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 زهرا خواجویینژاد
«اگر دکتر خواست بستریات کند قبول
نکن،پایتبهبیمارستانبرسدمی ُ
کشنت»این
جملهای است که اکثرمردم این روزها زیاد
به هم توصیه میکنند مخصوصا به افرادی
که بیمارهستند .حاال اما همین بیمارستان
نرفتنها دارد بالی جان آدمها میشود .مثل
انصاریانومیناونددوستارهسابقفوتبال ایران
که هفته گذشته دراثرکرونا فوت کردند .داغ
از دست دادن علی انصاریان پس از فوت
مهرداد میناوند درشرایطی که تازه چند روزی
از فروکش کردن موج سوم کرونا در کشور
میگذشت ،شوک بزرگی به همه مردم ایران
وارد کرد .وجه اشتراکی که بعد از فوت این
دو فوتبالیست بیشتر از همه به چشم آمد
تاخیر در مراجعه به بیمارستان و حضور در
یک برنامه تلویزیونی بدون ماسک و رعایت
پروتکلهای بهداشتی بود .حاال اسمش را
تقدیریابیاحتیاطیبگذاریم کروناعاملمرگ
دو فوتبالیست مشهور ایرانی شده است تا
ثابت شود کرونا نه به پیررحم میکند و نه به
جوان ،نه به بیمارنه به ورزشکار....
 افزایش آمارناشی ازعادیانگاری در
جامعهاست
حاال بعد ازیک ماه و نیم وضعیت پایداری
که درسیرجان داشتیم دیروزبا ابتالی 62نفر
بار دیگر زنگ خطر این بیماری در سیرجان
به صدا درآمد .تا حدی که دکتر محمد
موقریپورسخنگوی ستاد کرونا درسیرجان
با بیان اینکه خیزمالیم کرونا درسیرجان در
حال رقمخوردن است ،گفته است :افزایش
عادیانگاری در جامعه و کاهش توجه به
دستورالعملهای مقابله با کرونا متاسفانه
پیشبینی افزایش شیوع بیماری کرونا را
محقق کرده است.معاونبهداشتیدانشکده
علومپزشکی سیرجان همچنین گفته است
در صورتی که عادیانگاریها و بیتوجهیها
ادامه یابد ممکن است با افزایش آمار و
شروع مجدد کرونا به سمت تغییروضعیت
شهرستان سیرجان به رنگ نارنجی رفته و
بسیاری از محدودیتها باز گردد که البته
امیدواریم با همکاری بیشتر مردم و رعایت
بیشتر دستورالعملهای بهداشتی چنین
اتفاقینیفتد.
 افزایش آماربیماران ازهفته گذشته
اتفاقافتاد
دکتر علی امجدی نیز متخصص

بیماریهای عفونی با بیان اینکه آماربیماران
مبتال به کرونا درحال افزایش است ،گفت:
درحالحاضرهمفقطدربیمارستانمشغول
به کارهستم اما آنچه کهدربیمارستانغرضی
دارم میبینم این است که آماربستریها دارد
باال میرود .عالوه بر آن بیمارانی که مطب
میآیند هم تعدادشان بیشترو بدحالترشده
است.یعنیقبالوضعیتبیمارانیکهمراجعه
میکردند خیلی شدید نبود و سرپایی درمان
میشدند ولی االن هم مواردی که به مطب
میآیند و نیازبه بستری دارند زیادترشده و هم
اینکه بیمارانی که از طریق اورژانس میآیند
زیاد شدهاند .او ادامه داد :این افزایش تعداد
بیماران مربوط به چند روز گذشته است؛
یعنی ازسهشنبهچهارشنبههفتهگذشته این
افزایش آمار آغاز شده ،مخصوصا از جمعه
بیمارانبدحالزیادیرابستری کردهایم.
خصوصیاتیکهبرایکرونایانگلیسی
میگوینددرسیرجانتجربهکردهایم
به گفتهی دکتر امجدی از مهرماه به
بعد ویروس تغییر کرده است« :حاال این
خصوصیاتی که برای کرونای انگلیسی
میگویند ما از مهرماه در خود سیرجان آن
را تجربه کردهایم .چون قبال یکی که کرونا
را میگرفت تا چندینماه ایمنی داشت و
خیالمان راحت بود ولی االن بیمار داریم
که مثال  40روز قبل کرونا گرفته و دوباره با
عالیم حاد مراجعه میکند و مشخص است
دوباره کرونا گرفته است .وی افزود :البته این
موضوع در همهی بیماران صدق نمیکند.
گاهی ممکن است یکی که گرفت تا چندماه
ایمنباشدولی ازیکماهبهبعددیگرنمیتوان
روی ایمنی آن حساب کرد .یعنی از یک ماه
به بعد اگرفرد درمعرض ویروس باشد دوباره
ممکن است مبتال شود .این ابتالی مجدد را
بیشتردربینپرسنلبیمارستان ،کادردرمانو
پرسنلمعدنمیبینیم.
 کرونا مانند آنفلوانزا همیشه با ما
خواهدبود
دکتر امجدی در پاسخ به این سوال که
پیشبینیتان نسبت به آینده این بیماری
چیست ،گفت :این بیماری مثل آنفلوانزا
همیشهباماخواهدبود.واکسنیهم کهبرای
اینبیماریخواهد آمدواکسندایمینیست
یعنی تا یک مدت اثرمیگذارد و بعد ازمدتی
اثرگذاری واکسن کم میشود و اگرطرف در
معرضش باشد دوباره میگیرد .درواقع هرچه

