4

سال بیستوششم
شماره 7349
یکشنبه  28اردیبهشت 1399

جانباختگان فعلی یک ماه پیش مبتال شدند
رئیــس کمیتــه اپیدمیولــوژی ســتاد ملــی مبــارزه
بــا ویــروس کرونــا بــا تأکیــد بــر اینکــه افزایــش آمــار
مبتالیــان بــه کرونــا در روزهــای اخیــر بــه معنــای
افزایــش ابتــا بــه کرونــا نیســت ،گفــت :علــت
ایــن افزایــش در آمــار بهدلیــل تغییــر تمرکــز مــا
از بیمــاران بســتری در بیمارســتان بــه کل جامعــه
اســت .بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر علــی اکبر حقدوســت
تصریــح کــرد :افــرادی هســتند کــه در طــول مــدت
ابتــا عالئمــی ندارنــد و افــرادی هــم هســتند کــه بــه

مــرگ نزدیــک میشــوند .ابزارهــای شناســایی مــا بــه
گونـهای اســت کــه ابتــدا افــراد بــا عالئــم شــدید را پیدا
میکنیــم .تمرکــز مــا در روزهــای ابتدایــی بــر مــوارد
شــدیدی بــود کــه مجبــور بــه آمــدن بــه بیمارســتان
بودنــد و شمارششــان میکردیــم .کــم کــم بــا
احاطــه بیشــتر بــر بیمــاری ایــن فرصــت ایجــاد شــد
کــه بیــرون از بیمارســتان نیــز بــه ایــن بیمــاری نــگاه
کنیــم و بیمارانــی کــه در جامعــه بودنــد امــا شــمرده
نمیشــدند ،امــروز شــمارش میشــوند .در نتیجــه
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ممکــن اســت تعــداد شــمارش افــراد بیمار بــاال رفته
باشــد ،ولــی ایــن ابــدا بــه معنــای آن نیســت کــه افــراد
بیشتری در جامعه در حال ابتال به کووید ۱۹هستند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه آمــار فعلی جانباختــگان کرونا
در روزهــای اخیــر مربــوط بــه بیمــاران وخیمــی اســت
کــه حــدود یــک مــاه قبــل مبتــا شــدند ،گفــت :ایــن
افــراد بــا شــیوههای مختلفــی در  ICUنگهــداری
شــده بودنــد ،امــا ارگانهــای مختلفشــان مشــکل
پیــدا کــرده بــود .آمــار فوتــی روزهــای اخیــر همگــی
مــواردی نیســتند کــه اخیــراً بــه کوویــد ۱۹مبتــا شــده
باشــند و تعــدادی از کســانی هســتند کــه پیــش از ایــن
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مبتــا شــده بودنــد .حقدوســت کــه در یــک برنامــه
تلویزیونــی صحبــت میکــرد ،بــا بیــان اینکــه از افــراد
فاقــد عالمــت نیــز بــا پروتکلهــای خــاص تســت
گرفتــه میشــود ،افــزود :اگــر فــردی عالمــت دارد ،بــه
بالــغ بــر حــدود  ۱۲۰۰مرکــز مشــخص شــده بــرای این
بیمــاری مراجعــه کنــد ،از او تســت خواهنــد گرفــت و
اگــر تســت مثبــت باشــد همکارانمان فــوراً به کســانی
مراجعــه میکننــد کــه در روزهــای اخیــر بــا فــرد مبتــا
در تمــاس بودهانــد و از افــرادی کــه ممکــن اســت
عالئمــی نداشــته باشــند نیــز تســت کرونــا گرفتــه
میشــود.
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تا کنون  ۶۸۶هزار و  ۹۳۵آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

خوزستان در وضعیت قرمز
و لرستان در وضعیت هشدار است.

اینفوگرافی :محمد عباسپور  /ایران
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