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اخبار کوتاه

 ۱۳۲فوتی و  ۵۱۴۴ابتالی جدید کرونا در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،در  ۲۴ســاعت۵ ،هزار و  ۱۴۴مبتال به کرونا در
کشــور شناسایی شدند.به گزارش ایســنا ،از روز  1آذر تا روز  ۲آذر  ۱۴۰۰و
بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی ۵ ،هزار و  ۱۴۴بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شــد که  ۷۶۲نفر از آنها بستری شدند.مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۶میلیون و  ۸۸هزار و  ۹نفر رسید.متاسفانه
در طول  ۲۴ســاعت ۱۳۲ ،بیمــار کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۲۹هزار و  ۱۸۵نفر رسید.خوشبختانه
تــا روز  ۲آذر ۵ ،میلیون  ۸۰۷هزار و  ۸۹نفــر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.سه هزار و  ۳۸۶نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز ۲
آذر ۳۷ ،میلیون و  ۹۹۶هزار و  ۹۰۴آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشــور
انجام شده اســت.در حال حاضر  ۸شهر کشور در وضعیت قرمز ۵۸ ،شهر در
وضعیت نارنجی ۲۳۶ ،شــهر در وضعیت زرد و  ۱۴۶شهر در وضعیت آبی قرار
دارند.
همچنین بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،در یک شبانه روز  ۴۱۱هزار و ُ ۴۱۸دز
واکســن کرونا در کشور تزریق شده است.به گزارش ایسنا ،تا روز  ۲آذر۵۶ ،
میلیون و  ۹۴۴هزار و  ۷۷۴نفر ُدز اول ۴۵ ،میلیون و  ۳۸۲هزار و  ۷۳نفر ُدز
دوم و  ۸۳۳هزار و  ۶۰۵نفرُ ،دز ســوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.مجموع
واکســنهای تزریق شــده در کشــور به  ۱۰۳میلیون و  ۱۶۰هزار و ُ ۴۵۲دز
رسید.در یک شــبانه روز  ۴۱۱هزار و ُ ۴۱۸دز واکسن کرونا در کشور تزریق
شده است.

متروی گلشهر -شهر جدید هشتگرد
روزهای پنجشنبه و جمعه مسافرگیری ندارد

متروی گلشــهر -شــهر جدید هشــتگرد اســتان البرز به مدت دو هفته در
روزهای پنجشــنبه و جمعه مســافرگیری ندارد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان،مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــرکت بهره برداری متروی تهران
و حومه اعالم کرد :بنابه درخواســت شــرکت عمران شــهر جدید هشتگرد
مبنی بر انجام عملیات ســاخت و نصب ســقف سکوی ایســتگاه ماموت در
مســیر گلشهر -هشتگرد و بالعکس ،روزهای پنجشنبه چهارم ،جمعه پنجم و
پنجشنبه یازدهم و جمعه دوازدهم آذرماه با هدف باال بردن کیفیت خدمات و
تامین ایمنی بیشتر مسافران مسافرگیری در این مسیر انجام نمیگیرد.گفتنی
اســت مسافرگیری در طول هفته طبق روال گذشته بدون هیچ تغییری انجام
میپذیرد.خط ریلی شهرجدید هشــتگرد به طول  ۴۰کیلومتر برای خدمات
رســانی به ساکنان غرب استان البرز به ویژه شــهرجدید هشتگرد از دی ماه
ســال  ۱۳۹۸فعال شــده و روزانه  ۱۴ســرویس رفت و برگشت قطار در این
مسیر انجام میشود.

آغاز فاز بالینی واکسن برکت
بر روی کودکان  ۱۲تا  ۱۸سال

واکســن کوو ایران برکت با دریافت مجوز از ســازمان غذا و دارو فاز یک و دو
مطالعاتــی بر روی کودکان را آغاز کرد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) فاز یک و دو مطالعات بالینی  ۱۲تا ۱۸
سال را با تزریق واکسن به  ۶کودک آغاز کرد.واکسن کوو ایران برکت ،اولین و
کم عارضهترین واکسن ایرانی است که سازمان غذا دارو  ۲۳آبان مجوز شروع
فاز بالینی کودکان را صادر کرده و از امروز این فاز شــروع شــده است.جلیلی
مدیر گروه تولید واکســن برکت ستاد اجرایی در حاشــیه این مراسم گفت:
تاکنون  ۲۰میلیون ّدز واکسن برکت تولید شده است و  ۱۱میلیون ّدز نیز به
وزارت بهداشت تحویل داده شد.

