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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

زندگی

شدت کووید ۱۹-با میزان نوعی از سلولهای خونی مرتبط است

محققان دریافتند بین میزان نوعی از سلولهای سفید خون و شدت بیماری کووید  ۱۹رابطه
مستقیم وجود دارد .به گزارش ایرنا ،در این تحقیقات مشخص شد افراد مبتال به کووید۱۹ -
مقادیر بیشتری از تلههای خارج سلولی نوتروفیل در خون خود دارند .تلههای خارج سلولی
نوتروفیل در واقع شبکههایی از فیبرهای خارج سلولی هستند که از جنس دی ان ای مربوط
به نوتروفیل تشکیل شده و با پاتوژنها پیوند برقرار میکنند و آن را به دام میاندازند.

متخص��ص تغذیه و رژیم درمانی گفت :هیچ مطالعهای
مبن��ی بر اینکه دریاف��ت زیاد ویتامینه��ا میتواند در
پیش��گیری از ابتال به ویروس کرونا نقش داشته باشد،
وج��ود ندارد.نرگ��س جوزدانی در گفتوگو با باش��گاه
خبرنگاران جوان افزود :شایعاتی وجود داشت که که اگر
«روی» زیاد مصرف شود سیستم ایمنی بدن تقویت خواهد شد ،این
موضوع تکذیب شد وهمچنین شایعاتی وجود داشت که مصرف زیاد
ویتامین  Cمیتواند در افرادی که ناقل ویروس کرونا هستند ،احتمال

تازهها

از بین بردن تومورهای سرطانی با روشی نوین

محققان در مطالعه اخیرش��ان
از روش درمان��ی جدیدی برای
مقابله و از بین بردن تومورهای
سرطانی خبر دادهاند .به گزارش
ایسنا ،آنها در این مطالعه اظهار
کردهان��د ک��ه قص��د دارن��د از
سیستمی موس��وم به "" X۱توس��عه داده شده
توسط شرکت پزشکی " "RefleXionو دستگاه
برشن��گاری با گس��یل پوزیترون برای ارس��ال
اشعه هایی که تومورها را در همان زمان ردیابی
می کند استفاده کنند .این بازخورد برشنگاری
با گس��یل پوزیترون به سیس��تم اجازه می دهد
تا پرتوهایی قدرتمند ارس��ال کند و س��لولهای
س��رطانی را با دقت باالی��ی از بین ببرد.محققان
امیدوارندکهاین"رادیوتراپیباهدایتزیستشناسی"
باعث افزایش دقت  ،ایمنی و اثربخش��ی درمان
اشعه سرطان شود .پزشکان استنفورد قصد دارند
آزمایش بالینی سیستم X۱را اواخر سال جاری
در بیمارس��تان استنفورد انجام دهند .اولین قدم
آنها برای آزمایش نیز پس از تأیید سازمان غذا و
دارو خواهد بود.دکتر "دنیل چانگ"گفت :به نظر
من  ،این دس��تگاه در نوع خودش بهترین است

چراکه این سیستم حاصل دو
فناوری که یکی از آنها که در
تش��خیص و درمان سرطان
اس��تفاده می ش��وند ،است و
ای��ن همان چیزی اس��ت که
ای��ن موض��وع را منحصر به
فرد م��ی کند.پرتودرمانی اغلب یکی از ابزارهای
اصلی اس��ت که برای درمان س��رطان اس��تفاده
می ش��ود اما درمان��ی که طی آن سیس��تم ها
تومورها سرطانی را با ذرات پر انرژی از بین ببرند
نیز با عوارضی همراه است زیرا پرتوهایی که برای
تخریب سلولها ارس��ال میشوند بین سلول های
س��رطانی و غی��ر س��رطانی فرق نمی گ��ذارد و
س��لول های س��الم غالب��اً در خطر هس��تند .با
استفاده از این فناوری جدید  ،اسکنر برشنگاری
با گسیل پوزیترون بر اساس انتشار تومور  ،حتی
در صورت حرکت تومور در هنگام نفس کشیدن
بیم��ار ،بازخورد م��داوم درمورد م��کان تومور را
فراهم می کند .این بازخورد برشنگاری با گسیل
پوزیترون به پزش��کان اجازه می دهد تا حتی با
تغییر م��کان تومور بتوانند پرتوها را به س��مت
سلول های سرطانی ارسال کنند.

