2

کروان

 7مهر  1401شماره 2305

تفاوت کرونا با آنفلوآنزا چیست؟

با رسیدن فصل پاییز و سرما بسیاری از افراد نگران ابتال به
کرونا یا آنفلوآنزا هستند و هر عطسه و سرفهای را نشانه
ابتال میدانند ،رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماریهای
واگیر وزارت بهداشت درباره تفاوت این دو بیماری گفت:
«آنفلوانزا ناگهانی و با بدن درد شدید ،کوفتگی و تب باال
همراه است ،اما کرونا خفیفتر شروع شده و عالئم آن معموال
بعد از  ۲۴تا  ۴۸ساعت نمایان میشود».
به گزارش سپید ،ابراهیم قادری با بیان اینکه در این فصل
گردش ویروسها افزایش پیدا میکند ،گفت« :همه بیماریهای
عفونی تنفسی که از طریق راه تنفسی منتقل میشوند کم و

بیش دارای عالئم مشابهی هستند و تفاوتهایی نیز دارند».
وی افزود« :تفاوت آنفلوانزا با کرونا در این است که شیوع
آنفلوانزا خیلی پر سر و صدا و ناگهانی و با بدن درد شدید،
کوفتگی و تب باال همراه است ،اما کرونا حاالت موذیانهای
دارد و خفیفتر شروع میشود و معموالً عالئم آن بعد از
 ۲۴تا  ۴۸ساعت نمایان میشود».
این مقام مسئول با بیان اینکه سیستم بهداشتی وزارت کشور
برای افراد پرخطر و پرسنل بهداشت و درمان عالقمند به
تزریق واکسن ،واکسن آنفلوانزا تهیه کرده است ،گفت۹۰۰« :
هزار دوز واکسن آنفلوانزا برای سیستم بهداشتی تأمین شده

که شامل برخی گروههای پرخطر ،مادران باردار و پرسنل
بهداشتی که به شدت در خطر هستند فراهم شده و بقیه افراد
باید از بخش خصوصی تهیه کنند».
قادری در مورد نحوه پیشگیری از بیماری آنفلوانزا گفت:
«پیشگیری از آنفلوانزا مانند کروناست .کسی که بیمار میشود
باید مراقب باشد که دیگران را آلوده نکند ،ماسک بزند ،موقع
سرفه و عطسه دستمال کاغذی استفاده کند ،دستگیرههای
در را لمس نکند ،از دست دادن و روبوسی پرهیز کرده
و مایعات گرم و داروهای تجویز شده توسط پزشک را
مصرف کند».ایسنا

شناسایی  ۲۶۲بیمار جدید مبتال به کرونا در کشور
بنا بر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت،
از روز سهشنبه تا چهارشنبه هفت بیمار مبتال به کووید ۱۹در
سراسر کشور جان خود را از دست دادند و  ۱۶۱نفر از بیماران
مبتال نیز در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت درمان
قرار دارند.
به گزارش سپید ،مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت
بهداشت با اعالم آمار موارد فوتی و ابتالی جدید به کرونا در روز
چهارشنبه ششم مهرماه اعالم کرد که از روز سهشنبه تا چهارشنبه
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۶۲ ،بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شده که از این تعداد  ۷۸نفر در
بیمارستانهای بستری شدهاند .با حساب آمار مبتالیان اخیر شمار
بیماران مبتال به کووید ۱۹در کشور از زمان شناسایی اولین مورد
تا کنون به هفت میلیون و  ۵۴۷هزار و  ۹۶۸نفر رسیده است.
متاسفانه هفت بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشور جان خود را
از دست دادند و بر این اساس مجموع جانباختگان این بیماری

در کشورمان به  ۱۴۴هزار و  ۴۱۶نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون هفت میلیون و  ۳۲۵هزار و  ۵۹نفر از بیماران
از این بیماری بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .در
حال حاضر  ۱۶۱نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخشهای
مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت درمان قرار دارند.
بر اساس آنچه که روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم کرده
است ،تا کنون  ۵۴میلیون و  ۸۷هزار و  ۸۹آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
وزارت بهداشت درباره میزان واکسن کرونای تزریق شده در
کشور نیز اعالم کرد که تا کنون  ۶۵میلیون و  ۸۱هزار و  ۶۸۵نفر
دوز اول واکسن کرونا ۵۸ ،میلیون و  ۴۸۰هزار و  ۶۵۷نفر دوز
دوم واکسن کرونا و  ۳۱میلیون و  ۲۰۷هزار و  ۹۱۵نفر دوز سوم
و باالتر واکسن کرونا را تزریق کردهاند ،با این حساب مجموع
واکسنهای تزریق شده در کشور به  ۱۵۴میلیون و  ۷۷۰هزار و
 ۲۵۷دوز رسیده است.

