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تست های تشخیص کرونا   چقدر اعتبار دارند؟ 
یک متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری 
با بیان اینکه میزان حساسیت و ویژگی تست های 
تشخیص کرونا با یکدیگر متفاوت است، استفاده 
از سی تی اسکن را به علت قیمت مناسب و 
حساسیت باال رایج ترین روش تشخیص کرونا 

در کشور عنوان کرد. 
به گزارش سپید، شروین شکوهی درباره انواع 
آزمایش های تشخیص کرونا توضیح داد: »یکی 
از تست هایی که از ابتدای شیوع کرونا استفاده 
می شد، تست ملکولی » RT_PCR« است که با 
نمونه گیری از حلق، بینی و یا از طریق »برونوسکپی« 
انجام می شود و احتمال مثبت شدن تست در هر 

یک از این روش ها با دیگری متفاوت است.«
وی با اشاره به اهمیت میزان حساسیت و ویژگی 
تست های کرونا اظهار کرد: »در حساسیت یک 
تست، نتیجه منفی و در ویژگی تست ها نتیجه 

مثبت اهمیت دارد.« 
شکوهی با بیان اینکه تست های یاد شده ویژگی  
باالیی دارند، گفت: »اما میزان حساسیت این نوع 
تست ها با یکدیگر متفاوت است. به عنوان نمونه 
میزان حساسیت تست ملکولی » RT_PCR« که 
برای تشخیص کووید 19 نمونه آن از حلق گرفته 
می شود 3۰ درصد، بینی 6۰ درصد و حساسیت 
تستی را که نتیجه آن از طریق نمونه برونوسکپی 
بررسی می شود، بیشتر از نمونه حلق و بینی است.«
این متخصص درباره معنای حساسیت تست ها 
توضیح داد: »برای مثال اگر گفته می شود میزان 
حساسیت یک تست 3۰ درصد است و نتیجه آن 
تست منفی شده، به این معناست که 3۰ درصد 
می توان گفت که یک بیمار مبتال به کووید 19 
نیست و درباره 7۰ درصد احتمال آن نمی توان 

صحبتی کرد.«
 »RT_PCR « شکوهی با بیان اینکه تست مولکولی

در ابتدای شیوع بیماری به علت در دسترس نبودن، 
گران قیمتی و میزان پایین حساسیت چندان توسط 
پزشکان مورد استفاده قرار نگرفت، افزود: »پزشکان 
به همین خاطر برای تشخیص کرونا از سی تی 
اسکن که حساسیت قابل قبولی دارد و با کم کردن 
اشعه، برای بیمار مشکل چندانی ایجاد نمی کند 
و قیمت مناسبی دارد، استفاده بیشتری می کنند.«
سینه  از  ساده  عکسبرداری  اینکه  بیان  با  وی 
حساسیت و ویژگی باالیی ندارد، گفت: »تست 
دیگری که اخیرا رایج شده و به دنبال حذف آن 
هستیم، تست »سرولوژی« است که بسیاری از 
کسانی که برای تشخیص کرونای بیمار از این تست 
استفاده می کنند، توانایی معنا کردن آن را ندارند.«
این متخصص با بیان اینکه این نوع تست، مثبت 
و منفی کاذب زیادی دارد و کاربرد قابل قبولی در 
تشخیص بیماری ندارد، گفت: »کاربرد این تست 

آن است که از طریق آن تشخیص داده شود چه 
کسانی در گذشته به این ویروس آلوده شده اند.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی افزود: »البته تست های دیگری نیز برای 
تشخیص کرونا وجود دارد که در کشور ما از 
آن ها استفاده نمی شود، با این حال هیچ یک از 
به  ابتال  یا عدم  ابتال و  این تست ها نمی توانند 

کرونا را قطعی ثابت کنند.«
شکوهی درباره افرادی که بدون داشتن عالمت 
بیماری اقدام به انجام تست کرونا می کنند، توضیح 
داد: »انجام چنین تست هایی در صورتی مطلوب 
است که بعد از مشخص شدن نتیجه تست، قدرت 
و اراده ای برای انجام اقدامات الزم وجود داشته 
باشد.« وی ادامه داد: »هرچقدر تست های بیشتری 
انجام شود مبتالیان بی عالمت بیشتری شناسایی 
می شوند، اما شناسایی این افراد به تنهایی کافی 

نیست و این موضوع زمانی کارایی دارد که فرهنگ 
فرد مبتال به سطحی رسیده باشد که مساله قرنطینه 
را رعایت کند و یا اینکه ارگان های مربوطه این 
قدرت را داشته باشند که فرد مبتال را ملزم به 

