
شماره هفتصدوهفتادویک   ده آبان نودونه2 سالمت در ایران  و جهان

بیش از نیمی از فوتی های روزانه کرونا مربوط به تهران است
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: »بیش از نیمی از 

به تهران است.« فوتی های روزانه کرونا مربوط 
دوره ای  نشست  در  محمدی  کرمی  رضا  ایسنا،  از  نقل  به  »سالمت«،  گزارش  به 
شورای هماهنگی دبیران ستادهای مدیریت بحران مناطق شهر تهران که به صورت 
آنالین برگزار شد با اشاره به شیوع ویروس کرونا گفت: »همه باید کرونا را جدی 
تبدیل شدن آن  به زودی سبب  بیماری  این  تلقی نکردن  بگیریم، چرا که جدی 

به یک فاجعه بین المللی خواهد شد و این موضوع بعید و دور از ذهن نیست.«
در  ما  در کشور  مبتالیان  به  فوتی ها  تعداد  نسبت  اینکه  بیان  با  محمدی  کرمی 
مقایسه با سایر نقاط جهان بیشتر است، گفت: »درحال حاضر بیش از نیمی از 
تعداد فوتی های روزانه کرونا در کشور مربوط به تهران است.« وی ادامه داد: 
در جریان جنگ  که  دادیم  از دست  کرونا  به  ابتال  دلیل  به  را  از هموطنانمان  نفر  ۳۳هزار  ماه   8 به  نزدیک  درحالی طی  »متاسفانه 

تحمیلی ساالنه حدود ۳۰ هزار نفر از رزمندگان و هموطنان ما به شهادت  می رسیدند.«
باشند،  فعال تر  مناطق  در  کرونا  با  مقابله  است، ستادهای  اینکه الزم  بیان  با  تهران  بحران شهر  مدیریت  و  پیشگیری  رئیس سازمان 

نیز شهرداری تهران هستند.« گفت: »ستادها ملزم به رعایت و اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا و 

فاجعه کرونا در کمین کارگران
با شدت گرفتن پیک سوم بیماری کرونا دستورالعمل های بهداشتی سختگیرانه ای در شهرهایی که وضعیت حاد دارند اعمال شده است. 
دورکاری کارمندان، استفاده از 5۰ درصد ظرفیت نیروها در ادارات و دستگاه ها، کاهش ساعت کاری، تعطیلی کامل در برخی از شهرها، 
کاهش فعالیت و تعطیلی اصناف و... همه بخش هایی از این محدودیت ها است تا تردد و حضور افراد در مناطق پرخطر کم و شاید زنجیره 
بیماری به تدریج قطع شود اما  در تمام این شرایط گروهی هستند که امکان رعایت این موازین را ندارند، کارگرانی که در کارخانجات و 
بخش های خصوصی کار می کنند و اگر یک روز سر کار نروند، نه کارفرما از آنها قبول می کند و نه چرخ تولید می چرخد. کارگران یکی 
از گروه هایی هستند که به شدت در معرض ابتال به کرونا قرار دارند، گاهی مجبورند در محیط های محدود و سربسته ساعت طوالنی کنار 

یکدیگر بمانند و به عالوه خستگی ناشی از کار بدنی، آنها را ضعیف و مستعد بیماری می کند. 
از سوی دیگر بسیاری از کارگران حداقل دستمزد را دریافت می کنند که گاهی کمتر از 2 میلیون تومان است و اگر بخواهند هر روز مواد 
ضدعفونی کننده و ماسک برای خود و اعضای خانواده شان تهیه کنند باید بخش زیادی از درآمد ناچیز ماهیانه را به این کار اختصاص 
بدهند که عمال شدنی نیست. یک فعال کارگری معتقد است، کارگران بیشتر از هر قشر دیگری در جامعه در معرض خطر بیماری کرونا 

