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ابتالی  ۱۳۵مورد جدید
به کروناویروس و دو فوتی
در لرستان/ایسنا

تازهها
ویتنام یک گونه دورگه
جدید از کروناویروس را
کشف میکند
رسانههای دولتی ویتنام گزارش
کردند گونه جدید از کروناویروس
دراینکشورکشفشدهاستکهبه
سرعت ار راه هوا پخش میشود و
ترکیبیازگونههایابتداشناختهشده
در هند و انگلیس است.
به گزارش گاردین ،ویتنام در تالش
است تا به موج تازه کرونا که نیمی
از قلمرو این کشور ،از جمله مناطق
صنعتی و شهرهای بزرگ مانند
هانوی و شهر هوشیمینه را فرا
گرفته است ،مبارزه کند.
بیش از  ۶۷۰۰مورد عفونت شامل
 ۴۷مورد مرگ در ویتنام گزارش
شدهاستکهاغلبآنهاازماهآوریل
(اردیبهشت) به بعد بوده است.
نگوین تانا النگ ،وزیر بهداشت
ویتنام در جلسه ملی همهگیری این
کشور در روز شنبه گفت« :ما یک
گونهجدیددورگهکروناکهآمیزهای
ازگونههایهندیوانگلیسیاست،
کشف کردهایم».
اوگفت«:خصوصیتاینگونهاین
است که به سرعت از راه هوا منتشر
میشود .غلظت ویروس در مایع
گلو به سرعت افزایش مییابد و با
شدت زیاد در محیط اطراف منتشر
میشود».
وزیر بهداشت ویتنام شمار موارد
ثبتشده مبتال به این گونه جدید را
ذکر نکرد اما گفت ویتنام به زودی
این کشف را در «نقشه جهانی
گونههای ژنریک» کروناویروس
اعالم میکند.
بنا به گفته وزارت بهداشت ویتنام
قبلازایناعالم 7گونهشناختهشده
کروناویروس در این کشور وجود
داشته است.
حزبکمونیستویتنامقبالبهخاطر
واکنش قاطعش در برابر همهگیری
با قرنطینه عمومی و ردیابی تماس
سختگیرانه که به پایین نسبی میزان
ت در این کشور کمک کرد،
عفون 
تحسین شده است.
دور جدید عفونتها باعث
ترس مردم و دولت شده
است و مقامات به سرعت به
وضع محدودیتهای سخت
بر جابهجاییها و فعالیتهای
تجاری دست زدهاند .کافهها،
رستورانها ،سالنهای آرایش مو
وماساژونیزمکانهایگردشگری
و مذهبی در نقاط گوناگون کشور
تعطیل شدهاند.
ویتنامکشوری۹۷میلیونجمعیت
فقط اندکی بیش از یک میلیون نفر
از شهروندانش را واکسینه کرده
است .به گفته وزارت بهداشت،
این کشور اکنون در حال باال
بردن میزان عرضه واکسن است
و امیدوار است تا پایان سال به
ایمنی جمعی برسد.
مقامات در این کشور از مردم و
صاحبان کسبوکار خواستهاند
برای تهیه واکسن پول اهدا کنند و
در عین حال با سفارتخانهها و
سازمانهای بینالمللی برای کمک
خواستن تماس گرفتهاند.
در حال حاضر برای ویتنام حدود
 ۲میلیون دوز واکسن آکسفورد/
آسترازنکاباقیماندهاستامادولت
گفته است که خرید بیش از ۳۰
میلیون دوز وکسن فایزر/بیونتک
را در دست اقدام دارد.
ویتنام همچنین در حال مذاکره با
روسیه برای تولید مشترک واکسن
اسپوتنیک  Vاست.

■ 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.

