
رییس  بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری:  خبـر

چرخه کرونا همچنان فعال است
با تداوم بی احتیاطی ها، پیک چهارم حتمی است

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به افزایش آمار 
بستری های کرونا طی چند روز اخیر، نسبت به بروز پیک چهارم در 
صورت عدم رعایت پروتکل ها و بازگشایی های شتابزده هشدار داد.
به گزارش سپید، پیام طبرسی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
وضعیت فعلی اپیدمی کرونا در تهران اظهار کرد: »در حال حاضر 
خوشبختانه نشانه های پیک را نداریم ولی مساله نگران کننده در 
این چند روز اخیر به خصوص در تهران، افزایش موارد بستری 
است، به گونه ای که روز یک شنبه با ۳ درصد افزایش در میزان 

بستری های کرونایی روبرو بودیم.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه چرخه 
بیماری همچنان در سطح جامعه فعال است، ادامه داد: »زمانی که 
شاهد افزایش ابتالی هنرمندان، ورزشکاران و یا چهره های سرشناس 
هستیم، به این معناست که چرخه ویروس فعال بوده و این افراد نیز به 
دلیل حضور در تجمعاتی همچون استادیومها و غیره درگیر شده اند.«
طبرسی ضمن انتقاد از کاهش سطح رعایت پروتکل ها و بازگشایی های 
زودهنگام در شرایط شکننده و ناپایدار اپیدمی، عنوان کرد: »بازگشایی 
مدارس و سایر اماکن تجمعی همچون سینما و کنسرت در شرایط 
شکننده فعلی، اشتباه بزرگی است و نتایج و تبعات اینگونه تجمعات 

طی دو هفته آینده نمایان می شود.« 
و  پروتکل ها  تداوم  ضرورت  بر  تاکید  با  تخصص  فوق  این 
محدودیت های کرونایی، عنوان کرد: »با توجه به تجربیات پیک های 
قبلی، اگر این بار با پیک جدیدی روبرو شویم مطمئنا شرایط بدتری 

نسبت به پیک های قبلی را تجربه خواهیم کرد.«
وی در این رابطه به شرایط وخیم برخی کشورهای اروپایی همچون 
انگلستان و آلمان اشاره کرد و گفت: »افزایش شدید آمار ابتال و فوتی 
در این کشورها ناشی از عدم تمکین پروتکل ها، فعال شدن شدید 
چرخه ویروس و به دنبال آن جهش ویروس و افزایش سرعت انتقال 
بیماری است؛ شرایط خطرناکی که در کشور ما نیز در صورت ادامه 
روند بی احتیاطی  در رعایت پروتکل ها و ساده انگاری شرایط بیماری، 

ایجاد خواهد شد؛ چراکه جهش ویروس با افزایش میزان ابتال و فعال 
شدن چرخه انتقال ویروس ارتباط مستقیمی دارد.«

طبرسی همچنین با اشاره به اخبار نگران کننده ای که از متخصصان و 
اپیدمیولوژیست های انگلیس و آلمان در خصوص افزایش درگیری 
کودکان و نوجوانان به گوش می رسد، عنوان کرد: »با توجه به این 
اظهارات، مسأله رعایت پروتکل ها و پیشگیری از بازگشایی زودهنگام 
مدارس بسیار جدی تلقی می شود.« وی در این رابطه توضیح داد: 
»پیش از این شدت چسبندگی ویروس به رسپتورها و گیرنده های 
بدن کودکان و نوجوانان پایین بود ولی احتماال طی جهش های اخیر 
ویروس، تمایل آن به کودکان و سنین پایین تر بیشتر شده است؛ از طرف 
دیگر همانگونه که می دانیم هدف واکسیناسیون کودکان نیست و لذا 

درگیری بیشتر کودکان، اهداف واکسیناسیون را نیز خدشه دار می کند.«
وی با بیان اینکه هدف اصلی از واکسیناسیون حذف اپیدمی است، 
اظهار کرد: »در این شرایط، افزایش ابتال و درگیری کودکان منجر به 
انتقال بیشتر بیماری به سایرین و تداوم چرخه فعال ویروس خواهد 
شد و عالوه بر به خطر انداختن جان کودکان و سایرین، حتی در 
صورت آغاز واکسیناسیون عمومی، از خاموشی و حذف اپیدمی 
جلوگیری می کند.« رئیس  بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری 
در پایان ضمن انتقاد مجدد از رهاسازی پروتکل ها، افزایش ترددهای 
غیرضروری درون و برون شهری و بازگشایی های شتابزده، تاکید کرد: 
»عدم توجه به این اصول در شرایط ناپایدار اپیدمی، مجدداً شرایط 