قرار دارند و دریافتی آنها اجازه تامین تجهیزات حفاظتی کافی را به آنها نمی دهد. 
جواد اکبری در گفت وگو با ایسنا، درباره سالمت کارگران در شرایطی که با وضعیت حاد شیوع بیماری کرونا مواجهیم ابراز نگرانی کرد 
و گفت: »متاسفانه کارگران امکان رعایت دستورالعمل های بهداشتی را آنطور که باید، ندارند.« وی افزود: »شرایط کاری کارگران به گونه ای 

نیست که بتوانند مانند کارمندان دورکاری کنند یا 5۰ درصد نفرات در محیط کار حاضر باشند.«

خبــر

پی درپی  رکوردهای 
مرگ ومیر کرونا در کشور 
بحرانی  وضعیت  از  نشان 
شیوع بیماری در کشور دارد 
نیست،  خوب  اصال  حالمان  روزها  این  و 
راه  و  نقطه رسیدیم  این  به  که  اما چه شد 

چاره چیست؟
اینها بهانه گفت وگوی »سالمت« با یک محقق 
اپیدمیولوژی است که این روزها همه وقت 
خود را صرف تحقیق درباره راه های مقابله 

با کرونا کرده است.
دکتر سیاوش منصوری، محقق اپیدمیولوژی 
و فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد 
معتقد است: »وظیفه اخالقی و حرفه ای هر 
پزشکی این است که در زمان بروز همه گیری 
و پاندمی فارغ از رشته و گرایش تحصیلی 
وارد عمل شود و به کنترل و درمان بیماری 

در جامعه کمک کند.«
به گفته او، امروز با یک بیماری مرگبار مواجه 
هستیم که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی و 
حتی سیاسی به همه دنیا آسیب زده و افراد 
در هر لباس و حرفه ای که هستند باید بیماری 
را بشناسند و راه های کنترل و پیشگیری از 
یاری گر  تا  دهند  آموزش  دیگران  به  را  آن 

بخش درمان باشند.

فکر نمی کردیم خطری به این 
بزرگی در پیش باشد

منصوری افزود: »ابتدای بحران و زمانی که با 
بیماری مواجه شدیم فکر نمی کردیم خطری 
به این بزرگی در پیش باشد چراکه اطالعات 
ما به قدر کافی نبود و حتی موضوع را هم به 

این حد جدی نگرفته بودیم.«
باال  به  اشاره  با  اپیدمیولوژی  محقق  این 
»به  گفت:  ایران،  در  کرونا  تلفات  بودن 
لحاظ اپیدمیولوژی و جمعیت شناسی میزان 
مرگ ومیر در بیماری های ویروسی نباید تا 
به این حد باال باشد. عالوه بر این به دلیل 
تزریق واکسن »ب ث ژ« در کشورهای شرقی 
بیماری های  برابر  افراد در  ایران،  دنیا مانند 
با  همچنین  دارند.  بیشتری  مقاومت  ریوی 
بودن جمعیت  به هرم سنی و جوان  توجه 
کشور نباید میزان مرگ ومیر تا به این اندازه 
باال باشد ولی متاسفانه به چند دلیل مرگ ومیر 
اینکه  نخست  دلیل  باالست؛  ما  کشور  در 
وقتی بیماری به ایران هجوم آورد، مراکزی 
به  بیماری بودند  که کانون توزیع و پخش 
دالیل مختلفی قرنطینه و محدود نشدند و حتی 
کنترل هوشیارانه و با برنامه ریزی نیز در این 
شهرها انجام نگرفت. عالوه بر این بیماری تا 
مدت ها به دالیل مختلف ازجمله ناشناخته 
بودن انکار  شد و بعد از عیان شدن بیماری 
اقدامات  اپیدمیولوژی  نظر  از  متاسفانه  نیز 

