
: المپیک 2020 ژاپن چندمین حضور 
ایران در این رقابت ها خواهد بود؟

المپیک 2020 توکیو به دلیل شیوع کرونا با یک سال 
تاخیر برگزار می شود و شانزدهمین باری است که 
کاروان ایران به این مسابقات اعزام می شود. اولین 
بار در سال 1900 میالدی یک شمشیرباز ایرانی در 
مسابقات المپیک فرانسه حضور داشت که هنوز هم 
کمیته بین المللی المپیک این حضور را به رسمیت 
نشناخته است زیرا ورزشکار ایرانی با عنوان پرشیا و 
بدون ثبت نام قطعی در این رقابت ها حضور داشت.
: زمان اعزام کاروان ایران به رقابت ها 
چه زمان و تعداد ورزشکاران اعم از بانوان و 

آقایان چند نفر خواهد بود؟
در این دوره کاروان ایران با 66 ورزشکار به بازی ها 
اعزام خواهد شد که 10 نفر از این ورزشکاران از 
بانوان خواهند بود. خوشبختانه این نخستین باری 
است که تعداد ورزشکاران زن ایرانی 10 نفر شده 
که همین امر موجب غرور و افتخار خواهد بود. 
از 10 بانوی ایرانی 4 نفر در رشته تیراندازی، یک 
نفر در قایقرانی، دو نفر در کاراته، یک نفر در رشته 
بدمینتون و یک نفر هم در رشته دوومیدانی شرکت 
خواهند کرد.همچنین بقیه ورزشکاران در رشته های 
کشتی، وزنه برداری، والیبال، تکنواندو، تنیس روی 
میز، شنا، قایقرانی و شمشیربازی، دوچرخه سواری، 
بسکتبال و تیراندازی با کمان حضور خواهند داشت. 
پس در مجموع 56 مرد و 10 زن در این دوره از 

رقابت ها حاضر خواهند بود.
نزدیک به 100 نفر در قالب مربی، سرپرست و 
مسووالن تیم ها به این رقابت ها اعزام خواهند 
شد و درمجموع کاروان ایران حدود 180 تا 190 
نفر خواهند بود. کنار آنها خبرنگاران رسانه ها و 
خبرگزاری ها که حدود 30 نفر هستند نیز به مسابقات 
اعزام خواهند شد. البته با توجه به وضعیت بحران 
کرونا و محدودیت های پرواز، کاروان ایران در قالب 
چند پرواز به این مسابقات اعزام خواهد شد و نیز 
با توجه به اینکه ورود پرواز از کشورهایی همچون 
چین و مالزی ممنوع شده ورزشکاران و اعضای 
کاروان ایران از شهرهای استانبول، دبی و دوحه 

به این مسابقات اعزام خواهند شد.
: مدت رقابت های المپیک چند روز 
خواهد بود و آیا تمامی ورزشکاران تا پایان 
رقابت ها حاضر  برگزاری  در محل  رقابت ها 

خواهند بود؟
المپیک از ابتدای مردادماه آغاز و مراسم افتتاحیه 
در ورزشگاه ملی شهر توکیوی کشور ژاپن برگزار 

خواهد شد. همچنین روز 19 مردادماه این رقابت ها 
به اتمام خواهد رسید و مسابقات نزدیک به 3 
هفته طول خواهد کشید. از این رو، ورزشکاران 
بر اساس تقویم مسابقات در دهکده برگزاری 
مسابقات حاضر خواهند شد و به محض اتمام 
رقابت خود و بر اساس قانون کمیته ملی المپیک 
باید محل مسابقات را ترک کنند. امسال به دلیل 
شرایط همه گیری کرونا مسابقات بدون حضور 
تماشاگران برگزار خواهد شد اما نزدیک به 20 
هزار نفر کار پوشش رسانه ای این رقابت ها را از 
نزدیک خواهند دید که این افراد نقش تماشاگران 
بازی ها را هم ایفا خواهند کرد. البته شرایط بحران 
کرونا و عدم حضور تماشاگران وظیفه خبررسانی 
را هم سخت تر کرده است و در این دوره از 
رقابت ها همه پوشش خبری و خبررسانی برعهده 