واکسنهای کرونا از نوع  mRNAبرای زنان بادار بیخطر و موثر هستند
دکتر فرانسیس کالینز ،مدیر موسسههای ملی
بهداشت آمریکا گفت« :دو بررسی جدید نشان
میدهند که واکسن کرونای فایزر و مدرنا ظاهرا
برای خانمهای باردار «کامال بیخطر» و موثر
هستند».
به گزارش  ،GMAکالینز گفت« :معلوم شده
است که واکسنهای فایزر و مدرنا که هر دو از
فناوری  mRNAاستفاده میکنند ،در خانمهای
باردارمیزانهایآنتیبادیوسلولایمنیالزمبرای
حفاظتآنهادربرابرکووید ۱۹-راایجادمیکنند».

به گفته کالینز معلوم شد که این واکسنها

احتماال همچنین برای نوزادان متولد شده از
مادر واکسینهشده هم حفاظت ایجاد میکنند.
اونوشت«:درمجموعهردویاینبررسیهانشان
میدهند که واکسنهای کرونای از نوعmRNA
دربارداریموثروبیخطرهستندوبالقوهمیتوانند
برای مادر و نوزاد سودمند باشند .با اینکه توصیه
میشودزنانباداردربارهواکسیناسیونبامتخصص
زنان و زایمانش مشورت کنند اما شواهد فزاینده
نشان میدهند که بهتری راه برای زنان در دوران
بارداری و شیردهی برای حفاظت خودشان و

خانوادههایشان در مقابل کووید ۱۹-این است
که آستینهایشان را باال بزنند و واکسنهای
تایید شده از نوع  mRNAرا دریافت کنند».
در حال حاضر براساس توصیه مرکز کنترل و
پیشگیری بیماریهای آمریکا هر فرد  ۱۲ساله و
باالترازجملهخانمهایبارداردرآمریکامیتوانند
واکسن کرونا بزنند .خانمهای باردار میتوانند در
هر زمانی در طول بارداریشان واکسن بزنند و
الزم نیست تزریق واکسن کرونا با واکسنهای
دیگر فاصله داشته باشد.

دوربين سالمت

مردم واکسن کرونا را در کاراکاس پایتخت ونزوئال دریافت میکنند.
ERPA

شمار سیگاریهای جهان به میزان بیسابقه  1/1میلیارد نفر رسیده است
یک پژوهش جدید نشان میدهد که شمار
سیگاریهای جهان با افزایش اعتیاد به سیگار
در میان جوانان در سراسر جهان به رقم بیسابقه
 1/1میلیارد نفر رسیده است.
به گزارش گاردین ،این بررسی که یافتههای
آن در مجله پزشکی «لنست» منتشر شده است،
نشان میدهد تالشها برای برای مبارزه با این
عادت با رشد جمعیت که به سیگاری شدن
 ۱۵۰میلیون نفر دیگر در طول  ۹سال پس
از  ۱۹۹۰شده است ،مواجه است و اکنون
شمار سیگاریها در جهان به باالترین میزان
تاکنون یعنی  1/1میلیارد نفر رسیده است.
نویسندگان این بررسی میگویند الزم است
دولتها بر کاهش سیگاری شدن در میان
جوانان متمرکز شوند ،چرا که  ۸۹درصد
سیگاریهای جدید تا  ۲۵سالگی به سیگار
معتاد میشوند و احتمال سیگاری شدن بعد
از این سن خیلی کم است.
ماریسا ریتسما ،پژوهشگر در انستیتوی
سنجهها و ارزیابی بهداشتی و سرپرست
این پژوهش میگوید« :جوانان به خصوص

در برابر اعتیاد آسیبپذیر هستند و با توجه به
اینکه میزانهای باالی ترک سیگار در جهان
رخ نمیدهد ،همهگیری دخانیات همچنان
برای سالها ادامه خواهد یافت ،مگر اینکه
کشورها به شدت شمار سیگاریهای جدید را
که هر سال شروع به سیگار کشیدن میکنند،
کاهش دهند».
گرچه شیوع سیگار کشیدن در  3دهه گذشته
در جهان کاهش یافته است اما سیگار کشیدن
در مردان در  ۲۰کشور و در زنان در  ۱۲کشور
افزایش یافته است .فقط  ۱۰کشور از این
کشورها دوسوم جمعیت سیگاری جهان را
تشکیل میدهند :چین ،هند ،اندونزی ،آمریکا،
روسیه ،بنگالدش ،ژاپن ،ترکیه ،ویتنام و فیلیپین.
از هر  3نفر سیگاری در جهان یک نفر در
چین زندگی میکند ( ۳۴۱میلیون)
سیگار کشیدن در سال  ۲۰۱۹میالدی با 1/7
میلیون مرگ از بیماریهای قبلی مربوط به
اختالل خونرسانی 1/6 ،میلیون مرگ مربوط به
بیماری مزمن انسداد ریوی 1/3 ،میلیون مرگ
مربوط به سرطان نای ،برونش و ریه و حدود

