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از  بیشتر  شرایط،  این  با  تهران  تعطیلی  عمال 
آن که کمک کننده باشد به انتشار بیشتر بیماری 
کمک می کند. یکی از معضالت این است که 
اعمال  به درستی  مقررات خود را نمی توانیم 
موضوع  یک  معضل،  این  ریشه یابی  و  کنیم 
جامعه شناسی است و مطالعه عمیقی می خواهد.« 
وی در رابطه با وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری 
پنجم  پیک  قله  نوک  به  هنوز  »ما  گفت:  نیز 
نرسیده ایم اما از لحاظ تعداد موارد، پیک چهارم 
را پشت سر گذاشتیم و متأسفانه نمی دانیم که 
چه زمانی به اوج پیک رسیده و مرحله نزولی 

آغاز خواهد شد.«
تعداد  »اگرچه  کرد:  بیان  اپیدمیولوژیست  این 
مرگ های این پیک هنوز به اندازه تعداد مرگ های 
مرگ،  موج  متأسفانه  اما  نیست  چهارم  پیک 
تأخیری دوهفته ای نسبت به ابتال دارد و این 

را هم نمی توان پیشبینی کرد که چه زمان اوج 
من  برداشت  داشت.  خواهیم  را  میر  و  مرگ  
پیک  اوج  در  میر  و  مرگ  آمار  که  است  این 
پنجم، حداقل دو برابر آمار کنونی خواهد بود 

و به 400 تا 500 نفر در روز خواهد رسید.«
یونسیان در ادامه افزود: »ویروسی که سرایت 
پذیری آن 1.5 برابر ویروسی است که مسئول 
است  شده  غالب  اکنون  و  بود  چهارم  موج 
برای  کنترلی  اقدامات  بیشتر  برابر   1.5 باید 
باید منتظر  این صورت  انجام داد در غیر  آن 

عواقب آن باشیم.«
امکانات  لحاظ  به  چون  »ما  داد:  ادامه  وی 
بیمارستانی مانند تخت ها، اکسیژن و آی  سی یو 
نیم  و  یک  موارد  تعداد  وقتی  داریم،  سقف 
برابر می شود الزاما تعداد موارد شدید و مرگ 
و میرها یک و نیم برابر نمی شود به این دلیل 
هر  و  بوده  ما  ظرفیت  مازاد  افرادی  اینها  که 

اتفاقی ممکن است رخ دهد.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
تأکید کرد: »من به شدت نگران هستم و تنها 
که شرایط  منتظر هستم  و  داشته  امید  این  به 

طبیعی و شرایط ایمنی افرادی که قبال به دلیل 
ابتال، ایمن شده اند باعث شود که موج، روند 

نزولی خود را آغاز کند.«
وی یادآور شد: »با توجه به مطالعه نظام مندی 
که وزارت بهداشت انجام داده، مشخص شده 
است که بین 30 تا 40 درصد افراد جامعه تا 
پاییز به این بیماری مبتال شده بودند. پس از 
افراد  و  داشتیم  را  و چهارم  موج سوم  پاییز، 
این  برآورد، مبتال شدند و  از آن  زیادی پس 
موضوع ما را به این سمت می برد که تصور 
کنیم اگر بیش از نیمی از جمعیت کشور مبتال 
شده و همه اینها مصون نشده باشند درصد قابل 
مالحظه ای از آنها یک مصونیت نسبی دارند. 
سرایت  با  نسبی  مصونیت  این  که  امیدواریم 

پذیری ویروس دلتا مقابله کند.«
 یونسیان با بیان اینکه سرایت پذیری ویروس 
دلتا 1.6 برابر واریانت آلفا و حدود دو یا سه 
برابر ویروس چینی است، گفت: »این وضعیت، 
کفه بد ترازو است. از سوی دیگر حدود 50 
قسمت  و  شده اند  مبتال  جامعه  درصد   60 تا 
اعظم کسانی که مبتال شده اند هم حداقل ایمنی 
را دارند و این ایمنی سعی می کند با سرایت 

پذیری بیشتر مقابله می کند.« 
وی ضمن انتقاد از پروتکل شکنی ها در جامعه 
اظهار کرد: »با این رفتارهایی که مشاهده می کنیم 
به نظر می رسد دیگر مردم هم عالقه زیادی برای 
مراقبت از خود و عزیزانشان ندارند. جمعی با 
این تعطیلی ها به دنبال مسافرت رفتن بوده و 
جمعی دیگر به دنبال تجمعات مذهبی هستند و 
آنچه برای مردم ما اولویت نیست سالمت است.«
وی افزود: »البته مردم خسته شده اند. این موضوع 
در همه جای دنیا نیز وجود دارد اما بیشتر مردم 
کشورهای ثروت مند دنیا از یک حمایت دولتی 
ما  مردم  صورتی  در  هستند  برخوردار  نسبی 
کمترین حمایت را داشته اند و من این خستگی 
را می پذیرم . متأسفانه ما یاد گرفته ایم تا زمانی 
که خود یا عزیزانمان مبتال نشویم عموما به عمق 
نمی برده و همین موضوع موجب  پی  فاجعه 

سهل انگاری بیشتر از جانب ما است.«

یونسیان: اگر بیش از 
نیمی از جمعیت کشور 
مبتال شده و همه اینها 

مصون نشده باشند درصد 
قابل مالحظه ای از آنها یک 

مصونیت نسبی دارند. 
امیدواریم که این مصونیت 

نسبی با سرایت پذیری 
ویروس دلتا مقابله کند


