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شناسایی ۴۸۲۴ بیمار جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در یک شبانه روز ۴۸۲۴ بیمار کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شدند و متاسفانه ۶۷ بیمار نیز جان خود را از دست دادند.به گزارش 
ایســنا، از روز ۲5 مردادمــاه تا روز ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۴۸۲۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و 
۹۹5 نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون 
و ۴۹۳ هزار و ۳۱۷ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ساعت، ۶۷ بیمار مبتال به 
کووید۱۹ در کشــور جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری، به ۱۴۳ هزار و ۱۶۰ نفر رسید.خوشبختانه تا روز ۲۶ مردادماه ۷ میلیون 
و ۲۰۱ هــزار و ۷5۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص 
شده اند.۱۴۲۸ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز ۲۶ مردادماه 5۳ میلیون و 5۷۶ هزار 
و ۷۲5 آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.همچنین تا روز 
۲۶ مردادماه ۶۴ میلیون و ۸۶۴ هزار و ۳۲۷ نفر ُدز اول، 5۸ میلیون و ۲۴۳ هزار 
و ۴۹۸ نفر ُدز دوم و ۳۰ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۱۱۲ نفر، ُدز سوم و باالتر واکسن 
کرونا را در کشــور تزریق کرده اند.مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 
۱5۳ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۹۳۷ ُدز رســید.در یک شــبانه روز 5۳ هزار و ۴۶۱ 
ُدز واکســن کرونا در کشور تزریق شــده است.در حال حاضر ۷۸ شهرستان در 
وضعیت قرمز، ۱۸۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۷۴ شهرستان در وضعیت 

زرد و ۱۲ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

اعطای تسهیالت قرض الحسنه ۱۲ میلیونی
 به بازنشستگان متقاضی زیارت عتبات  عالیات

ســازمان تامین اجتماعی از اعطای تســهیالت قرض الحسنه به بازنشستگان و 
مســتمری بگیران تحت پوشش این ســازمان برای ســفرهای عتبات  عالیات 
توســط بانک رفاه خبر داد.به گزارش ایســنا و به نقل از روابط عمومی سازمان 
تأمین اجتماعی، این تســهیالت در قالب همکاری مشترک بانک رفاه کارگران، 
ســازمان تأمین اجتماعی، کانون عالی بازنشســتگان تأمین اجتماعی و سازمان 
حج و زیارت، به بازنشستگان و مستمری بگیران واجدشرایط پرداخت می شود. 
بر اســاس این گزارش، این تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ ۱۲ میلیون تومان 
و در مرحلــه اول به تعداد ۲۰ هزار فقره به بازنشســتگان و مســتمری بگیران 
تحت پوشــش سازمان تأمین اجتماعی که قصد ســفر عتبات عالیات را داشته 
باشند، پرداخت می شود.الزم به ذکر است، بازنشستگان و مستمری بگیران واجد 
شرایط می توانند برای بهره مندی از این تسهیالت، پس از ثبت نام در سامانه های 

سازمان حج و زیارت، به کانون های بازنشستگی سراسر کشور مراجعه کنند.

تکمیل »سنجش سالمت« نوآموزان تا اواسط شهریور
رئیس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی اظهار کرد: طرح سنجش سالمت و 
غربالگری نوآموزان تا اواسط شهریور ماه به صورت کامل و حدوداً صد درصدی 
انجام می شــود.به گزارش ایســنا، حمید طریفی حســینی درمورد نوبت دهی 
سنجش سالمت به یک میلیون کالس اولی اظهارکرد: پیش بینی ما از خردادماه 
که کار ســنجش را آغاز کردیم این بود کــه ۱ میلیون و ۴۶۴ هزار و ۳۰۰ نفر 
نوآموز بدو ورود به دبســتان را داشته باشــیم.وی با اشاره به وجود۱۲۰۰پایگاه 
اولیه ســنجش، ۸۰۰ پایــگاه تخصصی و ۴۲۷ پایگاه ســیار مخصوص مناطق 
عشــایری و صعب العبور افزود: تاکنون 55 درصــد از کار نوبت دهی و ارزیابی 
ســنجش کل جمعیت نوآموزان به طور کامل انجام شده است.طریفی حسینی 
گفت: در حال حاضر نوبت گیری یک میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۳۱ نفر از نوآموزان 
انجام شــده و از این تعداد، کار ارزیابی۸۱۱ هزار و۴۰۰ نفر انجام و به خانواده 
آن ها نیز اطالع رســانی شــده و می توانند ثبت نام خود را قطعی کنند.رئیس 
ســازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور عنوان کرد: برآورد ما این است که 
طرح سنجش سالمت و غربالگری نوآموزان تا اواسط شهریور ماه به صورت کامل 
و حدوداً صد درصدی انجام شود.معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه طرح 
ســنجش سالمت ۲۹ سال است که در مقیاس ملی اجرا می شود و کارکردهای 
مهمی هــم دارد، گفت: یکی از مهم ترین کارکردها، کیفیت ســازی و کارآمد 
ســازی برنامه های آموزشی و پرورشی متناســب با استعدادها و توانمندی های 
دانش آموزان در طول ســال تحصیلی است.طریفی حسینی پیشگیری از بروز 
معلولیت های ثانویه و مداخالت به هنگام در سنین طالیی رشد بچه ها و تعیین 
دقیق جایگاه آمورشی نوآموزان را نیز به عنوان دیگر کارکردهای طرح سنجش 
ســالمت مطرح کرد و افزود: کمتر از نیم درصد نوآموزانی که در طرح سنجش 
شــرکت می کنند به عنوان دانش آموزان استثنایی تشخیص داده می شوند.به 
گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، رئیس سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه در حال حاضر ۹ گروه از دانش 
آموزان تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی هستند، گفت: امسال 
قرار است که دو گروه از بچه ها یعنی کسانی که بیش فعالی دارند و بچه هایی که 

