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سخنگوی سازمان غذا و دارو تشریح کرد خبـر

چگونگی تشخیص کرونا  با  تست های سریع
تست رایگان در شبکه بهداشتی

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه مجموع 
تست های PCR و آنتی ژنی رپید تستی که در 
کشور انجام می شود، هنوز کمتر از ۶0 هزار تست 
در روز است، گفت: »تست های تشخیصی رپید 
به صورت  بهداشتی کشور  در شبکه  آنتی ژن 

رایگان انجام می شوند.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو با 
ایسنا درباره میزان کارایی و استفاده از تست های 
گفت:  کرونا  تشخیص  برای  آنتی ژن  رپید 
»تست های رپید آنتی ژن در شرایط حاضر، عمدتًا 
توسط مراکز بهداشتی انجام می شود. رپید تست 
مبتنی بر آنتی بادی هم هست که البته آن برای 
بیماری جایگاهی  اولیه  غربالگری و تشخیص 
ندارد. بنابراین تست های رپید آنتی ژن تایید شده 
از سوی وزارت بهداشت خریداری می شود و 
در شبکه بهداشتی کشور برای توسعه غربالگری 
و تشخیص زودهنگامی که عموما در قالب طرح 
شهید سلیمانی در کشور در حال انجام است، 

استفاده می شود.«
وی افزود: »طرح شهید سلیمانی مبتنی بر سه رکن 
مراقبت، نظارت و حمایت است. در رکن مراقبت 
تشخیص زودهنگام، اقدام درمانی زودهنگام و بعد 
مداخله زودهنگام است. بستری که این تشخیص 
زودهنگام را تسهیل کرد، همین تست های آنتی ژنی 
رپید تست بود که هم شناسایی افراد مبتال را تسهیل 

می کند، هم موارد تماس نزدیک را کنترل کرده و 
در عین حال افرادی را که به دلیل تماس نزدیک با 
فرد مبتال آلوده شده اند، تفکیک کرده و  ایزوالسیون 
آنها را انجام می دهد. این اقدامات روند شناسایی را 
تسریع کرده و این تسریع موجب قطع زنجیره انتقال 
بیماری خواهد شد و اثر آن را طی چند هفته ای که 
طرح شهید سلیمانی در کشور اجرا شد، در کاهش 
روند ابتال و به تبع آن کاهش میزان مرگ و میر 

ناشی از کووید-19 مشاهده کردید.«
جهانپور درباره میزان روزانه انجام تست رپید 

داد: »روزانه ظرفیت و  ادامه  آنتی ژن در کشور 
قابلیت انجام بیش از 80 هزار تست در کشور 
وجود دارد و حتی تا 100 هزار تست هم قابل 
افزایش خواهد بود، اما در حال حاضر لزوما این 
 PCR تعداد انجام نمی شود. مجموع تست های
و آنتی ژنی رپید تستی که در کشور انجام می شود، 
هنوز کمتر از ۶0 هزار تست در روز است. البته 
این آمار غیر از میزان تستی است که در  بخش 

خصوصی انجام می شود.«
وی درباره درصد خطای تست های رپید آنتی ژن 

نسبت به تست PCR در تشخیص کرونا گفت: 
»به هر حال هم تست های آنتی ژنی و هم تست های 
PCR احتمال پاسخ منفی کاذب دارند. البته ما 
این دو را باهم مقایسه نمی کنیم. زیرا هر یک از 
آن ها تقریبا کاربرد خاص خودشان را دارند، اما 
احتمال منفی کاذب در هر دو تست وجود دارد 

و مواردی هم مشاهده شده است.«
جهانپور تاکید کرد: »سعی شده تا این تست ها 
از تولیدکنندگانی تامین شود که بر اساس نظر 
آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو و انستیتو 
پاستور ایران، باالترین دقت را داشته باشند. حتی 
برخی از تولیدکنندگان داخلی این تست ها در 
کشور نتوانستند مجوزهای الزم را کسب کنند؛ 
چراکه بر اساس آزمایشات انجام شده، تست های 
تولیدی شان حساسیت الزم را نداشت. در عین حال 
تست هایی که تهیه می کنیم در داخل کشور تولید 
شده و مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار هستند. 
در عین حال ظرفیت افزون بر روزی 100 هزار تا 
120 هزار تست را در زمینه تست آنتی ژن داریم.«