نکته

کووید  ۱۹در بسیاری از موارد بدون عالئم است

نتای��ج مطالع��ات متع��ددی
حاک��ی از آن اس��ت ک��ه
کروناوی��روس در بس��یاری از
افراد آلوده بدون عالئم است و
این امید وجود دارد که بیماری
کووی��د ۱۹-از آنچ��ه تص��ور
میش��ود ،کمتر کشنده باش��د .به گزارش ایسنا،
متخصصان میگویند اگرچه دانستن این مطلب
درباره بیم��اری کووید ۱۹-امیدوارکننده اس��ت
اما این نگران��ی را نیز به دنبال دارد که نمیتوان
افراد آل��وده در محیط اطراف را شناس��ایی کرد.
در چنین ش��رایطی تصمیمگیری در مورد عادی
ش��دن روند زندگی و بازگشایی مدارس و محیط
های کاری س��خت میش��ود.طی هفته گذشته
مواردی از ناقالن خاموش بیماری کووید ۱۹-در

آسایش��گاه افراد بیخانمان در
بوس��تون آمریکا ،یک زن
شهر
ِ
باردار در بیمارس��تان نیویورک
و م��واردی دیگ��ر در چندی��ن
کشور اروپایی و ایالت کالیفرنیا
گزارش شد.به گفته رئیس مرکز
کنترل و پیش��گیری از بیماریه��ا در آمریکا ،در
ح��دود  ۲۵درصد از افراد آل��وده به کروناویروس
عالئمی مشاهده نمیشود .کارشناسان و مسئوالن
بهداشت و درمان بر اساس موارد تایید شده ابتال
به این بیماری اظهار داشتهاند که کروناویروس با
عالئم خفیف مشابه با آنفلوآنزا همراه است .اکنون
ش��واهدی قابل توجهی به دست آمده که نشان
میده��د در تعداد زیادی از افراد آلوده عالئمی از
بیماری مشاهده نمیشود.

توصیه

علت سردرد روزهای اول روزه داری

استاد نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت:
روزه داری ع�لاوه بر مزایای معنوی ،اثرات بس��یار
پرفایده بر سالمت دستگاههای مختلف بدن مانند
تقویت سیس��تم ایمنی و از بین رفتن سلولهای
ناسالم و افزایش طول عمر سلولهای سالم در بدن
را دارد.وی ادامه داد :البته باید به یاد داشت افرادی
که بیماریهای خاص دارند ممکن اس��ت مجاز به
روزه داری نباش��ند و همانطور که دس��تور به روزه
داری از طرف پروردگار صادر شده است در صورت
احتمال منطقی ضرر با روزه داری ،دس��تور پرهیز
از روزه گرفتن نیز داده ش��ده است.به گزارش مهر،
منصوره تقاء در خصوص ارتباط روزه داری و سردرد،
گفت :بر اساس مطالعات انجام شده در کشورهای
اسالمی ،احتمال سردرد در روزهای اول ماه مبارک
رمضان برای افراد مستعد به سردرد وجود دارد که
به نظر میرسد علت اصلی آن تغییر عادات غذایی و
خواب باشد .لذا ،توصیه میشود مدتی قبل از شروع

ماه مبارک ،مصرف مواد حاوی کافئین مانند قهوه
و نسکافه و همچنین چای کمتر شود و همچنین
حجم وعده ناهار را نیز کمتر کنید و س��عی کنید
ساعات خواب و بیداری خود را به ماه مبارک رمضان
شبیه کنید.وی افزود :در صورت داشتن سینوزیت
و یا آلرژی فصلی به درمان آن بپردازید و همچنین
اگر از مش��کالت گوارشی رنج میبرید درمان آن را
جدی بگیرید و در صورتی که پزش��ک برای شما
داروهایی برای کنترل س��ردرد تجویز کرده است،
آنها را به طور مرتب مصرف کنید.استاد نورولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت :توصیه میشود
اگر سابقه سردرد شدید در چند روز اول ماه مبارک
رمضان را دارید در سحرهای چند روز اول این ماه
پس از صرف سحری ،مسکن مصرف کنید ولی به
یاد داشته باشید که فقط در چند روز اول این کار را
انجام دهید تا از عوارض مصرف زیاد مسکن پرهیز
شود.