رسانه های حاضر خواهد بود.
: شما در گذشته کدام یک از رقابت های 

المپیک را از نزدیک نظاره کرده اید؟
من برای بار هشتم در این مسابقات حاضر خواهم 
بود. المپیک بارسلون در سال 1992 میالدی اولین 

حضورم در المپیک به عنوان تماشاگر بود و بعد از 
آن در المپیک های آتاالنتا 1996، سیدنی 2000، آتن 
2004، پکن 2008، لندن 2012، ریو دو ژانیرو 2016 
و 2020 توکیو که با یک سال تاخیر به دلیل کرونا 

برگزار می شود، حضور خواهم داشت.
: با توجه به همزمانی شیوع کرونا در 
جهان و رقابت های المپیک، اقداماتی از قبیل تزریق 
واکسن و داشتن تست منفی کرونا ضروری است؟
تزریق واکسن را کمیته  برگزاری مسابقات در شهر 
توکیو و حتی کمیته بین المللی المپیک ضروری 
ندانستند و اعالم کرده اند که اجباری برای تزریق 
قبل از اعزام وجود ندارد. البته اعضای ورزشکار 
کاروان اعزامی ایران همگی واکسن را دریافت 
کرده و تیم های رسانه ای هم دوز اول را تزریق 
کرده اند و دوز دوم را بعد از بازگشت دریافت 
خواهند کرد بنابراین کاروان ایران با رعایت همه 
شیوه نامه های بهداشتی در این دوره از رقابت ها 

حاضر خواهند شد.
کاروان ها  اعضای  شرایط حضور   :
در کشور میزبان )ژاپن( برای کاروان ها چگونه 

خواهد بود، آیا قرنطینه ای برای کاروان ها در نظر 
گرفته شده است؟

نکته ای که وجود دارد این است که کشور میزبان 
به داشتن نظم در جهان شهره است و من در 4 
سفر قبلی که به این کشور داشتم به یاد دارم که 
شهروندان این کشور به اندازه کافی مسائل بهداشتی 
را رعایت می کنند و امروز که با بحران کرونا مواجه 
هستیم حتما این میزان توجه صدچندان خواهد بود.
ورود  برای  خاصی  سختگیری های  بنابراین 
کاروان ها در نظر گرفته شده و اعضای کاروان ها 
باید نرم افزارهای خاصی روی گوشی های خود 
نصب کنند تا وضعیت سالمت آنها در هر لحظه 
کنترل شود. روزانه باید اطالعات سالمت خود را 
اعم از میزان تب، عالئم بیماری و... باید به آنها 
اعالم کنند و افراد قبل از اعزام باید دو نوبت تست 
PCR منفی داشته باشند و اگر فردی تست مثبت 
داشته باشد در قرنطینه خواهد ماند تا تست او منفی 

شود و سپس به سمت توکیو پرواز کند.
همچنین افراد بعد از ورود به فرودگاه شهر توکیو و 
در همان بدو ورود 6 ساعت در قرنطینه فرودگاهی 

حضور خواهند داشت. البته طبق اطالعاتی که از تیم 
اعزامی اولی صدا و سیما که به توکیو اعزام شده 
به دست ما رسیده شرایط ورود به این کشور به 
شدت سخت خواهد بود و پس از فرودگاه 3 روز 
کامل در هتل و بدون امکان رفت و آمد به خارج 
تحت نظر خواهند بود و پس از مشخص شدن 
جواب تست های اخذ شده اجازه ورود به دهکده 
بازی ها داده می شود. حتی توماس باخ، رئیس کمیته 
بین المللی المپیک که 4 روز پیش وارد توکیو شده 
هم باید تابع همین قوانین و شرایط شود و هیچ 
تفاوتی بین افراد حاضر در این رقابت ها نخواهد بود.

