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درموردکروناچهمیدانیم؟وچهنمیدانیم؟
در مدت حدود شش ماهی که از زمان شیوع 
کروناویروس جدید در جهان می گذرد، پزشکان 
و کارشناسان به اطالعات قابل توجهی در مورد 
بیماری ناشی از آن و درمان بیماران دست یافته اند. 
و  پزشکان  تاکنون  آنچه  سپید،  گزارش  به 
کارشناسان در مورد بیماری کووید-۱۹ و مقابله 
با آن بدست آورده اند شامل موارد زیر است: 

خون  لختگی  معرض  در  کووید-۱۹  بیماران 
قرار دارند و داروهای رقیق کننده خون می تواند 

کمک کننده باشد. 
کاهش  منظور  به  شکم  روی  بیمار  خواباندن 
فشار روی ریه ها می تواند نیاز به دستگاه تنفس 

مصنوعی را کاهش دهد. 
تنفسی  سیستم  آنکه  بر  عالوه  کروناویروس 
بروز  موجب  می کند،  درگیر  را  ریه ها  و 
جمله  از  بدن  اعضای  دیگر  در  مشکالتی 

تاکنون  می شود.  مغز  و  کلیه ها  کبد،  قلب، 
شده  ارائه  درمانی  روش های  امیدبخش ترین 
پالسمای  و  دگزامتازون  رمدیسیویر،  داروی 

اهدا شده از بیمار بهبودیافته کووید-۱۹ است. 
اعالم  در  و سرعت  گسترده  آزمایشات  انجام 
مراکز  روی  فشار  کاهش  به  می تواند  نتایج 

بین  در  اطالعات  اشتراک  کند.  کمک  درمانی 
سراسر  در  سالمت  متخصصان  و  کارشناسان 

جهان ضروری است. 
پیشگیری، نکته حیاتی و کلیدی است. رعایت 
بهداشت، استفاده از ماسک و حفظ فاصله گذاری 
اجتماعی در عموم مردم به پزشکان در راستای 

مقابله با این بیماری کمک می کند. 
به گزارش خبرگزاری رویترز همچنین مواردی 
وجود دارد که پزشکان همچنان در مورد آن ها 

بی اطالع هستند: 
کدام روش درمان از اثربخشی الزم برای بیمار 

برخوردار است؟ 
بیمار مبتال کووید-۱۹ در چه مدت زمانی بهبود 

پیدا می کند؟ 
این بیماری در طوالنی مدت چه اثراتی دارد؟ 

ایسنا

شرکت هندی باهارات بیوتک واکسن بومی کرونا را 
به زودی وارد آزمایش بالینی خواهد کرد. 

به گزارش سپید، شرکت باهارات بیوتک هند با 
استاندار  کنترل  مرکزی  سازمان  از  مجوز  کسب 
دارو های هند، واکسن بومی کرونای)کواکسین( را 
وارد مرحله آزمایش بالینی خواهد کرد. کواکسین 
نخستین کاندیدای واکسن بومی کووید ۱۹ برای 
دریافت تاییدیه در هند است. آزمایشات بالینی این 

واکسن قرار است از ژوئیه در سراسر هند آغاز شود. وی جی سومانی، رئیس کنترل مواد دارویی 
هندوستان، برنامه شرکت هندی را برای انجام کارآزمایی بالینی کواکسین در مرحله I و II را 
تأیید کرد. بهارات بیوتک با انتشار این خبر گفت: »این مجوز پس از ارائه نتایج  آزمایشات 
پیش بالینی واکسن که ایمنی و پاسخ ایمنی بدن را نشان می داد، صادر شد. واکسن هندی 
کرونا با همکاری موسسه ملی ویروس شناسی شورای تحقیقات پزشکی هند تهیه شده است.«
دیگر شرکت های توسعه یافته هندی در زمینه تولید واکسن کرونا از جمله زیدوس کادیال، 

موسسه سرم هند و به تازگی شرکت پاناسا بیوتک هنوز به نتایج موفقیت آمیزی نرسیدند. 
واکسن شرکت پاناسا به تازگی در مرحله مطالعات پیش بالینی است، اما واکسن دو شرکت 