پزشکان باز هم از وضعیت بیماری کرونا در سیرجان ابراز نگرانی کردند

پیک چهارمکرونا

فوت علی انصاریان به دلیل بیماری کرونا ،نشان داد که این ویروس بیمار و ورزشکار و پیر و جوان نمیشناسد!

رعایتها و آگاهیهای مردم بیشتر شود
بیماری کنترل میشود .مثل یک ماه پیش و
هرچه دوباره رعایت کردنها کمترشود مثل
االندوبارهبیماری افزایشپیدامیکند.
 اگرمحدودیتها ادامه داشت برای
شبعیدخیالمانراحتبود
او با گالیه از رفتارهای مردم گفت :یک
دوماهی وضعیت بیماری خوب بود .چون
همترددبیناستانیممنوعبودوهممدارس
بسته بود و خیلی سختگیری روی ادارات و
بانکها زیاد بود و مردم ماسک زدن را جدی
گرفته بودند و نتیجه این محدودیتها را
دیدیم و حدود یکی دوماهی وضعیت خیلی
خوب شده بود .مخصوصا دردیماه که هم
آمار بستریها پایین آمد و بخشها خلوت
شدند و هم مطبها خلوت شدند .ولی
دوبارهمیبینیمبابرداشتهشدنمحدودیتها
و بیخیالی ازسوی مردم آماردارد باال میرود.
اگر محدودیتها تا عید ادامه داشت تا
حدودی زنجیره انتقال ویروس قطع میشد و
برای شب عید و دو سه ماه خیالمان راحت
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 واکسنتاثیر100درصدیندارد
او در مورد واکسن کرونای ایرانی گفت:
همهی حرفهایی که در مورد واکسن
م یزنند در حد حرف است این موضوع باید
در درازمدت بررسی شود و چندین ماه از
تزریق آن بگذرد و کسانی که واکسن را زدند
ببینند چقدر ایمن شدهاند و چقدر عارضه
دادند درواقع االن نمیشود چیزی گفت .در
مورد همان واکسن خارجیاش هم که ما
تجربهاش را نداریم ،قضاوت هنوززود است.
ولی به هرحال واکسن مسلما تاثیر خواهد
داشت ولی فکرنکنم تاثیر 100درصد داشته
باشد .حداقل باید  80-70درصد جامعه
واکسن را بزنند و سه چهارماه از آن قضیه
بگذرد و در این سه چهار ماه همچنان مردم
ماسکبزندوسایرپروتکلهارارعایت کنندتا
بعدببینیممیشودویروسراشکستدهیم
یا نه .پس تصمیمگیری در مورد این قضیه
هنوزخیلیزود است.مسلماواکسیناسیون
عمومی درکنترل بیماری تاثیرباالیی خواهد

با کادری مجرب

انتهای بلوار فاطمیه جنب
قطعهشویی
09136342007 42252330
سلطانی(قدیم)

داشت اما اینکه بگوییم واکسن بزنیم و بقیه
موارد را رعایت نکنیم ،مسلما واکسن 100
درصد موثری نیست و ایمنیاش طوالنی
مدت نخواهد بود بنابراین حاال حاالها با این
قضیهسروکارخواهیمداشت.
 عالئمجدید کرونا
دکترامجدیباتاکیدبهاینکهعالیمبیماری
نسبت به گذشته تغییرکرده است ،گفت :از
مهرماه به بعد تصویر جدیدی از ویروس را
دیدیمهم ازنظرشدتوهم ایمنیاش کمتر
شده است و همعالیم بیماری نسبت به قبل
متنوعترشده استمثال االنبیمارداریمفقط
باشکایتهایپوستیمثلکهیریا آلرژیهای
پوستی یا با عالیم گوارشی شدیدترمراجعه
میکند.
 یکویروس چیکارباید بکند تا مردم
بفهمندقضیهجدیاست
او با گالیه ازبعضی مردم میگوید :واقعا
دیدن بعضی رفتارها آدم را ناامید میکند.
مردم دارند میبینند این بیماری به جوان
و پیر ،بچه و بزرگ ،سالم و ورزشکار رحم

