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معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران اعالم کرد خبـر

افزایش ۴۰ درصدی مبتالیان سرپایی کرونا در تهران
»امیکرون« در حال غالب شدن در استان

معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران با اشاره به افزایش 
30 تا 40 درصدی مراجعات سرپایی  در تهران نسبت به سه هفته 
گذشته گفت: »امیکرون در تهران هم به سمت غالب شدن می رود 
و طبق الگویی که بررسی کرده ایم، نزدیک به 4۵ تا ۵0 درصد 

موارد ابتال در تهران اُمیکرون است.«
به گزارش سپید، نادر توکلی در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت 
کرونا در تهران گفت: »در وضعیت بستری ناشی از کرونا تغییر قابل 
توجهی نداشته ایم. اصل موضوع این است که اُمیکرونی که در تهران 
و ایران در گردش است، تقریبا دارد به سوش غالب بدل می شود.«

وی با بیان اینکه امیکرون در تهران هم به سمت غالب شدن می رود، 
افزود: »طبق الگویی که بررسی کرده ایم، نزدیک به 4۵ تا ۵0 درصد 
موارد ابتال در تهران اُمیکرون است. در عین حال طبق الگوی هر 
ساله که در این فصل افزایش تعداد بیماران تنفسی و عفونت های 
ویروسی را داشتیم، امسال هم به همین صورت است. در عین حال 
افزایش آماری هم که در کودکان به ویژه کودکان زیر 10 سال داریم، 
همین موضوع را نشان می دهد. در کودکان هم ابتال به آنفلوآنزا و 
اُمیکرون تقریبا برابر است. البته ما از نظر صرفه اقتصادی نمی توانیم 
برای همه تست انجام دهیم و بر این اساس نمی توان آمار دقیقی داد.«
توکلی با بیان اینکه قطعا بیشتر افزایش ابتال به کرونا در حوزه سرپایی 
خواهد بود، ادامه داد: »به طوری که بیماران، بیمارانی هستند که عمدتًا 
بیماران بدحالی نیستند. منتها نکته ای که وجود دارد و منجر به امیدواری 
شده، این است که باالی ۸0 درصد جمعیت مان واکسینه شدند. در 
عین حال آنچه واکسیناسیون را برای مقابله با سوش اُمیکرون تقویت 

می کند، انجام واکسیناسیون دوز بوستر یا دوز سوم است.«
وی گفت: »در حال حاضر خوشبختانه وضعیت مان بحرانی نیست و 
افزایشی هم که وجود دارد، عمدتاً در  بخش سرپایی است که شامل 
اُمیکرون و آنفلوآنزای فصلی است که عمدتاً آنفلوآنزای فصلی نوع 

A است که البته عالئم شان هم مشابه هم بوده و تفاوتی ندارد.«
توکلی اظهار کرد: »در کل مراجعات سرپایی نسبت به دو تا سه هفته 
گذشته بین 30 تا 40 درصد مراجعات سرپایی مان افزایش یافته است، 
اما آمار بستری مان کماکان زیر 1000 مورد است. بیماران بدحال هم 

بسیار کم است و میزان بستری »آی سی یو« در تهران کمی بیش از 20 
نفر است.« وی با بیان اینکه عمدتاً  بخش های سرپایی بیمارستان ها 
باید آماده  باشند، گفت: »توصیه اساسی ما به مردم خودمراقبتی 
است. ترجیح این است که اگر بیمار عالئم خفیفی مانند سردرد، 
تب مختصر و... دارد، اقدامات حمایتی مانند مصرف مسکن ها و 
داروهای سرپایی و خوردن مایعات، استراحت و خودقرنطینگی 
انجام دهد. در عین حال اگر فرد پرخطری در خانواده است، مانند 
زنان حامله یا افراد مبتال به بیماری های زمینه ای، مراقب باشند و 
حتماً تست دهند تا اگر به کرونا مبتال هستند، قرنطینه را رعایت 
کنند. اگر هم عالئم شدید شد مانند سرفه های بسیار شدید، تب 

