
کرونای اُمیکرون 
دست کم برای ۶ روز 

واگیر دارد
نشان  کوچک  بررسی  یک 
مبتال  بیماران  که  می دهد 
به  کرونا  اُمیکرون  به سویه 
اندازه افراد دچار عفونت با 
سویه های قبلی و دست کم 
برای ۶ روز ممکن است این 
ویروس را به دیگران منتقل 
رویترز،  گزارش  زبه  کنند. 
در  آمریکایی  پژوهشگران 
بیمار   ۵۶ از  بررسی  این 
تازه تشخیص داده شده شامل 
۳۷ مورد عفونت دلتا و ۱۹ 
مورد عفونت اُمیکرون نمونه 

گرفتند. 
همه این افراد بیماری خفیفی 
آنفلوانزا  به  شبیه  عالئم  با 
داشتند و هیچ کدام بستری 

نشده بودند.

پژوهشگران  این  یافته های 
این  همه  که  داد  نشان 
بیماران بدون توجه به اینکه 
سویه های  از  یک  کدام  با 
یا  باشند  مبتال  کرونا 
نه،  یا  باشند  واکسینه شده 
برای میانگین برای ۶ روز 
پس از شروع عالئم ویروس 
را منتشر می کنند و در یک 
چهارم آنها انتشار ویروس 
زنده را برای بیش از ۸ روز 

می یابد. ادامه 
پیش  بررسی  این  یافته های 
انتشار  و  همتا  داوری  از 
در  پزشکی  مجله های  در 
ارسال   medRxiv سایت 

شده است.
می گویند  پژوهشگران  این 
معلوم  دقیقا  هنوز  گرچه 
از  مقداری  چه  که  نیست 
انتشار  برای  زنده  ویروس 
بیماری به دیگران الزم است، 
داده ها  این  به  توجه  با  اما 
به نظر می رسید افراد دچار 
کووید-۱۹  خفیف  عفونت 
به طور میانگین برای ۶ روز 
و گاهی بیشتر ویروس کرونا 
را به دیگران منتقل می کنند.

می گویند  پژوهشگران  این 
در  باید  یافته ها  این 
مدت  درباره  تصمیم گیری 
ایزوله کردن و ماسک زدن 
بدون  عفونت  دچار  افراد 
توجه به سویه مبتالکننده یا 
وضعیت قبلی واکسیناسیون 

مورد توجه قرار گیرد.
پیشگیری  و  کنترل  مرکز 
 )CDC( بیماری های آمریکا
در حال حاضر مدت ۵ روز 
افراد  برای  را  شدن  ایزوله 
توصیه  کووید-۱۹  دچار 
آنها  که  شرطی  به  می کند، 
برای ۲۴ ساعت بدون مصرف 
داروی تب بُر بدون تب باشند 
و سایر عالئم شان بهبود یافته 

باشد. 
توصیه  همچنین  مرکز  این 
از  بیماران پس  این  می کند 
خروج از وضعیت ایزوله باید 
برای پنج روز دیگر هم در 
عمومی  مکان های  و  خانه 

ماسک بزنند.

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.
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زیرسویه جدید کرونای اُمیکرون که به »اُمیکرون 
پنهانی« مشهور شده است، اکنون بیش از یک سوم 
موارد جدید عفونت جدید اُمیکرون در سراسر 

جهان را تشکیل می دهد.
به گزارش آسوشیتدپرس، دانشمندان می گویند 
هنوز نمی دانند که گسترش این زیرسویه جدید 
با نام رسمی BA.2چه تاثیری بر آینده همه گیری 
خواهد گذاشت. پژوهش های اولیه نشان می دهند 
که این زیرسویه سریع تر از سویه اصلی اُمیکرون 
انتشار پیدا می کند و در موارد نادری حتی باعث 
عفونت دوباره در افرادی شده است که قبال دچار 
عفونت با اُمیکرون شده اند. اما پژوهش ها درباره 
اینکه آیا این زیرسویه بیماری شدیدتری ایجاد 
می کند یا نه به نتایج واحدی نرسیده است، ولی 
به نظر می رسد واکسن ها بر ضد آن موثر هستند.
در برخی مناطق جهان که این زیرسویه در آن شایع تر 
شده است، در مجموع موارد عفونت های کرونا در 
حال کاهش است و به این ترتیب این امیدواری 