نمیکند اما باز هم رعایت نمیکنند و انگار
اصال چنین ویروسی نبوده و نه کسی مرده
و نه خانوادهای داغدارشده است و متاسفانه
در این چند روز دو تا از ورزشکاران عزیزمان
را هم از دست دادیم .حاال حرفم این است
که وقتی ما با چنین ویروس خطرناکی روبهرو
هستیم چرا هنوز برخی مردم در جامعه
توآمد
بدون ماسک و رعایت پروتکلها رف 
میکنند ،مهمانیهایشان به راه است،
مسافرتهایشانبهراه است،واقعانمیدانم
چه اتفاقدیگریبایدبیفتدتاتلنگریبهبرخی
مردم و مسئوالن بزند؟ واقعا یک ویروس
چیکارباید بکند تا مردم بفهمند قضیه جدی
است .از این مرگو میر باالتر ،از این داغدار
شدن خانوادهها بیشتر ،ازاین فشاری که روی
جامعه و کادر درمان آمده است بیشتر باید
باشد؟ دیگر چیکار باید این ویروس میکرد
که یک عدهای برایشان اهمیت ندارد؟ انگار
گوش شنوایی در برخی از مردم و مسئوالن
وجود ندارد .وی افزود :مردم بدانند حتی اگر
واکسن هم بیاید نمیتوان به آن دلخوش
کرد .چون با توجه به جهشهایی که ویروس
هرچند وقت یک بار دارد و به بعضی داروها
و درمانها مقاوم میشود .من فکر کنم
حاال حاال این ویروس را داریم و پروتکلها
و ماسک زدنها باید همچنان رعایت شود و
این قصه سردرازدارد.
او به مردم توصیه کرد؛ برای اینکه عید
خوبی داشته باشند پروتکلها را همچنان
رعایت کنند« :ماسکزدن را جدی بگیرند،
فاصلهاجتماعیراحفظکنند،ازشستنمکرر
دستها غافل نشوند ،از حضور در اماکن
شلوغ و مهمانیها و مسافرتها پرهیزکنند.
البته که این موارد باید تا آخر تابستان 1400
ادامه داشته باشد حتی اگرهمهی مردم هم
واکسن بزنند این قضیه 6ماه دیگرهمچنان
ادامه دارد .تازه شانس بیاوریم ویروس جهش
جدیدی نداشته باشد و به واکسن مقاوم
نشود».
 مردم دربرابربستری شدن مقاومت
میکنند
این متخصص عفونی با تاکید به اینکه
تاخیر در شروع درمان جبرانناپذیر است،
گفت :یک ذهنیت خیلی غلطی در جامعه
جا افتاده است اینکه اگر مریض میشوید
بیمارستان نروید .کاش حداقل مرد بودند
و تا آخرین لحظه سر حرفشان میماندند

ولی متاسفانه به محض اینکه حالشان
بدتر میشود به بیمارستان میآیند و زمانی
میآیند که دیگر کار از کار گذشته است.
یعنی بیمارباالی  80-70درصد ریهاش درگیر
است ،اکسیژن خونش زیر 70-60است آن
وقت است که داروها تاثیر ناچیزی دارند.
دیگرپربُنیهتر از آقای انصاریان نداشتیم .هر
دوتایشان علت فوتشان تاخیردرمراجعه
به بیمارستان بوده است .اگر هرکدامشان
 5-4روززودترمراجعه کرده بودند و بستری
شدهبودندهیچکدامشانطوریشاننمیشد
و هنوز هم زنده بودند .بنابراین مردم زمانی
بهشان میگوییم باید بستری شوند مقاومت
نکنند چون پزشک بهترصالحش را میداند
و باید هرچه زودتر درمان و تزریق داروی
ضدویروس شروع شود چون اگربیمارزمان
طالیی درمان را ازدست بدهد دیگرنمیتوان
برایش کاری کرد و دیگر هیچ سالحی برای
درمانشدردستماننیست.
 تنها راه پیشگیری داشتن سیستم
ایمنیقویاست
به گفته دکتر امجدی تنها راه پیشگیری
از این بیماری رعایت پروتکلهای بهداشتی
و داشتن سیستم ایمنی قوی است؛ «هرچه
که کمک کند سیستم ایمنی بدن افراد
قوی شود از مصرف ویتامین و مکمل
گرفته تا مهمترین قضیه که حفظ آرامش
است .چون سیستم ایمنی بدن وقتی
که شما استرس دارید ضعیف میشود
و زمانی سیستم ایمنی بدن ضعیف شود
کوچکترین ویروسی که وارد بدن شود
فرد را دچار بیماری شدید میکند .بنابراین
افراد نباید نه استرس و اضطراب شدید
داشته باشند و نه خیلی بیخیال باشند.
چیزی که در مطالعات برای پیشگیری از
این بیماری ثابت شده است اینکه مصرف
هیچ مکمل و ویتامنی 100درصدی نیست و
همهیمکملهاتاثیرنسبیدارندوسیستم
ایمنی بدن را یک مقدارقوی میکنند .چون
سیستم ایمنی که قوی باشد بهترمیتواند
از پس این بیماری بر بیاید .سیستم ایمنی
بدن با کمبود ویتامینها ضعیف میشود
مثل ویتامین سی ،روی و ...و مکملهایی
که بیشتردرپیشگیری و درمان کرونا تاثیر
داشتهاند ویتامین سی و سلنیوم است
این دوتا بیشتر از همه ثابت شده که در
پیشگیریودرمانبیماریتاثیردارند.

