
شمارههفتصدوپنجاهوهشتبیستویکتیـرنودونه2 سالمت در ایران  و جهان

آمارمبتالیانبهکروناومرگ
ناشیازآندرکشورهمچنان
روبهافزایشاستوچنداستان
وشهرستاندروضعیتقرمز
ازکووید-19حاال ناشی تلفات دارند. قرار
میانکودکانوجوانانهمافزایشیافتهاست.
برخیاستانهایجنوبیمثلهرمزگانکهدر
وضعیتقرمزقراردارد،یکهفتهتعطیلشده
بودن وخیم درباره هم گزارشهایی است.
که شده منتشر دیگر استان چند در اوضاع
هم استانها این در ادارهها میرود احتمال
تعطیلشوند.جزهرمزگاناستانهایخراسان
آذربایجانهای رضوی،خوزستان،کردستان،
در هم کرمانشاه و بوشهر شرقی، و غربی
مانند استانهایی وضعیتقرمزقراردارندو
کرمان، زنجان، همدان، اصفهان، تهران،
در بویراحمد و کهگیلویه و شمالی خراسان

دارند. قرار وضعیتهشدار
بیماریبهسرعتدرکشوردرحالافزایش
استوبایددیددرروزهاوهفتههایآینده
با البته افتاد. خواهد کشور در اتفاقاتی چه
کشور در ماسک از استفاده شدن اجباری
ابتال میزان از که دارد وجود امیدواری این
ازهفتههای اینکاهششاید اما کاستهشود
منتظر آینده روزهای در باید و باشد آتی

بود. ناگوارتر خبرهای
ازاینرو،برایبررسیوضعیتفعلیبیماری
تعداد ناگهانی افزایش علت و کشور در
مبتالیان،سراغدوچهرهمعروفومتخصص
این درباره تا رفتهایم عفونی بیماریهای

بدانیم. بیشتر موضوع

به  منتقل شده  بیماران  50 درصد 
می کنند فوت  آی سی یو 

مسعودمردانی،عضوکمیتهملیمقابلهباکرونا
چندموردراعاملافزایشمبتالیانبهکرونادر
روزهایگذشتهدانستوبه»سالمت«گفت:
»تعجیلدرآزادسازیوبرداشتمحدودیتها،
و اجتماعی فاصلهگذاریهای نکردن رعایت
فیزیکی،عدماعتقادوباورمردمبهخطرناک
از مردم شدن خسته کرونا، بیماری بودن
بیرویه مسافرتهای بهداشتی، رعایتهای
انجام مکرر، جابجاییهای و غیرضرور و
تجمعاتومراسمعزاوعروسیودورهمیها
وبازگشاییوتجمعدرمراکززیارتیوسیاحتی
بدونبرنامهریزیومطالعهقبلیازجملهعوامل
امروز زیرا است کشور در مبتالیان افزایش
هستند افرادی مبتالیان بیشتر هستیم شاهد
کهدرروزهایاخیردرمراسمعزاوعروسی
داشتهاند.« حضور مذهبی مراکز تجمعات یا
ویمعتقداستتنهاراهکارمقابلهبابیماری
جهانی سازمان »امروز است: زدن ماسک
که جوامعی در  میکند اعالم هم بهداشت
و میکنند رعایت را اجتماعی فاصلهگذاری
استفادهازماسکراضرورتمیدانند،میزان
ابتالومرگومیرپایینتریراتجربهمیکنند.«
مبتالیان تعداد »متاسفانه داد: ادامه مردانی
از بیشتر ایران در کرونا قربانیان حتی و
که کسانی همه چون است منتشرشده آمار
بهعلتکرونامیمیرندبهبیمارستاننمیرسند.
همچنینبسیاریازتستهایتشخیص،موارد

نمیکنند.« مشخص را کرونا دقیق
عضوکمیتهعلمیمقابلهباکروناافزود:»هر
کند پیدا افزایش بستری موارد میزان چقدر
میزانمرگومیرهمافزایشخواهدیافتزیرا
شوند فراوان بستری نیازمند افراد هرچقدر
نیازمندیبهتختهایآیسییوبیشترخواهد
افزایشی هم تلفات نسبت همان به و شد

