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باهمکاری
سازمان نظام پزشکی و
روابط عمومی و اطالعرسانی
وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی

w w w. s a l a m a t . i r

 6توصیه تغذیهای برای
پیشگیری از ابتال به کرونا

بیشترمیوهوسبزی
تازه بخورید!
صفحه7

پرسشوپاسخهایشایعدرزمینه

بیماریکرونای

جدید2019

افرادباالی 50سالبیشترمستعدابتالبهبیماریهای
تنفسیوسایربیماریهاهستند.درایاالتمتحده
آمریکا 12مورد گزارششده از كروناویروس در
سراسر كشور اعالم شده و حداقل نیمی از آنها افراد
 50سال به باال هستند .از 6بیمار مبتال به ویروس
کرونادرکالیفرنیا 4،نفر 50سالههستندوهردوبیمار
ایلینویزدردههششمزندگیهستند ...صفحه4

آیامیتوانهنگامهمهگیری
ویروسکرونابهآرایشگاهها
ومراکززیباییمراجعهکرد؟

کرونا و
اقدامات زیبایی

فلوچارتتشخیصودرمانبیماریCOVID19درسطوحارائه

خدماتسرپاییوبستری

صفحههای 10 ،6 ،2و 13

کروناویروس وارد مرحله همهگیری جهانی میشود؟
در دانشگاه ادینبورو در این باره گفت«:پاندمی به معنای
آن است که بیماری عفونی در حال گسترش خارج از
کنترل است .ما از قبل همهگیری کووید ۱۹-را در چین
و اخیرا شیوعهای بزرگ را در کره جنوبی ایران و ایتالیا
داریم .اگر این شیوعها را نتوان تحت کنترل درآورد،
کووید ۱۹-با معیارهای پاندمی تطبیق پیدا خواهد کرد».
وولهاس افزود« :پیامد فوری چنین وضعیتی این است که
کشورهایی بسیار متفاوت در سراسر جهان ممکن است
منشاء عفونتهای جدید کووید ۱۹-شوند .در چنین
وضعیتی کار هر کشوری برای شناسایی و مهار موارد
وارداتی مشکلتر میشود و انجام چنین کاری بار حتی
سنگینتری بر دوش نظامهای ملی بهداشتی میگذارد».
تدروسدرکنفرانسخبریاشگفت«:ظهورمواردجدید
در خارج از چین بر این ضرورت تاکید میکند که همه
کشورها باید آماده ورود کووید ۱۹-باشند .زمان آن فرا
رسیده که همه کشورها ،جوامع ،خانوادهها و افراد بر
آماده شدن متمرکز شوند ».به گفته او ،این امر به معنای
مراقبت از سالمندان ،افراد دچار مشکالت بهداشتی و
ضعف دستگاه ایمنی است که حساسترین افراد به
ویروس کرونا هستند.

چین دادوستد و مصرف گوشت حیوانات وحشی را ممنوع کرد
چین به عنوان بخشی از اقدامات برای مهار شیوع
ویروسکروناخریدوفروشومصرفگوشتحیوانات
وحشی را ممنوع خواهد کرد.
ثمونینگچایناپست،دادوستدحیوانات
بهگزارشساو 
وحشی و گوشت آنها صنعتی چندمیلیارد دالری در
چین است و میلیونها نفر در آن مشغول به کار هستند.
همهگیری ویروس جدید کرونا یا کووید ۱۹-که تا
به حال به مرگ بیش از  ۲هزار و  500نفر در چین
انجامیده و به کشورهای خارجی انتشار پیدا کرده ،به
حیوانات وحشی حامل ویروس کرونا که در بازارها
برایمصرفغذاییفروختهمیشوند،مربوطشدهاست.
اغلبپژوهشگرانمعتقدندویروسازیکبازارحیوانات
در شهر ووهان چین به میزبان انسانی انتقال پیدا کرده و
پس از جهش توانایی سرایت انسان به انسان را یافته
است .کمیته مرکزی کنگره ملی خلق چین در بیانیهای
که در تلویزیون دولتی این کشور منتشر شد ،اعالم کرد:

«از هنگام شیوع کووید۱۹-خوردن حیوانات وحشی و
تهدید پنهانی بزرگ این عمل برای بهداشت عمومی
توجه گستردهای را جلب کرده است».
بر اساس این بیانیه ،تصمیم برای ممنوع کردن مصرف
حیوانات وحشی که شامل مبارزه با دادوستد غیرقانونی
حیوانات وحشی هم هست ،به طور فوری به اجرا
درمیآید .تقاضا برای گوشت حیوانات وحشی باعث

«مامانکرونابگیریممیمیریم؟خانماجازه
کسیکهکروناگرفتهچهشکلیه؟بابامیشهنری
سرکارتاکرونانگیری؟آقااجازهبچههاهم
کرونامیگیرند؟»اینهاتنهابخشیازسواالت
دانشآموزانوکودکانبودکهاخیرابهوفوراز
والدینومعلمانخودمیپرسندوازسویدیگر
نگرانیواضطرابوترسدرآنهاایجادکردهکه
سالمتروانیشانراتهدیدمیکند...صفحه2

