
 ادامه از صفحه 12
همچنان در موج اول کرونا قرار داریم

وی درباره وضعیت و سیر بیماری در کشور نیز 
گفت: »کشور ایران، کشوری پهناور و با اقلیم های 
مختلف آب وهوایی و جغرافیایی و فرهنگی است. 
باید توجه کرد که موجی که در حال حاضر در 
حوزه همه گیری کووید-۱۹ در کشور وجود دارد، 
موج اول بیماری است و هنوز این موج را پشت 
سر نگذاشتیم که بخواهد موج دومی اتفاق بیفتد. با 
توجه به پهناوری کشور، این که هر کدام از نواحی 
و استان ها در کدام قسمت موج اول قرار گرفته اند، 
تفاوت هایی را شاهدیم. همچنین در روزهای گذشته 
دیدیم که در وهله اول با افزایش موارد تست های 

آزمایشگاهی بیماریابی افزایش یافته است.«
عرفانی افزود: »در همه جای دنیا از جمله ایتالیا و 
اسپانیا، طی روزهای گذشته تعداد موارد آزمایش 
کووید-۱۹ کاهشی بوده است اما در کشور ما با توجه 
به افزایش توان آزمایشگاهی این موارد را افزایش 
دادیم و روزانه تست های آزمایشگاهی بیشتری را 
انجام می دهیم. هرچه بیماریابی بیشتر انجام شود، 
بیماران بیشتری کشف می شوند و در این صورت 
می توان افرادی را که در تماس با بیماران بودند، 
آزمایش کرد و در دوره بی عالمتی آنان را کشف  و 
جداسازی کرد تا بیماری را به دیگران منتقل نکنند.«
وی تاکید کرد: »باید بین معیشت و سالمت جامعه 
تعادلی ایجاد شود. در حال حاضر حدود دو میلیون 
و ۵۰۰ هزار صنف در شب عید در اسفند ماه و 
فروردین ماه برای کنترل بیماری تعطیل شدند که 
حرکت بسیار مناسبی بود. به طور متوسط هر واحد 
صنفی دو همکار دارند که با فرد صاحب کار سه 
نفر هستند بنابراین حدود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار 
خانوار ایرانی و نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت 
کشورمان فعالیت معیشتی شان دچار مشکل شده 
است البته باید بپذیریم که باید حداقلی از فعالیت های 
اقتصادی و اجتماعی در جامعه وجود داشته باشد تا 
جامعه بتواند از نظر اجتماعی و اقتصادی نفس بکشد.«

گام های فاصله گذاری برای کاهش 
ابتال به کرونا

وزارت  واگیر  بیماری های  مراقبت  اداره  رییس 
ماه  فروردین   ۲۳ »از  گفت:  ادامه  در  بهداشت 
این موضوعات با اجرای فاصله گذاری هوشمند 
در استان های کشور و از ۳۰ فروردین در استان 

تهران این اقدامات مورد توجه قرار گرفت. اجرای 
فاصله گذاری هوشمند به این دلیل بود که مردم 
هم بتوانند فعالیت روزانه خود را در جامعه انجام 
دهند و هم از ابتال به بیماری پیشگیری کنند و 

مسائل پیشگیری را رعایت کنند.«
وی با بیان اینکه ما برای کنترل بیماری های واگیر 
چهار مرحله داریم،توضیح داد: »اولین مرحله مقابله 
با بیماری، جداسازی بیماران است. بر همین اساس 
وقتی در پاییز و زمستان سال گذشته درگیر آنفلوآنزای 
فصلی بودیم، توصیه کردیم که افراد بیمار در دوره 
بیماری شان که سه تا پنج روز است،  در منزل بمانند 
و اگر دانش آموز بیمار شده به مدرسه نرود. این 
بدیهی ترین و اساسی ترین رکن کنترل همه گیری 
است البته درباره بیماری کووید-۱۹ که یک بیماری 
نوپدید است و هیچ فردی نسبت به آن مقاوم نیست، یا 
باید با بیماری مواجه شوند و یا تا زمان ایجاد واکسن 
مسائل بهداشتی و اصول پیشگیری را رعایت کنند.«
عرفانی افزود: »مرحله دوم قرنطینه است که به این 
معناست که فرد بیمار باید جداسازی شود و اگر 
با فرد سالم تماس داشته و در این تماس احتمال 
انتقال ویروس وجود داشته و فرد دریافت کننده 
هنوز وارد مرحله حاد نشده، فرد را از دیگران بر 
اساس طوالنی ترین دوره کمون جدا می کنند. باید 
توجه کرد که درباره کووید-۱۹ در دوره کمون هم 
احتمال انتقال بیماری وجود دارد.  مرحله سوم به 
فاصله گذاری اجتماعی بر می گردد و همه آحاد 
جامعه باید به شکلی با سایر افراد فاصله خود را 
حفظ می کنند. با توجه به اینکه بیماری الگوهای بالینی 
متفاوتی دارد و درصد زیادی از افراد آلوده بدون 
عالمت هستند، افراد نباید حضور بیهوده در جامعه 
داشته باشند و اگر برای فعالیت اقتصادی و یا رفع 
مایحتاج خود بیرون می آیند حتما از ماسک استفاده 
کنند و بهداشت دست و تنفس را جدی بگیرند.«

