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پزشکان اطفال در آمریکا:  خبـر

شماره 1756 3 مهر 1399

واکسن کووید-۱۹ روی کودکان آزمایش شود
پزشکان اطفال در آمریکا خواستار شروع انجام آزمایش واکسن 

کووید-19 روی کودکان شدند. 
به گزارش سپید، با افزایش موارد فوت ناشی از کرونا در ایاالت متحده 
و مرگ بیش از ۲۰۰ هزار نفر در این کشور گروهی از متخصصان 
بیماری های عفونی کودکان خواستار انجام آزمایش واکسن کووید-19 
برای کودکان شدند. این گروه از متخصصان بیماری های عفونی 
کودکان در ایاالت متحده اظهار داشتند: »در کشور سه آزمایش واکسن 
کروناویروس برای بزرگساالن در مقیاس بزرگ در حال انجام است اما 
تاکنون آزمایش واکسن این بیماری روی کودکان آغاز نشده است.«

بودی کریچ متخصص بیماری های عفونی در کودکان در دانشگاه 

وندربیلت آمریکا گفت: »اگرچه آزمایش واکسن کووید-19 برای 
بزرگساالن و افراد مسن با سرعتی بی سابقه در حال انجام است 
اما هنوز انجام این آزمایشات روی کودکان آغاز نشده است.« وی 
افزود: »به جای منتظر ماندن برای تولید واکسن موثر برای بزرگساالن 
الزم است اقداماتی برای ارزیابی عملکرد واکسن روی نوجوانان و 
سنین پایین تر هم در نظر گرفته شود.« به گزارش شبکه خبری سی 
ان ان، سخنگوی شرکت داروسازی Pfizer گفته است: »در حال 
انجام فعالیت هایی برای شروع مطالعه روی کودکان هستیم.« همچنین 
شرکت داروسازی Moderna در آمریکا از آغاز انجام تحقیقات 

واکسن کرونا روی کودکان در آینده نزدیک خبر داده است.ایسنا

گزارش ها حاکی از آن است دخانیات عامل ۲۰ درصد از موارد 
مرگ و میر ناشی از بیماری سرخرگ کرونری است. 

به گزارش سپید، در گزارش منتشر شده توسط سازمان جهانی 

بهداشت، اتحادیه جهانی قلب و دانشگاه نیوکاسل استرالیا در آستانه 
۲9 سپتامبر روز جهانی قلب آمده است: »هر سال 1.9 میلیون نفر 
بر اثر بیماری قلبی ناشی از مصرف دخانیات جان خود را از دست 
می دهند.« نویسندگان این گزارش با بیان اینکه این رقم معادل یک 
پنجم از تمامی موارد مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی است، اظهار 
داشتند: »تمامی مصرف کنندگان دخانیات باید استعمال آن را ترک 

کنند تا به عارضه حمله قلبی دچار نشوند.«
در این گزارش تاکید شده است: »مصرف کنندگان دخانیات بیشتر 
از افراد غیر سیگاری احتمال دارد در سنین پایین دچار مشکالت 
قلبی عروقی شوند.« مصرف تنها چند نخ سیگار در روز یا قرار 
گرفتن در معرض دود سیگار خطر ابتال به بیماری قلبی را افزایش 
می دهد. هرچند، درصورتیکه مصرف کنندگان دخانیات به ترک 

فوری سیگار اقدام کنند خطر ابتال به بیماری قلبی پس از گذشت 
یک سال حدود 5۰ درصد کاهش پیدا می کند. 

همچنین در این گزارش آمده است که دخانیات بدون دود عامل 
مرگ ساالنه ۲۰۰ هزار نفر بر اثر بیماری سرخرگ کرونری است. 
سیگارهای الکترونیکی نیز فشار خون را افزایش داده و خطر ابتال 

به بیماری قلبی عروقی را بیشتر می کنند. 
به گزارش سایت اطالع رسانی سازمان جهانی بهداشت، عالوه بر 
این، فشار خون باال و بیماری قلبی خطر ابتال به بیماری کووید-19 
را افزایش می دهد. مطالعه اخیر سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد 
در میان فوتی های ناشی از کووید-19 در ایتالیا 67 درصد دچار 
عارضه فشار خون باال بوده و در اسپانیا نیز ۴3 درصد از بیماران 

کووید-19 به بیماری قلبی نیز مبتال بوده اند.ایسنا

دخانیات عامل ۲۰ درصد از مرگ ومیرهای ناشی از بیماری سرخرگ کرونری

معاون درمان وزارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
»برای تکمیل طرح های حوزه بهداشت و درمان و تجهیزات کامل 

بیمارستان های کشور 1۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی در حاشیه بازدیدی سرزده از 
بیمارستان شهید بهشتی کاشان افزود: »بخشی از اعتبارها ارزی است 
که با قول مساعد رئیس جمهوری با ارز متعارف برای خرید دارو، 

