیشتری
داش��ت مانند قم و گی�لان و ...روند
نزولی کامال قابل مشاهده است.
وی گف��ت :ای��ن موضوع در حالی اس��ت ک��ه ورودی به
بیمارستانها با توجه به اقدامات انجام شده و تشخیص بیماری
در مرحله اولیه در استانهای قرمز روند نزولی داشته است اما
در برخی استانها روند شیوع متوسط است و در مجموع روند
کل کشور نزولی بوده و این نزولی بودن به این معناست که ما
هر روز حدود  ۲هزار کیس جدید داریم .پس ما موفقیتهای
قابل توجهی در زمینه مدیریت شیوع بیماری کسب کر دهایم
اما اینها کافی نیست .حریرچی در واکنش به دریافت هزینههای
 ۷۰۰هزار تومانی انجام تست کرونا در آزمایشگاههای خصوصی
گفت :پرداخت این هزینه در استطاعت مردم نیست .ما در حال
حاضر تولید کیتهای داخلی داریم و اگر الزم باشد واردات کیت
را انجام مىدهیم .این کار در آزمایشگاههای دولتی کامال رایگان
است یا در بخش خصوصى با خرید خدمت با قیمت کامال پایین
جمعقربانیان

بهبودیافتگان

جمعبهبودیافتگان

1
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1685

278

7913

4

1411

23049

127

1812

463

8376

5

1762

24811

122

1934

555

8931

انجام میشود.
معاون کل وزارت بهداشت با بیان
اینکه فعال وضعیت رایگان شدن انجام
تست کرونا در آزمایشگاه خصوصی
مطرح نیست ،گفت :تالش میکنیم
اینهزینهدرآزمایشگاههایخصوصی
کاهش پیدا کند.
وی خبر اجباری شدن تست کرونا
ب��رای تمام م��ردم را تکذیب و بیان
کرد :تست کرونا فقط برای کسانی که عالئم بیماری دارند و
پزشکان تایید مىکنند باید انجام شود ،البته منفی بودن این
تس��ت ضمانت مبتال نشدن به این بیماری نیست و سالمت
فرد را فقط در همان روز و چند روز آینده نشان خواهد داد.

■■احتمال ابتالی مجدد س�نین باالی  75سال به کرونا پس
از بهبود

فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران ،احتمال ابتالی
مجدد به ویروس «کووید »۱۹-در س��نین باالی  ۷۵سال را
بیشتر از سنین کمتر از  ۷۵سال اعالم کرد .به گزارش ایسنا،
دکتر علیرضا زالی درباره زمان بازگشت کشور به حالت عادی
گفت :وقتی در تهران وضعیت این بیماری به ثبات میرسد که
میزان مراجعان رشد نزولی داشته باشد و میزان بهبودیافتگان
نس��بت به افراد پذیرش ش��ده به تراز مثبتی برس��د .در این
زمان میتوان اعالم کرد وضعیت رو به روال است .وی با بیان