عرفانی ادامه داد: »مرحله چهارم، حکومت نظامی 
یا تعطیلی جامعه است. این کار در برخی کشورها 
اعمال  بسیار شدیدی  و محدودیت  انجام شد 
کردند که زندگی افراد را تحت الشعاع قرار داد. 
در این مرحله اگر کسی بخواهد نان بخرد، فقط 
برود.  خود  محله  نانوایی  اولین  تا  دارد  مجوز 
محدودیت ها در این مرحله، زندگی را دشوار 
می کند. خداکند که ما با فعالیت هایمان از مرحله 
اول تا سوم نیاز به ورود به مرحله چهارم کنترل 

همه گیری نداشته باشیم.«

در عادی سازی شرایط مقداری سریع 
عمل کردیم

عرفانی با بیان اینکه در گذار تاریخ جامعه ما به 
یک رودخانه یخی به نام همه گیری کرونا ویروس 
رسیده است و ما باید الجرم از این رودخانه عبور 
کنیم، گفت: »حال منطق حکم می کند که پلی را 
پیدا و از روی پل عبور کنیم. آن پل هم یک واکسن 
موثر یا درمان موثر بیماری است که فعال هیچ یک 
ازاین ها محقق نشده است بنابراین اجبارا باید در 
سیر فعالیت هایمان این روند ادامه یابد و از رودخانه 
رد شویم. از طرفی یخ سستی هم زیر پایمان است. 
منطق در اینجا ما را ملزم می کند که وقتی که قدم 
برمی داریم، جای پایمان را محکم کنیم و با در نظر 
گرفتن تاثیری که قدم ما روی یخ داشته است،  قدم 

دوم را برداریم.«
وی اضافه کرد: »متاسفانه در هفته های گذشته شاهد 
بودیم که یک عادی سازی شرایط و شروع مجدد 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی مقداری سریع 
انجام شد و شاید اثرات ناشی از این قدم ها از نظر 
کارشناسی به صورت کامل مورد بررسی قرار نگرفت. 
حال وقتی متوجه می شویم که احتمال شکستن یخ 
زیر پایمان وجود دارد یا باید تغییر جهت دهیم و 
یا اینکه دو سه قدم به عقب بازگردیم تا یخ زیر 
پایمان نشکند و در ورطه بیماری غوطه ور نشویم. 

باید بحث همه گیری را جدی بگیریم.«
عرفانی با بیان اینکه متاسفانه با عادی سازی شرایط  
مقداری حافظه رفتار بهداشتی  مردم کاهش یافت و 
حساسیت هایشان  از ۹۰ درصد به ۳۰ تا ۴۰ درصد 
رسید، گفت: »در برخی فعالیت های اقتصادی و 
اجتماعی صحبت می شود که با تدوین و رعایت 
پروتکل ها می توان فعالیت را برگرداند. در حالی که 
جنس و اصل یک فعالیت مشخص می کند که آیا با 
کنترل بیماری کووید-۱۹ می توان فعالیت را انجام 
دهد  یا خیر؟ امروز سوال شد که آیا استخرهای شنا 
و تاالرها بازگشایی می شوند یا خیر. باید توجه کرد 
که عنوان »تجمع انسانی« مطرح می شود که می تواند 
با ظرفیت کم و متوسط و انبوه باشد. ماهیت استخر 
شنا و تاالر پذیرایی، به معنای جمع شدن مردم در 
کنار هم و ارتباط تنگاتنگ و مواجهه نزدیک است. 
حاال آیا در این مواجهه نزدیک می توان پروتکل 
جداسازی را اجرا کرد؟ خیر. نباید فراموش کنیم که 
ماهیت و ذات برخی فعالیت های اجتماعی با اصول 
فاصله گذاری اجتماعی منافات دارد. صرف تدوین 

