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روزهــا  ایــن  شــرایط  محمودخــواه|  ملیحــه 
ک اســت بــا اعــام آخریــن وضعیــت  بســیار خطرنــا
کــه همــه  رنگ بنــدی شــهرهای کشــور اعــام شــد 
کز اســتان ها قرمز است و این نشان می دهد که  مرا

شرایط در کل کشور بحرانی است. 
کــه  وزارت  کشــور  نقشــه رنــگ بنــدی شــهرهای 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی آن را تهیــه 
کرده،  نشــان می دهد که به جز مناطق کوچکی در 
شرق کشــور، تقریبا همه کشــور و به خصوص همه 
کز اســتان ها و کانشــهرهای کشــور در وضعیت  مرا

قرمز کرونایی قرار گرفته اند.
در حــال حاضــر ۸۸ شهرســتان در وضعیــت قرمز 
و 139 شهرســتان نارنجــی هســتند. همچنین 19۸ 
زرد و 23 شهرســتان در  شهرســتان در وضعیــت 
وضعیت آبی قــرار دارند. هفت مرکز اســتان شــامل 
ج، زنجان، خــرم آباد، اصفهان، شــیراز،  کــر تهران، 
ک در وضعیــت قرمــز بودنــد امــا نقشــه  ایــام و ارا
رنگ بندی جدید شــهرهای کشــور که در نــرم افزار 
ماسک وزارت بهداشت منتشر شد نشان می دهد 
کــز اســتان ها و کانشــهرهای کشــور در  کــه همه مرا

وضعیت قرمز قرار گرفته اند.
بهداشــت،  وزارت  اعــام  آخریــن  اســاس  بــر 
کــز اســتان ها و  2۵۷ شهرســتان از جملــه همــه مرا
کانشــهرها در وضعیت قرمز قرار گرفتند. همچنین 
129 شهرســتان نارنجــی، ۵1 شهرســتان زرد و 11 
شهرستان آبی هســتند. سرعت افرایش بستری در 
خیز سراسری چهارم به مراتب شدیدتر از خیزهای 

قبلی است.
در رنــگ بندی جدید کرونایی شــهرهای کشــور، 
کز استان ها شــامل اردبیل، تبریز، ارومیه،  همه مرا
ســنندج، همدان،کرمانشــاه، اهــواز، بندرعبــاس، 
گــرگان، ســاری،  یــزد، رشــت،  بوشــهر، شــهرکرد، 
یاســوج،  کرمــان،  زاهــدان،  مشــهد،  ســمنان، 
روز تــا  کــه  نیــز  قــم  و  قزویــن  بجنــورد،   بیرجنــد، 

 ســه شــنبه  نارنجی یا زرد بودند به جمع شــهرهای 
 قرمــز اضافــه شــدند. بســیاری از ایــن شــهرها در

 رنگ بندی ایام نوروز آبی بودند.
کویــی، نایــب رئیــس انجمــن علمی  کــوروش ها
بــا  گفت وگــو  در  ایــران  اپیدمیولوژیســت های 
کید می کند  که پیش از ایــن بارها در  »شــهروند« تأ
کید  جلســات و محافل پزشــکی بــه این موضــوع تأ
کــه نباید به کاهش آمار کرونا دل بســت  کرده بودم 
زیرا ماهیت ویــروس و اپیدمی بودن آن به گونه ای 
است که ســبب می شــود دوباره به پیک های مکرر 

برخورد کنیم

پیک های بعدی نیز می آیند
 این متخصص بر اساس مستندات علمی به این 
کیــد می کنــد که رســیدن بــه پیک های  موضــوع تأ
بعــدی پنجــم و ششــم و بیشــتر نیــز بــا توجــه بــه 

کم اســت  شــرایطی که در حــال حاضر در کشــور حا
اجتناب ناپذیــر اســت؛ زیــرا در حــال حاضــر روی 
شاخه باالرونده آن قرار داریم و وقتی به قله برسیم 
خ خواهد داد  4 تا ۵ مــاه بعد دوباره پیــک بعــدی ر
زیرا در حــال حاضر این ویروس در کشــور رها شــده 
و پادشــاهی می کنــد و اقدامــات همه جانبــه و الزم 
براســاس پروتکل ها بــرای جلوگیــری از شــیوع این 
ویروس انجام نمی شــود و سیاســت هایی که برای 
جلوگیــری از ایــن بیمــاری انجــام می شــود خــاف 

جریان حرکت این ویروس است.

