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وزارت بهداشت اعالم کرد از روز جمعه تا شنبه 34 بیمار 
جدید کرونایی در کشور شناسایی شده است.

به گزارش سپید، از روز جمعه تا شنبه ۵ آذر 1401 و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 34 بیمار جدید مبتال به 
کووید1۹ در کشور شناسایی و 26 نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۹ 
هزار و ۵26 نفر رسید.

از روز جمعه تا شنبه هیچ یک از بیماران مبتال به کووید1۹ 
در کشور جان خود را از دست نداد و مجموع جان باختگان 

این بیماری، در عدد 144 هزار و 633 نفر ماند.
خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و 33۵ هزار و 34 نفر از 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

68 نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵4 میلیون و ۵44 هزار و 836 آزمایش تشخیص 
کووید 1۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر 0 شهرستان در وضعیت قرمز، 3 شهرستان 
در وضعیت نارنجی، 114 شهرستان در وضعیت زرد و 331 
شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.تا کنون 6۵ میلیون 
و 138 هزار و 106 نفر دوز اول، ۵8 میلیون و ۵4۷ هزار 
و 1۷2 نفر دوز دوم و 31 میلیون و 3۷3 هزار و 238 نفر، 
دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به 1۵۵ میلیون و ۵8 

هزار و ۵16 دوز رسید.

شناسایی شناسایی ۳۴۳۴ بیمار جدید کرونایی بیمار جدید کرونایی

کروان

پاسخی  می تواند  پاکسلووید  داروی  آیا 
معماهای  بزرگترین  از  یکی  برای 
از  همه گیری کووید-1۹ باشد؟ گروهی 
دنبال  به  استنفورد  دانشگاه  متخصصان 

هستند. موضوع  این  کشف 
محققان  از  گروهی  سپید،  گزارش  به 
آمریکایی در اولین آزمایش پزشکی خود 
روی استراتژی ضد ویروسی برای درمان 
کووید طوالنی، در حال آزمایش داروی 
آیا  کنند  بررسی  تا  هستند  پاکسلووید 
این دارو به کاهش خستگی، مه مغزی، 
تنگی نفس، بدن درد، مشکالت گوارشی 
یا خیر. قلبی کمک می کند  و مشکالت 

»لیندا گنگ« محقق اصلی این مطالعه از 
موضوع  »این  گفت:  استنفورد  دانشگاه 
بیشتری  درک  و  فهم  به  تا  است  مهم 
دست پیدا کنیم که آیا مصرف این دارو 

باشد.« موثری  درمان  می تواند 
تنها  پاکسلووید  داروی  در حال حاضر، 
بالفاصله پس از ابتال به عفونت و پیش 

از آنکه ویروس در بدن به شکل گسترده 
کند، تجویز می شود. همچنین  پیدا  نفوذ 
این موضوع ثابت شده است که این دارو 
خطر ابتال به کووید طوالنی، بستری شدن 
در بیمارستان و مرگ را کاهش می دهد.
به  مبتال  افراد  در  دارو  این  تاثیر  هنوز 
بیماری مزمن و یا ماه ها و سال ها پس از 
بروز عفونت اولیه، آزمایش نشده است. 

در مطالعه محققان دانشگاه استنفورد 200 
مشخص  تا  دارند  شرکت  کننده حضور 
دوره  گذراندن  با  که  افرادی  آیا  شود 
قرار  درمان  تحت  پاکسلووید  روزه   1۵
می گیرند نسبت به افرادی که با دارونما 
دارند  بهتری  وضعیت  می شوند،  درمان 
ماه   4.۵ مدت  به  گروه  دو  هر  خیر.  یا 
تحت نظر خواهند بود تا مشخص شود 

می کند. پیدا  بهبود  بیماری  آیا عالئم 
شده ای  تایید  درمان  هیچ  امروز،  تا 
برای عارضه کووید طوالنی که سالمت 
قرار  تاثیر  تحت  را  آمریکایی  میلیون ها 
داده، وجود ندارد. اما برخی از مبتالیان به 
کووید طوالنی به این نکته اشاره کرده اند 
که پس از مصرف این دارو برای جلوگیری 
آنها  بیماری   عالئم  احتمالی،  عفونت  از 
محققان  نتیجه  در  است.  کرده  فروکش 
این  تا  دانشگاه استنفورد تصمیم گرفتند 
روش درمانی را با دقت بیشتری بررسی 

کنند.
محققان  اکسپرس،  مدیکال  گزارش  به 
چه  که  نمی دانند  دقیق  طور  به  هنوز 
فاکتورهایی باعث کووید طوالنی می شود. 
به  درمانی  یافتن روش  برای  جستجوها 
شده  مواجه  مشکل  با  پیچیدگی ها  دلیل 
است. همچنین عالئم این عارضه ممکن 
است از بین برود و مجدد ظاهر شود و 

هستند.ایسنا متفاوت  بسیار  عالئم  این 

آیا داروی ضد ویروسی در درمان کووید طوالنی موثر است؟

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو گفت: »عرضه اسپری های تنفسی 
از ۵00 هزار واحد در شهریور به 2 میلیون 
عدد در آبان ماه رسید و کسری ها با افزایش 

ظرفیت خطوط تولید جبران شد.«
در  پیکان پور  محمد  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایرنا افزود: »اخیرا کمبودهایی 
در زمینه اسپری های تنفسی سالبوتامول در 
بازار احساس می شد که با برنامه ریزی های 
صورت گرفته، مواد اولیه تولید این دارو 
افزایش  با  کسری ها  و  تامین  کشور  در 

ظرفیت خطوط تولید جبران شد.«
تولید  افزایش  »با  داشت:  اظهار  وی 

اسپری های تنفسی سالبوتامول در کشور، 
هزار   ۵00 از  دارو  این  از  بازار  ظرفیت 
عدد در شهریور ماه به 2 میلیون عدد در 

آبان ماه رسیده و نیاز بازار به طور کامل 
تامین شده است.«

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو تصریح 

اسپری های  سایر  واردات  و  »تولید  کرد: 
افزایش  توجهی  قابل  حد  به  هم  تنفسی 
یافته به طوری که کارخانه های تولیدی به 
صورت سه شیفت در حال فعالیت هستند 

تا مشکالت هرچه سریعتر رفع شوند.«
وی با تاکید بر اینکه هرگونه تغییر قیمت  
داروهای  رسمی  فهرست  اقالم  روی 
بیمه گذار  شرکت های  توسط  ابتدا  کشور 
تحت پوشش قرار گرفته و سپس توسط 
می شود،  اعمال  داروسازی  شرکت های 
گفت: »چنانچه دارو با نسخه الکترونیک 
تهیه شود هیچ هزینه مازادی متوجه بیماران 

نخواهد شد.«

عرضه اسپری های تنفسی به ۲ میلیون عدد افزایش یافت