جمع بیماران حاد

6

2206

27017

143

2077

694

9625

7

2389

29406

157

2234

832

10457

2746

8

2926

32332

144

2378

676

11133

2893

تاریخ
18

17

16

15

14

13

12

11

18

۲۲۷۴

۶۰۵۰۰

۱۳۶

۳۷۳۹

2225

۲۴۲۳۶

۴۰۸۳

10

17

2483

58226

151

3603

2275

22011

4057

9

16

2560

55743

158

3452

1801

19736

4103

8

15

2715

53183

134

3294

1224

17935

4035

7

14

2875

50468

124

3160

1238

16711

3956

6

13

2987

47593

138

3036

817

15473

3871

5

12

3111

44606

141

2898

745

14656

3703

2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

4

11

3186

41495

117

2757

1520

13911

3511

بهبودیافتگان درسراسرکشور

3

10

2901

38309

123

2640
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12381

نفر

2

9
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35408

139

2517

546

11679
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اینکه بازتاب خطری که امروز ما را تهدید میکند در بستری
گومیر بین  ۱۸روز تا
بیمارستانی بین  ۵تا  ۱۴روز بعد و مر 
یک ماه بعد خود را نشان میدهد ،نسبت به تداوم سیر شتابان
بار ارجاعی با توجه به عدم افزایش محدودیتها هش��دار داد.
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در کالنشهر تهران درباره
احتمال ناقل بودن افراد مرخص ش��ده از بیمارس��تان عنوان
کرد :همه چیز به مدت زمان بس��تری و زمان سپری شده از
آغاز عالئم بالینی بستگی دارد .اگر از شروع عالئم بالینی ۱۴
روز بگذرد ،احتمال اینکه فرد ویروس را منتقل کند بس��یار
ناچیز است ،اگر چه بهترین اقدام در اینباره گرفتن تست در
زمان ترخیص است .زالی با بیان اینکه افرادی که زیر  2هفته
ترخیص میش��وند ،ممکن است ناقل بیماری باشند ،گفت:
ترجیح ما این است که این افراد به نقاهتگاه بروند یا در منزل
با رعایت حداکثری نکات بهداشتی قرنطینه شوند .این افراد
نباید در محل کار و محیطهای اجتماعی حضور پیدا کنند و
اگر کارمند یا کارگر هستند حتما باید  ۲هفته به آنها مرخصی
استعالجی داده شود .همچنین مراقبان سالمت ،فرد ترخیص
شده را متناسب با حوزهای که سکونت دارد ،ارزیابی و در رصد
بهداشتی قرار میدهند .وی با اشاره به اعالم اثربخشی داروی
فاویپیراویر در درمان بیماری کرونا تصریح کرد :به طور کلی
درمان اصلی ایجاد یک مراقبت جامع سالمت و استفاده از تمام
ظرفیتهای درمانی بویژه درباره بیماران بدحال در محیطهای
بیمارستانی است ،بنابراین یک پکیج درمانی درست و علمی
نتیجهبخش خواهد بود که بخشی از آن دارو است .تاکنون در
عرصه جهانی اثربخشی داروهایی که در درمان بیماریهایی از
جمله ماالریا و ابوال موثر هستند ،به اثبات رسیده است .این دارو
نیز برای آنفلوآنزا تولید شده و جزو پروتکل درمانی است .در
همین راستا این دارو در اختیار برخی بیمارستانهای کشور که
در یک تریال بالینی مشترک قرار گرفتهاند ،گذاشته شده است.

1

مدی��رکل آموزشوپرورش ش��هر
تهران از بازنشس��تگی بیش از 5
ه��زار فرهنگ��ی در پایتخت ،در
س��ال جاری خب��ر داد .عبدالرضا
فوالدوند در جلسه ستاد پروژه مهر
سال  1399-1400آموزشوپرورش شهر تهران ضمن
تبریک اعیاد شعبانیه و تقدیر از فعالیت فرهنگیان در
ایام شیوع بیماری کرونا در مدارس و مناطق با اشاره به
کمبود نیرو و بازنشستگی بالغ بر  5هزار فرهنگی شهر
تهران اظهار داش��ت :به فراخور هر منطقه راهکارهای
الزم ارائه شده و بر ساماندهی نیروی انسانی ،صدور ابالغ
در سیستم بکفا ،برنامهریزی و اجرای فرآیند انتخاب و
انتصاب مدیران ،برنامهریزی و اجرای دورههای ضمن
خدمت مدیران و معلمان و راهبری سیس��تم سناد و
ورود اطالعات دانشآموزان در راستای ستاد پروژه مهر
س��ال  1399-1400تأکید شده است .وی با تأکید بر
برگزاری هرچه س��ریعتر جلسات ستاد ثبتنام و نقل
و انتقال فرهنگیان با توجه به کمبود نیروی انسانی و
بحث مقابله با کرونا در پایتخت ،بر س��اماندهی نیروها
تصریح کرد و گفت :انتظارات و آسیبهای پروژه مهر
باید شناس��ایی ش��ود و ضمن تحلیل نتایج پروژه مهر
 ،98زیرس��اختهای الزم از نظر نرمافزار و سختافزار
مدارس ارتقا یابد.

مشاور وزیر بهداشت در گفتوگو با «وطن امروز» :کمتوجهی به محدودیتها ،احتمال تصاعدی شدن شیوع ویروس کرونا در کشور را افزایش میدهد

فروردین

