
هشدار صاحبنظران نسبت به بازگشایی های شتابزده و سفرهای غیرضروری 

  امین جاللوند
در شرایطی که موج سوم کرونا فروکش کرده 
و آمار ابتال و فوتی های کرونا کمتر شده است، 
اما کارشناسان هشدار می دهند که این شرایط 
کامال ناپایدار و شکننده است. صاحبنظران حوزه 
افزایش سفرهای  که  سالمت هشدار می دهند 
غیرضروری در روزهای اخیر و کم رنگ شدن 
می تواند  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  میزان 
دوباره روزهای تلخ در دوران پیک سوم کرونا 

را زنده کند.
شکراهلل حسن بیگی، معاون استاندار تهران نیز 
ضمن انتقاد از سفرهای گسترده از مبدا تهران در 
طی روزهای گذشته، یادآور شد: »این سفرها زنگ 
خطری برای شکل گیری پیک چهارم کرونا است. 
متاسفانه ظرف روزهای گذشته مسافرت های 
گسترده را از مبدا تهران شاهد بودیم، به ویژه به 
استان هایی همچون مازندران که عمده شهرهای 
آن قرمز هستند. این موضوع می تواند موجب 
انتقال بیماری به تهران شود. بنابراین به عنوان 

زنگ خطری برای ما قلمداد می شود.«
او هشدار داد: »متاسفانه شاهد یک درصد افزایش 
در زمینه پذیرش بیماران در بخش ویژه هستیم. 
این نشان از کمرنگ شدن رعایت پروتکل ها و 
فاصله گذاری اجتماعی است. میانگین رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در حال حاضر ۷۷ درصد 
است، در حالی که برای اثرگذاری مطلوب باید 

این میانگین بیش از ۹۰ درصد باشد.«
که  »هر چند  داد:  ادامه  تهران  استاندار  معاون 
شاهد سیر نزولی آمارها در بیماری کرونا هستیم، 
اما باید رعایت پروتکل ها را به صورت جدی 
در دستور کار قرار دهیم تا شاهد پیک چهارم 
ستاد  تابع  محدودیت ها  اجرای  در  ما  نباشیم. 
گونه جهش  در خصوص  هستیم.  کرونا  ملی 
یافته کرونا ویروس با عنوان کرونای انگلیسی 
نیز مواردی که از این گونه در کشور مشاهده 
شده است، عموما در استان تهران بوده است. 
دوستان دانشگاه های علوم پزشکی پیگیر هستند 
تا افرادی که با مبتالیان به این نوع در ارتباط 
بودند و همچنین خانواده هایشان مورد رصد و 

پیگیری قرار گیرند.«
حسن بیگی خاطرنشان کرد: »بر اساس آخرین 
به  مراجعات  در  درصد   ۰.۰۲ گزارش ها 
همین  به  هستیم.  افزایش  شاهد  بیمارستان ها 
دلیل از همه شهروندان درخواست می کنیم که 
رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 

اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهند.«

اپیدمی مهار نشده، رنگ بندی شهرها 
قراردادی است

بسیاری از کارشناسان سالمت تاکید دارند که 
خطر شیوع پیک چهارم کرونا، بسیار جدی است 
و احتمال وقوع آن چندان دور از انتظار نیست.

حمید سوری، متخصص اپیدمیولوژی نیز با بیان 
اینکه کشور در مسیر کنترل اپیدمی قرار دارد 
و حدود ۷۰ درصد این مسیر طی شده است، 
گفت: »تا پیش از دستیابی به مرحله کنترل کامل 
اپیدمی شرایط همچنان ناپایدار و شکننده است. 
بنابراین باید چند هفته دیگر نیز با صبوری و 
شکیبایی پروتکل ها و محدودیت ها را رعایت 
کنیم تا شرایط اپیدمی پایدارتر و آمارها تثبیت 
دالیل  کافی،  مستندات  با  آن  از  پس  و  شود 
به  نسبت  مناسب،  بسترسازی  ضمن  و  متقن 

بازگشایی ها اقدام کنیم.«
اپیدمی  وخیم  وضعیت  یادآوری  ضمن  وی 
در دو ماه گذشته گفت: »مهر و آبان وضعیت 
وخامت شیوع بیماری در کشور به حدی بود 

که بیمارستان ها دیگر جایی برای پذیرش بیمار 
جدید نداشتند و آمار فوتی های ناشی از بیماری به 
حدود ۵۰۰ مورد در روز رسیده بود. در آن شرایط 
دولت مجبورشد یکی از پرهزینه ترین مداخالت 
در کنترل و مدیریت اپیدمی یعنی قرنطینه ۱۵۰ 

