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شرکت فایزر، یکی از بزرگ ترین شرکت های داروسازی جهان که مرکز آن در 
آمریکا قرار دارد، هفته گذشته اعالم کرد توانسته واکسنی با کارایی 90درصد 
برای ایمنی در برابر بیماری کووید-19 تولید کند. این خبر با استقبال مردم 
و کارشناسان روبرو شد تا جایی که رئیس سازمان جهانی بهداشت آن را 
خبری امیدوارکننده دانست. با این حال متخصصان هشدار می دهند اطالعیه 
این شرکت داروسازی به معنای نزدیک شدن سریع به واکسن کرونا نیست. 
شرکت فایزر در تالش است در اواخر نوامبر همان طور که پیش از این گفته 
شده بود، اجازه استفاده اضطراری این واکسن را از سازمان دارو و غذای 
آمریکا دریافت کند. کری باومن، استاد اخالق زیستی و بهداشت جهانی در 
دانشگاه تورنتو گفت: »ما در مبارزه با کووید-19 خیلی خوب عمل نمی کنیم. 

شمار مبتالیان و قربانیان در کانادا و سراسر جهان صعودی است.«
به نظر او، این خبر شگفت انگیز بود. از نظر روان شناسی ما به برخی اخبار 
خوب نیاز داشتیم. با این وجود باید کامال محتاط باشیم زیرا داده ها کامل 
نیستند و همچنان برخی سواالت باقی مانده است چراکه فایزر تنها یک نگاه 
اجمالی به داده ها ارائه می دهد و در عین حال هشدار می دهد ممکن است با 

پایان یافتن مطالعه، میزان محافظت اولیه ]تاثیرگذاری[ تغییر کند.

دادههایمرحلهسومچهمیگوید؟
تجزیه و تحلیل مقدماتی یک هیات مستقل نظارت بر داده ها، روی 9۴ مورد 
ابتالی تاییدشده کووید-19 بین داوطلبانی بود که یا دو دوز از واکسن این 
دو شرکت داروساز را دریافت کرده بودند یا دارونما ]محلولی که واکسن 

نیست اما داوطلب نیز نمی داند.[
آزمایش بالینی مرحله سوم واکسن با نام »BNT16۲b۲« در ۲۷ ژوئیه آغاز 
شد و ۴۳ هزار و ۵۳۸ داوطلب برای دریافت واکسن ثبت نام کردند. به ۳۸ 
هزار و 9۵۵ نفر از این داوطلبان از تاریخ ۸ نوامبر دوز دوم واکسن تزریق شد.
فایزر در اطالعیه خود اعالم کرد: »تقریبا ۴۲ درصد از داوطلبان از کشورهای 
مختلف جهان و ۳0 درصد نیز از ایالت متحده آمریکا هستند و از نظر قومیتی 

و نژادی پیشینه های مختلفی دارند.« یافته های این آزمایش ها نشان داد از بین 
9۴ مورد ابتال کمتر از 10 درصد موارد ابتال بین داوطلبانی بود که واکسن به 
آنها تزریق شده و از نظر فایزر این نشانه قوی از اثربخشی آن است. در مقابل 
90 درصد دیگر ابتالها افرادی بودند که واکسنی دریافت نکردند و تنها دارونما 
به آنها تزریق شد. فایزر اعالم کرد واکسن ۷ روز پس از تزریق دوز دوم و 
۲۸ روز پس از دوز اولیه ایمنی ایجاد می کند. این شرکت همچنین تاکید کرد 

تاکنون در هیچ داوطلبی عوارض جدی دیده نشده است.
 

چهچیزیفاشنشدهاست؟
با این حال باومن معتقد است همچنان پاسخ به برخی سوال ها نامشخص 
است: »این واکسن چه مدت کارایی دارد؟ این را نمی دانیم اما امیدواریم حداقل 
یک سال باشد.« باومن همچنین گفت که این احتمال وجود دارد داوطلبانی 
در این آزمایش به ویروس مبتال شده باشند اما عالئمی از خود بروز نداده 
باشند. به گفته فایزر، داوطلبان تنها در صورت بروز عالئم مورد آزمایش قرار 
گرفتند. حال این سوال ایجاد می شود که آیا افراد واکسینه شده ممکن است 
مبتال شوند اما هیچ نشانه ای بروز ندهند و نادانسته ویروس را شیوع دهند؟ 
کالین فورنس، متخصص بیماری های واگیردار و استادیار دانشگاه تورنتو گفت 
که هنوز داده های زیادی وجود دارد که باید بررسی شوند. همه این اطالعات 
باید منتشر شوند، مانند اطالعات جمعیتی، افرادی که بیمار شدند و البته اینکه 
عوارض جانبی واکسن چیست. فایزر باید در این مورد بسیار شفاف باشد. 
وی تصریح کرد عالقه مند است بداند تجربه داوطلبانی که واکسن کرونا را 