درستی در خصوص بیماری انجام نشد.«
منصوری ادامه داد: »وقتی بیماری مسری است 
و با اندک تماسی امکان انتقال آن وجود دارد، 
بیماریابی و محدود کردن  وظیفه حاکمیت 
ترددهای آن برای جلوگیری از انتشار بیماری 
است بنابراین هر زمان که همه گیری در حال 
است  این  اقدام  نخستین  باشد،  شکل گیری 
در  زیرا  انجام شود  به درستی  بیماریابی  که 
بخش درمان نمی توان اقدام مهمی انجام داد. 
ازاین رو، پس از نشان دار کردن بیمار حداقل 
کاری که می توان انجام داد این است که تماس 
فرد آلوده با سایر افراد کاهش یابد که متاسفانه 
این اتفاق در کشور )به دالیل احتمالی چون 
مشکالت اقتصادی و نداشتن اطالعات کافی 
اتفاق نمی افتد. همچنین در بخش  بیمار  از 
اکثر  اگرچه  شود  قید  باید  زودرس  درمان 

ندارند  قطعی  درمان  ویروسی  بیماری های 
ولی در این مورد شاید بتوانیم با درمان های 
اولیه میزانی از مرگ ومیر را کاهش داده و 
عوارض بیماری را کمتر کنیم و بخش های 
بیمارستانی به ویژه ICU را خلوت کنیم( 
و  نیفتاد  اجتماعی  محدودیت های  حتی  و 
همین مساله سبب شد بیماری در کل کشور

منتشر شود.«
»وقتی  داد:  توضیح  گوارش  متخصص  این 
بیماری در کل کشور انتشار یافت حتی در 
مراحل بعد می توانستیم آن را به نحوی کنترل 
کنیم اما این اتفاق هم نیفتاد چراکه برنامه ریزی 

معینی برای کنترل افراد وجود نداشت.«
وی با اشاره به ساختار اجتماعی کشور افزود: 
»ایرانیان از لحاظ فرهنگی و روابط خانوادگی 
با بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت هستند. 
عالوه بر این تراکم جمعیتی در شهرهای ایران 
بسیار بیشتر از نقاط دیگر جهان است و این 
بیماری بسیار کمک کننده  انتشار  عوامل در 
بودند. متاسفانه این عوامل در مراحل نخست 
انتشار بیماری به مردم توضیح داده نمی شد 
انگاشته  ساده  بسیار  ابتدا  بیماری  حتی  و 
می شد و مسووالن اعالم می کردند بیماری 
شبیه آنفلوانزا است و کشندگی باالیی ندارد 
این  خروجی  که  نیست  کنترل  به  نیازی  و 
بیماری در کل  انتشار سریع  نیز  برخوردها 

کشور بود.«

ایمنی گله ای بزرگ ترین خطا بود
اگر یک بحران  اینکه  بر  تاکید  با  منصوری 
مهم اپیدمیولوژی برای مردم ساده توصیف 
سخت  آن  درباره  عمومی  باور  تغییر   شود 
خواهد بود، اظهار داشت: »دومین اتفاق بدی 
که افتاد این بود که اعالم شد اگر 6۰ درصد 
قابل کنترل  بیماری  مبتال شوند  افراد جامعه 
بزرگ ترین  این  که  ریشه کن خواهد شد  و 
نبود  بود زیرا هنوز مشخص  خطای علمی 

در  ایمنی  با  مساوی  بیماری  به  مبتال شدن 
برابر ابتالی مجدد است یا نه.«

مردم  به  باور  این  »متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
بیماری  برابر  ایمنی گله ای در  داده شد که 
قابل اطمینان است، حال آنکه بیماری ناشناخته 
بود و ما حق نداشتیم چنین اطمینانی به مردم 
بدهیم. ازاین رو، همین تصورات غلط موجب 
شد مردم ابتدای پاندمی سهل انگاری کنند و 
باشند که  داشته  بیماری  درباره  باور غلطی 
درنهایت موجب شد به جای اینکه بخواهند 
کنند  بسنده  این  به  کنند  مبارزه  بیماری  با 
ایمنی زا  و  آسان  بسیار  بیماری  به  ابتال  که 

