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انتقاد 23۹ دانشمند از 32 کشور جهان به سازمان جهانی بهداشت

ویروسکروناازطریقهوامنتقلمیشود
۲۳۹ متخصص و دانشمند از ۳۲ کشور جهان در 
یک نامه سرگشاده به سازمان جهانی بهداشت، 
شواهدی ارایه دادند که ذرات کوچک ویروس 
کرونا معلق در هوا می تواند افراد را آلوده کند و 
از این سازمان خواستند که در توصیه های خود 

تجدیدنظر کند. 
به گزارش سپید، ویروس کرونا در سراسر جهان 
در رستوران ها، اداره ها، بازارها و مکان های دیگر 
قربانی های جدیدی می گیرد؛ این موج ترسناک 
عفونت در واقع تاییدی است بر آنچه که محققان 
ماه ها اظهار داشته اند مبنی بر این که ویروس 
بسته  مکان های  هوای  در  زیادی  مدت  کرونا 

باقی می ماند و افراد را آلوده می کند. 
درصورتی که انتقال ویروس کرونا از طریق ذرات 
معلق در هوا عامل مهمی در این همه گیری به 
ویژه در مکان های پرجمعیتی باشد که سیستم 
تهویه ضعیفی دارند در آن صورت عواقب این 
آلودگی قابل توجه خواهد بود. زدن ماسک در 
محیط های بسته حتی در صورت رعایت فاصله 

اجتماعی ضروری است. 
همچنین کادر درمان باید در حین مراقبت از 

استفاده   N95 ماسک های  از  کرونایی  بیماران 
کنند که حتی کوچک ترین ذرات قطرات تنفسی 

را فیلتر می کند. 
براساس  تایمز،  نیویورک  روزنامه  گزارش  به 
نظرات متخصصان الزم است که سیستم های 
سالمندان،  خانه های  مدارس،  در  هوا  تهویه 
اقامتگاه ها و اداره ها چرخش هوا را به حداقل 

آنها  به  فیلترهای جدید قدرتمندی  برسانند و 
اضافه شود. 

همچنین به اعتقاد آنها ضروری است که در این 
مکان ها از المپ های فرابنفش استفاده شود تا 

ذرات ویروس معلق در هوا را از بین ببرند. 
سازمان جهانی بهداشت مدت هاست که معتقد 
است ویروس کرونا توسط قطرات بزرگ تنفسی 

که به محض سرفه و عطسه کردن افراد آلوده 
سریع بر زمین می افتند، منتشر می شود. 

۲۳۹ متخصص و دانشمند از ۳۲ کشور جهان در 
یک نامه سرگشاده به سازمان بهداشت جهانی 
ذرات  می دهد  نشان  که  دادند  ارایه  شواهدی 
کوچک تر نیز می توانند افراد را آلوده کنند و از 
این سازمان خواستند که در توصیه های خود 

تجدیدنظر کند. 
این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت 
در تازه ترین بروزرسانی خود در مورد ویروس 
کرونا که روز ۲۹ ژوئن منتشر شد، اعالم کرد 
که انتقال ویروس کرونا از طریق ذرات معلق 
در هوا تنها پس از انجام رویه های پزشکی که 
موجب تولید قطراتی کوچک تر از پنج میکرون 
متر(  میلینیوم  یک  با  است  برابر  میکرن  )یک 

می شود، میسر است. 
این پژوهشگران اظهار داشتند که ویروس کرونا 
چه توسط قطرات بزرگ حمل شود که بعد از 
عطسه کردن در هوا منتشر می شوند و یا توسط 
قطرات بسیار کوچکتر بازدم حمل شود، افراد 

حاضر در یک مکان بسته را آلوده می کند.ایرنا

»هیدروکسی  داروی  سه  آزمایش  بهداشت  جهانی  سازمان 
کلروکین«، »لپیناویر« و »ریتوناویر« را بر روی بیماران مبتال 

به کرونا متوقف کرد. 
به گزارش سپید، این سازمان در بیانیه ای اعالم کرد که آزمایش 
سه داروی هیدروکسی کلروکین، لپیناویر و ریتوناویر  به منظور 

کشف داروی ضد کووید -۱۹ متوقف شده است.
در این بیانیه آمده است: »امروز توصیه کمیته بین المللی آزمون 
همبستگی درباره توقف آزمایش داروهای هیدروکسی کلروکین، 
لپیناویر و ریتوناویر را مورد تأیید قرار دادیم. این داروها در 
ترکیبات مختلف از جمله در ترکیب با اینترفرون در اولین 

تست های کمیته نامبرده قرار داشتند که سازمان جهانی بهداشت 
از ماه مارس به انجام می رساند. در این آزمایش ها بیش از 

چهار هزار و ۵۰۰ بیمار شرکت کردند.«
پس از چهار ماه اعالم شد که موثرترین دارو از تمام داروهای 

تست شده، داروی رمدسیویر است.
بنابر اعالم سازمان بهداشت جهانی، رمدسیویر یک داروی 
آزمایشی ضدویروس است که ابتدا در سال ۲۰۰۹ توسط شرکت 
دارویی »گیلیاد ساینِسز« تولید شد. هدف اولیه دارو درمان 
بیماری »هپاتیت سی« بود که در آن زمان شکست خورد. از 
اما در درمان این بیماری هم تاثیر چندانی نداشت.آن هنگام، از این دارو برای درمان بیماری ابوال استفاده شد، 

سازمان جهانی بهداشت:

آزمایش ۳  دارو  بر روی بیماران کرونایی متوقف شد

خبـر

شماره ۱6۹۰ ۱6 تیـر ۱۳۹۹

همه گیری بیماری کووید-۱۹ در حالی در برزیل تداوم دارد 
که این کشور مدت ۵۰ روز را بدون حضور وزیر بهداشتش 

سپری کرده است. 
به گزارش سپید، شیوع کروناویروس در برزیل تاکنون بیش 
از ۱.۵ میلیون نفر را آلوده کرده و به فوت بیش از 6۴ هزار 
بیمار منجر شده است. این درحالیست که حدود ۵۰ روز از 

زمان استعفای وزیر بهداشت این کشور می گذرد.    
در حال حاضر یکی از فرماندهان ارتش برزیل مسئولیت اداره 
وزارت بهداشت برزیل را بر عهده گرفته و این درحالیست که 
این فرمانده فاقد تخصص الزم در زمینه مسائل پزشکی است. 
وزیر سابق بهداشت برزیل به دلیل اینکه در بازگشایی فعالیت های 

اقتصادی و حمایت از مصرف داروی کلروکین عملکرد مناسبی 
نداشت مورد انتقاد رئیس جمهوری این کشور قرار گرفت 

و استعفا داد. پیش از او نیز لوئیز هنریک ماندتا، دیگر وزیر 
بهداشت برزیل هم به دلیل حمایت از تمهیدات الزم برای 
توسط  ماسک  از  استفاده  و  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت 

رئیس جمهور اخراج شد. 
رئیس جمهوری برزیل که توصیه های کارشناسان مبنی بر لزوم 
رعایت دستورالعمل های حفظ فاصله گذاری اجتماعی را رد 
کرده و کروناویروس را آنفلوآنزای خفیف خوانده بود مورد 

انتقاد شدید قرار گرفته است. 
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، برزیل پس از ایاالت متحده 
آمریکا دومین کشور در جهان است که بیشترین آمار مبتالیان 

و قربانیان کروناویروس را ثبت کرده است.ایسنا

غیبت ۵۰ روزه وزیر بهداشت برزیل در بحبوحه همه گیری کرونا


