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تست کرونا رمز موفقیت در مبارزه با ویروس
]مجتبی پارسا[ از زمانی كه ویروس كووید-19 شیوع پیدا كرد، كشورهای 
جهان هركدام به روش های مختلفی شروع كردند به انجام آزمایش و  تشخیص 
این بیماری.  بعضی از كشورها خیلی زود به درك اهمیت توسعه تست ها و 
كیت های آزمایشی رسیدند. همین  موضوع باعث شد تا در بعضی از كشورها، 
این بیماری خیلی زود تشخیص داده شد و در بعضی از كشورها، نه. خبرگزاری 
 گاردین نگاهی انداخته به بعضی از این كشورها و چگونگی موفقیت آنها در 

كنترل شیوع ویروس و جلو انداختن نقطه پیك و  اوج بیماری. 
چین

با توجه به اینكه چین، تجربه ویروس سارس را در آغاز قرن داشت و از سوی 
دیگر، ویروس كووید-19 از این كشور آغاز شد،  احتماال خیلی جای تعجب نداشته 
باشد كه این كشور در زمینه آزمایش و تشخیص بیماری كرونا از بقیه كشورها 
جلو بیفتد. تا  پایان ماه مارس )دوازدهم فروردین( این كشور موفق شده بود تا 
از 320 هزار نفر به خوبی تست بگیرد. نخستین آزمایش ها در  مركز پیشگیری و 
كنترل بیماری در خاك چین صورت گرفت و نتایج آن نیز در تاریخ بیست وچهارم 
ژانویه )چهارم بهمن 98( بر روی  وبسایت سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت؛ 
یعنی پیش از آنكه شهر ووهان به حالت قرنطینه دربیاید. یك تیم هنگ كنگی 
نیز كه در تشخیص بیماری سارس كمك كرده بود، در مواجهه با ویروس 
كووید-19 تالش می كرد تا  آزمایش های خود را انجام دهد. »لئو پون«، رئیس 
این تیم هنگ كنگی می گوید: »از آنجا كه ما همه این تجربیات را از قبل  داشتیم، 
می دانستیم كه داشتن آزمایش های تشخیصی تا چه اندازه مهم است. به همین 
دلیل  تمام تالش خود را كردیم  كه تشخیص بیماری را به كمترین زمان ممكن 
برسانیم.« از آنجایی كه چین، بزرگ ترین تولیدكننده محصوالت شیمیایی در 
 جهان است، این كشور موفق شد تولید كیت های تشخیص بیماری را سرعت 

ببخشد. 
آلمان

همه گیری بیماری و اینكه این ویروس به یك مسأله جهانی تبدیل شده بود، تا 
حدودی به آمادگی آلمان در مقابل این  بیماری كمك كرد. در حالی كه اكثر كشورهای 
جهان برای پیاده سازی طرح های آمادگی شان در مقابل ویروس كووید-19  بسیار 
ُكند و آهسته عمل می كردند، در اوایل ماه ژانویه یك متخصص به نام »اولفرت 
النت« در برلین، شباهت این ویروس  جدید به سارس را تشخیص داد و متوجه 
نیاز به داشتن كیت های آزمایشی شد. از آنجایی كه هنوز هیچ دنباله ژنی برای 
 ویروس كووید-19 شناخته نشده بود، النت و همكارانش در شركت شان، 
نخستین كیت آزمایشی را براساس ویروس سارس و سایر  كرونا ویروس های 
شناخته شده طراحی كردند. این پروتكل را هفدهم ژانویه )بیست وهفتم دی 98( 
سازمان بهداشت جهانی، پیش  از آزمایش های چین منتشر كرد. در این زمان، 
دولت بریتانیا هم این تست را تأیید كرد. تا پایان ماه فوریه )دهم اسفند(، النت و 
 همكارانش حدود 4میلیون كیت آزمایشی تولید كرده بودند و درحال ساخت 1.5 
میلیون كیت در طی یك هفته  بودند. آلمان با تولید انبوه این تست موثر، به لحاظ 