 اعضای کاروان ها باید در قرنطینه کامل باشند و هر 
کاروانی هتل مخصوص به خود را خواهد داشت و 
هر یک از گروه های ورزشی در دهکده بازطی ها 
محل استقرار مخصوص به خود را خواهد داشت 
حتی همکاران اعزامی خبر دادند که در بحث تردد 
هم هر یک از افراد باید با یک تاکسی تردد کنند 
و اجازه هیچ گونه تجمعی داده نمی شود تا تمامی 
شیوه نامه های بهداشتی به صورت کامل رعایت 
اتاق های محل  اعالم  اساس  بر  شود. همچنین 
استقرار افراد همگی به صورت تک نفره خواهند 
بود و هیچ فردی اجازه حضور در اتاق فرد دیگر 
را نخواهد داشت و از این رو قواعد به صورت 
سخت اجرا خواهد شد. برای مثال چند روز پیش 
مشخص شد که یکی از اعضای کاروان یک کشور 
آفریقایی به کرونا مبتال بود که به محض اثبات این 
موضوع فرد مورد نظر تحت شدیدترین تدابیر 
بهداشتی و داخل یک محفظه از محیط برگزاری 
رقابت ها خارج شده و حتی سایر اعضای کاروان 
این کشور هم از محل قرنطینه او اطالعی ندارند 
تا امکان ارتباط با او به صفر برسد بنابراین نگرانی 
بابت اجرای کامل شیوه نامه ها وجود ندارد. این را 
هم باید گفت که چون کشور میزبان )ژاپن( یکی 
از منظم ترین کشورهاست، از پس برگزاری این 

مراسم برخواهد آمد.
: از نظر شما شانس های کسب مدال 
کشورمان و کشورهای مدعی قهرمانی کدام اند؟
المپیک جایگاه کسب مدال و حضور ورزشکار و 
نشان دادن همت و تالش آنها در عرصه رقابت است. 
از این رو، می توان گفت که المپیک جایگاهی برابر 
برای رقابت است و پیشگویی در خصوص اینکه 
کدام ورزشکار شانس بیشتری برای کسب مدال 
دارد کار درستی نیست. نکته دیگری هم که وجود 
دارد این است که در این رقابت ها برخی رشته ها 
تجمیع می وزن شوند، برای مثال تکواندو 10 وزن 

دارد که تنها 6 امکان رقابت دارند یا کشتی که ۷ 
یا 8 وزن دارد که در این رقابت ها کشورها نفرات 
خود را در 3 یا 4 وزن به رقابت ها اعزام می کنند و 
همین تجمیع ورزشکاران در اوزان مختلف کار را 

برای رقابت بین بهترین ها بیشتر می کند.
این را هم باید گفت که کشورهای مدال آور ادوار 
مختلف همچون آمریکا، چین، روسیه و حتی کشور 
میزبان؛ یعنی ژاپن شانس بیشتری برای کسب مدال 
دارند و به جرات می توان گفت که این کشور یکی 
از شانس های کسب مقام سومی در این دوره از 
رقابت ها خواهد بود. پس در یک بیان کلی می توان 
گفت که به رغم اینکه نمود اصلی این رقابت ها 
کسب مدال است، نباید فراموش کرد که المپیک 
آوردگاهی نیست که تنها در آن فکر کسب مدال 
اولویت داشته باشد، بلکه باید با این دیدگاه در 
این رقابت ها حاضر شد که شاکله ورزش کشور 
شاکله ای منظم همراه با حضور ورزشکاران با استعداد 
و مدیریتی قوی به نظر برسد. در این رقابت ها دست 
10 هزار ورزشکار از کسب مدال کوتاه خواهد 
بود و تنها هزار نفر موفق به کسب مدال خواهند 
شد پس باید تالش شود که جلوه ای حرفه ای از 