اعالم سفر به شهرهای آبی و زرد اشتباه بود
 یکی از این اشــتباهات این بود که شــهرهای آبی 
و زرد برای ســفر در دوران کرونا نیــاز به مجوز ندارند 
این در حالی اســت که باید شــرایطی ایجاد می شد 
کــه ایــن شــهرها در همیــن وضعیــت باقــی بماننــد 
نــه اینکــه ترددهــا، ایــن شــهرها را هــم از وضعیــت 

ج کند. کم خطر یا خطر متوسط خار
بــر اینکــه بــه عنــوان یــک  کیــد  بــا تأ کویــی   ها
گذشــته اعــام  اپیدمیولوژیســت در آذرمــاه ســال 
کــردم که پیــک چهارم بــه وقــوع می پیونــدد و باید 
راهکارهــا برای جلوگیــری از آن محقق شــود، ادامه 
می دهــد: »بــا اینکــه بارها وبارهــا بــه ایــن موضــوع 
اشاره کردم اما هیچ توجهی به این صحبت ها نشد 
گــر اقدامات  و حــاال هــم اعــام می کنم کــه باز هــم ا
جدی انجام نگیرد باید منتظر پیک پنجم و ششم 
و پیک هــای بعــدی هــم باشــیم زیــرا رخــداد آنهــا 

اجتناب ناپذیر است.«

حرکت سینوسی ویروس
 ماهیت اپیدمیولوژیک انتشــار این ویروس ورود 
بــه پیک هــای بعــدی را تســهیل می کنــد. اپیدمی 
کرونــا پیش رونــده اســت و انتقــال فردبه فــرد دارد و 
برخــاف اپیدمی هــای تــک منبعی ماننــد بیماری 
اســهال خونی اســت و از ســوی دیگرنیز هیچ اقدام 
تأثیرگــذاری کــه بتوانــد جلوی شــیوع ایــن ویروس 
را بگیــرد انجــام نمی شــود و بیشــتر کارهایــی که در 
ایــن راســتا انجــام می شــود اقــدام اصلــی نیســت و 
بــه اعتقاد مــن تنهــا کارهــای نمایشــی و بــرای رفع 

تکلیف است

اطالعات درست به مردم داده شود
کــه بایــد  گــر مســئوالن بــه ایــن مرحلــه برســند   ا
مــردم را براســاس ماهیــت علمــی همه گیــری کرونا 
کننــد و مــردم از وقــوع حتمــی پیــک بعــدی  گاه  آ
گاه باشــند در زمان همه گیری ویروس به مشــکل  آ
برنخواهیــم خــورد. در واقــع ورود جامعــه بــه پیک 
گر ایــن نکته به  کرونا ماهیــت این اپیدمی اســت و ا
مردم گفته شــود پیــش از ورود به ایــن پیک، مردم 
ســبک زندگی و مواجهه خودشــان برای جلوگیری 

از بیماری قطعا برنامه ریزی خواهند کرد.

پیک چهارم را به گردن مردم نیندازید
 این اســتاد تمام دانشــگاه علوم پزشــکی ایران با 
کید بر اینکه نباید این پیک را به گردن ســفرهای  تأ
مــردم انداخــت، خاطرنشــان می کند: »مــردم باید 
بداننــد کــه بــر اســاس ماهیــت اپیدمــی در آســتانه 
اوج بیماری قرار دارنــد و دیدوبازدیدها این رخداد 
کــرد. بنابراین  طبیعی را تســهیل و بزرگ تــر خواهد 
گــر پیــش از ایــن بــه مــردم گوشــزدهای الزم داده  ا
کــه بــر اســاس ماهیــت ایــن بیمــاری اوج  می شــد 
کرونــا از نظــر علمــی در راه اســت، حتمــا  اپیدمــی 
همکاری بهتری از خود برای شکستن کمر ویروس 
نشــان می دادنــد. آنوقــت بــود کــه می شــد از مردم 
کمک الزم را گرفت و قاعدتا مردم هم بیشتر رعایت 
می کردنــد و بــا مدیریــت ســفرها و دیدوبازدیدهــا از 
افزایش آمار ابتــا و تلفات کرونا در آینــده جلوگیری 

