
۹۰ درصد از افراد 
یک ایالت چین 

به کرونا مبتال شده اند

اوج گیری بی سابقه شیوع کرونا 
در چین به گفته یک مقام ارشد 
تقریبا  ابتالی  به  کشور  این 
۹۰ درصد از افراد در سومین 
ایالت پرجمعیت این کشور به 
کووید-۱۹ منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه 
کان کوان چنگ رئیس کمیسیون 
بهداشت ایالت مرکزی هنان در 
یک کنفرانس خبری گفت: »تا 
۶ ژانویه )۱۶ دی( ۲۰۲۳ میزان 
عفونت کووید در این ایالت 

۸۹ درسد است.«
با توجه به جمعیت ۴/۹۹ میلیون 
نفری این ایالت، این ارقام به 
معنای این است که حدود ۵/۸۸ 
میلیون نفر در ایالت هنان در 
حال حاضر ممکن است دچار 

عفونت کرونا باشند.
میزان  مقام  این  گفته  به 
تب  کلینک های  به  مراجعه 
به  آذر(   ۲۸( دسامبر   ۱۹ در 
اوج خود رسید و پس از آن 
مداومی  کاهش  به  رو  روند 

رخ داده است.
ماه  تصمیم  دنبال  به  چین 
گذشته اش برای لغو سیاست 
ومنع  قرنطینه   ساله  چند 
رفت و آمد عمومی و آزمایش 
جمعی که اقتصادش را درگیر 
کرده و به اعتراض سراسری 
انجامیده بود، با افزایش شدید 
کووید-۱۹  بیماری  موارد 

روبرو بوده است.
بر  پکن  می رسد  نظر  به 
بازگشایی اصرار دارد و روز 
یکشنبه قرنطینه اجباری بر همه 
مسافران بین المللی را لغو کرد 
و مرزش با شهر نیمه خودمختار 
هنگ کنگ در جنوب این کشور 

را هم گشود.
می رود  انتظار  حال  عین  در 
حالیکه  در  عفونت ها  شمار 
را  قمری  نوی  سال  کشور 
این ماه جشن می گیرد و  در 
میلیون ها نفر از شهرهای بزرگ 
سالمندتر  بستگان  دیدار  به 
شهرهای  در  آسیب پذیرشان 
کوچک و روستاها می روند، 

دوباره اوج بگیرد.
در نخستین موج مسافرت های 
داده های  تعطیالت،  از  پیش 
 ۷/  ۳۴ که  داد  نشان  رسمی 
شنبه  روز  در  نفر  میلیون 
انجام  داخلی  مسافرت های 
داده اند  که بیش از یک سوم 

بیشتر از سال قبل است.
با این حال ارقام رسمی در هفته 
گذشته از عفونت فقط ۱۲۰۰۰۰ 
دنبال  به  نفر  نفر و مرگ ۳۰ 
کرون  محدودیت های  حذف 
در اوائل دسامبر خبر می دهند.

پیش  ماه  پکن  که  آنجایی  از 
موارد  برای  محدود  تعریفی 
به  مرگ مربوط به کووید را 
آزمایش های  و  گرفت  کار 
جمعی دیگر اجباری نیست، 
این داده ها دیگر بازتاب دهنده 
مقیاس واقعی شیوع کرونا در 

چین نیستند.

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.

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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راهنمای جدید یک انجمن تخصصی پزشکی 
چاقی  زودرس  درمان  خواستار  آمریکا  در 
کودکان با شیوه های تهاجمی از جمله داروهای 
ضد چاقی و جراحی کاهش وزن شده است.
به گزارش یو اس ای  تودی انجمن متخصصان 
بار  نخستین  برای   )AAP( آمریکا  کودکان 
برای  را  راهنمای جدیدی  سال   ۱۵ از  پس 
که  است  کرده  منتشر  کودکان  چاقی  درمان 
توصیه می کند کودکان دچار چاقی باید بررسی 
تشخیص شوند و گزینه های درمانی قوی تر 
مانند داروهای ضد چاقی برای کودکان تا سنین 
پایین در حد ۱۲ سال و جراحی کاهش وزن 
برای کودکان تا سنین پایین در حد ۱۳ سال 