اختالل گفتاری و زبانی دارند را به گروه های هدف اضافه کنیم.

موعد افتتاح بزرگترین پایانه زیرزمینی
 قطارهای شهری در کشور فرارسید

روز شــنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱ پایانه مترویی اکباتان به عنوان بزرگترین پایانه 
زیرزمینی قطارهای شــهری در کشور با حضور شــهردار تهران افتتاح خواهد 
شــد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت راه آهن شهری تهران و 
حومه )مترو( مهندس مسعود درســتی مدیرعامل شرکت مترو تهران با اعالم 
مطلب فوق افزود: همان طور که هفته جاری دکتر زاکانی اعالم کردند، در اولین 
شنبه از شــنبه های »امید و افتخار« که به افتتاح پروژه های آماده بهره برداری 
اختصاص دارد، بزرگترین پایانه زیرزمینی قطارهای شــهری در کشور، پس از 
گذشت ۱۴ سال از زمان شروع عملیات اجرایی آن، رسماً افتتاح خواهد شد.بهره 
برداری از این پایانه، قطعاً در امر دپو، نگهداری و تعمیر واگن های فعال در خط 
۴ و همچنین کاهش سرفاصله حرکتی قطارهای این خط موثر واقع خواهد شد. 
مدیرعامل شــرکت مترو با بیان این مساله که در دوره کنونی مدیریت شهری 
مبلغی در حدود یکصد میلیارد تومان هزینه شــد تا کارهای باقی  مانده پایانه 
اکباتان به سرانجام برسد، گفت: پایانه ها جزو زیرساخت های اصلی خطوط مترو 
محســوب می شــوند که کیفیت و بهره وری بهره برداری ازشبکه راه آهن ریلی 
زیرزمینی را ارتقاء می بخشند. در واقع برای بهره مندی بهینه از ناوگان حمل و 
نقل ریلی و ارائه ســرویس های خدماتی – تعمیراتی به هنگام و روزآمد جهت 
حفــظ و تداوم جریان حرکت قطارها در شــبکه خطوط متــرو، بهره گیری از 

پایانه های مستقل در هر یک از خطوط بهترین راهکار به حساب می آید.

شهرداری منطقه۲ پیشرو در مناسب سازی معابر شهری 
 شــهرداری منطقه ۲ با پیشر فت ۷۸ درصدی طرح مناسب سازی معابر برای 
افراد کم توان ،رتبه نخســت را در بین مناطق ۲۲ گانه کســب کرد.به گزارش 
روابط عمومی شــهرداری منطقه ۲، مهدی صالحی، شهردار منطقه در تشریح 
اقدامات مناســب سازی گفت: به منظور تسهیل در تردد سالمندان و معلولین، 
براساس برنامه پیش بینی شده در طرح پایلوت، مناسب سازی  ۲۹/۳  کیلومتر 
از معابر در دستور کار قرار گرفته است.وی با بیان اینکه این طرح در ۱۶ محور 
اجرا می شود افزود:با اقدامات اجرایی صورت گرفته در 5 ماهه نخست سالجاری، 
این طرح با ۷۸ درصد پیشــرفت فیزیکی در حال اجرا است.به گفته صالحی با 
تکمیل این طرح عمرانی ۲۶ درصد از کل معابر منطقه برای افراد کم توان قابل 
دسترس می شود شهردار منطقه۲ گفت:دراین طرح- مناسب سازی ۴ بوستان 
و یک ســاختمان فرهنگی و اداری نیز با ۹5 درصد پیشــرفت فیزیکی درحال 

انجام است.

