
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عنوان کرد خبـر

لزوم تغییرمعیارهای رنگ بندی کرونایی شهرها 
ماجرای اولین قرص مقابله با کرونا

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر لزوم تغییر معیار 
رنگ بندی های کرونایی در کشور، گفت: »اکنون معیار 
رنگ بندی در کشور وضعیت بیمارستان ها است، 
اما اگر بخواهیم روند اپیدمی را پیش بینی کنیم، باید 
به مولفه هایی مانند موارد مثبت روزانه، مراجعات 
سرپایی و پایش های ژنتیکی کووید و... توجه کرد.«

به گزارش سپید، علیرضا ناجی در گفت وگو با 
ایسنا درباره معیارهای رنگ بندی کرونا در کشور، 
گفت: »اکنون معیار رنگ بندی در کشور وضعیت 
بیمارستان ها است؛ یعنی تعداد و موارد مثبت بستری. 
این موضوع به این معناست که شاید نزدیک دو 
هفته تا یک ماه از بروز و پیش بینی اپیدمی کووید 

می توانیم عقب باشیم.«
وی افزود: »باید توجه کرد که موارد مثبت روزانه، 
مراجعات سرپایی و پایش های ژنتیکی کووید، مواردی 
است که در رنگ بندی موثر بوده و حتی شاید مهم تر 
باشند. بنابراین اگر بخواهیم روند اپیدمی را پیش بینی 
کنیم، باید این مولفه ها را داشته باشیم. این موضوع 
چندین بار در کمیته های علمی کووید مطرح شده 
که معیارهایمان را تغییر داده، بروز موارد بیماری را 
هم در تعیین رنگ بندی وارد کرده و رنگ بندی را 
بر اساس موارد بروز و واریانت های موجود و در 
گردش مشخص کنیم. این موارد باید وارد شود و بر 
اساس این موارد است که می توانیم پیش بینی زودهنگام 
کرده و زودتر اقدام کنیم و در این صورت بتوانیم بر 
اساس اطالعات درست به مبارزه با کووید بپردازیم.«

ناجی تاکید کرد: »البته هرچند گاهی در ایران دیده 
می شود که ممکن است این اطالعات را تا حدودی 
هم داشته باشیم و ببینیم، اما اقدام نمی کنیم. امیدوارم 
در دوره جدید، وزارت بهداشت آنقدر قدرت داشته 
باشد که بتواند دیگران را مجاب کند که کارها و 
نظرات کارشناسی را قبول کنند و اجرا شود. در دوره 
قبلی اقدامات کارشناسی تا حدودی انجام می شد، 
اما اجرا نمی شد و وزارت بهداشت را به عنوان مغز 
متفکر قبول نمی کردند. امیدوارم در دولت جدید به 
این مغز متفکر اهمیت داده شود. بنابراین معیارهای 
رنگ بندی و در دسترس بودن اطالعات و دخیل 
کردن افراد فنی و علمی بسیار مهم است و می تواند 

در کنترل کووید به ما کمک کند.«
وی درباره وضعیت واریانت های جدید، گفت: 
»واریانت  مختلف دیده می شود و در گوشه گوشه 
دنیا وجود دارند، اما تاکنون هیچ واریانتی نتوانسته 
است بر واریانت دلتا غالب شود. البته هیچکس 
هم نمی تواند گارانتی بدهد که از این به بعد، این 
اتفاق نیفتد. باید توجه کرد که وقتی واریانت های 
مختلف در کنار هم می چرخند، ممکن است که 
واریانت های جدیدی حاصل از ممزوج شدن آن ها 
ایجاد شود. بر همین اساس اصرار داریم که ابتدا 
باید با اقدامات درمانی و واکسیناسیون بیماری را 
تا حدی کنترل کنیم تا گردش ویرس کاهش یابد 

تا احتمال وقوع واریانت های جدید کمتر شود.«
ادامه صحبت هایش درباره قرص ضد  ناجی در 
شرکت  یک  سوی  از  که  مولنوپیراویر  ویروس 
داروسازی در آزمایشات بالینی برای مقابله با کرونا 
سودمند اعالم شده است، گفت: »یکی از بهترین 
داروهایی که تاکنون به دست آمده و بر ضد کووید 
ساخته شده، همین دارو است. این دارو اختصاصا 
برای کووید ساخته شده است و در مطالعات اثربخشی 
بسیار باالیی را هم در زمینه درمان و هم در زمینه 
پیشگیری نشان داده است. این دارو اختصاصا برای 
کووید ساخته شده و نتایج بسیار خوبی داشته و حتی 
روی واریانت های مختلف هم اعم از مو، دلتا و... 
کار کردند و روی آنها هم تاثیر زیادی داشته است.«

وی افزود: »امیدواریم با ورود این دارو به لیست 
داروهای ایران و واردات آن بتوانیم عملکرد مناسبی 
در این زمینه داشته باشیم. در عین حال شنیده ام که 
شرکت های داروسازی داخلی هم اقداماتی انجام 
دادند تا بتوانند مواد اولیه این دارو را تهیه کنند و 
دارو ساخته شود. در هر صورت ساخت این دارو 
یکی از موفقیت های بزرگ است. نتایج  مطالعه انجام 
شده برای این دارو، اینطور بوده که در ۵۰ درصد از 
مواردی که مورد استفاده قرار گرفته از بستری شدن 
و بیماری وخیم جلوگیری کرده است که عدد باال و 
نویدبخشی است. به نظر می رسد که FDA آمریکا 
آن را تایید کند و در این صورت همه کشورها به 
دنبال آن خواهند بود و ما هم از هم اکنون باید برای 