یافته

احتمال موثر بودن درمان بیماران کرونایی با سلولهای بنیادی

محققان از احتمال ثمربخ��ش بودن روش درمانی
سلولهای بنیادی این شرکت برای معالجه بیماران
مبتال به "کووید "۱۹-خبر دادند .به گزارش ایس��نا
پزش��کان امیدوارن��د ک��ه درمان "کووی��د "۱۹-با
استفاده از س��لولهای بنیادی بتواند سالحی برای
مبارزه با کروناویروس باشد.ش��رکت "مسوبلس��ت
لیمیتد" برای بررسی عملکرد سلولهای بنیادی در
مبارزه با "کووی��د "۱۹-یک آزمایش کوچک انجام
دادند.محققان این ش��رکت از روش سلو ل درمانی
"رایونسیل"( )Ryoncilخود به صورت تزریق داخل
وریدی اس��تفاده کردند.شرکت "مسوبلست" اعالم
کرد که داروی آنها به عن��وان دارویی برای درمان
"سندروم حاد اختالل دستگاه تنفسی " ()ARDS
که به دلیل ابتال به "کووید "۱۹-ایجاد ش��ده است،
مجوزهای اولیه را از سازمان غذا و دارو آمریکا دریافت
کرده است.سندروم حاد اختالل دستگاه تنفسی یکی
از عالئم "کووید "۱۹-اس��ت.در آزمای��ش این دارو،
بیمارانی که دچار این اختالل بودند ،داروی س��لول
بنیادی این ش��رکت را دریاف��ت کردند  .نتیجه آن

شد که در میان بیمارانی که از دستگاه "ونتیالتور"
استفاده میکردند ،به میزان  ۸۳درصد احتمال زنده
ماندن پیدا کردن��د".کارن عثمان"از محققان پروژه
اظهار کرد :چیزی که ما در درمان بیمار اول ش��اهد
بودیم ،این بود که بسیاری از پارامترهای بیماری او
چهار ساعت پس از دریافت سلولهای بنیادی بهتر
شد.البته عثمان اضافه کرد:ما هنوز مدعی نیستیم
که  ۱۰نفری که دیگر به استفاده از ونتیالتور نیازی
ندارند ،قطعا به دلیل دریافت سلولها به این حالت
درآمدهاند یا خیر.این پزش��ک ادام��ه داد :تنها یک
آزمایش بالینی کنترلی و تصادفی میتواند بهترین راه
برای مقایسه واقعی باشد.شرکت "مسوبلست" گفت
که آزمایش بالینی مرحله دوم و س��وم روش سلول
درمان��ی خود را انجام خواهد داد.محققان این پروژه
معتقدند که درمان با سلولهای بنیادی که معموال
برایبیماریهاییمانند"روماتیسممفصلی" استفاده
میشود ،ممکن است برای درمان بیماران مبتال به
"کووی��د "۱۹-هم کمک کند .گرچ��ه که هنوز زود
است نتیجه قطعی آن را اعالم کرد.

نوآوری

ی تاثیر نوعی داروی معده در درمان کووید۱۹-
بررس 

بررسیها در مورد تاثیر نوعی داروی معده به عنوان
درمانی برای بیماری کووید ۱۹-آغاز شده است .به
گزارش ایسنا ،طی چند هفته گذشته متخصصان
و پزش��کان مطالعاتی را برای شناسایی روشهای
درمانی جدید به منظور مقابله با بیماری کووید۱۹-
آغ��از کردهاند .یکی از داروهایی که اثربخش��ی آن
روی کروناویروس جدید مورد بررس��ی قرار گرفته
داروی فاموتیدین اس��ت .این دارو که بدون نسخه
در دسترس افراد قرار میگیرد بیشتر برای تسکین
عالئم س��وزش معده تجویز میشود.متخصصان از

اواسط ماه گذشته میالدی آزمایشاتی را در رابطه با
اثربخشی داروی فاموتیدین روی تعدادی از بیماران
مبتال به کووید ۱۹-آغ��از کردند .بیماران این دارو
را ب��ه روش تزریقی و  ۹براب��ر بیش از دوز معمول
دریاف��ت کردند .همچنین ای��ن دارو در ترکیب با
داروی ضد ماالریا هیدروکسی کلروکین به بیماران
داده ش��ده اس��ت.محققان در رابطه با زمان انتشار
نتایج این تحقیق و اثربخشی این ترکیب دارویی در
درمان بیماران مبتال به کووید ۱۹-اطالعاتی منتشر
نکردهاند.