دریافت کردند اما به این ویروس مبتال شدند چه بوده است؟ 
او افزود: »می خواهم بدانم که آیا به نوع خفیف کووید-19 مبتال شدند یا نه.« 
این متخصص تاکید کرد: »همه این اطالعات باید منتشر شوند مانند اطالعات 
جمعیتی، افرادی که بیمار شدند و البته اینکه عوارض جانبی واکسن چیست. 

فایز باید در این مورد بسیار شفاف باشد.« 
نتایج داده ها هنوز در مجله پزشکی منتشر نشده است. فایزر اعالم کرد 

این کار را زمانی انجام می دهد که نتیجه تمام آزمایش ها استخراج شود.  

احتیاطخوشبینانه
اگر چه نتایج داده ها امیدوارکننده است، باومن گفت بهترین کار این است که 
همه »با احتیاط خوشبین« بمانند زیرا هنوز بسیاری از ناشناخته ها وجود دارد.
کری باومن، استاد اخالق زیستی و بهداشت جهانی درباره واکسن می گوید: 
»باید کامال محتاط باشیم. ما در حال بررسی تبلیغات یک شرکت داروسازی 
هستیم که هدف اصلی آن بازاریابی و سودآوری است. نمی گویم که آن را باور 
ندارم اما باید بدانید اطالعات به طور کامل منتشر نشده است.« وی تاکید کرد: 
»آنها  به ما گفته اند داده ها چه می گویند بنابراین کارشناسان هنوز نیاز به بررسی 
این داده ها دارند.« وی تصریح کرد: »در پایان ماه نوامبر فایزر می تواند نتایج 
بیشتری را منتشر کند و سپس ما می توانیم تصویر بزرگ تری را بررسی کنیم.«
این استاد دانشگاه همچنین بر اهمیت دوری از یک واکسن عجله ای تاکید کرد.

تماماطالعاترامنتشرکنند
از سوی دیگر، کالین فورنس نیز گفت: »از آنجا که »دخالت های سیاسی« 
می تواند منجر به تولید واکسن عجله ای شود، شرکت هایی مانند فایزر آگاه 
هستند که اعتماد عمومی ممکن است متزلزل باشد.« وی افزود: »بنابراین 
باید شفافیت زیادی داشته باشند. به همه اجازه دهند داده ها را بشناسند و 

تمام اطالعات را منتشر کنند. معموال شرکت های داروسازی می خواهند 
از تحقیقات خود محافظت کنند. این روش تجارت است اما شفافیت در 
این مورد بسیار مهم است.« فایزر در نظر ندارد زمانی که دست کم 16۴ 
نفر از افراد داوطلب در سومین مرحله از آزمایش های بالینی بیمار شوند، 
بررسی ها را متوقف کند. این تعدادی است که سازمان غذا و داروی آمریکا 
مبنای خود برای کارایی واکسن قرار داده است. سازمان غذا و داروی آمریکا 
می گوید تنها واکسنی را تایید می کند دست کم ۵0 درصد کارایی داشته باشد.
در بیانیه شرکت فایزر همچنین آمده است این تحقیقات توانایی واکسن را 
روی بیمارانی که پیش از این مبتال به کووید-19 شده اند یا نوع شدید آن را 
تجربه کرده اند بررسی می کند. این شرکت پیش بینی کرده داده های مربوط به 
ایمنی واکسن پس از تزریق دوز دوم تا هفته سوم نوامبر در دسترس خواهد 
بود. این شرکت گفته طبق پیش بینی های فعلی انتظار دارد تا پایان سال ۲0۲0 
میالدی تا ۵0 میلیون دوز واکسن را در سراسر جهان تولید کند و این میزان 
در سال ۲0۲1 نیالدی به ۳/1 میلیارد دوز در سطح جهانی افزایش پیدا می کند. 
بعضی کشورهای جهان از جمله کانادا برای تامین دوزهای مورد نیاز واکسن 
کرونا پیش از این با شرکت فایزر قرارداد بسته اند. آقای باومن معتقد است 
غیر از فایزر دیگر شرکت ها نیز می توانند نتایج مثبت واکسن خود را اعالم 
کنند: »ممکن است شرایطی داشته باشیم که ترکیبی از واکسن ها وجود داشته 
باشد و افراد بتوانند انتخاب خود را انجام دهند.« با این حال بار دیگر تاکید 
کرد داده های امیدوار کننده فایزر به این معنی نیست که کار تمام شده 