یک میلیون مرگ مربوط به سکته مغزی همراهی
داشته است .بررسیهای پیشین نشان دادهاند که
دست کم نیمی از سیگاریهای درازمدت به
علل مستقیم مربوط به سیگار کشیدن میمیرند
و در این سیگاریها میانگین امید به زندگی
 ۱۰سال کمتر از آنهایی است که هرگز سیگار
نکشیدهاند .این پژوهش روندها در  ۲۰۴کشور
را بررسی کرده است و به عنوان بخشی از
پژوهش بزرگتر «بار جهانی بیماریها» تهیه
شده است که به موضوعات بهداشتی منتهی
به مرگ و ناتوانی را بررسی میکند.
بر اساس این بررسی ،نیمی از همه کشورها

هیچ پیشرفتی در توقف سیگاری شدن افراد
 ۱۵تا  ۲۴ساله نداشتهاند و میانگین سنی
شروع سیگار کشیدن در آنها  ۱۹سال است
که در اغلب جاها غیرقانونی شمرده میشود.
ریتسما گفت« :این شواهد نشان میدهد اگر
سیگار کشیدن در جوانان به تاخیر انداخته
شود ،آن با احتمال کمتری اصوال به سیگاریها
درازمدت تبدیل میشوند ».ریتسما گفت:
«تضمین اینکه جوانان در میانه دهه  ۲۰زندگی
عاری از سیگار باشند ،باعث کاهش شدیدی در
میزان سیگار کشیدن در نسل بعدی میشود».
با وجود اینکه  ۱۸۲کشور در سال ۲۰۰۵
میالدی«پیمان کنترل دخانیات» را امضا کردند
اما اعمال سیاستها برای کاهش سیگار کشیدن
در کشورها متفاوت بوده است .این پژوهشگران
میگویند وضع مالیات موثرترین سیاست در
کاهش اعتیاد به سیگار بوده است اما هنوز
تفاوت بسیاری میان قیمت باالی یک پاکت
سیگار در کشورهای توسعهیافته و قیمت بسیار
کمتر سیگار در کشورهای با درآمد کم و
متوسط وجود دارد.

کارکنان گورستان پیکر یک درگذشته کرونا را در لیما پایتخت پرو در دست دارند.
رویترز

یک افسر پلیس در مرز میان کراوسی و اسلوونی گذرنامه دیجیتال کرونای اتحادیه
اروپا را چک میکند.
         AFP

سازمان جهانی بهداشت دومین واکسن کرونای چینی را تایید کرد
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که واکسن
کرونای ساخت شرکت چینی سینوواک بیوتک
وارد فهرست مصرف اضطراری کرده است و به
این ترتیب راه برای استفاده از دومین واکسن
چینی در کشورهای فقیر گشوده میشود.
به گزارش وارد شدن یک فراورده به فهرست
اضطراری سازمان جهانی بهداشت عالمتی به
سازمانهای ناظر ملی درباره بیخطر بودن و
اثربخشی یک واکسن است و این واکسن اجازه
ورود به کواکس ،برنامه جهانی فراهمآوری
واکسنها عمدتا برای کشورهای فقیر را
خواهد داشت که اکنون با مشکالت عرضه
واکسن به خاطر محدودیتهای صادرات
هندیها مواجه است.
گروه مشاور سازمان جهانی بهداشت که
اجالسشانرادر۵ماهمهشروعکردند،اینتصمیم
را پس از بازبینی آخرین دادههای بالینی درباره
بیخطر بودن و اثربخشی واکسن سینوواک و نیز
روالهای تولید کارخانه اتحاذ کردند.
تدروس آدهانوم قبریسوس ،دبیر کل سازمان
ملل به این اقدام خوشآمد گفت و این واکسن
را ایمن و بیخطر خواند و یادآور شد که انبار

