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جلوگیری از شــیــوع ویــروس
پرونده
اســرارآمــیــز «کـــرونـــا» ،چالش
جــدیــدی اســت کــه اگــر هرچه
زودتر برای مقابله با آن چارهای
اندیشیده نشود ،میزان خسار تهای آن قابل
پیشبینی نخواهد بود و معلوم نیست چند نفر را
به کام مرگ خواهد کشاند .جالب است بدانید
پژوهشگران بر اساس اسنادی که تاکنون بهدست
آوردهاند ،احتمال میدهند این ویروس ناشناخته
از طریق بازار ماهیفروشی شهر «ووهان» در چین
شیوع پیدا کرده باشد .در ضمن و از آنجا که این
ویروس از طریق حیوانات به انسان منتقل میشود،
در ابتدا اعالم شد امکان اینکه از انسان به انسان
انتقال یافته باشد ،بسیار کم است اما چند روز بعد،
دانشمندان چینی تأیید کردند بیماری ویروسی
جدید در این کشور از انسان به انسان هم قابل
سرایت است .طبق آخرین آمــار ،شمار مبتالیانی
که ویروس در آنها رویتشده به دستکم  ۴۴۰نفر
رسیده است .در پرونده امروز زندگیسالم ،ضمن
آشنایی بیشتر با این ویــروس ،از خطرنا کترین و
کشند هترین ویــرو سهــای جهان خواهیم گفت.
ویرو سهایی که هیچ واکسنی بــرای آ نهــا وجود
نــدارد و تعداد کمی از آ نها را میتوان(البته اگر
بتوان) درمان کرد.

عفونت کشنده دستگاه
تنفسی

وسوسه اینترنتی
برای سیگار کشیدن

ت سنی خریدار ،خالف متن
فروش سیگار بدون توجه به محدودی 
صریح قانون است و نباید از پیامدهای دسترسی آسان به مواد دخانی غافل شد
مصطفی نجمی | پژوهشگر اعتیاد

کبودی و خونریزی از دماغ و دهان

ضعف و تب تا مرگ!

ب کریمهکنگو
نام :ت 
زمان و محل شروع شیوع ،1944 :اوکراین
نحوه انتقال اولیه :از کنه و چهارپایان به انسان
احتمال مرگ بعد از ابتال 40 :درصد
اینتباولینباردرسال ۱۹۴۴درکریمهظاهروخبرشیوعآن،جهانیشد.البته
بعدهاودرسال۱۹۶۹معلومشداینبیماریدقیقامشابههمانبیماریاستکه
درسال1936درکنگومشاهدهشدهاستبنابرایننامآنبهتبکریمهکنگو،تغییر
یافت.تبخونریزیدهندهکریمهازکنهوچهارپایانبهانسانسرایتمیکند.
شیوعتبکریمهباعثمرگ ۴۰درصدازمبتالیانمیشودوهیچواکسنیبرای
آنکشفنشدهاست.نشانههایتبکریمهناگهانظاهرمیشوند.ایننشانهها
عبارتاندازکبودیهایشدیدوخونریزیازدماغو دهان.تبکریمهدرجاهای
مختلفیشناساییشدهازجملهدرآفریقا،آسیا ،اروپایشرقیوجنوبیوهند.در
نوبلوچستان
خورذکراستتیرماهامسال،پنجنفردراستانهایاردبیلوسیستا 
بهتبکریمهکنگومبتالشدندکهمتاسفانههرپنجنفر،جانشانراازدستدادند.

نام :ابوال
زمان و محل شروع شیوع ،1976 :آفریقای مرکزی
نحوه انتقال اولیه :از جانورانوحشی به انسان
احتمال مرگ بعد از ابتال :بین  50تا  90درصد
اولین نمونه مبتال به ابوال یا تب خونریزی ابوال در سال  ۱۹۷۶مشاهده شد .این
بیماری اولین بار در روستاهای دور آفریقای مرکزی در نزدیکی جنگلهای بارانی
استوا،شیوعپیداکرداماگزارشهایسازمانجهانیبهداشتنشانمیدهدکهاین
بیماریدردوراناخیردرمناطقشهرینیزشیوعیافتهاست.اینبیماریخطرناک
ناشی از ویروسی است که ابتدا از جانوران وحشی به انسان انتقال پیدا کرده و بعد
از انسان به انسان .ب ه طور متوسط  ۵۰درصد مبتالیان به این بیماری میمیرند اما
در بعضی مناطق تا  ۹۰درصد هم اعالم شده است .ابوال هیچ واکسنی ندارد اما
همچنانبعضیروشهایدرمانیبالینیدرحالآزمایشوارزیابیهستندتاشاید
راهحلیبرایمقابلهبااینبیماریپیداشود.نشانههایاینبیماریازتبواستفراغ
تاخونریزیوضعف،متفاوتاست.

