و اطالعاتــی اســت کــه ایــن روزهــا دســت بــه
یشــود .در ایــن میــان ،آنچــه مهــم
دســت م 
اســت ،دریافــت اطالعــات دقیــق و معتبــری
اســت کــه مبتنــی بــر شــناخت آزمایشــگاهی
ویــروس باشــد چــرا کــه هــر لحظــه ممکــن
سهــا بــه شــکلی جدیــد
اســت ایــن ویرو 
نبــاره ،واحــد پیشــگیری
جهــش بیابنــد .در ای 
و کنتــرل عفونــت بیمارســتان فــوق تخصصــی
رضــوی بــا جم ـعآوری و ترجمــۀ دســتورالعمل
مراقبــت ،تشــخیص ،درمــان و ارائــۀ خدمــات
بالینــی و ارجــاع بیمــاران مشــکوک ،محتمــل
نمــاه
و قطعــی عفونــت ایــن ویــروس کــه بهم 
جــاری در چیــن تدویــن و منتشــر شــده،
نســبت بــه اطالعرســانی دقیــق بــه مــردم و
کادر درمــان کشــورمان اهتمــام ورزیــده اســت.
در ایــن مقالــه و در ادامــۀ مطلبــی کــه هفتــۀ
گذشــته دربــارۀ پیشــگیری از ابتــا بــه ایــن
ویــروس در هفتهنامــه حــرم منتشــر کردیــم،
ا کنــون جدیدتریــن اطالعــات را در اختیــار شــما
خواننــدگان محتــرم قــرار میدهیــم .دعوتیــد
بــه خوانــش جدیدتریــن اطالعــات پزشــکی
دربــارۀ ایــن زنــگ خطــر دنیــا.

کرونا؛ویروسیجدید؟
در واقــع ،ویــروس کرونــا ویروسهــای بــزرگ و
دارای پوششــی هســتند کــه ســرماخوردگیهای
خــاص و التهابهــای رودهای و معــدهای را
ً
مخصوصــا در نــوزادان ایجــاد میکنــد .ایــن
ویــروس در میــان همــۀ ویروسهــا بزرگتریــن

ژنتیــک را داراســت کــه بســرعت تکثیــر میشــود و
طــی هــر دورۀ تکثیــر ممکــن اســت جهــش یابــد ّامــا
اینکــه آیــا ایــن ویــروس نوســاخته و جدیــد اســت
یــا از پیــش وجــود داشــته ،بــرای بســیاری از افــراد
پرس ـشهایی را مطــرح کــرده اســت .بایــد عنــوان
کــرد کــه ایــن ویــروس از گذشــته وجــود داشــته و
در انســان ،پســتانداران و پرنــدگان ایجــاد عفونــت
میکنــد و ایــن عفونــت در انســان بنــدرت مشــکل
ّ
تنفســی شــدید ایجــاد میکنــد.
کرونــا بــرای نخســتینبار در ســالهای نخســت قرن
 21میــادی یعنــی حــدود  18ســال پیــش شــیوع
یافــت کــه در آن زمــان بــه «کرونــا ســارس» معــروف
شــد .آمــار و ارقــام ،حاکــی از مــرگ و میــر  10درصــد از
افــراد مبتــا بــه ایــن ویــروس بــود .حــدود  10ســال
بعــد ،ایــن ویــروس بــا نــام علمــی «کرونــا مــرس» و
مــرگ و میــر 30درصــدی مبتالیــان شــیوع پیدا کــرد و
امســال ولول ـهای در دنیــا بپــا کــرده اســت.

منشأ اصلی چیست؟
نطــور کــه در منابــع حاصــل از مطالعــه بــر روی ایــن
آ 
ویــروس در چیــن منعکــس شــده ،مخــزن اصلــی
ّ
آن در خفــاش بــوده اســت کــه بهطــور مســتقیم یــا
ّ
غیرمســتقیم میتوانــد حتــی ّ
توســط ســایر حیوانــات
بــه انســان منتقل شــده باشــد و پــس از آن ،انتقالش
از انســان بــه انســان مشــاهده شــود.

