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معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران اعالم کردمعاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران اعالم کرد

بیماران زمینه ای، عمده بستری های کرونا در پایتختبیماران زمینه ای، عمده بستری های کرونا در پایتخت
احتمال افزایش موارد بیماری در روزهای آتی

استان  در  کرونا  با  مقابله  ستاد  درمان  معاون 
تهران توضیحاتی درباره وضعیت شیوع بیماری 
صورت  »در  گفت:  و  کرد  ارائه  پایتخت  در 
سهل انگاری در تزریق دوزهای یادآور واکسن 
کرونا، طبیعتا شرایط فعلی شکننده خواهد بود؛ 
بنابراین بروز روند افزایشی بیماری کامال محتمل 

است.«
با  نادر توکلی در گفت وگو  به گزارش سپید، 
ایسنا  با اشاره به اینکه بیشتر بیمارستان های استان 
تهران درگیر موارد سرپایی بیماری هستند، گفت: 
درصد  خوشبختانه  اما  است  باال  ابتال  »تعداد 
بیمارانی که بستری می شوند خیلی کمتر است 
بیماری  که  می شوند  بستری  کسانی  عمدتا  و 
زمینه ای دارند. از سوی دیگر دوره قرنطینه در 
از کرونا )BA.4 و  این سویه جدید  به  ابتال 

BA.5( کوتاه تر است.«
پایتخت اظهار  وی درباره روند کووید1۹ در 
کل  مورد   ۷500 گذشته  هفته  یک  »در  کرد: 
بوده است که تعداد موارد  مراجعات سرپایی 
بستری روزانه حدود 400 تا 500 مورد در کل 
استان تهران است و از این تعداد معموال یک 
می شوند؛  بستری  ویژه  بخش های  در  چهارم 
کاهش  هم  افراد  در  بستری  مدت  طول  البته 
یافته است. تعداد موارد بستری نیز چنین روند 
مشابهی دارد. میزان مرگ و میر روزانه استان 

هم روزانه بین 10 تا 20 مورد است.«
توکلی ادامه داد: »با توجه به کاهش طول مدت 
دوره بیماری،   بیشتر مواردی هم که تست مثبت 
دارند، بیماری زمینه ای دارند و یا بیمار به دالیل 
دیگری بستری شده است و متوجه می شویم 
این سویه جدید درگیری  دارد. در  کرونا هم 
عالئم  بیشتر  و  است  یافته  کاهش  بسیار  ریه 
آبریزش بینی،  تب،  فوقانی،  تنفس  دستگاه  در 
گرفتگی گلو، تغییر صدا، بی حالی و ... است.«

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران 
کرد:  بیان  ماسک  از  استفاده  لزوم  بر  تاکید  با 

»یکی از توصیه های جدی ما برای عدم انتقال 
بیماری، استفاده از ماسک در فضاهای بسته و 

تزریق و تکمیل واکسیناسیون کرونا است.«
در  تهران  استان  کرونای  ستاد  درمان  معاون 
پایتخت  در  کرونا  هفتم  موج  روند  خصوص 
توضیح داد: »اینکه چه زمانی قرار است در تهران 
به قله موج هفتم برسیم هنوز مشخص نیست و 

باید مدتی بگذرد تا بتوان پیش بینی دقیق تری 
می تواند  واکسیناسیون  تکمیل  البته  کرد.  ارائه 
سبب افزایش ایمنی جمعی شود؛ در صورت 
سهل انگاری در تزریق دوزهای یادآور واکسن 
کرونا، طبیعتا شرایط فعلی شکننده خواهد بود؛ 
بنابراین بروز روند افزایشی کامال محتمل است.«
اینکه عوارض طوالنی مدت  به  اشاره  با  وی 

کرونا بعضا به شکل عالئم غیراختصاصی مشاهده 
می شود، اظهار کرد: »در موارد نادری عوارض 
تهدید کننده هم رخ می دهد که همه پزشکان 
شده اند.  مطلع  عوارض  این  از  مدت  این  در 
بیشترین عوارض پس از کرونا شامل خستگی، 
افت قوای جسمانی، تحریک پذیری، تغییرات 

روحی _ روانی و... در بیمار است.«

کروان

بنابر اعالم وزارت بهداشت، متاسفانه از روز پنج شنبه تا جمعه 4۷ 
بیمار مبتال به کووید1۹ در کشور جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری، به 142 هزار و ۳۳۷ نفر رسید.
به گزارش سپید و براساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، از روز پنج شنبه تا جمعه 14 مردادماه 1401 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 5455 بیمار جدید مبتال 
به کووید1۹ در کشور شناسایی و ۹۹۸ نفر از آنها بستری شدند.
به ۷ میلیون و 4۳1 هزار  بیماران کووید1۹ در کشور  مجموع 

و 4۸5 نفر رسید.
متاسفانه 4۷ بیمار مبتال به کووید1۹ در کشور جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به 142 هزار 

و ۳۳۷ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۹5 هزار و ۸60 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

1424 نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون 5۳ میلیون و ۳4۳ هزار و ۹۳1 آزمایش تشخیص کووید1۹ 
در کشور انجام شده است.

در حال حاضر 120 شهرستان در وضعیت قرمز، 112 شهرستان در 
وضعیت نارنجی، 166 شهرستان در وضعیت زرد و 50 شهرستان 

در وضعیت آبی قرار دارند.
همچنین تا کنون 64 میلیون و ۸16 هزار و 6۹1 نفر دوز اول، 5۸ 
میلیون و 1۸۸ هزار و 655 نفر دوز دوم و ۳0 میلیون و ۳02 هزار 
و 41۷ نفر دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و 
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 15۳ میلیون و ۳0۷ 

هزار و ۷6۳ دوز رسید.
همچنین از روز پنج شنبه تا جمعه ۷ هزار و 4۹۷ دوز واکسن 

کرونا در کشور تزریق شده است.
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