
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با اشاره به وضعیت کنونی ایران در برابر 
اپیدمی ها، بر تجدید ساختار نظام سالمت برای 

مقابله با پاندمی ها در آینده تاکید کرد.
به گزارش سپید، حمید سوری در گفت وگو با 
ایلنا در مورد وضعیت بیماری های تنفسی اظهار 
کرد: »ما هر سال آنفلوآنزای فصلی را داشته ایم 
با این حال طی دو سال گذشته به دلیل استفاده 
بروز  میزان  مردم،  از  بسیاری  توسط  ماسک  از 
آن به شدت کاهش پیدا کرد، با این حال امسال 
این امکان که شیوع باالی این بیماری و سایر 

عفونت های تنفسی را ببینیم بسیار باال است.«
میزان شیوع  اینکه کاهش  بیان  با  وی همچنین 
کرونا در ایران و جهان نوعی کنار آمدن ویروس 
»این کنار آمدن دو  اظهار کرد:  انسان است،  با 
طرفه بوده است، ویروس برای ادامه حیات خود 
به انسان به عنوان میزبان نیاز دارد و از آن سو 
انسان هم وقتی به تنگنا می افتد و بیماری جان 
او را به خطر می اند به تکاپو می افتد تا جان خود 
را حفظ کند، بنابراین این تالش دو جانبه موجب 
رسیدن به تعادل شده است. اگرچه هنوز تعداد 
مبتالیان به این ویروس زیاد است با این حال 
شدت بیماری بسیار کمتر است و برای جامعه 

بشری دیگر نگران کننده نیست.«

که  پیشینه ای  اساس  »بر  شد:  یادآور  سوری 
این  که  می رود  امید  دارند  تنفسی  بیماری های 
توافق دو جانبه انسان و ویروس تداوم پیدا کند 
مگر اینکه باز شرایطی از جانب انسان یا تغییراتی 
در ویروس به وجود آید. وقتی اپیدمی در یک 
جامعه به وجود می آید که یک عامل بیماری زا 
وارد جامعه شده یا حوادثی مانند سیل زلزله و .. به 
وجود  آید، در پی آن تعادل جامعه به هم خورده 
و رعایت بهداشت کمتر شده و زیرساخت های 

بهداشتی نیز دچار آسیب می شوند.«
وی تأکید کرد: »االن دغدغه اصلی متوجه نظام 
سالمت است و نباید حس عادی شدن شرایط 
وزارت  درون  به  دارد  وجود  جامعه  در  که 
این فرصت  از  باید  پیدا کند و  بهداشت رخنه 
برای بازمهندسی ساختار خود و ساختار مقابله 

با اپیدمی ها استفاده کند.«
سوری بیان کرد: »باید از تجارب گذشته درس 
بگیریم، ما کارآمدی الزم را برای مقابله با اپیدمی ها 
نداریم. بر اساس برآوردهای جهانی دنیا آبستن 
اپیدمی های بعدی است و این در جوامعی مانند 
ما که زیرساخت های بهداشتی و درمانی در آن 
چندان نظام مند نیستند استعداد جامعه را برای 

این موضوع افزایش می دهد.«
نیازمند یک تجدید  ما  یادآور شد: »کشور  وی 

ساختار در نظام سالمت خود و ارزیابی مجدد 
است.«

سوری بیان کرد: »در این اپیدمی که هنوز درمان 
اختصاصی برای کووید وجود نداشت و هنوز هم 
نداریم بیش از 90 درصد بودجه خود را صرف 
خدمات درمانی کردیم و بودجه بخش بهداشت 

و پیشگیری ضعیف و نحیف بود.«
وی ادامه داد: »ساختار نظام سالمت ما هنوز بر 
مبنای واحد بیماری ها است مثال واحد ایدز یا 
واحد سل داریم، این واحدها شاید در دهه 60 که 

شبکه های بهداشتی و درمانی را به وجود آوردیم 
جواب می داد اما جوابگوی شرایط حاضر نیست، 
ما نتوانستیم شرایط شبکه بهداشت را در سطح 
دو و سه تقویت و تکمیل کنیم و از سوی دیگر 
الگوی بیماری ها هم دیگر مانند چهل سال قبل 
نیست به همین دلیل نیاز است که هوای دیگری به 
وزارت بهداشت و نظام سالمت تزریق شود. من 
تجدید ساختار نظام سالمت و وزارت بهداشت 
را به عنوان یک ضرورت و اولویت برای مقابله 

با پاندمی های آتی ضروری می دانم.«
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تا  شنبه  روز  از  بهداشت،  وزارت  اعالم  بنابر 
یک شنبه ۴۰۰ بیمار کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شدند و متاسفانه در این بازه زمانی ۱۰ نفر نیز 

جان خود را از دست دادند.
به گزارش سپید، از روز شنبه تا یک شنبه ۱۰ مهرماه 
۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۰۰ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 

و ۱۳۹ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون 
و ۵۴۹ هزار و ۵۸۶ نفر رسید.

متاسفانه ۱۰ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۴۳۹ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون ۳۲۶ هزار و ۲۴۶ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.
۱۴۴ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار 

دارند.
تا کنون ۵۴ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۴۳۸ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

همچنین تا کنون ۶۵ میلیون و ۸۷ هزار و ۶۶۷ نفر 
دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۶۹۰ نفر دوز 
دوم و ۳۱ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۷۰۸ نفر، دوز 

سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ 

میلیون و ۸۰۷ هزار و ۶۵ دوز رسید.
همچنین از روز شنبه تا یک شنبه نیز ۱۰ هزار و ۳۷۷ 
دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

در  شهرستانی  هیچ  حاضر  حال  در  همچنین 
وضعیت قرمز نیست و ۱۶ شهرستان در وضعیت 
نارنجی، ۲۰۰ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۳۲ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

طبق اعالم وزارت بهداشت، 
کرونا تا ظهر یک شنبه )۱۰ 
میلیون  هفت  مهر ۱۴۰۱( 
و ۵۴۹ هزار و ۵۸۶ نفر را 
در ایران بطور قطعی مبتال 
کرده و در مجموع تا این 
روز ۱۴۴ هزار و ۴۳۹ نفر را 
به کام مرگ کشانده است. 
از سوی دیگر، هفت میلیون 
و ۳۲۶ هزار و ۲۴۶ نفر در 
ایران تاکنون بهبود یافته اند. 
می دهد طی  نشان  آمارها 
۱۰ روز اخیر )۱ تا ۱۰ مهر 
۱۴۰۱( به طور متوسط هر 
ساعت ۱۶ نفر در ایران مبتال 
شده اند و کمتر از یک نفر 
در هر ساعت بر اثر کرونا 
جان باخته است. در همین 
بازه در هر ساعت ۱۴ نفر نیز 

بهبود یافته اند.
این  در  سپید،  گزارش  به 
اینفوگرافیک روند شیوع 
یک  طی  ایران  در  کرونا 
ماه اخیر )از ۱۰ شهریور تا 
۱۰ مهر ۱۴۰۱( را مشاهده 

می کنید.

۱۰ فوتی و شناسایی ۴۰۰ 
بیمار جدید کرونا در کشور

روند کرونا در ایران از
 ۱۰ شهریور تا ۱۰ مهر