به آنها ارائه شود.
این گروه پزشکی معتقد است به تاخیر انداختن 
درمان یا به اصطالح »درمان انتظاری« در چاقی 
کودکان فقط باعث بدتر شدن بیماری خواهد شد.
نویسندگان  از  یکی  هاسینک،  ساندرا  دکتر 
راهنمای جدید و مدیر پزشکی انستیتوی وزن 
این  AAP دربیانیه ای در  سالم کودکی در 
باره گفت: »شاهدی وجود ندارد که درمان 
برای  درمان  انداختن  تاخیر  به  یا  انتظاری 

کودکان دچار چاقی مناسب باشد.«
باعث  می تواند  نشود،  درمان  اگر  چاقی 
مشکالت بهداشتی کوتاه مدت و درازمدت 
قلبی- بیماری های  جمله  از  شود،  جدی 

عروقی، دیابت و افسردگی.
به گفته این انجمن تخصصی، راهنمای جدید 
بر شواهدی بیشتر از پیش را ارائه می دهد که 
درمان های فعلی چاقی بی خطر و کارآمد هستند.
این راهنما حدود سنی را برای هنگامی که 
می توان عالوه بر ورزش، رژیم گرفتن و سایر 
مداخالت رفتاری یا سبک زندگی، درمان های 
پزشکی مانند دارو و جراحی را به کودکان و 

نوجوانان پیشنهاد کرد، تعیین می کند.

)AAP( به گفته انجمن پزشکان کودکان آمریکا
هدف از انتشار این راهنمای جدید، برطرف 
کردن انگ زنی درباره چاقی و تاکید بر این 
بیماری سبک  یک  که چاقی  است  موضوع 
زندگی نیست، بلکه بیماری مزمنی است که در 
اغلب موارد علل پیچیده زیست شناختی دارد.
دکتر سارا همپل، نویسنده اصلی این راهنما 
گفت: »وزن موضوع حساسی برای اغلب ما 
است و کودکان و نوجوانان به ویژه از انگ زنی 
خشن و غیرمنصفانه  ای که چاق بودن به همراه 

دارد، آگاه هستند.
به  باید  پزشکان  که  می کند  توصیه   AAP
چاقی  دچار  باالتر  و  ساله   ۱۲ نوجوانان 
درمان  های دارویی مناسب را ارائه دهند و 
نوجوانان ۱۳ ساله و باالتر دچار چاقی شدید 
ارزیابی  از لحاظ جراحی کاهش وزن  باید 
شوند. البته وضعیت های افراد ممکن است 
پزشکی  گروه  این  و  باشد  متفاوت  کامال 
می گوید سوابق پزشکی هر فرد و سایر عوامل 

مربوط باید به طور فراگیر بازبینی شود.

بر اساس راهنمای جدید این انجمن، کودکان و 
نوجوانانی که شاخص توده بدنی )BMI( آنها 
به نودوپنجمین صدک برای سن و جنس شان 
است، چاق شمرده  آن  از  باالتر  یا  می رسد 
می شوند و کودکان و نوجوانانی که این شاخص 
در آنها به ۱۲۰ درصد یا بیشتر می رسد، دچار 

چاقی شدید هستند.
داروهای جدید برای درمان چاقی کودکان

به  دسترسی  دنبال  به  راهنما  این  انتشار 
درمان های دارویی جدید برای چاقی دوران 
کودکی است، از جمله تایید داروی »وگووی« 
)Wegovy( در ماه دسامبر است که شکلی 
)Semaglutide( »از داروی »سماگلوتاید
است که به صورت تزریق هفتگی می تواند 
برای کودکان ۱۲ ساله و باالتر استفاده شود. 
این دارو با نام های تجاری متفاوت و با دوزهای 
متفاوت برای درمان دیابت هم به کار می رود.
یک بررسی اخیر که در ژورنال پزشکی  نیوانگلند 
منتشر شد نشان داد که داروی »وگووی« به 
نوجوانان کمک کرد تا BMIشان را به طور 

میانگین ۱۶ درصد کاهش دهند که بهتر از نتایج 
تجویز این دارو در بزرگساالن است.

