
: گفته می شود زمان نقش مهمی در 
مهار این بیماری دارد و بیمارانی که تست 
زودهنگام داده و به موقع مراجعه کرده باشند، 
مراحل درمان موفقیت آمیزتری خواهند داشت. 
بر این اساس بهترین زمان مراجعه برای انجام 

تست کرونا چه زمانی است؟
این بحث که اگر بیماران در همان مراحل اولیه 
بیماری درمان بشوند، میزان مرگ ومیر در آنها 
کاهش می یابد از همان ابتدا مطرح شد اما تاکنون 
هیچ شواهد علمی ای مبنی بر تأیید این باور وجود 
ندارد و این گونه نیست که گروهی از بیماران که 
بیماری در آنها پیشرفت می کند و به فوت آنها 
منجر می شود، با مراجعه زودهنگام در روزهای 
نخست و دریافت دارو، کارشان به بیمارستان 
کشیده نشود بنابراین افرادی که در تماس با 
بیمار کرونایی بوده اند و در سنین زیر 40 سال 
قرار دارند و اکسیژن خون آنها 93 به باالست تا 
همین اندازه که در تماس با بیمار کرونایی بوده اند 
و دچار عالئمی مثل تب، لرز، بدن درد، عالئم 
اختالل گوارشی، اختالل بویایی و چشایی شده 
باشند، باید این نشانه  ها را دلیلی بر ابتالی خود 
به ویروس کرونا بدانند و 14 روز در قرنطینه 
بمانند و درمان های سرپایی کرونا را که معموال 

از طرف پزشکان تجویز می شود، انجام دهند.
 در صورتی که اکسیژن خون فردی از 93 پایین تر 
باشد، ضرورت دارد که حتما به بیمارستان مراجعه 
کند تا تحت انجام سی تی اسکن قرار بگیرد تا اگر 
ضایعه بیشتر از 50 درصد از ریه را درگیر کرده 
باشد و اکسیژن خون او زیر 93 باشد، برای 
درمان ضدانعقادی و دریافت اکسیژن در بیمارستان 
بستری شود و با دریافت »کورتیکواستروئید« 
بیماری کنترل شود، در اصل این 3 شاخص تاکنون 
تنها راهکار ما برای مبارزه با این بیماری است.

: یعنی انجام تست برای تمامی افراد 
حتی آن عده که در تماس نزدیک با بیمار 

مبتال بوده اند، ضرورت ندارد؟
تاکید می کنیم افرادی که در تماس با بیمار کرونایی 
بوده اند هم در صورتی که عالئمی از بیماری ندارند، 
الزم نیست برای انجام تست به بیمارستان ها بروند 
زیرا این امکان وجود دارد که فرد کرونا نداشته 
باشد و در شلوغی و ازدحام بیمارستان مبتال 
شود، انجام تست فقط برای افرادی ضرورت 
دارد که مشکوک به ابتالی کرونا هستند؛ حدود 

20 تا 30 درصد از افرادی که به بیماری مبتال 
می شوند ممکن است بدون عالمت باشند و این 
افراد ناقالن بیماری هستند بنابراین توصیه جدی 
این است که کسانی که در تماس نزدیک با فرد 
مبتال به کرونا هستند برای اینکه دیگران را آلوده 
نکنند بعد از 5 روز تست را انجام بدهند و این 
تست فقط برای این است که افراد دیگر را آلوده 
نکنند، به امید خدا با توزیع تست های ارزانقیمت 
و با تشخیص سریع آنتی ژنی بخش عمده ای از 

مشکالت تست ها حل می  شود. 
کمبود تست به دلیل قیمت باالی آن است و 
اغلب این تست ها در مراکز خاص انجام می شوند 
بنابراین بیماران باید به آزمایشگاه های خاصی 
مراجعه کنند، درحالی که تست های سریع که 
به تازگی به بازار آمده و توسط ایران هم تولید 
شده اند، قرار است به امید خدا به تولید انبوه 
برسند که این موضوع بسیاری از مشکالت ما 

