
که  می کند  تایید  جدید  مطالعه  یک 
بارداری به طور قابل توجهی احتمال 
پیامدهای ویرانگر کووید۱۹ را افزایش 

می دهد.
از  ناشی  عوارض  سپید،  گزارش  به 
کروناویروس برای زنان باردار می تواند 
شامل حمله قلبی، آریتمی، نارسایی قلبی 
و عالئم طوالنی مدت باشد که ممکن 
است تشخیص آنها از سایر عوارض 
قلبی در دوران بارداری دشوار باشد. 
تخمین زده می شود که حمالت قلبی 

در ۱۲ درصد از بیماران رخ دهد.
»جوآن بریلر«، متخصص قلب و عروق 
از دانشگاه ایلینوی شیکاگو گفت: »افراد 
باردار باید بدانند که در معرض خطر 
ابتال به عفونت شدید کووید۱۹ از جمله 
بستری شدن در بخش ICU، عوارض 
قلبی، نیاز به مراقبت های ویژه و مرگ 

برای بیمار یا جنین هستند.«
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 

زنان  که  است  دریافته  متحده  ایاالت 
باردار در معرض خطر ابتال به عفونت 
شدید کووید )۱۰ درصد(؛ پذیرش در 
ICU )۴ درصد(، نیاز به تهویه مکانیکی 

 ۰.۲( ECMO و استفاده از )۳ درصد(
درصد( در مقایسه با زنان دیگر هستند.

همچنین، زنان باردار مبتال به کووید در 
معرض خطر بیشتر زایمان زودرس و 

مرده زایی قرار دارند. محققان دریافتند 
۳۳ درصد از نوزادان متولد شده از زنان 
مبتال به کووید باید در بخش مراقبت های 

ویژه نوزادان بستری شوند.مهر

مطالعهایدیگرنشانمیدهد

کووید ۱۹ برای زنان باردار خطرناک است
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برنامه کانادا برای واکسیناسیون علیه آبله میمونی
»ترزا تام«، رئیس بهداشت عمومی کانادا 
از  بیش  این کشور  که دولت  کرد  اعالم 
را   Imvamune واکسن  دوز  هزار   ۹۹
برای مراکز واکسیناسیون علیه آبله میمونی 
این کشور  مناطق مختلف  استان ها و  در 

تامین کرده است.
به گزارش سپید، به گفته این مقام بهداشتی 
تا  نفر  هزار   ۵۰ از  بیش  کانادا، همچنین 
این  علیه  کشور  این  در  اوت   ۱۱ تاریخ 

شده اند. واکسینه  بیماری 
که  گفت  بیانیه ای  در  همچنین  تام  ترزا 
با  مقابله  برای  ویژه  مشورتی  کمیته  یک 
از  بیش  آنچه  مشابه  میمونی،  آبله  شیوع 
این  در  کووید۱۹  برای  پیش  سال  دو 
کشور به وجود آمد، تشکیل شده است.

روز  تا  کانادا  عمومی  بهداشت  آژانس 
میمونی  آبله  به  ابتال  مورد   ۱۰۵۹ جمعه 

را در این کشور تایید کرد.
بستری  مورد   ۲۸ گزارش ها،  اساس  بر 
این  به  ابتال  از  ناشی  نیز  بیمارستان  در 
بیماری در این کشور گزارش شده با این 
حال هنوز هیچ مورد مرگ ناشی از این 

است. نشده  ثبت  بیماری 
تام  ترزا  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 

همچنین اظهار کرد که هر کسی می تواند 
به  را  آن  و  شده  مبتال  میمونی  آبله  به 

مردم  همه  از  ما  کند.  منتقل  افراد  دیگر 
می خواهیم نسبت به عالئم آبله میمونی و 

راه های کاهش خطر ابتال به این بیماری و 
انتقال آن به دیگر افراد، آگاه باشند.ایسنا

جهان