مغز  میان  ارتباطی  مسیرهای  بر  دارو  این 
تنظیم  را  بدن  در  که سوخت وساز  روده  و 
می کنند، اثر می گذارد و باعث می شود فرد 

زودتر احساس سیری کند.
مشکلی که در حال حاضر درباره سماگلوتاید و 
سایر داروهای ضد چاقی جدید در آمریکا قرار 
دارد، کمبود آنها به علت کمبودهای اخیر داروها 
و سایر کاالهای مصرفی به علت مشکالت 
تولید و تقاضای زیاد برای آنها است که تا 
در  مشهور  چهره های  تبلیغ  از  ناشی  حدی 
داروهای  تاثیر  درباره  اجتماعی  رسانه های 

جدید در تشدید کاهش وزن است. 
از طرف دیگر، قیمت باالی ۱۳۰۰ دالر در 
ماه این دارو مانعی دیگر بر سر راه استفاده 

از آن است.
کارشناسان در عین حال درباره استفاده فوری 
از دارو وجراحی برای درمان چاقی کودکان و 
نوجوانان هم هشدار می دهند و تاکید می کنند 
که در هر موردی باید ارزیابی فردی انجام شود.
در  کودکان  متخصص  بیرن،  استفانی  دکتر 
مرکز پزشکی سدراس سینایی در لوس آنجلس 
می  گوید پیش از اینکه تجویز منظم این دارو 
می خواهد  کند،  شروع  بیماران  برای  را 
این  کارآمدی  درباره  بیشتری  پژوهش  های 

دارو اثرات جانبی بالقوه آن ببیند.
او در عین حال از تاکید انجمن متخصصان 
کودکان آمریکا بر درمان فوری و شدید چاقی 
در کودکان استقبال می کند. او می گوید: »به 
نظر من یقینا این راهنمای جدید نتیجه ادراک 
این موضوع است که رژیم گرفتن و ورزش 
برای شماری از نوجوان درگیر چاقی- شاید 

اکثریت آنها- موثر نخواهد بود.« 

انتشار راهنمایی جدید برای درمان چاقی کودکان: چاقی بیماری سبک زندگی نیست و نیاز به درمان زودرس و شدید دارد

علمی  پژوهش های  از  فزاینده ای  مجموعه 
استفاده از اجاق گاز را با مجموعه ای از مشکالت 
بهداشتی از جمله آسم کودکان مربوط کرده اند 
و »کمیسیون فراورده های مصرفی آمریکا« در 
حال بررسی ممنوعیت کشوری اجاق گازها در 

واکنش به این یافته ها است.
به گزارش یاهونیوز یک بررسی اخیر که در 
»؛ژورنال بین المللی پژوهش های زیست محیطی 
و بهداشت عمومی« منتشر شده است، به این 
نتیجه رسید که اجاق گازها که تقریبا در ۴۲ 
درصد از خانه های آمریکا به کار می روند، مسئول 
۷/۱۲ موارد آسم دوران کودکی در این کشور 

هستند، یعنی حدود ۶۵۰۰۰۰ کودک.
اجاق  که  هنگامی  پژوهشگران  این  گفته  به 
دمای  در  هنگامی  و  می شود،  روشن  گاز 
باالی شعله می کشد، شماری از مواد آالینده 
معلق،  ذرات  جمله  از  می کند،  آزاد  را  هوا 
مونوکسید کربین و دی اکسید نیتروژن و مواد 
دیگر. برای مثال دی اکسید نیتروژن به عنوان 
یک ماده تحریک کننده تنفسی شناخته شده 
است. سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا 
)EPA(   در سال ۲۰۱۶ اعالم کرد که قرارگیری 
کوتاه مدت در معرض دی اکسید نیتروژن باعث 

