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سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح کرد

یک روز بدون فوتی دیگر 

نادرست بودن رنگ بندی شهرها بر مبنای میزان جانباختگان و بستری ها

بروز پیک بعدی کرونا بستگی به سطح ایمنی بدن یا واریانت های احتمالی دارد

هیچ  گذشته،  ساعت   24 طول  در 
کشور  در  کووید19  به  مبتال  بیمار 
جان خود را از دست نداد و مجموع 
عدد  در  بیماری،  این  باختگان  جان 

141 هزار و 390 نفر ماند.
به گزارش سپید، از دیروز تا امروز 
11 تیرماه 1401 و بر اساس معیارهای 
جدید  بیمار   2۵1 تشخیصی،  قطعی 
مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 

و ۶۵ نفر از آنها بستری شدند.
بیماران کووید19 در کشور  مجموع 
به ۷ میلیون و 23۸ هزار و ۸40 نفر 

رسید. خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون 
۶3 هزار و 49 نفر از بیماران، بهبود 
ترخیص  بیمارستانها  از  یا  و  یافته 

شده اند.
19۵ نفر از بیماران مبتال به کووید19 
ویژه  های  مراقبت  های  بخش  در 
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. 
و  هزار   ۶29 و  میلیون   ۵2 کنون  تا 
113 آزمایش تشخیص کووید19 در 

کشور انجام شده است.
و  هزار   ۶4۷ و  میلیون   ۶4 کنون  تا 
4۸۸ نفر ُدز اول، ۵۸ میلیون و 921 

نفر ُدز دوم و 2۷ میلیون و ۷۵4 هزار 
کرونا  واکسن  سوم  ُدز  نفر،   1۷2 و 
را تزریق کرده اند و مجموع واکسن 
 1۵0 به  کشور  در  شده  تزریق  های 
میلیون و 402 هزار و ۵۸1 ُدز رسید.
در شبانه روز گذشته ۸ هزار و 3۵۸ 
تزریق  کشور  در  کرونا  واکسن  ُدز 

شده است.
در حال حاضر 0 شهرستان در وضعیت 
قرمز، 0 شهرستان در وضعیت نارنجی، 
10۵ شهرستان در وضعیت زرد و 343 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی گفت: »در حال حاضر باید پروتکل های 

انجام دهیم.« بیماریابی را دقیق تر 
به گزارش سپید، حمید سوری گفت: »متاسفانه 
بررسی ها نشان می دهد که جواب تست کرونای 
است.  مثبت  استانی  مسافران  از  درصد   40
انتقال  و  ویروس  چرخش  سبب  افراد  این 
بدون  مسافران  از  برخی  می شوند.  بیماری 
است.  خفیف  بیماری شان  و  هستند  عالمت 
رنگ بندی شهرها و تحلیل ها، بر مبنای میزان 
جانباختگان و بستری ها در کشور است که این 

نوع بررسی کامال نادرست است.«
به گفته وی در حال حاضر باید پروتکل های 
باید ورود  دهیم.  انجام  دقیق تر  را  بیماریابی 
از  دقیق تر  به صورت  را  از کشور  و خروج 
کنیم.  کنترل  تست  انجام  و  یابی  بیمار  نظر 
معتقدم، تمام مسافرانی که از مناطق پرخطر 
گرفته  تست  آنها  از  می شوند،  کشور  وارد 

لذا  می گیرند  قرار  مراقبت  تحت  و  می شود 
باید مکانیسمی ایجاد شود تا انجام تست در 
تردد در  پیدا کند و همچنین  افزایش  مرزها 
مرزها از نظر شناسایی بیماران مدیریت شود.«
سوری گفت: »ما اطالعات درستی از میزان 
دقیق بیماران مبتال به کرونا در دست نداریم 
و معتقدم که باید بیمار یابی و شناسایی بهتر 
از گذشته انجام شود. بیماران شناسایی شده 
افرادی هستند که به خاطر بیماری خفیف در 
مراکز بهداشتی تست انجام داده اند و جواب 

تست آنها مثبت شده است.«
وی گفت: »در حال حاضر نوسانات ابتال به 
افزایش  و  است  زیاد  دنیا  در  کرونا  بیماری 
به  آفریقا  و  جنوبی  آمریکای  از  ابتال  میزان 
در  است.  کرده  پیدا  گسترش  منطقه  سمت 
میزان  کویت  و  پاکستان  مانند  کشورهایی 

موارد ابتال زیاد شده است.«
به  ابتال  میزان  »افزایش  گفت:  سوری 

که  است  کرونا  ویروس  رزمایش  نوعی 
ویروس  این  احتمالی  حمالت  مراقب  باید 
باشیم. کارشناسان نباید اپیدمی را تمام شده 

در نظر بگیرند زیرا می تواند منجر به عادی 
انگاری مردم شود.«باشگاه خبرنگاران جوان

مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رئیس 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: 
»عالوه بر بیماری کرونا نگران آنفلوانزا در 

پاییز و زمستان هستیم.«
به گزارش سپید، ابراهیم قادری گفت: »در 
حال حاضر پیش بینی در خصوص بروز پیک 
بعدی بیماری کرونا در کشور سخت است 
اما ویروس کرونا به دلیل کاهش احتمالی 
سطح ایمنی بدن مردم و یا ورود واریانت های 
جدید ممکن است باعث بروز احتمالی پیک  

کرونا در کشور شود.«
به گفته وی در حال حاضر تاب آوری سیستم 
بهداشت و درمان کشور کاهش پیدا کرده 
است و اگر به موقع باز توانی نشود در هنگام 
بروز پیک بعدی دچار مشکل خواهیم شد.
وی گفت: »امکان ایجاد پیک در ایران وجود 

دارد و ما نگران بیماری آنفلوانزا در پاییز و 
زمستان سال جاری عالوه بر بیماری کرونا 
هستیم. به طور کلی باید بیماری کرونا را 
باید  بیشتر  در سراسر کشور رصد کنیم و 
مراقب گردش ویروس کرونا در ایران باشیم.«
مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رئیس 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: 
برای  کرونا  واکسن  چهارم  نوبت  »تزریق 
گروه های پرخطر و کادر بهداشت و درمان 
کمیته  نظر  اساس  بر  و  است  شده  شروع 
علمی کشوری کرونا تزریق دوز چهارم ویژه 
مردم عادی انجام می شود. توصیه وزارت 
دستور  که  است  این  مردم  به  بهداشت 
را  ماسک  زدن  مانند  بهداشتی  العمل های 

رعایت کنند.«باشگاه خبرنگاران جوان

کروان

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:


