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گزارش
رکورد جدید کرونا در 24ساعت گذشته

346مرگ دیگر

همدلــی| درحالــی روز گذشــته بــا ثبــت
346جانباختــه رکوردی جدیدی از کرونا به ثبت
رسید که رئیس شورای اسالمی شهر تهران نسبت
به عملکرد ســتاد ملی مبارزه با کرونا انتقاداتی را
مطرح کرد.
همزمــان با فــرا رســیدن پاییز و شــروع فصل
برگریزان ،کارنامه ســیاهی از کروناویروس به جا
مانده است .طی روزهای گذشته موارد جدید مرگ
ناشی از این ویروس کشنده به حوالی 300نفر در
روز رســیده و هر بار که این آمار توسط سخنگوی
وزارت بهداشــت اعالم میشــود گویی که خبر از
پیروزی کرونا به درایت انســان دارد .طوریکه روز
گذشته یکبار دیگر بیماری کووید 19-خطونشان
جدی کشید و با ثبت 346مرگ جدید در یک روز
اعالم کرد که بیشتر از هر موقعی مرگ به انسانها
نزدیک شده است.
آنطورکه ایســنا بــه نقل از سیماســادات الری،
سخنگوی وزارت بهداشــت گزارش کرده ،با ثبت
آمار مرگومیر دیروز حــاال 33هزار و 299ایرانی
قربانــی این ویروس شــدهاند .قربانیهایی که هر
لحظــه به تعداد آنها افزوده میشــود .چراکه در
مدت مشــابه دیروز 6هزار و 968انســان دیگر به
دام این کوچک ذره کشــنده افتادهاند و سرنوشت
تلخی در انتظار آنها باشــد .این تعداد موارد مرگ
و ابتــا به کروناویــروس درحالی نگــران کننده
است که بررســیها نشان میدهد وضعیت رعایت
دستورالعملهای بهداشتی چندان مناسب نیست.
دراینباره الری روز گذشــته به رسانهها گفت که
«طبق آخریــن اطالعات دریافتــی میزان رعایت
پروتکلهــای بهداشــتی در کشــور  ۵۷.۷درصد
گزارش شده است که بسیار پایین است ».وضعیتی
که سببساز صعود کرونا در تمامی استانها شده
اســت .به گفته الری «در حال حاضر نمودار موارد
ابتال و بســتری روزانه تقریبا در تمامی استانهای
کشور صعودی است و به دنبال این روند افزایشی،
متاســفانه شاهد باال رفتن بی سابقه موارد مرگ و
میر ناشی از بیماری کووید ۱۹-در کشور هستیم».
الری در گزارشــی که در اختیار رسانهها قرار داد
بیان کرد« :در هفته گذشــته میانگین بروز موارد
بستری مثبت و مرگ و میر ناشی از بیماری نسبت
به هفته ماقبل ،دارای روند رو به رشد بوده است .به
طوری که متوسط بروز موارد مثبت بستری ،حدود
 ۱۷نفر به ازای هــر ۱۰۰هزار نفر جمعیت و بروز
موارد فوتــی حدود ۲۸نفر به ازای هر یک میلیون
نفر جمعیت گزارش شده است».
بــا این وجود گروهی همچنان پیکان تیز انتقادات
خودشــان را به سمت دولت و ســتاد ملی مبارزه
با کرونا نشــانه گرفتهانــد و معتقدند عملکرد این
ستاد نتوانســته از هجوم کرونا جلوگیری کند .در
همین باره رئیس شــورای اسالمی شهر تهران در
جلسه روز گذشته این شورا زبان به گالیه از دولت
گشود .به گزارش تسنیم «محسنهاشمی» با بیان
اینکه «پیشنهاد دادم تهران بهمدت دو هفته کام ً
ال
تعطیل شود که متأسفانه دولت اص ً
ال توجهی به این
پیشــنهاد نکرد ».گفت« :در این شرایط و با توجه
به وضعیت اقتصادی که شــرایط مطلوبی نیست،
دولت اقتصاد را نسبت به بهداشت و سالمت مردم
ترجیح داده است .چنانچه اقتصاد وضعیت بهتری
داشت قاعدتاً دولت به سالمت و بهداشت مردم در
این شــرایط عنایت ویژهتری را داشت .با توجه به
این شرایط و عدم توجه دولت به موضوع بهداشت
و سالمت نتیجهاش شرایط فعلی میشود».
شــرایطی که به گفته آمارهای وزارت بهداشــت
 ۴۹۹۵نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در کشور
در وضعیت شــدید ایــن بیماری تحــت مراقبت
قــرار دارند و  ۶۹۴بیمارســتان با بیمــاری کرونا
درگیر هســتند .این در حالی است که به گزارش
ایسنا دکتر ســیدمحمد جمالیان ،رئیس دانشگاه
علومپزشــکی اراک گفته که «پیشبینی میکنیم
پیک اصلی بیماری در آذرماه خود را نشان دهد و
در واقع اصل کرونا آذرماه خواهد بود».
همچنین به گزارش خبرگزاریها الری ،سخنگوی
وزارت بهداشت روز گذشته درباره پیشبینیها از
وضعیت کرونا طی ماههای آتی گفته که« :تاکنون
دیدهایم کــه با تغییر فصل و به ویــژه آغاز فصل
سرما این بیماری شیوع بیشتری پیدا میکند .در
صورتی که همین روال را در پیش بگیریم و قوانین
را به شــکل جدیتر اجرا نکنیم ،پیشبینی خوبی
از وضعیت بیماری نخواهیم داشت .متأسفانه آمار
فوتیهــای کرونا طی روزهای اخیر نگران کننده و
تکان دهنده است و همین موضوع باعث ایجاد عزم
جدی در مسئوالن شده است».
از طرفی افزایش آمار ابتال و بستری بیماران مبتال
به کووید 19-ســبب شــده کادر درمان خسته و
فرسوده شوند ،مسئلهای که اگر ادامه داشته باشد
سیســتم بهداشــت و درمان را با خطرات جدی
روبهرو میکند .به گفته سیماسادات الری« :اتفاقی
که پــس از شــیوع کرونا افتاد کمبــود نیروهای
پرستاری بود .تا جاییکه تا تاریخ ۱۵مهرماه سال
جاری  ۳۱۶۵پرستار مرخصی استعالجی گرفتهاند
و حدودا از میان ۱۳۳هزار پرســتار و نیرو حدودا
۳۱هــزار نفر به بیماری مبتال شــدهاند؛ این یعنی
۲۵درصد از جمعیت فوق بیمار شدهاند .از گذشته
مشکل کمبود در نیروهای پرستاری وجود داشته
است ،اما خوشبختانه در حال حاضر کارهایی برای
جذب ۷۰۰۰نیرو انجام شده است و نامههای آن به
دانشگاهها ابالغ شده است.
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عدم برخورداری دانشآموزان بیبضاعت از آموزش مجازی؛