اثراتی تنفسی شبیه حمالت آسم می شود.
خطرات استفاده از اجاق گاز مدت ها است که 
شناخته شده است. یک فراتحلیل )متاآنالیز( که در 
سال ۲۰۱۳ در »ژورنال بین االمللی اپیدمیولوژی« 
منتشر شد، نشان داد کودکانی که در خانه های 
احتمال   با  اجاق گاز زندگی می کنند،  دارای 
در  که  کودکانی  به  نسبت  بیشتر  درصد   ۴۲
خانه هایشان از اجاق های برقی استفاده می کنند، 
در طول عمر دچار آسم تشخیص داده می شوند.
پخت وپز با اجاق گاز باعث ایجاد دی اکسید 
نیتروژن می شود و ذرات هواپخش معلق ریز 
)با قطر کمتر از ۲ میکرون( یا PM۲.۵ وارد هوا 
می کند که هر دویشان از تحریک کننده های ریه 
هستند. پژوهش های علمی دی اکسید نیتروژن با 

آسم دوران کودکی مربوط کرده اند.
در مقاهلل ای در شمار ه سپتامبر نشریه بهداشت 
دانشگاه هاروارد تخمین زده شده است که فقط 
در سال ۲۰۱۹ حدود ۲ میلیون مورد جدید آسم 
با دی اکسید  دوران کودکی به علت آلودگی 

نیتروژن ایجاد شده است.
احزاب  از  آمریکا  کنگره  نماینده  دو  اخیرا 
دموکرات و جمهوریخواه در نامه ای »کمیسیون 
کشور«  این  در  مصرفی  فراورده های  ایمنی 
خواسته اند تا اقداماتی برای کاهش خطرات 
ناشی از اجاق گاز که آمریکاییان کم درآمد بیشتر 

از آنها استفاده می کنند، انجام دهد.
آالینده های  کرده اند  اشاره  نامه  این  در  آنها 
ناشی از اجاق گازها یک بار تجمعی از لحاظ 
آسیب به  سالمت  خانوارهایی وارد می کند 
که از قبل هم با احتمال بیشتری در معرض 
آلودگی هوا در فضاهای درون  باالتر  میزان 
خانه و بیرون خانه هستند. آمار نشان می دهد 
که خانوارهای سیاه پوست، التین و کم درآمد با 
احتمال بیشتری در معرض این آلودگی هوای 
احتمال  با  قرار می گیرند، چرا که  نامتناسب 
بیشتری ممکن است در نزدیکی محل هایی با 
آلودگی شدید مانند زباله سوزها یا محل های 

انبار کردن خاکستر زغالسنگ های سوخته شده 
در نیروگاه ها زندگی می کنند یا در خانه های 
کوچکتر که تهویه خوبی ندارد، تجهیزات و 
وسائلش به درستی کار نمی کند، دارای کپک 
سیگار  دود  گردوغبار،  هیره های  یا  مایت  و 
محیطی، غبار سرب، حشرات و سایر نقائص 

نگهداری زندگی می کنند.
استفاده از هود تهویه اجاق گاز به طور عمده ای 
از خطرات بهداشتی ناشی از اجاق گازها کم 
می کند، اما بسیاری از خانه ها فاقد این تجهیزات 
کلی  هم ب  هود  از  استفاد  حتی  و  هستند. 
خطرات بهداشتی اجاق گاز را برطرف نمی کند. 
یک بررسی در سال ۲۰۲۲ بوسیله پژوهشگران 
دانشگاه  استنفورد انجام شد، نشان داد که اجاق 
گازهایی به طور مرتب نشت می کنند و تقریبا ۴۰ 
میلیون واحد اجاق گاز در آمریکا هم مشکلی بری 
سالمت انسان ها هستند و هم گازهای خروجی از 

آنها در ایجاد تغییرات اقلیمی نقش دارد.
این پژوهشگران نوشتند: »با استفاده از چارچوب 
زمانی ۲۰ ساله برای گاز متان، متان خروجی 
ساالنه از همه اجاق گازهای خانه های آمریکا 
اثر زیست محیطی معادل گاز مونوکسید کربن 

خروجی ساالنه از ۵۰۰۰۰۰ ماشین دارد.« 

رابطه اجاق گاز و آسم کودکان / احتمال ممنوعیت اجاق گاز در آمریکا

نقشه سالمت

دشت سلماس 
رتبه یک فرونشست 

زمین در کشور/
آذربایجان غربی/

ایسنا

وضعیت نارنجی هوا در 
سه شهر خوزستان /ایسنا

دوربين سالمت 

اعتراض آمبوالنس های فلسطینی در غزه به محدودیت های ورود وسایل 
تشخیصی پزشکی به وسیله رژیم صهیونیستی                       گتی ایمجز