آیا سالمندان
درمعرضخطرند؟

پیشگیریازکرونا
درمحیطکار
باتبکروناچهکنیم؟

سازمان جهانی بهداشت میگویدبهرغم افزایش ناگهانی
موارد بیماری در ایتالیا وایران هنوز شیوع ویروس کرونا
به حد همهگیری جهانی نرسیده است.
دکترتدروسآدهانومقبریسوسروزدوشنبه۵اسفند(۲۴
فوریه) در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت« :استفاده از
کلمه همهگیری جهانی یا پاندمی با حقایق فعلی تطبیق
نمیکند اما یقینا باعث ترس میشود ».تدروس با اشاره
به اینکه شیوع ویروس هنوز به مرحله پاندمی نرسیده،
افزود« :آنچه ما در حال حاضر میبینیم ،همهگیریهایی
در بخشهای متفاوت جهان است که بر کشورهای
متفاوتجهانبهشیوههایمتفاوتتأثیرمیگذارد».کلمه
پاندمی برای توصیف بیماری وخیمی به کار میرود که
به طور مهارناپذیری در سراسر جهان در حال گسترش
باشد .تدروس به وضعیت در چین اشاره کرد که به نظر
میرسدشیوعبیماریراکنترلکردهاست.تیمبینالمللی
که به وسیله سازمان جهانی بهداشت به شهر ووهان
چین– کانون شیوع بیماری فرستاده شده -میگوید
براساس یافتههایش شیوع ویروس در این شهراحتماال
در فاصله میان  ۲۳ژانویه و ۲فوریه به اوجش رسیده و
اکنون در حال کاهش است .تدروس ادامه داد« :افزایش

کرونا پشت
درهای مدرسه

دستکمنیمیازبیماران
مبتالبهویروسکرونادر
آمریکا50،سالبهباالهستند

()COVID-19

ناگهانی در موارد جدید (در کشورهای خارج چین) یقینا
نگرانکننده است ».نگرانکنندهترین رویدادها در شیوع
ویروس جدید کرونا ورود آن به ایتالیا و ایران بدون
هشدار قبلی است که احتماال به وسیله افرادی که ناقالن
بیعالمت بودهاند ،رخ داده است .ایتالیا اکنون  ۲۱۹مورد
بیماری و6مرگ ناشی از آن را گزارش کرده است .درباره
آخرین ارقام بیماری در ایران هم اختالف نظر بروز کرده
و در حالیکه آمار رسمی از  ۴۷مورد مثبت شامل ۱۲
مورد مرگ خبر میدهد ،یکی از نمایندگان شهر قم که
کانون شیوع بیماری بوده ،از مرگ ۵۰نفر سخن میگوید.
کارشناسان دیگر میگویند بعید میدانند کووید ۱۹-به
سراسر جهان گسترش پیدا نکند .دکتر بهارات پانکهانیا
از دانشکده پزشکی دانشگاه اکستر گفت« :آنچه ما اکنون
میبینیم همه مشخصات همهگیری جهانی به جز نام
پاندمی را دارد و دیر یا زود سازمان جهانی بهداشت
شروع به استفاده از این نام در ارتباطاتش خواهد کرد.
استفاده از اصطالح پاندمی باعث تمرکز ما خواهد شد
و به ما میگوید که این ویروس اکنون به کشورهای با
فاصلهبسیارازچینرسیدهودرحالانتشارمحلیاست».
مارک وولهاوس ،استاد اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی

تعطیلی مدارس
عالج کروناست؟

ایجاد صنعت پرورش این حیوانات از جمله پرورش
سیوت یا گربه زباد (یک پستاندار کوچک وحشی) در
چینشدهاست.سازمانجهانیبهداشتهمهگیری۱۷
سال پیش سارس (نشانگان شدید حاد تنفسی ناشی
از یک ویروس دیگر) را که باعث مرگ بیش از ۸۰۰
نفر در سراسر جهان شد به مصرف خوراکی گربه
زباد در چین ارتباط داده است.
بنابهاعالمسازمانجهانیبهداشت ۷۰،درصدازعوامل
بیماریزاییکهدر ۵۰سالگذشتهکشفشدهاند،منشاء
حیوانی داشتهاند .طرفداران حفاظت از محیط زیست و
حیاتوحشازاینتصمیماستقبالکردهاند،گرچهبرخی
از مفسران میگویند الزم است دولت به شرکتهایی
که کارشان پرورش این حیوانات است ،کمک مالی
کند تا از این کار دست بردارند .دادوستد و مصرف
حیوانات وحشی در چین صنعتی به ارزش  ۷۴میلیارد
دالر است و بیش از ۱۴میلیون نفر در آن اشتغال دارند.