را کاهش می دهد.
: آیا داروی هیدروکسی کلروکین 

نقش پیشگیری از بیماری دارد؟

تاکنون در هیچ یک از مطالعات روز دنیا تأثیر 
داروی »هیدروکسی کلروکین« در پیشگیری از 
ابتال به ویروس »کرونا« به اثبات نرسیده است؛ 
ابتدا تصور می شد، بیمارانی که »هیدروکسی 
کلروکین« دریافت کرده اند به این بیماری مبتال 
نمی شوند و انتظار داشتند بیمارانی که به »آرتریت 
روماتوئید« و بیماری های مفاصل دچار هستند و 
تحت درمان با »کلروکین« قرار گرفته اند، از این 
ویروس درامان بمانند اما چنین ادعایی رد شد.
دارو)هیدروکسی  این  درمانی  اثر  درمورد 
کلروکین( اختالف نظرهایی وجود دارد و به 
نظر می رسد حداکثر تاثیر آن کاهش شکایات 
بیماران باشد، درواقع »هیدروکسی کلروکین« 
به بهبود عالئم کمک می کند ولی در مرگ ومیر 
ناشی از کرونا و کنترل سیر پیشرفت بیماری و 
رفتن بیمار به آی سی یو تأثیری ندارد بنابراین 
به عنوان دارویی که می تواند شکایات بیمار را 
کمتر کند، مورد قبول قرار گرفته و مطالعاتی که 
انجام شده تا حدودی از تأثیر این دارو بر عالئم 

بیماران حکایت داشته است.

: آیا دارویی برای کاهش موارد مرگ 
بر اثر ابتال به کرونا وجود دارد؟

آنچه امروز دغدغه ما در مواجهه با این بیماری 
است یافتن دارویی است که موارد مرگ را کاهش 
دهد و تنها دارویی که امروز اثر نسبتا خوبی در 
این زمینه داشته، »کورتیکواستروئیدها« بوده اند 
که از اواخر اسفند بحث آن را مطرح کردیم 
و خوشبختانه در ایران استفاده شد و حدودا 
مرگ بر اثر ابتال به کرونا را تا 20 درصد کاهش 
می دهد. سایر داروهایی که تا االن در مورد آنها 
بحث شده به غیر از داروهای ضدانعقادی که 
احتمال لخته شدن خون را کم می کنند و به جز 
اکسیژن تاکنون نتوانسته اند موارد مرگ بر اثر 
این بیماری را از بین ببرند، تنها چالش ما در 
رویارویی با بیماری، مرگ بیماران و ورود آنها 

به »آی سی یو« است.
مانند  »کورتیکواستروئیدها«  از  استفاده 
تسریع  باعث  »دگزامتازون«  یا  »پردنیزولون« 
بهبود در بیماران می شود و ما بر اساس مطالعات 
چندمرکزی که در 10 نقطه از کشور انجام داده  ایم 

به اثبات این موضوع رسیده ایم، اگرچه در اسفندماه 
هم از داخل و هم از خارج از کشور مخالفت های 
جدی با این موضوع شد، در حال حاضر نزدیک 
به 2 ماه است که طبق مطالعاتی که آنها هم 
انجام دادند این مساله اثبات و مشخص شد 
این دارو اثربخش بوده و می تواند مرگ ومیر 
ناشی از کرونا را کم  کند، البته ما فقط آن را 

برای بیمارانی تجویز می کنیم که ضایعه 
التهابی در ریه دارند و تشخیص ضایعه 
التهابی ریه هم با استفاده از سی تی اسکن 
قابل مشاهده است و معموال کسانی که 
دچار التهاب می شوند، اکسیژن بدنشان 

هم افت می کند.

: درباره داروی »رمدسیویر« 
صحبت های ضدونقیضی می شود، 
برخی از تأثیرات مثبت این دارو 
معتقد  برخی  و  می کنند  صحبت 
هستند بیماری را وخیم تر می کند.

که  بیماری  به  »رمدسیویر«  تزریق 
کارش به »آی سی یو« کشیده شده و 
وضعیت بحرانی دارد، وضعیت را بدتر 
می کند و ممکن است مرگ بیمار را 
تسریع کند، در فازهای اولیه بیماری 
تصور می شد این دارو با خاصیت 
ضدویروسی که دارد، مرگ بیماران 
را کاهش بدهد و ورود آنها را به 
»آی سی یو« کم کند اما با مطالعات 

