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خبـر

مختاری ،عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا تاکید کرد

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا ضمن
تاکید بر اینکه کرونا در کشور به روند کنترل کنندهای
رسیدهاست،گفت«:باوجوداینکهخیلیبهشرایطمان
خوشبین و امیدوار هستم ،ولی حداقل نیاز است که
دو هفته این حالت آرامش طی شود تا نفس راحتی
بکشیم؛ به همین دلیل هنوز زود است که رعایت
پروتکلها را کاهش دهیم».
به گزارش سپید ،مجید مختاری در گفتوگو با
ایسنا ،با اشاره به شرایط مطلوب فعلی کرونا در
کشور گفت« :آمار بستری ،آی سییو ،ابتال و مرگ
و میر در شرایط کنترل شده است و در روند خوبی
از نظر بیماری قرار داریم .مقداری نوسان داریم ،اما
این نوسانات خطرناک و هشداردهنده نیست .برخی
میخواهند پاندمی را در کشورهای خود پایان یافته
اعالم کنند که این موضوع غلط است؛ زیرا کشورها
با یکدیگر در ارتباط هستند و اتمام پاندمی در یک
کشور نمیتواند اتمام پاندمی جهانی باشد».
وی افزود« :اکنون داریم میبینیم که در چین و برخی
کشورهای دیگر تعداد موارد بیماری بسیار زیاد است
و به همین دلیل با وجود اینکه خیلی به شرایطمان
خوشبین و امیدوار هستم ولی حداقل نیاز است که
دو هفته این حالت آرامش طی شود تا نفس راحتی
بکشیم؛ به همین دلیل هنوز زود است که رعایت
پروتکلها را کاهش دهیم و زود است که دچار
عادی انگاری در شرایط جامعه شویم».
عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا تاکید کرد:
«رفتار ویروسهایی مثل کرونا و آنفلوآنزا غیرقابل

خبـر

بیماری هنوز تمام نشده است

پیشبینی است .بیش از یکصدسال گذشته وقتی که
آنفلوآنزای اروپایی سراسر دنیا را گرفت ،بشر دچار
همین اشتباه شد و فکر کرد پاندمی تمام شده است؛
در صورتی که پس از آن غافلگیر شد و مرگ و
میرهای زیادی بعد از پایین آوردن سپرها در مقابل
بیماری رخ داد؛ پس نباید این اشتباه تکرار شود».
وی درباره علت عدم بروز موجهای بیماری پس
از تعطیالت نوروز علیرغم هشدارها نسبت به
سفرها و دید و بازدیدهای نوروزی ،تصریح کرد:
«چند سویه از اومیکرون بروز کرده است و این

سویههای ترکیبی از  BA۱و  BA۲خوشبختانه
با وجود این که سرایتپذیری بیشتری دارند ،اما
کشندگی بیشتری ندارند .به نظر میرسد روندی که
در کشورهای شبیه ایران میبینیم ،ایجاد ایمنی زیاد
در سطح جامعه است؛ یعنی تعداد زیادی از مردم
اومیکرون را بسیار خفیف گرفتند و به نظر میرسد
ایمنی وسیعی ایجاد شده است».
عضوکمیتهعلمیکشوریمقابلهباکروناتاکیدکرد«:از
طرفیفراموشنکنیدکهواکسیناسیوندرایرانیکیاز
موفقیتهایبزرگبودهاستوایرانجزوکشورهای

برتر واکسیناسیون است؛ پس ایجاد ایمنی عمومی به
واسطه ابتالی افراد به اومیکرون و واکسیناسیون را
میتوان علت عدم افزایش آمار دانست».
مختاری در خصوص احتمال بروز موج هفتم کرونا
در کشور تصریح کرد« :پاسخ به این سوال بسیار
سخت است .در چین تعداد مبتالیان به طور غیر
مترقبهای افزایش یافته است .اگر قرار باشد با سویه
جدیدی از کرونا مواجه شویم که توانایی بیشتری
داشته باشد ،شرایط بد و غیر قابل پیشبینی خواهیم
داشت؛ ولی اگر با همین روند پیش رویم و گرفتار
سویههای ترکیبی نشویم ،به احتمال زیاد پیکهای
بعدی وحشتناکی نخواهیم داشت».
وی در خاتمه بیان کرد« :اکنون سویههای دیگری
که قرابت زیادی به اومیکرون دارد در کشورهای
دیگری مشاهده شده است .به عنوان مثال در شهر
المبوردی ایتالیا اخیرا تعداد زیادی از این موارد دیده
شده است و حدود  ۳۵درصد مواردشان از این سویه
جدید است ،ولی این نویدبخش است که این سویه
بستری بیمارستانی وبخش «آیسییو» را افزایش
نداده است .در سایر کشورها نیز زیر یک درصد
از این سوی ه نسبتا جدید گزارش شده است؛ پس
در حال حاضر ایجاد شرایط هراس انگیز درست
نیست؛ زیرا امیدواریم اگر با این روند پیش رویم و
واکسیناسیون را با قدرت ادامه دهیم ،به احتمال زیاد
مشکلی نخواهیم داشت .خوشبختانه این سویهها به
واکسن حساس هستند و احتماال به آنتیبادیهای
امیکرونی هم حساس خواهند بود».

