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دست کم نیمی از بیماران 
مبتال به ویروس کرونا در 

آمریکا، 50 سال به باال هستند 

آیا سالمندان 
درمعرض خطرند؟
افراد باالی 50 سال بیشتر مستعد ابتال به بیماری های 

تنفسی و سایر بیماری ها هستند. در ایاالت متحده 
آمریکا 12 مورد گزارش شده از كروناویروس در 

سراسر كشور اعالم شده و حداقل نیمی از آنها افراد 
50 سال به باال هستند. از 6 بیمار مبتال به ویروس 

كرونا در كالیفرنیا، 4 نفر 50 ساله هستند و هر دو بیمار 
ایلینویز در دهه ششم زندگی هستند...  صفحه4

آیا می توان هنگام همه گیری 
ویروس کرونا به آرایشگاه ها 

و مراکز زیبایی مراجعه کرد؟

کرونا و 
اقدامات زیبایی
 با توجه به شیوع بیماری كرونا و تبعاتی كه برای 

سالمت بیماران ایجاد كرده، الزم است تمام افراد 
نسبت به برخی نکات هوشیارانه تر عمل كنند. در 

علم پزشکی پیشگیری مقدم بر درمان است به ویژه 
در مورد این ویروس جدید كه هنوز درمان و راهکار 

كارسازی برای آن پیدا نشده است... صفحه15

تعطیلی مدارس 
عالج کروناست؟

کرونا  پشت 
درهای مدرسه

6  توصیه  تغذیه ای برای 
پیشگیری از ابتال به کرونا 

بیشترمیوه و سبزی 
تازه بخورید!

صفحه 7

»مامان كرونا بگیریم می میریم؟ خانم اجازه 
كسی كه كرونا گرفته چه شکلیه؟ بابا میشه نری 

سركار تا كرونا نگیری؟ آقا اجازه بچه ها هم 
كرونا می گیرند؟«  اینها تنها بخشی از سواالت 

دانش آموزان و كودكان بود كه اخیرا به وفور از 
والدین و معلمان خود می پرسند و از سوی دیگر 
نگرانی و اضطراب و ترس در آنها ایجاد كرده كه 

سالمت روانی شان را تهدید می كند...  صفحه2
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وژیه    کروان وریوس 2019

سازمان جهانی بهداشت می گویدبه رغم افزایش ناگهانی 
موارد بیماری در ایتالیا وایران هنوز شیوع ویروس کرونا 

به حد همه گیری جهانی نرسیده است.
دکتر تدروس آدهانوم قبریسوس روز دوشنبه ۵ اسفند )۲۴ 
فوریه( در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت: »استفاده از 
کلمه همه گیری جهانی یا پاندمی با حقایق فعلی تطبیق 
نمی کند اما یقینا باعث ترس می شود.« تدروس با اشاره 
به اینکه شیوع ویروس هنوز به مرحله پاندمی نرسیده، 
افزود: »آنچه ما در حال حاضر می بینیم، همه گیری هایی 
در بخش های متفاوت جهان است که بر کشورهای 
متفاوت جهان به شیوه های متفاوت تأثیر می گذارد.« کلمه 
پاندمی برای توصیف بیماری وخیمی به کار می رود که 
به طور مهارناپذیری در سراسر جهان در حال گسترش 
باشد. تدروس به وضعیت در چین اشاره کرد که به نظر 
می رسد شیوع بیماری را کنترل کرده است. تیم بین المللی 
که به وسیله سازمان جهانی بهداشت به شهر ووهان 
چین– کانون شیوع بیماری فرستاده شده- می گوید 
براساس یافته هایش شیوع ویروس در این شهراحتماال 
در فاصله میان ۲۳ ژانویه و۲ فوریه به اوجش رسیده و 
اکنون در حال کاهش است. تدروس ادامه داد: »افزایش 