زیاد، بدحالی شدید و... به پزشک مراجعه کنند.«

توکلی در ادامه درباره الزامات بازگشایی مدارس و دانشگاه ها  گفت: 
»بازگشایی قاعدتا باید با رعایت پروتکل های بهداشتی همراه باشد. 
تهویه مناسب باید در مراکز انجام شود، زمان کالس ها تا حد امکان 
کوتاه باشد. ضمن اینکه افرادی که سر کالس حاضر می شوند، باید 
پروتکل هایی مانند استفاده از ماسک و فاصله گذاری را رعایت کنند. 
در عین حال همچنان باید ظرفیت برگزاری مجازی کالس ها نگه 
داشته شود تا اگر با پیکی مواجه شدیم، بتوانیم شرایط را برگردانیم.«
معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران درباره بروز پیک ششم 
با اُمیکرون نیز گفت: »به نظر می رسد با توجه به واکسیناسیون و در 
صورت همراهی مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی، اگر پیکی با 

اُمیکرون داشته باشیم، خفیف و سرپایی خواهد بود.«

عضو کمیته علمی کشوری کووید1۹ گفت: »کودکان یکی از 
به کرونا  ابتال  گروه هایی هستند که در کشور ما در معرض 
هستند، چرا که ما در سنین زیر 12 سال واکسیناسیون انجام 
نداده ایم، به همین سبب باید برخی روش ها برای محافظت از 

کودکان در برابر کرونا اندیشیده شود.«

به گزارش سپید، پیام طبرسی در گفت وگو با فارس با مهم 
توصیف کردن توجه به خطرات کرونا در جامعه اظهار کرد: 
»باید توجه جدی به جهش های ویروسی کرونا داشته باشیم، 
پس از ورود آن به کشور مشخص می شود آیا این واریانت، 

قدرت انتقال، بیماری زایی و مرگ و میر دارد یا خیر؟«
وی درباره امکان ابتالی همزمان افراد به آنفلوآنزا و کرونا افزود: 
»فلورونا ترکیبی از دو بیماری آنفلوآنزا و کرونا با هم است، 
این بیماری در اوایل کرونا مردم را مبتال کرد، در اسفندماه سال  
13۹۸ برخی از مردم همزمان به دو ویروس کرونا و آنفلوآنزا 
دو  به  افراد  ابتالی  »امسال  داد:  ادامه  مبتال شدند.« طبرسی 
دو  به  افراد  است  ممکن  اما  نکرده ایم  مشاهده  را  ویروس 

ویروس کرونا و آنفلوآنزا گرفتار شوند.«
وی تأکید کرد: »فصل آنفلوانزا از آبان ماه شروع و تا فروردین 
ماه ادامه دارد، وقتی هوا گرم می شود این بیماری کم کم از بین 
می رود، بنابراین اگر این ویروس قله ای هم داشته باشد باید قله 

این بیماری باید در این ایام باشد نه اردیبهشت ماه، پس بعید 
می دانم بعد از ایام نوروز ما شیوع آنفلوآنزا را داشته باشیم.«

عضو کمیته علمی کشوری کووید1۹ در توصیه ای به بیماران 
خاص عنوان کرد: »بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوآنزا، 
مهرماه است اما کسانی که مبتال به بیماری خاص و دارای ریسک 
هستند می توانند این واکسن را همچنان تزریق کنند تا گرفتار این 
بیماری نشوند. ما توصیه می کنیم افراد دارای ریسک هر سال 

ابتدای مهرماه واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.«
طبرسی درباره توجه به خطرات کرونا برای کودکان خاطرنشان 
کرد: »اظهارنظر درباره بازگشایی یا تعطیلی مدارس بر عهده ستاد 
ملی کرونا است اما به هر حال کودکان یکی از گروه هایی هستند 
که در کشور ما در معرض ابتال به کرونا هستند، چرا که ما در 
سنین زیر 12 سال واکسیناسیون انجام نداده ایم، به همین سبب 
باید برخی روش ها برای محافظت از کودکان در برابر کرونا 

اندیشیده شود که ستاد ملی کرونا در این باره اعالم خواهد کرد.«

عضو کمیته علمی کشوری کووید۱۹ با اشاره به واکسینه نشدن سنین زیر ۱2 سال در ایران، مطرح کرد

کودکان در معرض ابتالی شدید به کرونا 