کاهش تدریجی دمای تهران
 تا اوایل هفته آینده

بر اســاس بررسی داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی برای وضعیت جوی 
اســتان تهران، صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد نســبتا شــدید با احتمال 
خیزش گرد و خاک در نواحی جنوبی و غربی اســتان و روند تدریجی کاهشی 
دما پیش بینی می شــود. به گزارش ایسنا، بر اساس بررسی داده ها و نقشه های 
پیش یابی هواشناسی ، وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز آینده آسمانی 
صاف تا کمی ابری در بعضی ســاعات همراه بــا وزش باد و در نواحی جنوبی و 
غربی اســتان گاهی وزش باد نسبتا شدید با احتمال خیزش موقتی گردوخاک 
پیش بینی می شــود.طی دو روز آینده گاهی افزایش نسبی بعضی آالینده های 
جوی به ویژه ازن ســطحی مورد انتظاراســت.تا یکشــنبه)۳۰ مردادماه( روند 

تدریجی کاهش دما پیش بینی می شود.

اخبار کوتاه
بیماری جدید در هیچ جای دنیا به صورت پاندمی در نیامده است

آبله میمونی به ایران رسید، اما جای نگرانی نیست

سرپرست تیم ارزیابی و پایش سازمان بیمه سالمت ایران مطرح کرد

تغییر مدل پرداخت ارز ترجیحی به خدمات دارویی

 لزوم تشدید مراقبت ها در مشاغل مرتبط با دام

افزایش مبتالیان تب کریمه کنگو به ۶۳ نفر

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر اعالم کرد

تالش هالل احمر برای تامین نیازهای بیماران خاص 

– فخری سادات مسچی:  گروه اجتماعی 
در دو – سه سال گذشــته وضعیتی که همه 
گیری کرونا در کشور شکل داد، توجه مردم را 
به بیماری های فراگیر بیش از پیش جلب کرد. 
اگرچه قبل از کرونا، بیماری هایی مثل سارس و 
آبوال در مناطقی از دنیا فاجعه آفرین شده بود، 
اما از آنجایی که پیش از رسیدن این بیماری ها 
به ایران، آنها از بیــن رفتند، هموطنان تجربه 
و واهمه ای از این گونه بیماری های خطرناک 
نداشتند. کرونا هم در هفته های اول فراگیر در 
چین و سپس در مناطقی از دنیا برای مردم ما 
بیماری دیگران بود؛ اما زمانی که ناگهان همه 
با واقعیت این بیماری روبرو شــدند، مشکالت 
بسیاری برای مردم بوجود آمد. ناشناخته بودن 
بیمــاری و روش مقابله با آن، به اضافه آموزش 
ندیدن مردم برای مقابله با این قبیل بحران ها، 
ترسی عجیب را در میان مردم و مسئوالن رقم 
زد که باعث شــد بســیاری از نظر روانی توان 
مواجهه با این بیماری را نداشته باشند و به این 
ترتیب در یک و نیم سال اول فاجعه ای بزرگ 

برای ایرانیان رقم خورد. 
پس از کرونــا، ظهور و بروز هر نوع بیماری در 
مناطقی از دنیا و بخصوص در چین، مورد توجه 
قرار می گیرد و احتمــال بروز فاجعه ای دیگر 
مثل کرونا، مردم را به شــدت می ترســاند. در 
ماه های اخیر، انتشــار اخباری درباره فراگیری 
»آبله میمونی« پرســش ها و نگرانی های را در 
این زمینه دامن زد. آبله میمونی اگرچه بیماری 
جدیدی نیست ولی ناآگاهی از آن و همین طور 
خبررسانی های نادرســت و عجیب در فضای 
مجازی، آن را تا حد کووید- ۱۹ خطرناک جلوه 
داده اســت. اما چون تا به حال نشانه ای از این 
بیماری در ایران وجود نداشــت، کمی از ترسو 