شهر کشور را برای دو هفته اعمال کند.«
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با اشاره به بار اقتصادی، اجتماعی، روانی 
و فرهنگی اعمال مداخالت سنگینی همچون 
تعطیلی شهرها بر دوش جوامع گفت: »در این 
شرایط رویکرد نظام سالمت از تاکید و توجه 
بر درمان به راهبرد پیشگیری تغییر کرد و تمامی 
این مجموعه اقدامات به اجرای طرح محله محور 
مقابله با کرونا یعنی طرح شهید سلیمانی منجر 
و طی  داد  این طرح جواب  شد. خوشبختانه 
مدت کوتاهی آمار مرگ و میر ناشی از بیماری 

به زیر ۱۰۰ نفر کاهش پیدا کرد.«
وی افزود: »این دستاورد مثبت با تالش و زحمت 
فراوان و با پشتوانه مشارکت ها و حمایت های  
مردمی و نیروهای داوطلب محقق شد. اگرچه 
از حدود ۵۰ روز گذشته در مسیر کنترل اپیدمی 
قرار گرفته ایم، ولی هنوز به مرحله کنترل اپیدمی 
و  راه طی شده  درصد   ۷۰ نرسیده ایم. حدود 
کنترل  مرز  به  دستیابی  برای  دیگر  ۳۰ درصد 
اپیدمی باقی مانده است. برای رسیدن به مرحله ای 
اپیدمی  که دیگر نگران شعله ور شدن مجدد 
نباشیم، باید بتوانیم اپیدمی را به صورت کامل 
کنترل کنیم. به عبارت دیگر باید در زمینه شیوع 
بیماری به مرحله ثبات برسیم تا بتوانیم جلوی 

تغییرات معنادار پیامدها را بگیریم. البته با این 
مرحله فاصله داریم و مطمئنا ادامه مسیر یعنی ۳۰ 
درصد باقیمانده تا کنترل اپیدمی بسیار سخت تر 

از ابتدای راه است.«
تداوم  و  مسئوالن  و  مردم  هوشیاری  سوری، 
رعایت پروتکل ها و محدودیت ها در مدت زمان 
مهم  بسیار  را  اپیدمی  کنترل  مرز  تا  باقیمانده 
دانست و گفت: »هم مردم باید در همراهی و 
همکاری هوشیار باشند و هم سیاست گذاران باید 
در تغییر و لغو محدودیت ها و یا بازگشایی ها 
هوشیارانه و محتاطانه عمل کنند، چراکه وضعیت 
بسیار شکننده و آسیب پذیر است. کوچک ترین 
بی احتیاطی ممکن است زحمات را بر باد داده و 
منجر به بازگشت شرایط وخیم اپیدمی و شروع 

پیک های بعدی شود.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  اپیدمیولوژی  استاد 
شهید بهشتی با اعالم مخالفت شدید نسبت به 
بازگشایی های زودهنگام و تغییر هر مداخله ای 
که شرایط فعلی را برهم بزند گفت: »فعال شدن 
شرایط  به  بازگشت  و  ویروس  چرخه  مجدد 
از لحاظ جانی و  ماه گذشته هم  نامساعد دو 
مالی برای جامعه بسیار پرهزینه بوده و هم تمام 
تالش های صورت گرفته در مسیر اپیدمی را به 
به شرایط عادی  بازگشت  برای  هدر می دهد. 
در  اپیدمی  شرایط  باید  بازگشایی ها  و  جامعه 
جامعه کنترل شده و پایدار باشد، این در حالی 
است که وضعیت فعلی اپیدمی در کل کشور 

همچنان ناپایدار و شکننده است. 
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پیک چهارم کرونا
 پشت دروازه عادی انگاری 

در شرایطی که موج سوم کرونا 
فروکش کرده و آمار ابتال و 

فوتی های کرونا کمتر شده است، 
اما کارشناسان هشدار می دهند که 
این شرایط کامال ناپایدار و شکننده 

است. صاحبنظران حوزه سالمت 
هشدار می دهند که افزایش 

سفرهای غیرضروری در روزهای 
اخیر و کم رنگ شدن میزان رعایت 

پروتکل های بهداشتی می تواند 
دوباره روزهای تلخ در دوران پیک 

سوم کرونا را زنده کند
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