
عضو کمیته علمی کشوری کرونا هشدار داد خبـر

افزایش قطعی موارد کرونا در روزهای آتی
عضو کمیته علمی کشوری کرونا و رئیس بخش 
عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به وضعیت 
فعلی بیماری کرونا در کشور، گفت: »حتما در روزهای 
آتی افزایش موارد بیماری را خوهیم داشت اما تنها 
امیدواری ما این است که پیکی مشابه پیک پنجم 
برایمان رخ ندهد و بیماری در حد قابل کنترلی بماند.«
به گزارش سپید، پیام طبرسی در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره روند رو به کاهش کرونا، گفت: »البته پس 
از تجربه روند کاهشی، در حالت ثابتی مانده ایم که 
می تواند عاملی برای نگرانی باشد؛ اما امیدواریم با 

افزایش پوشش واکسیناسیون شرایط بهتر شود.«
وی افزود: »البته راهپیمایی اربعین، مراسمات آخر 
ماه صفر و سفرهای شکل گرفته در تعطیالت هفته 
گذشته تاحدودی ما را از نظر افزایش برخوردهای 
اجتماعی نگران می کند اما امیدواریم به افزایش بار 

بیماری منجر نشود.«
او علت ثابت ماندن روند کرونا را علی رغم گسترش 

واکسیناسیون، بازگشایی ها و افزایش برخوردها 
دانست و اظهار کرد: »ویروس از بین نرفته است 

و افراد مبتال می شوند و انتقال می دهند اما امیدواریم 
این انتقال مجدد سبب بروز موج جدید بیماری نشود.«

طبرسی تاکید کرد: »حتما در روزهای آتی افزایش 
موارد بیماری را خوهیم داشت اما تنها امیدواری 
ما این است که پیکی مشابه پیک پنجم برایمان رخ 

ندهد و بیماری در حد قابل کنترلی بماند.«
او درباره سامانه هوشمند مدیریت کرونا نیز بیان 
کرد: »وجود چنین سامانه ای به شدت الزم است 
تا افرادی که کرونا مثبت هستند از قرنطینه و منزل 
خارج نشوند. متاسفانه یک مشکل ما این است که 
افراد بیمار آزادانه در شهر تردد می کنند و عامل 
انتقال بیماری به سایرین می شوند، باید بتوانیم آنها 

را کنترل کنیم.«
وی درباره رنگبندی های کرونایی شهرها نیز اظهار 
کرد: »این رنگبندی ها بیشتر برای کارهای آماری 
است و برای واکنش سریع کارایی ندارد. زمانی که 
آمار در حال افزایش است متوجه نمی شویم و وقتی 
که وضعیت قرمز شد تازه به فکر می افتیم؛ درحالی 

که باید اقداماتی انجام دهیم که به آن فاز نرسیم.«

رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان اعالم کرد: »تزریق وکسن های 
سینوفارم و پاستوکووک بهترین انتخاب برای افراد زیر 18 بوده 
و هیچ عارضه جدی از این واکسن ها برای این بازه سنی گزارش 

نشده است.« 
به گزارش سپید، شروین بدر گفت: »در کمیته علمی کشوری 
مقابله با کرونا که جمعی از دانشمندان و متخصصان حضور دارند، 
واکسنی که برای کودکان فایده بیشتری دارد انتخاب شد. پایه واکسن 
سینوفارم ویروس غیرفعال است. واکسن پاستوکووک هم  پروتئین 
نوترکیب و واکسن مشترک ایران و کوباست که هر دو کشور سابقه 

طوالنی در تولید و صادرات واکسن دارند.«
این فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان بیان داشت: »در مطالعات 
انجام شده، مشخص شد این دو واکسن عوارض چندانی برای 
این افراد نداشته و فقط در هر چند ده هزار نفر عوارضی مانند 
درد محل واکسن و عوارض جزئی مانند اینها گزارش شده است.«

رئیس مرکز طبی کودکان ادامه داد: »با توجه به این که دو واکسن 
عوارض جدی ندارند به توصیه های ستاد علمی کرونا همه باید 
اعتماد کنند. برای اعتماد بیشتر خانواده ها هم باید گفت نمونه 
پلتفرم این واکسن ها در بسیاری از واکسن های فعلی که برای 

کودکان استفاده می شود وجود دارد.« 
بدر افزود: »کوبا، چین، امارات متحده عربی و برخی دیگر از 
کشورها که از همین واکسن ها برای کودکان و نوجوانان استفاده 

کرده بودند، امن بودنش را تایید کرده اند.«
این متخصص مغز و اعصاب کودکان گفت: »احتیاط این است که 
واکسنی که پارتیکل ویروسی زنده دارد مثل اسپوتنیک و آسترازنکا 
به افراد زیر 18 سال تزریق نکنند. کمیته علمی کرونا هم که 
منتخب اعضای هیات علمی دانشگاه ها هستند و تجارب زیادی 
درباره کودکان و بیماری های عفونی و ایمونولوژی دارند، این دو 

واکسن را معرفی کرد.« 

وی ادامه داد: »مستندات و گزارش های جهانی در کشورهایی که 
این واکسن ها استفاده شده نیز موجود است که موید این انتخاب 
درست است و امیدواریم خانواده ها با آرامش پروسه واکسیناسیون 

فرزندان خود را انجام دهند.«

رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان:

تزریق واکسن های سینوفارم و پاستوکووک بهترین انتخاب برای افراد زیر 18 است

بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بیمار  متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 1۹۴  بهداشت،  
کووید1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به 1۲۳ هزار و ۲۷۵ نفر رسید.
به گزارش سپید، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۲1 مهرماه 1۴۰۰ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، 1۲ هزار و ۲۹8 بیمار جدید مبتال 
به کووید1۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۶۹۹ نفر 
از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به ۵ 

میلیون و ۷۴۲ هزار و 8۳ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 1۹۴ بیمار کووید1۹ جان 

خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
1۲۳ هزار و ۲۷۵ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون ۲۶۴ هزار و ۷۷۵ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

۵ هزار و ۲۶ نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

تشخیص  آزمایش  و ۳۹۰  هزار  و ۵۶۳  میلیون   ۳۳ کنون  تا 
کووید1۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۷ شهر کشور در وضعیت قرمز، 1۰8 شهر در 
وضعیت نارنجی، ۲۴8 شهر در وضعیت زرد و 8۵ شهر در 

وضعیت آبی قرار دارند.

شناسایی ۱۲۲۸۹ بیمار جدید کرونا در کشور 

 1۹۴ تن دیگر جان باختند

شماره ۲۲۰۵۲ ۲۲ مهر 1۴۰۰


