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نگرانی سازمان جهانی بهداشت از افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ 
یکی از متخصصان ارشد سازمان جهانی بهداشت 
مورد  در  نگرانی ها  »همچنان  گفت:   )WHO(
در   19 کووید  بیماری  به  ابتال  موارد  افزایش 

سراسر جهان وجود دارد.«
به گزارش سپید، »ماریا وان کرخوف« از متخصصان 
سازمان جهانی بهداشت با بیان اینکه چندین کانون 
شیوع بیماری کووید 19 در جهان وجود دارد که 
نگران کننده است، افزود: »این سازمان افزایش قابل 
توجه تعداد مبتالیان در روسیه، آفریقا، آمریکا، 
برخی کشورهای جنوب آسیا و چندین کشور 

در اروپا را تحت نظر دارد.«

هستند  نگرانی  عامل  مناطق  این  وی،  گفته  به 
داشته  را  انتقال  امکان  ویروس  زمانیکه  زیرا 
کند  پیدا  گسترش  سرعت  به  می تواند  باشد 
و بر زندگی جمعیت آسیب پذیر کشورها اثر 

منفی داشته باشد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری CNN، این 
متخصص سازمان جهانی بهداشت ابراز امیدواری 
کرد که واکسن بیماری کووید 19 تا پایان سال تولید 
شود. در حال حاضر محققان در سراسر جهان در 
حال انجام آزمایشاتی روی بیش از 100 کاندیدای 

واکسن کروناویروس هستند.

بسیاری از کارکنان بخش بهداشت فرانسه نسبت به عدم افزایش 
حقوق خود دست به اعتراض زدند. 

به گزارش سپید بنابر گزارش باشگاه خبرنگاران پویا در پی شیوع 
ویروس کرونا و اثرات آن بر اقتصاد کشور فرانسه، بسیاری از 
پزشکان و پرستاران بیمارستان های این کشور به دلیل کاهش 

درآمد و عدم افزایش حقوق خود دست به اعتراض زدند.
پایگاه خبری »یورونیوز« نوشت صدها نفر از کارکنان بخش 
بهداشت فرانسه روز پنج شنبه با برگزاری تظاهرات مقابل یکی 
از بیمارستان های شهر پاریس، خواستار تعیین بودجه بیشتری 
برای بخش بهداشت این کشور شدند؛ بخشی که در خط مقدم 

مبارزه با شیوع ویروس کرونا قرار دارد.
پزشکان و پرستاران معترض در حالی که ماسک بر چهره داشتند، 
علیه عملکرد دولت »امانوئل ماکرون« شعار دادند؛ برخی از آنها 
دست نوشته هایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: 

»نه مدال، نه گاز اشک آور، فقط تخت و پول.« کارکنان بخش 
مراقبت های بهداشتی فرانسه مدت هاست از دستمزدهای کم و 
نبود نیروی کافی در بیمارستان ها شکایت دارند و سال گذشته نیز 
بارها برای اضافه شدن بودجه این بخش، دست به اعتصاب زدند.
این اعتراضات در حالی برگزار می شود که تاکنون نزدیک به 
183 هزار نفر در فرانسه به ویروس کرونا مبتال شده و بیش از 

28 هزار و 500 نفر نیز از این بیماری جان باخته اند.
عالوه بر مشکالتی که بخش درمان فرانسه سال هاست با آن 
دست به گریبان است، اکنون کمبود ماسک و دستگاه های تنفس 
مصنوعی نیز کادر پزشکی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان را 
با مشکل مواجهه کرده است. دولت این کشور اعالم کرده به تمام 
نیروهای فعال در بیمارستان های عمومی این کشور و خانه های 

سالمندان واقع در مناطق آلوده، 1500 یورو پاداش می دهد.
ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه نیز وعده داده است که در 

بهداشت  برای سیستم  دولت  مدنظر  چهارچوب اصالحات 
عمومی، دستمزد کادر درمان را بطور قابل توجهی افزایش 

دهد.تسنیم

اعتراض کارکنان بخش بهداشت فرانسه:

 پول می خواهیم نه مدال

خبـر

پژوهشگران »دانشگاه هوکایدو« )Hokkaido University( ژاپن در 
 Paper( مطالعه اخیرشان موفق به توسعه یک دستگاه مبتنی بر کاغذ
Device( شده اند که به سرعت سطح لیتیوم خون را اندازه گیری می کند. 
به گزارش سپید به نقل از مدگجت، محققان ژاپنی یک دستگاه 
مراقبتی مبتنی بر کاغذ ایجاد کرده اند که می تواند سطح لیتیوم خون 
را اندازه گیری کند. این دستگاه می تواند به بیماران مبتال به اختالل 

دو قطبی کمک کند تا میزان لیتیوم خون خود را ردیابی کنند.
لیتیوم کربنات برای درمان اختالل دوقطبی مورد استفاده قرار می گیرد، 
اما باید با دقت مصرف شود؛ زیرا دامنه غلظتی که در آن دارو از 
نظر درمانی فعال است، به دامنه سمی آن نزدیک است. این بدان 
معنی است که بیماران برای اطمینان از این موضوع که دوز زیادی 
از این دارو را مصرف نمی کنند، می بایست به طور منظم  آزمایش 

خون انجام دهند.
نیاز  این آزمایش خون  انجام  در حال حاضر پزشکان برای 
از خون هر فرد دارند و تجهیزاتی که  به نمونه های زیادی 
برای انجام آزمایش به کار می روند نیز گران هستند و همه 

آزمایشگاه ها نیز نمی توانند این آزمایش را انجام دهند.
برای حل این مسئله، محققان ژاپنی یک دستگاه مبتنی بر کاغذ 
ارزان قیمت برای تشخیص لیتیوم خون ایجاد کرده اند که می تواند 
در مطب پزشک یا حتی در خانه توسط بیمار استفاده شود. دستگاه 
مذکور به چند قطره خون برای اندازه گیری لیتیوم خون نیاز دارد 

و از دو واحد تشکیل شده است. محققان با پوشاندن یک جوهر 
آبگریز بر روی کاغذ لکه دار پنبه ای با خلوص باال که دستگاه از 
آن ساخته شده است، سطحی را ایجاد کردند که به راحتی خون 
را جذب می کند و کار را برای کاربر راحت تر می کند. هنگامی که 
قطره خون به سطح اضافه می شود، فقط یک دقیقه طول می کشد 
تا دستگاه نتیجه را نشان دهد. از یک دوربین دیجیتال معمولی نیز 
می توان برای تصویربرداری از تغییر رنگ خون استفاده کرد که 
سپس آن تصویر توسط پزشک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. 
محققان اظهار کرده اند که دقت این آزمایش دقیقا همانند انجام 

آزمایش مذکور در آزمایشگاه های مجهز است.
»مانابو توکشی« )Manabu Tokeshi(، محقق این مطالعه گفت: »این 
وسیله یک روش جایگزین را برای نظارت منظم بر غلظت یون 
لیتیوم بیماران مبتال به اختالل دو قطبی فراهم می کند. امیدواریم در 
آینده یک برنامه مناسب برای گوشی های هوشمند نیز برای تجزیه 
و تحلیل تصویر خون تهیه کنیم تا خود بیماران بتوانند غلظت یون 

لیتیوم موجود در خون را بررسی کنند.«ایسنا

تالش محققان ژاپنی برای کمک به بیماران مبتال به اختالل دو قطبی

اندازه گیری »لیتیوم« خون تنها با یک دستگاه کاغذی