ناگهانی در موارد جدید )در کشورهای خارج چین( یقینا 
نگران کننده است.« نگران کننده ترین رویدادها در شیوع 
ویروس جدید کرونا ورود آن به ایتالیا و ایران بدون 
هشدار قبلی است که احتماال به وسیله افرادی که ناقالن 
بی عالمت بوده اند، رخ داده است. ایتالیا اکنون ۲۱۹ مورد 
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 ۴۷ مورد مثبت شامل ۱۲ 
مورد مرگ خبر می دهد، یکی از نمایندگان شهر قم که 
کانون شیوع بیماری بوده، از مرگ ۵۰ نفر سخن می گوید. 
کارشناسان دیگر می گویند بعید می دانند کووید-۱۹ به 
سراسر جهان گسترش پیدا  نکند. دکتر بهارات پانکهانیا 
از دانشکده پزشکی دانشگاه اکستر گفت: »آنچه ما اکنون 
می بینیم همه مشخصات همه گیری 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 می گوید که این ویروس اکنون به کشورهای با 
فاصله بسیار از چین رسیده و در حال انتشار محلی است.« 
مارک وولهاوس، استاد اپیدمیولوژی بیماری های عفونی 

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 همه گیری کووید-۱۹ را در چین 
و اخیرا شیوع های بزرگ را در کره جنوبی ایران و ایتالیا 
داریم. اگر این شیوع ها 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 عفونت های جدید کووید-۱۹ شوند. در چنین 
وضعیتی کار هر کشوری برای شناسایی و مهار موارد 
وارداتی مشکل تر می شود و انجام چنین کاری بار حتی 
سنگین تری بر دوش نظام های ملی بهداشتی می گذارد.« 
تدروس در کنفرانس خبری اش گفت:»ظهور موارد جدید 
در خارج از چین بر این ضرورت تاکید می  کند که همه 
کشورها باید آماده ورود کووید-۱۹ باشند. زمان آن فرا 
رسیده که همه کشورها، جوامع، خانواده ها 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 حساس ترین افراد به 

ویروس کرونا هستند.

چین به عنوان بخشی از اقدامات برای مهار شیوع 
ویروس کرونا خریدوفروش و مصرف گوشت حیوانات 

وحشی را ممنوع خواهد کرد.
به گزارش ساوث  مونینگ  چایناپست، دادوستد حیوانات 
وحشی و گوشت آنها صنعتی چندمیلیارد دالری در 
چین است و میلیون ها نفر در آن مشغول به کار هستند.
همه گیری ویروس جدید کرونا یا کووید-۱۹ که تا 
به حال به مرگ بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در چین 
انجامیده و به کشورهای خارجی انتشار پیدا کرده، به 
حیوانات وحشی حامل ویروس کرونا که در بازارها 
برای مصرف غذایی فروخته می شوند، مربوط شده است.
اغلب پژوهشگران معتقدند ویروس از یک بازار حیوانات 
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 بیانیه ای 
که در تلویزیون دولتی این کشور منتشر شد، اعالم کرد: 

»از هنگام شیوع کووید-۱۹خوردن حیوانات وحشی و 
تهدید پنهانی بزرگ این عمل برای بهداشت عمومی 

توجه گسترده ای 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 
درمی  آید. تقاضا برای گوشت حیوانات وحشی باعث 

ایجاد صنعت پرورش این حیوانات از جمله پرورش 
سیوت یا گربه زباد )یک پستاندار کوچک وحشی( در 
چین شده است. سازمان جهانی بهداشت همه گیری ۱۷ 
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.
بنا به اعالم سازمان جهانی بهداشت، ۷۰ درصد از عوامل 
بیماری زایی که در ۵۰ سال گذشته کشف شده اند، منشاء 
حیوانی داشته اند. طرفداران حفاظت از محیط زیست و 
حیات وحش از این تصمیم استقبال کرده  اند، گرچه برخی 
از مفسران می گویند الزم است دولت به شرکت هایی 
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 ۷۴ میلیارد 

دالر است و بیش از ۱۴ میلیون نفر در آن اشتغال دارند.

افزایش ناگهانی موارد بیماری کووید-۱۹ در ایتالیا 
و مرگ های ناشی از آن این کشور را به آلوده ترین 
کشور خارج از آسیا به ویروس کروناتبدیل کرده است.
به گزارش گاردین، تا صبح سه شنبه ۷ نفر در ایتالیا 
به علت عفونت ویروس کرونا مرده اند و عفونت 
دست کم ۲۲۹ نفر به این ویروس گزارش شده است.
را  کشور  این  شمال  در  شهر  چند  ایتالیا  مقامات 
مانع  که  امید  این  به  داده اند،  قرار  قرنطینه  تحت 

انتشار بیماری در کشور شوند.
به گزارش آسوشیتدپرس، ویروس کرونا تا صبح 
دوشنبه ۵ اسفند به بیش از 6منطقه از این کشور 

سرایت کرده است.
آلوده ترین 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 می دهد تا به 
حال همه درگذشتگان افراد سالمند و دچار عوارض 

بهداشتی دیگر بوده اند.
ایتالیا همچنین نخستین موارد بیماری را در مناطق 
این کشور گزارش کرده است.  مرکزی و جنوبی 

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 می برد، خبر دادند.
روزنامه رپوبلیکا گزارش کرد ۲۲۹ مورد ثابت شده 
فرد   ۹۹ شامل  که  دارد  وجود  ایتالیا  در  بیماری 
بستری شده با عالئم، ۲۳ فرد بستری شده در بخش 
مراقبت های ویژه و ۹۱ فرد ایزوله شده در خانه و 

دارای عالئم می شود.
شمال ایتالیا با کشورهای اتریش، سوئیس و اسلوونی 

هم مرز است.
جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا یکشنبه شب طرح 
اضطراری برای قرنطینه  کردن شهرهای آلوده را اعالم 
کرد و راه های ورود و خروج چند شهر بسته شدند. 
قرنطینه این شهرها ممکن است هفته  ها طول بکشد.
مقامات ایتالیایی روز دوشنبه تخمین زدند حدود ۱۰۰ 
هزار نفر در این منطقه تحت شرایط منع مسافرت 

قرار گرفته اند.
به پلیس و نیروهای مسلح اختیار اعمال قرنطینه و 

منع رفت وآمد داده شده است.

وزیر اقتصاد فرانسه می گوید شیوع ویروس کرونا 
واقعه ای »تاثیرگذار« است و لزوم برنامه ریزی دوباره 
درباره شبکه جهانی عرضه کاالها به خصوص کاالهای 

بهداشتی و دارویی را مطرح می کند.
بازدید  یونان  پایتخت  آتن  از  که  مر  لو  برون 
واقعه ای  کروناویروس  »همه گیری  می کرد، گفت:  
»این  افزود:  وی  است«  جهانی سازی  بر  تاثیرگذار 
شیوع نشان می دهد تکیه بر چین برای تولید کاالها 
غیرمسووالنه و غیرمنطقی است.« لو مر ادامه داد:  »ما 
نمی توانیم به شیوه فعلی برای تولید ۸۰ تا ۸۵ درصد 
مواد موثر دارویی  به چین متکی باشیم. کاهش تولید 
صنعتی درنتیجه شیوع بیماری در چین می تواند اثری 
مستقیم بر زنجیره تولید کاالهای صنعتی داشته باشد.«
وی همچنین با اشاره به شمار فراوان گردشگران چینی 
که به اروپا می آیند، به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر 
صنعت گردشگری اشاره کرد. به گفته لو مر، فقط 

فرانسه ساالنه بیش از ۲/۵ میلیون مسافر چینی را به 
خود جلب می  کند 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 می  شوند که 

۱۰ نفرشان در حال بهبود هستند.

کروناویروسواردمرحلههمهگیریجهانیمیشود؟
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