سیاسی متعهد شد تا روزانه از 12 هزار نفر تست بگیرد. 
کره جنوبی

وقتی صحبت از انجام آزمایش می شود، كره جنوبی در میان سرسخت ترین 
كشورهاست. برخالف آنچه در مراحل اولیه  شیوع بیماری در بریتانیا صورت 
گرفت – یعنی جایی كه بوریس جانسون گفت، ویروس كرونا احتماال كمی دیگر 
شیوع پیدا  می كند- مقامات بهداشتی كره جنوبی خیلی سریع درس هایی از 
ووهان آموختند؛ ازجمله اینكه ویروس جدید، به شدت قابل  انتقال است و خیلی 
سریع می تواند در یك منطقه وسیع، گسترده شود. كره جنوبی در نخستین اقدام 
خود، شناسایی و ایزوله  كردن افراد بیمار را در اولویت قرار داد و شرایط خود را تا 
جایی بهبود بخشید كه بتواند روزانه حدود 15 هزار تست را انجام  دهد. این كشور 

تاكنون بیش از 300 هزار تست را به صورت كامال رایگان انجام داده است. 
ایسلند

این كشور نسبتا كوچك و ثروتمند، در موضوع انجام آزمایش ها، مزیت هایی 
داشت و موفق شد كه بیش از هر كشور دیگری در  جهان، از شهروندانش تست 
بگیرد. دولت این كشور حتی از كسانی كه هیچ عالیمی نداشتند هم تست 
گرفت. »تورولفر  گواسون« رئیس دپارتمان اپیدمیولوژیك ایسلند، در مصاحبه با 
خبرگزاری »بازفید« گفته است: »مردم ایسلند با كمك شركت  تحقیقاتی پزشكی 
»دی كد ژنتیكز« ایسلند، در موقعیت منحصربه فردی قرار گرفتند.« او همچنین 
گفته است:  »تالش ها برای  انجام این آزمایش ها از مردم به منظور اطالع یافتن از 
شرایط واقعی ویروس در جامعه صورت گرفت و ما در حالی این  آزمایش ها را از 
همه افراد می گیریم كه بسیاری از كشورهای دنیا درحال تست گرفتن از افراد دارای 

عالیم بیماری هستند.« 
ایتالیا

بعد از آلمان، ایتالیا بیشترین تست تشخیصی را انجام داده است:   حدود 
 ) Vò ( »200 هزار تست. این آزمایش ها شامل تست 3 هزار  نفر از ساكنان شهر »وو
در نزدیكی ونیز بود. آنها برای انجام یك پروژه آزمایشی، از همه ساكنان این شهر 
تست  گرفتند تا بفهمند آیا انجام آزمایش از همه افراد جامعه می تواند به ُكند 
كردن شیوع بیماری كمك كند یا نه. ایتالیا نشان داد كه انجام آزمایش های 
گسترده دست كم به لحاظ سیاسی می تواند به همان اندازه چالش برانگیز باشد 
كه انجام  ندادن تست های كافی. »جوزپه كونته« نخست وزیر ایتالیا، از جمله 
»انجام  گردن  سیاست  به  را  كشور  در  زیاد  مبتالیان  تعداد  كه  بود  كسانی 
آزمایش های گسترده از افراد بدون عالمت« انداخت. كونته با ظاهر شدن در 
تلویزیون گفت: »ما جزو نخستین  كشورهایی بودیم كه سختگیرانه ترین و 
دقیق ترین كنترل ها را در پیش گرفتیم.« با این حال او در ادامه سخنانش گفت 
كه   »شرایط ایتالیا بدتر شد و افراد بیشتری بیمار شدند، به این دلیل كه ما 
آزمایش های ]بی خودی[ زیادی انجام دادیم.« با این  حال اما، حاال مشخص شده 
كه انجام این آزمایش ها، هشدار دقیقی درباره اتفاقات آینده داده و شرایط 

پیش رو را به درستی  پیش بینی كرده بود. 

در حالی كه اكثر كشورهای 
جهان برای پیاده سازی 

ح های آمادگی شان در  طر
مقابل ویروس كووید-19 

 بسیار ُكند و آهسته عمل 
می كردند، در اوایل ماه 

ژانویه یك متخصص به نام 
»اولفرت النت« در برلین، 

شباهت این ویروس  جدید 
به سارس را تشخیص داد 

و متوجه نیاز به داشتن 
كیت های آزمایشی شد. از 

آنجایی كه هنوز هیچ دنباله 
ژنی برای  ویروس كووید-19 
شناخته نشده بود، النت و 

همكارانش در شركت شان، 
نخستین كیت آزمایشی را 

براساس ویروس سارس 
و سایر  كرونا ویروس های 

شناخته شده طراحی كردند.