کردن آن آسان بوده و برای کشورهای کمدرآمد
مناسب است .او به خبرنگاران گفت« :اکنون
مهم است که این ابزارهای نجاتبخش را به
سرعت به مردمی برسانیم که به آن نیاز دارند:
واکسن شرکت سینوواک که در برخی از مناطق
جهان با برند «کروناواک» به فروش میرسد،
هشتمین واکسنی که وارد فهرست اضطراری
سازمانجهانیبهداشتمیشودودومینواکسن
ساخت چین است وارد این فهرست میشود.
سازمانجهانیبهداشت واکسنکرونای ساخت
شرکت سینوفارم را تایید کرد.
با این که سومین واکسن چینی در حال تولید به
وسیله شرکت «کانسینو بیولوجیکز» دادههای

کارآزمای بالینیاش را تحویل سازمان جهانی
بهداشت کرده است ،هنوز این سازمان آنها
را بازبینی نکرده است .سینوواک گفت بیش
از  ۶۰۰میلیون دوز از واکسنش را تا پایان
ماه مه در داخل این کشور و سایر کشورها
توزیع کرده و بیش از  ۴۳۰میلیون دوز از این
واکسنها تجویز شدهاند.
این پذیرش بسیار وجهه واکسن سینوواک
را تقویت میکند که کارآزماییهای بالینی
گستره وسیعی از میزانهای اثربخشی را برای
نشان دادهاند.
سازمانجهانیبهداشتمیگویدایننتایجنشان
دادند این واکسن در  ۵۱درصد موارد افراد
واکسینهشده از بیماری عالمتدار جلوگیری
میکند و همچنین از بیماری شدید کووید۱۹-
و بستری شدن در صددرصد جمعیت مورد
مطالعه جلوگیری کرده است.
یک گروه دیگر سازمان جهانی بهداشت
«گروه کارشناسان مشاور راهبردی» ()SAGE
قبال گفته است اثربخشی این واکسن در
کارآزماییهای بالینی مرحله سوم در چند
کشور از  ۵۱تا  ۸۴درصد متفاوت بوده است.

اندونزی در  ۱۲مه اعالم کرد که بررسیاش
روی 120هزار نفر از کارکنان مراقبت بهداشتی
که واکسن را دریافت کرده بودند ،بیانکر
اثربخشی  ۹۴درصدی در پیشگیری از بیماری
عالمتدار است.
هیات  SAGEدر ارزیابی اولیهاش نشان داد
که این واکسن در بزرگساالن زیر  ۶۰در
پیشگیری از کووید ۱۹-اثربخشی دارد اما
برخی از دادههای کیفی درباره خطر عوارض
جانبی وخیم ارائه نشده بودند .این هیات نبود
شواهد در مورد بیخطر بودن در بارداری و
نبود شواهد در مورد بیخطر بودن و حفاظت
بالینی در سالمندان ،افراد دارای بیماری زمینهای
و ارزیابی عوارض جانبی نادر را هم ذکر
کردند .کارشناسان  SAGEکه توصیهها در
مورد سیاستها برای دولتها و راهنمای
دوز تهیه میکنند ،دادههای بالینی سینوواک
را ماه قبل بازبینی کردند .چین از قبل صدها
میلیون دوز واکسنهای سینوفارم و سینوواک
را در این کشور به کار برده است و آنها را به
سایر کشورها به خصوص در آفریقا ،آسیا و
آمریکای التین صادر کرده است.