خواهد بود.«
کرد:  تصریح  اپیدمیولوژی  محقق  این 
»درنهایت باور غلطی در اذهان شکل گرفته 
بود که کرونا یک بیماری سهل است و موجب 
شد مردم در برابر بیماری بدعادت شوند و 
بیماری به صورت افسارگسیخته در کل کشور 
انتشار یابد. عالوه بر این، باور غلط درباره 
ایمنی جوانان در مواجهه با بیماری و مختص 
شد  موجب  مسن  افراد  به  مرگ ومیر  بودن 
آنها ابتال به کرونا را جدی نگیرند و امروز 
شاهد هستیم سن ابتال به بیماری و تلفات آن 
به شدت کاهش یافته است؛ موضوعی که در 
حال حاضر اروپا و آمریکا هم با آن مواجه 
هستند و سبب اوج گیری مجدد بحران در 

همه جهان شده است.«
وی افزود: »یکی دیگر از علل تلفات باالی 
کرونا در کشور این است که ما نمی توانیم 
جمعیت با خطر باالی ابتال به بیماری مانند 
افراد مسن یا افراد دارای بیماری های زمینه ای 
را در یک محل مشخص جمع کنیم تا در تماس 
با افراد جوان تر نباشند و حتی آموزش های 
الزم هم در این زمینه به مردم داده نشده است 
بنابراین همه این افراد اعم از پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها یا افراد دارای بیماری های قلبی 
و ریوی و دیابتی در اماکن   عمومی حاضر 

می شوند که بعد از ابتال نیز درصد باالیی از 
آنها فوت می کنند.«

سیستم بیماریابی به درستی عمل نکرد
در  بیماریابی  نحوه  به  ادامه  در  منصوری 
کشور و ایرادات آن پرداخت و گفت: »در 
ابتدای  از  بسیاری  ایرادات  نیز  بخش  این 
ابتدا  همان  از  زیرا  داشت  وجود  بحران 
شهرهای کانون بیماری تحت پوشش قرار 
نگرفتند و قرنطینه و کنترل هوشمند درمورد 
آنها به اجرا گذاشته نشد، حتی در مراحل 
بعدی نیز این اقدامات انجام نگرفت. البته با 
توجه به شرایط اقتصادی نمی توانستیم همه 
انجام  احسن  نحو  به  را  کنترلی  برنامه های 
در کشور  اما سیستم های هوشمندی  دهیم 
وجود داشت که می توانستیم به کمک آنها 
انجام دهیم و شبکه های  بیماریابی درستی 
مراجعه  با  می توانستند  نیز  بهداشتی کشور 
به در منازل یا با گرفتن تماس تلفنی با افراد 
دارای خطر باالی ابتال به آنها آموزش دهند.«
این متخصص بیماری های گوارشی و کبد 
اضافه کرد: »متاسفانه امروز هم که بیش از 8 
ماه از ورود بیماری به کشور می گذرد سیستم 
بیماریابی به درستی عمل نمی کند زیرا فردی 
رها  جامعه  در  می شود  مثبت  او  تست  که 
شده و در شهر می گردد، درحالی که این فرد 
باید بالفاصله به قرنطینه برود. یکی دیگر از 
ایرادات سیستم بیماریابی نحوه آموزش به 
افراد و بیماران است. برای مثال در همان 
روزهای ابتدایی به همه مردم گفته شد که 
نیست و حتی  ماسک  از  استفاده  به  نیازی 
دستورالعمل های بهداشتی هم چند بار تغییر 
کرد و همین موجب شد مردم سردرگم شوند؛ 
و  دارد  ادامه  متفاوت  روندهای  هم  امروز 
و  بیماریابی  گفت   می توان  یک جمله  در 
نشان دار کردن بیماران از همان ابتدا به درستی 

