
شماره 41664 13 خرداد 1399

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران خبر داد

روند مطلوب کنترل بیماری کرونا در پایتخت
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران از روند 
مطلوب کنترل بیماری کرونا در پایتخت خبر داد. 
به گزارش سپید، علیرضا زالی در جلسه ستاد کرونا 
کالنشهر تهران اظهار کرد: »با شیوع کرونا وضعیت 
سرمایه گذاری در عرصه ملی تغییر کرده و بخشی 
از درآمد ناخالصی ملی در سبد غیرمترقبه کرونایی 

قرار گرفته است.«
وی افزود: »ثبات اقتصادی جهانی تا ۲۰۲۲ شدنی 
نیست و در این بازه زمانی آثار میان مدت و بلند 
مدت کرونا در حوزه اقتصادی را شاهد خواهیم 
بود. تاکنون تخصیص یک هزار میلیارد تومان وام 
برای مشاغل آسیب دیده در نظر گرفته شده است.«
زالی با بیان اینکه تهران 14 میلیون و ۸۰۰ نفر جمعیت 
دارد، گفت: »حدود یک میلیون نفر در تهران به عنوان 
جمعیت شناور تردد می کنند، براین اساس تهرانی ها 
به اندازه جمعیت ۲ استان، از ناوگان حمل و نقل 

عمومی تهران استفاده می کنند.«
وی ادامه داد: »قبل از شیوع کرونا تنها ۲ موسسه 
ماسک تولید می کردند اما اکنون تعداد کارگاه های 
تولید ماسک به 43 کارگاه رسیده است، همچنین 

تولید البسه پزشکی 6 برابر شده است.«
زالی با بیان اینکه تاکنون یک بیمار هم پشت در های 
بیمارستان نمانده است، گفت: »حدود 1۰ هزار 
تخت نقاهتگاهی در یک هفته ایجاد کردیم. بیشترین 
مراجعات در سنین باالی۵۰ سال بوده و باالترین 

سن فوتی ها بین سنین ۷۰ تا ۷9 سالگی بوده است.«
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با 
اعالم اینکه باالترین آمار مرگ و میر بیماران کرونا در 
تهران مربوط به ۲6 اسفند 9۸ است، گفت: »پیک های 
بعدی کرونا در سال 99، مربوط به روز های 4، 1۰ 
و ۲4 فروردین بود و در اردیبهشت به شدت کم 

شده است.«

زالی با اشاره به عدد مولد پایه برای ارزیابی بیماری های 
عفونی، افزود: »هرچقدر این عدد پایین تر باشد 
وضعیت مطلوب تر است، به طوری که شرایط در 
تهران کسری از عدد 3 بود که به زیر یک رسیده است.«
زالی با اشاره به اینکه اوج این عدد، 6 دهم و مربوط 
به 11 فروردین 99 بود، تصریح کرد: »جمع بندی آمار 
ابتال، مرگ و میر و بستری نشان می دهد میزان مرگ 

و میر نسبت به مراجعات  1.69 و میزان بهبودیافتگان 
۸۸.۷ درصد بوده که یک رکورد جهانی است.«

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، گفت: 
»خوشبختانه در تهران با یک حالت نسبتاً ثابت 
مواجه هستیم و همچنان شاخص زیر یک است.«
وی تصریح کرد: »پس از شیوع کرونا برنامه خوبی 
با بانک ها داشتیم، در حال حاضر آماده ایم پروتکل 

بهداشتی برای بانک ها تدوین کنیم .«
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران تاکید 
کرد: »وزارت بهداشت برای تامین تجهیزات پزشکی 
در شرایط سختی قرار دارد بنابراین باید بضاعت 
حوزه سالمت را برای پیک دوم در فصل سرد سال 
افزایش دهیم، این امر با تخصیص ارز و مشارکت 

بانک مرکزی ممکن خواهد شد.«
زالی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان در مقابله 
با کرونا اقدامات بزرگی انجام داده اند، تصریح کرد: 
»از بانک مرکزی درخواست کردیم شرایط جدیدی 
برای شرکت های دانش بنیان کوچکتر ایجاد شود تا 
مواد اولیه این شرکت ها با سهولت بیشتر تامین شود.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان زالی در پایان 
گفت:: »همچنین خواستیم وقتی دانشگاه علوم 
پزشکی محصول این شرکت ها را تایید کرد، در 
تخصیص ارز ورود کند. امیدواریم با توسعه سامانه 
ویژه ای که برای شرکت های دانش بنیان ایجاد شده 

است، بتوانیم در مسیر خودکفایی گام برداریم.«

خبـر

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان گفت: »عدم درمان 
به  منجر  می تواند  شیرخوارگان  در  تیروئید  کم کاری  بموقع 