سازمان جهانی بهداشت نام گونههای کرونا را به نامهای با حروف یونانی تغییر داد
سازمان جهانی بهداشت با کنار گذشتن شیوه
نامگذاری بر اساس محل کشف شدن گونههای
کروناویروس که تلفظش ممکن است سخت و
به یاد سپردنش مشکل باشد و باعث انگزنی
به یک کشور خاص شود ،سیستم جدیدی را
برای نامیدن آنها ایجاد کرده است
به گزارش یواستودی ،این سیستم جدید
که روز دوشنبه اعالم شد ،بر اساس حروف
الفبای یونانی است .گونه انگلیسی که
دانشمندان آن را  1.1.7.Bمینامند ،آلفا
نامیده خواهد شد ،گونه آفریقای جنوبی
یا  1.351.Bاکنون بتا خواهد بود و گونه
یافتشده در هند یعنی  1.617.2.Bدلتا
نامیده خواهد شد .هنگامی  ۲۴حرف الفبای
یونانی به مصرف برسند ،سازمان جهانی
بهداشت یک رشته دیگر را برای نامگذاری
اعالم خواهد کرد.
دکتر مونیکا گاندی ،کارشناس بیماریهای
عفونی در دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو

گفت« :کاری درستی انجام دادهاند».
این کار ممکن است کشورها را در گزارش
دادن گونههای جدید گشودهتر کند ،چرا که
دیگر از ارتباط همیشگی آنها با نام کشورشان
در اذهان مردم نمیترسند.
سازمان جهانی بهداشت در بیانیهای اعالم کرد
با اینکه استفاده از نامهای علمی مزایایی دارند،
تلفظ کردن آنها مشکل است و ممکن است
باعث اشکال در گزارشدهی شود.
سازمان جهانی بهداشت گفت« :در نتیجه،
افرادی اغلب گونهها را با نام محلی که آنها
در آن کشف شدهاند ،میبرند که ممکن است
انگزننده و تبعیضزا باشد ».این کار اغلب
غلط است .جایی که بیماری یا یک ویروس
در ابتدا کشف میشوند ،معموال جایی نیست
که ویروس واقعا در آن ظهور کرده است .برای
مثال آنفلوانزای اسپانیایی به عقیده برخی از
پژوهشگران در واقع برای نخستین بار در
هاسکل کانتی در ایالت کانزاس آمریکا یا

احتماال در فرانسه ظهور کرده است.
گاندی گفت« :در مورد گونههای جدید
سارس-کوو( ۲-کروناویروس جدید) که
باعث بیماری کووید ۱۹-میشود ،جایی که
نخستین بار یک گونه شناسایی میشود بیشتر
ببستگی به این دارد که نظام پایش ژنومیک در
آن منطقه که ویروس در آن حضور دارد تا
چه حد به خوبی عمل میکند ،نه اینکه جایی
که جهش ویروس واقعا در آن رخ داده است.
نظام جدید نامگذاری سازمان جهانی بهداشت

در همکاری با کارشناسان و پژوهشگرانی که
تحول ویروس سارس-کوو ۲-را پایش و
ارزیابی میکنند ،ایجاد شده است.
به گفته سازمان جهانی بهداشت ،سیستم
نامگذاری علمی فعلی برای ردیابی جهشهای
سارس-کوو ۲-همچنان در جامعه علمی مورد
استفاده خواهد ماند.
قصد سازمان جهانی بهداشت از این نامگذاری
جدید این است که به یادآوردن گونههای برای
مخاطبان غیرعلمی سادهتر و عملیتر باشد ،چرا
که نامهای علمی تبار ویروسها به سختی به
یاد میمانند .برای مثال دانشمندان گونه ویروس
کرونا که در ماه مارس سال گذشه در آمریکا
کشف شد ،دانشمندان  1.427.Bنامیدند.
نامیدن ویروس به صورت «گونه آفریقای
جنوبی» ممکن است افرادی را که اهل آفریقای
جنوبی هستند ،بترساند ،حتی اگر معلوم نباشد
که این گونه واقعا در آنجا در ابتدا ایجاد
شده یا نه.

افراد باالی  ۵۰سال در شهر مدلین کلمبیا در یک میدان والیبال واکسن
کرونا میزنند.
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