
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران: 
۵۰درصدتستهایمثبتکرونامنجربهبستریمیشود

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: 
»در حدود ۵۰ درصد از تست های مثبت کرونا منجر 

به بستری می شود.«
با  گفت وگو  در  دالوری  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
مهر بر اهمیت مراقبت های در منزل برای جلوگیری 
از ازدحام بیماران کرونایی در بیمارستان ها تاکید کرد 
و افزود: »آنچه مسلم است، باید ظرفیت های مراقبت در منزل را به کار بگیریم تا از شلوغی 
و ازدحام بی مورد بیمارستان های بکاهیم.« وی با اشاره به بستری شدن ۵۰ درصد از موارد 

مثبت تست های کرونا، گفت: »الزم است از مراکز مراقبت ۱۶ و ۲۴ ساعته خدمات جامع 
سالمت، حداکثر بهره را ببریم و از رفتن بی مورد مردم به بیمارستان ها جلوگیری کنیم.«

دالوری با عنوان این مطلب که افزایش دو برابری ظرفیت تخت های بیمارستانی هم مشکل 
کمبود را جبران نخواهد کرد، ادامه داد: »استفاده از ماسک در محیط ها و مکان های پر ازدحام 
و پر رفت و آمد  می تواند تا حدود زیادی از انتقال بیماری جلوگیری کند. نباید اجازه بدهیم 

عده ای این بیماری را به بازی بگیرند و باعث شوند جان دیگران به خطر بیافتد.«
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به عالئم بیماری کرونا، گفت: »بررسی ها 

نشان داده است که در حدود ۱۱.۴ درصد افراد مبتال به کرونا عالئم اسهال دارند.«
وی بر اهمیت در خانه ماندن افرادی که کار غیر ضروری ندارند، تاکید کرد و افزود: »هر 
چقدر رفت و آمدهای غیر ضروری در سطح جامعه کمتر شود، بیشتر می توان به جلوگیری 

از انتقال بیماری کمک کرد.«

خبـر

آمار کرونا

رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال 
بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت با اشاره به اینکه امکان 
از طریق تماس  آلوده شدن برخی حیوانات 
وجود  کرونا  به  آلوده  انسان های  با  نزدیک 
تاکنون  که  است  درحالی  »این  گفت:  دارد، 
مورد اثبات شده ای از انتقال ویروس کووید۱۹ 
از حیوانات به انسان گزارش نشده است.« 

در گفت وگو  امیری  بهزاد  سپید،  گزارش  به 
اعالم  اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  ایسنا  با 
سازمان بهداشت جهانی و بر اساس شواهد 
کووید۱۹  ویروس  می رسد  نظر  به  موجود 
از یک منبع حیوانی پدید آمده است، گفت: 
که  می دهد  نشان  ژنتیکی  توالی  »داده های 
از خویشاوندان نزدیک  ویروس کووید-۱۹ 
جمعیت  در  که  است  کرونایی  ویروس های 
اسب(  نعل  )خفاش   Rhinolophus خفاش 

در گردش است.«
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مدارک 
ویروس  منبع  شناسایی  برای  کافی  علمی 
انتقال به  کووید-۱۹ یا توضیح مسیر اصلی 
واسطه  میزبان  یک  است  ممکن  )که  انسان 
باشد( وجود ندارد، تصریح کرد: »از سوی 
دیگر دریافته ایم که امکان آلوده شدن برخی 
حیوانات از طریق تماس نزدیک با انسان های 
آلوده وجود دارد و این موضوع به خصوص 
در مورد گربه ها اثبات شده است؛ در حالیکه 
تاکنون مورد اثبات شده ای از انتقال ویروس 
گزارش  انسان  به  حیوانات  از  کووید۱۹ 

است.« نشده 
امیری با بیان اینکه آزمایش بررسی ویروس 
)گربه  گربه  و  سگ  چندین  در  کووید۱۹ 
نزدیک  تماس  دنبال  به  ببر  یک  و  خانگی( 
با انسان های آلوده، مثبت شده است، افزود: 
برای  حیوانی  گونه  حساس ترین  »گربه ها 
بیماری  به  می توانند  و  هستند  کووید-۱۹ 
سرایت  امکان  همچنین  شوند.  مبتال  بالینی 
سایر  به  آلوده  گربه   از  کووید-۱۹  بیماری 
گربه ها در صورت تماس نزدیک و طوالنی 

بین آنها وجود دارد.«
رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال 
بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: »سایر 
به  می توانند  نیز  ببر  و  شیر  نظیر  گربه سانان 