بود.« خواهد
بیمارانکروناییبه مردانیگفت:»زمانیکه
بهبودشان احتمال میشوند منتقل آیسییو
مبتالیان دیگر 50درصد و است 50درصد
فوتمیکنند،درحالیکهاینرقمدربیماران
بخشهایبستریعادی10تا12درصداست.«
ویتاکیدکرد:»آنچهمنشاهدآنهستماین
استکهاز90بیمارویزیتشدهتوسطخود

مندریکروز55بیمارکرونامثبتبودندو
بایددراینخصوصنگرانیجدیداشت.«
بیماران مرگومیر آمار همخوانی به مردانی
اشاره نقاطجهان ایرانودیگر در کرونایی
3درصدمبتالیان 2تا کرد:»درحالحاضر
روزانهفوتمیکنند.البتهمواردابتالیسرپایی
30 امروز مثال نمیشود. گنجانده آمارها در
تا40نفرازبیمارانمراجعهکنندههایمندر
تنها و تست گرفن بدون ومطب بیمارستان
قطعی ابتالیشان سیتیاسکن عکس یک با

شد.« داده تشخیص
درمورد کرونا با مقابله ملی کمیته عضو
کشور در ماسک از استفاده شدن الزامی
زیادی تاثیر محدودیتها »این داد: توضیح
خواهدداشتزیرااستفادهازماسکمیتواند
رفع البته باشد. ابتال از جلوگیری راه تنها
محدودیتهاییمانندطرحترافیکوتعطیلی
بسزایی تاثیرات میتواند نیز عمومی مجامع

باشد.« داشته مبتالیان میزان کاهش در
ویبااشارهبهاینکهنتایجاعمالمحدودیتهای
جدید10تا14روزدیگرخودرانشانخواهد
داد،اضافهکرد:»اگروضعیتبههمینمنوال
باشداینمیزانمرگومیرحداقلمیزانیتلفات
خواهدبودولیممکناسترقمهاازاینهم
نیفتد.« اتفاق این امیدواریم که برود باالتر

مردانیدرپایاندرموردفراوانیشیوعبیماری
درکشورگفت:»امروزمیزانابتالبهکرونادر
بیشتراست استانهایجنوبیوغربیکشور
ومحدودیتهادرایناستانهابایدباجدیت

دنبالشود.«

است فاجعه بار  بیمارستان ها  وضعیت 
داوودپیامطبرسی،مدیربخشعفونیبیمارستان
مسیحدانشوریهمدرگفتوگوبا»سالمت«

برداشتن مبتالیان افزایش اصلی »علت گفت:
محدودیتهایکروناییاستزیراوقتیرعایت

نکنیماوضاعهمینمیشودکهمیبینیم.«
ژنتیکی جهش به مربوط شایعات رد با وی
ویروس،افزود:»ویروسهیچتغییرینکرده
وهماناست.«پیامطبرسیدرپاسخبهاین
سوالکهچراآمارمرگومیرنسبتبهگذشته
باالرفته،گفت:»رابطهتعدادمبتالیانباتعداد