وسیعی که در دنیا انجام و توسط سازمان بهداشت 
جهانی منتشر شد، تأثیر این دارو اثبات نشد و با 
توجه به عوارضی که »رمدسیویر« دارد و عدم 
اثربخشی آن در تحقیقاتی با تعداد باالی بیماران 
توصیه به مصرف این دارو نمی شود. البته پشتیبان 
مصرف این دارو یک شرکت بزرگ آمریکایی به 
نام »گیلیاد« است که این شرکت در همان ابتدا 
تالش کرد این دارو را دارویی معجزه آسا قلمداد 
کند که با انتقادهایی که شد به سرعت عقب نشینی 
کرد اما مجدد وارد عرصه شد و ادعاهایی را دال 
بر اثربخشی دارو مطرح کرد و حتی کاری کرد که 
سازمان غذاوداروی آمریکا آن را به عنوان داروی 
کرونا تأیید کند ولی مطالعات بی طرفانه ای که در 
دنیا انجام شد، نشان داد »رمدسیویر« چنین تاثیری 
ندارد. متأسفانه این دارو در کشور ما هم به اندازه 
قابل توجهی فروش رفت و همچنان هم فروش 
می رود و شرکت های وارد کننده این دارو خیلی 

مایل به جمع آوری این دارو نیستند.
قابل ذکر است وزارت بهداشت این دارو را در 
دستورالعمل نیاورده و نخواهد آورد، ماده اولیه 
»رمدسیویر« از خارج از کشور وارد می شود 
و وارد ویال هایی شده و برای تزریق فرستاده 
می شود.  برخی پزشکان هنوز هم این دارو را 

تجویز می کنند.

دکتر مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی مبارزه با کرونا  در گفت وگو با »سالمت« مطرح کرد: 

پاسخ به برخی پرسش های دارویی کرونا 
تزریق»رمدسیویر«بهبیماریکهوضعیتبحرانیدارد،وضعیترابدترومرگبیمارراتسریعمیکند

»استفاده از »کورتیکواستروئیدها« مانند داروی »پردنیزولون« یا »دگزامتازون« باعث 
تسریع بهبود در بیماران مبتال به »کووید- 19« می شود و ما بر اساس مطالعات 
چندمرکزی که در 10 نقطه از کشور انجام داده ایم به اثبات این موضوع رسیده ایم.« 

اینها بخشی از صحبت های دکتر مصطفی قانعی، فوق تخصص بیماری های ریه و رئیس کمیته 
علمی مبارزه با کرونا با هفته نامه »سالمت« درباره جدیدترین اقدامات درمانی در مقابله با بیماری 

کووید- 19 است. متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

 اعظم 
صفایی

آیا مصرف ویتامین هایی مثل »زینک«، »ویتامین 

C« و »ویتامین D« نقشی در پیشگیری از بیماری 
و یا بهبود عالئم بیماری دارد؟ 

مصرف این ویتامین ها به درمان بیماران کرونایی 
کمک کرده و توصیه شده اما هیچ کدام از این 
ویتامین ها مانعی برای کاهش سیر بیماری نیست 
و چنین قدرتی را نداشته اند. تنها نکته قابل توجه 
این است که بیمارانی که کمبود ویتامین D دارند 
بهتر است از این ویتامین استفاده کنند تا سیستم 
ایمنی شان تقویت شود و از آنجا که در ایران کمبود 
ویتامین D شایع است اگر کسی این کمبود را داشته 
باشد، احتمال اینکه بیماری در بدن او تشدید شود، 
وجود دارد بنابراین توصیه می شود افراد از مصرف 
این ویتامین در دوز مناسب غافل نشوند اما باید بدانیم 
مصرف هیچ ویتامینی مانع ابتال به کرونا نمی شود 

و جلوی مرگ ومیر ناشی از کرونا را نمی گیرد.