فقری که کرونا افشا کرد

همدلی| یک مدیر آموزشوپرورش میگوید
«هیچ مدیــر و معلم مدرســهای حق ندارد
دانشآموز بیبضاعت را به داشتن تلفن همراه
یا تبلت مجبور کند ،».با وجود اینکه چیزی
حدود 3/5میلیــون دانشآمــوز از امکانات
آموزش مجازی برخوردار نیســتند ،تالشها
برای ساختن تبلتهای دانشآموزی همچنان
ادامه دارد ،تبلتهایی که بهنظر میرســد با
توجــه به قیمتهایی که برای آن پیشبینی
شده است ،بســیاری از خانوادهها توان مالی
خرید آن را برای فرزندان خود نداشته باشند،
اتفاقی که ممکن است تا پایان اپیدمی کرونا
سبب شود گروهی از دانشآموزان از چرخه
تحصیل جدا شوند.
کرونا و آموزش مجازی
با شــیوع ویروس کرونا در زمســتان ســال
گذشــته یکی از اولین مراکزی که بالفاصله
تعطیل شــد مدارس بود ،بــا این وجود این
تعطیلی هرگــز به معنــای فراموش کردن
آمــوزش نبود ،چراکه قرار شــد با پناه بردن
به آموزش مجــازی دانشآموزان همچنان از
حضور معلمهای خود بهره ببرند .اما چیزی
از این تصمیم نگذشته بود که آهسته آهسته
مشــکالتی برای ایــن روش جدید تدریس
ایجاد شــد .یکــی از مهمترین مشــکالت،
عدم دسترســی گروهــی از دانشآموزان به
امکانات استفاده از این روش آموزشی است.
آنهایی که تلفن همــراه یا تبلت در اختیار
نداشــتند بالفاصله از گردونه آموزش خارج
شــدند .بهویژه در مناطق محروم و روستایی
که حتــی گاهی از سرنوشــت دانشآموزان
اطالعاتی در دست نیســت ،چراکه به گفته
مدیر شبکه دانشآموزی شاد تنها 65درصد
از دانشآموزان در این شــبکه فعالیت دارند.
به گزارش ایلنا روز گذشــته« ،سیدحســن
الحســینی» مشــاور وزیر آموزش و پرورش
مســئول شــبکه شــاد دراینباره گفته که
«65درصد از دانشآموزان ما اکنون در شبکه
شــاد حضور فعال دارند و با تعامل در شــاد
آموزش و تعلیــم میبینند .حدود ۲۰درصد
از دانشآموزان اص ً
ال احراز هویت نشــدهاند و
فعال به شــاد نپیوستهاند که حدود ۳میلیون
نفر هســتند .همچنین حــدود ۱۵درصد از
دانشآموزان که معادل ۲میلیون و ۱۴۷هزار
و  ۵۷۶نفر هستند ،احراز هویت شدهاند اما در
شبکه غیرفعال هستند».
عدم دسترســی به امکانات آموزش
مجازی
آنطــور کــه از گفتههــای مشــاور وزیر
آموزشوپرورش مشخص است این 3میلیون
نفری که در شبکه شاد احراز هویت نشدهاند
احتماالً جزء آن گروه از دانشآموزان هستند
که یا دسترسی به اینترنت ندارند یا از دیگر
امکانــات الزم برای آمــوزش مجازی ،مانند

گوشــی تلفن همراه و تبلت محروم هستند.
عالوه بــر این باید چیزی حــدود 250هزار
دانشآموز اتباع را هم به لیست دانشآموزان
محروم از آمــوزش مجازی اضافــه کرد .به
گزارش ایســنا و به گفته غالمرضا کریمی،
رئیس مرکز امــور بینالملل و مدارس خارج
از کشــور وزارت آموزش و پــرورش۵۰۰«:
هزار اتباع خارجی در مدارس داریم که همه
تحت پوشــش آموزش هســتند .اما از نظر
دسترســی به سامانه شاد۲۵۰ ،هزار نفر ابزار
هوشمند ندارند که از سازمانهای بینالمللی
درخواست کردیم تا بخشی را تهیه کنند».
اما ماجرا تنها به این ســادگی نیست؛ چراکه
عدم دسترســی دانشآموزان به تلفن همراه
یا تبلت برای برخورداری از موهبت آموزش
حداقل طی ماه گذشــته با حواشــی بزرگی
همــراه بوده اســت .خودکشــی دو نوجوان
یازده و سیزده ساله در بوشهر و ارومیه سبب
شــد که بســیاری دلیل آن را عدم داشتن
همیــن موبایل و تبلت بــرای آموزش اعالم
کنند .مواردی کــه اگرچه در میانه اظهارات
ضدونقیض در حال بررسی شدن است اما با
هر نتیجهای که داشته باشد نمیتواند عامل
فقر را در عــدم برخورداری این دانشآموزان
از لوازم آموزش مجازی نادیده بگیرد ،فقری
که ســبب شــده حداقل حدود سه میلیون
دانشآمــوز از آمــوزش و مدرســه بهرهای
نداشــته باشــند .عددی که محمد وحیدی
نایب رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات
مجلس آن را 3/5میلیــون نفر دانشآموزی
میداند که یا دسترسی به اینترنت ندارند یا
تبلت و گوشــی تلفن مورد نیاز را در اختیار
ندارند .از این رو عدم توانایی مالی خانوادهها