ورزش کشورها به نمایش گذاشته شود.
: نگاه کشورها به این رقابت ها چگونه 

است؟ 
وجه تمایز قائل شدن در رقابت های المپیک بر 
اساس قانون این نهاد و منشور آن نژادپرستی به 
حساب می آید و نباید اتفاقاتی از این نوع به وقوع 
بپیوندد. البته متاسفانه بسیاری از شعارهای المپیک 
ارجاع  المللی  بین  تورنمنت  این  بازی های  در 
نمی شود. فلسفه پیر دو کوبرتن که یک معلم فرانسوی 
بود و المپیک نوین را ابداع کرد این است که هیچ 
فرقی بین هیچ ورزشکاری در دنیای ورزش و در 
اینکه  ضمن  ندارد.  وجود  المپیک  بازی های 
سال هاست در خصوص حلقه های المپیک برداشت 
نادرست می شود زیرا به این معنا نیست که هر 
یک از حلقه ها نماد یک قاره باشد و سیاه نماد 
سیاهپوستان آفریقایی و قرمز نماد سرخپوستان 
آمریکایی و زرد نماد زردپوستان آسیا باشد و حلقه 
سبز نماد اروپا باشد و اقیانوسیه به دلیل قرار گرفتن 
در محاصره آب های آزاد نماد این قاره رنگش آبی 
باشد زیرا این تفاسیر خود نماد عینی نژادپرستی 
محسوب می شود بنابراین باید این تفسیر را برای 
همیشه از اذهان پاک و تالش کرد که رنگ پرچم 
هر یک از کشورهای دنیا در این حلقه ها را حلقه 

اتحاد بین کشورها دانست.

سالمت در ایران  و جهان22

سیر صعودی آمار ابتال به کرونا در آمریکا
یک کارشناس ارشد سالمت در ایاالت متحده با اشاره به روند افزایش مبتالیان به کووید-19 

در این کشور گفت که آمریکا در روند کنترل بیماری در جهت اشتباه قرار دارد.
آنتونی فائوچی گفت: »کشور در جریان مقابله با بیماری کووید-19 در جهت اشتباه در 
افراد واکسینه  ابتال به کروناویروس به ویژه در میان  حال حرکت است چرا که موارد 

نشده رو به افزایش است.«

ویروس جهش یافته کودکان را بیشتر مبتال می کند
دبیر کمیته علمی کشوری کووید-19 با بیان اینکه ویروس دلتا در سنین کمتر دیده می شود 
و به نظر می رسد درگیری در بچه ها در این نوع بیشتر است، گفت: »به نظر می رسد اگر در 

نوع جهش یافته دلتا هر چه سریع تر درمان ضدویروسی را شروع کنیم بتوانیم زودتر بیماری 
را کنترل کنیم.« عاطفه عابدینی با اشاره به اینکه عالئم بالینی کرونا در جهش های مختلف 
خیلی بزرگ و متفاوت نبوده است، گفت: »البته در نوع دلتا بروز سردرد و آبریزش بینی 
بارزتر است که در کووید ووهان این عالمت کمتر دیده می شد. همچنین عالئم گوارشی 

و درد معده در موتاسیون جدید بیشتر از انواع قبلی است.«

ترخیص بیماران غیر کرونایی از بیمارستان ها دستور وزارت بهداشت است
رئیس بیمارستان سینا گفت: »در حال حاضر مهم ترین رکن درمان بیمارستان ها اکسیژن 
است که با کمک ترخیص بیماران غیر کرونایی از بیمارستان در شرایط خیز پنجم طبق 

دستور وزارت بهداشت و درمان در تمامی بیمارستان ها انجام می شود.«
محمد طالب پور در تشریح وضعیت فعلی بیمارستان سینا گفت: »درحال حاضر تعداد 

مراجعات بیماران کرونایی به حدی افزایش داشته که طی چند ماه گذشته سابقه نداشته 
است؛ شاید مراجعات روزانه حدود 200 نفر باشند این در حالی است که هیچ گاه مراجعات 
به این تعداد نبوده است، چند ماه است که کادر سالمت درگیر این همه گیری هستند. 
شاید بتوانیم تجهیزات بیمارستانی را برای مقابله با این بیماری تامین کنیم اما نیروی انسانی 

بیمارستان ها تحت فشار بسیاری هستند.«

واکسینه شدن، باعث رد ابتال به کرونا نمی شود
حسین کرمانپور در مورد وضعیت کادر درمان در خیز پنجم کرونا گفت: »با توجه به 
واکسینه شدن کادر درمان، همچنان یک نگرانی برای این عزیزان وجود دارد و آن هم این 
است که واکسینه شدن، باعث رد ابتال به کرونا نمی شود و صرفا باعث ابتالی ضعیف 

