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ادامه از صفحه 16
عدم توجه به زمان بین افزایش تعداد
ابتال و مرگ
وی همچنین با اشاره به دو رقمی شدن مرگهای
ناشی از کرونا در کشور ،گفت« :این اتفاق باید
رخ میداد ،اما به جای آبانماه من انتظار داشتم
که در اواخر مهرماه این موضوع رخ دهد چرا
که یکماه زودتر تعداد موارد جدید کاهش
پیدا کرد .با این حال اگر این ویروس وارد
ایران شود یا به دلیل سهلانگاری و بازگشایی
مدارس تعداد موارد جدید افزایش پیدا کرد،
یکماه پس از آن تعداد مرگها نیز افزایش پیدا
میکند .متأسفانه نه مردم نه مسئولین و نه حتی
کارشناسان به این موضوع توجه نمیکنند و
چون مرگها افزایش پیدا نمیکند مداخلهای
هم نمیکنند و بازگشاییها را ادامه میدهند.
این مسأله موجب میشود که یا یک تصمیم
شتابزده بگیریم یا یک اقدام را شتابزده
کنار بگذاریم».
وی در ادامه با اشاره عدم ارتباط تنگاتنگ
ستاد ملی کرونا و کمیته علمی کرونا ،گفت:
«انتظار این است که ستاد ملی کرونا به کمیته
علمی به عنوان بازوی علمی خود نگاه کند،
به کمیته سوال دهد و از آن پاسخ ،تحلیل و
نقد بخواهد و بازخورد بدهد ،اما استنباط من
این است که کمیته علمی به صورت موازی
کار خود را انجام داره و ستاد ملی کرونا
نیز بر اساس شواهدی که خود دارد تصمیم
میگیرد .اگر ستاد ملی ساختار کمیته علمی
را قبول دارد باید اینگونه عمل کند ،اگر هم
اعتقاد ندارد باید به وزارت بهداشت بگوید
تا آن را تعطیل دهد».
یونسیان با اشاره به احتمال درگیری کودکان
با ویروس اومیکرون نیز گفت« :اینکه بیشتر
بچهها درگیر این واریانت شدهاند به این دلیل
است که آنها کمتر واکسن تزریق کردهاند و
هنوز مصون نشدهاند .با این حال فارغ از این
موضوع باید در این شرایط یک یا دو هفته
مدارس و دانشگاهها را تعطیل کنیم و از بستر

ناجی :بازگشاییهای
همزمان هم در این شرایط
مقداری خطرناک بوده و
میتواند منجر به گسترش
بیماری شود .وقتی که جامعه
باز شده و تراکم ایجاد
میشود،احتمال انتقال
ویروس بیشتر میشود
دیجیتال کار را ادامه دهیم یا عملکرد ویروس
شناسایی شود و ویروس از طبقهبندی نگران
کننده خارج شود و به سوی تحت مراقبت
منتقل شود .البته باید گفت که نگران کننده
بوده این ویروس به لحاظ تعداد جهشهای
زیادی است که در آن رخ داده است و با
طبقهبندی نگران کننده دیگر واریانتها که

به لحاظ شواهد ،عوارض و نتایج طبقه بندی
شده بودند متفاوت است».
خطر بازگشاییهای همزمان
عالوه بر یونسیان ،علیرضا ناجی ،رئیس مرکز
تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی نیز نگرانی خود را از
همزمانی اومیکرون و بازگشاییها ابراز کرد
و به ایسنا ،گفت« :با وجود شناسایی واریانت
اومیکرون به عنوان یک واریانت نگرانکننده
در جهان ،نگرانی از بازگشاییهای همزمان و
در عین حال درصد پایین رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،بهحق است .باید توجه کرد که در
حال حاضر تمام کشورها شرایطشان را با توجه
به شناسایی اومیکرون تغییر دادهاند .بسیاری
از کشورها مجددا به محدودیتهای شدید
بازگشتند .همچنین بحث ممانعت از مسافرت
در برخی کشورها مجددا ایجاد شده است».
ناجی گفت« :البته درست است که از کشورهای
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آفریقایی به عنوان منشاء اومیکرون صحبت
میکنیم ،اما باتوجه به گستردگی این ویروس ،به
طور کلی نمیتوانیم روی کشور خاصی دست
گذاشته و اعالم کنیم که ممانعت مسافرت از
فالن کشور انجام شود .بلکه باید برای تمام
مسافرانی که وارد کشور میشوند ،تست مجدد
انجام داده و آنها را قرنطینه کنیم».
وی تاکید کرد« :در عین حال بازگشاییهای
همزمان هم در این شرایط مقداری خطرناک
بوده و میتواند منجر به گسترش بیماری شود.
وقتی که جامعه باز شده و تراکم ایجاد میشود،
احتمال انتقال ویروس بیشتر میشود .حال اگر
واریانتی مانند اومیکرون وارد کشور شود،
باتوجه به اینکه واریانتی است که میتواند از
سیستم ایمنی و واکسیناسیون فرار کند ،اصال
عاقالنه نیست که این اقدامات و بازگشاییهای
همزمان انجام شود .بنابراین باید اطالعات
دنیا را مرور کرده و خودمان هم اطالعات
تولید کنیم .باید نظارتمان بیشتر شده ،پایش
ژنتیکی کووید را افزایش داده و توجه بیشتری
به شرایط کووید  ۱۹در دنیا داشته باشیم و
اجازه ندهیم که اتفاقاتی که در پیکهای چهارم
و پنجم برایمان رخ داد ،در پیک دیگری با
اومیکرون تکرار شود».
وی همچنین اظهار کرد« :جدای از اومیکرون،
تا زمانیکه سطح واکسیناسیونمان را باال نبریم،
بازگشاییهای همزمان توصیه نمیشود .در
حال حاضر باید باالی  ۹۰درصد جامعه علیه
کرونا واکسینه شوند».
ناجی گفت« :توصیه سازمان جهانی بهداشت بر
این است که درست است که در خالء اطالعاتی
در زمینه اومیکرون به سر میبریم،اما یکسری
توصیهها مانند پایش بیشتر در کشورها ،تاکید
مجدد بر اجرای دستورالعملهای بهداشتی
شامل ماسک زدن ،حفظ فاصله اجتماعی،
عدم ورود به تجمعات و قوانین درست و
بررسی مبادی ورودی اعم از هوایی ،زمینی
و دریایی بسیار مهم است و باید بیش از
پیش انجام شوند».