ازسرگیری عملیات تکمیل و بهسازی پایگاههای
مدیریت بحران

عملیات اجرایی تکمیل و بهســازی سولههای مدیریت بحران در مناطق یک
و  22پس از ماهها وقفه از ســرگرفته شــد.به گزارش پایــگاه خبری معاونت
فنی و عمرانی شــهرداری تهران ،امین شــالبافان مدیرعامل شرکت یادمان
سازه که در جریان بازدید از کارگاههای تکمیل و بهسازی سولههای مدیریت
بحران شــهر تهران ســخن می گفت ،ضمن اعالم خبر فــوق افزود :عملیات
عمرانــی در پایگاههــای مدیریت بحــران ناحیه  9منطقــه یک(محله اراج)
و ناحیه یک منطقه ( 22شــهرک سرچشــمه) متعاقب تامین مالی و تزریق
نقدینگی فعال شــده است .وی تکمیل عملیات نازک کاری ،احداث و تکمیل
اتاقکهای دیزل ژنراتور ،مخزن ســوخت و نگهبانی و همچنین دیوارکشــی،
محوطه سازی و روکش آسفالت را از اهم اقدامات در حال اجرا در بخش ابنیه
ذکــر و اضافه کرد :فعالیتهایی از قبیل تجهیــز موتورخانه و نصب کانالها،
لولهها و تاسیسات سرمایشــی و گرمایشی به همراه نصب تابلوها و کابلهای
برق ،سیســتم روشنایی و سیســتمهای اعالم حریق در بخش تجهیز و نصب
تاسیسات ادامه دارد.

حمایت مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان
از  ۲۴هزار زوج نابارور

مدیرعامل مؤسســه خدمات درمانی بسیجیان با بیان اینکه مؤسسه خدمات
درمانی بســیجیان از ســال  ۱۳۹۶تا سال  ،۱۳۹۹هرســاله هزار زوج نابارور
معســر را با بسته ســه میلیون تومانی حمایت کرده است ،گفت :امسال این
ســقف حمایتی به  ۲۰میلیون تومان تحت عنوان بیمه تکمیلی برای  ۲۴هزار
زوج نابارور افزایش پیدا کرده اســت.به گزارش دفاعپرس« ،عیســی مالمیر»
اظهار داشــت :مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان در راستای اجرای بند «ب»
ماده چهار اســاسنامه بنیاد تعاون بسیج ،جهت ارائه خدمات سالمت به همه
مردم ،اعم از بســیجیان معسر و مردم مناطق بیبضاعت ،از تاریخ هفتم مرداد
ســال  ۱۳۷۵فعالیت خود را در چهار محور «درمان»« ،بیمه»« ،مددکاری»
و «آموزش و مشــاوره» آغاز کرد.وی با اشــاره به اقدامات مؤسســه خدمات
درمانــی بســیجیان در حوزه «درمان» ،تصریح کرد :تا بــه امروز بیش از ۶۸
مرکز درمانی در فضایی بالغ بر  ۶۰هزار متر مربع در سراســر کشور ،با تمرکز
بر مناطق محروم ،احداث ،تجهیز ،راهاندازی و به مرحله بهرهبرداری رســیده
اســت.مالمیر با بیان اینکه در هفته بســیج امســال عالو ه بر این  ۶۸مرکز
درمانی ،هشــت مرکز درمانی دیگر نیز به بهرهبرداری خواهند رســید ،افزود:
در این راســتا ،مرکز درمانی «والیت» در «محمودآباد» قزوین ،مرکز درمانی
«والیت» در «اســفراین» ،مرکز درمانی «یاس» در «هرسین» ،مرکز درمانی
«شهید عیاضی» در «سرپلذهاب» ،مرکز تخصصی دندانپزشکی «کرامت» در
سمنان ،مرکز درمانی در «اسدآباد» همدان و مرکز درمانی «بقیةاهلل (عج)» در
ایالم افتتاح میشوند.وی ادامه داد :در سند راهبردی اعتالی  ۱۰ساله بسیج،
مأموریتی برای ما تعریف شــده است که براساس آن ما باید تعداد درمانگاهها
را از تعداد  ۶۰عدد در ســال گذشته ،به  ۵۰۰درمانگاه تحت عنوان «آمایش
ســاخت درمانگاهها در مناطق محروم» برســانیم.مدیرعامل مؤسسه خدمات
درمانی بســیجیان با اشاره به ایجاد اشتغال پایدار در  ۶۸مرکز درمانی افتتاح
شــده توسط این مؤسســه ،گفت :این مراکز درمانی برای بیش از دو هزار نفر
در مناطــق محروم اشــتغال پایدار ایجاد کردهاند.وی بــا بیان اینکه بیش از
 ۲۰هــزار متر مربع فضای درمانی در قالــب  ۱۴مرکز درمانی دیگر ،در حال
تغییر کاربری و بازسازی هستند ،گفت :این  ۱۴مرکز درمانی در دهه فجر به
بهرهبرداری خواهند رسید.