می کردند.
کــه رخداد پیــک پنجم   مــردم باید ایــن را بدانند 
کرونا نیز براســاس ماهیت علمی آن اجتناب ناپذیر 
اســت و دانســتن ایــن مطلــب می توانــد بــه رعایت 
بیشــتر فاصله اجتماعی و دســتورالعمل ها توســط 
مردم کمک کنــد، زیرا مــردم برای جانشــان نگران 
هســتند امــا وقتی تنهــا به مــردم گفته می شــود که 
راه ها باز اســت اما شــما ســفر نروید یا به مناطق زرد 
و آبی می توانید ســفر کنید اما ســفر به مناطق دیگر 
ک اســت در واقــع  موقعیــت آنــان را بــرای  خطرنــا

گسترش بیشتر کرونا باز گذاشته ایم.
کید می کند که مردم باید   این اپیدمیولوژیست تأ
ایــن را بدانند که پس از رســیدن به قلــه پیک کرونا 
در اردیبهشت یا اوایل خرداد دوباره پس از چهار یا 
خ خواهــد داد و با علم به این  پنج مــاه پیک پنجم ر
موضــوع کارهای خود را بر اســاس آن برنامه ریزی و 

مدیریت کنند.

کسن دل نبندید به وا
کســن به  کســن واهی اســت و وا  دل بســتن بــه وا
هیچ وجه مشــکل کرونــا را در روزگار نزدیک برطرف 
کویی به  کــه ها نخواهد کرد. این موضوعی اســت 
کسیناسیون زمانی  آن اشاره می کند و می گوید: »وا
کسن مفید  مشکل را برطرف می کند که شما یک وا
داشــته باشــید که برای طــول دوره زمانــی مطلوب 
ایمنــی بدهــد و بتوانیــد در مدتی کوتاه بــرای مثال 
کسیناســیون  یک مــاه یــا 4۵ روز 60 میلیون نفر را وا
تأثیــری  هیــچ  قطره چکانــی  کســن  وا واال  کنیــد. 
بــر ایمنــی جمعــی مــردم نخواهــد داشــت هرچنــد 
کسیناسیون را به صورت کلی  کشورهایی هم که وا
کــه اپیدمی در  انجــام داده انــد نمی تواننــد بگویند 
آنجــا پایــان یافتــه اســت و پیش بینــی متخصصان 
بر این اســت کــه در آمریکا کــه به ادعای خودشــان 

کسیناسیون به طور کامل در شرف انجام است،  وا
با پیک های سهمگین روبه رو است.

نشــان  کــه  دارد  وجــود  زیــادی  علمــی  دالیــل   
می دهــد ایــن ایمنــی جمعــی شکســته می شــود و 
کشــور  دوبــاره موج هــای ابتــا و مرگ ومیــر در ایــن 
افزایــش پیــدا می کنــد. بهتریــن کار بــرای مقابله با 
گاه کنیم که  اپیدمــی کرونا این اســت کــه مــردم را آ
ایــن اتفــاق در پیــش اســت و مــردم در این شــرایط 
همــکاری بیشــتری بــا سیســتم بهداشــت ودرمان 

داشته باشند.