افزایش دما باعث خشکی خاک و افت سطح آب سدی در تونس شده است.  
      گتی ایمجز

 تجمع آمبوالنس ها در لندن در اعتصابی بر سر حقوق و شرایط کاری
EPA      

پسری در لباس چوپانی در جشنواره ای در اسپانیا 
AP      

نخست وزیر انگلیس در بازدیدی از یک بیمارستان در شهر لیدز به بیماران 
خوش آمد می گوید.                 رویترز

نجات کودکان از طوفانی در فیلیپین
      گتی ایمجز

یک بررسی جدید نشان می دهد که نوشیدن 
مایعات کافی و تامین آب کافی برای بدن با دچار 
شدن کمتر به بیماری های مزمن ارتباط دارد.

پژوهشگران  تودی  یو اس ای  گزارش  به 
آمریکایی این هفته نتایج یک تحقیق در ژورنال 
ای بیومدیسن منتشر کردند که در آن اطالعات 
مربوط به ۱۱۲۵۵ بزرگسال برای بررسی میزان 
سدیم سرم بزرگساالن که بسته میزان دریافت 
مایعات بوسیله یک شخص افزایش یا کاهش 

پیدا می کند، استفاده شده بود.
این پژوهشگران دریافتند که بزرگساالنی که 
باالیی  انتهای  در  خونشان  سدیم  میزان های 
طیف طبیعی قرار دارد، نسبت به همردیفانشان 
که میزان سدیم خونشان در انتهایی پایینی این 
طیف قرار دارد،  با احتمال بیشتری ممکن است 

نشانه  های  و  شوند  مزمن  بیماری های  دچار 
پیشرفت پیری زیست شناختی را نشان دهند.

این پژوهشگران از موسسه های ملی بهداشت 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  همچنین  آمریکا 
بزرگساالن دارای میزان های باالترسدیم خون 

در سنین پایین تری می میرند.
که  اطالعاتی  از  پژوهشگران  این 
پنج  طی  در  بررسی  در  شرکت کنندگان 
اختیار  در  دهه ها  طول  در  پزشکی  ویزیت 
دو  نخستین  کردند.  استفاده  بودند،  گذاشته 
ویزیت پزشکی در هنگامی انجام شده بود که 
شرکت کنندگان در دهه ۵۰ زندگی شان بودند 
و سه ویزیت دیگر در فاصله ۷۰ تا ۹۰ سالگی 
افراد انجام شده بود. پژوهشگران به بررسی 
این موضوع پرداختند که چگونه میزان های 

دسیم با ۱۵ شاخص سالمت مربوط به »پیری 
زیست شناختی« مانند فشار خون، کلسترول، 

قند خون و سایر عوامل ارتباط دارد.
به گفته این پژوهشگران، بر اساس عواملی مانند 
سالمت قلبی-عروقی و کارکرد ریه ها، افراد در 
انتهای باالیی طیف طبیعی میزان سدیم خون »با 

احتمال بیشتری نشانه های پیری زیستی سریع تر 
را نشان می دهند.« البته این پژوهشگران می گوید 
پژوهش های بیشتری الزم است تا معلوم شود 
آیا تامین آب کافی برای بدن »می تواند زمینه ساز 
سالمندی سالم باشد، از بیماری های جلوگیری 

کند و به عمر طوالنی تر بینجامد.«
به عالوه نوشیدن آب تنها عاملی نیست که 
می تواند بر میزان های سدیم شخص اثر بگذارد. 
این میزان همچنین تحت تاثیر بیماری ها و 

سایر عوامل قرار می گیرد.
همچنین بیماری های مزمن ناشی از طیفی از 
عوامل هستند، از جمله ژنتیک و عوامل دیگر.
افراد متفاوت در طول روز نیاز به مقدارهای 
کارکردهای  از  حمایت  برای  آب  متفاوتی 

بدنشان دارند. 

یافته های یک بررسی: نوشیدن آب بیشتر با دچار شدن کمتر به بیماری های مزمن ارتباط دارد