است: »به این معناست که ما در روند رو به باال قرار داریم.«
منبع: یورونیوز

کارشناسان: داده های فایزر به معنی پایان کار نیست، بلکه به این معناست که ما در روند رو به باال قرار داریم 

واکسن کرونا با »۹۰ درصد کارایی«؛ متخصصان چه سوال ها و تردیدهایی دارند؟

از نظر روان شناسی ما به برخی اخبار خوب نیاز داشتیم. با 
این وجود باید کامال محتاط باشیم زیرا داده ها کامل نیستند 
و همچنان برخی سواالت باقی مانده است چراکه فایزر تنها 

یک نگاه اجمالی به داده ها ارائه می دهد و در عین حال 
هشدار می دهد ممکن است با پایان یافتن مطالعه، میزان 

محافظت اولیه ]تاثیرگذاری[ تغییر کند

سال  سرد  فصول  شروع  با 
در نیمکره شمالی و افزایش 
آلودگی هوا در بیشتر نقاط 
جهان، نگرانی ها درباره تأثیر 
میزان  افزایش  بر  زیست محیطی  رویداد  این 
مرگ ومیرهای ناشی از کرونا بیشتر شده است.
به گزارش »سالمت«، پس از شیوع بحران کرونا 
تحقیقات زیادی درباره ارتباط هوای آلوده و امکان 
شیوع ویروس انجام شد. برای نمونه پژوهش 
انجام گرفته در انگلیس نشان داد آلودگی هوا 
همه گیری ویروس کرونا، میزان بستری شدن 
بیماران کووید- 19 و مرگ ومیر را تشدید می کند.

تحقیقاتجهانیدربارهارتباطهوای
آلودهباشیوعویروس

بر اساس نتایج این پژوهش، افزایش اندک و 
تک واحدی میزان قرار گرفتن طوالنی مدت مردم 
در معرض ذرات آلودگی هوا، موجب افزایش تا 
10 درصدی همه گیری و گسترش این ویروس و 
باال رفتن تا 1۵ درصدی مرگ ومیر بیماران مبتال به 
کووید- 19 می شود. در این پژوهش بیش از ۲0 
عامل شامل میانگین تراکم جمعیت، سن، اندازه 
خانوار، شغل و چاقی محاسبه و بررسی شده است. 
عالوه بر این شواهد و مدارک فزاینده ای از اروپا، 
ایاالت متحده و چین وجود دارد که هوای آلوده 
تأثیرهای منفی بیماری کووید- 19 را شدیدتر 
نتوانسته اند  می کند. دانشمندان پذیرفته اند که 
ارتباط میان آلودگی هوا و تشدید آثار منفی 
ویروس کرونا را اثبات کنند اما می گویند اجرای 
دقیق ترین پژوهش ها ممکن است در برخورد با 
همه گیری های بعدی و بیشتر بیماری کووید- 19 
از اهمیت برخوردار باشد و می تواند مکان روی 
دادن امواج بعدی را که شدیدترین آسیب ها را 

وارد خواهد کرد، مشخص کند.
بسیاری از دانشمندان پذیرفته اند که آلودگی هوا 
ممکن است شمار و شدت همه گیری و ابتالی 
به کووید- 19 را افزایش دهد زیرا ریه ها را 
متورم می کند و موجب بیماری های تنفسی و 
قلبی می شود که مردم را آسیب پذیرتر می کند 
اما همه این دانشمندان کفایت شواهدی را که 
تاکنون به دست آمده است، برای اثبات تأثیر 

گسترده و زیاد آلودگی هوا نمی پذیرند.
پژوهش  دیگری که در ایتالیا انجام گرفت نشان 
داد ذرات آلوده هوا در مناطق شهری و صنعتی 
می توانند موجب ابتال به ویروس کرونا شوند زیرا 
ذرات ویروس مذکور را با خود حمل می کنند.
این  در  را  ژنی  پژوهشگران  تحقیق  این  در 
ذرات شناسایی کرده اند که در برخی نمونه های 
جمع آوری شده از ویروس کرونا موجود بوده 
است. البته هنوز مشخص نیست کمیت نمونه های 
شناسایی شده کرونا در ذرات آلوده هوا برای 
مبتال کردن انسان به این بیماری کافی هست یا 
نه و هنوز باید تحقیقات بیشتری در این زمینه 

انجام بگیرد.