 تفاوت مسئولیت فردی
 با مسئولیت اجتماعی

]ادامه از صفحه اول[ اما از سوی دیگر، بخشی از 
مردم همیشه به دالیل واهی نافرمانی می كنند و فكر 
می كنند اگر دستورات را انجام ندهند شرایط شان بهتر 
می شود و تنها به منفعت فردی توجه دارند. باید توجه 
بهداشتی  مسئوالن  توصیه های  انجام  كه  شود 
مسأله ای فردی نیست، بلكه مسأله ای اجتماعی 
است و با رعایت نكردن یک فرد به یک جامعه آسیب 
وارد خواهد شد؛ هرچند در این ایام بسیار كم با چنین 
افرادی مواجه شدیم.به نظر من، باید در بحران ها 
اعتماد بین مردم و دولت را تقویت كنیم و در این میان 
باید به جزئی ترین مسائل هم توجه كنیم؛ برای مثال 
كردم در جلسه وزیر بهداشت و رئیس  مشاهده 
مجلس، جناب الریجانی از ماسک استفاده نكردند و 
این نكته می تواند تأثیر منفی در مردم داشته باشد. 
وقتی مردم مشاهده كنند كه مسئوالنی كه توصیه 
می كنند، خود این مسائل را جدی نمی گیرند، نوعی 

بی اعتمادی به وجود می آید.

تحریم سد راه مبارزه موثر با کرونا
آمریكا علیه  ]شهروند[ موضوع تحریم های 
ایران و تأثیرش بر كیفیت و توان مبارزه ایران 
با شیوع ویروس كرونا از همان  ابتدای شیوع 
و  ایران  ح شد. مقامات  ایران مطر در  ویروس 
شخص وزیر خارجه بارها اعالم كردند تحریم های 
نتواند  كشور  شده  موجب  ایران  علیه   آمریكا 
اقالم و تجهیزات مورد نیاز را برای مبارزه با شیوع 

ویروس كرونا تهیه كند.  
از آنجایی كه شیوع ویروس كرونا موضوعی 
توان  ندارد  حق  كشوری  هیچ  و  است  جهانی 
بیماری  شیوع  مبارزه  با  در  را  دیگر  كشوری 
همه گیر با محدودیت مواجه كند مقامات ایران 
به طور رسمی از سازمان ملل متحد خواستند 
با اعمال فشار  بر آمریكا این كشور را وادار كند 

تحریم های ظالمانه علیه كشور را بردارد.  
رئیس  ترامپ،  دونالد  گذشته  روز  اما 
رسانه ای  گفت وگویی  در  آمریكا   جمهوری 
درخواستی  هیچ  تاكنون  ایران  كه  شد  مدعی 
 برای كاهش تحریم ها به منظور ورود كاالهای 
پزشكی به این كشور نداشته است. این درحالی 
است كه بعد از خروج  آمریكا از برجام در سال 2018 
و بازگشت تحریم ها، مقامات این كشور همواره 
كه تحریم ها شامل غذا، تجهیزات  كردند  ادعا 
دارو  مانند  بشردوستانه  كاالهای  و   پزشكی 

نمی شود. 
افتاد،  اتفاق  عمل  در  آنچه  دیگر  سوی  از 
از  ترس  و  شدید  محدودیت های  اعمال 
آمریكا  سوی  از  حقوقی  یا  مالی  مجازات های 
هرگونه  انجام  از  را  خارجی  شركت های  بود  كه 
تراكنش بانكی منصرف می كرد. با شروع شیوع 
كرونا در ایران، پایان دادن  به تروریسم اقتصادی 
و كاهش تحریم ها به منظور ارسال اقالم پزشكی 
ایرانی،  مقامات  طرف  از  بارها  و  بارها  ایران  به 
و  نمایندگان  برخی  حتی  و  بین المللی   جامعه 
جو  است.  شده  ح  مطر آمریكایی  سناتورهای 
بایدن، معاون رئیس جمهوری پیشین و  نامزد 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  دموكرات  حزب 
با دعوت  بیانیه ای  گذشته، در  روز  آمریكا،   2020
با  مقابله  برای  به  همكاری  كشورها  تمامی 
ویروس كرونا گفت كه آمریكا می تواند همزمان 
با اولویت قرار دادن سالمت و بهداشت مردم 
آمریكا  به كشورهای آسیب دیده مانند ایران نیز 

