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درصد فوت شدگان به بهبودیافتگان
درصد  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  جهانپور 
فوت شدگان نسبت به بهبودیافتگان کووید19 
در ایران و سایر کشورها، گفت: »وضعیتی که در 
کشورهای مختلف وجود دارد، متفاوت است. 
البته علی رغم اینکه نسبت به آمار ایاالت متحده 
اطمینان نداریم و فکر می کنیم آمار ایاالت متحده 
آنگونه که باید و شاید قابل اطمینان نیست، اما با 
همین آمار موجود می توان مقایسه ای را انجام داد. 
امروز شاخص موارد فوت ناشی از کرونا نسبت 
به افراد بهبودیافته و ترخیص شده در جهان ۲1 
درصد است. این شاخص در ایران 1۴ درصد 
است و نرخ مرگ و میر در کشور ما نسبت به 
میانگین جهانی پایین تر است. البته دقت داشته 
باشید که این نرخ آمار فوت شدگان نسبت به کل 
مبتالیان نیست بلکه تعداد فوت شدگان نسبت 
به افراد بهبودیافته و مرخص شده از بیمارستان 
است. در کشور فرانسه این شاخص 33 درصد 
و در آلمان این شاخص ۵ درصد است که بسیار 
پایین تر از میانگین جهانی و قابل توجه است. 
این شاخص برای بلژیک هم  ۲9 درصد است. 
شاخص ما نشان می دهد که ما در فاز مدیریت 
بیماری هستیم و هنوز برای صحبت از مهار و 

کنترل کووید19 خیلی زود است.«

مقایسه کووید19 و آنفلوآنزای فصلی
سخنگوی وزارت بهداشت در بخش دیگری 
بیماری  تفاوت  درباره  خبری  نشست  این  از 
گفت:  آنفلوآنزا،  فصلی  بیماری  با  کووید19 
این  به  دنیا  در  را  خیلی ها  پیشین  »یافته های 
نتیجه رسانده بود که ممکن است آنفلوآنزای 
تیپ A یا همان آنفلوآنزایH1N1 مرگ بار تر 
از کووید19 باشد و بیماری زایی آن شدیدتری 
داشته باشد، اما کروناویروس سریع االنتشارتر 
و سریع االنتقال تر است. این درحالی است که 
امروز بر اساس یافته های آماری و اطالعات مان 
از بیماری کووید19، بعد از ۴۵ روز از شناسایی 
اولین موارد  بیماری در کشور و وقتی اطالعاتمان 

با اطالعاتی که  را درباره کووید19 در کشور 
در پاییز سال گذشته داشتیم، مقایسه می کنیم، 
می بینیم که عالوه بر اینکه کووید19 نسبت به 
آنفلوآنزا سریع االنتقال تر و سریع االنتشارتر است، 
بیماری زایی شدیدتری را در کشور ما داشته و 
موارد فوت و مرگ و میر ناشی از ابتال به این 
ویروس هم در کشور ما به طور کلی باالتر بوده 
است. به این معنی که هم تعداد بیشتری مبتال 
شده اند و هم از جمع مبتالیان تعداد بیشتری 
که  کرده اند  فوت   H1N1آنفلوآنزای به  نسبت 
فاصله بسیار قابل توجه و تفاوت معنادار آماری 

وجود دارد.«
وی ادامه داد: »یافته های اطالعاتی ما حاکی از این 
است که قطعا و حداقل رفتار کروناویروس جدید 
در کشور ما هم بیماری زایی شدیدتری نسبت 
سریع االنتقال تر  و  داشته   H1N1آنفلوآنزای به 
برخی  در  آمار  البته  است.  سریع االنتشارتر  و 
به  است.  نشده  نهایی  هنوز  دیگر  کشورهای 
عنوان مثال در  ایاالت متحده آخرین آمار مربوط 
به آنفلوآنزای فصل پاییز و زمستان است که در 
آمریکا حداقل 31۰ هزار بستری، 3۲ میلیون مبتال 
و 1۸ هزار مرگ و میر را در ایاالت متحده در 