استرس اولیه در این خصوص کاسته شد.  حاال 
ولی اعالم شــده که متاسفانه اولین مورد ابتال 
به آبله میومنی در ایران شناســایی شده است. 
پیش از این سازمان جهانی بهداشت گزارشی از 
موارد تایید شده از آبله میمونی در ۱۲ کشور از 
جمله آمریکا، استرالیا، کانادا و ۹ کشور اروپایی 
شامل انگلستان، اسپانیا، پرتغال، آلمان، بلژیک، 
فرانســه، هلنــد، ایتالیا و ســوئد داده بود، در 
حالی که 5۰ مورد مشکوک دیگر هم در حال 
بررسی بودند.  طبق نظر NHS انگلستان که 
فعال بیش از ۲۰ مورد تایید شــده از بیماری را 
دارد، به لحاظ بالینی مانکی پاکس یک بیماری 
خفیف تا متوسط است که اکثر مبتالیان ظرف 

چهار هفته بهبــود می یابند و انتقال بین افراد 
به راحتی نیســت و گســترش عمومی آن )به 
نحوی که کرونا بوده( نامحتمل است، هرچند 
علــت پیدایش مجدد این بیماری پس از چند 
دهه در کشور های غیرآفریقای غربی و مرکزی 
هنوز ناشناخته است، ولی ممکن است دلیل آن 

تغییر ژنتیکی در ویروس باشد. 
سازمان جهانی بهداشت هم در رابطه با میزان 
خطر بیماری آبله میمون اظهار کرده که خطر 
فعلی ابتالء به این بیماری برای عموم مردم کم 
اســت، درصورتی که کارکنان بهداشتی بدون 
اســتفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب 
برای جلوگیری از انتقال بیماری آبله میمون با 

یک مورد در تماس باشــند در معرض ابتالء به 
بیماری قرار می گیرند. با این حال مدیر بخش 
اروپایی WHO اخطار داد که با رسیدن فصل 
گرما و بازگشــت مسافرت ها، تجمعات و خیل 
توریســت ها بعد از پایان دوران قرنطینه های 
پاندمی کرونا در تابستان پیش رو، خطر انتقال 

آبله میمونی بیشتر می شود.
روز گذشته وزارت بهداشت از شناسایی اولین 
مورد ابتال به آبله میمونی در کشــور خبر داد. 
بر این اساس پدرام پاک آیین_سخنگوی وزارت 
بهداشــت اعالم کرد که شناسایی این مورد با 
همکاری بیمار که یک بانوی ۳۴ ساله است و 
خانواده او، از طریق مشــاهده ضایعات پوستی 

بیمار صورت گرفته اســت. به گفته پاک آیین، 
بیمــار که در اهــواز ســکونت دارد، بالفاصله 
قرنطینه شــده و با تایید آزمایش های اولیه و 
نهایی در حال طی کــردن دوره بیماری خود 
در منزل است. همچنین بهرام عین الهی وزیر 
بهداشــت در حاشیه جلســه هیئت دولت در 
پاســخ به پرسشــی درباره مورد مشاهده شده 
از ابتال به آبله میمونی در کشــور، اظهار کرد: 
ما نگرانی هایی در این زمینه داشــتیم و برای 
همین از افرادی که از نقاط آلوده به کشور وارد 
می شدند نمونه برداری می کردیم و تا به دیروز 
موردی نداشتیم و فقط دیروز بود که یک خانم 
از اهواز که همسرش به تازگی از کانادا بازگشته 
بود، مشــغول رصد کردن این مورد هستیم و 
پایگاه های مرزی خــود را هم تقویت کرده ایم 
چون متاسفانه در منطقه ای قرار گرفته ایم که 

در اطرافش شیوع بیماری ها نسبتاً زیاد است.
وی افــزود: مــا رصد و کنترل خــود را اعمال 
می کنیم و اگر موردی بود با آن مقابله خواهیم 
کرد. وزیر بهداشــت و درمــان درباره احتمال 
پاندمی آبله میمونی گفــت: در هیچ جای دنیا 
به صورت پاندمی در نیامده است و مانند کرونا 
نگران کننده نیســت، اما افــرادی که بیماری 
مستعدکننده دارند باید در این زمینه مراقبت 

بیشتری به عمل آورند.
مینو محرز، متخصــص بیماری های عفونی با 
توجه به مشاهده اولین مورد ابتال به آبله میمونی 
در کشور اعالم کرد: مردم نگران نباشند، نحوه 
ابتال به این بیماری مانند کووید۱۹ نیست که 
از طریق هوا و تنفس دچار آبله میمونی شوند، 
فقط تماس مستقیم و خیلی خیلی نزدیک با 
فرد دچار بیماری و خصوصا ضایعات پوســتی 

می تواند سایرین را مبتال کند.

