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خطر تشدید کرونا در پاییز 
عضو کمیته کشوری کرونا درباره تاثیر همه گیری 
بیماری آنفلوانزا در فصل پاییز بر تشدید اپیدمی 
کرونا، گفت: »تنها راهکار قطع زنجیره انتقال کرونا، 
رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری هاست و 
در همین راستا برای پیشگیری از بروز فاجعه در 
فصول سرد سال، باید نسبت به واکسیناسیون افراد 

در معرض خطر و آسیب پذیر برنامه ریزی کنیم.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به احتمال شیوع شدیدتر کرونا در 
فصل پاییز و تبعات همزمانی آن با آنفلوانزای فصلی، 
اظهار کرد: »بروز موارد آنفلوانزا همه ساله در شروع 
فصل سرد سال اجتناب ناپذیر بوده ولی پاییز امسال 
با سایر پاییزها تفاوت عمده ای دارد، چراکه تمام دنیا 

درگیر بیماری نوپدید کووید ۱۹ است.«
وی با بیان اینکه هنوز برای کرونا درمان استاندارد 
و واکسن پیشگیری قابل توجهی تولید نشده است، 
عنوان کرد: »تنها باید با رعایت مسایل بهداشت فردی 
و اجتماعی، اصول فاصله گذاری و استفاده از ماسک 
و شست وشوی دست نسبت به مقابله با کرونا و 

قطع زنجیره انتقال آن اقدام کنیم.«

راهکارهایی برای پیشگیری از بروز 
بحران جدید در پاییز

عضو کمیته کشوری کرونا با اشاره به راهکارهایی 
برای پیشگیری از بروز چالش و بحران جدید در 
فصل پاییز،   اظهار کرد: »اگر می خواهیم در پاییز دچار 
گرفتاری بیشتری نشویم باید از همین االن نسبت به 
واکسیناسیون آنفلوانزا برای افراد در معرض خطر 
یعنی افراد باالی ۶۰ سال، بیماران قلبی و عروقی، 
بیماران ریوی، سرطان ها، دیابتی ها، پیوندی ها، افراد 
مبتال به HIV  مثبت، پرسنل پزشکی، زنان باردار، 
افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف، بیمارانی که شیمی 

درمانی و یا رادیوتراپی کرده اند، برنامه ریزی و اقدام 
کنیم. با این کار می توانیم از بروز چالش بزرگ تر 
و پیشگیری از ابتالی همزمان افراد آسیب پذیر به 

دو بیماری اپیدمیک پیشگیری کنیم.«
این متخصص عفونی با اشاره به برخی سیاست های 
کالن برای پیشگیری از بروز مشکل در فصل پاییز، 
گفت: »به شورای عالی بیمه پیشنهاد شده که حداقل 
تمام بیمه شدگان تامین اجتماعی و خدمات درمانی 
سالی یک بار تحت پوشش بیمه ای واکسن آنفلوانزا 
با تعرفه بیمه و فرانشیز پایین قرار گیرند تا از این 
طریق سطح گسترده تری از افراد در معرض خطر 
واکسیناسیون شوند. از این طریق عالوه بر ایجاد 
ایمنی در افراد آسیب پذیر، درصد اشغال تخت های 
بیمارستانی و مصرف داروهای بی مورد کاهش پیدا 
می کند که از نظر اقتصادی صرفه جویی بزرگی 
محسوب می شود.« مردانی در پاسخ به این سوال 
که چه افرادی باید نسبت به انجام تست تشخیص 
کووید ۱۹ اقدام کنند، گفت: »تمام افراد عالمت دار، 

کلیه پرسنل پزشکی در معرض بیماران مبتال به کرونا 
و کلیه افرادی که با مبتالیان به هر نحوی تماس 
داشته اند باید نسبت به انجام تست های تشخیصی 
اقدام کنند.« وی با اشاره به انواع تست های استاندارد 
تشخیص کووید ۱۹، عنوان کرد: »در این رابطه 
۲ دسته آزمایش عمده وجود دارد؛ آزمایش اول 
آزمایش مولکولی است که نمونه آن معموال از مخاط 
حلق یا مخاط  بینی گرفته می شود و بسته به اینکه 
از کدام نقطه گرفته شود درصد درستی و صحت 
آن متفاوت است. اگر از بینی و حلق گرفته شود 
تا ۶۴ درصد تایید شده ولی اگر تنها از حلق و یا 
تنها از بینی گرفته شود بین ۳۰ تا ۳۴ درصد تایید 
شده است. اگر برای تشخیص بیماری از روش 
برونکوسکوپی استفاده شود میزان قطعیت آن بین 

