نقشه سالمت

استفاده از
ماسک در ناوگان
حمل و نقل شیراز
اجباری شد/
خبرگزاری مهر
رکوردشکنی آمار
بستری مبتال به کرونا در
کرمان/خبرگزاری مهر

تازهها
اسفنجی که ویروس
کرونا را جذب میکند
اسفنجی
دانشمندان
میکروسکوپی را ساختهاند
که ممکن است بتوان از آن
در داخل بدن برای جذب
و خنثی کردن ویروسهای
کرونا استفاده کرد.
به گزارش الیوساینس،
پژوهشگران در دانشگاه
کالیفرنیا در ساندیهگو
که این «نانواسفنجها» را
ساختهاند ،میگویند آنها را
با غشاهایی از سلولهای
ریه یا نوعی از سلولهای
ایمنی به نام ماکروفاژها
پوشاندهاند.
این غشاهای سلولی دارای
همان گیرندههای پروتئینی
در سطحشان هستند که
ویروس برای وارد شدن
به سلولها استفاده میکند.

این نانواسفنجها در
آزمایشگاهی
تجربیات
به طور موفقی توانستند
س کرونا را به سمت
ویرو 
خود جذب و غیرفعال کنند.
این پژوهشگران که نتایج
کارشان را در مجله Nano
 Lettersمنتشر کردهاند،
میگویند این نانواسفنجها
باید بتوانند در هر جایی از
بدن همین کار را انجام دهند.
اگر این نانواسفنجها به
طور مستقیم به ریهها وارد
شوند ،در آنجا باقی خواهند
ماند اما اگر از طریق تزریق
داخلوریدی به طور مستقیم
وارد خون شوند ،به همه
اندامها خواهند رفت.
به گفته این دانشمندان،
این نانواسفنجها که
زیستتجزیهپذیر هستند،
طوری طراحی شدهاند که
از سلولهای سالم در برابر
حمله ویروسی محافظت
کنند.
این نانواسفنجها همچنین
ممکن است برای مهار
کردن پاسخ التهابی شدید
در عفونت با ویروس کرونا
به کار بروند.
در این مورد این نانواسفنجها
را میتوان طوری طراحی
کرد که به سایتوکاینها ،مواد
التهابزایی که سلولهای
ایمنی آزاد میکنند ،متصل
شوند و آنها را خنثی کنند.
یک مزیت این شیوه درمانی
این است حتی اگر ویروس
کرونا جهش پیدا کند ،باز
هم این نانواسفنجها توانایی
خنثیکردن آن را خواهند
داشت.
دانشمندان میگویند این
نانواسفنجها را میتوان در
برابر هر ویروس دیگری
که ممکن است در آینده
باعث همهگیری شود ،نیز
به کار برد.
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■ پزشکیدانشیهمیشهدرتغییراست.
درارایهمطالب«سالمت» تالشزیادی
در جهت کامل بود ن و تطابق آن با
استانداردهایروزپزشکیدنیا تازمان
انتشارصورتگرفتهاست .اماب ه دلیل
اینکهدرعلومپزشکیوجودتغییرات
هموارهمتصوراست« ،سالمت»مطالب
ارایه شده را کامل و عاری ا ز خطا
نمیداند .ارجحآن استکهکاربران،
این اطالعات را قبل از به کارگیری
با رجوعبهپزشکاننیزتاییدنمایند.
■ مسوولیتمحتوایآگهیها بر عهده
شرکتهای سفارشدهندهاست.
■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

نوزادان با آزمایش مثبت کرونا معموال بیماری خفیفی دارند
یک بررسی جدید نشان میدهد نوزادانی
که آزمایش مثبت کرونا پیدا میکنند ،اغلب
بیماری خفیفی دارند که ممکن است صرفا
با تب و بدون عالئم تنفسی بروز کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه پزشکان در
بیمارستان کودکان شیکاگو گزارشی درباره
وضعیت  ۱۸نوزاد زیر  ۹۰روز که از لحاظ
آزمایش ویروس کرونا مثبت شده بودند،
در مجله بیماریهای کودکان منتشر کردند.
آنها دریافتند که بسیاری از این نوزادان
حال خوبی دارند و عالئم تنفسی آنها اندک
است یا بدون عالئم تنفسی هستند .اغلب