دیگر در مرحله نامشخصی هستند و هنوز به نتیجه ای نرسیده اند.باشگاه خبرنگاران جوان

آمار  می دهد  نشان  انگلیس  در  بررسی  یک 
مرگ و میر ناشی از کرونا در کارگران و نگهبانان 
انگلیسی ۲ برابر پرستاران و پزشکان بوده است.
به گزارش سپید، یک بررسی آماری در کشور 
انگلیس به منظور برآورد میزان مرگ و میر ناشی 
از کرونا در مشاغل مختلف انجام شده تا خطرات 
این ویروس برای فعاالن مشاغل مختلف را 
ارزیابی کند. نتایج این تحقیق برای بررسی کنندگان 

تعجب آور بود چرا که نشان می دهد بر خالف تصوری که وجود دارد، آمار فوت ناشی از کرونا 
در کارگران کارخانه و نگهبانان امنیتی بیش از پرسنل بیمارستان شامل پزشکان و پرستاران است. 
این آمار نشان می دهد از از هر ۱00 کارگر کارخانه و نگهبان امنیتی 74 نفر در اثر کرونا 
فوت کرده اند؛ اما با وجود اینکه پرستاران و پزشکان در ارتباط مستقیم با بیماران مبتال به 

کرونا بوده اند نرخ مرگ و میر از هر ۱00 نفر 30 نفر بوده است. 
در واقع مرد های فعال در حوزه کارگری و نگهبانی دو برابر پرسنل بیمارستان در زمان شیوع 
ویروس کرونا در انگلیس فوت کرده اند. این تحقیقات تنها روی مردان صورت پذیرفته و 

هنوز آمار مرگ و میر زنان بررسی نشده است.تسنیم

مرگ و میر کارگران و نگهبانان انگلیسی پیشگامی هندی ها در تولید واکسن بومی کرونا 
بر اثر کرونا ۲ برابر پرسنل بیمارستان ها

خبـر

شماره ۱687 ۱۲ تیـر ۱3۹۹

کارشناسان هشدار دادند: »احتمال چهار برابر شدن آمار مرگ و میر 
ناشی از کروناویروس در آمریکای التین و منطقه کارائیب وجود دارد.«
به گزارش سپید، سازمان بهداشت »پان آمریکن« روز سه شنبه 
هشدار داد: »در شرایطی که قوانین و دستورالعمل های مرتبط با 
رعایت بهداشت عمومی به درستی اجرا نشود احتمال می رود 
شمار تلفات کروناویروس در آمریکای التین و منطقه کارائیب تا 

ماه اکتبر به 400 هزار نفر برسد.«
پیش بینی احتمال فوت 400 هزار نفر بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
نشان دهنده افزایش چهار برابری موارد فوتی در این منطقه است 
که به عنوان کانون اصلی همه گیری بیماری کووید-۱۹ شناخته 
شده است. بررسی ها حاکی از آن است که تاکنون حدود ۱۱4 

هزار نفر از بیش از ۲.5 میلیون مورد ابتال در این منطقه بر اثر ابتال 
به بیماری کووید-۱۹ جان خود را از دست داده اند. 

دبیر سازمان بهداشت پان آمریکن با بیان اینکه این انتظار وجود 
دارد که موارد فوت ناشی از بیماری کووید-۱۹ در آمریکای التین 
و منطقه کارائیب تا ماه اکتبر به بیش از 438 هزار نفر برسد، اظهار 
کرد: »الزم است تاکید شود که پیش بینی انجام گرفته در صورت 

تداوم روند فعلی محقق می شود.«
به گزارش مدیکال اکسپرس، بسیاری از کشورهای آمریکای التین 
از جمله برزیل که پس از ایاالت متحده در رتبه دوم از نظر تعداد 
مبتالیان و فوتی های کرونا قرار دارد با شیوع گسترده این بیماری 
و تالش برای مهار آن مواجه هستند. همچنین انتظار می رود طی 
۱5 روز آینده میزان شیوع کروناویروس در شیلی و کلمبیا به اوج 

خود برسد.ایسنا

احتمال افزایش ۴ برابری فوتی های کرونا در آمریکای التین