مصرف زیاد ویتامینها باعث پیشگیری از کرونا نخواهد شد

ابتال را افزایش دهد ،اما هیچ یافتهای آن را تایید نکرد.
وی اظه��ار کرد :در حال حاضر توصیهای نداریم برای
کسانی که هر روز ویتامین استفادهمیکنند ،بلکه اگر
رژیم روزانه خود را رعایت میکنند و دارای سیس��تم
ایمنی قوی هستند در حالت عادی الگوبرداری از برنامه
رژیم غذایی کفایت میکند.جوزدانی اظهار کرد :اگر فردی به بیماری
زمینهای مبتالست ،حتی اگر به مصرف زیاد ویتامین اقدام کند  ،با
این روش نمیتواند از ابتال به کرونا پیشگیری کند.او افزود :یکی از

ویتامینهایی که بر سیستم ایمنی بدن نقش دارد ویتامین  Dاست
که در صورت زیاد مصرف کردن مسمومیت ایجاد میکند.جوزدانی
گفت :ویتامینهای گروه  Bو  Cاز مولتی ویتامینهای محلول در آب
هستند و زیاد مصرف کردن آنها مشکل ایجاد نمیکند ،اما مصرف
زیاد ویتامینهای محلول در چربی مشکل ساز خواهد شد.او افزود:
اگر فردی مستعد ابتال به سنگ کلیه باشد مصرف زیاد ویتامین C
باعث ایجاد س��نگ کلیه خواهد شد و شواهدی در این مورد وجود
ندارد که به کرونا ارتباطی داشته باشد.

آفتاب یزد در گفت و گو با فوق تخصص قلب کودکان بررسی کرد

چگونه نارسايي قلبي در كودكان ایجاد می شود؟

آفتاب یزد -گروه زندگی  :ابتال به بیماری های قلبی در بزرگس��االن
بسیار رایج و خطرناک است .اما در کودکان می تواند بسیار دردناک
هم باشد .دانستن این که کودک با مشکل قلبی مواجه است میتواند
ت کننده و غیرقابلتحمل است .تحت این
برای والدین بس��یار ناراح 
شرایط ممکن است هزاران سؤال به ذهن والدین خطور کند و افکار
شما در این سؤاالت گم شوند .بسیاری از انواع مختلف مشکالت قلبی
در کودکان وجود دارند که ممکن است بر کودکان تاثیر گذار باشند.
آنها می توانند شامل نقایص مادرزادی قلبی ،عفونت های ویروسی و
نارسایی قلبی که قلب را تحت تاثیر قرار می دهند و حتی بیماری های
قلب��ی که بعده��ا در دوران کودکی به علت بیماری یا س��ندرم های
ژنتیکی به وجود آمده است ،باشد اما خبر خوب در مورد بیماری قلبی
کودکان این است که با پیشرفت در پزشکی و تکنولوژی ،بسیاری از
کودکان که مبتال به بیماری قلبی هستند می توانند به زندگی کامل
خ��ود برگردند.با توجه به اهمیت موض��وع آفتاب یزد در باره بیماری
نارس��ايي قلبي در کودکان با دکتر علی اکب��ر زینالو  ،فوق تخصص
قلب کودکان و اس��تاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت و گو
کرده است .
وی دراینباره می گوید :بیماری نارسایی قلبی درکودکان با بزرگساالن
ازلحاظ مختلف از جمله علت بیماری ،سیر بیماری ومدیریت درمان
متفاوت است .
دکترزینالو ادامه داد :علل ابتال به بیماری نارس��ایی قلبی درنوزادان،
شیرخواران و در سنین باالتربا یکدیگر متفاوت است که با بررسی آنها
توس��ط پزشک متخصص علل ایجاد کننده بیماری مشخص خواهد
شد .
این فوق تخصص قلب کودکان ابراز کرد  :اولین نکته ای که باید در
مورد نارس��ایی قلبی کودکان مورد توجه قرار گیرد ،تشخیص علت و
سپس درمان علت بیماری است .
وی بیان کرد  :به طور کلی نارسایی قلبی بیماریای است که در آن،
قلب نمیتواند به ان��دازه کافی خون را به ارگانهای بدن پمپاژ کند.
قل��ب به طور م��داوم خون را پمپاژ میکند ام��ا در واقع این کار را با
کارایی الزم انجام نمیدهد .نارسایی قلبی معموالً ناشی از یک بیماری
قلبی مزمن است.