باتوجهبهشیوعبیماریکروناوتبعاتیکهبرای
سالمتبیمارانایجادکرده،الزماستتمامافراد
نسبتبهبرخینکاتهوشیارانهترعملکنند.در
علمپزشکیپیشگیریمقدمبردرماناستبهویژه
درمورداینویروسجدیدکههنوزدرمانوراهکار
کارسازیبرایآنپیدانشدهاست...صفحه15

ویروس کرونا از شمال ایتالیا به جنوب ایتالیا رسید
افزایش ناگهانی موارد بیماری کووید ۱۹-در ایتالیا
و مرگهای ناشی از آن این کشور را به آلودهترین
کشور خارج از آسیا به ویروس کروناتبدیل کرده است.
به گزارش گاردین ،تا صبح سهشنبه  7نفر در ایتالیا
به علت عفونت ویروس کرونا مردهاند و عفونت
دستکم  ۲۲۹نفر به این ویروس گزارش شده است.
مقامات ایتالیا چند شهر در شمال این کشور را
تحت قرنطینه قرار دادهاند ،به این امید که مانع
انتشار بیماری در کشور شوند.
به گزارش آسوشیتدپرس ،ویروس کرونا تا صبح
دوشنبه  ۵اسفند به بیش از 6منطقه از این کشور
سرایت کرده است.
آلودهترین مناطق در ایتالیا لومباردی و ونتو در شمال
ایتالیا هستند که شهرهای بزرگ میالن و ونیز در
آن قرار دارند.
روزنامه ایتالیایی ال رپوبلیکا گزارش میدهد تا به
حال همه درگذشتگان افراد سالمند و دچار عوارض
بهداشتی دیگر بودهاند.
ایتالیا همچنین نخستین موارد بیماری را در مناطق
مرکزی و جنوبی این کشور گزارش کرده است.

روزنامه ایل تمپو از مثبت شدن آزمایش یک مرد در
منطقه توسکانی خبر داد .مقامات ایتالیا نیز از مثبت
شدن آزمایش یک زن اهل برگامو که برای تعطیالت
در سیسیل به سر میبرد ،خبر دادند.
روزنامه رپوبلیکا گزارش کرد  ۲۲۹مورد ثابتشده
بیماری در ایتالیا وجود دارد که شامل  ۹۹فرد
بستریشده با عالئم ۲۳ ،فرد بستریشده در بخش
مراقبتهای ویژه و  ۹۱فرد ایزولهشده در خانه و
دارای عالئم میشود.
شمال ایتالیا با کشورهای اتریش ،سوئیس و اسلوونی
هممرز است.
جوزپه کونته ،نخستوزیر ایتالیا یکشنبه شب طرح
اضطراری برای قرنطینه کردن شهرهای آلوده را اعالم
کرد و راههای ورود و خروج چند شهر بسته شدند.
قرنطینه این شهرها ممکن است هفتهها طول بکشد.
مقامات ایتالیایی روز دوشنبه تخمین زدند حدود ۱۰۰
هزار نفر در این منطقه تحت شرایط منع مسافرت
قرار گرفتهاند.
به پلیس و نیروهای مسلح اختیار اعمال قرنطینه و
منع رفتوآمد داده شده است.

دیگر نمیتوان برای مواد اولیه دارو به چین تکیه کرد
وزیر اقتصاد فرانسه میگوید شیوع ویروس کرونا
واقعهای «تاثیرگذار» است و لزوم برنامهریزی دوباره
درباره شبکه جهانی عرضه کاالها بهخصوص کاالهای
بهداشتی و دارویی را مطرح میکند.
برون لو مر که از آتن پایتخت یونان بازدید
میکرد،گفت« :همهگیری کروناویروس واقعهای
تاثیرگذار بر جهانیسازی است» وی افزود« :این
شیوع نشان میدهد تکیه بر چین برای تولید کاالها
غیرمسووالنه و غیرمنطقی است ».لو مر ادامه داد«:ما
نمیتوانیم به شیوه فعلی برای تولید  ۸۰تا  ۸۵درصد
ی به چین متکی باشیم .کاهش تولید
مواد موثر داروی 
صنعتی درنتیجه شیوع بیماری در چین میتواند اثری
مستقیم بر زنجیره تولید کاالهای صنعتی داشته باشد».
وی همچنین با اشاره به شمار فراوان گردشگران چینی
که به اروپا میآیند ،به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر
صنعت گردشگری اشاره کرد .به گفته لو مر ،فقط

فرانسه ساالنه بیش از  2/5میلیون مسافر چینی را به
خود جلب میکند که سهم مهمی در بخش گردشگری
این کشور دارند.
تا به حال در فرانسه ،یک نفر -یک گردشگر سالمند
چینی -به علت دچار شدن به ویروس کرونا درگذشته
است ۱۱ .نفر دیگر در بیمارستان درمان میشوند که
 ۱۰نفرشان در حال بهبود هستند.