كمک كنند.  
به گزارش ایرنا، بایدن همچنین افزود كه با 
، آمریكا  وجود اختالفات عمیق میان دو كشور
از  دسترسی  و  كند  ایران حمایت  از مردم  باید 
نیاز جلوگیری  كمک های پزشكی مورد  آنها به 
نكند. این سناتور پیشین آمریكا در ادامه گفت 
تجهیزات  ارسال  آمریكا  امكان  تحریم های  كه 
باید  ترامپ  دولت  و  كرده  محدود  را  پزشكی 
اقداماتی برای رسیدگی به این مشكل ازجمله 
و  داروسازی  شركت های  برای  صدور  مجوز  
اختصاصی  كانال  ایجاد  و  پزشكی  تجهیزات 
جو  دهد.  انجام  بین المللی  بانک های  برای 
كه  كرد  اعالم  بیانیه  این  در  همچنین   بایدن 
دولت ترامپ برای دستیابی به اهداف سیاسی 
خود درباره ایران از طریق  محدود كردن ارسال 
كمک های بشردوستانه باعث افزایش تهدید 
برنی    ، دیگر سوی  از  شد.  خواهد  ویروس  این 
رقابت  نامزدهای  دیگر  از  سناتور  و   ، سندرز
ریاست جمهوری حزب دموكرات نیز در حساب 
گذاشتن  كنار  توییتر خواستار  كاربری خود در 
تحریم های  لغو  و  كشور  دو  میان   اختالف ها 
همراه  به  همچنین  سندرز  بود.  شده  آمریكا 
بیش از 30نفر از نمایندگان عضو  كنگره آمریكا 
در نامه ای خواستار لغو تحریم هایی شدند كه 
مقابله ایران با ویروس كرونا را با مشكل روبه رو 
مایک  به  خطاب  كه  نامه  در  این  است.  كرده 
پمپئو، وزیر امور خارجه و استیون منوچین،  وزیر 
ج  خزانه داری آمریكا نوشته شده، آمده كه  جور
بوش نیز در زمان زلزله بم با كاهش تحریم ها 
به ایران كمک كرده است. فشارهای مقامات 
آمریكایی و جامعه جهانی  در نهایت باعث شد 
از  تا مایک پمپئو در گفت وگویی با خبرنگاران 
آسان  و  ترامپ  دولت  مواضع  تغییر  احتمال 
كردن  تحریم ها علیه ایران و دیگر كشورها خبر 

دهد، اما جزئیاتی درباره این تصمیم اعالم نكرد.  
انگلیس،  اروپایی  كشور  سه  حال  این  با 
آلمان و فرانسه روز سه شنبه هفته گذشته،  از 
از  ایران  با  مالی  مبادله  نخستین  شدن  انجام 
وزارت  دادند.  خبر  اینستكس  سازوكار   طریق 
با انتشار بیانیه ای در توییتر  آلمان نیز  خارجه 
درباره موفقیت این معامله تجاری  برای ارسال 
تجهیزات پزشكی به ایران ابراز امیدواری كرد كه 
ایران و كشورهای اروپایی بتوانند به همكاری 

بیشتر و  توسعه این سازوكار ادامه دهند.  

رئیس جمهوری در تماس های تلفنی با هفت عضو كابینه و رئیس  كل بانک 
مركزی، دستوراتی درباره موضوعات مختلف به ویژه مدیریت بیماری كرونا و 

ارزیابی دقیق طرح فاصله گذاری اجتماعی صادر كرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی روز جمعه در تماس با سعید نمكی و عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و كشور دستور داد به سرعت از روند 
اجرا و میزان تأثیر و موفقیت طرح فاصله گذاری اجتماعی، ارزیابی های دقیقی تهیه 
كنند تا در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری كرونا برای هرگونه تصمیم گیری درباره 
روند مدیریت و پیشبرد مبارزه با كرونا مورد بهره برداری قرار گیرد. جلسه آتی ستاد 

ملی مبارزه با بیماری كرونا قرار است روز یكشنبه برگزار شود.
 رئیس جمهوری در گفت وگو با محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش 
و دكتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز برای انجام بررسی های 
دقیق درباره طراحی و تدوین پروتكل های بهداشتی در دوره بازگشایی مجدد 
مدارس، دانشگاه ها، مراكز علمی و آموزشی و  خوابگاه ها و نحوه  اجرای این 
پروتكل ها دستوراتی صادر كرد.  روحانی همچنین به جمشید انصاری، معاون 
داد  دستور  كشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهوری 

