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رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران:

نبود تشخیص افتراقی کرونا با آنفلوانزا نگران کننده است
رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران گفت: »نبود تشخیص افتراقی 
بیماری های کرونا و آنفلوآنزا نگران کننده است. عالئم این دو بیماری 
در ابتدای بروز شبیه به هم است و این موضوع می تواند مشکل جدی 

در نیمه دوم امسال ایجاد کند.«
به گزارش سپید، سید محمد جزایری در گفت و گو با ایرنا افزود: »در 
اوایل ابتال، عالئم هر دو بیماری غیراختصاصی است و این موضوع برای 
نیمه دوم سال که احتماال هر دو بیماری شیوع دارند، هشدار دهنده است.«
وی بیان داشت: »یکی از مهمترین دالیلی که چین و ایران، نتوانستند 
بیماری را به موقع و به طور کامل کنترل کنند، همزمانی دو بیماری و 

اشتباه گرفتن کرونا با آنفلوآنزا بوده است.« 
جزایری با اشاره به اینکه هر ساله از اواخر شهریور عفونت آنفلوآنزا در 
جامعه شایع می شود، افزود: »امسال با شیوع مجدد کرونا در این ایام، شاهد 
ابتالی تعداد زیادی از هموطنان خواهیم بود؛ بنابراین شرایط باید برای 
تشخیص افترافی این بیماری ها فراهم شود تا دوباره غافل گیر نشویم.«
وی ادامه داد: »با توجه به گرم شدن هوا، بیماری آنفلوآنزا فروکش کرده 
و مشکل تشخیص افتراقی این دو بیماری را نداریم اما در فصولی که 
آنفلوآنزا وجود دارد، مشکالت زیادی برای بیماران ایجاد خواهد شد.«
رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران ادامه داد: »در مورد ابتالی 
کودکان به بیماری کرونا صحبت های مختلف و گاه غیرعلمی مطرح 

می شود که بیماری این افراد را بیشتر از سایرین گرفتار می کند اما 
مطالعات در این زمینه نشان می دهد که کودکان به دالیل مختلف کمتر 

دچار این بیماری می شوند.«
جزایری با اشاره به اینکه اگر هم کودکان مبتال به بیماری کرونا شوند، 
کمتر وضعیت جسمانی آنها به سمت وخامت می رود، گفت: »اگر 
چه هنوز زود است تا علت دقیق کمتر مبتال شدن کودکان، مشخص 
شود اما تئوری های علمی اثبات شده تاکنون، موید این نکته است که 
درگیری سنین زیر 18 سال با این بیماری به شدت بزرگساالن نیست.«

جزایری افزود: »بر اساس یک تئوری علمی میزان بیان ژن گیرنده های 
سلولی که سبب اتصال به ویروس کرونا در کودکان می شود، پایین تر 
از بیان آن در بزرگساالن است. در تئوری دیگری بیان شده که چون 
سیستم ایمنی در این سنین هنوز به بلوغ کامل نرسیده، عوارض و شدت 
این بیماری که به دلیل »بیش فعالی« سیستم ایمنی و حتی مرگ و میر به 
آن می انجامد، در کودکان کمتر دیده شده و در نتیجه حتی در صورت 

ابتال بیماری آنان در اغلب موارد به وخامت نمی انجامد.«
جزایری تاکید کرد: »هرچند در اطفال و افراد کمتر از 18 سال بیماری 
کرونا کمتر مشاهده می شود اما این موضوع به این معنی نیست که آنان 
توصیه های بهداشتی را رعایت نکنند و با این کار خود و دیگران را 

به خطر بیاندازند.«

وی اظهار داشت: »کودکان یکی از بهترین راه های سرایت عفونت بسیاری 
از بیماری های تنفسی از جمله کووید - 19 هستند.  افراد مستعد بیماری 
مانند سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای که با کودکان در تماس 
هستند، می توانند دچار عفونت شده و به عبارتی مبتال به بیماری کرونا 
شوند.« جزایری افزود: »عفونت ممکن است در خیلی از افراد رخ دهد، 
ولی منجر به بیماری نشود.  بین این دو تفاوت وجود دارد. به عبارتی 