دکتر زینالو اظهار داشت  :در کودکان اکثرا به دلیل عدم پمپاژ خون
از قلب به دیگر اعضاء بدن  ،نارس��ایی قلب ایجاد می ش��ود  .ابتال به
بیماریهای قلبی تنها با بروز یک عالمت مش��خص نمیش��ود و به
همین علت متاسفانه برخی از عالئم بیماریهای قلبی در کودکان را
والدین تش��خیص نمیدهند لذا در این صورت پزشک تنها از طریق
معاینه متوجه شده و بر اس��اس آن میتواند بررسیهای بیشتری را
انجام دهد.
این استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران  ،عالیم بیماری نارسایی
قلب در کودکان را اینگونه تش��ریح کرد  :عمده ترین عالیم بیماری
نارسایی قلب در کودکان  ،نفس کشیدن تند از حد نرمال و ناتوانی در
شیر خوردن  ،رنگ پریدگی ،ناتوانی در انجام فعالیت به گونه ای که
کودک سریع احساس ضعف و خستگی می کند  ،کاهش وزن  ،میل
به غذا نداشتن و ...می باشد .
وی بیان کرد :بنا برمدت زمان و س��ن نوزاد درمعایناتی که توس��ط
پزش��ک متخصص انجام می ش��ود  ،علت بیماری نارسایی قلبی در
کودکان و نوجوانان مشخص خواهد شد .
دکتر زینالو اضافه کرد  :در صورتی که کودک با عالیمی مانند تندی
نفس و...به پزشک مراجعه نماید احتمال نارسایی قلبی  ،بزرگ شدن
کبد ،سوفل قلب در کودکان وجود دارد .
این فوق تخصص ابراز کرد  :در معایناتی که از کودک انجام می شود
مانند عکسبرداری از ریه  ،نوار قلب و اکو کاردیوگرافی و...علت ایجاد
نارسایی قلب در کودک مشخص و تصمیمات الزم جهت درمان وی
اتخاد خواهد شد .

وی عنوان کرد  :به طورکلی در تمام سنین علت زمینه اولیه و زمینه
ثانویه می تواند باعث ایجاد بیماری نارس��ایی قلب��ی درافراد گردد و
کودکان نیز از این امر مستثنی نیستند.
دکتر زینالو عن��وان کرد  :عفونت ها  ،بیماری های مادرزادی قلبی ،
اختالالت ریتم قلب  ،اختالالت متابولیکی بدن در اکثرا نوزادان عامل
ایجاد بیماری نارسایی قلبی می باشد .
این فوق تخصص قلب کودکان اظهارداشت  :در شیرخواران نیز کلیه
عواملی که در نوزادان باعث ایجاد نارس��ایی قلبی می شود می تواند
تاثیر گذار باش��د به عالوه بیم��اری های موجود در عضله قلب مانند
التهاب عضله قلب و ...که عامل نارسایی قلب در شیرخواران است .
وی خاطرنشان کرد  :بعد ازسنین شیرخوارگی با توجه به پیشرفت
علم و تشخیص زودهنگام بیماری های مادر زادی و درمان سریع آن
از ط��رق مختلف مانند دارو درمانی  ،جراحی و...امکان اینکه بیماری
ه��ای مادر زادی قلب عامل ایجاد نارس��ایی قلب در کودکان گردد ،
کاهش می یابد .
دکترزینالو افزود  :مهم ترین عامل ایجاد نارس��ایی قلبی پس از سن
ش��یرخوارگی  ،مش��کالت عضله قلب  ،بیماری های اکتسابی مانند
روماتیس��م  ،کاوازاکی و ...می باش��د و بیماری هایی که باعث ایجاد
التهاب در بدن از جمله قلب می باشد  ،است .
این فوق تخصص قلب کودکان عنوان کرد  :والدین در صورتی که در
کودکشان عالیمی مانند خستگی زودرس  ،اختالل در تغذیه  ،کبودی
در حین فعالیت  ،وزن نگرفتن همراه با ناتوانی در انجام فعالیت های
روزانه و ...را در هر سنی مشاهده کردند باید به پزشک مراجعه کنند
زیرا احتمال نارسایی قلبی پنهان یا نیمه آشکار وجود دارد.
دکتر زینالو بی��ان کرد :والدین در صورت مش��اهده هریک از عالیم
نارس��ایی قلبی سریعا به پزش��ک مراجعه کنند بدین خاطر که عدم
درم��ان این بیم��اری  ،در آین��ده تکامل مغزی،جس��می و فیزیکی
کودک با مشکل مواجه خواهد شد و می تواند کودک را با مشکالت
عدیده ای روبه رو کند .
وی در پای��ان گفت ضرب��ان قلب باالي  140در ك��ودكان بين  2تا
 6س��ال ،باالي  120در كودكان بين  6تا  12س��ال و در نوجوانان و
بزرگساالن ضربان قلب باالي  ،100غيرطبيعي است.