لوازم مصرفی و مواد اولیه  داروسازی اختصاص می یابد.«
وی بیان کرد: »برای ورود تجهیزات سرمایه ای که در کشور نیز 
تولید نمی شود، ارز جداگانه ای اختصاص خواهد یافت.« جان بابایی 
از افزایش بین ۸ تا 1۰ هزار تخت در بیمارستان های کشور خبر داد 
و اضافه کرد: »این طرح ها با تامین منابع مالی در حال اتمام است.«

وی اظهارداشت: »همزمان با شیوع بیماری کووید- 19 زیرساخت های 
بیمارستان ها توسعه یافت و نزدیک به ۲ هزار دستگاه ونتیالتور )کمک 
تنفسی( بین دانشگاه های علوم پزشکی توزیع شد تا مرکزهای درمانی 
تخت های آی سی یو را افزایش دهند.« جان بابایی یادآور شد: »هم اکنون 
9۰ درصد از تجهیزات بیمارستانی در داخل کشور تولید می شود و 
این مهم موجب افتخار است.« وی همچنین شمار تخت های  بخش 
مراقبت های ویژه در بیمارستان های دولتی کشور را پیش از شیوع 
کرونا پنج هزار و 6۰۰ تخت برشمرد و گفت: »سه هزار و 5۰۰ 

تخت دیگر تا پایان سال به تدریج به شمار آنها افزوده می شود.«
معاون درمان وزارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره 
به اینکه بخشی از بیماری ها را می توان با درمان از راه دور مدیریت 
کرد، اظهار داشت: »در اجرای این طرح در برخی مناطق که امکانات 
پزشکی زیاد نیست و به عنوان نمونه تصویربرداری یا برخی پزشکان 
متخصص وجود ندارد، می توان معاینه، مشاوره و حتی خدمات 
سی تی اسکن، تصویربرداری و آزمایش ها را از سوی یک پزشک 

از راه دور انجام داد.«
به گفته وی، این طرح برای نخستین بار در نقاط محروم کشور از 
جمله زابل و هیرمند در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایالم 
و بوشهر، لرستان و حتی در تهران در بخش خدمات قلب و عروق در 
حال انجام است که اجرای کامل این طرح موجب جلوگیری و کاهش 
مراجعه های غیرضروری مردم به درمانگاه ها و بیمارستان ها می شود.

جان بابایی در ادامه با بیان اینکه از ۲ هفته گذشته به صورت تدریجی 
شاهد روند رو به افزایش میزان بستری بیماران مبتال به کووید 19 در 
کشور هستیم، گفت: »متاسفانه شمار بستری ها در برخی استان ها به 
۲ تا 3 برابر افزایش یافته و به همین نسبت میزان بیماران بدحال در  

بخش های آی سی یو باال رفته است.«
وی علت این افزایش را تجمع های بی مورد و مسافرت های غیرضرور 

دانست و اظهار داشت: »خانواده هایی که دستورالعمل های بهداشتی 
را رعایت کردند در آتش کسانی که رعایت نکردند، سوختند.«

معاون درمان وزارت، بهداشت تاکید کرد: »تا وقتی این بیماری در 
جامعه وجود داشته باشد و برخی رعایت کنند و برخی رعایت 
نکنند، در عمل گروهی که مراعات نمی کنند، موجب شیوع ویروس 
می شوند.« وی بیان کرد: »هنوز تغییری در ماهیت ویروس کرونا 
صورت نگرفته است که ضعیف تر شده باشد، این بیماری مرگ و 
میر ایجاد می کند و به هر نسبتی که شمار بستری ها در بیمارستان ها 
افزایش یابد، به همان نسبت بستری در بخش آی سی یو اضافه می شود 
و میزان مرگ  و میر نیز افزایش می یابد.« جان بابایی در ادامه هدف 
از سفر به کاشان را تکریم کادر درمان، پرستاران و پزشکان ذکر کرد 
و گفت: »بررسی شرایط جدید بیماران بستری در این شهرستان به 
نسبت ۲ هفته گذشته نزدیک سه برابر افزایش یافته و رسیدگی به 
مشکالت و کمبودها از دیگر هدف های این سفر است.« وی همچنین 
از تجهیز بیمارستان ثامن در منطقه کاشان خبر داد و افزود: »با تجهیز 
این بیمارستان، ظرفیت بیشتری به چرخه درمان افزوده خواهد شد.«

به گزارش ایرنا، جمعیت نزدیک به 5۰۰ هزار نفری شهرستان های 
کاشان و آران و بیدگل، زیر پوشش بهداشتی و درمانی دانشگاه 

علوم پزشکی کاشان قرار دارند.

معاون درمان وزارت، بهداشت: 
۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرح های حوزه بهداشت و درمان نیاز است