وی تاکید کرد: »تمام تست آنتی ژنی در کشور 
در داخل کشورمان تولید می شود و حتی ظرفیت 
صادراتی داریم، اما فعال برای ایجاد یک دپوی 
تست های  ندادیم.  صادرات  اجازه  استراتژیک 
تشخیصی رپید آنتی ژن در شبکه بهداشتی کشور 

به صورت رایگان انجام می شوند.«

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۷هزار و 9۷۵ بیمار جدید 
کووید19 در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز جمعه تا شنبه 9 
اسفند 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷ هزار و 9۷۵ 
بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که ۴18 نفر 
از آن ها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در 

کشور به یک میلیون و ۶23 هزار و 1۵9 نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه 81 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵9 هزار و 980 نفر رسید.«

وی گفت: »خوشبختانه تا کنون یک میلیون و 38۶ هزار و ۵3۴ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«

الری ادامه داد: »سه هزار و ۷29 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.«

به گفته وی، تا کنون 10 میلیون و ۷93 هزار و ۷88 آزمایش تشخیص 
کووید19 در کشور انجام شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »در حال حاضر 11 شهرستان قرمز، 
32 شهرستان نارنجی، 2۵1 شهرستان زرد و 1۵۴ شهرستان آبی هستند.«
بندر ماهشهر، خرمشهر،  اهواز،  آبادان،  به گفته وی، شهرهای 
دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه 

در وضعیت قرمز قرار دارند.
الری گفت: »نمودار موارد بستری روزانه در برخی استان های کشور، 
همچنان دارای روند صعودی است و متاسفانه در هفته گذشته، شاهد 
افزایش نسبی در میانگین بروز موارد مثبت بستری و افزایش در میانگین 
بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری نسبت به هفته ماقبل هستیم.«
وی افزود: »11 شهرستان کشور همگی از استان خوزستان، همچنان 
در وضعیت قرمز بیماری قرار دارند. 32 شهرستان در وضعیت 
نارنجی، 2۵1 شهرستان در وضعیت زرد و 1۵۴ شهرستان در 

وضعیت آبی بیماری هستند.« الری ادامه داد: »در هفته گذشته 
بیشترین میزان بروز موارد مثبت بستری به ترتیب در استان های 
خوزستان، مازندران و سمنان و بیشترین میزان بروز موارد مرگ 
و میر ناشی از کرونا به ترتیب در استان های خوزستان، مازندران، 

گلستان و سمنان گزارش شده است.«
وی تاکید کرد: »متاسفانه به دنبال عادی انگاری شرایط بیماری در 
کشور، میزان رعایت پروتکل های بهداشتی طی روزهای اخیر با 
کاهش مواجه بوده است و استان های کردستان، آذربایجان غربی، 
سیستان و بلوچستان، گلستان، خوزستان و ایالم دارای پایین ترین 

میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور بوده اند.«
الری گفت: »با توجه به رابطه مستقیم و معنی دار میان کاهش عمل 
به توصیه های بهداشتی و افزایش موارد بستری و به دنبال آن افزایش 
در موارد مرگ و میر ناشی از کرونا، مطمئنا در صورت تداوم روند 
کاهش عمل به پروتکل های بهداشتی، کشور مجددا با خیز سهمگین 
و شدید بیماری مواجه می شود. امیدواریم مردم با پرهیز از هرگونه 
ساده انگاری و اهمال در رفتارهای فردی و اجتماعی کمک کنید تا 
به کمک همکاران نظام سالمت مانع از تکرار تجربیات تلخ گذشته 

شده و از ایجاد خیز چهارم بیماری در کشور جلوگیری کنیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۸۱ فوتی جدید کرونا در کشور
۷۹۷۵ بیمار دیگر شناسایی شدند