آیا انتقال ویروس کرونا از طریق چشم امکانپذیر است؟

ازآنج��ا که هرروزمطال��ب جدیدتری درمورد وی��روس کووید 19-
توسط محققان کشف می ش��ود باید گفت که درمورد جدیدترین
یافت��ه های این ویروس صحب��ت می کنیم .تا چند هفته قبل آمار
مرگ ناشی از کرونا را محققان بین  ۵/۱الی ۵/۲درصد می دانستند
ولی در حال حاضر که این بیماری تا حدودی وجهه جهانی به خود
گرفته  ،اغلب کشورها آمارهای دقیقی ارائه نمی دهند و برای به ثمر
نشستن بس��یاری از مطالب و یافته ها راجع به این ویروس جدید
باید حداقل یک سال دیگر صبر پیشه کنیم .به عنوان مثال تاکنون
عام��ل اصلی م��رگ به دلیل ویروس کووید  19 -را تخریب نس��ج
ریه ها و اشکال شدید در تنفس به علت انجام نشدن اکسیژناسیون
می دانستند زیرا نوعی خفگی در فرد مبتال ایجاد می کرد واین افراد
مبتال درحدی بیماری شان پیش��رفت کرده بود که حتی دستگاه
ونتوالتور (اکس��یژن رسان مصنوعی) با حداکثر فشار هم قادر نبود
اکسیژن را به ریه ها برساند وتاثیر مثبت بر روی تنفس فرد بگذارد
اما اخیرا مواردی ازمرگ و میر به دلیل ابتال به ویروس کووید 19-
گزارش شده است که نشان می دهد ریه های فرد مبتال کامال سالم
هستند و ویروس از طریق چشم ها وارد نسج مغز شده و پس از یک
دوره چند هفته ای که بیمار از سردرد شدید رنج می برده  ،با دادن
آزمایش مای��ع نخاعی  ،متوجه ایجاد عفونت ویروس کرونا و ایجاد
مننژیت عفونی کرونایی می شود و با توجه به تحقیقات و مطالعات

دکتر بهرام آزادی= جراح و چشم پزشک

فراوان متاسفانه تا کنون راهی برای درمان این افراد وجود درمانی
ندارد و در نتیجه باعث مرگ افراد مبتال می شود .برای پیشگیری
از ابتال به این بیماری از طریق چشم باید در صورت خروج از منزل
حتما از عینک های استاندارد و یا حداقل از عینک های شنا استفاده
نمود و چنانچه مش��کوک باش��ید که عینکی که استفاده کرده اید
مناسب نیست و یا اصال از هیچ محافظ چشمی استفاده نکرده اید
ضروری است که به محض رسیدن به منزل از بخور استفاده نمائید
بدین صورت که با چشم های باز از بخور ( البته حرارت بخور نباید

درحدی باال باش��د که باعث سوختگی پوس��ت پره های بینی ویا
قسمت هایی از صورت گردد)،استفاده نمایید  .انتقال ویروس کووید
 19از طریق چش��م به مغز وریه از چند طریق ممکن است بدینخاطر با اس��تفاده س��ریع از بخور(قبل از اینکه ویروس کووید19-
وارد مخاط ملتحمه چشم یا وارد مخاط بینی یا ریه ها شود ) بعد
از تماس با فرد مشکوک  ،فعالیت ویروس را از هر راه که بخواهد به
ریه ها و مغز آسیب برساند ،می توان خنثی کرد .بخور دادن صحیح
و به موقع  ،بهترین ،ارزان ترین و مهمترین راه پیشگیری از عوارض
خطرناک کووید ۱۹می باشد زیرا این ویروس درجه حرارت بیشتر از
 ۵۵درجه سانتیگراد را نمی تواند تحمل کند واز بین خواهد رفت .در
حالی که بخور در سطح آب باالی  ۱۰۰درجه سانتیگراد قرار دارد و
چشمان فرد اگر از  ۱۰سانتیمتریا بیشتر باالتر از سطح آب بخورقرار
دارد الزم اس��ت که  ۱۰بارتنفس از بینی ۱۰ ،بار تنفس از طریق
دهان البته با چشم باز و درحال پلک زدن افراد از فواید بخور بهره
مند ش��وند و پس از  ۳دقیقه استراحت دوباره این حرکات را انجام
دهند و اندازه  ۳مرتبه تکرارشود .با توجه به اینکه حتما الزم است
که از کتری یا چای ساز برقی استفاده شود  ،چشم و بینی ودهان را
نباید خیلی نزدیک یا دور ببرید تا نتیجه خوبی حاصل شود  .افراد
توجه نمایند که از کتری یا وسائلی که توسط گاز آب را جوش می
آورد نباید استفاده کرد وفقط از کتری برقی استفاده نمایند .

