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مشاور عالی وزیر بهداشت:  خبـر

امروزدرمسیریهستیمکهبایدهشتماهپیشمیبودیم

مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »اپیدمی 
قانون دارد و ویروس کرونا فقط در دو صورت از بین می رود 
که میزبان فوت کند یا میزبان ایمن شود و اگر ویروس رها شود، 

گسترش پیدا می کند.«
به گزارش سپید، محمد اسماعیل اکبری در یک گفت وگوی زنده 
تلویزیونی درباره وضعیت مدیریت ویروس کرونا در کشور افزود: 
»در حال حاضر در مسیری حرکت می کنیم که باید هشت ماه پیش 
انجام می دادیم. یعنی همه نظام باید ویروس کرونا را جدی بگیرند. 
ویروس باید ردیابی شود و اگر بیمار شناسایی شد، باید ساختاری 
وجود داشته باشد که بدانیم آن بیمار کجا مبتال شده است. پیگیری 
ویروس کاری است که در جنوب شرقی آسیا اتفاق افتاد. همچنین 
متوجه شویم که چه کسانی با فرد مبتال ارتباط نزدیک داشتند. اگر 

این اقدامات انجام نشود، وضعیت از این نیز بدتر خواهد شد.«

وی ادامه داد: »برخی می گویند شهر را ببندید، بلکه باید قرنطینه 
هوشمند انجام داد. حتی در چین، محله های ووهان بسته شد. اغلب 

هتل ها را گرفتند و در اختیار قرنطینه گذاشتند.«
نانوشته ای  توافق  به  دنیا  »در  کرد:  بیان  بهداشت  وزیر  مشاور 
مولکولی  تست  تاییدیه  باید  می زنیم،  اگر حرف  که  رسیده اند 
پول  روزانه  هزار تست  اندازه ۲۵  به  فقط  وقتی  باشیم.  داشته 
داریم، همان میزان را انجام می دهیم. بسیاری از کشورهایی که 
در تلویزیون می گوییم وضع شان بد است، بسیار وضع بهتری 
از ما دارند. 11 میلیون نفر در کشور سالمند هستند یا بیماری 
زمینه ای دارند و در جامعه حضور دارند و این گرفتاری ها برای 

آنها بیشتر ایجاد می شود.«
اکبری گفت: »در اسفند ماه کارهای مهمی توسط نظام شبکه بهداشت 
انجام شد و کاش ادامه پیدا می کرد. در مورد کرونا، حوزه درمان 

باید از غربال بهداشت عبور کند. نظام شبکه بهداشت قدرتمندی 
در کشور داریم که کار خود را بلد هستند و اگر به آنها بها بدهیم، 

معجزه می کنند.«
وی ادامه داد: »باید نظام شبکه را تقویت کنیم تا هم کار پیشگیری و 
هم پیگیری ویروس را انجام بدهند. کشف ویروس یکی از اقدامات 
است؛ پاسخ سریع این است که اجازه ندهیم فرد در خیابان راه برود. 

در ساختار علمی کنترل اپیدمی، اگر نقاهتگاه نباشد، ما باختیم.«
مشاور عالی وزیر بهداشت اظهار کرد: »قدرت این را داریم که 
از طریق نظام شبکه با همه مردم در ارتباط باشیم. اگر وزارت 
ارتباطات کمک کند خیلی خوب است، اما اگر به کمک نیامدند 
هم روش های خودمان را داریم. کسی که مرد بهداشت است، هیچ 

وقت شکست نمی خورد.«
وی افزود: »باید ویروسی عمل کنیم و هرجا ویروس کرونا رفت، 
تعقیبش کنیم. حتی جریمه ها نیز باید بیشتر شود، اما ممکن است 
به وضعیتی ختم شود که نارضایتی ایجاد کند. فضای اجتماعی 

شکننده است و نمی توان با چوب رفتار کرد.«
اکبری گفت: »ویروس یک توده پروتئینی با گیرنده های ویژه است. 
این توده از همان جنسی است که در ژن ما وجود دارد. ویروس 
برخی سلول ها مثل دستگاه تنفس و بینی و چشم را بیشتر دوست 
دارد. هرجا که وارد شود، در زنجیره دی ان ای دخالت کرده و 
نسخه نویسی ژنوم را جدید می سازد و به سلول دستور می دهد که 
پروتئین جدیدی بسازد و نتیجه آن، ایجاد طوفان های التهابی است.«
را  آن  که  نیست  انگل  و  میکروب  کرونا،  »ویروس  افزود:  وی 
از بین می رود. در  یا ایمن شود،  بکشیم. اگر میزبان فوت کند 
به ژن  بنابراین  دارد.  نگه  را  میزبان  دارد که  بسیار عالقه  نتیجه 

انسان ها نیز ارتباط دارد.«
مشاور عالی وزیر بهداشت اظهار کرد: »بحث دارو درباره ویروس 
کرونا صد درصد فنی است. نباید بحث دارو را در رسانه مطرح 
کنیم. وقتی دارو در رسانه مطرح شود یا به معنی داللی یا اشکال 
درباره دارو است. بسیاری از افراد پز رمدسیویر دادند و بعد در 
مطالعه اخیر متوجه شدند هیچ خاصیتی ندارد و حتی عوارض قلبی 

و کشنده دارد. ویروس کرونا فعال دارویی ندارد.«

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از 
کروناویروس در کشور را اعالم کرد و گفت: »متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، 33۵ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند.«
به گزارش سپیدآنالین، سیما سادات الری گفت: »از روز پنج شنبه 
تا جمعه ۲ آبان 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۶13۴ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که 

۲۲1۴ نفر از آنها بستری شدند.«
وی گفت: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به ۵۵۶ هزار و 
۸91 نفر رسید.« الری افزود: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
33۵ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به 31 هزار و 9۸۵ نفر رسید.«
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: »خوشبختانه تا کنون ۴۴۶ 
هزار و ۶۸۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص 
شده اند.« وی گفت: »۴933 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 

وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
به گفته الری، تا کنون چهار میلیون و ۶۵۸ هزار و 7۲7 آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.

وی در توضیح استان های در شرایط قرمز گفت: »استان های تهران، 
اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، 
لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، 
بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و 
بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، 

همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.«
»استان های  کرد:  اعالم  همچنین  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت 

نارنجی و زرد قرار دارند.«
الری با اشاره به قدرت سرایت باالی ویروس کووید-19، به 
مردم توصیه کرد که در صورت داشتن تماس نزدیک با بیمار مبتال 
به کرونا خود را به مدت 1۴ روز قرنطینه کنند، فضای مشترک 
را در منزل با سایر اعضای خانواده به حداقل ممکن برسانند و 
همچنین مراقب بروز عالئمی هرچند خفیف از جمله سرفه، 
تنگی نفس، تب، درد عضالنی، سردرد و یا از دست دادن حس 

چشایی و بویایی باشند.
وی افزود: »همچنین ضروری است این افراد منزل و یا محل 

قرنطینه خود را تحت هیچ شرایطی ترک نکنند و در صورت نیاز 
به خروج از منزل، جهت مراجعه به مراکز درمانی ماسک بزنند 

و به هیچ وجه از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنند.«
الری با بیان اینکه در شرایط پاندمی سهل انگاری در عمل به 
توصیه های بهداشتی جدی ترین تهدید برای سالمت جامعه است، 
گفت: »امید است با تقویت و نهادینه سازی حفظ مسئولیت پذیری 
اجتماعی در مردم، شاهد گذر از روزهای سخت و پر التهاب 

همه گیری بیماری در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

فوت ۳۳۵ بیمار کووید۱۹