نام :ندارد (از خانواده کرونا)
زمان و محل شروع شیوع ،2019 :چین
نحوه انتقال اولیه :از ماهی ها به انسان
احتمال مرگ بعد از ابتال :مشخص نیست
دسامبرسالگذشتهخبرشیوعویروسیجدیددر
چین منتشر شد .حاال طبق اعالم مقامات چینی،
پس از گذشت حدود یک ماه شمار مبتالیان به این
ویروس به  440تن رسیده است .البته احتمال
آن میرود که بیش از  1500نفر به آن مبتال شده
باشند که هنوز شناسایی نشدهاند .متاسفانه تا
کنون 9نفربراثراینبیماریجانباختهاند.
عالیماینبیماریچیست؟
«کرونا» یک بیماری ویروسی است که ابتدا فرد
را به تنگینفس و سینهپهلو مبتال می کند و در
مــواردی بر اثر شدت تنگی نفس ،به مرگ منجر
میشود .طبق اعــام مقامات بهداشتی چین،
عالیماینبیماریبهسایربیماریهایتنفسیمانند
ذاتالریهشباهتهایزیادیدارد.اینعالیمتب،
نام :سارس و مرس
زمان و محل شروع شیوع ،2003 :آسیا
تنگینفس ،سرفه ،گلودرد و در بسیاری از موارد
نحوه انتقال اولیه :از شترها به انسان
سردردبیانشدهاست.
احتمال مرگ بعد از ابتال 36 :درصد
شیوعاینبیماریجدیاست!
سندروم نارسایی تنفسی خاورمیانه (مــرس) و
بهتازگیدرفضایمجازی،ویدئوییازنحوهانتقال
یکبیمارمبتالبهکرونامنتشرشدهکهتحتتدابیر
سندروم حاد و شدید تنفسی (ســارس) ،نشئت
ً
گرفته از نوعی ویــروس هستند که معموال باعث
شدیدبهداشتیوقرنطینهاینکارانجاممیشود.
بیماریهایتنفسیفوقانیمیشوندواصلیترین
همچنین تصاویری از مردم چین منتشر شده که
عالمتابتالبهآنهم،سختشدنتنفساست.با
تعداد زیادی از شهروندان این کشور ،از ماسک
استفاده میکنند تا احتمال ابتالی آن ها به این
اینکهبهنظرمیرسدانتقالویروسبرایاولینبار
بیماری کاهش پیدا کند .این روزها نمونه هایی
از طریق شترهای آلوده اتفاق افتاده اما به تازگی،
دانشمندانبهایننتیجهرسیدهاندکههردوبیماری
از ابتال به این بیماری در چند کشور دیگراز جمله
بهراحتی با عطسه و سرفه انسان به انسان دیگر
هنگکنگ ،کره جنوبی و ژاپن نیز گزارش شده
منتقلمیشوند.بیماریسارساولینباردرسال
است.سهروزپیش،درواشنگتنهمموردیگزارش
و اعالم شد فرد مد نظر ،به همان ویروسی آلوده
 ۲۰۰۳در آسیا گزارش شد اما شیوع جهانی آن به
شدهکهپیشازایندرووهانکشفشد ه است.در
سرعت تحت کنترل درآمد و از سال ۲۰۰۴به بعد
گزارشی از ابتال به این بیماری منتشر نشده است
تحقیقاتمشخصشد،مردیکهدرواشنگتنمبتال
شده حدودا  30ساله و به تازگی سفری به ووهان
اما بیماری مرس اولین بار در ســال ۲۰۱۲دیده
چین داشته است .این نخستین نمونه از بیماری
شدوازآنتاریخبهبعددردیگرکشورهانیزمشاهده
شدهاست۳۶.درصد بیمارانی که مبتال به مرس
«کرونا»درخارجازقارهآسیابودهاست.
شد هاند ،از این بیماری درگذشتهاند .تاکنون
خطرجهشویروسوجوددارد
هیچ واکسن یا درمانی برای
گفته میشود امکان جهش این
این بیماری پیدا نشده
ویـــروس و خطر همهگیریاش
است.
وجودداردوهنوزواکسنمناسبیهم
برای آن تولید نشده است .حاال مقامات
کشورهای درگیر بیماری و همچنین سازمان
هایبهداشتی،درتالشهستندباتشدیدمراقبتهای
بهداشتیوآگاهکردنشهروندان،ازگسترشوشیوعاینبیماری
جدیدجلوگیریکنند.