ملی   مرجع  که  هم  هاپکینز  جان  دانشگاه 
مرگ ومیرها  میزان  اعالم  برای  آمریکایی ها 
به واسطه بیماری کروناست، مطالعه ای در ۳ هزار 
شهر این کشور انجام داده و جمع بندی آنها این 
بود که در ازای یک واحد افزایش مقدار ذرات 
معلق با قطر ۲/۵ میکرون، مرگ ومیر ناشی از 
کرونا در این کشور ۸ درصد افزایش یافته است.
 سازمان جهانی بهداشت نیز ابتدا به این نتیجه 
رسیده بود که ارتباط مشخص و مستقیمی بین 
افزایش آلودگی ها و باال رفتن میزان شیوع و 
مرگ ومیر کرونا وجود ندارد اما با گذر زمان 
تحقیقات بیشتر نشان داد ویروس کرونا می تواند 
از طریق ذرات معلق کمتر از ۲/۵ میکرون منتقل 
شود بنابراین اعالم کرد آلودگی هوا امکان ابتال به 

بیماری کووید- 19 را افزایش می دهد.

پیشنهاداتهفتگانهمحیطزیست
برایکنترلآلودگی

در کشور ما نیز به دنبال افزایش نگرانی ها از 
شیوع باالی کرونا در زمان آلودگی هوا، سازمان 
حفاظت محیط زیست ۷پیشنهاد را برای کنترل 
انتشار آالینده ها به ستاد ملی کرونا فرستاده است.
به گفته مسووالن این سازمان، یکی از مشکالت 
کشور در 6ماهه دوم سال و در زمان اوج آلودگی 
هوا استفاده نیروگاه ها و صنایع از سوخت مازوت 
به جای گاز است و در این راستا به ستاد ملی مقابله 
با کرونا پیشنهاد شده که استفاده از سوخت مازوت 
در نیروگاه های اطراف کالنشهرها ممنوع شود.
همچنین از آنجا که خودروهای دیزلی یکی 
از مهم ترین منابع انتشار ذرات معلق کمتر ۲/۵ 
میکرون و آلودگی هوا در 6 ماهه دوم سال هستند، 
به ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد شده که طی 
چند ماه که با اوج آلودگی هوا مواجه هستیم، 
ورود کامیون هایی که سال تولید  آنها بیش از ۲0 
سال است به کالنشهرها، به ویژه تهران ممنوع 
شود. همچنین در روزهایی که در شرایط اضطرار 
آلودگی هوا قرار می گیریم ورود کامیون ها حتی 
آنهایی که سال تولیدشان زیر ۲0 سال است هم 

به تهران ممنوع خواهد شد.
پیشنهاد دیگر سازمان محیط زیست جدی گرفتن 

معاینه فنی در این ایام است. همچنین شهرداری ها 
موظف به نصب فیلتر دوده روی اتوبوس هایی که 
بیش از 1۵ سال از تولیدشان گذشته، خواهند شد.

به گفته مسووالن، تمامی این موارد در کارگروه 
کاهش آلودگی هوا در استان تهران مورد موافقت 
قرار گرفته و کمیته امنیتی ستاد کرونا نیز این 
پیشنهادات را پذیرفته است. پیشنهادات به ستاد 
ملی کرونا فرستاده شده و در صورت تصویب 

الزم االجرا خواهد شد.

تاثیر۱۵درصدیآلودگیهوابر
افزایشمرگومیرکرونا

جهت بررسی بیشتر این موضوع سراغ دو مقام 
کارشناس رفته ایم. عباس شاهسونی، رئیس گروه 
سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در گفت وگو با »سالمت« 
درباره این موضوع گفت: »آلودگی هوا بر سیستم 
تنفسی انسان تأثیر می گذارد و موجب تضعیف 
آن می شود. کرونا هم نوعی بیماری تنفسی است. 
وقتی با آالینده های هوا مواجه می شویم سیستم 
ایمنی بدن تضعیف شده و بیشتر مستعد ابتال به 

