
یک نظریه عجیب از سوی پزشکان ایتالیایی: 

ویروسکروناباکتریاستوبهآنتیبیوتیکهاپاسخمیدهد
پزشکان ایتالیایی از طریق کالبد شکافی اجساد بیماران 
مبتال به کرونا مدعی شدند که کرونا یک باکتری است. 
به گزارش سپید، پزشکان ایتالیایی بر خالف توصیه 
سازمان جهانی بهداشت مبنی کالبد شکافی نکردن 
بیمارانی که بر اثر ویروس کرونا جان خود را از 
دست دادند، اقدام به کالبد شکافی ۱۰۰ بیمار مبتال 
به کرونا کردند، در این مطالعه متخصصین ایتالیایی 
با کالبد شکافی ۱۰۰ بیمار مبتال به کرونا دریافتند 
ویروس کرونا، باکتری است و به آنتی بیوتیک ها پاسخ 
می دهد، همچنین با ضد انعقاد کننده ها، می توانند 

بیماران مبتال به کرونا را درمان کنند.
این پزشکان ایتالیایی مدعی شدند دلیل اصلی مرگ 
بیماران مبتال به کرونا، مشکالت تنفسی نیست، 
بلکه لخته شدن خون است که باعث مختل شدن 
اکسیژن رسانی به اندام ها و در نهایت مرگ این 
بیماران می شود. آنها معتقدند که بیماران مبتال به 
کرونا به آسانی با آسپرین و داروی رقیق کننده 

خون درمان می شوند.
این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت، 
ذات الریه یا عفونت ریه را دلیل اصلی مرگ بیماران 

مبتال به کووید-۱۹ اعالم کرده است.
آگنس لی، مدیر پزشکی برنامه ترومبوز در دانشگاه 
بریتیش کلمبیا در ونکوور گفت: »لخته شدن خون 
در بسیاری از بیماران مبتال به کرونا ایجاد می شود 
اما ما از آسپرین یا دارو های ضدانعقاد خون برای 
درمان عفونت استفاده نمی کنیم زیرا این روش درمان 
برای پیشگیری از لخته شدن خون است، لخته شدن 
خون از عوارض بیماری کووید ۱۹ و عفونت های 
شدید است و دارو های ضد انعقاد خون برای کمک 

به درمان این عارضه استفاده می شوند.«
به گفته اسکات کاتز، استاد بالینی دانشکده پزشکی 
دانشگاه ایالتی وین، گزارش های زیادی مبنی بر لخته 
شدن خون در بیماران مبتال به کرونا منتشر شده 
است اما نمی دانیم که علت آن خود ویروس است 
یا برای افرادی است که به شدت به این ویروس 
مبتال هستند. طبق این گزارش هنوز مشخص نیست 
که در رگ های خونی چه تعداد از بیماران، لخته های 
خونی ایجاد شده است اما مطالعات قبلی از چین، 

اروپا و ایاالت متحده آمریکا نشان می دهد که این 
لخته های خونی در ۲۰ تا ۳۰ درصد بیماران مبتال به 
کرونا ایجاد می شود و پزشکان برای پیشگیری از لخته 
شدن خون از دارو های رقیق کننده استفاده می کنند.
سازمان جهانی بهداشت به بیمارستان ها و کادر 
پزشکی توصیه کرده است که در روند درمانی افراد 
مبتال به کرونا از دوز پایین »هپارین« استفاده کنند تا 

از لخته شدن خون جلوگیری شود.
مرگ و میر ناشی از لخته شدن خون در بیماران مبتال 
به کرونا کمتر از ۲۰ درصد است که منجر به نارسایی 
اندام های حیاتی و در نهایت مرگ می شود؛ بنابراین 
این ادعای پزشکان ایتالیایی که می گویند لخته خون، 
دلیل اصلی مرگ در بیماران مبتال به کروناست، کامال 
اشتباه است. بر این اساس نارسایی ریه، دلیل اصلی 

مرگ ومیر ناشی از ویروس کرونا است.
به گفته این پزشکان این تحقیق علی رغم گفته چین 
و سازمان جهانی بهداشت مبنی بر انجام ندادن کالبد 
شکافی بر روی اجساد بیماران مبتال به کرونا توسط 

آسیب شناسان ایتالیایی انجام شد.
سازمان جهانی بهداشت قانونی مبنی بر خالف کالبد 
شکافی ندارد اما این سازمان درباره کالبد شکافی 

اجساد بیماران مبتال به کرونا توصیه هایی کرده است، 
به گفته این سازمان کالبد شکافی با رعایت اقدامات 
ایمنی، قابل انجام است، این ادعا های اخیر پزشکان 
ایتالیایی که در فضای مجازی سر و صدا کرده است، 
برخی از متخصصان و پزشکان را وادار کرد تا صحت 