نفسی که به سختی باال
میآید

مرگبعدازسردرگمیذهنی
نام :نیپاه
زمان و محل شروع شیوع ،1998 :مالزی
نحوه انتقال اولیه :از خوک به انسان
احتمال مرگ بعد از ابتال 75 :درصد
سازمان بهداشت جهانی این بیماری مشترک میان
انسان و دام را جزو خطرناکترین بیماریهای در
حال ظهور اعالم کرده است .احتمال شیوع شدید
اینبیماریباالونرخمرگومیرناشیازآنبعدازابتال
برابر با  ۷۵درصد است .اولین بار در سال ۱۹۹۸
آلودگی به ویروس نیپاه در پرورشدهندگان خوک

در مالزی گزارش شد .در واکنش به این اتفاق ،بیش
از یک میلیون خوک معدوم شد .در شیوع بعدی که
در هند و بنگالدش اتفاق افتاد ،میزبان این ویروس
مشخصنشد.درسال،۲۰۱۸اینویروسدوبارهدر
هند شایع شد و حداقل ۱۶نفر را کشت .نشانههای
این بیماری شامل مشکالت تنفسی و سردرگمی
ذهنیاست.

درد مفاصل و راشپوستی
نام :زیکا
زمان و محل شروع شیوع ،1947 :اوگاندا
نحوه انتقال اولیه :از پشه به انسان
احتمال مرگ بعد از ابتال 20 :درصد
زیکاکهزمانیویروسگمنامیبود،بهتازگیقربانیانزیادیدرکشورهایمختلفگرفتهاستبهخصوصدرقاره
آمریکا.نامآنازجنگلزیکادراوگانداگرفتهشده،جاییکهویروسبرایاولینباردرسال ۱۹۴۷یکنفررابهکام
مرگکشاند.سازمانجهانیبهداشتدرسال،2018مقابلهبازیکاراجزوفوریتهابرایسالمتجهانیاعالم
کرد .عامل انتقال زیکا پشههای آئدس هستند که آن را به نام پشه ببر آسیایی نیز میشناسند .یک نفر از هر پنج
انسانیکهآلودهبهویروسزیکاباشند،قطعافوتخواهدکرد.طبقگفت همرکزپیشگیریازبیماریها،اینویروس
با میکروسفالی مرتبط است ،میکروسفالی نقصی مادرزادی است که مشخصهاش رشدنیافتن کامل مغز است.
شایعترینعالیمزیکاعبارتنداز:تب،راشپوستی(دانههایسرخرویپوست)،سردرد،دردمفاصلوقرمزیچشم.