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

شرایط مطلوبی در راستای کنترل بحران در کشور حاکم است

رئیسدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی،براهمیت
تالش و ایثار مدافعان سالمت در کاهش آمار کرونا
در کشور تاکید کرد.
به گزارش سپید ،علیرضا زالی اظهار کرد« :در
طول سالهای اخیر فعالیتهای جهادگران ،تبلور
ایثارگرانهای را در مسیر کمک به مردم جامعه رقم
زده است».وی در ادامه با اشاره به حضور مؤثر بسیج
اساتید در میدان مقابله با پاندمی عنوان کرد« :تمامی
اعضای بسیج ،از همان روزهای آغازین کرونا در
کنار مردم تهران و به ویژه شهروندانی که درگیر
تکانههای ناشی از ابتال به کرونا بودند ،ایستادند».
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد:
«به همت مدافعین سالمت و پاسداشت خون مطهر

شهدای مدافع سالمت ،شرایط مطلوبی در راستای
کنترل بحران در کشور حاکم است».
زالی از کاهش تعداد فوتیها در کشور به  ۳نفر
خبر داد و اظهار کرد« :مقایسه این آمار با چنین
روزهایی در سال گذشته و سال ابتدایی آغاز همه
گیری ،زحمات همکاران و کنشگران سپیدپوش
عرصه سالمت را در کنترل نسبی کرونا بیش از
پیش نمایان میکند».
وی اظهار کرد« :به همت خداوند ،رادمردان عرصه
سالمت با مشارکت سازنده و عالمانه مردم به ویژه
درامرواکسیناسیون،دستاوردبزرگیدرزمینهکنترل
بحران حاصل شده است».زالی با اشاره به اینکه وجه
تسمیه لشکر خوبان در تجلی عناوین و مصادیق

شهدا آورده شده است ،گفت« :جهادگران آسمانی،
شهدای مدافع سالمت و شهدای امنیت ،حرم و دفاع
مقدس و تمام افرادی که در کسوت شهید عامل
تنومندی درخت سربلند جمهوری اسالمی شدند،
لشکر خوبان نام دارند».
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در
کالنشهر تهران ،از شهادت  ۳۰۰مدافع سالمت
از آغاز پاندمی تاکنون خبر داد و گفت« :با تکمیل
پوشش واکسیناسیون کادر بهداشت و درمان ،این
آمار روند نزولی داشته است .البته شهدای مدافع
سالمت تجلیبخش قله ایثارگری همکاران در
سیستم بهداشت و درمان هستند و سایر همکاران
نیز در این عرصه به دلیل مواجهه مستقیم با ویروس

۸فوتیو۳۸۵بیمارجدیدمبتالبهکرونادرکشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت ،از روز پنجشنبه تا جمعه
متاسفانه  ۸بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند
و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به ۱۴۱
هزار و  ۲۰۹نفر رسید.
بهگزارشسپید،ازروزپنجشنبهتاجمعه ۲۳اردیبهشت
ماه  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی۳۸۵ ،
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی و
 ۶۷نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون و
 ۲۲۷هزار و  ۴۲۸نفر رسید.
متاسفانه  ۸بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند

و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۴۱هزار و
 ۲۰۹نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون  ۷میلیون  ۱۶هزار و  ۶۷۷نفر
از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص
شدهاند ۷۶۳.نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در
بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تاکنون ۵۱میلیونو ۶۹۵هزارو ۷۸۵آزمایشتشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
درحالحاضر۰شهرستاندروضعیتقرمز۴،شهرستان
در وضعیت نارنجی ۳۱۹ ،شهرستان در وضعیت زرد و

 ۱۲۵شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
تا کنون  ۶۴میلیون و  ۴۲۵هزار و  ۶۱۰نفر دوز
اول ۵۷ ،میلیون و  ۶۹۰هزار و  ۹۷۵نفر دوز دوم
و  ۲۷میلیون و  ۲۸۹هزار و  ۹۷۶نفر نیز دوز
سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کردهاند.
به این ترتیب مجموع واکسنهای تزریق شده
در کشور به  ۱۴۹میلیون و  ۴۰۶هزار و ۵۶۱
دوز رسید.
همچنین از روز پنجشنبه تا جمعه  ۱۶هزار و ۲۲
دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

دچار مشکالت جسمی و روحی و چالشهای
متعدد اجتماعی و خانوادگی شدند».
به گزارش فارس ،زالی اظهار کرد« :شهدای مدافع
سالمت گل سرسبد ایثار و جلوه پرشکوه کنار
مردم ایستادن ،هستند .مدافعان آسمانی سالمت نیز
عضوی از این لشکر خوبان محسوب میشوند».