گاه کردن مردم است هنر، آ
منحنــی  نــزول  و  »صعــود  می کنــد:  کیــد  تأ او   
همه گیــری، ماهیــت پیش رونــده کروناســت. هنــر 
اصلی وزارت بهداشت در بیمارستان ها تجلی پیدا 
نمی کند، هنر وزارت بهداشــت بــرای تأثیرگذاری بر 
صعود و نزول منحنی همه گیــری کووید-19 در دل 
جامعه و مردم است. شروع این هنر همراه با دادن 
آموزش های صحیح و جلب اعتمــاد مردم با فراهم 
آوردن انجام انبوه تســت »پی ســی آر« خواهد بود و 
به دنبــال آن پیگیــری موبه موی دســتورالعمل ها. 
متأســفانه آقایــان فقــط برای ســرپوش گذاشــتن و 
خنثی کردن ضعــف مدیریت، با احساســات مردم 

نقش بازی کرده و آدرس غلط می دهند.«

مردم کمتر در تجمعات باشند
کید می کند که بهتر اســت در ســه تا  کویــی تأ    ها
چهار هفتــه آینده مــردم کمتــر در تجمعــات حاضر 
گــر مراســم عروســی یــا عــزا دارنــد آن را بــه  شــوند و ا
وقــت دیگــری موکــول کننــد. ایــن نکتــه کــه گفتــه 
می شــود در مناطــق زرد و آبــی می توان مراســم ماه 
کــرد، اشــتباه اســت؛ زیــرا  مبــارک رمضــان را برگــزار 
قطعا برگزاری این مراســم خطر ابتا در این شــهرها 
را نیــز تغییر می دهد. این در حالی اســت کــه باید از 

شرایط بی خطر در این شهرها حفاظت شود.
کیــد بــر اینکــه مدیریــت در این شــرایط در   او بــا تأ
حال حاضر بر عهده کسانی اســت که تخصص این 
کار را ندارند، ادامه می دهد:»با راهکارهای موجود 
نمی توان جلوی شــورش چرخشــی کرونا را گرفت و 

نمی تــوان با راهکارهای موجود بــر این حمله پیروز 
شــد. غلبه کردن بر این شورش علم و دانش خاص 
خــود را می خواهد و بایــد تصمیم ها درســت گرفته 

شود.«
 این اســتاد تمــام دانشــگاه خاطرنشــان می کند: 
»مســئوالن شــهرها که تصمیمات عجیــب و غریب 
می گیرنــد شــاید بتواننــد برخــی از مســائل به وجود 
آمــده در یــک شــهر را کنتــرل کننــد امــا نمی تواننــد 
ویروس کشــنده ای را که در طی یکسال جان بیش 
از هــزاران نفــر را در کشــور مــا گرفتــه اســت را کنترل 
کننــد. به همیــن دلیــل برخــی از قوانیــن اجتماعی 
نمی توانــد راهــکار مناســب بــرای جلوگیــری از این 

ویروس باشد.«

مرگ ومیرها بر گردن کیست
 او بــا اظهار ناراحتــی از اینکــه بایــد از حجم باالی 
این مرگ ومیرها در کشــور ترســید، ادامه می دهد: 
»ایــن مرگ ومیرهــا در کشــور بــر گــردن کیســت چه 
کســی باید پاســخ این همــه هموطن را بدهــد که با 
ایــن اطاعــات اشــتباه و دســت وپا شکســته رخت 

عزای عزیرانشان را بر تن می کنند.«

انتقال ویروس از طریق هوابرد
 از همان ابتدا آدرس اشــتباه به مردم داده شــد. 
کــه ایــن ویــروس از راه  زمانــی بــه مــردم گفته شــد 
تمــاس اجســام منتقــل می شــود. بارهــا از تاریخ 9 
اســفند 139۸ اعام کردیم که انتقــال این ویروس 
از راه هوابــرد و تنفــس اســت و توجه دیرهنــگام به 
این اعــام، جان بســیاری از افراد را گرفــت. این در 
گاهــی دادن درســت و به موقع  حالی اســت کــه با آ
می تــوان جلــوی ایــن مرگ هــا و انتشــار ویــروس را 
کاهــش ایــن بیمــاری  بگیریــم یــا اینکــه در جهــت 
تــاش درســت انجــام دهیــم، اما آنچــه که بــه نظر 
می آیــد این اســت که ایــن تــاش علمــی و صحیح 
گر تاشی هم صورت می گیرد در  انجام نمی شود و ا
ســایه چند صدایی هایی اســت که از بین می رود. 
باید بــه این نکتــه توجه داشــت که هوشــمندی و 
قــدرت ویــروس در برابــر ما بیشــتر اســت و همه جا 

آزادانه رهاست.