سال گذشته تا ۲۲ فوریه ۲۰۲۰ داشته است.«
جهانپور ادامه داد: »قاعدتا با توجه به پیک و رشد 
سریع موارد ابتال و مرگ و میر در این کشور 
باید منتظر ماند تا ببینیم که آیا همین رفتاری 
که از کرونا ویروس جدید در ایران دیدیم در 
حدت  و  شدت  آیا  و  دید  خواهیم  هم  آنجا 
بیماری زایی این بیماری در ایاالت متحده هم 
بیشتر خواهد بود یا خیر. البته در اروپا هم به 
نظر می آید که اطالعات فعلی کفایت می کند 
ویروس  این  بیماری زایی  و حدت  که شدت 
از  بیشتر  را  آن  از  ناشی  میر  موارد مرگ و  و 

آنفلوآنزای فصلی بدانیم.«

خطر موج دوم کرونا در تهران 
وی در پاسخ به سوالی درباره شلوغ شدن مجدد 
معابر تهران و احتمال بروز موج دوم بیماری گفت: 
»ترافیکی که طی دو سه روز اخیر در سطح شهر 
تهران مشاهده کردیم، ارتباطی به مصوبات ستاد 

ملی مقابله با کرونا ندارد. زیرا تا ۲3 فروردین 
هیچ تغییری در مصوبات نداشتیم و هرآنچه که 
در هشتم فروردین تصویب و ابالغ شده بود تا 
۲3 فروردین هم ادامه دارد. آنچه شاهد بودیم 
اتخاذ  شهروندان  برخی  شاید  که  بود  رفتاری 
ما  که  بودند  آمده  خیابان ها  به  و  بودند  کرده 
معتقدیم بخش زیادی از آن ربطی به اشتغال و 
مراجعه به محل های کار نداشت. زیرا تغییری 
در مصوبات اشتغال تا ۲3 فروردین نداشته ایم. 
از جامعه  تغییر رفتار در بخشی  بود  آنچه که 
بود که به هر حال شاید بعد از چند هفته در 
خانه ماندن این تصور برای برخی ایجاد شده 
که کرونا هم تابع تقویم رسمی است و احتماال 
بعد از تعطیالت رسمی خداحافظی کرده است. 
اطالعات اولیه ما حاکی از آن است که تعداد 
زیادی از این ترددهایی که روزهای اخیر در 
تهران وجود داشته غیرضروری بوده و ارتباطی 
با شغل و اشتغال ندارد. تقریبا اطمینان داریم 
که اگر این روند ادامه یابد ظرف هفت تا 1۰ 
روز آینده با پیک مجدد بیماری در شهر تهران 
مواجه خواهیم بود که این بسیار نگران کننده 
است. ما با تالش ارگان ها و نهادهای مختلف 
مدیریت  فاز  وارد  مردم  با مشارکت خوب  و 
بیماری شده ایم که هنوز بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته به آن نرسیدند، اما این فاز شکننده 
است و به راحتی با یک تغییر رفتار حتی در 
این فاز خارج  از  بخشی از جامعه می توانیم 
شده و مجددا وارد پیک بیماری شویم که این 

بسیار نگران کننده خواهد بود.«

کرونا و بیماران قلبی
جهانپور در پاسخ به سوال دیگری درباره تشدید 
کرونا در بیمارانی که به بیماری های قلبی هم 
مبتال بوده اند با مصرف داروهایی مانند لوزارتان 
و والزارتان، گفت: »درباره داروهای مهارکننده 
آنژیوتانسین اعم از کاپتوپریل یا داروهایی مانند 
لوزارتان، بحث هایی از روزهای اول بروز این 
بیماری مطرح بود. با توجه به اینکه گیرنده اصلی 
 ACE2 ویروس کرونا در بدن گیرنده ای به نام
است و به نوعی با مکانیزم عمل این داروها نیز 