انجام نشد.«

زمان طالیی درمان کدام است؟
منصوری درباره اشکاالت روند درمان بیماری 
کرونا در کشور اظهار داشت: »یکی از اشکاالت 
بزرگ روند درمان کرونا در کشور این بود که 
گفته شد بیماری هیچ درمان مشخصی ندارد 
و اگر فرد مبتال شود فقط باید دو هفته در 
منزل بماند و مایعات مصرف کند و اگر درمان 
نشد بعد به بیمارستان مراجعه کند، درحالی که 
زمان طالیی درمان بیماری 2 تا ۳ روز نخست 
بیماری است و حتی در موارد ابتالی خفیف 
به بیماری هم اگر مراجعه و درمان به موقع 
انجام نگیرد، کنترل و درمان بیماری سخت 
خواهد شد بنابراین اگر درمان زودرس آغاز 
شود احتمال اینکه بیمار در هفته دوم که هفته 
تیرگی و شومی بیماری است، زنده بماند بیشتر 
می شود و حتی بیماری با درمان های ساده نیز 

قابل درمان خواهد بود.«
وی تاکید کرد: »پس نباید گفت بیماری هیچ 
درمانی ندارد زیرا این گفته به فرد این ذهنیت 
را می دهد که باید در خانه بماند و نیازی به 
مراجعه به پزشک ندارد بنابراین فرد زمانی که 
مراجعه می کند دیگر زمان طالیی درمان را از 
دست داده است و همین مساله موجب باال 

رفتن مرگ ومیرها خواهد شد.«
منصوری گفت: »راه چاره این است که بیمار در 
همان روزهای نخست با مراجعه زودهنگام به 
کلینیک های درمانی و دریافت درمان های اولیه 
روند بیماری را کنترل کند تا میزان مراجعات 
به بیمارستان ها کاهش یابد.  کنار این اقدامات، 
دستورالعمل های وزارت بهداشت باید صراحت 
داشته باشد و آموزش های الزم به پزشکان داده 
شود زیرا هنوز برخی پزشکان نمی  دانند گرفتن 
تست آنتی بادی ارزش تشخیصی ندارد و در 
بسیاری از موارد نتیجه آنتی بادی 2 تا ۳ هفته 
بیماری خود را نشان  به  ابتالی فرد  از  پس 
می دهد که در این صورت فرد زمان طالیی 

درمان را از دست داده است.«

باید تست های PCR افزایش پیدا کند
راهکار  درباره  اپیدمیولوژی  محقق  این 
کاهش تلفات و مدیریت بحران کرونا نیز 
گفت: »در وهله اول باید ستاد ملی مقابله با 
بحران کرونا تحت نظر یک مقام عالی رتبه 
باشد که حرف او همه جا شنیده و اجابت 
نیست  بیماری ای  کرونا  بحران  زیرا  شود 
که فقط مربوط به وزارت بهداشت باشد، 
و  است  کشور  کل  به  مربوط  بحران  بلکه 
در  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  همه  باید 

این مسیر خود را دخیل بدانند.«
نهادهای  به  نمی توان  اینکه  بیان  با  وی 
خصوص  این  در  که  گفت  خصوصی 
خواست  آنها  از  باید  بلکه  باشند  بی اعتنا 
کمک  و  شده  درگیر  این خصوص  در  تا 
کنند، افزود: »باید از سازمان های مردم نهاد 
و خیرین سالمت هم خواست که پای  کار 
در  کنند.  مشارکت  زمینه  این  در  و  بیایند 
بحث آموزش نیز باید نهادهای مردمی کمک 
کنند و در هزینه کردها کمک کار بیمارستان ها 
بی بضاعت  بیماران  برای  همچنین  باشند. 
بیمه گر  زیرا سازمان های  فکری شود  باید 
از پس هزینه های درمان آنها برنمی آیند.«