افرادی که در تماس با 
بیمار کرونایی بوده اند و 
در سنین زیر 40 سال 
قرار دارند و اکسیژن 

خون آنها  93 به باال 
است تا همین اندازه که در تماس با 
بیمار کرونایی بوده اند و دچار عالئمی 
نظیر تب، لرز،بدن درد،عالئم اختالل 

گوارشی، اختالل بویایی و چشایی شده 
باشند، باید این نشانه  ها را دلیلی بر 

ابتالی خود به ویروس کرونا بدانند و 
14 روز در قرنطینه بمانند و درمان های 

سرپایی کرونا را که معموال از طرف 
پزشکان تجویز می شود انجام دهند

سال گذشته در همین ایام و قبل از شیوع بیماری ناشی 
از ویروس کرونا )کووید-19( از ضرورت احترام 
جامعه پزشکی به آداب و رسوم پسندیده فرهنگی و 
دینی نوشتم و گفتم بهتر است به جای نفی سنت های 
حسنه ای مثل مصافحه- که آثار و برکات فراوانی 
از نظر مراجع علمی، روان شناسی، جامعه شناسی و 
به خصوص از نظر پیشوایان دینی برای آن برشمرده 
شده است- اصولی را به مردم آموزش دهیم که با 
رعایت آنها بتوانند ضمن دست دادن با یکدیگر، از 

ابتال به سرماخوردگی نیز مصون بمانند. )1(
ذیل آن یادداشت در همان صفحه مطلبی نیز راجع 
به آداب دست دادن درج شده و در آن آمده بود: 
»در لحظه دست دادن، فرصتی فراهم می شود که دو 
طرف نوعی احساس متقابل اولیه حاصل کنند و به 
پشتوانه آن، رابطه را گسترش بدهند ... تماس گرم 
و اطمینان بخشی که ما انسان ها با هم برقرار می کنیم، 
برای تعامل و هماهنگی اجتماعی مان ضروری است؛ 
تماسی که برای سالمت، بقا و امنیت و نیز آگاه کردن 
دیگران از احساس واقعی مان گریزناپذیر است...«)2(
همچنین سال گذشته مطلبی در »سالمت« منتشر شد، 
با این عنوان که »تماس دست ها با هم، فرکانس سازی 

امواج مغزی درد را تسکین می دهد« )3( و اشاره 
شد به اینکه »مطالعات جدید نشان داده وقتی شما 
دست فرد مورد عالقه تان را که از دردی رنج می برد 
در دستان خود می گیرید، فرد بیمار احساس آرامش 
می کند« و محققان تاکید کردند »تأثیر تماس دست ها 
را در کاهش درد نباید دست کم بگیریم« و قطعا این 
امر عالوه بر دردهای جسمی، در کاهش تنش ها و 
آالم عصبی و روانی مثل افسردگی، اضطراب، افکار 

منفی و... نیز می تواند مؤثر باشد.
یکی از روان شناسان نیز در یک برنامه تلویزیونی)4( 
می گفت: »نوازش، ایمنوگلوبینA را - که محافظ 
سیستم های مخاط تنفسی است- در بدن باال می برد.«

در جریان مناسک شب های قدر، مقام معظم رهبری در 
ارتباط تصویری با اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا، 
ضمن اعالم تبعیت کامل از هرگونه تصمیم گیری 
این ستاد، تاکید کردند »مساله دعا و عبادت یکی 
از نیازهای حتمی و اساسی مردم است« و سپس 
توصیه کردند »بررسی این مورد را به کسانی بدهید 
که اهمیت حضور دعا و توسل و مسائل معنوی را 

به معنای واقعی کلمه درک کرده باشند.«)5(
همچنین ایشان درمورد تعطیلی فریضه حج ابراهیمی 
به دلیل شیوع بیماری کرونا، در فراز ابتدایی پیامشان 
تاکید کردند »این محرومیت، کوتاه مدت است و به 

حول و قوه الهی دیر نخواهد پایید ...«)6(
روز جهانی بهداشت روان در سال 2016 میالدی 
در شبکه های  بزنیم«  بیا حرف  »افسردگی،  پویش 

اجتماعی آغاز به کار کرد و سازمان جهانی بهداشت 
سال 2017  شعار  عنوان  به  را  موضوع  همین  نیز 

میالدی برگزید و اعالم کرد.
حاال با آمدن ویروس کرونا، مرتب به مردم تاکید 
می شود حرف نزنید، دست ندهید، به مالقات هم 
با هم غذا  نروید،  باشگاه  نکنید،  نروید، روبوسی 

نخورید، عزا و عروسی نروید و...
درست است که با این تدابیر باید انتشار ویروس 
کرونا را در سطح جامعه کنترل کنیم، نکاتی را باید 

