
روایت رئیس اورژانس کشور از روزهای سخت مبارزه با کرونا

مردانی، عضو کمیته ملی مقابله با کرونا:
مردم ماسک  فیلتردار استفاده نکنند

عضو کمیته ملی مقابله با کرونا گفت: »با توجه به زمان 
بازدم تنفس که به راحتی از ناحیه سوپاپ ماسک های 
فیلتردار بدون هیچگونه تسویه هوایی از این قسمت ماسک 
انجام می شود، از این رو به مردم توصیه می کنیم از چنین 

ماسک هایی استفاده نکنند.«
به گزارش سپید،  مسعود مردانی در گفت وگو با ایرنا 
افزود: »یکی از دالیل توصیه عدم استفاده از اینگونه ماسک ها انتقال ویروس از ناحیه سوپاب یا 
همان فیلتر است که اگر شخص استفاده کننده آلوده به ویروس کرونا یا حتی ناقل آن باشد به هنگام 

خروج تنفس از قسمت سوپاپ، موجب آلوده شده محیط و دیگران خواهد شد.« وی اظهار داشت: 
»استفاده از ماسک های فیلتردار عالوه بر اینکه مانع انتقال کرونا به محیط و دیگران نخواهد شد بلکه 
به هنگام سرفه یا عطسه شخص بیمار یا ناقل بیماری استفاده کننده از ماسک، توده ای از ویروس را 
به دیگران منتقل خواهد کرد.« عضو کمیته ملی مقابله با کرونا با تاکید بر استفاده مردم از ماسک های 
معمولی گفت: »مردم می توانند از ماسک های اتاق جراحی یا از ماسک های خانگی که با سه الیه 
پارچه طراحی و دوخته می شود استفاده کنند.« مردانی با تاکید بر اینکه استفاده از ماسک های سه الیه 
خانگی بسیار مناسبت تر از ماسک های فیلتردار است، تصریح کرد: »بهترین راه مقابله با ویروس کرونا 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شست وشوی مرتب دست ها با آب و صابون به مدت حداقل ۲۰ 
ثانیه و استفاده مکرر از ماسک است.« وی در پاسخ به این سوال که آیا ویروس کرونا از راه گوش 
نیز می تواند موجب بیماری شود، گفت: »از راه گوش تاکنون به اثبات نرسیده و نمی تواند موجب 

بیماری شود اما از راه چشم، بینی و دهان امکان پذیر است که مهم ترین راه انتقال بینی است.«

کرونا

رئیس اورژانس کشور در خصوص روزهای ابتالی 
خود به کرونا و شرایط کنونی شیوع این ویروس در 

کشور توضیحاتی ارائه کرد. 
به گزارش سپید، پیرحسین کولیوند درباره روزهای 
که  »زمانی  گفت:  کرونا  ویروس  شیوع  نخستین 
دانشجویان ایرانی برای قرنطینه از ووهان چین به 
ایران منتقل شدند، هتلی اجاره کردیم که مدیر و 
عوامل از ترس ابتال هتل را ترک کردند اما تکنسین های 
اورژانس در صف اول مقابله با کرونا حضور داشتند.«
وی ادامه داد: »تکنسین های اورژانس خط  شکن بودند 
اما گمنام و کسی از آن ها یاد نکرد. درصورتی که 
کمتر کسی هست که از فعالیت و زحماِت پرسنل 
آزمایشگاه و سی تی اسکن اسم نبرد. در تمام مدتی 
که دانشجویان در هتل بودند، هتل داری و صفر تا 

صد کارها را تکنسین های اورژانس انجام دادند.«
رئیس اورژانس کشور در ادامه بیان کرد: »من احساس 
خستگی داشتم، دکتر امیری تست سنجش اکسیژن 
خون انجام داد و متوجه افت سطح اکسیژن شد؛ به 
او گفتم دستگاهت اشتباه کار می کند، اگر سرم بزنم 
بهتر می شوم. با دستگاهی دیگری تست کرد که سطح 
اکسیژن ۵۵ درصد بود. اکسیژن گرفتم اما بهتر نشدم 
و سی تی اسکن انجام دادم . نتیجه سی تی اسکن را که 
دیدم، تمام ریه سفید بود. پرسیدم این برای کدام بیمار 
است که پاسخ دادند برای شما است. باورم نمی شد 

و آنجا بود که پذیرفتم بستری شوم .«
کولیوند درخصوص عالیمی که زمان ابتال به کرونا 
همراه داشت خاطر نشان کرد: »فقط احساس خستگی 
داشتم اما زمانی که خواستم برای نماز مغرب وضو 

بگیرم بی حال شدم و افتادم که از آن به بعد شرایطم 
سخت تر شد. سرفه ها و عالیم تنگی نفس شروع 
شدند. وقتی به مرحله کاهش سطح هوشیاری رسیدم 
متوجه شرایط بحرانی خود شدم. برای اینکه هذیان 
نگویم از دوستم خواهش کردم به من قرآن بدهد، 