منصوری تصریح کرد: »همه نهادها اعم از 
دولتی و خصوصی باید در این بخش کمک 
کنند چراکه این یک بحران عمومی است 
باشند.  همراه  بخش  این  در  همه  باید  و 
مشکل منحصر به وزارت بهداشت و چند 
وزارتخانه نیست و تمام نهادهای کشوری 
باید در این زمینه مشارکت کنند. ازاین رو، 
نهادی مانند شهرداری نمی تواند بگوید که 
پر کند  با تمام ظرفیت  را  می خواهد مترو 
وزارت  و  دهد  ادامه  را  ترافیک  طرح  و 
بهداشت تنها معترض باشد و نتواند کاری 
باید  باال  از  کنترل  سیستم  یک  پس  بکند. 
در این بخش شکل بگیرد و دستورات آن 
خصوصی  بخش  و  کنند  اطاعت  همه  را 
نیز به این سیستم کمک کند تا بتوانیم در 
کنترل بیماری موفقیت هایی داشته باشیم.«

این متخصص بیماری های گوارشی و کبد 
اضافه کرد: »دومین راهکار، انجام اقدامات 
از  یکی  که  است  بخش  این  در  عملی 
 PCR تست های  افزایش  آنها  مؤثرترین 
البته هر فردی که این تست را داد  است. 
باید به صورت هوشمند نشان دار شده و با 
گرفتن نشان قرمز از تماس با دیگران منع 
شود. با قاطعیت می توان گفت اگر این اتفاق 
نیفتد بیماری در کشور کنترل نخواهد شد 
بهداشت،  وزارت  مسووالن  گفته  به  زیرا 
رسمی  آمار  برابر  چند  امروز  تا  بیماری 
کنیم  کاری  باید  بنابراین  داشته  مرگ ومیر 
که در وهله نخست میزان تست ها افزایش 
زودرس  درمان  دوم  وهله  در  و  کند  پیدا 
حتی  دهیم.  آموزش  پزشکان  همه  به  را 
می توان در همه بخش های پرستاری تریاژ 
به  توجه  با  را  بیماران  و  کرده  راه اندازی 
خطر بیماری و داشتن بیماری های زمینه ای 
از یکدیگر تفکیک کرد. کنار این اقدامات 
خانواده  پزشکان  و  عمومی  پزشکان  باید 
بیماری در خط  با  مبارزه  کنترل و  نیز در 
بیشتر  آنها  از خدمات  قرار گیرند و  مقدم 

استفاده شود.«
سمت  به  »باید  گفت:  پایان  در  منصوری 
گسترده  تست های  انجام  زودرس،  درمان 
و  بیماری  دارای  افراد  هوشمند  کنترل  و 
ممنوع کردن هر نوع تجمعی به بهانه های 
بخش های  تعطیلی  همچنین  و  مختلف 
در  را  بیماری  بتوانیم  تا  برویم  غیرضرور 

کنیم.« کنترل  کشور 

گفت وگوی »سالمت« با دکتر سیاوش منصوری محقق اپیدمیولوژی درباره چرایی افزایش تلفات کرونا در کشور

زمان طالیی درمان را از دست می دهیم

زمان طالیی درمان 
کرونا 2 تا 3 روز 
نخست بیماری 
است و حتی در 
موارد ابتالی خفیف 
به بیماری هم اگر 
مراجعه و درمان 
به موقع انجام نگیرد، 
کنترل و درمان 
بیماری سخت خواهد 
شد بنابراین اگر 
درمان زودرس آغاز 
شود احتمال اینکه 
بیمار در هفته دوم 
که هفته تیرگی و 
شومی بیماری است، 
زنده بماند بیشتر 
می شود و حتی 
بیماری با درمان های 
ساده نیز قابل درمان 
خواهد بود
- منصوری
محقق اپیدمیولوژی

 علی 
ابراهیمی