هر عفونتی به معنی بیماری در افراد نیست.«
این میکروب شناس بیان داشت: »برخی افراد دارای میکروب، ابتال و 
عفونت هستند ولی به دالیلی مختلف به خصوص داشتن سیستم ایمنی 
خاص بدن خود، عالئمی از بیماری ندارند. به عبارتی اجازه فعالیت 
به این ویروس یا میکروب برای عرض اندام داده نمی شود. در این 
افراد، ویروس به طور مداوم در ترشحات بدن ریزش داشته و ضمن 
بی عالمت بودن فرد، قابل انتقال به دیگران است؛ بنابراین کودکان در 
عفونت های ویروسی و به خصوص کرونا، بهترین روش انتقال عفونت 
و بیماری هستند.« جزایری در پایان گفت: »روند ابتال به بیماری کرونا 
در روزهای اخیر در کودکان افزایش چشمگیری نیافته و به عبارتی روند 
ابتال به این بیماری در کودکان بدتر نشده است. البته این موضوع به این 
معنی نیست که کودکان اصال بیماری را نمی گیرند، کودکان معموال به 

نوع خفیف و بدون عالمت کرونا مبتال می شوند.«

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »جلسات هفتگی کمیته علمی 
ستاد مدیریت بیماری کرونا از اوایل اسفندماه آغاز شده و هر هفته 
موضوعات خاصی در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و 
بحث روز سه شنبه در مورد سالمت روان در شرایط شیوع کرونا بود.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی در گفتگو با وبدا، اظهار داشت: 
»در نشست روز سه شنبه آخرین مقاالت علمی دنیا در مورد سالمت 
روان در شرایط کرونا بررسی شد. به عنوان نمونه در مورد تاب آوری  
خستگی و فرسودگی پرسنل بهداشتی و درمانی در شرایط کرونا و 
حجم باالی کار آنها آسیب شناسی شد و راهکارهای عملی توسط 
اساتید روانشناسی و روانپزشکی برای کاهش فرسودگی و تاب آوری 
این نیروها، پیشنهاد شد.« وی افزود: »یکی از مشکالتی که داریم 

این است که خانواده های افرادی که بر اثر کرونا، جان خود را از 
دست می دهند، نمی توانند مراسم متعارف برای سوگواری را انجام 
دهند و تبعات روانی را برای آنها به همراه دارد و این موضوع به 
عنوان یک چالش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد که 
پیشنهادهایی برای حوزه های دیگر غیر از سالمت را مطرح کنیم که 
چگونه می توان میزان سوگ این خانواده ها را کاهش داد و به عنوان 
نمونه، هزینه های اینگونه مراسم را برای حوزه سالمت و بیماران 
کووید19 هزینه کنند تا خانواده ها احساس آرامش بیشتری پیدا کنند.«

وی خاطرنشان کرد: »در این نشست همچنین نحوه گفت وگو 
و تعامل بهتر با مردم در مورد بیماری کووید19 مورد بررسی 
قرار گرفت. نوع گفت وگو با مردم توسط مسئوالن و پزشکان در 

رسانه ها به ویژه رسانه ملی باید حالت بیم و امید و یا خوف و 
رجا داشته باشد و گفت وگو ها نباید ترساننده باشد و از طرفی 
نباید باعث ساده انگاری و بیخیالی مردم شود.« جان بابایی اضافه 
کرد: »استفاده از ظرفیت های جامعه مانند روحانیون و علما، جامعه 
فرهنگی، هنرمندان و ورزشکاران برای اصالح سالمت روان و 
اختالالت روانی در بخش های مختلف، نتایج مطلوبی داشته و باید 