اثرات کووید19در بچهها ماندگاری بیشتری دارد

یک روانش��ناس معتقد اس��ت ک��ه اثرات روانی ناش��ی از ش��یوع
کروناوی��روس و درگیری چندماهه خانوادهها با این بیماری نوظهور
ماندگارتر اس��ت .دکتر پرویز صیادی در گفتوگو با ایسنا به شرایط
خ��اص کودکان در مواجهه با این بیماری همهگیر پرداخت و اظهار
کرد :درک بچهها از پدیدهها متفاوت از بزرگساالن است و از همین
رو آس��یبپذیرترند.وی با بیان اینکه آسیبهای ناشی از واقعیات و
پدیدههایی مثل این بیماری در کودکان ماندگارتر اس��ت ادامه داد:
برخالف بزرگس��االن کودکان مدت زمان بیشتری بعد از آن پدیده
نیز درگیر آن خواهند بود.این تحصیلکرده روانشناس��ی بر ضرورت
برنامهریزی برای کاس��تن از آس��یبهای ناش��ی کرونا در کودکان

و نوجوانان تاکید و خاطرنش��ان کرد :بای��د از هماکنون برای دوران
پس��اکرونایی کودکان و نوجوانان برنامهریزی شود نباید منتظر ماند
تا کرونا کامال از بین برود و بعد برای آن دوره برنامهریزی کرد.دکتر
صیادی به اثرات قرنطینه طوالنی بر این قشر از جامعه پرداخت و گفت:
به طور مثال میتوان از هماکنون برای برپایی اردوهای دانشآموزی و
دیگر برنامههای آموزشی  ،فرهنگی ،تفریحی و...برنامهریزی کرد.وی
بر لزوم برنامهریزی برای بچههایی که در بحران کرونا داغدار شدند به
طور ویژهتری تاکید و اظهار کرد :با توجه به محدودیتهای ناشی از
شرایط تدفین و سوگواریها در دوران کرونایی ،ممکن است به بروز
اختالالت و استرسهایی در اینگونه خانوادهها و خصوصا کودکان و

افزایش خطر آلودگی كرونا با تغییر مكان افراد آسمی

آسم یك بیماری ریوی است كه ممكن است در
هر سنی بروز كند و در افرادی كه استعداد ابتال به
این بیماری را دارند حمالت آسمی میتواند رخ
دهد .در هنگام حمالت آسمی تنگ شدن مجاری
هوایی موجب میش��ود بیمار درگیر به سختی
بتواند نفس بكش��د كه در موارد شدید میتواند
باعث خفگی و مرگ فرد شود.به گزارش سالمت نیوز،
اصلیتری��ن علل تحریك افراد مس��تعد ،عوامل
موج��ود در محیط اطراف از جمله گرد و خاك،
آلودگی هوا ،تغییرات آب و هوایی ،مواد شیمیایی
موج��ود در هوا یا غذا ،دخانی��ات ،هاگ قارچها،
گرده گیاهان ،استرس ،برگشت محتویات معده
به مری ،مو یا پش��م حیوان��ات و نیز عفونتهای
تنفس��ی اس��ت .ل��ذا ق��رار گرفت��ن در معرض
ای��ن عوامل موج��ب تحریك مج��اری هوایی و
تنگینفسشدیدمیشود.درشرایطكنونیآلودگی
اكثر اس��تانهای كشور با كووید ــ  19و شیوع
باالی این بیماری در كشور ،توصیه میشود تا حد
امكان در منزل مانده و از مسافرتهای بیمورد و
هرگونه جابهجایی كه باعث افزایش تماس افراد
آسمی با عوامل موجود در هوای بیرون میشود