طرح مطالبات توسعه محور منطقه 19
در شورای شهرداران مناطق

مهدی هدایت شــهردار منطقه  19در شورای شهرداران مناطق که با حضور
علیرضا زاکانی شــهردار تهران برگزار شــد ،به طرح مسائل و مطالبات توسعه
محور این منطقه پرداخت.به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه  ،19در
این نشســت مشــکالت موجود با موقوفه مروی بررسی و مقرر شد مشکالت
مطرح شــده با ورود شــهردار تهران به این موضوع در راستای توسعه منطقه
با حفظ منافع شــهرداری پیگیری شــود.واگذاری زمین بیمارستان به منظور
تسریع در عملیات کلنگ زنی آن در منطقه  19از دیگر موارد مطرح شده در
این نشست بود که ضمن موافقت شــهردار تهران مقرر شد مکاتبات الزم در
این خصوص انجام شود.شــهردار منطقه در ادامه خواستار حل مسائل مربوط
بــه پارک  180هکتاری و خالزیر و ســاماندهی آنها شــد که طی تصمیات
اخذ شده در این جلســه قرار شد کمیته ویژه ای برای حل مسائل مربوط به
شهرسازی و مالکیت این محدوده از منطقه تشکیل شود.

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا خواستار شد

بازنگری در روند بازگشایی مدارس و دانشگاهها

دبیر کمیته علمی مقابله با کرونا در کشــور ،با اشــاره به
شــروط این کمیته برای بازگشــایی مدارس ،دانشگاهها،
ســینماها و ...و همچنین هشــدار نســبت به پیک ششم
بیماری در کشــور ،گفت :نظر جمعی کمیته علمی درباره
این بازگشــاییها تا امروز به ستاد ملی کرونا اعالم میشود.
بــه گزارش ایســنا ،دکتر حمیدرضا جماعتی در حاشــیه
جلســه کمیته علمی کشــوری مقابله با کارونا ،درباره نظر
کمیته علمی در زمینه بازگشــایی مدارس و دانشــگاهها
که از روز دوشــنبه در کشور انجام شــده است ،گفت :در
یکســری کشورهای اروپایی مانند آلمان و هلند نشان داده
شــد که مجددا با موج بیماری کرونا مواجه بودند .اگرچه
میزان واکسیناســیون آنها شــاید از نظر درصدی ،نسبت
به ما خیلی باالتر و از نظر رعایت پروتکلهای بهداشــتی و
قوانین نسبت به ما بیشتر بود ،اما نکتهای که وجود داشت،
این بود که آنها بحث واکسیناســیون زیر  ۱۸ســال را به
طور جدی مورد پیگیری قرار نداده بودند و یکی از عواملی
که باعث ایجاد این پیکها بــود ،در حقیقت افراد زیر ۱۸
ســال ،یعنی افراد جوان و کودکان بودند.وی افزود :دومین
نکته ،بازگشاییهای بسیار بی محابایی بود که در مدارس،
دانشــگاهها ،مجامع و رســتورانها و ...انجام شــده بود و
همین موضوع منجر به ایجاد پیک بیماری در این کشورها
شــد.جماعتی تاکید کرد :به همین دلیــل توصیه کمیته
علمی این اســت که درباره بازگشایی مدارس ،دانشگاهها و
مجامع باتوجه به اینکه شیوع روند کرونا در کشورمان نزولی
شده ،حتما دقت شــود و بازبینی مجدد شود .زیرا باتوجه
به اینکه افراد زیر  ۱۸ســال ما هنوز به طور کامل واکسینه
نشــدند و بچههای زیر  ۱۲ســال ما که در برخی کشورها
مانند چین (ســه ســال به باال) و آمریکا (باالی  ۵ســال)
واکسیناسیونشــان را شروع کردند ،اما ما هنوز پروتکل را
در این ســنین نداریم.وی گفت :بنابراین بازگشاییهای بی
محابا در مدارس ،دانشگاهها و مجامع ،رستورانها ،سینماها

و ...باتوجه اینکه هنوز هم به ایمنی جمعی نرســیدیم و با
توجه به اینکه کودکان ما از واکسیناسیون کافی برخوردار
نیستند ،خودش میتواند باعث ایجاد پیک ششم کرونا در
کشور باشد و باید این را مورد نظر قرار داد.
وی در پاســخ به ایســنا مبنی بر اینکه آیا کمیته علمی با
بازگشاییهایی که انجام شده ،مخالف است ،گفت :ما بارها
از یک ماه قبل اعالم کردیم که در صورتی با بازگشاییهای
مدارس و دانشگاهها و ...موافقیم که به ایمنی جمعی ناشی
از واکسیناســیون کافی در کشور رسیده باشیم و به عالوه
پروتکلهای بهداشــتی را در مدارس به طور کامل رعایت
کنیم .باتوجه با شــرایطی که وجــود دارد ،هنوز به ایمنی
جمعی نرسیدیم ،هنوز واکسیناسیون زیر  ۱۸سالهها کافی
نیست ،بنابراین بازگشــایی مدارس و دانشگاهها و مجامع
میتواند خطرناک بوده و منجر بــه بروز پیک بعدی برای