از این ظرفیت ها بیشتر استفاده کنیم.«
معاون درمان در پایان گفت: »هفته گذشته آخرین فلوچارت تشخیص 
و درمان کرونا که توسط بهترین اساتید بنام کشور تهیه و تدوین 
شده بود، ابالغ شد و خوشبختانه االن که رصد می کنیم همه مناطق 

کشور از این فلوچارت استفاده می کنند.«

معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد 
برگزاری نشست کمیته علمی کرونا با موضوع سالمت روان در شیوع کرونا 

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »دوره 
اپیدمی کرونا طوالنی و باورهای مردم برای پیشگیری از کرونا ضعیف تر 
شده و رفتارها تغییر کرده و در نتیجه موضوع استفاده اجباری از 
ماسک مطرح و از 1۵ تیر ماه اجرایی شد که بسیار موثر خواهد بود.«

به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت  وگو با ایرنا درباره اجباری 
شدن استفاده از ماسک برای مقابله با ویروس کرونا افزود: »در کل 
دنیا روند افزایشی در ابتال و بستری به علت ویروس کرونا را شاهد 
هستیم. رییس سازمان جهانی بهداشت نیز اعالم کرده که باید رویکردی 
جامع برای مقابله با کرونا داشته باشیم که این موضوع می تواند شامل 
شناسایی بیمار، قرنطینه کردن بیماران، بررسی تماس های نزدیک با 
بیمار، تست کردن افراد مورد هدف و رعایت کردن بهداشت از طرف 
مردم باشد. در زمینه رعایت کردن بهداشت از طرف مردم در همه دنیا 

ثابت شده که استفاده از ماسک اثربخش ترین عامل برای پیشگیری از 
بیماری کووید 19 است.« وی ادامه داد: »اصلی ترین عامل برای انتقال 
ویروس کرونا، ریزقطره هایی است که موقع عطسه و سرفه و صحبت 
کردن به فرد مقابل منتقل می شود و اگر از ماسک استفاده کنیم، فرد 
مقابل را از انتقال بیماری محافظت می کنیم و وقتی هر دو طرف از 
ماسک استفاده کنند، درصد این پیشگیری افزایش پیدا می کند.« معاون 
وزیر بهداشت بیان کرد: »برای بیماری کووید 19 که فعال واکسن و 
داروی مشخصی ندارد، بهترین راه همین است که با فاصله گذاری و 
استفاده از ماسک و شست وشوی مداوم دست ها، میزان ابتال به بیماری 
را کاهش بدهیم.« الری گفت: »وقتی مردم ضرورت چیزی را بدانند، 
همکاری می کنند. همان طور که مردم در روز سیزدهم فروردین 99 
همکاری داشتند و از سفرها در تعطیالت نوروز خودداری کردند، 

باز هم اگر ضرورت موضوع را بدانند، همکاری می کنند. همان طور 
که افراد هنگام خروج از منزل، تلفن همراه خود را بر می دارند، باید 
ماسک را هم برداشته و این پیام را به طرف مقابل منتقل کنند که 
می خواهند از طرف مقابل محافظت کنند. استفاده از ماسک بسیار 
موثر است و حتی در سایر کشورها هم به طور جدی این رفتار را 
پیش گرفته و توانستند کاهش جدی در آمار ابتال و بستری داشته 
باشند.« وی اظهار کرد: »علت این که اجباری شدن ماسک از 1۵ تیر 
ماه شروع شد این بود که رییس جمهوری اصرار داشت که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تالش بیشتری برای تامین ماسک انجام داده 
و ماسک را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بدهد. تامین ماسک 
بر عهده وزارت بهداشت نیست و وزارت بهداشت وظیفه دارد که 

به مردم آموزش بدهد که از ماسک استفاده کنند.«

سخنگوی وزارت بهداشت: 

باورهای مردم برای پیشگیری از کرونا ضعیف تر شده است