پرهیز شود.تغییر مكان افراد باعث تغییرات شرایط
محیط مانند رطوبت و دمای محیط اطراف شده
و با تحریك مجاری هوایی موجب تشدید بیماری
آس��م و افزایش اس��تعداد ابتال به كرونا ویروس
میشود.به عالوه با مسافرتهای بیمورد برخورد
افراد آسمی با اسپور قارچها و گردههای گیاهان
(كه اكثرا میكروسكوپی هستند) و نیز مو و پشم
حیوانات موج��ود در طبیعت كه در هوا پراكنده
ش��ده بیشتر میشود و با تحریك مجاری هوایی
احتمال ورود ویروس كرونا به ریه این افراد بیشتر
میشود.لذا اكیدا توصیه میگردد از هرگونه سفر و
تغییر مكان خودداری شود .همچنین با استراحت
در منزل و تهویه مناس��ب ه��وا و عدم برخورد با
عوامل محرك مخصوصا گرده گیاهان ،از تحریك
مجاری هوایی ممانعت كرده و آس��یبپذیری و
ابتال افراد آسمی به كروناویروس را كاهش دهند.
بخاطر آس��یبپذیر بودن مج��اری هوایی افراد
آس��می ،كوچكترین تحریك��ی میتواند باعث
آسیب و استعداد آلودگی این افراد با كرونا ویروس
ش��ده و موجب درگیری شدید و خطرات جانی
این افراد شود.

فرزندان آنها بینجامد که در این ش��رایط خاص ،امکان تخلیه روانی
پیدا نکنند و از همین روی بچهها اثرات ماندگارتری خواهند داشت.
وی بر ضرورت برنامهریزی برای اس��تفاده بهتر از فضای فعلی حاکم
ب��ر خانواده و جامعه تاکید کرد و اف��زود :باید از همین فضای فعلی
هم اس��تفاده کرد نه اینکه به بهانه خطر شیوع بیماری همه چیز را
به بعد از رفتن کروناویروس موکول کنیم اگر چه حساسیت در این
زمینه به خودی خود چیز بدی نیست اما نباید این حساسیت مانع
از اس��تفاده از این فرصتها ش��ود.وی با بیان اینکه کووید  19جدا
از خط��رات و تهدیدهایی ک��ه دارد ،فرصتهایی نیز فراهم کرده ،بر
ضرورت بهرهگیری درست از این فرصتها تاکید کرد.

کرونا سبب تشدید بیماریهای زمینهای میشود

رئیس ش��بکه بیماریهای
وبروس��ی ای��ران ب��ا تاکید
ب��ر اینک��ه بیم��اری کرونا
سبب تش��دید بیماریهای
زمین��های میش��ود ،گفت:
بیم��اران زمین��های مانند
بیم��اران قلب��ی  -عروقی،
دیابت��ی ها و اف��راد دارای
فش��ارخون بیش��تر در مع��رض مرگ ناش��ی
از ای��ن بیماری هس��تند .دکتر س��ید محمد
جزای��ری در گفت و گو با ایرنا اظهار داش��ت:
بیم��اری ه��ای زمین��ه ای اساس��ا ب��ا نقص
سیس��تم ایمنی بدن در ارتباط هس��تند و به
عبارت��ی تقریبا تمام این بیم��اران در عملکرد
سیس��تم ایمن��ی ب��دن اخت�لال دارن��د و به
همی��ن دلی��ل بیش��تر در معرض خط��ر قرار
دارند.
وی ادام��ه داد :اگر چه هنوز ثابت نش��ده که
وی��روس کرونا اثر مس��تقیم ب��ر بیماری های
زمین��ه ای داش��ته باش��د ولی ش��واهدی در
حیوانات آزمایشگاهی در مورد آسیب مستقیم

این ویروس ب��ه بافت قلب
و ری��ه منتش��ر ش��ده که
نی��از به تحقیق و بررس��ی
گس��ترده تر روی بیماران
بیش��تری اس��ت .جزایری
ادام��ه داد :وی��روس هایی
ک��ه عفون��ت ح��اد ایجاد
م��ی کنند ،پاس��خ ایمنی
میزبان را تحریک کرده و به دنبال آن کارزاری
بی��ن وی��روس و میزبان آغ��از و التهاب ایجاد
می شود.
در اف��رادی که بیماری زمین��ه ای دارند ،این
روند تش��دید م��ی ش��ود .در افراد س��المند
وقتی التهاب ش��دیدتر می شود ،ارگان خاص
عملکرد خود را از دست می دهد و فرد از بین
م��ی رود .وی گف��ت :وی��روس ه��ای مزمن
می توانند اینگونه مشکالت را بالقوه ایجاد کنند.
بهترین مثال ها عبارتن��د از دخالت ویروس ها
در بیماری های مزمن همچون ام اس ،دیابت و
برخی بیماریهای التهابی مفصلی یا گوارشی که
شواهدی از این حیث موجود است.