ما باشــد.جماعتی گفت :نظر جمعی کمیته علمی در این
بــاره تا امروز به ســتاد ملی کرونا اعالم میشــود .به نظر
میرســد که رعایت پروتکلها برای پیشــگیری از تشدید
پاندمی در کشــور هنوز مناسب نیست.وی تاکید کرد :اگر
پروتکلهای بهداشــتی رعایت نشــود و به ایمنی جمعی
ناشــی از واکسیناســیون نرسیم ،بازگشــایی مدارس کار
درستی نیســت.وی درباره وضعیت افزایشــی بیماری در
برخی مناطق کشــور ،گفت :نظر کمیته علمی این اســت
که میزان واکسیناســیون را به ویژه در جاهایی که به نظر
میرســد درصد گرفتاری باال است ،افزایش دهیم و تا حد
امکان از اینکه پاندمی از این مناطق به مناطق دیگر توسعه
یابد ،جلوگیری کنیم .یکسری شهرها وجود دارند که از نظر
ما در حد قرمز هستند ،اما خوشبختانه تعدادشان کم است.
تنها راه هم افزایش واکسیناســیون و رعایت پروتکلهای

بهداشتی است.
جماعتی درباره تزریق دز ســوم برای افراد باالی  ۱۸ســال
نیز ،گفت :یکی از مســائل در پیکهایــی که در اروپا ایجاد
شــد ،این بود که بر اســاس مطالعاتی که انجام شده ،نشان
داده شــده که تقریبا شش تا هشت ماه بعد از دز دوم سطح
آنتی بــادی در خون پایین آمده و ایمنــی کامل را از بین
میبرد .در نتیجه نیاز به دز بوســتر یا یادآور بسیار ضروری
به نظر میرسد .به همین دلیل توصیه میشود که بعد از دز
دوم بر اســاس پروتکل دز بوســتر را تزریق کنیم که اکنون
دز بوســتر در کارکنان بهداشــت و درمان آغاز شده است.
درباره افراد باالی  ۱۸ســال هم ایــن پروتکل وجود دارد و
انشاءاهلل به زودی از طریق وزارت بهداشت اعالم میشود و
وارد بحث دز بوســتر میشویم که به عنوان یکی از راههای
پیشگیری از پیک بعدی کرونا است.وی گفت :البته بر اساس
مطالعات حداقل باید شش ماه از تزریق دز دوم گذشته باشد
تا دز بوســتر را تزریق کنیم .اکنون بیش از  ۶۰درصد افراد
جامعه یعنی دوسوم جامعه دز دوم واکسن را تزریق کردهاند.
بنابراین هنوز برای آغاز بوســتر زود است .شاید باید از یکی
دو ماه آینده تزریق دز بوســتر را به افراد باالی  ۱۸سال آغاز
کنیم.جماعتی درباره تزریق ویتامین دی برای پیشگیری از
کرونا ،گفت :یکســری مطالعات هست که نشان میدهد اگر
کســی دچار کمبود ویتامین دی باشد ،میتواند در درگیری
ریوی موثر باشــد و اگر به حدمناسب برســد ،میتواند اثر
پیشگیرانه داشته باشــد.وی درباره اقدام کمیته علمی برای
عــوارض روانی کرونا به ویــژه در کادر درمان ،گفت :کمیته
علمی یک زیرگروه از افراد متخصص در زمینه روانپزشکی،
طب توانبخشــی ،ریه ،عفونی ،پزشکی اجتماعی و ...دارد که
در حال تدوین پروتکلی هستند که افرادی که بعد از کووید
دچار مشکالت جسمی و روانی شدند ،چه پروتکلی را از نظر
بهداشتی ،روان پزشکی و درمانی برایشان در نظر بگیریم که
بعد از تدوین آن را ابالغ میکنیم.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در آماری مطرح کرد

سقط ساالنه  ۴۰۰هزار جنین به صورت غیر قانونی در کشور
صالح قاســمی گفت :طبق آمار رســمی در سال بیش از
 ۴۰۰هزار جنین در کشور سقط میشود.به گزارش باشگاه
خبرنــگاران جوان ،صالح قاســمی ،دبیر مرکــز مطالعات
راهبردی جمعیت درباره تعداد ســقطهایی که به صورت
غیرقانونی انجام میشــود ،گفت :طبق آمار رسمی در سال
بیش از  ۴۰۰هزار جنین در کشــور ســقط جنین صورت
میگیرد.وی ادامه داد :از این تعداد سقط جنین ،بخشی را