نایب رئیس انجمن اپیدمیولوژی ایران از وقوع پیک پنجم و ششم خبر داد

شورش کرونا

 ســعید تأملی، معاون فنی معاونت بهداشــت دانشــگاه تهران نیز معتقد اســت که در شرایط 
فعلی و پیشرفت سریع ســوش UK در تمام استان هاهرچه سریع تر بایستی قرنطینه گسترده، 
هدفمند و هوشمند محقق شود. او در گفت وگو با »شهروند« 20 راهکار را برای عبور از این بحران 

پیشنهاد می دهد.
 1-آموزش عمومی مردم و مسئولین با روش های علمی و موثر

کسیناسیون گسترده و هرچه بیشتر مردم با اولویت بندی گروه های هدف آسیب پذیر و در   2- وا
معرض خطر

ک داون حداقل دو هفته ای و در خانه ماندن مردم  3- ال
 4- مراعات و اســتمرار سه گانه »شفا«) شست وشــوی مرتب دست ها، فاصله گذاری اجتماعی 

حداقل دو متر و استفاده مداوم و صحیح از ماسک(
 ۵-اجتناب و دوری از تجمعات و هرگونه دورهمی ها

 6- اجتناب از ترددهای غیر ضروری درون شهری و بین شهری و ساماندهی معماری شهر
 ۷- تهویه مناسب در کلیه محیط ها و مکان های بسته، ادارات، وسایل نقلیه عمومی و...

 ۸- ردیابی و رهگیری فعال و  پیگیری مستمر موارد تماس و ایزوله و قرنطینه آنان )حتی شده با 
الزامات قانونی(

 9- کنترل و مدیریت مسافرین ورودی از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی و در حد توان و امکان 
ورودی های غیرقانونی خارج از مرزهای فانونی

 10- آمادگی هرچه بیشتر بیمارستان ها از لحاظ تخت، تجهیزات، داروها و ... و نیروی انسانی
 11- بازنگــری و بــه روزرســانی شــیوه نامه ها و پروتکل هــای پیشــگیری و بهداشــتی ) روش های 
ایجابی و...( و همچنین گایدالین های درمان های بســتری و ســرپایی و تســهیل دسترسی به 

داروهای آنتی وایرال
 13-جمع آوری به هنگام و سریع داده ها و اطاعات و شفافیت آن و دسترسی سهل کارشناسان

 14- رصد مستمر واریانت ویروس و نیز پیشرفت اپیدمی و مداخله به موقع
کارشناســان - اپیدمیولــوژی،   1۵- اتــاق فکــر قــوی بــا اســتفاده از نخبــگان، متخصصیــن، 
ویروس شناسی، جامعه شناسی، بهداشــت و مدیران عملیاتی باتجربه، برای تصمیم سازی و 

تصمیم گیری و رصد علمی پاندمی در جهان و کشور و ارایه راهکارهای عملیاتی
 16- ستاد و قرارگاه های ملی و استانی با کلیه ارگان ها و بخش های مربوطه ) عملیاتی و اجرایی 

قوی،پیگیر و منظم(
 1۷- بسیج هرچه بیشتر مردم و مشارکت واقعی آنان و نیز سازمان های مردم نهاد در امر کنترل و 

مهار اپیدمی
 1۷-استمرار ارتباط با سازمان های بین المللی و سایر کشورها جهت تبادل تجربیات و همکاری 

بین المللی به ویژه در مرزها
 1۸- حمایت اقتصادی و معیشتی قشر آسیب دیده از کرونا و شرایط اپیدمی

 19-ارزشیابی حدود 14 ماهه اپیدمی و بازنگری در رویکردها و روش ها و در صورت لزوم اصاح و 
ارتقاء  و برنامه ریزی مجدد با توجه به شرایط و وضع موجود.

کثری از رســانه ملی، رســانه های ســمعی، بصری و مجازی و نیز بهره مندی   20- اســتفاده حدا
کثر از IT در همه مراحل اپیدمی و روش ها. حدا

20 راهکار برای گذشتن از پیک چهارم کرونا