می شود و از بستری جلوگیری می کند.«

چه خبر از کرونا

گفت وگوی صمیمی »سالمت« با جواد خیابانی قبل از اعزام به المپیک توکیو

آقـای رکـورددارآقـای رکـورددار
المپیک 2020 توکیو )ژاپن( به دلیل شیوع کرونا با 
یک سال تاخیر در حال برگزاری است. آوردگاهی 
که نخستین رقابت های ورزشی چندگانه جهان 
پس از شیوع همه گیری در آن برگزار می شود و 

ورزشکاران کشورهای شرکت کننده شانس خود را برای به دست 
آوردن مدال امتحان می کنند.

این  به  یافته  کشورمان هم مانند بسیاری دیگر از کشورهای راه 
رقابت ها کاروانی به مسابقات اعزام کرده است و ورزشکاران زن 

و مرد ایرانی تالش می کنند تا شانس خود را برای کسب عنوان 
جهانی امتحان کنند ولی ما در این گزارش سراغ چهره ای رسانه ای 
و آشنا رفته ایم که خاطرات فراوان از او در المپیک های سیدنی، پکن 
و لندن داریم. جواد خیابانی فردی است که همواره برای نسل های 

مختلف ایرانی خاطرات از خود به یادگار گذاشته و در این المپیک 
هم به عنوان پیشانی تیم رسانه ای با گزارش های هیجانی خود برای 
ما خاطره سازی خواهد کرد. حال در ادامه گفت وگوی ما با او که 

قبل از اعزام به المپیک توکیو انجام شده است را می خوانید.

مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم 
قابل  که درصد  زمانی  تا  است  معتقد  تهران  پزشکی 
مالحظه ای از جمعیت )برای مثال 70 تا 80 درصد( 
واکسن نگرفته و مصون نشده اند هر اتفاقی ممکن است 
بیفتد و ما در مواجهه با امواج دیگر آسیب پذیر خواهیم 
بود. پس تا زمانی که تعداد افراد دریافت کننده واکسن 
باال نرفته باشد احتمال جهش های جدید وجود دارد. 
باید فرض را بر این بگذاریم که امواج بعدی هم در 
راه است و با این سرعت واکسیناسیون این فرض دور 

از ذهن نخواهد بود.
به گزارش »سالمت«، این روزها بار دیگر وضعیت بسیاری 
از شهرهای کشور قرمز شده و شاهد وقوع موج دیگری 
از کرونا در کشور هستیم. موجی که به گفته کارشناسان 
از امواج قبلی سهمگین تر بوده و به دلیل شدت باالی 
انتشار ویروس )نوع دلتا( بیم ابتالی باالیی از جمعیت در 

این موج از بحران می رود اما متاسفانه همزمانی وقوع موج 
جدید با بی اعتنایی مردم به رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
و روند کند واکسیناسیون بر شدت نگرانی ها افزوده است. 
از این رو، به گفت وگو با متخصص اپیدمیولوژی نشسته ایم 
تا از او درمورد آخرین وضعیت کشور و راهکار مقابله 
با وضع موجود بیشتر بپرسیم. در ادامه متن گفت وگو با 
دکتر مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران را می خوانید.

: درباره نوع هندی ویروس که به دلتا معروف 
است، توضیح دهید.

درمورد کرونای دلتا به دلیل نبود آمار دقیق باید بر اساس 
آنچه که تخمین زده می شود صحبت کرد. بر اساس مدل های 
اپیدمیولوژی، بیش از نیمی از مبتالیان به کرونا در ایران 
امروز مبتال به کرونای دلتا هستند. البته این رویداد تنها 

مختص کشور ما نیست و تخمین زده می شود که در کل 
دنیا بیش از 30 تا 40 درصد ویروس در گردش مربوط 
به این نوع از ویروس باشد بنابراین اگر نتوان با اطمینان 
گفت که واریانت غالب در جهان از نوع دلتاست، می توان 
گفت که این نوع ویروس امروز در کشور ما و در همه 