سقطهای جنین غیر ارادی دربرمیگیرد؛ که این سقطها به
مشکالت پزشکی مادر مربوط میشود.دبیر مرکز مطالعات
راهبردی جمعیت با اشاره به اینکه  ۹۶درصد از سقطهای
جنین ،ســقطهای القایی و جنایی هستند گفت:یعنی این
سقطها بدون مجوز قانونی و پزشکی و بااراده مادر صورت
میگیرد.صالح قاسمی با بیان اینکه این تعداد از سقطهای
جنین غیرقانونی در کشــور اســامی رخ میدهد ،تصریح

کرد :ســقطهای جنین غیرقانونی برای مادر آسیبزاست
و تاثیر زیــادی بر روی شــاخصهای جمعیتی میگذارد.
وی در تحلیلی علت افزایش ســقطهای غیرقانونی جنین
را اینگونــه توصیف کرد که اقالم دارویی که روند ســقط
جنین را تسهیل میکند ،به فراوان در دسترس عموم است،
همچنین بعضی از پزشکان با زیر پا گذاشتن اخالق پزشکی
روند ســقط را تسهیل میکنند.قاســمی ادامه داد :قوانین

سقط جنین در کشور ناکارآمد است و قانون مدیریت سقط
جنین به طور ناقص در کشــور اجرایی میشود.دبیر مرکز
مطالعات راهبردی جمعیــت در آماری به تعداد موالید در
ســال  ۱۳۹۹اشاره کرد و گفت :طبق آخرین اعالم رسمی
در ســال  ۱۳۹۹حداکثر یک میلیون و  ۱۰۰هزار تولد در
کشور داشــتیم درحالی که این تعداد موالید ،حدود ۴۰۰
هزار جنین در کشور سقط شدهاند.

کالف سردرگم «اهدای تخمک» زیر سایه نبود قانون
«اهدای تخمک» روشــی پیچیده اما کارآمد
جهت شکلگیری تجربه حس مادری و پدری
برای یک زوج نابارور اســت؛ شیوهای درمانی
که البته از گزند ورود داللها و واســطهها در
امان نمانده و با نگاهی کوتاه در سطح شهر با
تبلیغات مختلفی برای خرید و فروش تخمک
مواجه میشویم؛ امری بسیار حساس که باید
از فیلترهای مختلف پزشــکی و اخالقی گذر
کــرده و دو طرف اهداکننده و گیرنده از همه
نظر بررسی شــوند.به گزارش ایسنا ،با توجه
به اهمیت حمایت از خانواده و فراهم ســازی
شــرایط فرزندآوری برای زوجیــن نابارور از
ســال  ۱۳۸۲قانون اهــدای تخمک و جنین
و آییننامه اجرایی آن ابالغ شــده اســت .در
این آییننامه به شــرط «ســامت متعارف»
اهداکنندگان و دریافتکنندگان اشاره شده،
اما به جزئیات آن پرداخته نشــده و در واقع،
احراز آن بــه مراکز درمان نابــاروری مجاز،
محول شــده اســت .موضوعی که این روزها
سبب شــده است تا مراکز درمان ناباروری در
زمینــه اهدای تخمک هر کدام قوانین خود را
داشته باشــند و در مواردی که پای واسطهها
به میان میآید موضوع به کالف ســردرگمی
برای زوج نابارور تبدیل میشود؛ زیرا شاید در
ابتدای امر با ابعاد گســترده این موضوع آشنا
نباشــند.ارزیابی سالمت اهداکننده تخمک از
این جهت مهم اســت که مشــخص شود آیا
او مبتال به بیماریای اســت که بتواند زمینه
ژنتیکی داشــته باشــد و به فرزند حاصل از
اهدا منتقل شــود یا خیــر .از طرف دیگر در

