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در نامه هئیت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران به وزیر بهداشت عنوان شد

تاکید بر راهبرد »اولویت حفظ سالمتی و جان مردم و پرسنل درمانی«
هئیت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ در 
نامه ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
خواستار درنظر گرفتن تهمیداتی برای کاهش انتقال 
بیماری کووید 19 و درنظر گرفتن شرایط دورکاری 
و نظارت ویژه بر توزیع اقالم محافظتی و مراکز 

تجمع مردم شدند. 
به گزارش سپید، متن نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر نمکی
وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

سالم علیکم
احتراماً ضمن تشکر از مساعی جنابعالی و همکاران 
خدوم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و 
نیز همه اقشار جامعه فرهیخته پزشکی و پیراپزشکی 
در مبارزه با بیماری کووید-19، با عنایت به افزایش 
مناطق قرمز در کشور و اوج گیری مجدد این بیماری، 
»اولویت حفظ سالمتی و جان  راهبرد  بر  تأکید 

پرسنل درمانی« کشور در تصمیم سازی  مردم و 
و سیاست گذاری های کالن کشور بر سایر امور و 
صیانت از حقوق مردم و نیز جلوگیری از فرسودگی و 

آسیب کادر درمان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لذا 
پیشنهادات ذیل جهت استحضار و طرح در جلسات 

تخصصی ستاد کرونا ایفاد می گردد.

1- به منظور حفاظت از پرسنل و کارمندان در 
بخش های دولتی در شهرهایی که وضعیت قرمز اعالم 
شده است حداقل 30 درصد از پرسنل به صورت 

گردشی از طریق دورکاری انجام وظیفه نمایند.
2- بازگشایی های غیر ضروری در حوزه های مختلف 
تعلیق شده و در حوزه پزشکی نیز اعمال جراحی 

غیر ضروری به بعد از پیک کرونا موکول گردد.
3- در خصوص سهولت دسترسی آحاد مردم و 
اقدامات  پیشگیری،  به ملزومات  جامعه پزشکی 
تا  تولید  از  و  گرفته  انجام  الزم  اجرایی  اداری- 

توزیع توسط نهادهای نظارتی رصد شود.
4- نظارت و محدودیت های الزم بر اماکن عمومی 
مانند رستوران ها، اتوبوسرانی و مترو به طور ویژه 

در دستور کار قرار گیرد.
از بذل عنایت جنابعالی سپاسگزارم.

 هیأت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 239۷ 
بیمار جدید کووید 19 طی شبانه روز گذشته 

در کشور خبر داد. 
به گزارش سپید، سیما سادات الری سخنگوی 
وزارت بهداشت گفت: »از روز جمعه تا شنبه  21 
تیر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
239۷ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور 
شناسایی شد که  1۷39 نفر از آنها بستری شدند.«
وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در کشور 

به 255 هزار و 11۷ نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 
1۸۸ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 

و مجموع جان باختگان این بیماری به 12 هزار 
و 635 نفر رسید.« به گفته سخنگوی وزارت 
بهداشت، خوشبختانه تا کنون 21۷ هزار و 666 
نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند. وی همچنین گفت: »333۸ 
نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
الری ادامه داد: »تا کنون یک میلیون و 94۷ هزار 
و 114 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام 
شده است.« وی ضمن تاکید بر لزوم رعایت 

گذاری  فاصله  اجتماعی،  و  فردی  بهداشت 
اجتماعی و لزوم استفاده از ماسک هنگام خروج 
از منزل، گفت: »استان های خوزستان، آذربایجان 
شرقی، خراسان رضوی، هرمزگان و خراسان 

شمالی در وضعیت قرمز قرار دارند.«
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، استان های 
تهران، البرز، لرستان، خراسان جنوبی، کهگیلویه 
و بویر احمد، زنجان، اصفهان، مازندران، گلستان 
بیماری   این  ایالم هم در وضعیت هشدار  و 

قرار دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۲۳۹۷ بیمار جدید کووید ۱۹

خبـر

تحقیق انجام شده در ایتالیا نشان داد در بیشتر افراد مبتال به نوع 
شدید کووید-19 که از این بیماری جان سالم به در برده اند 
چند هفته پس از بهبودی نیز عالئم بیماری مشاهده می شود. 
به گزارش سپید، مطالعه انجام شده حاکیست حتی یک 
ماه پس از مرخص شدن از بیمارستان و بهبود پیدا کردن 
همچنان در افراد مبتال به نوع شدید کووید-19 عالئمی از 
بیماری همچون احساس خستگی، تنگی نفس و عالئم دیگر 
مشاهده می شود. در این مطالعه وضعیت 143 بیمار که در 
ماه آوریل و در زمان اوج شیوع بیماری کووید-19 در شهر 

رم بستری بوده اند مورد بررسی قرار گرفت. به گفته محققان 
این بیماران به طورمیانگین حدود دو هفته را در بیمارستان 
تحت مراقبت بوده اند و حدود یک پنجم از آنان به مراقبت ها 

و تجهیزات تنفسی نیاز داشته اند.  
محققان در بررسی های خود دریافتند به طور میانگین در مدت 
پنج هفته پس از مرخص شدن از بیمارستان، وضعیت زندگی 
و سالمت تعداد کمی از این بیماران به حالت عادی برگشته 
است. در حقیقت، ۸۷.4 درصِد بیماران از تداوم حداقل یک 
مورد از عالئم بیماری که بیشتر احساس خستگی و تنگی نفس 
بوده شکایت داشته اند. همچنین درد مفاصل و درد قفسه سینه 
به ترتیب در 2۷ و 22 درصد از بیماران مشاهده شده است. 
به گفته محققان تنها حدود 13 درصد از تمامی بهبودیافتگان در 
مدت 36 روز پس از ترخیص از بیمارستان عالئمی از بیماری 
نداشته اند. به گزارش هلث دی نیوز، همچنین محققان تاکید 
کردند: »تداوم عالئم بیماری در بهبودیافتگان از نوع شدید 
بیماری کووید-19، نشان دهنده ضرورت کنترل وضعیت 

بیمار حتی پس از ترخیص از بیمارستان است.«ایسنا

مدیریت  عملیات  فرمانده 
بیماری کرونا در کالنشهر 
به  نامه ای  در  تهران  
خواستار  تهران  استاندار 
تعلیق هرگونه جشنواره و 
تجمعات باالی 10 نفر در 

استان شد.
نامه  در  سپید،  گزارش  به 
استاندار  به  زالی  علیرضا 

تهران  آمده است: » پیرو مذاکره حضوری، با توجه به شرایط 
ای  مداخله  اقدامات  لزوم  و  تهران  استان  در  کووید 19  جدی 
جامع تر، خواهشمند است دستور فرمایید تا اطالع ثانوی برگزاری 
هرگونه سمینار، جشنواره و فعالیت های نمایشگاهی و تجمعات 
باالی 10 نفر و برگزاری رسمی و غیررسمی مراسم عروسی و 

ترحیم در تهران تعلیق گردد.« ایسنا

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تداوم عالئم کووید-۱۹ تا چند هفته پس از بهبودی
تهران در نامه ای به استاندار تهران خواستار شد

تعلیق سمینارها و تجمعات باالی ۱0 نفر