عقب ماندگی ذهنی شود.«
به گزارش سپید، مرتضی علیجانپور افزود: »غده تیروئید ترشح 
هورمون تیروئید را به عهده دارد و این هورمون برای رشد و 
تکامل کودکان به طور کامل ضروری است که بخصوص در 

چند ماه اول تولد، مهمتر و حیاتی تر می باشد.«
وی با بیان اینکه تشخیص و درمان بموقع کم کاری مادرزادی 
تیروئید برای جلوگیری ازآسیب مغزی در ماه های اول زندگی 
امری حیاتی است بیان داشت: »درکودکان مبتال به کم کاری 
مادرزادی تیروئید مواردی چون تاخیردر تشخیص یا درمان- 
درمان ناکافی و یا عدم همکاری والدین در درمان صحیح این 
بیماران در سه سال اول تولد می تواند منجر به آسیب جبران 

ناپذیرمغزی شود.«
فوق تخصص غدد ومتابولیسم کودکان دانشگاه علوم پزشکی 
بابل ادامه داد: »شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در دنیا یک 
به چهار هزاربوده که در سال های اخیر به علت افزایش میزان 
تشخیص آن به یک به دو هزار افزایش یافته و شیوع  آن در 

ایران به نسبت باالتر و در حد یک به یک هزار می باشد.«
علیجانپور با اشاره به اینکه خوشبختانه از سال 13۸4، برنامه 
غربالگری کشوری در دوره نوزادی برای تشخیص زودرس 
بهداشت و  با همت وزارت  تیروئید و  کم کاری مادرزادی 
مراکز بهداشتی سراسر کشور راه اندازی شد اظهار داشت: »این 

نوزادان در روزهای 3 الی ۷ روز تولد غربالگری می شوند و در 
صورت تائید بیماری، به سرعت تحت درمان قرارمی گیرند.«
وی در همین راستا گفت: »به لطف این برنامه ملی درصد 
کودکانی که قبال بعلت کم کاری تیروئید در کشور دچار عقب 
ماندگی ذهنی می شدند بسیارکاهش یافته و بیشتر این کودکان 
با توجه به تشخیص و درمان صحیح و به موقع، از هوش 
و تکامل نرمال )همانند کودکان طبیعی( برخوردار شده اند.«

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: »به 
همه خانواده ها توصیه می شود که برنامه غربالگری نوزادی را 
جدی تلقی کنند و به طور جدی در روزهای  3 الی ۷ روز 
تولد جهت انجام نمونه گیری از پاشنه پا به مراکز بهداشتی 
مربوط مراجعه کنندو در صورت تائید نهائی کم کاری مادرزادی 
تیروئید، این بیماران طبق نظر پزشک معالج و تحت درمان با 
قرص لووتیروکسین روزانه یکبار در صبح  قرار خواهند گرفت.«
علیجانپور در گفت  وگو با ایرنا با اشاره به اینکه خانواده این 
نحوه  درخصوص  معالج  پزشک  دستورات  به  باید  بیماران 
صحیح مصرف قرص و مراجعات بعدی همراه با آزمایشات 
کنترلی، دقت کافی داشته باشند گفت: »این کودکان الزم است 
تا 3 سال تحت درمان و مراقبت های نزدیک قرار داشته باشند 
و از آنجائیکه در درصدی از این بیماران، کم کاری تیروئید به 
صورت گذرا می باشد، در پایان سه سالگی به مدت یک ماه 
قرص لووتیروکسین قطع می شود و به طور مجدد آزمایش 
تیروئید انجام می شود در صورت عود حالت کم کاری درآزمایش 

تیروئید، مجدد باید قرص لووتیروکسین شروع شود و این 
کودکان تا آخر عمر بایستی درمان را ادامه دهند.«

وی بیان داشت: »در حالت دوم ممکن است آزمایش کودک 
بعد از قطع یک ماهه دارو، درحد نرمال باشد که در این حالت 
نیاز به شروع مجدد قرص نیست ولی الزم است در چند نوبت 
دیگر نیز آزمایش تیروئید تکرار شود چرا که ممکن است موارد 
خفیف تر بیماری بصورت تاخیری و در ماه های بعد، عود 

کند و نیازمند شروع مجدد درمان باشد.«
فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان دانشگاه علوم پزشکی 
بابل گفت: »با توجه به وابستگی باالی رشد مغز به عملکرد 
تیروئید به هیچ وجه قطع یکماهه دارو در3 سال اول تولد 

جهت افتراق موارد گذرا از دائمی نباید انجام شود.«

علیجانپور، فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان:

کم کاری تیروئید در شیرخوارگان، عقب ماندگی ذهنی را در پی دارد