۸۰ تا ۹۰ درصد خواهد بود.«
وی تست سرولوژی یا تست آنتی بادی را دومین 
تست در رابطه با تشخیص کووید ۱۹ عنوان کرد 
و گفت: »با استقرار ویروس در بدن، پروسه تولید 

آنتی بادی آغاز می شود و باال رفتن میزان آنتی بادی 
IgG نشان دهنده افزایش ایمنی بدن نسبت به آن 
است، ولی هنوز به صورت قطعی مشخص نیست 
که با افزایش آنتی بادی IgG،   این ایمنی تا چه 

زمانی خواهد بود.«
وی با بیان اینکه تست های سرولوژی روش خوبی 
برای مشخص شدن ابتال یا عدم ابتال محسوب 
نمی شود، ادامه داد: »تست های سرولوژی تنها برای 
مقاصد اپیدمیولوژیک بیماری کرونا استفاده می شوند 

و برای تشخیص بیماری موثر نخواهد بود.«
وی با اشاره به اهداف اپیدمیولوژیک تست های 
سرولوژی گفت: »برای آگاهی از درصد ابتالی افراد 
یک منطقه به کرونا، از این تست استفاده می شود که 
در همین راستا در ایران نیز این تست به صورت 
رندوم انجام شده و متوجه شدیم که تا االن ۱۸ میلیون 
ایرانی یعنی حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور به این 
بیماری مبتال شده اند.« این فوق تخصص عفونی 
با بیان اینکه تست های سرولوژی برای تشخیص 
بیماری استاندارد نیست، گفت: »مشکل این تست ها 
این است که اگر  IgG  فرد مثبت شود، دچار تصور 
کاذب ایمنی در برابر بیماری می شود و پس از آن 
بدون رعایت اصول بهداشتی و یا پوشیدن ماسک و 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی به مسافرت رفته و یا 
در اجتماعات شرکت می کند که اقدام درستی نیست.«
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با اشاره به مقاالت منتشر شده در این رابطه،  
اظهار کرد: »نتایج این مقاله نشان داده که میزان آنتی 
بادی IgG بهبودیافتگان بعد از ۳ ماه کاهش پیدا 
می کند و بعد از ۶ ماه مجددا از بین رفته و ایمنی 
بدن نسبت به کرونا قطع می شود. ولی این مساله 
که بعد از نابودی آنتی بادی آیا فرد همچنان ایمن 

می ماند یا نه هنوز مشخص نیست.«

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی اعضای 
شوراي عالي انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشکي با موازین 
شرع مقدس وزارت بهداشت را به مدت ۲سال منصوب کرد. 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است: 
حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی رستمی 
- رییس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
جناب آقای دکتر محمد رضا ظفرقندی - رییس کل محترم 

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
توسعه  محترم  معاون   - نژاد  تقوی  کامل  سید  آقای  جناب 

مدیریت و منابع 
جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی - معاون محترم درمان
جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی - معاون محترم بهداشت

جناب آقای دکترعلی اکبرحق دوست - معاون محترم آموزشی 
سرکار خانم دکترفاطمه ناهیدی - مشاور محترم وزیر در امور زنان 

جناب آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی - رئیس محترم 
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی ایران

سرکار خانم دکترطاهره چنگیز - رییس محترم دانشگاه علوم 
پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی اصفهان

جناب آقای دکترسید عابدین حسینی آهنگری - عضو محترم 
بهداشتی،  وخدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات 

درمانی آبادان
جناب آقای دکتر کورش عزیزی - عضو محترم هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی شیراز
با عنایت به دانش، توانمندي و تجارب ارزنده جنابعالی/ سرکار 
فني  و  اداري  امور  انطباق  قانون  ماده ۳  به  توجه  با  و  عالی 
مؤسسات پزشکي با موازین شرع مقدس مصوب سال ۱۳77 
مجلس شورای اسالمی، به موجب این ابالغ به عنوان »عضو 
شوراي عالي انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشکي با 

موازین شرع مقدس به مدت ۲سال« منصوب مي شوید. 
امید است با اتکال به خداوند منان در راستاي اهداف نظام 
مقدس جمهوري اسالمي ایران و شرح وظایف و مسئولیت هاي 

مندرج در قانون و آیین نامه فوق الذکر موفق و مؤید باشید.

از سوی وزیر بهداشت

اعضای شوراي عالي انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشکي با موازین 
شرع مقدس وزارت بهداشت منصوب شدند
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