ایجاد شده است که این آخرین سویه کروناویروس 
دوباره باعث اوج گیری شیوع بیماری نمی شود. 
زیرسویه BA.2اکنون در ۱۸ کشور و در همه 

۵۰ ایالت آمریکا شناسایی شده است.
بررسی ها نشان داده اند که زیرسویه BA.2نسبت 
به سویه اصلی حدود ۳۰ درصد واگیرتر است، اما 
ظاهرا واکسن ها می توانند از جلوی بیماری شدید 
ناشی از BA.2را بگیرند. یک بررسی در انگلیس 
نشان داد که واکسن ها حفاظت مشابهی در برابر 
هر دو نوع اُمیکرون ایجاد می کنند. بررسی های 
ابتدایی هم نشان می دهند که عفونت با اُمیکرون 
اصلی باعث »حفاظت قوی« در برابر عفونت 

دوباره در برابر BA.2هم می شود.
البته یک بررسی جدید در دانمارک نشان داده 
است که امکان عفونت دوباره با BA.2پس از 
عفونت اولیه با گونه اصلی اُمیکرون وجود دارد.
یک بررسی آزمایشگاهی در ژاپن بر روی همسترها 
شواهدی به دست داده است که BA.2ممکن است 

بتواند بیماری شدیدتری ایجاد کند، اما هنگامی که 
وضعیت فعلی شیوع کرونا در کشورهای جهان 
در نظر گرفته می شود، تصویر متفاوتی به دست 
می آید. بررسی های مقدماتی در دانمارک تفاوتی 
در میزان بستری شدن ناشی از BA.2و گونه اصلی 
اُمیکرون که عموما بیماری خفیف تری از سویه دلتا 
ایجاد می  کند، نیافته است. یک بررسی در آفریقای 
جنوبی هم به نتیجه مشابهی رسیده است: خطر 
بستری شدن و بیماری شدید میان گونه اصلی 

اُمیکرون و BA.2مشابه است. موارد کووید-۱۹ 
در سطح جهانی در حال کاهش است، از جمله در 
برخی از مناطقی که BA.2در آنها شایع است. اما 
پژوهشگران می گویند پیش بینی اینکه BA.2واقعا 
چه تاثیر بر شمار موارد کرونا می گذارد، مشکل 
است، چرا که BA.2در جوامعی در حال انتشار 
است که دارای میزان های متفاوتی از ایمنی ناشی 
از واکسن ها و عفونت های قبلی هستند. برخی از 
کارشناسان معتقدند که بعید است BA.2باعث 
اوج گیری دوباره شیوع کرونا شود، اما ممکن است 
در برخی از نقاط سرعت اُفت شیوع را کاهش دهد. 
مقامات سازمان جهانی بهداشت تاکید می کنند 
که همه گیری هنوز پایین نیافته است و کشورها 

همچنان باید هوشیار باقی بمانند.
پزشکان می گویند افراد نیز باید هوشیاری شان را 
حفظ کنند و به یاد داشته باشند که تزریق واکسن ها 
و دوزهای یادآور یا تقویتی آنها باعث حفاظت در 

برابر بدترین آثار کووید-۱۹ می شود.