شوند.« مبتال  کووید۱۹  بیماری 
وی درباره احتمال انتقال ویروس از انسان به 
سایر گونه های جانوری، اظهار کرد: »به نظر 
ابتال  مستعد  نیز   )Ferrets( راسوها  می رسد 
مبتال  بیماری  به  کمتر  اما  عفونت هستند،  به 
می شوند و این در حالی است که در محیط 
نیز  ویروس  به  آلوده  راسوهای  آزمایشگاه 
قادر به انتقال عفونت به سایر راسوها بودند.«
مستعد  نیز  سگ ها  اینکه  به  اشاره  با  امیری 
گربه ها  از  کمتر  اما  هستند،  عفونت  به  ابتال 
ادامه داد: »امکان  و راسوها مبتال می شوند، 
آلوده شدن خفاش های میوه خوار مصری به 
آزمایشگاه  محیط  در  کووید-۱۹  ویروس 
اثبات شده، اما عالئمی از بیماری یا توانایی 
دیگر  خفاش های  به  عفونت  موثر  انتقال 
می رسد  نظر  به  همچنین  ندادند.  نشان  را 
عفونت  به  ابتال  مستعد  خوک ها،  و  طیور 

نیستند.« کووید۱۹ 
نوع  هر  فردی  که  صورتی  »در  افزود:  وی 
عالئم بیماری )به خصوص تب و سرفه( را 
دارد باید از ماسک استفاده کرده و از تماس 
با حیوانات )اعم از حیوان اهلی،  خانگی و 

در  همچنین  کند.  خوداری  جدا  وحشی(  یا 
صورتی که به بیماری مبتال هستید و حیوان 
خانگی دارید، مراقبت و تغذیه حیوان خود 
را به فرد دیگری که فاقد عالئم بیماری است 
واگذار کنید و در صورت امکان حیوان را به 
مکان دیگری غیر از محل زندگی خود انتقال 
دهید. حتی در زمانی که سالم هستید قبل و 
به حیوانات، حتما دست  از دست زدن  بعد 
حد  تا  و  بشویید  صابون  و  آب  با  را  خود 
امکان از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید.«
رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال 
بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر جلوگیری 
از تماس حیوانات خانگی با سایر حیوانات 
تصریح  ولگرد،  گربه های  و  ویژه سگ ها  به 
کرد: »دقت کنید تا از مصرف غذا و آب آلوده 
توسط حیوانات خانگی جلوگیری کنید. توجه 
منظم،  بطور  باید  خانگی  حیوانات  که  کنید 
مورد  دامپزشک  سوی  از  مستمر  و  دوره ای 
معاینه قرار گیرند و به محض بروز عالئمی 
تایید  و  عالئم  کلیه  رفع  تا  بیماری،  بر  دال 
دامپزشک مبنی بر درمان کامل، حیوان بیمار 
در مکانی مجزا از انسان ها و سایر حیوانات 

شود.« نگهداری 

بازهم رکوردی غم انگیزتایید امکان انتقال کووید۱۹ از انسان به برخی حیوانات
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سخنگوی وزارت بهداشت از مثبت شدن تست 
کرونای ۲۵۶۰ نفر و جان باختن ۱۶3 نفر دیگر 

در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. 
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: 
»از روز شنبه تا یک شنبه ۱۵ تیر ۱3۹۹ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲ هزار و 
۵۶۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شدند که یک هزار و ۲۹۵ نفر از 
آنها بستری شدند.« وی گفت: »به این ترتیب 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۴۰ هزار 
و ۴3۸ نفر رسید.« سخنگوی وزارت بهداشت 
افزود: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۱۶3 بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
۱۱ هزار و ۵۷۱ نفر رسید.« وی همچنین ادامه 
داد: »خوشبختانه تا کنون ۲۰۱ هزار و 33۰ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند.« به گفته وی، 3۱۶۸ نفر از 
بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید 

این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

تا  بنابر اعالم سخنگوی وزارت بهداشت، 
کنون یک میلیون و ۷۹۴ هزار و ۷۲۷ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است. 
سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم 
رعایت موازین بهداشت فردی و اجتماعی، 
فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک، 
گفت: »استان های خوزستان، آذربایجان های 
غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، 
بوشهر، خراسان رضوی و ایالم در وضعیت 
گفت:  همچنین  وی  دارند«.  قرار  قرمز 
»استان های تهران، فارس، اصفهان، مازندران، 
همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان، البرز 

و لرستان در وضعیت هشدار قرار دارند.«
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