ناگواری را برای کشور رقم خواهد زد.«

مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در نامه ای به رؤسا و سرپرستان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی اهواز، بوشهر، هرمزگان، دزفول، آبادان، بهبهان 
و شوشتر نسبت به اتخاذ تدابیر الزم برای پیشگیری و مهار موج 

چهارم اپیدمی کووید۱۹ هشدار داد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، محمد اسماعیل مطلق در بخشی 
از این نامه آورده است: »با توجه به ارزیابی های میدانی و مذاکرات 
حضوری در خصوص موج چهارم اپیدمی کووید۱۹ و لزوم اتخاذ 
تدابیر الزم برای پیشگیری و مهار این بیماری مهلک، تعیین استراتژی 

و نقشه راه در این راستا در سال جاری و سال آتی با توجه به 
ایام و مناسبت های پیش رو )تعطیالت نوروز ۱۴۰۰، ماه مبارک 

رجب، شعبان، رمضان( مورد تاکید است.«
وی همچنین به تداوم آموزش عمومی در راستای افزایش آگاهی 
جمعیت تحت پوشش دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی ها در 
شناخت بیماری و پیشگیری از آن )استفاده از ماسک، شست وشوی 
مرتب دست ها، تاکید بر رعایت اصول بهداشت و مراقبت فردی، 
پرهیز از هرگونه تجمعات، ضرورت تعبیه مناسب تهویه در اماکن و 
فضاها( با همکاری صدا و سیما، بسیج جامعه پزشکی، روحانیون، 

بسیج محله ها، مساجد و سفیران سالمت تاکید کرد.
مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت در مدیریت کاهش خطر 
بالیا همچنین به افزایش انجام تست های کووید۱۹ به ویژه از 
اطرافیان بیمار )اعضای خانواده، فامیل و همکاران( و ضرورت 
بررسی مواجهه بیمار طی پنج روز گذشته و انجام نمونه گیری های 

خوشه ای اشاره کرد.
اولویت بندی جمعیت استان بر اساس گروه های سنی، افراد آسیب 
پذیر و زنان باردار تحت پوشش مراکز جامع خدمات سالمت و 
ارائه خدمات توسط تیم سالمت ) پزشک، کارشناسان بهداشتی، 
مراقبان سالمت و بهورزان( با همکاری بسیج محله ها بر اساس 

اصول PHC )نظام شبکه بهداشت( از دیگر موارد مورد تاکید و 
الزم االجرا در این نامه است.

 PHC اجرا و پیاده سازی طرح شهید سلیمانی و انطباق آن با اصول
در نظام شبکه، استفاده از معتمدان دارای نفوذ و پایگاه اجتماعی، 
روحانیون، شوراهای شهر وروستا، بسیج محله ها و ادارات برای 
مهار بیشتر همه گیری، ضرورت هماهنگی با معاونت بهداشت و 
درمان وزارت متبوع در اجرای پروتکل های درمانی واحد برای 
بیماران سرپایی و بستری با توجه به عالئم بیماری، فعال کردن 
اقامتگاه ها طی مدت قرنطینه بیماران نیز از دیگر مواردی است 
که مشاور معاون وزیر بهداشت از روسای دانشگاه های علوم 

پزشکی خواسته است.
مطلق همچنین بر تدوین پروتکل ویژه برای مهار بیماری با توجه 
به وضعیت حساس سه استان )خوزستان، بوشهر و هرمزگان( از 
نظر داشتن سواحل مرزی گسترده، تردد زیاد بین مرزی، وجود 
مراکز صنعتی نفت و پتروشیمی )پارس جنوبی و عسلویه( تجمع 
و تردد کارگری از این مناطق به تمام نقاط کشور و کشورهای 
همسایه نظیر عراق و حوزه خلیج فارس، وجود بازارچه های مرزی 
و گمرکات و تردد مسافران از اقصی نقط کشور برای خرید و 

گذران تعطیالت در فصول زمستان و بهار تاکید کرد.

هشدار نسبت به موج چهارم کرونا در استان های جنوبی
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