یک پروتکل که الزامی برای اجرای آن وجود ندارد، 
نمی تواند تضمینی بر کنترل بیماری در جامعه باشد.«
وی درباره زمان اعالم نتایج تست های بیمارستانی 
گفت: »آزمایشگاهی که نمونه را تحویل می گیرد، 
قاعدتا می تواند ظرف مدت ۲۴ ساعت جواب نمونه 
را اعالم کند البته برای انجام آزمایش شرایطی وجود 
دارد. به عنوان مثال اگر اتاق پاکی که در تشخیص 
مولکولی مورد استفاده قرار می گیرد، بنابر دالیلی 
استریل بودنش را از دست دهد تا زمانی که مقدمات 
را فراهم کنند ممکن است ۴۸ ساعت تاخیر هم اضافه 
شود. اما به هیچ وجه تاخیر ۱۰ تا ۱۲ روزه قابل قبول 
نیست و اگر ارائه جواب آزمایش به این میزان طول 
بکشد، قطعا قابلیت پیگیری و رفع اشکال وجود دارد.«

احتمال ابتال به کرونا و آنفلوآنزا 
به صورت همزمان

عرفانی درباره احتمال ابتال به کرونا و آنفلوآنزا 
به صورت همزمان گفت: »در درگیری ریه توسط 
کووید-۱۹ احتمال تخریب بافتی وجود دارد با این 
تخریب، بافتی که جایگزین می شود، دیگر بافت ریه 
نیست که این بافت خاصیت تبادل اکسیژن را ندارد. 
در نتیجه اگر فردی به کرونا مبتال شود و درگیری ریه 
داشته باشد، با احتمال تخریبی که در بافت ریه اش 
اتفاق می افتد، ظرفیت های ریوی اش هم کاهش 
می یابد که با مکانیزم ایجادی آسم متفاوت است. 
آسم یک تنگی گذرا و موقت در راه های هوایی 
است. حال این سوال وجود دارد که یک فرد هم 
می تواند به کرونا مبتال شود و هم به آنفلوآنزا؟ این 
همزمانی بین عفونت های آنفلوآنزا و کرونا وجود 
دارد. در فصل پاییز که احتمال ابتالی آنفلوآنزای 
فصلی وجود دارد، بر همین اساس توصیه می شود 
که افراد در معرض خطر و افرادی که جزو گروه های 
هدف واکسیناسیون هستند، به محض ورود واکسن 

آنفلوآنزا واکسن را دریافت کنند.«
وی تاکید کرد: »واکسن آنفلوآنزا از کرونا پیشگیری 
نمی کند، اما با پایین آوردن احتمال ابتال به آنفلوآنزا 
فرد می تواند دربرابر کرونا ویروس بهتر عمل کند.«
عرفانی با بیان اینکه همه ما در معرض خطر ابتال به 
کرونا قرار داریم، درباره جهش ویروس آنفلوآنزا در 
سال جاری گفت: »ویروس آنفلوآنزا مایل و عالقه مند 
به جهش ویروسی است. اگر جهش کوچک داشته 
باشد و ماهیت ویروس حفظ شود اما در برخی از 
رفتارهایش در سرایت و بیماری زایی تفاوت ایجاد 
شود،  جهش کوچک است که منجر به طغیان ها و 
همه گیری فصلی این بیماری می شود که سال گذشته 
درباره آنفلوآنزای H1N1 شاهد آن بودیم. اگر جهش 
اساسی و ریشه ای باشد و ویروس جدیدی متولد 
شود، شیفت آنتی ژنی اتفاق می افتد که می تواند 
عامل ایجاد پاندمی آنفلوآنزا باشد و در سال ۱۳۸۸ 
با آن مواجه شدیم. احتمال دارد هر ۱۰ سال، یک 
بار با پاندمی آنفلوآنزا مواجه می شویم بنابراین باید 

با آمادگی وارد پاییز شویم.«
وی افزود: »همواره باید بدترین شرایط  و احتماالت 
را در نظر بگیریم تا آمادگی داشته باشیم و خدایی 
نکرده قافیه را نبازیم. امسال ممکن است جهش هایی 
در ویروس آنفلوآنزا اتفاق بیفتد و باید در برابر آن 
آمادگی داشته باشیم. داروی موثر آنفلوآنزا که همان 
اسلتامیویر و یا تامی فلو است که تنها راه حل در 
دسترس ضد آنفلوآنزا باید به درستی استفاده شود 
و نباید مانند سایر آنتی بیوتیک ها، بدون ضابطه از 

آن استفاده و خودمان را خلع سالح کنیم. 
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