کرونا خواهیم  شد.«
وی در پاسخ به سوالی درمورد ارتباط شیوع 
»نتایج  کرد:  آلودگی هوا خاطرنشان  با  کرونا 
مطالعاتی که در دنیا انجام شده و در مجالت 
معتبر بین المللی چاپ شده، نشان می دهد که در 
چین، ایتالیا و بسیاری از نقاط دنیا آلودگی هوا و 
به ویژه افزایش ذرات معلق باعث افزایش موارد 
ابتال و مرگ ومیرهای ناشی از کرونا و شدت 

بیماری می شود.«
رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه به 
مطالعات انجام گرفته روی تأثیر آلودگی هوا بر 
افزایش مرگ ومیر کرونا در کشور گفت: »ما 
مطالعه ای را در این زمینه از پیک اول تا پیک 
دوم کرونا )اسفند تا شهریورماه( انجام دادیم که 
نشان داد ارتباط معناداری بین افزایش ذرات معلق، 
ازون، دی اکسید نیتروژن و افزایش مرگ ومیر ناشی 
از کرونا در کشور وجود دارد. البته درصدهای 
به دست آمده در ایران به اندازه گزارش های 

جهانی باال نبود.«
شاهسونی افزود: »بر اساس مطالعه ای که انجام 
دادیم، دریافتیم ذرات معلق هوا تا 6 درصد، 
ازون تا ۷ درصد و دی اکسید نیتروژن تا 1۵ 
درصد باعث افزایش مرگ ومیر کرونا می شود. 
البته در سایر کشورها مانند چین و ایتالیا اعداد 

گزارش شده چند برابر بیشتر از ایران بود.«
وی اظهار داشت: »در روزهایی که هوا آلوده 
است ما با افزایش غلظت آالینده ها مواجه هستیم 
و به همین دلیل باید از همین االن موضوع را 
جدی بگیریم و قانون هوای پاک و آیین نامه های 
این قانون اجرایی شود. همچنین باید اقداماتی 
و  فنی خودروها  معاینه  بر  نظارت  زمینه  در 
موتورسیکلت های فرسوده هرچه زودتر شروع 
شود تا به شرایط اضطرار یا ناسالم هوا نرسیم 
و شاهد افزایش فوتی های کرونا نباشیم.« رئیس 
گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: »پیش بینی 
شده تا پایان روز یکشنبه شرایط هوا پایدار باشد 

و با افزایش غلظت آالینده ها مواجه باشیم.«
شاهسونی گفت: »توصیه ما این است که گروه های 
آسیب پذیر از ترددهای غیرضرور در سطح شهر 

در روزهای آلوده هوا خودداری کنند. البته باید 
توجه داشت که نمی توان به مردم گفت از وسایل 
حمل ونقل عمومی استفاده کنند چراکه امکان 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی به میزان کافی 
در حمل ونقل عمومی وجود ندارد و با افزایش 
بار حمل ونقل عمومی خطر شیوع کرونا بیشتر 
می شود.« وی با اشاره به خطر افزایش شیوع 
به ویژه  سرد  فصل  در  ویروسی  بیماری های 
»ویروس ها  کرد:  بیان  سرپوشیده،  اماکن  در 
سرمادوست هستند و در این فصل پنجره ها 
بسته اند، تهویه ها در فضاهای بسته کاهش پیدا 
می کند و جریان هوای تازه کمتر وارد می شود. هوا 
تخلیه نمی شود و ویروس در فضاهای بسته بیشتر 
باقی می ماند و شاهد ابتالی بیشتر به بیماری های 

ویروسی مانند کرونا و آنفلوانزا هستیم.«
رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 
درخواست وزارت بهداشت اجرای قانون هوای 
پاک است، تصریح کرد: »ما خواستار اجرای قانون 
هوای پاک هستیم و درخواست داریم سازمان 
محیط زیست بر منابع متحرک و ثابت نظارت 
کند. باید توجه داشت که مهم ترین شاخص های 
قانون هوای پاک نظارت بر تردد خودروهای 
فرسوده، دیزلی، موتورسیکلت ها و منابع ثابت 

تولیدکننده آالینده های هواست.«
شاهسونی با اشاره به اقدامات نیروگاه ها در فصل 
سرد سال که موجب آلودگی هوا می شود، گفت: 
»ما در فصل سرد سال با افت فشار گاز مواجه 
هستیم و به همین دلیل نیروگاه ها از مازوت 
استفاده می کنند و در این صورت آلودگی هوا 
تشدید می شود. سازمان محیط زیست باید با 