مرتبط است، درباره مصرف این داروها در بیماران 
قلبی ابهاماتی وجود داشت و مقاالتی که وجود 
داشت با هم ضد و نقیض بودند. نهایتا تا این 
لحظه می توان گفت که قطع مصرف این داروها 
اصال توصیه نمی شود و موضوعی تحت عنوان 
تشدید بیماری کووید19 با مصرف داروهایی مانند 
کاپتوپریل یا لوزارتان و سایر داروهای اینچنینی 
نداریم. هیچ مرکزی تا این لحظه دستاوردی در 
این زمینه مطرح نکرده، بلکه عوارض قطع ناگهانی 
این داروها می تواند برای بیماران به مراتب بیشتر 
هم باشد. بنابراین این بیماران داروهایشان را با 
نظر پزشک شان با همان دوز سابق ادامه دهند.«

فاصله گذاری اجتماعی
وی در پاسخ به سوال دیگری اجرای فاصله گذاری 
گذاری  فاصله  که  زمانی  »از  گفت:  اجتماعی، 
اجتماعی از هفته اول اسفند در کشور آغاز شد، 
افرادی با اغراض مختلف سعی می کردند که با 
عنوان کردن موضوعی به نام قرنطینه کامل به 
نوعی این تدبیر را تحت الشعاع قرار دهند تا 
جایی که بیماری وارد فاز مدیریت شده قرار 
گرفت و این طرح اثربخشی خود را نشان داد؛ 
به طوری که گزارش هایی از کشورهای دیگر 
داریم که قرنطینه اجباری کارایی خود را حتی 
در مقایسه با یک فاصله گذاری اجتماعی معتدل 
نتوانست اثبات کند و فاصله در کنترل بیماری 
کووید 19 موثر بیفتد. برخی قصد دارند فاز سوم 
که به نوعی خالقیت ایران است را تحت الشعاع 
قرار دهند. نکته مشهود این است که همانگونه 
که فاز اول یعنی فاصله گذاری اجتماعی معتدل 
از طریق اقناع و جلب افکار عمومی موثر واقع 
شد، فاز دوم که تشدید فاصله گذاری بود، موثر 
بود و امروز همه دنیا به تاثیر آن و اینکه ایران 
توانست با همین تدبیر بیماری را مدیریت کند، 
ان شاهلل فاز سوم یعنی فاصله گذاری هوشمند 
هم موثر خواهد بود. تمام تالش مان این است 
که این فاز را به بهترین نحو پیش بریم و قطعا 
با جلب مشارکت عمومی و همکاری بین بخشی 
گام های بلندی در زمینه تداوم مدیریت و بعد هم 

مهار  و کنترل بیماری برمی داریم.«

تدوین پروتکل های بهداشتی جدید
در  پول  کردن  بدل  و  رد  جهانپور درخصوص 
میان مردم حتی در بانک ها هم گفت: »به هر حال 
پروتکل هایی برای رفع خطر از اسکناس هایی که 
تحویل بانک ها می شود وجود دارد و قاعدتا بانک 
مرکزی هم ابالغیه های الزم را در این زمینه خواهد 
داشت و پروتکل های الزم هم از سوی وزارت 
بهداشت ابالغ می شود. از آن جایی که داریم وارد فاز 
فاصله گذاری اجتماعی هوشمند می شویم، نیازمند 
پروتکل هایی خواهیم بود. در سایتی به آدرس 
پروتکل های   Markazsalamat.behdasht.gov.ir

بهداشتی جدید بارگذاری می شود.«
وی درباره ضدعفونی کردن شهرها، وسایل حمل 
و نقل عمومی و تاکسی ها، گفت: »این اقدام از 
سوی شهرداری ها انجام می شود و مورد نظارت 
هم قرار می گیرد، اما باید توجه کرد که تاریخ 
مترو  واگن  یا  ماشین  انقضای ضدعفونی یک 
و... با ورود اولین گروه افراد به آن می گذرد. 
نمی توان در یک روز بارها و بارها یک ماشین 
را ضدعفونی کرد و رعایت بهداشت فردی بیشتر 

مورد توجه است.«