واردات یا تولید این دارو در داخل برنامه ریزی کنیم.«

سخنگوی ستاد مدیریت بحران کرونای شهرداری تهران گفت: 
»فاز دوم پویش »تهران دوباره جان می گیرد« از امروز آغاز می شود 
و قرار است، از ظرفیت  ۲۲ اتوبوس، ۲۲ ایستگاه مترو، ۲۲۰ 
مسجد و ۲۲ مرکز ثابت و ون برای واکسیناسیون استفاده شود.«
به گزارش سپید، علی نصیری از آغاز فاز دوم پویش »تهران 
دوباره جان می گیرد« خبر داد و افزود: »دومین فاز واکسیناسیون 
افراد آسیب دیده اجتماعی از امروز آغاز می شود و به مدت 

۲۲ روز ادامه خواهد داشت.«
او با بیان اینکه در فاز نخست پویش، واکسیناسیون ۱۲ هزار 
نفر  هزار  از ۲۰  بیش  امروز  اما  بود،  نفر هدف گذاری شده 
واکسینه شدند، گفت: »اقدام شهرداری تهران در بخش ون ها 
بسیار موفقیت آمیز بود، اما درباره »شهر واکسن های« ثابت و 
خودرویی به دلیل اینکه شاید بیشتر شهروندان واکسینه شده 

بودند، استقبالی که پیش بینی می شد، رخ نداد.«
به گفته سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران، بر اساس بررسی ها و توصیه شهردار تهران ۶ مرکز از 
۲۸ مرکزی که در حال فعالیت بود تعطیل شد و تعداد این 
مراکز به ۲۲ مرکز رسید. در واقع هم اکنون ۱۰ ون، ۱۰  مرکز 
ثابت و ۲ مرکز خودرویی واکسیناسیون در حال فعالیت هستند 

و ظرفیت به اندازه نیاز رسیده است.
نصیری از موفقیت تجربه ون ها در این پویش صحبت کرد 
و گفت: »بر این اساس مقرر شد در فاز دوم، عالوه بر اینکه 

این ون ها ُدز اول و یا دوم واکسیناسیون افراد آسیب دیده را 
از طریق سامانه ۱۳۷  به سایر شهروندان هم  انجام می دهد 
خدمت رسانی می کند. درواقع امکان درخواست واکسیناسیون 
کرونا در منزل برای اقشار خاص، توان یابان، سالمندان، ایثارگران 
و .... در مرکز تماس )میز خدمت( سرشماره ۱۳۷ با قابلیت 
پشتیبانی ۲۴ ساعته فراهم شده است که کادر پرستاری هم 
در ون ها برای اینکه آیا افراد متقاضی، واقعا نیاز به خدمات 

در منزل دارند، با خیر؟ حضور دارند.«
جانشین شهردار تهران در ستاد مدیریت بحران کرونای شهرداری، 
از به کارگیری ظرفیت اتوبوسرانی در این پویش خبر داد و 
منطقه  در ۲۲  اتوبوس  است ۲۲  قرار  فردا  »از  کرد:  تصریح 
شهرداری به عنوان »اتوبوس های زندگی« در ساعت های مشخص، 

کار واکسیناسیون انجام دهند. این اتوبوس ها دارای تجهیزات 
پزشکی و ارتباطی و برچسب های مشخص در بدنه هستند و 
تحت پویش »تهران دوباره جان میگیرد« فعالیت خواهند کرد.«
به گفته نصیری، در فاز دوم پویش »تهران دوباره جان می گیرد« 
به ظرفیت ایستگاه های متروی خدمت رسان در امر واکسیناسیون 

هم اضافه می شود و تعدادشان به ۲۲ ایستگاه می رسد.
او گفت: »همچنین قرار است در فاز دوم، از ظرفیت ۲۲۰ مسجد 
پرحمعیت و شاخص در ۲۲ منطقه تهران برای واکسیناسیون 
استفاده شود و در واقع ون های واکسیناسیون هر روز در یک 

مسجد مستقر می شود.«
سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، درباره 
بازه سنی واکسیناسیون کودکان کار هم توضیح داد: »واکسیناسیون 
کودکان کار که بازه سنی ۶ تا ۱۸ سال را دربرمی گیرد، بر اساس 
دستورالعمل های وزارت بهداشت انجام می شود و همانند سایر 

کودکان واکسیناسیون آنان هم صورت می گیرد.«
بنابر اعالم سایت شهر، نصیری درباره شناسایی افراد آسیب دیده 
بیان  ُدز دوم هم  برای تزریق  مانند کارتن خواب ها  اجتماعی 
کرد: »همه کارتن خواب ها بی هویت نیستند و حتی اگر کارت 
ملی ندارند، شناخته شده هستند، از طرف دیگر در پاتوق ها 
مجموع  در  اما  دارد.  وجود  شناسایی خاصی  هم روش های 
این شناسایی ها با کمک سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 

اجتماعی انجام می شود.«

جزئیات فاز دوم پویش »تهران دوباره جان می گیرد« تشریح شد

آغاز فاز دوم واکسیناسیون افراد آسیب دیده ازامروز
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