و سقم این اطالعات را مشخص کنند.
به گفته شاراد جاشی متخصص ریه بیمارستان مکس، 
این ادعا که کرونا »ویروس نیست و باکتری است«و 
دارو های ضدالتهابی و آنتی بیوتیک ها می توانند آن را 
درمان کنند، کامال اشتباه است. انتشار این اطالعات 
غلط در فضای مجازی برای گمراه کردن مردم درباره 

این بیماری است.
به گفته اورلیو سونزوگنی، آسیب شناس در بیمارستان 
برگامو، مطمئناً آنتی بیوتیک ها هیچ تاثیری در برابر 

کووید- ۱۹ ندارند.
تجویز آنتی بیوتیک به بیماران کرونایی برای درمان 
کووید-۱۹ نیست بلکه برای درمان عفونت هایی 
استفاده می شود که هم زمان با ابتال به این ویروس 
در بدن فرد ایجاد می شود. این مطالعه ادعا کرده 
است که دستگاه های تنفس مصنوعی »ونتیالتور« 
و آی سی یو برای بیماران مبتال به کرونا الزم نیست 

و آسپرین و ضد انعقادکننده ها به راحتی می توانند 
برای درمان این ویروس جایگزین شوند.

براساس این گزارش پزشکان به دنبال راه های جدید 
و کم تهاجمی برای درمان این ویروس هستند اما 
نمی توانند عفونت را با استفاده از داروی ضدانعقاد 
خون درمان کنند و این ادعا که برای درمان بیماران 
مبتال به کرونا نیازی به دستگاه  تنفس مصنوعی یا 
مراقبت های ویژه پزشکی نیست، شک برانگیزترین 

اطالعات پزشکان ایتالیایی است.
از  افراد مبتال به کرونا که  به گفته  کادر درمان، 
اندام های  نارسایی  یا  تنفسی  حاد  بیماری های 
حیاتی رنج می برند، معموال با استفاده از دستگاه  
تنفس مصنوعی یا مراقبت های ویژه پزشکی درمان 
شده اند؛ با این حال همه مبتالیان به کرونا به دستگاه  

تنفس مصنوعی یا بستری در ICU نیاز ندارند.
بنابر ادعای دروغین این پست، ایتالیا خواستار این 
است که بیل گیتس و سازمان جهانی بهداشت برای 
این جنایت شان علیه جامعه بشریت به دلیل گمراه 
کردن، سواستفاده و انتشار ندادن اطالعات برای نجات 
جان مردم جهان پاسخگو باشند، اما دولت چنین 

درخواستی نکرده است. باشگاه خبرنگاران جوان

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: »خطر ابتال به بیماری هایی 
مانند کووید-۱۹ در میان افراد سیگاری به  مراتب بیشتر است. «

به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت به مناسبت »روز جهانی بدون 
دخانیات« می گوید: »ساالنه بیش از هشت میلیون نفر به دلیل استفاده 
از تنباکو جان خود را از دست می دهند و خطر ابتال به بیماری هایی 

مانند کووید-۱۹ در میان افراد سیگاری به مراتب بیشتر است.«
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: »صنعت دخانیات جوان تر ها 
را هدف قرار می دهد تا آن ها را جایگزین کسانی کند که به دلیل 
استفاده از تنباکو جان خود را از دست می دهند، تا به این شکل 

همچنان به کسب درآمد ادامه دهد.«
غیرمستقیم، به دلیل استنشاق دود سیگار افراد سیگاری، می میرند.« این سازمان می گوید: »بیش از یک میلیون نفر نیز هر سال به طور 

این نهاد بین المللی همچنین یادآوری می کند که نیکوتین موجود 
در سیگار های الکترونیکی، به شدت اعتیادآور است و می تواند به 
رشد مغز در افراد جوان تر، آسیب برساند. این سازمان افزوده است 
که استفاده از قلیان همان قدر خطرناک است که دیگر شکل های 

استفاده از تنباکو، و از عوامل سرطان به شمار می رود.
به گفته سازمان جهانی بهداشت، سیگاری ها و کسانی که تنباکو 
مصرف می کنند ممکن است بیشتر از دیگران به موارد شدیدتر 
کووید-۱۹، بیماری ناشی از ویروس کرونای جدید، دچار شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان روز جهانی بدون دخانیات، 
روزی ا ست برای جلب توجه مردم به آسیب های ناشی از 

تنباکو و تشویق به ترک آن.

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد 
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