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معاون کل وزارت بهداشت: خبـر

کل کشور در وضعیت قرمز کرونایی است
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 
دیگر رنگ بندی کرونایی معنایی ندارد، گفت: »نارنجی و زرد 
نداریم، کل کشور در وضعیت قرمز قرار دارد و در صورت ادامه 
این روند آمار کشته های کرونا به ۴5 هزار نفر هم خواهد رسید.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی طی یک گفت وگوی خبری اظهار 
کرد: »انفجار کرونایی در برخی شهرها اتفاق افتاده است. در شهر 
تبریز از زیر ۴۰ بستری روزانه به 1۶۰ بستری رسیده ایم و در قم 

نیز از 1۰ بستری روزانه به 1۶۰ بستری رسیدیم.«
استفاده  »درصورت  کرد:  یادآوری  بهداشت  وزارت  معاون کل 
95 درصدی از ماسک و کاهش 5۰ درصدی ترددها میزان مرگ 
کاهش خواهد یافت.« عباسعلی درستی معاون بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی تبریز نیز گفت: »9 شهرستان استان در وضعیت 
اخیر  روزهای  طی  فوتی ها  و  مبتالیان  تعداد  دارد.  قرار  قرمز 
افزایش یافته است.« وی ادامه داد: »هر تجمعی باعث افزایش 
آمار مبتالیان می شود و قطعًا طی روزهای آتی در مدارس موارد 

مثبت کرونا مشاهده خواهد شد.«
»با وجود  تبریز گفت:  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
رعایت 7۰ درصدی پروتکل های بهداشتی از سوی مردم، اتفاقات 
عدم  استان،  به  مسافرت ها  افزایش  جمله  از  گذشته  هفته های 
رعایت پروتکل ها از سوی برخی مردم در روزهای گذشته و 
به  ابتال  آمار  افزایش  دلیل  تراکتور  قهرمانی  با  مرتبط  حوادث 

کرونا در استان است.«

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »نهادینه شدن فرهنگ استفاده از 
ماسک، مواد ضدعفونی کننده در محیط های کاری، تفریحی، خرید 

و غیره باعث می شود در فصل سرما کرونا را از پای درآوریم.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایرنا افزود: »رعایت 
اصول بهداشتی در کشور توسط همه افراد جامعه باید به صورت 
یک فرهنگ در آید زیرا ویروس کرونا بسیار خطرناک است و 
رفتارهای متفاوتی را با عالیم مختلف از خود بروز می دهد، اگر 

مردم موارد را بطور کامل رعایت کنند در ۶ ماهه دوم امسال می توانیم 
آن را شکست دهیم.« وی اظهار داشت: »پایان کرونا به نوع رفتار 
مردم بستگی دارد، از همه افراد جامعه می خواهیم که به توصیه های 
بهداشتی توجه خاصی کنند بویژه در مکان های پر رفت و آمد و 

شلوغ از ماسک استفاده کرده و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.«
این متخصص بیماری های عفونی ادامه داد: »قشر زحمتکش کادر 
درمانی نیازمند همراهی مردم در شکست کرونا هستند و اگر آنها 
توصیه های بهداشتی را همچنان رعایت کنند، پاییز و زمستان امسال 
که آنفلوآنزا نیز شیوع دارد، می توان مبتالیان به کرونا را کاهش داد.«

مردانی درباره تغذیه مبتالیان به کرونا گفت: »مصرف مایعات حداقل 
هشت لیوان در روز برای رقیق کردن ترشحات درون مجاری 
هوایی، خوردن روزانه میوه و سبزی تازه یا سبزیجات آب پز برای 
تحریک اشتها و تامین ریز مغذی ها، استفاده از ویتامین A برای 
حفظ یکپارچگی مخاط تنفسی، زرده تخم مرغ، میوه و سبزی های 
نارنجی، زرد و سبزی هایی با برگ تیره برای افرادی که به کرونا 

مبتال هستند، ضروری است.« وی استفاده از روغن گیاهی یا نباتی 
برای تامین انرژی روزانه و ویتامین های محلول در چربی در تهیه 
غذا، زیتون و کنجد، مصرف گوشت، تخم مرغ، حبوبات، غالت و 
انواع مغزها که شامل پروتئین، روی، آهن  و تقویت کننده سیستم 
ایمنی بدن است، منابع کربوهیدرات مانند برنج سیب زمینی، نان 
سبوس دار حداقل در یکی از وعده های روزانه و ویتامین C برای 
خاصیت آنتی اکسیدانی مانند آب نارنج و آب لیموترش را از دیگر 

نکات تغذیه ای مفید برای مبتالیان به کرونا عنوان کرد.
مردانی تصریح کرد: »استفاده از عسل، سیر، پیاز، زنجبیل برای تقویت 
سیستم ایمنی و مهار سرفه نیز مفید بوده و  خوردن موز نیز باعث 
رفع حالت تهوع می شود.« این عضو ستاد ملی مقابله با کرونا از 
مردم خواست درفصل سرما غیر از موارد ضروری کمتر از منزل 
خارج شوند و خانه را امن ترین مکان برای رهایی از کرونا دانست.