در تامین موبایل و تبلت همان دلیلی اســت
که سبب شده مدیر شبکه دانشآموزی شاد
در گفتوگوی روز گذشته خود با ایلنا بگوید
که «هیچ مدیر مدرسه یا معلمی حق ندارد،
دانشآموز بیبضاعتی را به داشتن گوشی یا
تبلت مجبور کند».
تهیه تبلت برای دانشآموزان
درحالــی تهیه تلفــن همــراه و تبلت برای
خانوادههــای بیبضاعت مورد توجه مشــاور
وزیــر آموزشوپــرورش قرار گرفته اســت
که قیمتهــای این دو ابزار بــرای آموزش
مجازی با توجــه به بحرانهــای اقتصادی
موجــود ،افزایش نــرخ دالر و وارداتی بودن
این لوازم هر لحظه در حال افزایش اســت،
بهویژه برای تلفنهای همراه ،افزایشی که به
تعبیر محمدمهــدی غفوریان ،رئیس کمیته
تخصصی تلفن همراه کشور ،در گفتوگوی
دیــروز خود با خبرگزاری ایســنا« :مردم به
خرید تبلتهای ارزان به جای گوشــیهای
گران رو آوردهاند ».اما خرید همین تبلتهای
بــه اصطــاح ارزان هم بــرای خانوادههای
بیبضاعت همچنان شدنی نیست .به همین
دلیل مدتی قبل خبرهایی به گوش رســید
که به همــت وزارتخانههای آموزشوپرورش
و ارتباطات قرار اســت مدلی از تبلت تحت
عنوان تبلت دانشآموزی توسط متخصصان
داخلی ساخته شــود .به گزارش خبرگزاری
دانشــجو ،دراینباره مدتی قبل محمدجواد
آذری جهرمی وزیــر ارتباطات گفته بود که
«از شــرکتها حمایت کردیم و ظرف چند
ماه آینده میتوانند تبلت ارزان قیمت تولید
و در اختیار دانشآموزان قرار دهند که قیمت
این تبلتها حدود دو تا ســه میلیون تومان

خواهد بــود ».خبرگزاری ایرنــا هم به نقل
از علی محمد مصلحــی ،مدیرعامل صنایع
آموزشی وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان
کشور ،نوشت که «در  ۱۵شهریورماه با وزارت
آموزش و پرورش تفاهــم نامهای به منظور
تهیه تبلت دانشآموزی منعقد شــده است،
همچنین برای تامین قطعات با کشور مالزی و
چین رایزنی شده که پس از ترخیص قطعات
خریداری شــده ،عملیات مونتاژ تبلتهای
دانشآموزی درتهران آغاز میشود».
مصلحــی در ادامه ضمن اشــاره به رویکرد
آموزشــی نرمافزارهای نصب شــده بر روی
ایــن تبلتهای دانشآمــوزی درباره قیمت
تقریبی آنها بــه ایرنا گفته که «قیمت یک
دستگاه تبلت دانشآموزی ۲میلیون و ۵۰۰
هزارتومان است ».قیمتی که بهنظر میرسد
خانوادههای بیبضاعت با توجه به مشــکالت
مالی که حتی گاهی در تامین مایحتاج خود
درمانده شــدهاند نتواننــد هزینه خرید یک
تبلــت دانشآموزی را هم تامیــن کنند .از
طرفی اگرچه شبکههای تلویزیون در تالش
هســتند که آموزش دانشآموزان را از طریق
رسانه ملی دنبال کنند اما با توجه به یکطرفه
بودن آنها هیچ اطالعات آماری وجود ندارد
که بشــود با آن تشخیص داد چند درصد از
دانشآموزان کــه از آموزش مجازی بیبهره
ماندهاند توانستهاند از آموزشهای تلویزیونی
اســتفاده کنند .از این رو بهنظر میرســد با
ادامه داشتن چنین شرایطی حداقل بخشی از
دانشآموزان چیزی که حدود 3/5میلیون نفر
برآورد میشود نتوانند از حداقلهای آموزش
در دوران شیوع ویروس کرونا برخوردار باشند
و احتماالً از چرخه آموزش جدا شوند.