دریافتکنندگان هم این بررسیها بسیار مهم
است ،زیرا باید حقوق و مصلحت طفل هم در
نظر گرفته شود که قرار است در چه خانوادهای
به دنیا آید و در آینده نگهداری ،رشــد و رفاه
کودک چگونه خواهد بود .همچنین بررســی
بیماریهــای روانی با منشــأ ژنتیکی در اهدا
کننده و گیرنده ،زندگی خانوادگی و زناشویی
بــا ثبات در زوج دریافت کننــده و ...از موارد
مهمی است که ممکن اســت با ورود دالالن
به حوزه اهدای تخمک مورد غفلت واقع شود.
این در حالی اســت که موضوعات حاشیهای
دیگــری مانند انتخــاب خانم اهــدا کننده
تخمــک با ویژگی خاص ظاهــری ( قد بلند،
چشــم رنگــی و )...نیز این روزهــا به چالش
دیگری بدل شده اســت که دالالن را به فکر
سودجویی بیشتر انداخته است؛ حال آنکه در
مراکز معتبر درمان ناباروری تالش میشود تا
اهدا کننده تخمک تفاوت فاحشی با دریافت
کنندگان نداشته باشــد که کودک در آینده
از نظر ظاهری تفــاوت زیادی با والدین خود
نداشته باشد.
در همین راســتا ،دکتر محمدرضا صادقی _
رییس پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن
سینا در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به اینکه
قانونی تحت عنــوان اهــدای تخمک وجود
ندارد ،گفت :ما قانون اهدای جنین داریم که
توسط مجلس شــورای اسالمی تصویب شده
اســت .اهدای تخمک بر اســاس آرا و فتاوی
مراجع تقلید محترم صورت میگیرد .افرادی
که در ارتباط با اهدای تخمک و ناباروی خود

مشــکالتی داشــتند که با مراجعــه به دفاتر
مراجع ســواالت خود در این زمینه را مطرح
کردند و آنجا هم با شــرح و تفسیر اینکه اگر
مسائل شرعی رعایت شود ،مشکلی ندارد این
اقدام صورت میگیرد.
اهــدای تخمــک از الزامات موضــوع درمان
ناباروری اســت و بخشــی از درمان ناباروری
بدون اهــدای تخمک ناقــص میماند؛ بویژه
آنکه امروزه با تغییر در الگوی زندگی ،ســن
ازدواج افزایش یافته اســت کــه این موضوع
هــم در باروری موثر اســت.وی افزود :زمانی
دختــری  ۱۸ســالگی ازدواج میکرد و اگر تا
 ۴۰ســالگی هم قدرت باروری داشت حدود
 ۲۰سال برای اقدام به بارداری زمان داشت و
طی این مدت برای فرزندآوری تالش میکرد
ولی امروزه وقتی خانم پس از گذر از دورههای
تحصیلی و گذر از مشــکالت زندگی در سن
 ۴۰سالگی ازدواج میکند ،فرصت محدودتری
برای فرزنــدآوری دارد و وقتی برای بارداری
اقدام میکنــد میبیند ذخیــره تخمدانی و
توانایی باروریاش کاهش یافته اســت و نیاز
است که از تخمک اهدایی استفاده کند .البته
به جز موضوع سن مشــکالتی نظیر یائسگی
زودرس و ســایر مشکالت ژنتیکی در کاهش
قدرت باروری و کاهش ذخیره تخمدانی موثر
اســت و از این رو تنها راه درمــان این افراد
استفاده از تخمک اهدایی است؛ زیرا در طرف
مقابل باروری همسر آنها هیچ مشکلی ندارد و
در دنیا هم این موضوع رواج ندارد که بگوییم
چون تخمک کافی نداریــد از جنین اهدایی

استفاده کنید ،بلکه روش پیشنهادی استفاده
از تخمک اهدایی است.
او با تاکید بر اینکه دهنده تخمک باید خانمی
باشــد که مشــکل ناباروری نداشــته باشد،
اظهار کرد :موضــوع اهدای تخمک دارای دو
بعد مسائل اخالقی و مســائل پزشکی است.
همانگونــه که میگوییم پســندیده نیســت
کسی برای دسترســی به قوت الیموت خود
دســت به فروش کلیه بزنــد ،در مورد اهدای
تخمک و کسب معاش از این طریق هم چنین
است؛ البته موضوع اندکی متفاوت است .یک
خانم در طول زندگی خــود در تجربه عادت
ماهانــه تخمکهایی را دفع میکند و با دادن
تخمک خیلی مشکل خاصی برای اهداکننده
اتفاق نمیافتد و موضوعی اســت که در همه
جای دنیا از آن اســتفاده میشــود.صادقی با
اشــاره به اهمیت محرمانگی اطالعات دهنده
و گیرنده تخمک اهدایــی ،تصریح کرد :یکی
از نگرانیهــای زوجیــن این موضوع اســت
و دوســت ندارنــد خانواده و بستگانشــان از
جزئیات موضوع مطلع شــوند .از سوی دیگر
عدم شناســایی اهداکننده و گیرنده اهمیت
باالیــی دارد؛ زیرا برخی خانوادهها دوســت
ندارنــد پس از اهدای تخمــک و تولد فرزند،
ارتباطی بیــن اهدا کننده و فرزند اتفاق افتد.
این امر مهم است که فرد اهدا کننده تخمک
تفاوت ظاهری فاحشــی با گیرنده آن نداشته
باشــد و در عین حال مسائل سالمت پزشکی
هم رعایت شود.
وی افــزود :در مجموع ه ابنســینا در بخش

