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همدستی دیابت و کرونا در تهدید جان مبتالیان
دیابت لزوما احتمال بیشتر ابتال به کووید-19را ایجاد نمی کند، اما 
خطر ابتال به نوع شدید بیماری یا مرگ و میر بر اثر عارضه های 

بیماری را افزایش می دهد.
به گزارش سپید، افرادی که هم دیابت 1 و ۲دارند، به هیپرگلیسمی 

مبتال هستند یعنی گلوکز )قند خون( آنها باالست.
افراد مبتال به دیابت همچنین دارای التهاب بیشتری در سراسر 
بدنشان هستند که می تواند به کارکرد اندام آسیب وارد کند. در 
این میان کووید-19 نیز با التهاب همراه است، بنابراین ابتال به 

دیابت و ویروس کرونا می تواند خطرناک باشد.
همچنین بیشتر افراد مبتال به دیابت نوع ۲ دارای اضافه وزن و 
یا مبتال به چاقی هستند و مشخص شده است که چاقی عامل 

خطری برای کووید-19شدید است. البته داده ها نشان می دهد که 
افراد مبتال به دیابت که به کووید-19مبتال می شوند، در صورتی 
که سطح قند خون طبیعی تری داشته باشند، دارای نتیجه های بهتری 
خواهند بود. یک راه برای کنترل سطح قند خون از طریق رژیم 

خوراکی و ورزش است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
بیمارانی که دیابت یک و دو دارند، باید از یک رژیم خوراکی سالم 
پیروی کنند )میوه ها و سبزی های تازه ی بیشتر و کربوهیدرات های 
تصفیه شده کمتر( و پنج بار در هفته حداقل 30دقیقه ورزش هوازی 
داشته باشند. با گذشت زمان، یک رژیم خوراکی سالم و ورزش منظم 

همچنین می تواند منجر به کاهش وزن و کاهش سطح گلوکز شود.

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا از پیشگیری 90 تا 9۵ 
درصدی واکسن کرونا از ابتال به کووید19 خبر داد.

به گزارش سپید، مسعود مردانی اظهار کرد: »موارد ابتالی مجدد به 
کرونا در دنیا بسیار کم بوده است. اینکه برخی افراد حس می کنند 
دوباره کرونا گرفته اند دلیلش این است که کرونای آن ها هنوز به 

صورت کامل درمان نشده است.«
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ادامه داد: »واکسن کرونا 
می تواند بین 90 تا 9۵ درصد از ابتال به کرونا جلوگیری کند و حتی 
برخی از واکسن ها در افراد ناقل بدون عالمت از انتقال ویروس به 
سایرین نیز جلوگیری می کنند. نتایج یک تحقیق بین المللی که به 
تازگی منتشر شده نشان می دهد افرادی که به کرونا مبتال شده اند 
مخصوصا آن هایی که نوع شدید کرونا را گرفته و درمان شده اند، 
با آنتی بادی تولید شده در خونشان ۶ ماه، یک سال و شاید هم تا 

آخر عمر در برابر ابتال به این ویروس مقاوم می شوند.«
وی در ادامه درباره ابتالی مادر باردار به کرونا نیز توضیح داد: 
»بیماری آنفلوانزا خانم باردار و کودکان را در معرض خطر جدی 
قرار می دهد و ممکن است باعث از بین رفتن آن ها شود. به همین 
دلیل امسال برای اولین بار واکسن آنفلوانزا به صورت رایگان در 
مراکز بهداشتی- درمانی به آن ها تزریق شد، اما در مقابل ویروس 
کرونا به این صورت نیست و ابتال به کرونا به بانوان باردار آسیب 
جدی وارد نمی کند.« به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی 
بیان کرد: »مراجعه کنندگان بیماری کرونا به مراکز درمانی به نحو 
چشمگیری کاهش پیدا کرده است و حداقل برای یک سال آینده 

باید محدودیت ها را رعایت کنیم.«

مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا مطرح کرد

پیشگیری ۹۰ تا ۹۵ درصدی واکسن از ابتال به کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 1۲9۵0 مورد جدید کرونا 
در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز شنبه تا یک شنبه 
9 آذر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 1۲ هزار و 
9۵0 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و ۷9۵ نفر از آنها بستری شدند.« الری گفت: »مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به 9۴8 هزار و ۷۴9 نفر رسید.«
وی افزود: »متاسفانه 389 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۴۷ هزار و 8۷۴ نفر رسید.«

الری ادامه داد: »خوشبختانه تا کنون ۶۵8 هزار و ۲9۲ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.«

وی گفت: »۵8۵9 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: »تا کنون ۶ میلیون و 81 هزار 
و 9۵۲ آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، استان های تهران، اصفهان، 
قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، 
اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، 
زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، 

البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، 
یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند. الری همچنین گفت: 
»استان های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در 
وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.« الری درباره وضعیت کرونا در 
استان قزوین گفت: »نمودار موارد بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا 
در استان قزوین، در هفته های اخیر با اندکی فراز و فرود دارای روند 
صعودی بوده است و در حال حاضر شهرستان های البرز و قزوین 
در این استان، در وضعیت قرمز، یعنی خیلی پرخطر، شهرستان های 
آبیک، بویین زهرا و تاکستان در وضعیت نارنجی یعنی پرخطر و 

آوج در وضعیت زرد یعنی با خطر متوسط بیماری قرار دارند.«
وی افزود: »در هفته اول آذرماه بروز هفتگی موارد مثبت بستری 
در استان قزوین با افزایش نسبت به هفته ماقبل، حدود 19.۵ نفر به 
ازای هر 100 هزار نفر جمعیت گزارش شده است و بروز هفتگی 
موارد مرگ و میر ناشی از بیماری در هفته اول آذر ماه حدود ۴۵ 
نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت گزارش شده است که 

میانگین بروز در این شاخص باالتر از میانگین کشوری است.«
الری ادامه داد: »اکنون ۵1۷ بیمار قطعی مبتال به کرونا در بیمارستان ها 
و مراکز درمانی قزوین بستری هستند که 11۵ نفر از این عزیزان به 
علت شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت های ویژه قرار دارند.«

وی گفت: »از ابتدای شیوع بیماری در استان قزوین بیش از ۵۴ 
هزار تست آزمایشگاهی از افراد دارای عالئم بیماری انجام شده 
که امیدواریم با کمک و همراهی مسئولین شاهد افزایش تعداد 

تست های روزانه در این استان باشیم.«
الری ادامه داد: »در عین حال متاسفانه علی رغم توصیه های اکید 
مسئوالن بهداشتی استان قزوین، برگزاری مراسم های تشییع و 
ترحیم از مشکالت اصلی مدیریت اپیدمی بیماری در استان قزوین 
گزارش شده است و امیدواریم مردم این استان با پرهیز از رفتارهای 
اجتماعی خطر آفرین یاری گر همکاران ما در کادر بهداشت و درمان 

استان در مهار و کنترل بیماری باشند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی 1۲۹۵۰ بیمار جدید کووید1۹


