
  مریم شکرانی
اومیکرون در ایران صعودی شد. حاال وزارت 
بهداشت گزارش داده است که ۸۰۰ بیمار مبتال 
و  است  شناسایی شده  در  کشور  به  امیکرون 
نگرانی ها برای صعودی شدن این آمار و بروز 
در  این  است.  گرفته  باال  بیماری  بعدی  پیک 
شرایطی است که وزارت کشور، وزارت علوم 
و تحقیقات و حتی آموزش و پرورش خواهان 
برداشته شدن محدودیت های کرونایی شده اند و 
از آن سمت معاونت بهداشتی وزارت بهداشت 
گزارش داده است که میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی به حداقل رسیده و حدود نیمی از مردم 

دیگر ماسک نمی زنند. 

آمار اومیکرون صعودی شد
آمار ابتالی ایرانی ها به اومیکرون صعودی شده 
است. یونس پناهی، معاون وزیر بهداشت در 
همین زمینه اعالم کرد: »تاکنون ۸۰۰ فرد مبتال 
به سویه اومیکرون در کل کشور شناسایی شده 

که متاسفانه در حال صعودی است .« 
او ادامه داد: »با توجه به سرعت باالی انتشار 
سویه اومیکرون ویروس کرونا در عرض نهایتا 
سه روز کل اعضای خانواده آلوده این ویروس 
می شود در حالی که در سویه های قبلی ده روز 

زمان برای مبتالی افراد وجود داشت.«
مدیریت  مرکز  رییس  گویا،  محمدمهدی 

در  هم  بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های 
نشستی خبری 

و  کرونا  با  مقابله  برای  اقدامات  با  درارتباط 
پوشش  افزایش  »با  گفت:  اومیکرون  سویه 
واکسیناسیون شاهد این هستیم موارد کرونا به 
شدت کاهش پیدا کرده است. از طرف دیگر 
ما با سویه جدیدی روبه رو هستیم که قابلیت 
انتقال نگران کننده ای دارد، زیرا می تواند در زمان 
مراجعات  و  مبتال  را  زیادی  کوتاهی جمعیت 
بیمارستان ها و بستری ها را باال ببرد. باید بسیار 

دقیق با این پدیده برخورد شود. ممکن است 
باشد  بیماری کم  این  بیماری زایی  االن شدت 
و ممکن است در آینده شدت بیماری زایی آن 
افزایش پیدا کند. این بیماری کماکان هنوز درمان 
در  هم  آن  اختصاصی  داروهای  ندارد.  قطعی 
حد تحقیقاتی هستند. دو چیز برای کنترل این 
سویه بیشتر باقی نمی ماند، یک باال بردن پوشش 
واکسیناسیون که هنوز ما را راضی نکرده است 
و دیگری پروتکل های بهداشتی در سطح فردی 

و اجتماعی که باید رعایت شوند.«
گویا درپاسخ به این سوال که آیا واکسن سینوفارم 
برای دز سوم و مقابله با اومیکرون موثر است، 
گفت: »مرجع علمی که درباره نوع واکسن تصمیم 
می گیرد، کمیته ملی واکسن است و این کمیته از 

اساتید برجسته ای تشکیل شده است.«
اومیکرون  سویه  تشخیص  با  ارتباط  در  او 
اومیکرون  تشخیص  »برای  در کشور گفت: 
این  به  آن  تشخیص  اما  نداریم  مشکلی 
خواست  دلش  کس  هر  که  نیست  صورت 
برای اومیکرون تست دهد. تست تشخیص 
دانشگاه ها  و  دارد  دستورالعملی  امیکرون 
براساس آن عمل می کنند. البته به اندازه کافی 
نداریم.  درکشور  اومیکرون  تشخیصی  کیت 
در  بیشتر  آینده  روزهای  ظرف  امیدواریم 
دسترس ما باشد. استفاده از تست اومیکرون 
ابالغ  دانشگاه ها  به  که  دارد  خاصی  شرایط 

شده است و اینگونه نیست که هرکس بخواهد 
دهد.« تست 

با آخرین وضعیت تصمیم گیری  درارتباط  او 
افزود: »وضعیت  واکسیناسیون دز سوم  درباره 
واکسیناسیون زیر ۱۲ سال در کمیته علمی واکسن 
و کمیته علمی کشوری کرونا مورد بررسی علمی 
دقیق قرار گرفته و نظرشان بر این مساله بود که 
این واکسیناسیون صورت بگیرد. ستاد مقابله با 
کرونا این تصمیم کمیته را دریافت کرده است، 
ستاد کرونا مستندات بیشتری را از کمیته ملی 
واکسن و کمیته علمی خواسته که تصمیم نهایی 
را بگیرد. درحال تهیه پاسخ های ستاد ملی هستیم 
و امیدواریم پاسخ های ما قانع کننده بوده و در این 
زمینه در ستاد کرونا تصمیم گیری نهایی انجام شود.«

۶ میلیون ایرانی واکسن کرونا نزده اند
گویا در ادامه گفت: »کسانی که دز دوم را دریافت 
کرده باشند، سطح ایمنی شان بعد از مدتی کاهش 
باید نوبت بعدی را  پیدا خواهد کرد و حتما 
دریافت کنند. بسته به نوع واکسن زمان دز سوم 
متفاوت خواهد بود که مامورین بهداشتی در این 
زمینه مراجعه کنندگان را راهنمایی می کنند. مردم 
از واکسیناسیون نوبت سوم استقبال کنند. ما هنوز 
چیزی حدود پنج یا شش میلیون نفر داریم که 
هنوز حتی نوبت اول را هم دریافت نکرده اند. 
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رییس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت: ما هنوز چیزی 

حدود پنج یا شش میلیون 
نفر داریم که هنوز حتی 

نوبت اول را هم دریافت 
نکرده اند. برای دز سوم 

درست است که زمان داریم 
اما پوشش نوبت سوم 

هنوز کامل نشده و هنوز 
برخی زمان دز سومشان فرا 

نرسیده است

دردسر اومیکرون
پیام طبرسی، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا هشدار داد که 

اومیکرون می تواند به ویروس غالب کشور تبدیل شود

آمار ابتال به اومیکرون در ایران صعودی شد