دستورالعملی برای طراحی، تدوین و اجرای پروتكل های بهداشتی در محیط های 
سازمان ها و ادارات دستگاه های دولتی آماده كند. رئیس جمهوری در تماس با 
بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز درباره تأمین انرژی، فعالیت موثر در تولیدات پتروشیمی، 
فضای جهانی نفت و مسائل پیرامون این موضوع دستوراتی صادر كرد. روحانی به 
محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
نیز دستور داد درباره اختصاص ۷5 هزار میلیارد تومان تسهیالت به  كشور 
رسته های مختلف شغلی و گروه های واجد شرایط تعریف شده از طرف ستاد 
شود.  گذاشته  اجرا  مرحله  به  و  طراحی  روندی  سریعا  دولت،  اقتصادی 
رئیس جمهوری همچنین در گفت وگوی تلفنی با عبدالناصر همتی، رئیس  كل 
بانک مركزی در جریان برنامه های بانک مركزی برای اعطای اعتبار ۷5هزار میلیارد 
تومانی برای كسب وكارهای آسیب دیده از شیوع كرونا و شیوه اجرای آن قرار 
گرفت. رئیس جمهوری بر ضرورت حمایت هرچه سریع تر از واحدهای تولیدی و 
خدماتی آسیب دیده تأكید و از خدمات بانک مركزی و نظام بانكی خصوصا كاركنان 
شعب بانک ها در این روزهای سخت قدردانی كرد. در این گفت وگوی تلفنی 
همتی، رئیس جمهوری را  در جریان برنامه های بانک مركزی برای تأمین ارز سامانه 

نیما و مدیریت بازار ارز در روزهای آتی قرار داد .

رئیس جمهوری در تماس با 7 عضو کابینه و رئیس  کل بانک مرکزی اعالم کرد
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نقد سیاست ها؛ چگونه؟
مالحظات  باید  منتقد  2ـ  اول[  صفحه  از  ]ادامه 
اخالقی جامعه را بنماید و براساس مسئولیت مدنی 
و قانونی حرف بزند. فرقی نمی كند كه این فرد در چه 
جایگاهی است.  اگر یك دارو برای درمان یا تخفیف 
كرونا خوب است، به طور طبیعی باید سیر قانونی و 
مراحل رسمی آن طی شود. اینكه یك پزشك معتقد 
است این دارو خوب است، مجوز اعالم رسمی آن 
نیست. خوب بودن یك دارو در پزشكی معنای علمی 
دارد، باید به تعداد مناسب آزمون شود و گزارش های 
بالینی آن در هیأت علمی آن بیمارستان تهیه و تعریف 
شود و در نهایت در فرآیندی علمی تأیید شود. پیش 
از طی این مراحل هیچ فردی حق ندارد كه در این باره 
اظهارنظر عمومی كند، در غیر این صورت سنگ روی 
سنگ بند نخواهد شد و ذهنیت جامعه مخدوش 
درمان  و  دارو  مسأله  می شوند.  نگران  نیز  مردم  و 
حساس  بسیار  و  دارند  را  خود  خاص  ظرافت های 
هستند و پزشكان عزیز بیش از دیگران باید این 

مالحظات را رعایت كنند.
تردیدی  است.  مهم تر  شاید  سوم  نكته  3ـ 
نیست كه فاصله گذاری اجتماعی یا حتی قرنطینه 
كامل بهترین شیوه برای قطع زنجیره انتقال این 
اجرا  مقام  در  سیاستگذار  ولی  است،  ویروس 
نمی تواند به راحتی از این گزاره نتیجه عملی بگیرد، 
دارد  گوناگونی  سطوح  اجتماعی  فاصله گذاری  زیرا 
و در مدت زمان كم یا زیاد قابل اجراست. به راحتی 
شدیدترین  دولت  كه  كنیم  توصیه  می توانیم 
فاصله گذاری یا همان قرنطینه را به مدت طوالنی تا 
رسیدن به نقطه صفر یا نزدیك به آن اجرا كند، ولی 
باید توجه كنیم هر كدام از این سطوح با زمان بندی 
را  خود  خاص  اقتصادی  و  اجتماعی  عوارض  آنها 
سیاستگذار  كرونا  ماجرای  پایان  از  پس  كه  دارد 
مسئولیت  كسی  آیا  باشد.  آنها  پاسخگوی  باید 
این عوارض را از االن می پذیرد؟ درواقع منظور این 
با پذیرش  باید همراه  است كه نقد هر سیاستی 
تبعات بعدی آن باشد. هر سیاستی دارای منافع و 
هزینه هایی است. اگر از منافع آن سخن می گوییم، 

هزینه هایش را نباید فراموش كنیم.