است.« مستقیم رابطه مرگومیر

مدیربخشعفونیبیمارستانمسیحدانشوری
در چرا که سوال این به پاسخ در همچنین
ماههایگذشتهباوجودتعدادمبتالیانباالمیزان
مرگومیرکمتربود،گفت:»آماراعالمشدهآمار
مشخص تعداد یک از و است مهندسیشده
بیشترنمیشود.برایمثالتعدادبیمارانسرپایی
دیگراعالمنمیشودزیراتعدادآنهاازشماره
ما سرپایی بیماران تعداد زمانی است. افتاده
نیازمند بیماران تعداد که امروز و بود زیاد
تست سرپایی بیماران از شده بیشتر بستری
گرفتهنمیشودوبرایهمیندیگرآمارازرقم
معینشدهباالترنمیرود.امروزآمار2هزارو
500تا2هزارو600ثابتاستولیآنچهمهم
استتعدادمواردبستریدربیمارستانهاست
زیاد بستری بیماران تعداد که زمانی بنابراین
میشود20درصداینبیمارانفوتمیکنند.
فروردین و اسفند ماههای در رقم این البته
هماینگونهبودهوامروزهمتکرارمیشود.«
پیامطبرسیبابیاناینکهدرحالحاضرنسبت
مرگومیرنسبتبهمبتالیانهمطرازبامیانگین
میزان حاضر حال »در افزود: است، جهانی
کشورهایی مانند هم ما کشور در مرگومیر
وی ندارد.« آنها با فرقی و آمریکاست مثل
وضعیتبیمارستانمسیحدانشوریرافاجعهبار

توصیفکردوگفت:»متاسفانهدربیمارستانها
ما توصیه و نمیکنیم تجربه را شرایطخوبی
بهمردمایناستکهاصولبهداشتیرابیشتر

کنند.« رعایت
وضعیت به نسبت مجدد هشدار با وی
از بسیاری اینکه بیان و بیمارستانها بحرانی
کرونایی بیماران پذیرشکننده بیمارستانهای
مشاهده که »همانگونه گفت: شده، تکمیل
اوج با میدهد نشان نیز آمارها و میشود
و کشور مناطق از بسیاری در کرونا بیماری
طبقاعالموزارتبهداشتدر14استانروبرو
این البته آنهاست. جزو نیز تهران که هستیم
قبل از بودوخودمن قابلپیشبینی وضعیت
مکررهشداردادمکهمسافرتهایبیرویهو
میشود باعث تجمعات و مراسم در شرکت
کروناازکنترلایجادشده،خارجشودومتاسفانه
ایناتفاقافتادوهمهکسانیکهاینتوصیهها
راجدینگرفتهورعایتنکردند،امروزباید

بدانند.« رامسوول خود
در اینکه بر تاکید با عفونی متخصص این
و ارگان هر و مسووالن باید کنونی شرایط
کشور این در مسوولیتی که فردی و سازمان
اظهار شوند، خارج منفعالنه حالت از دارد
در سیستم متاسفانه حاضر حال »در داشت:
مقابلایناتفاقاتمنفعلبودهوواکنشسریع
نداریم.همینمسالهباعثبروزبحرانکنونی
شدهاست،بهگونهایکهحداقلدرشهرتهران
تختخالیبرایبستریبیمارکروناییوجود
نوبت در زیادی بیماران هماکنون و ندارد

هستند.« بیمارستان در بستری
مدیریت و کنترل برای هم نکاتی طبرسی
لغوتمام ایجادشده،گفت:»اولینقدم بحران
باعث که است جایی هر تعطیلی و تجمعات
پاساژها، باید بنابراین میشود افراد تجمع
و سینما کنسرت، رستورانها، خرید، مراکز
میشود تجمعات باعث که دیگری مکان هر

شود.« تعطیل سریعتر هرچه
ویبیتوجهیهاراعاملوضعیتکنونیدانست:
در که افرادی با تا شود تدوین قوانینی »باید
اماکنعمومیاصولبهداشتیرارعایتنکرده
وازماسکاستفادهنمیکنندبهشدتبرخورد
به شودچراکهدرحالحاضرسالمتجامعه
شدتدرمعرضخطراست.اگراینکنترلها
همه از نشود، کم ابتال آمار و نشده رعایت

جهاتضربهخواهیمخورد.«

هشدار جدی متخصصان در گفت و گو با »سالمت«

با این روند شاهد افزایش تلفات کرونا خواهیم بود

جهان از درمان علت اصلی همه گیری 
کووید-۱۹ غافل است

بیماری عالئم درمان حال در جهان کرد: اعالم ملل سازمان
کووید-19استوازعلتهمهگیریاینبیماریغافلاست.
بهگزارشسالمتبهنقلازایسنا،درگزارشسازمانمللآمده
شیوع اقتصادی و جسمی عالئم درمان حال در جهان است:
کروناویروسجدیداستوبهعواملزیستمحیطیآنتوجهی
ندارد.درنتیجهانتظارمیرودطیسالهایآیندهجهانباجریانی
ازبیماریهامواجهشودکهازحیوانبهانسانمنتقلمیشوند.