چگونه انتقال و تکثیر مییابد؟
ایــن ویــروس خیلــی مشــابه ســارس اســت و بیشــتر
در ســلولهای تنفســی تحتانــی تکثیــر میشــود؛
بنابرایــن کســانی کــه دارای عفونتهــای خــاص

ریــوی باشــند ،احتمــال دریافــت و ابتــا بــه ایــن
ویــروس را بیشــتر از بقیــه دارنــد چــرا کــه احتمــال
تکثیــر ویــروس در آنهــا بمراتــب بیشــتر اســت.

با چه عالئمی؟
در واقــع ایــن ویــروس عالئمــی مشــابه بــا ســایر
ویروسهــا دارد و ماننــد آنهــا عالئمــش از خفیــف تــا
شــدید خــود را نشــان میدهنــد .تــب ،ســرفه و تنگــی
نفس ،پنومونی یا همان عفونت ریوی از عالئم آن
اســت کــه اگــر کنتــرل نشــود ،عفونــت شــدید ریــوی،
نارســایی تنفســی و ّ
حتــی شــوک و در نهایــت مــرگ
را میتوانــد ایجــاد کنــدّ .
البتــه بــه هــر کســی بــا ایــن
عالئــم نمیتــوان گفــت مبتــا بــه کروناســت .فــرد
ّ
مشــکوک بایــد ّ
حداقــل یکــی از مشــخصاتی کــه در
ادامــه ذکــر میکنیــم ،داشــته باشــد؛ بایــد طــی  14روز
پیــش از شــروع عالئــم بیمــاری بــه چیــن ســفر کــرده
باشــد یــا علیرغــم انجــام درمانهای مناســب برای
عفونــت ریــوی ،پاس ـخهای بالینــی وی نامناســب
بــوده یــا بــه شــکل غیرمعمولــی ،وضعیــت بیمــار
حادتــر شــده باشــد.
ّ
بایــد دقــت داشــت کــه عالئــم این بیمــاری بیــن  3تا
 7روز پــس از تمــاس ظاهــر میشــود و نهایـ ِـت دورۀ
نهفتگــی آن 14 ،روز اســت؛ ّ
البتــه ایــن ویــروس 24
ســاعت پیــش از بــروز عالئــم حیاتــی میتوانــد قابــل
انتقــال باشــد .در اینبــاره ،رعایــت بهداشــت دســت
و اســتفاده از دســتمال هنــگام عطســه و ســرفه و
امحــای مناســب آن حــرف ّاول را میزنــدّ .
البتــه باید
از اینکه با ســوزن یا اشــیای نوکتیز آســیب ببینیم،
پیشــگیری کنیــم و محیــط خــود را بهداشــتی و
اســتریل نگهداریــم.

شــهید هســتم و ایــن وظیفــه بــر گردنــم بــود تــا فرزنــدم را بــرای دفــاع از مقدســات و
مرزهــا بــه جبهــه بفرســتم در غیــر ایــن صورت دشــمن هتک حرمــت میکــرد ،و عزم
و اراده مــا را میگرفــت».
ابومصطفــی میگویــد« :شــیعیان تربیتیافتــه مکتــب اباعبــداهلل الحســین«ع»
هســتند و بزرگمردانی همچون ســردار ســلیمانی را پرورش دادهاســت .شهادت آنها
نــه تنهــا موجــب حــزن و انــدوه مــا نشــد بلکــه بــه آن هــم افتخــار کردیــم کــه از خــون
پــاک آنهــا درخــت تنومندتــری بــه ثمــر خواهــد نشســت .همانگونــه کــه از خــون
شــهید عمــاد مغنیــه جوانــان جهــادی و مجاهــدی پــرورش یافتهانــد کــه در حــال
نبردند.
ایــن پــدر شــهید لبنانــی ادامــه میدهــد« :ملــت لبنــان و ایــران امتــی واحــد هســتند.
دشــمن مــا و انقــاب اســامی یکــی اســت و آن رژیــم صهیونیســتی اســت .ایــران
ســرزمین مقدســی اســت کــه فرزنــدان پــاک و مطهــری همچــون امــام خمینــی«ره»،
شــهید رجایــی و ...در آن زاده شــدهاند .ایــن مایــه افتخــار اســت کــه حضــور مــا در
مشــهد مقــدس مصــادف شــده بــا جشــن پیــروزی انقــاب اســامی؛ از جــوار مضجــع
شــریف رضــوی طــول عمــر بــرای ایــن نظــام مقــدس مســئلت میکنــم».

هفتهنامۀفرهنگی،اجتماعیو اطالعرسانـــــݡی
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