»اُمیکرون پنهانی« دارد پیشرفت می کند

کشورهای اتحادیه اروپا روز سه شنبه موافقت 
کردند مرزهایشان را به روی مسافران از کشورهای 
دیگر که واکسن های کرونای تاییدشده به وسیله 
سازمان جهانی بهداشت را زده اند باز کنند و به این 
ترتیب محدودیت ها برای افرادی که واکسن های 

چینی و هندی را تزریق کردند، لغو کردند.
حال  به  تا  اروپا  اتحادیه  رویترز  گزارش  به 
فقط واکسن های کرونای ساخته شده به وسیله 
شرکت های فایزر-بیونتک، مدرنا، آسترازنکا )که 
در اروپا تولید شده باشد(، جانسون اند جانسون 

و نواواکس را تایید کرده است.
سازمان جهانی بهداشت عالوه این واکسن ها 
واکسن های تولیدشده به وسیله شرکت های چینی 

سینوفارم و سینوواک و شرکت هندی بهارات 
بیوتک را هم تایید کرده است. سازمان جهانی 
بهداشت واکسن آسترازنکای تولیدشده در هند 
به وسیله »انستیتو سرم هند« را هم تایید کرده است.

اغلب کشورهای اروپایی تا به حال افرادی را که به 
دالیل غیرضروری قصد سفر به این کشورها داشتند 
و با واکسن های تاییدنشده در اتحادیه اروپا واکسینه 
شده بودند، نمی پذیرفتند. بر اساس پیشنهادی که 
روز سه شنبه به وسیله دولت های اتحادیه اروپا 
تایید شد و از اول مارس )۱۰ اسفند( اجرایی 
می شود: »کشورهای عضو باید محدودیت های 
موقت اعمال شده بر سفرهای غیرضروری به 
با  واکسینه شده  اشخاص  برای  اروپا  اتحادیه 
واکسن های تایید شده به وسیله اتحادیه اروپا یا 

سازمان جهانی بهداشت را لغو کنند.«
محدودیت ها برای مسافرانی که دست کم ۱۴ 
نهایی دوره  از دوز  از ۲۷۰ روز  روز و کمتر 

واکسیناسیون اولیه اش گذشته باشد، لغو خواهد 
شد. مسافرانی که دوز یادآور این واکسن های را 

زده باشند نیز پذیرفته خواهند شد.
کشورهای اتحادیه اروپا همچنین توافق کردند 
سفرهای  درباره  موقتی  محدودیت های  که 
غیرضروری را برای افرادی که در طول ۱۸۰ 
روز پیش از سفر به اتحادیه اروپا از کرونا بهبود 
یافته باشند، لغو کنند. برای افرادی که واکسن های 
کرونا تاییدشده به وسیله سازمان جهانی بهداشت را 
تزریق کرده اند، دولت های اتحادیه اروپا همچنان 
می توانند تقاضای آزمایش PCR منفی در ۷۲ 
ساعت پیش از سفر کنند و نیز می توانند اقدامات 

اضافی مانند قرنطینه یا ایزوله کردن را اعمال کنند.

یک بررسی جدید نشان می دهد تماشای مداوم 
خطر  است  ممکن  تلویزیون  طوالنی مدت  و 
دچار شدن با لخته های خونی بالقوه مرگبار را 

افزایش دهد.
به گزارش وب ام دی این بررسی نشان داد که 
افرادی که برای دست کم چهار ساعت در روز 
به تماشای تلویزیون می نشینند، نسبت به افرادی 
که مدت تماشای تلویزیون شان از ۲/۵ ساعت در 
روز تجاوز نمی کند، با احتمال ۳۵ درصد بیشتر 
ممکن است دچار یک عارضه بالقوه مرگبار مربوط 
به لخته شدن خون به نام »ترومبوآمبولی وریدی« 

شوند. شایع ترین شکل این عارضه »لخته شدن 
خون در وریدهای عمقی« )DVT( است. این 
لخته شدن خون معموال در وریدهای عمقی پا 
یا لگن رخ می دهد، اما در جاهای دیگر بدن هم 

ممکن است رخ دهد.
گرچه این بررسی وجود رابطه میان تماشای 
درازمدت تلویزیون و لخته شدن خون را نشان 
می دهد، اما ثابت نمی کند که تماشای تلویزیون 
علت این عارضه است. این رابطه بدون توجه به 
سن، جنسیت، ضریب توده بدنی و میزان فعالیت 
جسمی افراد وجود داشت، به عبارت دیگر این تاثیر 

تماشای طوالنی مدت تلویزیون بر افزایش خطر 
لخته شدن خون با این عوامل قابل توضیح نبود. 