گزارش همدلی از حاشیههای برگزاری مراسمی در مشهد به بهانه بیعت با امام زمان(عج)

مشهد خارج از پروتکل کرونا

همدلی| همدلی-گروه اجتماعی -در حالی که آمار قربانیان
روزانه کرونا به بیش از  ۳۰۰نفر در کشــور رســیده و روزانه
هــزاران نفر هم به جمع مبتالیان اضاف ه میشــود ،و با وجود
این که وزارت بهداشت به عنوان متولی این امر مدام در مورد
شیوع گسترده کرونا هشــدار میدهد و به دوری از تجمعات
توصیه میکند ،عدهای در مشــهد با گــردآوری هزاران نفر و
بدون رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در یک ورزشــگاه تحت
عنــوان «بیعت با امام زمان (عج)» پروتکلهای بهداشــتی و
هشــدارهای وزارت بهداشت را نادیده گرفتند .عصر دوشنبه
فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که نشان میداد جمعیت
زیادی در ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد به مناسبت جشن بیعت
با امام زمان (عج) بدون رعایــت فاصلهگذاری اجتماعی و در
زمان اوجگیری کرونا در کشــور جمع شــدهاند .سخنران این
مراسم نیز براســاس خبرهای منتشر شده در فضای مجازی
علیاکبر رائفیپور بوده است .پیش از این خبرگزاری شبستان
از برگزاری مراسم عید بیعت همزمان با سالروز آغاز امامت امام
زمان(عج) در ورزشــگاه امام رضا(ع) مشهد مقدس خبر داده
بود .این مراسم در حالی برگزار شد که کمتر از ۴۸ساعت قبل
از برگزاری آن ،مقام رهبری در جلسهای مهم با ستاد کرونا در
باره ضرورت مراقبت در این ایام کرونا تاکیدهای فراوانی کردند.
برگزاری مراسم با مجوز شفاهی
برگزاری این مراسم و صدور مجوز برای آن به یکی از موضوعات
جنجالی دو روز اخیر تبدیل شده است .در حالی که این مراسم
با حضور هزاران نفر برگزار شــده اســت اما مســئولین شهر
مشهد در مورد مجوز برگزاری آن اظهار بیاطالعی میکنند.
شهرداری مشهد اعالم کرده است که هیچ نقشی در برگزاری
این مراسم نداشته و لوگوی این سازمان بدون اجازه در طراحی
پوسترها آمده است« .بتول گندومی» عضو شورای شهر مشهد
هــم در همین رابطه گفته که این مراســم مجوز نداشــته و
خودسرانه برگزار شــده است .یک مقام فرمانداری مشهد نیز
اذعان کرد هیچ مجوزی از ســوی فرمانداری و ستاد مبارزه با
کرونا برای برگزاری مراسمهای مذهبی صادر نشده است .اما
در این میان ســازمان تبلیغات اسالمی در مقام برگزارکننده
مدعی شده است برای این مراسم موافقت و «مجوز شفاهی» از
مرکز بهداشت مشهد دریافت کرده است .کیانوش جهانپور در
واکنش به برگزاری این مراسم در توئیتی اعالم کرده که هیچ
مجوزی از ناحیه وزارت بهداشت یا دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برای برپایی تجمع و مراسم عمومی تحت عنوان بیعت یا…
برای هیچ فرد یا گروهی صادر نشده است.
انتقادات به برگزاری مراسم مشهد
برگزاری مراســم در مشــهد در اوج کرونا و بــدون رعایت
پروتکلهای بهداشــتی انتقادات زیادی هم از سوی مسئوالن
وزارت بهداشــت ،فعاالن رسانهای ،کاربران شبکه اجتماعی و
مردم را برانگیخته است .مینو محرز عضو ستاد ملی مقابله با
کرونا به برگزاری جشن بیعت و تجمع در شهر مشهد واکنش
نشان داد و گفت« :از مردم و مسئولین تعجب میکنم که بعد
از این همه مدت چرا اجــازه میدهند که چنین اتفاقاتی رخ
دهد .گویا برخی هنوز بــاور ندارند که این بیماری به صورت
وحشــتناک در کشور زیاد شده اســت و نباید اجازه برگزاری
ط میتوان متاسف بود».
تجمعات را داد .فق 
ط میتوانم بگویم که متاســفم! کسانی که
وی ادامه داد« :فق 
چنین تجمعی را در مشــهد ایجاد کردند مســئول هستند
و باید پاســخگو باشــند ».محمد مهاجری ،فعال رســانهای
اصولگرا در یادداشــتی از برگزاری همایش روز گذشــته در
شــهر مشهد و در اوج شیوع کرونا انتقاد کرد .او در یادداشتی
که در کانال تلگرامیاش با عنوان «والیت فقیه،امام زمان و ما
اصولگراها» منتشر کرده ،نوشته است« :فقط  ۳-۲روز بعد از
بیانات رهبرمعظم انقالب برای تحکیم و تشدید پروتکلهای
بهداشــتی ،چندهزار نفر توسط کبادهکشهای ما اصولگراها
برای یک مراســم تحــت عنوان«بیعت با امــام زمان» همه
پروتکلها را زیرپا گذاشــتند .وقتی میگویم ما اصولگراها در