رعایت قرنطینه کنند.« 
این متخصص در ادامه با بیان اینکه عالئم ابتال به 
کووید 19 از ابتدای شیوع تا کنون تغییر چندانی 
تعداد  که  »زمانی  داد:  توضیح  است،  نکرده 
مبتالیان افزایش یابد، تظاهرات نادر بیماری نیز 
دیده می شود. در حال حاضر تعداد مبتالیان به 
این بیماری در دنیا به میلیون ها نفر رسیده است، 
لذا مشاهده عالئم گوناگون و متنوع این بیماری 

ناشی از افزایش شمار مبتالیان است.«
این متخصص با بیان اینکه در حال حاضر عالئم 
گوارشی از نشانه های ابتال به کرونا به شمار می آید، 
گفت: »در اوایل شیوع اپیدمی عارضه های گوارشی 
را به عنوان عالئم کرونا تلقی نمی کردیم، اما رفته 
رفته دیده شد که مشکالت گوارشی نیز می تواند 

نشانه کرونا باشد.«
شکوهی افزود: »این بدان معناست که اگر چهار 
ماه پیش کسی بدون تنگی نفس و تب با عالئمی 
مانند اسهال و حساسیت پوستی به مراکز درمانی 
مراجعه می کرد، از وی تست کرونا گرفته نمی شد، 
اما در حال حاضر با توجه به سطح انتقال بیماری 
در کشور اگر کسی با همین شرایط به پزشک 

مراجعه کند، از وی تست گرفته می شود.«
به گزارش ایسنا، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: »علت اینکه برخی 
تصور می کنند عالئم بیماری تغییر کرده، این است 
که در اوایل اطالعات درباره عالئم بالینی بیماری 
کافی نبود که البته هنوز هم کافی نیست و ممکن 
است سه ماه آینده نسبت به اکنون اطالعات خیلی 

بیشتری از بیماری کرونا داشته باشیم.«

خبـر

مدیرکل آموزش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: 
»در مبارزه با کرونا مسئوالن و مردم نباید درون گرا یا برون گرا 
باشند و این ویروس را دست کم گرفت، بلکه باید نحوه زندگی 

با آن را به جامعه آموزش داد.«
به گزارش سپید، فرشته سادات شجاعی با بیان اینکه مسئوالن باید 
بحران بوجود آمده کویید 19 را در کشور به یک فرصت تبدیل 
کنند، اظهار داشت: »باید با مدیریت صحیح این بحران، برای دوره 
پسا کرونا برنامه داشت. روحیه نشاط و سرزندگی را در جامعه 
باال برد. در زمان شیوع بیماری همدلی و استحکام مردم ایران را 
شاهد بودیم که در هیچ کجای جهان نظیر نداشت و در مقابل 
اگر اضطراب و نگرانی مردم در مقابله با این ویروس طوالنی 
شود خطرات به مراتب مخرب تر در جامعه شاهد خواهیم بود.«
وی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و صدا و سیما 
ظرفیت باالیی برای کاهش اضطراب و استرس مردم در مقابله 
با کرونا دارند، افزود: »تاجایی که ممکن است کتابخانه ها و 
مراکز فرهنگی، سینماها، سالن های تئاتر در فضاهای امن، ساخت 

فیلم های شاد و سرگرم کننده باید برای مردم و جامعه با توجه 
به رعایت دستورالعمل های بهداشتی درنظر گرفته شود تا ضمن 
بازآموزی سبک زندگی با کرونا، مهارت های در خانه ماندن را 
به آنان بیاموزیم.« شجاعی اظهار داشت: »در زمان بحران کرونا 
تداوم گردش کار در کشور بخصوص در ادارات باید انجام 
شود و از این رو با ایجاد زیرساخت ها دورکاری خیلی خوب 
می توان از ابتال به بیماری کاست و در این روش حضور فیزیکی 
الزم نیست و باید ترتیبی اتخاذ کرد تا کارمندان از کار در زمان 
دورکاری لذت ببرند و به این نحو هم فاصله فیزیکی رعایت 
می شود و در مجموع اضطراب آلوده شدن به بیماری در بسیاری 

از اقشار مختلف مردم کاهش می یابد.«
وی ویروس کرونا را بسیار خطرناک توصیف کرد و افزود: 
»این بیماری فرصت طالیی در اختیار مسئوالن قرار داده که 
می توان با عاقبت اندیشی های صحیح، عاقبت بخیری را برای 

جامعه به ارمغان آورد.« 
به گزارش ایرنا، این روانشناس بالینی با بیان اینکه باید استحکام 

خانواده ها را در این مقطع حساس تقویت کرد، گفت: »هسته 
با  می توان  رو  این  از  است،  مهم  خیلی  جامعه  در  خانواده 
از نظر کارشناسان و صاحب نظران، روانشناسان و  استفاده 
روانپزشکان در این زمان، اوقات خوبی را برای مردم فراهم 
کرد تا ضمن کاهش اضطراب با امیدواری برای زندگی در 

دوره پسا کرونا برنامه ریزی کنند.«

مدیرکل آموزش سازمان نظام روانشناسی: 

سبک زندگی با کرونا را به مردم آموزش دهیم