این پژوهشگران می گویند نشستن در وضعیت 
جمع شده برای مدت های طوالنی برای تماشای 
تلویزیون باعث تجمع خون در وریدهای اندام ها 
و گردش خون را کند می کند و این وضعیت 

می تواند باعث ایجاد لخته خون شود.
کارشناسان توصیه می کنند اگر می خواهید برای 
مدت طوالنی تلویزیون ببینید، وقفه هایی- در 
بهترین حالت هر نیم ساعت- در فواصل آن ایجاد 
کنید، از جای خود بلند شوید و خودتان را کش 
دهید. همچنین تماشای تلویزیون را با خوردن 

اسنک های ناسالم ترکیب نکنید.

یک بررسی جدید روی ۱۵۲هزار نفر دانمارک 
نشان داد تقریبا یک سوم افراد در فاصله ۶ تا ۱۲ 
ماه پس عفونت کرونا دست کم یک عالمت 

ادامه یابنده کرونا را گزارش می کنند.
به گزارش رویترز این بررسی با استفاده از پرسشنامه 
که یکی از بزرگترین بررسی ها بر روی افرادی 
بستری نشده به علت کرونا، نشان داد که شایع ترین 
عالمت درازمدت گزارش شده تغییر در حس 

این بررسی پیش از موج اخیر اُمیکرون انجام بویایی و چشایی و نیز خستگی است.

شد و نشان داد حدود ۳۰ درصد پاسخ دهندگان 
که آزمایش مثبت کرونا داشتند، دست کم یک 
عالمت جسمی ادامه یابنده را در طول شش تا ۱۲ 
ماه پس از عفونت گزارش کرده اند، در حالی که در 

گروه شاهد، این میزان ۱۳ درصد بود.
بیش از نیمی از افراد با آزمایش مثبت گفتند که 
دچار فرسودگی ذهنی یا جسمی، مشکالت خواب 
یا مشکالت شناختی در طول شش تا ۱۲ ماه پس 
از عفونت شده اند. تشخیص جدید اضطراب و 

افسردگی در میان افراد با سابقه عفونت کرونا 
نیز شایع تر بود.

سازمان جهانی بهداشت که این نشانگان را »عارضه 
»پسا-کووید-۱۹« می خواند آن را به عنوان داشتن 
عالئم مداوم از جمله خستگی و تنگی نفس- سه 
ماه پس از عفونت اولیه که دست کم دو ماه به 
طول می کشد، تعریف می کند. این سازمان تخمین 
می زند که ۱۰ تا ۲۰ درصداز افراد در زمانی به 

این عارضه مبتال می شود.

شمار رسمی مرگ های ناشی از کووید-۱۹ 
روز دوشنبه از شش میلیون نفر گذشت و در 
سال  وارد  کروناویروس  همه گیری  حالی که 
سومش شده است، به نظر می رسد هنوز فاصله 

زیادی تا پایان آن مانده است.
به گزارش آسوشیتدپرس این شاخص تلفات 
که به وسیله دانشگاه جانز هاپکینز اعالم شده 
است، یادآور تداوم همه گیری کرونا است، هر 
چند که در سراسر جهان بسیاری از مردم دارند 
ماسک هایشان را برمی دارند، مسافرت ها دوباره 
از سر گرفته می شود و محل های کسب وکار 

بازگشایی می شوند.
هفت ماه از شروع همه گیری کرونا در اوایل 
سال ۲۰۲۰ طول کشید تا شمار مرگ های ناشی 
از این بیماری به یک میلیون برسد. چهار ماه 
بعد یک میلیون مورد مرگ دیگر به این میزان 
اضافه شد و پس از آن هر سه ماه یک بار یک 
میلیون به شمار مرگ ها اضافه شد تا در پایان 

ماه اکتبر )اوایل آبان( شمار تلفات از ۵ میلیون 
مورد عبور کرد. اکنون شمار مرگ های ناشی 
از کووید-۱۹ به ۶ میلیون مورد رسیده است 
که بیش از مجموع جمعیت  شهرهای برلین 