سرپرست تیم ارزیابی و پایش سازمان بیمه سالمت ایران، 
با اشاره به طرح تغییر مدل پرداخت یارانه دارو گفت: با این 
اقدام که به صورت ضربتی اجرا شــد، از دست درازی افراد 
ســودجو به منابع ملی جلوگیری گردید.به گزارش ایسنا، 
مهدی قنــادی، گفت: اجرای طرح تغییر مدل پرداخت ارز 
ترجیحی دارو، در ابتدای طــرح باعث ایجاد اضطراب بین 
بیمه شــدگان شده بود، ولی با مدیریت صحیح در استان ها 
علیرغم شروع ضربتی، توانســتیم فرصت برنامه ریزی را از 
دســت افراد ســودجو گرفته و بازار دارو را به سمت منافع 
بیمه شدگان )بیماران(  هدایت کنیم؛ به صورتی که ضمن 
افزایش تعداد در تعهد، در بسیاری از داروها، سهم پرداختی 
بیمه شده نسبت به قبل کاهش داده شد.وی هدف از اجرای 
ضربتی این طرح را جلوگیری از جبهه گیری و فرصت طلبی 
عده ای منفعت طلب دانست.قنادی، قاچاق دارو را بخشی از 

سودجویی های قبل دانست و افزود: با اجرای این طرح دست 
افراد زیادی از این بازار بریده شده است و طبیعی است که 
عده ای معترض باشند.وی گفت: کار با سامانه نسخه نویسی 
الکترونیکــی دارای پیچیدگی های خاصــی بوده و در واقع 
زحمت اصلی بر دوش تک تک همکاران اســتانی اســت 
که شایسته تقدیر و تشکر هستند.سرپرست تیم ارزیابی و 
پایش سازمان بیمه سالمت ایران با اشاره به جبهه گیری و 
مقاومت عده ای در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی، 
تاکیــد کرد: علیرغم تمام مانــع پراکنی ها، همکاران ما در 
اســتان ها توانســتند مقاومت ها در این زمینه را شکسته و 
بــه اهداف خود در این زمینه برســند. به نوعی که پس از 
اجرای طرح نسخه نویســی الکترونیک مراکز تشخیصی و 
درمانی حاضر به برگشت به نسخه کاغذی نیستند و اجرای 
قبلی نسخه الکترونیک موجب پیاده سازی پرداخت یارانه 

دارو در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه اجتماعی 
گردید. بدون زیرســاخت الکترونیک پرداخت یارانه به دارو 
تقریبا غیر قابل تصور بوده و موجب آشفتگی در نظام درمان 
می شد و تالش سنوات قبل ســازمان های بیمه پایه برای 
الکترونیکی نمودن امور مربوط بــه درمان، موجب اجرای 
راحت قوانین و احقاق حقوق بیمه شدگان گردید.وی هدف 
از ارزیابی میدانی و نظارت بر فعالیت ها را شناســایی نقاط 
قوت، نقاط ضعف و اشــکاالت موجود در ارائه خدمات بهتر 
به مردم عنوان کرد.قنادی با اشاره به راه اندازی سامانه های 
هوشمند در سازمان بیمه سالمت، گفت: با توجه به تغییرات 
صورت گرفته باید مدل های سازمانی نیز تغییر کنند و یکی 
از نتایج همین پایش های اســتانی می تواند تغییر مدل ها 
باشــد.  وی با تاکید بر اهمیت مسئله نظارت در فرآیندها، 
افزود: ما سه نوع نظارت در سازمان داریم که مرحله نخست 

قبل از ارائه خدمات صورت می گیرد تا در صورت مشاهده 
نقص ها و کاستی ها، مشکالت قبل از ارائه خدمات به بیمه 
شدگان رفع شود. نظارت بعدی نظارت حین خدمت است 
که توســط سامانه ها به صورت آنالین کنترل می شود و در 
نهایــت نظارت بعد از ارائه خدمات را داریم که به بررســی 
عملکردها از طریق بررســی انحــراف معیار در داده ها طی 
ماه های بعد از ارائه خدمت مورد ارزیابی قرار می گیرد.بنابر 
اعالم روابط عمومی سازمان بیمه سالمت ایران، او در پایان 
با تاکید بر اینکه ما به مرحله ای رسیده ایم که باید نظارت بر 
کیفیت ارائه خدمات داشته باشیم، افزود: قبل از راه اندازی 
ســامانه های الکترونیک امکان کنترل و نظارت منسجم بر 
انجام فرآیندها چه در مرحله قبل از ارائه خدمت، چه حین 
خدمت و چه بعد از خدمت نداشــتیم، اما اکنون می توانیم 

ریز به ریز عملکردها را بررسی کنیم.

رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال 
بین انســان و حیوان وزارت بهداشت با اشاره 
به اینکه بیشترین آمار مبتالیان به تب کریمه 
کنگو در افرادی است که مشاغل مرتبط با دام 
دارند، تاکید کرد: کادر دامپزشکی، دام پروران،  
افراد شاغل در دامداری و کارکنان کشتارگاه ها 
به واسطه اینکه بیشتر در معرض مواجهه با دام 
هســتند باید مراقبت از خود را افزایش دهند 
و با توجه بیشــتر به عالئــم ظاهری دام برای 
شناســایی بیماری احتمالــی آن اقدام کنند.
دکتر بهزاد امیری در گفت وگو با ایسنا، درباره 
آخرین اخبار و اطالعات پیرامون شــیوع تب 
کریمه کنگو در کشور، گفت: از ابتدای امسال 
تا ۲۴ مردادماه سال جاری تعداد موارد مثبت 
شناسایی شــده مبتال به تب کریمه کنگو ۶۳ 
نفر بوده اســت که از این تعداد متاسفانه پنج 
نفر جان خود را از دســت داده اند.وی در ادامه 
با بیان اینکه بیمــاری تب کریمه کنگو اولین 
بار در ســال ۱۳۷۸ به طور رسمی و قطعی در 
کشور ما تایید و شناسایی شد، تصریح کرد: در 
سال ۱۴۰۰ نیز تعداد ۱۳ بیمار مبتال شناسایی 

شــدند که از این تعداد متاســفانه ۲ نفر جان 
خود را از دست دادند.

وی با اشــاره به اینکه گروهی که در مشاغل 
مرتبط با دام و دامپروری هســتند، بیشتر در 
معرض خطــر این بیماری هســتند، تصریح 
کرد: کادر دامپزشکی، دام پروران،  افراد شاغل 
در دامداری و کارکنان کشتارگاه ها به واسطه 
اینکه بیشتر در معرض مواجهه با دام هستند 
بایــد مراقبت از خود را افزایش دهند و در این 
زمینه با توجه بیشتر به عالئم ظاهری دام برای 
شناســایی بیماری احتمالــی آن اقدام کنند. 
بیشترین آمار مبتالیان به تب کریمه کنگو در 
افرادی است که مشــاغل مرتبط با دام دارند.
او ادامه داد: موضوع گــزش کنه آلوده خیلی 
محدودتر اســت و بر اســاس بررسی های ما 
انسان بیشــتر بر اثر تماس با دام آلوده بیمار 
شده است؛ بنابراین رصد عالئم و سالمت دام و 
رعایت پروتکل های بهداشتی در گروه مشاغل 

مرتبط اهمیت باالیی دارد.
امیــری با تاکید بــر لزوم دقت رصــد موارد 
بیماری در مناطقی که سابقه گزارش بیماری 

وجود دارد، اظهار کــرد: موضوع حائز اهمیت 
بعدی، کنه زدایی و کنترل جمعیت کنه ها در 
دام پروری ها است؛ زیرا به نظر می رسد بخش 
قابل توجهی از کنه های داخل کشور آلوده به 
ویروس CCHF هســتند و طبیعتا امکان از 
بین بردن تمام کنه های ســطح کشور وجود 
ندارد. ولــی ممانعت از تماس کنــه با دام به 
طرق مختلف امکان پذیر اســت. یکی از این 
موارد بهسازی محل نگهداری دام از نظر نفوذ 
ناپذیری کنه ها و دوم سم پاشــی منظم است 
که در این رابطه انتظار می رود ســازمان جهاد 
کشــاورزی ایفای نقش مناسبی داشته باشد.
او با اشــاره به اینکه اکثر اســتان های کشور 
مــواردی از ابتال به تب کریمه کنگو را گزارش 
کرده اند، بیان کرد: اما بیشترین موارد ابتال در 
اســتان کرمان بوده است که بخش عمده این 
موارد هم در تماس با دام آلوده بیمار شده اند. 
بنابراین به نظر می رسد کنترل جمعیت کنه ها 
و پیشــگیری از گزش دام توسط کنه در این 
منطقه به درســتی اجرایی نمی شود و تعداد 
دام های آلوده به ویروس CCHF بیشــتر از 
سایر نقاط بوده است. از سوی دیگر عدم توجه 
کافی به پروتکل های بهداشــتی در مشــاغل 
مرتبط بــا دام می تواند عامــل دیگری برای 