مدنظر قرار دهیم:
1. کسانی عضو کمیته های علمی و اجرایی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا باشند و در این زمینه تصمیم گیر، 
اهمیت  بر  که  باشند  اعالم کننده  و  آموزش دهنده 
مروادات اجتماعی و تاثیر آن در سالمت روان جامعه 
و کاهش تنش های عصبی و روانی واقف باشند؛ 
رسمیت  به  را  جامعه  حسنه  سنت های  همچنین 

بشناسند و با احترام از آنها یاد کنند.
2. اگر در جاهایی راهی وجود داشته باشد که 
بشود ضمن انجام سنت های پسندیده اجتماعی، 
شیوه نامه هایی را- ولو سختگیرانه- رعایت 

کرد، به مردم حق انتخاب بدهیم.
3. تاکید کنیم و نشان دهیم بر اهمیت رسم و 
رسوم پسندیده اجتماعی واقف هستیم و این 
توصیه ها صرفا از روی اضطرار و موقت هست 

تا زمانی که خطر سرایت این ویروس رفع شود.
بنابراین جای بسی تأسف است که یک فوق تخصص 

بیماری های عفونی و عضو کمیته علمی ستاد ملی 
»یکی  تلویزیون )7( می گوید:  با کرونا در  مبارزه 
رفتارهای  مردم  که  بود  این  کرونا  فایده های  از 
بهداشتی شان خیلی خوب شد« و سپس از سنت های 
پسندیده ای مثل دست دادن، روبوسی کردن و در 
آغوش گرفتن به عنوان مثالی از رفتارهای غیربهداشتی 
نام می برد و اظهار خوشحالی می کند که خوشبختانه 

تمام اینها از جامعه رخت بربست!
کرونا  با  مبارزه  ملی  کمیته علمی ستاد  این عضو 
افراد  برخی  دخالت  داشته  اظهار  دیگر  جای  در 
غیرمتخصص در امور پزشکی و توصیه های غیرعلمی 

باعث می شود زحمت ما پزشکان زیاد شود.)8(
اما آیا فکر نمی کنید نحوه قضاوت شما درمورد برخی 
رسم و رسوم اجتماعی و نفی و تخطئه سنت های 
پسندیده جامعه که آثار مثبت آن در برخی پژوهش های 

نیز  ما  دینی  پیشوایان  و  رسیده  اثبات  به  علمی 
فضیلت های بسیاری را برای آنها برشمردند، موجب 
شود در آینده زحمات روان شناسان، جامعه شناسان، 
روان پزشکان و مشاوران و علمای دینی زیاد شود؟
این فوق تخصص بیماری های عفونی در جای دیگر 
به این موضوع اشاره کرده بود که سازمان جهانی 
کرونا  ویروس  انتقال  روی  را  تاکیدش  بهداشت، 
از طریق سطوح برداشته و فقط توصیه کرده برای 
رعایت احتیاط، پس از تماس با این سطوح و قبل 
از ضدعفونی دست ها با آب و صابون، ژل یا محلول 
ضدعفونی کننده، با مخاط صورت )دهان و چشم و 

بینی( تماس نداشته باشید.
پس بنابراین می توانیم در اینجا به جای نهی کلی و 
مطلق، به مردم حق انتخاب بدهیم اگر دست می دهید 
از ضدعفونی دست ها،  قبل  و  کنید  احتیاط  حتما 

مخاط صورت خود را لمس نکنید.

پي نوشت ها:
1. هفته نامه سالمت، شماره 733- 23 آذر 1398- صفحه 15

2. همان
3. هفته نامه سالمت، شماه 719- 19 مرداد 1398- صفحه 

18
4. دکتر مرجان محمدیان- شبکه 3 سیما- برنامه 

طبیب- 14 اسفند 1398
5. بیانات در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه 

با کرونا- 21 اردیبهشت 1399
6. پیام به مناسبت فرارسیدن ایام حج- 7 مرداد 1399
برنامه  مردانی- شبکه 3 سیما-  7. دکتر مسعود 

طبیب- 20 اسفندماه 1398
8. در گفت وگو با شبکه خبر سیما-  برنامه تیتر امشب- 23 

اسفندماه 1398

 همایون سلحشورفرد
کارشناس بهداشت محیط و دانشجوی 

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و 
ارتقای سالمت

آیا دست دادن، رفتار غیربهداشتی تلقی می شود؟

3موضوع روز شماره هفتصدوهفتادوسه   بیست وچهار آبان نودونه