مرگ بعد از  10روز به خاطر مشکالت گوارشی

منابع :خبر آنالین ،دویچه وله فارسی ،سالمت نیوز ،رویترز

نام :تب ماربورگ
زمان و محل شروع شیوع ،1960 :آفریقا
نحوه انتقال اولیه :از خفاشها به انسان
احتمال مرگ بعد از ابتال 88 :درصد
در دهه 60میالدی دوبار ب ه صورت مرموزی شیوع گسترد ه این بیماری اتفاق افتاد .رد این بیماری تا کارکنان
آزمایشگاهی که با میمونهای آفریقایی وارد شده از اوگاندا در ارتباط بودند ،زده شد .این بیماری ناشی از
فیلوویروسی از خانواد هابوال بود .نام این ویروس را ماربورگ گذاشتند چون اولین بار در این شهر آلمان ،آن را
تشخیصدادند.عقیدهبرایناستکهمیزبانطبیعیاینویروسخفاشهایمیوهخورهستند.ویروساولاز
خفاشهابهانسانمنتقلشدوبعدازانسانبهانسانانتقالپیداکرد.نشانههایاینبیماری،ازجملهتبباال،
سردردشدیدودردعضالت،بیمقدمهظاهرمیشودوبهسرعتپیشرفتمیکندوبهمشکالتگوارشی،
رخوتشدیدوخونریزیمیانجامد.درمواردمرگبارکه۸۸درصدازنمونههااینگونههستند،مرگدر
کمتر از 10روز بعد از ظاهرشدن نشانهها به سراغ فرد میآید .این ویروس هیچ واکسن و درمانی ندارد.
تاکنونسازمانجهانیبهداشتازشیوعاینبیماریدرآنگوال،جمهوریدموکراتیککنگو،کنیا،آفریقای
جنوبیواوگانداگزارشدادهاست.