این نوزادان ( ۱۴نوزاد از  ۱۸نوزاد) دچار
تب بودند و دو نفر دیگر تنها عالئمتشان
سرفه بود .یکی از کودکان دچار حالت

خفگی مربوط به تغذیه شده بود و یک
کودک دیگر بیعالمت بود و به علت اینکه
والدینش دچار کووید ۱۹-شده بودند،
آزمایش شده بود.
 ۵۰درصد این کودکان ( ۹نفر از  ۱۸نفر)
در بخش عمومی بیمارستان بستری شدند،
گرچه هیچ کدامشان نیاز به اکسیژن ،حمایت
تنفسی یا مراقبت ویژه پیدا نکردند.
 8نفر این نوزادان تب داشتند ۴ ،نفر سرفه
یا تنفس سریع نابهنجار و  6نفر عالئم
گوارشی شامل تغذیه نکردن ،استفراغ و
اسهال داشتند و عالئم تنفسی سرفه و

کارکنان بهداشتی در پکن آماده انجام آزمایش کرونا میشوند.

گرفتگی سینه پس از شروع عالئم گوارشی
شروع شده بود .این پزشکان میگویند با
توجه به این یافتهها این نوزادان اغلب
بیماری خفیفی دارند و در معرض خطر
بیشتر بیماری شدید قرار ندارند.
پژوهشگران میگویند اغلب نوزادان در این
بررسی تب داشتند ،بنابراین به خصوص
در نواحی با انتشار گسترده کرونا اگر
نوزادی دچار تب شود ،باید از لحاظ
بیماری کووید ۱۹-بررسی شود .البته به
گفته آنها ارزیابی عفونتهای باکتریایی نیز
در نوزادان همچنان اهمیت دارد.

استرس و مقابله با کرونا
افراد نسبت به موقعیتهای استرس زا واکنش
متفاوت نشان می دهند .نحوه پاسخگویی
شما به همهگیری می تواند به پیشینه شما
بستگی داشته باشد  ،چیزهایی که شما را
با افراد دیگر و جامعهای که در آن زندگی
میکنید متفاوت میکند.
استرس هنگام شیوع بیماری عفونی می تواند
شامل موارد ذیل باشد:
• نگرانی و ترس بابت سالمت خود و عزیزانتان
• تغییر در خواب یا الگوی خوردن
• مشکل در خواب یا تمرکز
• بدتر شدن مشکالت مزمن سالمت
• افزایش مصرف الکل  ،دخانیات یا سایر داروها
افرادی که پیش از این درشرایط بهداشت روان
تحت درمان بودهاند باید درمان خود را ادامه
دهند و از عالئم جدید یا بدتر شدن آگاه باشند.
مراقبت از خود  ،دوستان و خانوادهتان میتواند
در مقابله با استرس به شما کمک کند .کمک
به دیگران برای کنار آمدن با استرس می تواند
جامعه شما را نیز قویتر کند .از تماشا ،خواندن یا
گوشدادنبهاخبار،ازجملهرسانههایاجتماعی
دوریکنید.شنیدندرموردهمهگیریهایمکرر
میتواند ناراحتکننده باشد.
مراقببدنخودباشید.نفسعمیقبکشید،کشش
یامدیتیشنتمرینکنید.وعدههایغذاییسالمو
متعادلبخورید،بهطورمنظمورزشکنید،بیشتر
بخوابیدوازمصرفالکلوموادمخدربپرهیزید.
آرام باشید .سعی کنید فعالیتهای دیگری را
که از آنها لذت می برید انجام دهید .با دیگران
ارتباطبرقرارکنید.باافرادیکهدربارهنگرانیهای

خود به آنها اعتماد دارید صحبت کنید .اگر
در طول فعالیتهای روزانه استرس دارید ،با
روانشناس تماس بگیرید .استرس را در خود
و دیگران کاهش دهید .هنگامی که اطالعات
دقیقیدرموردکووید 19-بهاشتراکمیگذارید،
به دیگران کمک میکنید استرس کمتری داشته
باشند و با آنها ارتباط برقرار میکنید.
کودکان و نوجوانان ،تا حدودی نسبت به آنچه
از بزرگساالن پیرامون خود میبینند ،واکنش
نشان میدهند .هنگامی که والدین با آرامش و
اطمینانباکووید19-برخوردمیکنند،میتوانند
بهترینپشتیبانیرابهفرزندانخودارائهدهند.در
صورتآمادهسازیبهتر،والدینمیتوانندنسبت
بهاطرافیانبهویژهکودکاناطمینانبیشترینشان
دهند .همه کودکان و نوجوانان به یک روش به
استرس پاسخ نمیدهند.
 گریه یا تحریک بیش از حد در کودکان
کوچکتر
 بازگشت به رفتارهایی که آنها را ترک کردهاند
(مشکالت توالت رفتن یا شب ادراری)
 نگرانی یا غم بیش از حد
 عادات ناسالم خوردن یا خوابیدن
 تحریکپذیری و رفتارهای واکنشی در
نوجوانان
 عملکرد ضعیف مدرسه یا اجتناب از مدرسه
 مشکل توجه و تمرکز
 اجتناب از فعالیتهایی که در گذشته لذت
می بردند.
 سردردهای غیرقابل توضیح یا درد بدن
 در مورد شیوع کووید 19-با فرزند یا نوجوان

خود صحبت کنید .به سواالت پاسخ دهید و
حقایق مربوط به کووید 19-را به روشی که
کودک یا نوجوان شما میتوانند درک کنند به
اشتراک بگذارید.
 به کودک یا نوجوان خود اطمینان دهید که از
امنیت برخوردار است .اگر آنها ناراحت هستند
بگویید اشکالی ندارد .نحوه برخورد با استرس
خود را با آنها در میان بگذارید تا یاد بگیرند که
چگونه مثل شما کنار بیایند.
 اطالع خانواده از پوشش خبری این رویداد
از جمله رسانههای اجتماعی را محدود کنید.
کودکان ممکن است آنچه را که میشنوند
نادرست تفسیر کنند و از چیزی که نمیفهمند
وحشتزده میشوند.
 سعی کنید از کارهای روزمره پیروی کنید.
اگر مدارس تعطیل هستند ،برنامهای را برای
فعالیتهای یادگیری و آرامشبخش یا تفریحی
ایجاد کنید.
 الگو باشید .استراحت کنید ،بخوابید  ،ورزش
کنید و غذا بخورید .با دوستان و اعضای خانواده
خود ارتباط برقرار کنید.

مواردی وجود دارد که میتوانید برای کاهش
واکنشهای فشار روان ثانویه انجام دهید:
 عالئم جسمی (خستگی  ،بیماری) و روانی
(ترس ،ترک ،گناه) را یاد بگیرید.
 به خود و خانوادهتان اجازه دهید تا در واکنش
به بیماری همهگیر خود را التیام ببخشند.
 منوی فعالیتهای خودمراقبتی شخصی را
که از آن لذت میبرید ایجاد کنید ،مانند وقت
گذراندن با خانواده ،ورزش یا خواندن کتاب.
اگر احساس ناراحتی یا نگرانی دارید که
کووید 19-توانایی شما در مراقبت از خانواده
را تحت تأثیر آن قرار داده است،کمک بگیرید
درست مانند قبل .نکات بیشتری را برای مراقبت
از خود هنگام واکنش اضطراری یاد بگیرید.
همه افراد بعد از بیرون آمدن از قرنطینه احساس
متفاوتی دارند مانند:
 احساسات مختلط ،از جمله تسکین پس
از قرنطینه
 از سالمت خود وعزیزان میرسند و نگران
هستند.
 ازتجربه نظارت بر خود یا دیگران برای
عالئم و نشانه های کووید 19-استرس دارند.
 احساس غم  ،عصبانیت  ،یا ناامیدی به دلیل
ترس دوستان یا عزیزان از تماس با یکدیگر به
خاطر هرگونه بیماری حتی اگر بیماری مسری
نباشد.
 در مورد عدم توانایی در انجام کارهای عادی
یا وظایف والدین در دوران قرنطینه ،احساس
گناه می کنند.
 سایر تغییرات عاطفی یا بهداشت روانی

بسیاری از بیماران کووید ۱۹-دچار اختالل
حس بویایی و چشایی میشوند و پزشکان
نگران هستند که برخی از این بیماران هیچگاه
به وضعیت عادی بازنگردند.
به گزارش هلثدی نیوز ،در حال حاضر
میزان دقیق شیوع این اختالل در بیماران
هنوز روشن نیست.
دکتر نیکوالس روآن ،استادیار بیماریهای
گوشوحلقوبینیوجراحیگردندردانشگاه
جانز هاپکینز در بالتیمور آمریکا میگوید در
ابتدا گزارشهای موردی از اختالل بویایی یا
چشایی در بیماران کووید ۱۹-داده شد و بعد
بررسیهایی منتشر شدند که این گزارشها
را تایید کردند.
یکبررسیدربیمارانبستریشدهکووید۱۹-
که از آزمایشهای عینی برای شناساسی
اختالل بویایی استفاده کرده بود ،نشان داد
که تقریبا همه بیماران ۹۸-درصد -تا حدی
دچار اختالل بویایی هستند.

اما مشکل بویایی محدود به مبتالیان به بیماری
شدید نیست .به نظر میرسد عارضه بویایی
میان افراد دچار عفونت خفیفتر کووید۱۹-
نیز شایع و حتی یک عالمت «اصلی» باشد؛
یعنیعالمتیکهدرتشخیصبیماریمهماست.
یک بررسی در بیماران اروپایی دارای عالئم
خفیفتامتوسطکووید۱۹-نشانداد۸۶درصد
دچارمشکالتبویاییهستندودرصدمشابهی
هم اختالل حس چشایی داشتند.
اختالل بویایی و چشایی که با هم ارتباط دارند

زنان عالقهمند به یوگا در روز بینالمللی یوگا در کابل

آسوشیتدپرس

آسوشیتدپرس

ل گنبدهای پالستیکی مینشینند.
مشتریان در رستورانی در استانبول داخ 

شاگردان مهدکودکی در بانکوک روی نشانههای فاصلهگیری جسمی
ایستادهاند.

اختالل بویایی و چشایی در برخی از بیماران کرونا باقی میماند
در عفونتهای ویروسی دیگر تنفسی مانند
سرماخوردگی و آنفلوانزا هم رخ میدهد اما
به گفته روآن ،احتمال دارد ویروس کرونا اثری
مستقیم بر حس بویایی داشته باشد.
اغلبموارداختاللبویاییناشیازعفونتهای
ویروسی تنفسی بهبود پیدا میکنند اما برخی از
بیماران دچار اختالل بویایی دائمی میشوند.
نگرانی پزشکان این است که با توجه به شیوع
باالی غیر معمول اختالل بویایی در بیماران
کووید ۱۹-در شمار بیشتری از افراد اختالل
بویایی ادامه پیدا کند .روان میگوید شواهدی
وجود دارد که ویروس جدید کرونا (سارس-
کوو)۲-عاملکووید ۱۹-بهطورمستقیمناحیه
مربوط به عصب بویایی را درگیری میکند و
حتی ممکن است ویروس از این طریق وارد
بدن شود .در برخی از بیماران اختالل بویایی
و چشایی نخستین عالمت و حتی تنها عالمت
بیماری است.
یکبررسیمقدماتیدرآمریکابراساسپرسش

دوربين سالمت

از ۲۲۰بیمار کووید ۱۹-نشان میدهد در تقریبا
 ۴۰درصدازاینافرادازدسترفتنحسبویایی
و چشایی نخستین یا تنها عالمت بیماری بوده
است .در برخی از این بیماران بازگشت حس
بویایی روندی آهسته داشته است و احتمال
میرود در برخی از آنها حس بویایی هیچگاه
به حد پیش از بیماری بازنگردد.
از دست رفتن حس بویایی میتواند هم بر
کیفیت زندگی اثر بگذارد و هم فرد را مثال
به علت ناتوانی در تشخیص بوی دود در
آتشسوزی با خطراتی روبرو کند.
در حال حاضر گزینههای درمانی چندانی برای
بهبود این اختالل بویایی در دست نیست اما
برخی شواهد از تاثیربخش بودن «آموزش
بویایی» حمایت میکنند که در واقع نوعی
بازتوانی است .فرد در این شیوه درمانی هر
روز مدتی را صرف بو کردن اسانسها یا سایر
رایحههامیکندوتالشمیکنددوبارهتشخیص
بوها را بیاموزد.
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عروسکهای مینیون برای فاصلهگیری جسمی در سینمایی در پاریس
گذاشته شدهاند.
رویترز

دگزامتازون میتواند جان بیماران وخیم کرونا را نجات دهد
پژوهشگران انگلیسی میگویند تجویز داروی
ارزانوژنریکدگزامتازونمیتواندخطرمرگ
افراد دچار بیماری وخیم کرونا را کاهش دهد.
به گزارش بیبیسی ،این بررسی نشان
داد تجویز دوزهای پایین دگزامتازون به
بیماران کرونای بستریشده که به دستگاه
تنفس مصنوعی متصل هستند ،خطر مرگ
را یکسوم کاهش میدهد.
تجویز دگزامتازون در بیماران بستری که
اکسیژندرمانی میشدند ،نیز خطر مرگ را تا
یکپنجم کاهش داد.

پژوهشگران دانشگاه آکسفورد که این بررسی
را انجام دادهاند ،میگویند این نتایج پیشرفت
عمدهای در درمان بیماری کروناست.
به گفته این دانشمندان ،اگر بیماران کرونا در
بریتانیا از ابتدای شیوع با دگزامتازون درمان
شده بودند ،جان بیش از 5هزار نفر نجات
پیدا کرده بود.
یک نفر از هر  20نفر بیمار کرونا به علت
شدت عالئم نیاز به بستری در بیمارستان پیدا
میکنند .در برخی از بیماران بستری بیماری
به وخامت میگراید و نیاز به اکسیژندرمانی

یا اتصال به دستگاه تنفس مصنوعی پیدا
میشود.بهگفتهاینپژوهشگران،بهنظرمیرسد

دگزامتاوزنمیتواندبهاینگروهبیمارانپرخطر
کمک کند.
دگزامتازون برای کاهش التهاب در بسیاری
بیماریهای دیگر هم به کار میرود .این دارو
احتماال به جلوگیری از پاسخ ایمنی شدید
در بیماران کرونا که به بدن آسیب میزند،
کمک میکند.
در حال حاضر هیچ داروی تاییدشدهای برای
عفونت کرونا وجود ندارد و شمار مرگهای
ناشی از آن در جهان به بیش از  ۴۳۱هزار
مورد رسیده است.

بازیدکنندگان از دیسیلبند هنگکنگ پس از بازگشایی آن سلفی میگیرند.
AFP