بسیاری از کارشناسان سالمت و پزشکان نسبت شیوع توامان آنفلوآنزا 
در کنار کرونا در فصل پاییز هشدار داده اند.

مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا: 

فرهنگاستفادهازماسک،کروناراازپادرمیآورد

معاون پژوهش و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با بیان اینکه پرداختن به صلح می تواند ایجاد همه گیری ها را در 
دنیا کنترل کند، گفت: »در این شرایط تنها صلح و مفاهمه است که 

می تواند نجات بخش ملت ها و مردم باشد.«
به گزارش سپید، رضا ملک زاده پنج شنبه 27 شهریور در نشست 
مقدماتی دومین همایش بین المللی سالمت برای صلح در شیراز 
که به صورت وبینار برگزار شد با بیان اینکه ابتالی یک میلیارد نفر 
به بیماری کرونا در شرایطی فعلی دور از ذهن نیست، تاکید کرد: 
»مهم ترین علت به وجود آمدن همه گیری ها کاهش تنوع زیستی 
است لذا با احترام به آموزه های زیست محیطی می توان جلوی همه 
گیری ها را گرفت.« وی همچنین با بیان اینکه احتماال35۰ میلیون 
نفر در پی ابتال به این بیماری نیاز به بستری پیدا کنند، افزود: »شاید 
تا یکسال آینده واکسن قابل اعتماد کرونا در جامعه توزیع نشود و 

همه کشورها را هم درگیر این موضوع کند.«
وی با تاکید بر این نکته که بیماری کووید 19 ثابت کرد که در شرایط 
کنونی باید بیشتر به صلح و آزادی خواهی فکر کنیم، در توجیه چرایی 

این گفته عنوان کرد: »امسال سال تحول آفرین 
در قرن 21 است و همه گیری کرونا نژاد 
پرستی را به شکل عریان در امریکا نشان 
داده و مشاهده کردیم که یک فرد سیاه 
پوست چگونه در جلوی چشم همگان 
کشته شد.« ملک زاده در بخش دیگری از 
سخنان خود یکی از مهمترین علل همه 
گیری ها را تخریب محیط زیست ذکر و 

عنوان کرد: »نابودی جنگل ها و عادی شدن تجارت حیوانات وحشی 
عامل اصلی همه گیری ها از جمله کرونا است، به گونه ای که2۰ 
میلیارد دالر صرف تجارت حیوانات وحشی در چین شده است.«

وی با بیان اینکه ایران در زمینه ارتباط با کشورها برای دستیابی به 
صلح تالش قابل توجهی داشته است، گفت: »با کشورهای متخاصم 
مثل امریکا نیز در این زمینه همکاری علمی داشته ایم، یک تیم 
مشترک برای مطالعات سرطان در این زمینه داریم و تا این موضوع 
را حل کنیم و راه حل ارائه دهیم؛ مشکل سرطان در ایران در شرایط 

تحریم مورد بررسی قرار گرفت و با همکاری 
بین المللی کشورها از جمله امریکا در این 
زمینه دستاوردهای خوبی ایجاد شده است.« 
ملک زاده با تاکید بر اینکه ما با مهمترین مراکز 
علمی دنیا در ارتباط هستیم گفت: »با آمریکا، 
کانادا، آلمان و انگلستان دراین زمینه همکاری 
علمی متقابل داریم.« وی ادامه داد: »سازمان 
جهانی بهداشت از همه کشورها از جمله ایران 
دعوت کرد تا مطالعات را توسعه دهند، در ایران نیز تیم درمانی خاص 
کرونا ایجاد شده و همه مراحل قانونی و مجوز اخالقی برای فعالیت 
این تیم اخذ شده است.« به گفته وی، ۶5 محقق ایرانی در 29 استان 
آماده شده اند و مطالعات درمان کرونا را آغاز کرده اند و ایران دراین 
زمینه بیشترین مشارکت را با اروپا و امریکای جنوبی داشته است. 

به گزارش سپید، ملک زاده افزود: »تحقیقات روی داروهای جدیدی در 
راه است و در شرایط فعلی وارد مطالعات بین المللی شده ایم و تفاهم 

کرده ایم تا زمینه ساز صلح و دوستی همکاری بین المللی باشیم.«

معاون پژوهش و فناوری وزارت بهداشت:

صلح،نجاتبخشملتهادربرابرکروناست