درمانهــای جایگزین ســعی کردیم با حفظ
محرمانگــی اســتفاده از تخمــک اهدایی را
انجام دهیم و از منظرهــای مختلف ژنتیکی
و خونی و ســامت روان فــرد اهداکننده را
بررســی میکنیم و پس از انجام مشاورههای
روانپزشــکی ،عفونی ،ژنتیکی ،غدد و حقوقی
و کسب رضایتنامههای الزم ،متخصص زنان
ویزیــت اولیه را انجــام میدهند و در مرحله
بعد اهدای تخمک انجام میشود .کل پروسه
در مرکز ما محرمانه اســت و افراد اطالعی از
اینکه از چه کســی تخمک دریافت میکند،
کســب نمیکنند؛ ولی این اطمینان به زوج
گیرنــده داده میشــود که فرد اهــدا کننده
از نظــر ژنتیکی ،روانی ،غــدد و عفونی چک
شــده اســت و میتوانند از تخمک اهدایی او
اســتفاده کنند.وی با اشاره به اینکه در خارج
از مجموعــه مرکز درمان ناباروری ابن ســینا
برخی به عنوان واســطه میان فرد اهداکننده
تخمــک و گیرنده قــرار میگیرند ،بیان کرد:
اگــر خود فرد آگاه نباشــد یکــی از ایرادات
کار این است که وســیله ارتباط بین دهنده
و گیرنده ایجاد میشــود که ممکن است این
ارتباط بعدها مشــکالتی در زندگی شخصی
افراد ایجاد کند .مشــکل دیگر این اســت که
اطالعات فرد در جایی ثبت نمیشود؛ درحالی
که اگر فردی پس از انجام مشــاورههای ذکر
شده در مرکز ابن ســینا تایید نشود ،ممکن
اســت به مرکــز دیگری مراجعــه کند و اگر
دقت الزم وجود نداشــته باشــد ،فرد تخمک
اهدا میکند.

وزیر کشور خبر داد

بازنگری پروتکلهای بهداشتی کرونا در هفتههای آتی
وزیر کشور با اشاره به واکسیناسیون گسترده
و دانســتههای جدیــد علمــی از بازنگری و
نوســازی برخی پروتکلهای بهداشتی ظرف
هفته های آینده خبر داد.به گزارش ایســنا،
احمد وحیدی در پایان جلسه دیروز قرارگاه
ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران
گفت :موضوعاتی که در جلســه قرارگاه مورد
بررســی قرار گرفت مصوباتی بود که بیشتر
در ســتاد ملی به تصویب رســیده بود؛ اما با
توجه به تغییر شــرایط نیازمند بازنگری بود.
در همین راســتا کمیته هــای تابعه قرارگاه
موضوع را بررســی و با توجه به شــرایط آن
مقداری که الزم است مورد بازنگری قرار می
گیرد.وی افزود :موضوع دیگر بررسی نوسازی
پروتکلهای بهداشــتی بود که مورد بحث و
بررسی قرار گرفت .با توجه به مبانی علمی و
دانسته های جدید پزشکی وهمچنین با توجه

به واکسیناســیون گســترده ممکن است در
پروتکل ها ظرف هفته های آینده در مواردی
که الزم است بازنگری صورت بگیرد.وحیدی
تاکیدکرد :لغو برخــی از محدودیتها انجام
شــده اما تذکر جدی در مورد اعمال پروتکل
های بهداشــتی از جمله استفاده از ماسک و
رعایت فاصله اجتماعی در این جلســه مورد
تاکید قــرار گرفت و این تاکیــد به ویژه در
حوزه مدارس از اهمیت بیشــتری برخوردار
اســت؛ لذا از مدیران مدارس مــی خواهیم
این پروتکل ها را همان گونه که ابالغ شــده
اعمال کنند .دانش آموزان و اولیاء نیز باید در
خصــوص اعمال این پروتکل ها مراقبت های
جدی را در دستور کار خود قرار دهند.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های
خود بررســی میزان تاثیرات واکسیناسیون با
آمارهای ابتال ،بســتری و فوتی را یکی دیگر

از مــواردی عنوان کرد که در جلســه دیروز
مورد بررسی قرار گرفت و افزود :آمارها نشان
میدهد که پیوســتگی میان واکسیناسیون
و کاهــش آمارهای ابتالء ،بســتری و مرگ
و میــر وجود دارد به شــکلی که هر کجا که
واکسن بیشتر تزریق شده آمارها کاهش پیدا
کرده اســت .بر همین اساس وزارت بهداشت
بررسیهای گسترده ای را در این زمینه انجام
داده و به این کار ادامه می دهد .عزیزانی که
غیر از این نظر را دارند باید با وزارت بهداشت
بحــث و تبادل نظر کنند؛ اما اینکه این حرف
و نظــر از مبانی غیرعلمــی و در کف خیابان
بیان شــود درست نیست .آمارهای تجربی به
ما نشــان می دهد که میــزان مرگ و میر با
موضوع واکسیناسیون پیوستگی دارد.وحیدی
به اجرای طرح شــهید سلیمانی اشاره کرد و
افزود :یکی از مبانی این طرح بیماریابی است