است افزایش به رو آنها شیوع و بیماریها چنین از مواردی
کهابوال،سارس،ویروسنیلغربیوتبدرهریفتازجمله
توسط طبیعت تخریب میتواند آن ای ریشه عامل و آنهاست

بشروافزایشتقاضایگوشتباشد.
بیماری گیری همه از پیش حتی است: آمده گزارش این در
کووید-19هرسالحدوددومیلیوننفردرجهانبراثرابتالبه
بیماریهایمشترکمیانداموانسانجانخودراازدستمیدهند.
بیماریکووید-19شدیدتریننوعآنبودهولیاولینموردنیست.
آن اساس بر که رویکردی اتخاذ شده تاکید گزارش این در
سالمتبشر،حیواناتومحیطزیستبهمپیوستهباشدضروری

استکهکنترلوتحقیقرویبیماریهاوسیستمغذاییکهعامل
انتقالبیماریبهانساناستیکیازآنهاست.

بهگزارشروزنامهگاردین،درگزارشسازمانمللآمدهاست:
واکنشهایبسیاریبهبیماریکووید-19انجامگرفتهامابسیاری
شوک یا پزشکی چالش یک را کروناویروس شیوع آنها از

اقتصادیقلمدادمیکنند.
بیماریدرمحیطزیست،سیستمغذاییوسالمت این منشاء
حیواناتاست.اینشرایطمانندآناستکهدرمواجههبافرد
بیمارتنهاعالئماورادرمانکردهودرمانعواملنهفتهوزمینه

ایموردتوجهقرارنگیرد.

خبــر

 اگر وضعیت به همین منوال 
باشد این میزان مرگ ومیر 

حداقل میزان تلفات خواهد 
بود، ولی ممکن است رقم ها 

از این هم باالتر برود که 
امیدواریم این اتفاق نیفتد

-مسعود مردانی
عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا

 در حال حاضر در شهر 
تهران تخت خالی برای 

بستری بیمار کرونایی وجود 
ندارد و همین االن بیماران 
زیادی در نوبت بستری در 

بیمارستان ها هستند
- داوود پیام طبرسی
مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری

رئیسشورایشهرتهران5روزبعد
ازفاجعهکلینیکسینابهخبرگزاریها
گفت:»درتهران29هزارساختمان
اقدامی هیچ که دارد وجود ناایمن
برایایمنسازیآنهاانجامندادهاند.«
اینخبربهاندازهکافیشدتخطریراکهتهرانیها
روبرو آن با ایران شهرهای سایر ساکنان حتما و
هستند،نشانمیدهد.آخرینباریکهساختمانهای
ناایمنفاجعهآفریدند،کلینیکسینابودکهسهشنبه
19 و شد منفجر هم بعد و گرفت آتش تیر 10
کشتهوتعدادیزخمیبهجاگذاشت.پیشازآن،
ساختمانپالسکوواقعدرخیابانجمهوریکهآن
پنجشنبه اولینآسمانخراشخاورمیانهگفتهاند، را
بر اززمانساخت 54سال از 1395پس 30دی
این در آتشنشان 16 ریخت، فرو آتشسوزی اثر
حادثهجانباختندو560واحدتجارینابودشد.
هرباربعدازچنینوقایعتلخیکهمتاسفانهروبه
افزایشاست،مسووالنابرازتاسفمیکنند،آمارهای
هولناکارائهمیدهند،چندمتنسوزناکوگریهآور
دررثایجانباختگاندرفضایمجازیمیچرخد
و شده غمگین که مردمی هم و مسووالن هم اما
کردهاند، روشن شمع رفتگان دست از عزای در
بوده که همانطور ساختمانها و میکنند فراموش