و بروکسل روی هم است.
البته کارشناسان می گویند شمار واقعی مرگ ها 
باید بسیار بیشتر این میزان باشد. انجام شمار 
ناکافی آزمایش های کرونا و مشکالت در ثبت 
علت مرگ باعث شده است که در بسیاری 
از کشورهای جهان شمارمرگ های ناشی از 
کرونا کم شماری داشته باشد، از طرف دیگر 
ناشی  قابل پیشگیری  مرگ های  افزایش  باید 
داشت  نظر  در  هم  را  دیگر  بیماری های  از 
که به علت پر بودن بیمارستان ها با بیماران 

کرونا رخ داده اند.
پورتال  در  داده ها  بخش  رئیس  ماتیو،  ادوارد 
Our World in Data می گوید که هنگامی 
شمار مرگ  های افزوده شده در کشورها نسبت 

به سال های پیش مالک قرار می گیرد که احتماال 
شمار واقعی مرگ ها ناشی از این همه گیری تا 

چهار برابر میزان گزارش شده است.
یک تجزیه وتحلیل بر مبنای مرگ های افزوده شده 
به وسیله گروهی در مجله اکونومیست تخمین 
می زند که شمار مرگ های ناش از کرونا بین 

۱۴/۱ تا ۲۳/۸ میلیون مورد است.
ماتیو می گوید: »شمار مرگ های تایید شده کسری 
از شمار واقعی مرگ های ناشی از کووید را نشان 

می دهد و علت این تفاوت محدودیت در انجام 
آزمایش ها و مشکالت در تعیین علت مرگ است. 
در برخی از کشورها، عمدتا کشورهای ثروتمند، 
این کسر باال است و شمار رسمی تلفات نسبتا 
دقیق است، اما در کشورهای دیگر شمار مرگ ها 

کم شماری بسیاری در این مورد وجود دارد.«
در حال حاضر، آمریکا بیشترین میزان تلفات 
ناشی از کرونا در جهان را دارد، اما این شمار از 

ماه پیش در حال کاهش بوده است.
جهان تا به حال بیش از ۴۴۵ میلیون مورد ثایید شده 
کووید-۱۹ داشته است و شمار موارد جدید 
هفتگی کرونا اخیرا در همه مناطق به جز بخش 
اقیانوسیه غربی که از جمله شامل چین، ژاپن و 
کره جنوبی می شود، در حال کاهش بوده است.

نابرابری جهانی از حال واکسین نیز ادامه داد و 
فقط ۶/۹۵درصد از مردم در کشورهای کم درآمد 
به طور کامل واکسینه شده اند، در حالی که این رقم 

در کشورهای پردرآمد بیش از ۷۳ درصد است.

کشورهای اتحادیه اروپا مسافران واکسینه شده با واکسن های کرونای چینی و هندی را می پذیرند

تماشای مداوم و طوالنی تلویزیون ممکن است خطر لخته شدن خون را باال ببرد

یک سوم افراد با آزمایش مثبت کرونا دچار »کووید درازمدت« می شوند

 شمار مرگ های ناشی از کووید-۱۹ از شش میلیون گذشت

نقشه سالمت

وداع سمنان 
با نقشه کرونایی 

قرمز/ ایسنا 

ثبت ۷۹ مورد 
بستری و ۶ مرگ 

جدید بر اثر کرونا 
در فارس/ ایسنا

دوربين سالمت 

یک زن باردار مجروح در بیمارستان مادران شهر ماریوپول اوکراین
AP       

انتقال شیر یک پناهگاه حیوانات در کی یف اوکراین به بلژیک
AP       

یک پسر آمریکایی مبتال به عارضه ژنتیکی »نشانگان موی شانه نشدنی«
       یو اس ای تودی

آزمایش کرونای گروهی اهالی شهر شوژو در چین
       رویترز

یک مرکز قرنطینه مبتالیان به کرونا در هنگ کنگ
AP       

انتقال یک زن سالمند از شهرجنگ زده ایرپین اوکراین
AP       