افزایش موارد در منطقه مورد نظر باشد.
رییس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال 
بین انسان و حیوان وزارت بهداشت درخصوص 
افزایــش موارد ابتال به تــب کریمه کنگو طی 
ســال جاری )تاکنون( در مقایسه با کل سال 
قبل، گفت: حدودا ۲۴ ســال اســت که نظام 
پایــش و مراقبت این بیماری شــکل گرفته 
است؛ در سال هایی تعداد موارد افزایشی و در 
سال هایی کاهشــی بوده است. قبال موضوعی 
تحت عنوان قاچاق دام وجود داشــت که این 
امر ســبب می شــد بیشــترین موارد ابتال در 
استان های شــرقی کشــور بویژه سیستان و 
بلوچســتان باشد. در آن زمان به علت ارزان تر 

بودن قیمت دام در پاکســتان و افغانســتان 
دام های آلوده به شکل قاچاق وارد ایران می شد 
و ایــن یک معضل برای ما بود اما از زمانی که 
قیمت دالر نسبت به ریال افزایش داشته است، 
دیگر قاچاق دام شــکل نگرفته اســت که به 
دنبال آن طی سال های اخیر تعداد موارد تب 
کریمه کنگو ناشی از قاچاق دام کاهش یافته 
است.وی افزود: سال هایی در کشور داشتیم که 
بیش از ۱5۰ مورد ابتال به تب کریمه کنگو در 
کشور شناسایی می کردیم. خوشبختانه هنوز 
به این پیک از بیماری نرسیده ایم اما اینکه چرا 
سال قبل تعداد موارد شناسایی شده نسبت به 
امسال کمتر بود را بیشتر به این علت می دانیم 
که مواجهه انســان با آلودگی کم شــده بود و 
نکته دوم این است که شاید در آن بازه زمانی 
اقدامات پیشگیری و کنترل کننده تشدید شده 
بود. هر زمانی که به پروتکل های بهداشتی، سم 
پاشی منظم، کنترل جمعیت کنه ها و... کمتر 

توجه شود، آمار ممکن است افزایشی شود.
وی افزود: بر اساس بررسی های صورت گرفته،  
آمار نشــان می دهد پس از شکل گیری نظام 
مراقبت بیماری تب کریمه کنگو، تنها در سال 
۱۳۸۹ تعداد موارد فوتی ناشی از بیماری ۲۸ 
مورد بوده است که بیشترین تعداد موارد مرگ 
و میر بر اثر این بیماری طی ســال های ۱۳۷۸ 
تا ۱۴۰۰ بوده است. پس از آن بیشترین میزان 
مرگ و میــر بیماری در ســال ۱۳۸۷ با ۲۱ 
مرگ گزارش شده اســت.او با اشاره به اینکه 
یک کنــه ۸۰۰ روز عمر می کند، توضیح داد: 
مخزن و ناقل ویــروس CCHF در طبیعت، 
کنه های سخت و عمدتا گونه ای به نام هیالوما 
است. یک کنه ماده آلوده به ویروس می تواند 
هنگام تخم گــذاری ویروس را به نســل بعد 
هم انتقال دهد؛ از طرفــی اگر از دام آلوده به 
ویروس خون خواری کند می تواند ویروس را به 
بدن خود انتقال دهد. راه سوم انتقال ویروس 
بین کنه های آلوده از طریق جفت گیری است. 

این موارد نشــان می دهد راه های زیادی برای 
آلودگی کنه ها وجود دارد و این درحالی است 
که کنترل جمعیت کل کنه ها در طبیعت هم 
امکان پذیر نیست پس می بایست از تماس کنه 
با دام ها جلوگیــری کنیم.وی افزود: زمانی که 
این کنه هــا، دام را مورد گزش قرار می دهند، 
ویروس را به بدن دام منتقل می کنند و دام در 
طی مدت دو هفته درحالی که ممکن است از 
خود عالئمی هم بروز ندهد، ناقل ویروس باشد. 
چنانچه در طی این مدت، دام توســط انسان 
بدون رعایت نکات بهداشتی و بدون استفاده از 
وسائل حفاظت فردی، ذبح شود و یا انسان در 
معرض خون و ترشــحات دام آلوده قرار گیرد، 
احتمال انتقال بیماری به انســان وجود دارد.

