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مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا مطرح کرد خبـر

درخواستازدولتبرایتجدیدنظردربازگشاییها
عضو کمیته کشوری کرونا با اشاره به افزایش موارد ابتال، بستری 
و فوتی ناشی از کرونا، گفت: »تجدیدنظر در بازگشایی های انجام 

شده توسط دولت در مقابله با کرونا بسیار کارساز خواهد بود.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی درباره امکان ابتالی مجدد به کرونا، 
گفت: »پس از آنکه فردی به کرونا مبتال می شود، برخی آنتی بادی ها 
در تعدادی از افراد مبتال پیدا می شود. البته وجود این آنتی بادی نشان 
دهنده ایمنی مطلق نیست چون تا به حال این موضوع که عدم ابتالی 
مجدد به کرونا تا چه حد در این دسته از افراد قطعی است، ثابت 
نشده است. آنچه که می دانیم این است که احتماال عمده افرادی که 

به کرونا مبتال می شوند، دیگر مبتال نخواهند شد.«
وی با اشاره به افزایش آمار ابتال، بستری و فوتی ناشی از کرونا در 
کشور، با بیان اینکه تجدیدنظر در بازگشایی های انجام شده توسط 
دولت در مقابله با کرونا بسیار کارساز خواهد بود؛ اضافه کرد: »به 
عنوان مثال چه لزومی دارد کالس زبان و پیانو بازگشایی شود؟ 
مهدکودک ها چرا باید بازگشایی شوند؟ برخی از این بازگشایی ها 

بسیار لجام گسیخته بود که باید محدود شوند.«
وی گفت: »همچنین در استان هایی که آمار بیشتری دارند باید مقررات 
جدی تری برای پذیرش مسافرین اعمال شود، اکنون به هر استاندار 
به عنوان رئیس کمیته کرونای آن استان اختیار داده شده تا در مورد 
چگونگی پذیرش مسافر تصمیم گیری کند. بر اساس آخرین آمار، 
6۰ درصد کسانی که به تهران بازگشتند و به کرونا مبتال شدند، حتما 

مسافرتی در یک ماه اخیر داشتند.«
مردانی در مورد استفاده از ماسک، تاکید کرد: »اعالم شده است که 
زدن ماسک ضروری است و از 1۵ تیر هم قرار بر اجباری شدن آن 
است، اما اکنون به عنوان مثال در مترو این موضوع رعایت می شود؟ 
بهترین کار این است که ماسک با کمترین قیمت و حتی در صورت 
امکان رایگان در اختیار مردم قرار دهیم؛ چراکه عالوه بر آنکه هزینه 
مالی برایشان نخواهد داشت، تشویق به زدن ماسک هم می شوند. 
اکنون ثابت شده است دستکش تاثیر چندانی در جلوگیری از ابتال 
به کرونا ندارد، پس می توان هزینه های آن  بخش را در حوزه ماسک 

صرف کرد.«
وی در ادامه افزود: »وقتی از مردم می خواهیم ماسک بزنند، خود 
مقامات هم باید از ماسک استفاده کنند. مسئوالن باید به مردم نشان 

دهند که از ماسک استفاده می کنند تا این موضوع فراگیر شود. 
کشور جمهوری چک کنترل خوبی در بیماری کرونا داشت؛ چراکه 
از روزهای اول بروز بیماری مردم را به استفاده از ماسک تشویق 
می کرد. این در حالی بود که کشورهای همسایه اش با شدت زیادی 

با کرونا دست و پنجه نرم می کردند.« 
این متخصص بیماری های عفونی، ادامه داد: »خوشبختانه سیستم 
بهداشتی- درمانی بسیار خوبی در کشور داریم. همین االن هم اگر 
خدایی نکرده وضعیت بدتر شود، می توانیم پاسخگو باشیم. ولی 
پرسنلی که چهار ماه مداوم مشغول به کار بوده، خسته و فرسوده 
می شود و این خستگی و مسائل روحی - روانی در کنار حقوق هایی 
که شاید سه تا چهار ماه باشد که پرداخت نشده، اذیت کننده است. 
رزیدنت هایی که اکنون در بیمارستان های دانشگاهی کار می کنند 
بیمه عمر نیستند، با چه امیدی باید کار کنند؟ در صورتی که اگر 
پس از ابتال به بیماری جان خود را از دست دهند بیمه عمر ندارند.«

عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا همچنین درباره اخبار منتشر شده مبنی بر 
شناسایی نوعی از ویروس آنفلوآنزا در چین، گفت: »آنفلوآنزا ویروسی 
است که کامال در حال جهش ژنتیکی است که خوشبختانه در حال 
حاضر مشکلی به نام آنفلوآنزا تا فرا رسیدن پاییز در کشور نداریم. 
آنفلوآنزای خوکی همان آنفلوآنزای H1N1  است که توصیه می کنیم 
مردم برای پاییز امسال اقدام به تزریق این واکسن کنند. خبر خوبی که 
برای مردم داریم این است که در تالش هستیم در صورت موافقت 
شورای عالی بیمه تمام افراد باالی 6۰ سال، بیماران مزمن و افراد 
در معرض خطر بتوانند با دفترچه بیمه واکسن آنفلوآنزا را دریافت 
کنند؛ البته این موضوع فعال در دست بررسی های بیشتر قرار دارد.« 
به گزارش ایسنا مردانی تاکید کرد: »درست است که نباید مردم را 
بترسانیم اما باید سیاست امید و هراس را دنبال کنیم، در عین حال 
که نباید کاری کنیم مردم نسبت به بیماری بی خیال شوند، باید تالش 

کنیم در عین توجه به بیماری امید به زندگی هم داشته باشند.«

درباره وضعیت  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
همچنین  و  رمدیسیویر  و  دگزامتازون  داروهای  از  استفاده 
پالسمادرمانی در درمان مبتالیان به کووید-19 توضیح داد. 

به گزارش سپید، فرشاد عالمه در گفت وگو با ایسنا درباره 
میزان اثرگذاری دگزامتازون در درمان مبتالیان به کووید-19، 
گفت: »دگزامتازون نوعی کورتون بوده و یک داروی استروییدی 
محسوب می شود. باید توجه کرد که  استفاده از این داروها 
بدون تجویز پزشک و بدون رعایت کردن شرایطی که باید در 
زمان مصرف آن ها مورد توجه قرار گیرد، به صورت خودسرانه 

ممنوع است؛ چراکه عوارض جدی به دنبال دارد.«
وی افزود: »در بیماران بستری مبتال به کرونا هم که در شرایط 
از  دگزامتازون  هستند،  دارو  این  مصرف  به  نیازمند  خاص 
سوی پزشک تجویز می شود. مجددا تاکید می کنم که مصرف 
دگزامتازون شرایط خاصی دارد و در شرایطی که بیمار واقعا 
نیازمند مصرف آن باشد، تجویز می شود. بنابراین مردم نباید 
و  گرفته  داروخانه  از  را  دگزامتازون  خودسرانه  صورت  به 

مصرف کنند. اصال دگزامتازون جزو داروهای OTC نیست 
دهند؛  ارائه  را  دارو  این  نسخه  بدون  نباید  هم  داروخانه  و 
چراکه دگزامتازون دارویی است که در بیمارستان با شرایط 

خاص استفاده می شود.«
عالمه ادامه داد: »باید توجه کرد که تاکنون دارویی به عنوان 

داروی اختصاصی درمان بیماری کووید-19 پیدا نشده است و 
اثربخشی داروهای مختلف در حال بررسی های بیشتر است و 
برخی داروها اثربخشی بیشتری داشته اند. پروتکل های کشوری 
تمام  اساس  بر  ارائه می شود،  بهداشت  از سوی وزارت  که 
است.  شده  انجام  حوزه  این  در  که  است  بالینی  مطالعات 
متخصصین  تمام  نظرات جمعی  به  توجه  با  پروتکل ها  این 
مربوطه در سطح کشور، جمع بندی و اعالم می شود و ممکن 
است دارویی از این پروتکل کم شده و یا به آن اضافه شود.«
وی تاکید کرد: »در عین حال تاثیر هیچ یک از این داروها در 

درمان کرونا به صورت 1۰۰ درصد نیست.«
عالمه درباره وضعیت داروی رمدیسیویر و استفاده از روش 
پالسمادرمانی در درمان کرونا نیز گفت: »برخی داروها مانند 
رمدیسیویر و پالسما درمانی در مطالعات بالینی استفاده شدند 
و باید دید که آیا وارد پروتکل کشوری درمان کرونا می شوند 
یا خیر. هر آنچه که در پروتکل وزارت بهداشت اعالم شود، 

برآیند بهترین و جامع ترین نظرات همه متخصصان است.«

میزان اثرگذاری دگزامتازون در درمان مبتالیان کرونا