تمام توان از حاال در این زمینه تمهیدات الزم 
را بیندیشد و نظارت های خود را افزایش دهد.«

تأثیرعمیقترآلودگیهواازکرونا
حمید چوبینه، مدیرعامل شهر سالم شهرداری 
تهران هم دراین باره به »سالمت« گفت: »از آنجا 
که هوا با تنفس ارتباط دارد و بیشترین آسیب هایی 
که بیماران کرونایی می بینند از نواحی مجاری 
تنفسی و ریه است، می توان گفت آلودگی هوا 
می تواند آسیب بیشتری به مبتالیان بزند اما تأثیر 
آلودگی هوا بر افزایش شیوع کرونا نیاز به مطالعه 
دقیق تری دارد.« وی به تأثیر آلودگی هوا بر روند 
شیوع کرونا اشاره کرد: »مطالعه دقیقی که در 
زمینه آلودگی هوا بر افزایش شیوع کرونا باشد، 
دیده نشده ولی از آنجا که هوا با تنفس ارتباط 
دارد و بیشترین آسیب هایی که بیماران کرونایی 
می بینند از نواحی مجاری تنفسی و ریه است، 
وقتی سیستم اکسیژن رسانی بدن مختل شود هر 
چیزی که این مکانیسم را تحت تأثیر قرار دهد 
منطقا می تواند مؤثر باشد و باید گفت که آلودگی 
هوا می تواند آسیب بیشتری به فرد مبتال بزند.«

چوبینه با بیان اینکه ساالنه بسیاری از افراد جامعه 
بشری به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست 
می دهند بنابراین بحث آلودگی هوا بسیار پایدارتر 
از مطالبات بشر نسبت به کروناست، افزود: »کرونا 
بیماری ناشناخته ای است و حتی بعضی تحلیل ها 
نشان می دهد که تا پایان سال ۲0۲1 میالدی مهار 
می شود ولی آلودگی هوا مشکلی حاد است که 
سال هاست زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده 
و بیماری های جانبی برای بشر به وجود آورده 

و افراد زیادی را به کام مرگ کشانده است.«
وی با تأکید مجدد بر اینکه تأثیر منفی آلودگی 
هوا می تواند بسیار عمیق تر از کرونا باشد، اظهار 
داشت: »اگر آمار مرگ ومیر جهانی بر اثر آلودگی 
هوا را با مرگ ومیر ناشی از کرونا مقایسه کنید، 
می بینید که چند برابر کروناست. هرچند در رابطه 
با کرونا وحشتی ایجاد شده و کنترل این ویروس 
نیز بسیار مهم است.« وی با بیان اینکه مهار آلودگی 
هوا فکر چندجانبه می خواهد و تنها از دست 
یک نهاد برنمی آید، گفت: »درصد آلودگی صنایع 
مختلف در شهرها مشخص است و ازآنجاکه 
این صنایع جان افراد و شهروندان را تحت خطر 

قرار می دهند باید مهار شوند.«
چوبینه به مدتی که افراد در یک محیط می مانند 
و میزان صحبت کردن و استفاده کردن از تهویه 
هوا که می تواند روی میزان ابتال تأثیرگذار باشد، 
اشاره کرد: »سرمای هوا از این نظر می تواند در 
افزایش شیوع کرونا تأثیرگذار باشد که افراد باید 
در محیط های بسته تنفس کنند و هوا کمتر در 
گردش قرار می گیرد و تعداد افراد در مکان های 
بسته نیز بیشتر می شود. عالوه بر این سیستم 
تهویه وجود ندارد. درواقع این گونه مکان ها زودتر 
می تواند آکنده از ویروسی شود که احیانا از 

طرف یک فرد مبتال منتقل می شود.«

گزارش » سالمت« درباره نقش آلودگی هوا در افزایش تلفات کرونا

دمیدن هوای آلوده  بر آتش کرونا
مطالعه ای از پیک اول تا 
پیک دوم کرونا )اسفند 
تا شهریورماه( در ایران 
انجام شد که نشان داد 
ارتباط معناداری بین 

افزایش ذرات معلق، ازون، دی اکسید 
نیتروژن و افزایش مرگ ومیر ناشی 
از کرونا وجود دارد. البته درصدهای 
به دست آمده در ایران به اندازه 
گزارش های جهانی باال نبود

- عباس شاهسونی، رئیس گروه 
سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت

 علی 
ابراهیمی