بازهمباقیمیماندتافاجعهایدیگر!
سینا، کلینیک حادثه از بعد روز هاشمی محسن
حادثه از بعد تهران »در میگوید: بهخبرگزاریها
ناایمنشناساییشدند 33هزارساختمان پالسکو،
ولیمابهتنهاییامکانمقابلهبااینساختمانهارا
باهمکاریدستگاه اینمشکل مقررشد نداریمو
قضاییرفعشود.نکتهبعداینبودکهدرمسیرایمن
شدنساختمانهاتنها200ساختمانایمنشدهو3
ایمنسازیقراردارند هزارساختمانهمدرمسیر
اما29هزارساختمانهیچاقدامیانجامندادهاند.«
ازطرفدیگراگرخبراینآتشسوزیهاراکنار
اینخبربگذاریمکه:رئیسکمیتهایمنیومدیریت
بحرانشورایشهرتهرانتاکیدکردسازمانآتشنشانی
کلینیک در انفجار حادثه وقوع از قبل تهران شهر
سینااطهرتهران،نسبتبهوضعیتایمنیاینمرکز
مفقوده حلقه به واقع در بود، داده اخطار درمانی
نظارتدرایمنیساختمانهامیرسیم.بهاینمعنی
نبود امابهدلیل ایمنیدادهمیشود کههشدارهای
را هشدارها پی کسی دیگر انسانی و مالی منابع
نمیگیردکهعملیشدهاندیانه.باتوجهبهبحران
در نمیرسد نظر به مالی منابع کمبود و اقتصادی
درست را نظارت نبود کاستی بتوان نزدیک آینده

کرد.پسچهبایدکرد؟
تنها مشکل این رفع و بیایند کمک به باید مردم
کرده، تعریف قانون که مردمی نهادهای قالب در

میتواندمحققشود.
انجمنهایشورایاریشهرتهرانوابستهبهشورای
شهرتهراندرجهتتحققواجرایقانونشوراها
وتقویتمشارکتهرچهبیشترشهروندانتهرانی
درساماندهیامورمختلفشهریوجلبهمکاری
شهروندان زندگی کیفیت ارتقای در آنها واقعی
تشکیلمیشودبنابراینمیبینیمدرسازوکارقانونی
شهرهایایران،مشارکتمردمپیشبینیشدهاست.
بهنظرمیرسدحلقهمفقودهبینهشدارهایمسووالن
ایمنیوبیتوجهیمالکانرامشارکتمردمی؛یعنی
شورایاریهابایدجبرانکنند.شکلعملیآناینکه
با شهرداریها مسووالن بین مشترک جلسات در
اعالم و شناسایی پرخطر ساختمانهای شورایاری
نظارتی بازوی عنوان به شورایاریها و شوند
باشند. ساختمانها ایمنسازی پیگیر شهرداریها

شورایاریهامیتوانندباتوافقونظارتشهرداری
مواردنقضو اینساختمانهاسرکشیکردهو به
کمکاریرااعالمکنند.شایداضافهشدنتیمشورایاران
سازمان و شهرداریها به کمک و نظارت امر به
آتشنشانیبتواندتااندازهایخالءکمبودمنابعانسانی
و اساسی یکشرط با البته کند، پر را نظارت در
مهمکهشورایاریهاخوددرداموسوسهدورزدنهای
غیرقانونیویارکشیمالکانساختمانهایغیرایمن
از یکی گفته به که است درست و نشوند گرفتار
ناایمنی اعالم با مدام نمیتوانیم شهری، مسووالن
مردمرانگرانکنیم،شورایارانبهعنواننمایندگان
مردمبایدازخطراتیکهمحیطزندگیشانراتهدید

میکنند،آگاهباشند،حتیاگرنگرانشوند!

شورایاری ها؛ 
برای نظارت برایمنی ساختمان ها 
از نهادهای مردمی کمک بگیرید

یادداشت
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