رییس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال 
بین انســان و حیوان وزارت بهداشــت، ادامه 
داد: کنه  آلوده می تواند انســان را مورد گزش 
قــرار داده و او را آلوده کند، پس اگر انســان 
نادانســته کنه آلوده به ویروس را با دست له 
کند و همچنین اگر فرد با یک بیمار مبتال به 
تب کریمه کنگو در تماس باشد، در صورتی که 
اصول بهداشــتی و استفاده از وسائل حفاظت 
فردی را به درستی رعایت نکند، ممکن است 
ویروس از طریق ترشــحات آلوده و خون بدن 
بیمار، به فرد دیگری ســرایت کند.وی با بیان 
اینکه این بیماری دارای قابلیت انتقال انســان 
به انسان نیز اســت، توضیح داد: همچنین به 
عنوان یکی از موارد عفونت های بیمارســتانی، 
مطرح و همه گیری های داخل بیمارستانی آن 
نیز شــایع است. بیماری خونریزی  دهنده تب 
کریمه کنگــو یک تهدید جدی برای کارکنان 
مراقبت های بهداشــتی اســت و باعث شیوع 
بیماری در بیمارســتان ها می شود که ممکن 
است با میزان مرگ و میر باال همراه باشد. در 
حال حاضر هیچ گونه واکسن انسانی یا حیوانی 
مورد تاییــد علیه این بیماری در دســترس 

نیست.

مدیرعامل ســازمان تدارکات پزشــکی هالل 
احمر با اشاره به این که هالل احمر در تالش 
اســت تا نیازهای بیماران خاص را نیز تامین 
کند، از تولید بیش از ۲۰ هزار ست دیالیز در 
یک هفته گذشــته خبر داد.به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی جمعیت هالل احمر؛ علیرضا 
عسکری، مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی 
با بیان این که جمعیت هالل احمر در تالش 
است تا نیازهای شــهروندان را در حوزه های 
مختلــف برطرف کند، گفت: ســرنگ 5 میل 
با سرســوزن G۲۲  به تعداد 5۷۶ هزار عدد، 
سرنگ ۲ میل با سرسوزن G۲۳ به تعداد یک 
میلیون ۷۲۸ هزار عدد و ســرنگ ۱۰ میل با 

سرســوزن G۲۱ به تعداد ۳۴5 هزار و ۶۰۰ 
عدد در شرکت تجهیزات پزشکی از تاریخ ۱5 
مردادماه لغایت ۲۱ مردادماه تولید شده است.

وی افــزود: همچنین در حوزه تامین نیازهای 
موارد مربوط به دیالیــز، ۸ هزار و ۸۰۰ عدد 
صافی دیالیز F۶۰، بالغ بر ۷ هزار و ۹۰۰ عدد 
صافــی دیالیز F۸۰ و ۷ هــزار و ۹۹۲ صافی 
دیالیز F۸ در این بازه زمانی ســاخته شــده 
اســت که به ســرعت با عرضه به بازار کشور 
به مراجعه کنندگان تحویل داده شــده است.
عســکری ادامه داد: ماشــین دیالیز، ابتدا بی 
کربنات ســدیم خشک موجود در سوبگ را با 
آب خالص RO مخلوط سپس با اختالط آن 

با مایع کنسانتره اسیدی، محصول همودیالیز 
مناســب را تهیه می کند کــه این بی کربنات 
ســدیم که تحت عنوان سوکارت نیز شناخته 
می شــود در هفته گذشته به تعداد ۱۴ هزار و 
۷۲۴ عدد در مجموعه هالل احمر تولید شده 
اســت.مدیرعامل ســازمان تدارکات پزشکی 
هالل احمر خاطرنشان کرد: عالوه بر این ۲۹ 
هزار عدد فالکن، ۲۰ هزار و ۱۶۰ عدد ســت 
دیالیز و ۳  هزار و ۲۴۰ گالن 5 لیتری محلول 
دیالیز در این بازه زمانی تولید شــده است و 
با عرضــه از طریق مراکز مرتبــط، در اختیار 
بیماران و شــهروندان قرار گرفته است.وی با 
اشــاره به این که هالل احمر در تالش است 

تا نیــاز بیماران خاص را تامیــن کند، گفت: 
جلســاتی با مجموعه هــای داخلی و خارجی 
برگزار شــده اســت تا هر آن چه مــورد نیاز 

بیماران خاص اســت تولید و یا تامین شود تا 
بیماران کشور با دغدغه کمتری، رویه درمان 

خود را آغاز کنند.