جای دنیا در حال انتشار است.
: آیا این نوع ویروس در گروه های سنی پایین 

قدرت انتشار باالیی دارد؟
اینکه گفته می شود این نوع ویروس بیشتر کودکان و افراد 
کم سن و سال را دیگر می کند به این معنی نیست که بیشتر 
کودکان به آن مبتال می شوند و بزرگساالن در امان هستند. 
این تصور کامال غلط است زیرا تمام واریانت ها عالقه دارند 
که سالمندان را بیشتر درگیر کنند. عالوه بر این در این گروه 
سنی عوارض به شدت بیشتر است و در سالمندان باالی 80 
سال احتمال درگیری و مرگ بیشتر از هزار برابر کودکان و 

خردساالن است ولی اینکه بسیاری از سالمندان در گذشته 
مستعد ابتال بودند و حتی برخی از آنها هم مبتال شده و 
مصونیت پیدا کرده یا برخی هم فوت کرده اند سبب شده تا 
در حال حاضر جمعیت حساسی در این گروه سنی وجود 
نداشته باشد. از این رو، گروه های سنی پایین به نسبت 
گروه های دیگر و در مقایسه با واریانت های قبلی بیشتر 
مبتال شده اند اما نباید دچار این خطا شد که کودکان گروه 
هدف این واریانت یا واریانتی دیگر هستند زیرا هم از نظر 
احتمال ابتال و هم در صورت ابتال شدت درگیری آنها با 

بیماری بسیار بسیار کمتر است.
: چرا شاهد وقوع امواج متعدد در ایران هستیم؟

کل دنیا در حال تجربه موج های جدید از بیماری است و 
ممکن است کشوری موج دوم و کشور دیگری همچون 
ایران موج پنجم را تجربه کند اما دلیل تعدد وقوع این رویداد 
در ایران این است که واریانت دلتا یا همان نوع هندی یکی 
از دالیل اصلی است زیرا هم واگیری باال دارد )بیش از 2 
تا 3برابر واریانت چینی و حدود 1/5 تا 2 برابر بیشتر از 
واریانت انگلیسی(. کنار این موضوع باید گفت که کشور 
ما کارنامه موفقی در اجرای برنامه های مقابله ای نداشته که 

بخشی از آن به رفتار مردم و خستگی آنها از ادامه وضعیت 
موجود مربوط می شود و بخش دیگر به عدم حمایت از 
مردم به ویژه در بحث اقتصادی در برابر این بحران، پس 
می توان گفت که بخشی از دالیل وقوع موج های متعدد در 
ایران دارای جنبه های مشترک با سایر کشورهاست و بخش 

دیگر به دالیل اختصاصی کشور مربوط است.
ادامه در صفحه 8 

هشدار جدی استاد اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با »سالمت«
یونسیان: امواج بعدی کرونا در راه است

شماره هشتصدوچهار   نه مرداد هزار و چهارصد

 علی 
ابراهیمی

تزریق واکسن را کمیته  
برگزاری مسابقات در 
شهر توکیو و حتی کمیته 
بین المللی المپیک 
ضروری ندانستند 
و اعالم کرده اند که 
اجباری برای تزریق قبل 
از اعزام وجود ندارد. 
البته اعضای ورزشکار 
کاروان اعزامی ایران 
همگی واکسن را 
دریافت کرده و تیم های 
رسانه ای هم دوز اول 
را تزریق کرده اند و دوز 
دوم را بعد از بازگشت 
دریافت خواهند کرد 
بنابراین کاروان ایران 
با رعایت همه شیوه 
نامه های بهداشتی در 
این دوره از رقابت ها 
حاضر خواهند شد

تا زمانی که درصد قابل 
مالحظه ای از جمعیت برای 

مثال 70 تا 80 درصد 
واکسن نزده و مصون 

نشده باشند هر اتفاقی 
ممکن است بیفتد و ما در مواجهه با امواج 

دیگر آسیب پذیر خواهیم بود
- مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست 
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران


