
دوربين سالمت

تست های سریع 
کرونا در سراسر جهان 

توزیع می شوند

قرار است تست های سریعی 
در طول ۱۵ تا ۳۰ دقیقه در 
محل می توانند دچار بودن 
کرونا  ویروس  به  را  افراد 
سراسر  در  کنند،  مشخص 

جهان توزیع شوند.
به گزارش همشهری آنالین 
به نقل از گاردین استفاده از 
این تست ها بالقوه می توانند 
نجات  را  نفر  هزاران  جان 
پاندمی  گسترش  و  دهند 
کرونا را هم در کشورهای 
کشورها  در  هم  و  فقیر 

ثروتمند کندتر کنند.
یک  گاردین  گزارش  به 
برای  جهانی  عمل  ابتکار 
واکسن  ها  و  داروها  تامین 
ویروس  با  مقابله  جهت 
 ۱۲۰ است  قرار  کرونا 
سریع  تست  کیت  میلیون 
آنتی ژن تولید شده بوسیله 
 ۵ قیمت  با  را  شرکت  دو 
دالر یا کمتر برای هر کیت 
در کشورهای با درآمد پایین 

و متوسط توزیع کند.
مانند  که  تست ها  این 
نظر  به  بارداری  تست های 
خط  دو  دارای  می رسند، 
آبی هستند که نتیجه مثبت 
را نشان می دهند و کارکنان 
را  آنها  می توانند  بهداشتی 
را  تست  یک  کنند.  تفسیر 
بهداشت  جهانی  سازمان 
تایید اضطراری کرده است 
و تست دیگر نیز قرار است 

به زودی تایید شود.

این تست های که کاربردشان 
در  و  است  آسان  و  سریع 
باالیی  کیفیت  حال  عین 
غربالگری  امکان  دارند، 
خود  میان  در  را  جمعی 
که  هم  پزشکی  کارکنان 
به  در کشورهای کم درآمد 
طور نامتناسبی به علت کرونا 
می میرند، را فراهم می کند.

ماه  در  عمل  ابتکار  این 
اسفند(  )اواخر  مارس 
جهانی  سازمان  بوسیله 
اروپا،  کمیسیون  بهداشت، 
بنیاد گیتس و دولت فرانسه 

آغاز شد. 
تولیدکننده  شرکت های 
درصد   ۲۰ تست ها  این 
اختیار  در  را  تولیدشان  از 
با  و  کم درآمد  کشورهای 
درآمد متوسط و ۸۰ درصد 
از را در اختیار بقیه کشورها 

می گذارند.
را  تست ها  این  از  یکی 
 SD BioSensor شرکت
در کره جنوبی ساخته است 
که سازمان جهانی بهداشت 
آن را به طور اضطراری تایید 
کرده است و انتظار می رود 
شرکت  که  را  دیگر  تست 
آمریکایی ابوت ساخته و قرار 
است در کره جنوبی تولید 

شود، به زودی تایید شود.

تازه ها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

یک بررسی مقدماتی در کره جنوبی نشان 
می دهد که از هر ۱۰ بیمار کروناویروس ۹ 
نفرشان پس از بهبودی پیامدهای جانبی مانند 
خستگی، مشکالت روانی و از دست دادن 

حس بویایی و چشایی را گزارش می کنند.
به گزارش رویترز یافته های این پژوهش هنگامی 
منتشر می شود که تلفات جهانی کووید-۱۹ 
از یک میلیون مورد گذشته است. یافته های 
پژوهشگران در سازمان کنترل و پیشگیری 

بیماری های کره جنوبی از یک نظرخواهی 
آنالین از ۹۶۵ بیمار بهبودیافته کووید-۱۹ نشان 
داد که ۸۷۹ بیمار یا ۹۱/۱ درصد آنها دست کم 
یک عارضه جانبی بیماری را گزارش کرده اند.
شایع ترین عارضه جانبی گزارش شده خستگی 
بود که ۲۶ درصد افراد آن را گزارش کرده بودند 
و در رده بعد اشکال در تمرکز قرار داشت که 

۲4/۶ درصد بیماران آن را ذکر کرده بودند.
شامل  کووید-۱۹  جانبی  پیامدهای  سایر 

مشکالت روانی یا ذهنی و از دست رفتن 
حس چشایی یا بویایی بود.

قرار است یافته های این بررسی با تجزیه و 
تحلیل مشروح در آینده منتشر شود.

کره جنوبی همچنین در حال انجام یک بررسی 
پزشکی  سازمان   ۱۶ همکاری  با  جداگانه 
از طریق  بالقوه کووید-۱۹  درباره عوارض 
تجزیه وتحلیل سی تی اسکن های گرفته شده 

از بیماران بهبودیافته است.

یک مرد اهل ایالت نوادای آمریکا  که قبال 
دچار کووید-۱۹ شده بود، برای بار دوم دچار 
عفونت با کروناویروس شده و این بار عالئمش 

شدیدتری داشته است.
به گزارش بی بی سی پزشکان معتقدند که این 
نخستین مورد ثابت شده عفونت دوباره کرونا 
در آمریکاست، پدیده ای که گرچه تا به حال 
نادر بوده است، اما بیانگر آن است که افرادی 
که دچار کووید-۱۹ می شوند، به طور خودکار 

مصونیت پیدا نمی کنند.
شرح حال این مرد ۲۵ ساله بوسیله پژوهشگران 
دانشگاه نوادا پس از داوری همتا )بازبینی 
کارشناسان مستقل( در ژرونال »بیماری های 
عفونی لنست« منتشر شده است، نشان می دهد 
که او برای نخستین در ۲۵ مارس )۶ فروردین( 

دچار عالئم شده بود.

این مرد که دچار گلودرد، سرفه، سردرد، تهوع 
و استفراغ و اسهال شده بود، در ۱۸ آوریل 
)۳۰ فروردین( به یک محل انجام آزمایش رفته 
بود و آزمایشش برای کروناویروس مثبت شده 
بود. او هیچ بیماری زمینه ای یا ضعف ایمنی 
نداشت. او پس از ۹ روز ایزوله بودن در خانه 
بهبود پیدا کرده و عالئمش برطرف شده بود.

او در ماه مه )اردیبهشت( دو بار آزمایش کرونا 
داده بود و هر دوی آنها منفی شده بودند. اما 
دو روز بعد از منفی شدن آزمایش کرونایش، 
دوباره احساس ناخوشی کرده بود و آزمایشش 
کرونا در ۵ ژوئن )۱۶ خرداد( مثبت شده 
بود- این بار عالئم او آنقدر شدید بود که 
به بستری شدن او در بیمارستان انجامید. 
این مرد پس از این دوره دوم بیماری بهبود 

پیدا کرده است.
بر اساس یافته های این بررسی تفاوت ها در توالی 
ژنتیکی ویروس کرونا در بار دوم عفونت در 
این مرد نشان داد که مربوط به عفونت بار اول 
که پنهان و دوباره شعله ور شده باشد، نیست.
این پزشکان می گویند احتمال اینکه سویه 
مشابهی از ویروس بر اثر جهش در یک فرد 
واحد به وجود آید، بسیار »بعید« است.  این 

بررسی همچنین امکان اینکه این مرد همزمان 
با دو سویه ویروس دچار عفونت شده بود، 
اما یکی از آنها پنهان مانده و شعله ور شده 

باشد، رد کرده بود.
این مرد در جریان عفونت دوم دچار تنگی نفس 
و کاهش اکسیژن شده و برای دریافت اکسیژن 

به بخش اورژانس برده شده بود.
هنوز روشن نیست چرا حال بیمار در عفونت 
دوم بدتر از حال او در عفونت اول شده بود، اما 
سه امکان برای توضیح این پدیده ارائه شده بود:
 میزان باالتری از ویروس در بار دوم عفونت 

وارد بدن این مرد شده بود.
 ویروس دوم گونه قوی تری از ویروس 

اول است.
 پاسخ ایمنی در برابر عفونت اول ممکن 

است عفونت دوم را بدتر کرده باشد.

بالقوه  واکسن  یک  بزرگ  بررسی  یک 
آمریکایی  شرکت  ساخت  کووید-۱۹ 
»جانسون اند جانسون« به علت بروز »بیماری 
غیرقابل توضیح« در یک از شرکت کنندگان در 

آن متوقف شده است.
به گزارش آسوشیتدپرس جانسون اند جانسون 
در بیانیه اش در این باره نوشته است که بیماری، 
حوادث و سایر به اصطالح رویدادهای جانبی 
»بخش قابل انتظاری از هر بررسی بالینی به 
خصوص بررسی های بالینی بزرگ هستند«، 
اما پزشکان و هیات نظارت ایمنی این شرکت 
تالش خودش را می کنند تا تعیین کنند علت 
بروز این بیماری چه بوده است. این توقف 
دست کم دومین توقف آزمایش یکی از چندین 
واکسن کرونا است که به مرحله آزمایش های 

نهایی در مقیاس بزرگ در آمریکا رسیده  اند.
بیشتری  جزئیات  جانسون  اند  جانسون 
این  در  شده  ایجاد  جانبی  عارضه  درباره 
به حفظ حریم  استناد  با  فرد شرکت کننده 
خصوصی او منتشر نکرده است. وقفه های 
گذرا در بررسی های پزشکی نسبتا شایع هستند. 
در کارآزمایی های معمول دارویی معدودی از 
آنها علنی می شوند، اما در کار برای ساختن 
واکسن کروناویروس اهمیت این نوع عوارض 

را باال برده است.
شرکت ها ملزم هستند هر عارضه وخیم یا 
غیرقابل انتظاری را که در هنگام آزمایش دارو 
رخ می دهد، بررسی کنند. با توجه به اینکه این 
آزمایش ها روی ده ها هزار نفر از افراد انجام 
می شوند، برخی از مشکالت بروز کرده ممکن 

است صرفا یک همزمانی باشند. در واقع، یکی 
از نخستین کارهایی که این شرکت انجام می دهد 
تعیین این است که آیا این فرد واکسن دریافت 

کرده است یا دارونما.
این وقفه در آزمایش واکسن در ابتدا در اخبار 

پزشکی سایت STAT منتشر شده بود.

قبال مرحله نهایی واکسن کرونایی شرکت 
در  نیز  آکسفورد  دانشگاه  و  آسترا-زنکا 
آمریکا متوقف شده بود تا مقامات عارضه 
وخیم رخ داده در یکی از شرکت کننده را 
بررسی کند. این کارآزمایی هنگامی متوقف 
شد که یک زن دچار عالئم عصب شناختی 
یک  عرضی«،  »میلیت  با  که  شد  شدیدی 
عارضه التهابی نادر طناب نخاعی، مطابقت 
شد. البته کارآزمایی این واکسن در کشورهای 

دیگر دوباره آغاز شده است.
هدف جانسون اند جانسون بسیج ۶۰۰۰۰ 
داوطلب برای ثابت کردن بی خطر بودن و 
تاثیربخشی استفاده از این واکسن به صورت 
تک دوزی است. سایر واکسن های کرونای در 

حال آزمایش در آمریکا نیاز به دو تزریق دارند.

کارزاری که شرکت های بزرگ هوایی برای 
متقاعد کردن مردم به سوار شدن به هواپیما 
به راه انداخته اند، دست کم بوسیله یکی از 
دانشمندانی که پژوهش های در این باره مورد 
ارجاع بوده است، به پرسش کشیده شده است.

به گزارش رویترز دکتر دیوید فریدمن، متخصص 
آمریکایی بیماری های عفونی گفت: » از شرکت 
در برنامه ای که اخیرا انجمن بین المللی حمل و 
نقل هوایی )یاتا( به همراه شرکت های بوئینگ، 
ایرباس و امبریر در این باره برگزار کرده بود، 

خودداری کرده است.«
یافته های  از  برخی  از  اینکه  با  فریدمن 
صنعت هوایی درباره انتقال ویروس کرونا را 
»امیدوارکننده« خواند، گفت: » تاکید اصلی در این 
برنامه درباره نامحتمل بودن گرفتن کووید-۱۹ در 
هواپیماها بر اساس »محاسباتی نادرست« است.« 

دکتر دیوید پاول مشاور پزشکی یاتا در این برنامه 
به یافته های بررسی اشاره کرد که بر اساس آن 
در میان ۱/۲میلیارد فردی که در فاصله ماه های 
ژانویه تا ژوئیه امسال سفر هوایی داشته اند، 
فقط 44 مورد ثابت شده کووید-۱۹ یافته شده 
است، یعنی یک مورد در هر ۲۷/۳میلیون پرواز. 
به عبارت دیگر بر اساس این بررسی احتمال 
برخورد صاعقه با هواپیما بیشتر از احتمال دچار 
شدن به کرونا در هواپیما است.یاتا این یافته ها 
را مطابق با یک بررسی اخیر که پس از داوری 
همتا به وسیله فریدمن و وایلدر- اسمیت منتشر 

شده است، دانست.
اما فریدمن یکی از نویسندگان این مقاله می گوید 
با محاسبه خطر انجام شده به وسیله یاتا مشکل 
دارد، به خاطر اینکه شمار موارد گزارش شده 
کرونا با شمار واقعی موارد ناشناخته عفونت 

کرونا رابطه  مستقیمی ندارد. فریدمن که از استادان 
دانشگاه آالباما در آمریکا است، گفت: »آنها از 
من خواستند در گردهمایی خبری حاضر شوم 
تا این مطالب را ارائه کنم، اما من صادقانه به 
عنوانی که آنها به آن داده بودند، اعتراض کردم.«

او گفت: »این محاسبه نادرست است محاسبه بر 
اساس ۱/۲ میلیاد مسافر هوایی در طول ۲۰۲۰ 

نادرست است.«، زیرا شمار بسیار اندکی از 
این مسافران آزمایش شده  اند. چگونه می توان 
دانست که چه تعدادی از افراد واقعا دچار 
عفونت شده اند. نبود شواهد درباره چیزی به 

معنای وجود شواهد درباره نبود آن نیست.«
یاتا می گوید محاسبه اش نشانه ای »مرتبط و معتبر« 
از خطر کم انتقال کروناویروس در سفرهای 
هوایی است. اما دکترهنری وو، استادیار دانشکده 
پزشکی دانشکده پزشکی اموری در آتالنتای 
آمریکا می گوید: »خطر عفونت با افزایش زمان 
تماس باال می رود. یک پرواز ۱۰ ساعته ۱۰ بار 
خطرناکتر از پرواز یکساعته است.  با این حال او 
افزود که کابین هواپیمای مسافری »احتماال یکی 
از ایمن ترین مکان های عمومی است. نشستن 

در یک کافه شلوع بسیار خطرناک تر است.«

آیا واقعا خطر ابتال به کرونا در هواپیما کمتر از خطر برخورد صاعقه است؟

بسیاری از بیماران بهبودیافته کرونا دچار عوارض جانبی می شوند

دانشمندان در شیلی در حال تحقیق درباره 
در  جدید  کروناویروس  احتمالی  جهش 
دورافتاده  منطقه  یک  جنوبی،  پاتاگونیای 
که  امریکای جنوبی هستند  قاره  نوک  در 
دستخوش موج دوم غیرمعمولی از عفونت ها 

در هفته های اخیر شده است.
به گزارش رویترز دکتر مارسلو ناوارت از 
دانشگاه ماژالن شیلی گفت: » پژوهشگران 
پروتئین های  در  ساختاری«  »تغییراتی 
این  در  کرونا  ویروس  سطحی  گل میخی 

منطقه کشف کرده اند.«
او گفت: »بررسی هایی برای شناخت بهتر 
جهش بالقوه ویروس در این منطقه و آثار 

آن بر انسان ها در دست انجام است.«
منطقه ماژالن در جنوب شیلی یک منطقه 
دورافتاده و پوشیده از یخ که شهرهایی کوچک 
و بندر پونتا آرناس در آن قرار دارند، پس از 

موج اول شیوع کرونا در اوایل سال در ماه های 
شهریور و مهر شاهد افزایش ناگهانی دوباره 
موارد عفونت بوده است. بیمارستان ها در این 
منطقه دچار شیوع شدید تقریبا به طور کامل 
اشغال شده اند. مقامات وزارت شیلی گفت: 
»ند انتقال ساکنان بیمار این منطقه را به شهر 

سانتیاگو، پایتخت کشور آغاز کرده اند.
سایر بررسی ها در خارج از شیلی نشان داده اند 
که کروناویروس می تواند تحول پیدا کند و 

خودش را با میزبان های انسانی تطبیق دهد.
یک بررسی مقداماتی که ساختار ویروس را 
پس از دو موج عفونت در شهر هوستون در 
آمریکا آنالیز کرد، نشان داد که گونه های واگیرتر 

ویروس در نمونه های اخیر غلبه پیدا کرده اند.
ناوارت تایید کرد که جهش های مشابهی در 
کروناویروس در جاهای دیگر مشاهده شده 
است، اما گفت: » انزوای نسبی و آب  و هوای 
بسیار سرد و توفانی منطقه ماژالن ممکن است 

آثار ویروس را تشدید کرده باشد.
 او افزود: »: »برخی از متغیرها مانند سرما و 
با د با میزان باالتر انتشار ویروس کرونا در 

جهان همراهی داشته اند.«
دانشمندان می گویند جهش ها ممکن است 
ویروس را واگیرتر کرده باشد، اما لزوما آن 
را مرگبارتر نمی کند و مانع از تاثیربخشی 

واکسن بالقوه نمی شود.

دانشمندان در حال تحقیق درباره جهش احتمالی کرونا در یک منطقه دورافتاده شیلی هستند

گزارش اولین مورد ثابت شده عفونت دوباره کرونا در آمریکا

آزمایش یک واکسن دیگر کرونا به علت بروز عارضه جانبی متوقف شد

بریژیت مکرون، بانوی اول فرانسه به علت تماس با فرد کرونایی خودش را 
AFP            .قرنطینه کرد 

کودکان ماسک زده در کالس درس در قاهره پایتخت مصر
EPA   

بیماران اوکراینی دچار کرونا در بخش مراقبت های ویژه
AP   

یک مامور بهداشتی صندلی  های سینما در دهلی را ضدعفونی می کند.
EPA   

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
 صاحب  امتیاز: مؤسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: ۱4۱4۵-۵۵۷

 دبیرتحریریه: علی مالئکه 
 تحریریه: سارا حسنلو، فاطمه خالقی، مریم  منصوری، مرجان یشایایی

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
  مشترکین، روابط عمومی، سازمان آگهی ها: ۰۹۱۲۹۲4۳۸4۳

 تحریریه: ۰۹۱۲۹۲4۳۸4۳ 
  چاپ: شرکت هم میهن فارس

مردان در بیرون سلمانی در ملبون استرالیا منتظر نوبت هستند.
AFP  

نقشه سالمت

نگرانی از شیوع 
موج سوم کرونا 
در گلستان/ایسنا

خستگی مفرط کادر 
درمانی در فارس/ ثبت 

۱۲۰۸ مرگ کرونایی/ایسنا

افسران پلیس در کواالالمپور با کالهخودهای هوشمند دمای بدن مسافران را 
EPA             .اندازه می گیرند 