که برای هوشمند سازی اهمیت بسزایی دارد
در حال حاضر در شرایط خوبی قرار داریم؛ اما
نباید شــرایط به گذشته برگردد .برای تحقق
این مهم الزم است که طرح شهید سلیمانی
به خوبی اجرا و به نتایج مثبت برسد.
وزیر کشور در پاســخ به سوالی در خصوص
واکسیناســیون دانش آموزان گفت :قبال در
موضوع واکسیناسیون برای افراد زیر  ۱۲سال
از نظر علمی به این نتیجه نرسیده بودند که
برای آنها تزریق واکســن ضــرورت دارد ولی
برای افراد باالی  ۱۲ســال این موضوع انجام
شــده و تزریق برای آنها انجام شــده که این
واکسن برای بازگشایی مدارس الزم بوده لذا
در جای خود انجام شده است اما مراقبت های
بهداشــتی به صورت جــدی باید در مدارس
دنبال شود.وی در خصوص قرنطینه هوشمند
نیز گفت :قرنطینه هوشــمند دستورالعملی

در ســتاد ملی دارد که به تصویب رسیده اما
این موضوع باید اطالع رســانی شود و توجیه
در مورد مراحل اجرایی آن انجام شــود .پس
از ایــن مرحله تنبیهات عــدم رعایت آن نیز
اعمال خواهد شــد ،اما تا قبل از توجیه کامل
شــهروندان این کار اجرایی و انجام نخواهد
شد.
وزیر کشــور در پاسخ به ســوال تاثیر اعمال
محدودیت منع تردد شبانه و در آمد زایی آن
برای دولت گفت :قطعا اعمال این محدودیت
برای دولــت منبع درآمدی نبــوده و هزینه
هایــی که پس آن ایجاد می شــود آورده ای
برای دولت ندارد .بــی تردید این محدودیت
برای بهبود سالمت مردم بوده و جلوگیری از
دوره های شبانه را پیگیری می کرده که البته
با بهبود وضعیت اثرگذاری گذشته را نداشته
و بر همین اساس لغو شده است.

سخنگوی ثبت احوال:

چاپخانههای داخلی ماهانه کمتر از  ۱۰هزار بدن ه کارت ملی تولید میکنند
ابوترابی گفت :بیش از  ۵۱میلیون کارت ملی
صادر شــده است چاپخانههای دولتی دالیلی
مثل عدم تامیــن اعتبار و وارداتی بودن مواد
اولیه را عامل این مشکل میدانند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،ابوترابی
سخنگوی ســازمان ثبت احوال درباره علت
تاخیــر در صــدور کارتهای ملــی گفت :تا

پایــان ســال  ۱۳۹۶بــا واردات کارتهای
ملی را تامین میکردیم و در بین ســالهای
 ۹۵و  ۹۶بیــش از  ۳۰میلیــون کارت صادر
کردیم به دلیل عدم امــکان انتقال ارز برای
واردات کارت بــا مشــکل مواجــه شــدیم.
ســخنگوی ســازمان ثبت احوال اظهار کرد:
تالشهای بســیاری برای تولید کارت مشابه

کارتهــای وارداتی انجام شــده اســت در
ســال  ۹۸تعداد محدودی کارت و در ســال
 ۹۹در داخل کشــور  ۵میلیون کارت تولید
شده است.
ابوترابــی ادامه داد :ســازمان ثبــت احوال
وظیفهی پیــدا کردن اطالعــات را بر عهده
دارد و صدور کارت بر اساس قانون بر عهدهی

چاپخانهی دولتی است برخی از هموطنان دو
سال در صف انتظار دریافت کارت قرار دارند
و هیچ توجیهی برای آنها نداریم.وی افزود:
بیــش از  ۵۱میلیون کارت ملی صادر شــده
اســت چاپخانههای دولتی دالیلی مثل عدم
تامیــن اعتبار و وارداتی بــودن مواد اولیه را
عامل این مشکل میدانند.سخنگوی سازمان

ثبت احوال تصریح کرد ۶۲ :میلیون نفر برای
کارت ملی ثبتنام کردهاند و حدود  ۳میلیون
نفر برای دریافت کارت ثبتنام نکردهاند و ۱۰
میلیون نفر در نوبت دریافت کارت هســتند.
ابوترابی ادامه داد :در طول هر ماه کمتر از ۱۰
هزار کارت در چاپخانهها تولید و در اختیار ما
قرار داده میشود.