شروع کردم به خواندن و بعد بی هوش شدم.« 
وی افزود: »۱۴ روز بی هوش بودم. در این مدت سه 
روز سطح اکسیژن خون من به ۳۴ درصد رسید که همه 
فکر می کردند، می میرم . شرایط سختی برای خانواده، 
دوستان و همکاران بود. بعد از آن سه روز همکاران 
تصمیم گرفتند که علی رغم ممنوعیت به من کورتون 
تزریق کنند که بعد از آن سطح اکسیژن تا ۵۰ یا ۶۰ 
درصد باالتر آمد. البته من جانباز شیمیایی هم هستم 
که این عارضه ریوی در وخامت حال تاثیرگذار بود.«
رئیس اورژانس کشور گفت: »بعد از ۱۴ روز که 
به هوش آمدم گفتم: چرا من را به آی سی یو منتقل 
کرده اید، من دیشب در  بخش بودم. تمام مدت برای 
من شبیه به خوابی عمیق سپری شده بود.« وی تاکید 
کرد: »کرونا ویژه سن خاصی نیست که بگوییم بچه ها 
مبتال نمی شوند. اگر به بیمارستان مفید تهران)بیمارستان 
کودکان( سر بزنید با کودکانی که بستری هستند، 
مواجه می شوید. در استان هرمزگان هم کودکان گرفتار 
شده اند. خطر کرونا و عوارض آن برای افرادی که 
بیماری زمینه ای نظیر دیابت، مشکالت قلبی و ریوی، 
فشار خون و... دارند و یا برای خانم های باردار بیشتر 
است. شاید برای جوانانی که بیماری زمینه ای ندارند 

تحمل بیماری راحت تر باشد.«

همه فکرمی کردند می میرم 
خبـر

از سوی مرکز تحقیقات عفونی 
اطفال انجام شد

راه اندازی بخش تشخیص مولکولی 
کرونا در بیمارستان کودکان مفید

بخش جدید تست تشخیصی مولکولی 
تحقیقات  مرکز  توسط  کرونا  ویروس 
عفونی اطفال در بیمارستان کودکان مفید 

راه اندازی شد. 
به گزارش سپید، بخش مولکولی تشخیص 
پژوهشکده  همکاری  با  کرونا  ویروس 
بیمارستان  پشتیبانی  و  کودکان  سالمت 

کودکان مفید آغاز به کار کرد. 
راه اندازی این بخش تشخیصی به دنبال 
تحقق یکی از ماموریت های مرکز تحقیقات 
عفونی اطفال مبنی بر مشارکت در حل مسائل 
اولویت دار کشور در زمینه بیماری های 

عفونی کودکان انجام پذیرفت . 
واقع یک  در  مولکولی  تشخیص  روش 
آزمایش تأییدی محسوب می شود که به 
غربالگری پیش از آزمایش نیاز دارد. اما 
در خصوص ویروس کووید ۱۹ به دلیل 
این که امکان تست های غربالگری مبتنی 
بر واکنش بدن وجود ندارد، باید از همان 
ابتدا آزمایش مولکولی ویروس انجام شود.  
بنا بر اعالم مرکز تحقیقات عفونی اطفال، 
این آزمایش به روش Real Time PCR و 
با پروتکل سازمان جهانی بهداشت برای 

بیماران انجام می شود.
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رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »امروز به صورت روزانه حدود 
۶ الی ۷ میلیون ماسک در کشور تولید می شود.«

به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز درباره وضعیت تولید ماسک 
در کشور اظهار داشت: »امروز به صورت روزانه حدود ۶ تا ۷ 
میلیون ماسک در کشور تولید می شود و انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان ماسک که متولی صنفی تهیه و توزیع ماسک 
هستند اعالم کردند که توانایی افزایش شیفت های خود را دارند 
و در این خصوص نیازمند حمایت های مالی هستند.« وی افزود: 
»این انجمن ها انتظاراتی دارند که اگر با آنها به توافق برسیم میزان 

ظرفیت تولید ماسک در کشور افزایش خواهد یافت.« 
شانه ساز گفت: »امروز بخش عظیمی از نیاز کشور با افزایش ظرفیت 
تولید در داخل کشور برطرف می شود. در زمینه تولید ماسک، ظرفیت 

کشور ۸ برابر شرایط معمول، افزایش یافته است.«
به گزارش فارس رییس سازمان غذا و دارو عنوان کرد: »در زمینه 
تولید محلول و ژل های ضدعفونی کننده ظرفیت تولید کشور بیش 
از ۱۰ برابر شرایط قبل از بحران شیوع کرونا افزایش یافته است 
و در حوزه دارو نیز امروز نیاز کشور در داخل، برطرف می شود؛ 
البته در روزها و هفته های نخست به دلیل حجم بسیار باالی نیاز 

کشور، مشکالتی در تهیه و تامین اقالم مورد نیاز پرسنل بهداشتی 
و درمانی وجود داشت که امروز کمبودی در این حوزه ها مشاهده 
نمی شود؛ زیرا حجم تولید داخلی افزایش  و بخشی از اقالم مورد 

نیاز نیز از طریق واردات تامین شده می شود.«

ظرفیت روزانه تولید ماسک به 7 میلیون رسید