امروزه با فراگیر شدن اســتفاده از اینترنت ،بســیاری از افراد جامعه به منظور تسهیل یا رفع
نیازهای خــود از فضایمجازی بــه عنوان یک عامل تســهیلگر اســتفاده میکننــد .افراد
میتوانندکتاب،تلفنهمراه،پوشاک،وسایلتزیینیو...راتنهابایکجستوجویسادهدر
فروشگاههایاینترنتیتهیهکننداماچیزیکهدراینبینخودنماییمیکندودرعینحال
بسیارتاسفبرانگیزاست،فروشسیگارومحصوالتدخانیازطریقفروشگاههایاینترنتی
است.بهطورمثالبهتازگییکیازاپلیکیشنهایفراگیرکهدرکارارسالغذابود،روبهفروش
محصوالت سوپرمارکتی هم آورده و در این بین سیگار هم یکی از اقالمی است که به راحتی
بین گزینه های آن وجود دارد؛ آن هم بدون این که مشخص باشد این دخانیات به دست چه
کسیودرچهسنیمیرسد.براساسماده 12قانونجامعکنترلومبارزهملیبادخانیات،
فروشیاعرضهدخانیاتبهافرادزیر 18سالجرمبودهوعالوهبرضبطفراوردههایدخانی
کشف شده ،متخلف مستلزم مجازات است .در اطالعات پروفایلی این اپلیکیشن معروف،
سن سفارش دهنده معلوم نیست .به نظر میرسد از آن جایی که سودجویان بدون توجه به
پیامدهای زیانبار این کار و به منظور کســب منافع ،راه جدیدی را یافت ه به طوری که زحمت
دسترسیبهمحصوالتدخانیرابهمیزانزیادیبرایافرادجامعه بهخصوصافرادزیر18
سالکاهشدادهاند،الزممیدانیمنکاتیرادرخصوصآسیبهاوپیامدهایدسترسیآسان
بهمواددخانیبرایشماخوانندگانمحترممطرحکنیمکهنبایدبیتوجهازکنارآنهاگذشت.
خطراتدسترسیآسانبهسیگار
شاید برای شــما هم اتفاق افتاده باشــد که به محض ورود به یک ســوپرمارکت ،با بستههای
رنگارنگوزیبایسیگاردرویترینمغازهمواجهشدهباشید.حتیبارهاپیشآمدهکهکودکان
ازوالدینخوددرخصوصمحتوایاینبستههایزیباسوالمیکنند.حالاینسوالمطرح
است که به راســتی چرا دخانیات که ضرر و زیان آن بر هیچ فردی پوشید ه نیست ،باید به این
راحتی در معرض دید و در دسترس افراد مختلف جامعه باشد و حتی فروش اینترنتی آن نیز
رواجپیداکند؟پرواضحاستکهدسترسیآسانهمهآحادجامعهبهدخانیات،زمینهآسیبرا
بهویژهدرگروههایدرمعرضخطر(نوجوانانوافراددرحالترک)افزایشمیدهد.
سیگار،ابتدایراهاعتیاد
این دسترسی آسان و بدون نظارت به همراه برخی از ویژگیهای دوران نوجوانی(بلوغ ،نیاز
بهاستقالل،گرایشبیشتربهگروههمساالن،کنجکاوی،تمایلبهتجربهچیزهایناشناخته
بدون توجه به پیامدها و  )...روند مصرف دخانیات را افزایش میدهد به طوری که بسیاری از
نوجواناناظهارمیکنندبعدازدیدنسیگاردربستههایجذاب،ازرویکنجکاویبهآنروی
آوردهوبهتدریجبهدخانیاتوبعضیمواددیگر،اعتیادپیداکردهاند.بههمیندلیلبسیاریاز
متخصصانحوزهاعتیاداعتقاددارندبهمنظورکاهشوسوسهنشدنافرادبهمصرفدخانیات،
نیاز به یک بازنگری در خصوص نحوه فروش احساس میشود .به نظر میرسد اگر سیگار در
فروشگاههاومغازههادرانظارعمومقرارنگیرد،میتوانددرکاهشمصرفسیگارموثرباشد.
حالآنکهشاهدهستیمدربیشترمواردویترینسیگارهادرمغازههابابستهبندیهایمختلف
آن،ازهمهپرزرقوبرقتراستکهاینعاملمیتواندزمینهمصرفرامهیاکند.
عنانیکهازدستخارجشدهاست
حالبافروشاینترنتیاینمحصولبهنظرمیرسدکهکنترلازدستمسئوالنوخانوادهها
خارج شده و ممکن است هر فردی حتی یک نوجوان 12ساله نیز از این طریق اقدام به تهیه
ســیگار کند و با همین یک بار مصرف ،زمینه اعتیاد و بزهکاری احتمالــی در آینده را برای
خودوجامعهفراهمکند.یکنکتهمهمدیگرهماینکهبیماراندرحالترکسیگارازجمله
گروههایدرمعرضخطرهستند.روزییکیازمراجعانمکهدرفرایندترکسیگارقرارداشت،
بیانمیکردکهبامراجعهبهسوپرمارکتهاودیدنبستههایسیگاربهشدتوسوسهمیشود
تادوبارهبهمصرفروآوردوبههمیندلیل،رفتنبهسوپرمارکتبرایاوعذابآورشدهبود.به
نظرمیرسددسترسیآسانودرمعرضدیدبودنمیتواندیکیازموانعاحتمالیترکسیگار
وحتیشکستدرفراینددرمانباشد.
پیشگیریبهترازدرماننیست؟
درعلمروانشناسیاعتقادبرایناستکهبهمنظورپیشگیریازآسیب،شناساییمحرکهای
پیشایند از اهمیت ویژهای برخوردار است .هرنوع محرکی که زمینهساز آسیب باشد ،تحت
عنوانمحرکپیشایندشناختهمیشود.بهنظرمیرسدنظارتهادراینزمینهبایدافزایش
یابدوفروشاینترنتیمحصوالتدخانیزیرذرهبینمسئوالنحوزهاعتیادباشدچراکهفروش
اینترنتی،مصداقبارزمحرکپیشاینداستکهمیتواندبسیارآسیبزاباشد.
نوجوانیکهبدوناسترسوشرمسیگارمیخرد!
به نظر میرسد تدبیر متخلفان بهتر از مسئوالنی اســت که اغلب راهکار کاهش آسیب را در
همایشهایپرزرقوبرقوتشکیلستادهای
مختلــف میدانند .مســئوالنی کــه راههای
کم هزینه و حتی بدون هزینه را رها میکنند
و بعد از نهادینه شــدن اعتیــاد در جوانان ،با
هزینههایبیشتروبازگشتپذیریبهمراتب
کمترسعیدرمبارزهبااینپدیدهشومدارند.
با فــروش آزادانه و بــدون نظارت ســیگار در
اپلیکیشن های معروف ،دیگر نیازی نیست
نوجــوان مــا بــا اســترس و اضطراب و شــرم
احتمالیناشیازتهیهسیگارروبهروشودچرا
که دخانیات همین نزدیکیهاســت ،خیلی
نزدیکتر از همیشه .ســیگار در تلفنهمراه
بعضی نوجوانان مــا جا خوش کرده اســت و
بیشتروالدینهمغافلهستند.