تبعیت از رهبری دروغ میگوییم به دوســتانمان برمیخورد.
یعنی همه نیروهای امنیتی و اطالعاتی و انتظامی خواب بودند
و متوجه این مراسم نشدند؟ یا فکر کردهاند بیعت با امام زمان
که آرمان جمهوری اسالمی است ربطی به حکومت ندارد؟! یا
مشهد جزء خاک جمهوری اسالمی نیست؟راستی کجا تشریف
دارد آقای علم_الهدی؟»
مصطفی فقیهی فعال رســانهای نیز در صفحه شخصیاش در
توئیتر نوشت« :ســتادکرونا این وسط چکاره است که مشتی
خودســر ،در اوج بیماری کشــندهی کرونا ،این همه انسان را
دور یکدیگر جمع کرده تا پروژهی شوآف یک «خوداستادپندا ِر
مشــتاق دیده و جدی گرفته شــدن» را تکمیل کنند؟ البته
ِ
میدانیممشــهد ایالتی خودمختار است! اما دادستان وظیفه
دارد به این ماجرا ورود کند».
وضعیت مشهد از حیث شیوع کرونا
الزم به یادآوری است شهرستان مشهد 3/5میلیون نفر جمعیت
دارد که سه میلیون نفر از آنان ساکن کالنشهر مشهد هستند.
این شهر اکنون از حیث شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد
و بسیاری از شهرستانهای این استان نیز در وضعیت بحرانی
هستند .دیروز دبیر کارگروه مراقبت و درمان بیماری کرونا در
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد در مورد وضعیت کرونا در این
استان گفته« :در موج سوم شیوع کرونا هر روزه شاهد افزایش
تعداد مبتالیان سرپایی و بستری شده در مناطق زیر پوشش
این دانشگاه در استان خراسان رضوی هستیم».
علی اصغر انجیدنی در مورد آمار مبتالیان نیز گفته« :در حال
حاضر بیش از ۹۰۰بیمار مبتال به کووید  ۱۹در بیمارستانهای
زیر پوشش دانشگاه علومپزشکی مشهد بستری هستند و تحت
درمان قــرار دارند و روزانه بیش از ۲۰۰بیمار جدید مبتال به
ی میشوند
کووید ۱۹در بیمارستانهای خراسان رضوی بستر 
و این تعداد جدا از تعداد مبتالیان سرپایی است».
بــا این وضعیت حــاال باید منتظر بود که بمب ســاعتی که
رائفیپور و عدهای دیگر به اســم دین و دینداری در مشــهد
انداختهاند کی منفجر خواهد شــد .بدون تردید در هفتههای
آینده شاهد افزایش مبتالیان و قربانیانکرونا در مشهد خواهیم
بود .بدیهی است عدهای در ایام کرونا قصد دارند با سوءاستفاده
از احساســات و اعتقادات دینی مردم ،اهداف دیگری را پیش
ببرند و همین موضوع به شیوع هر چه بیشتر کرونا در سطح
جامعه منجر شده است.

خبر
ویروس کرونا مغز را تا 10سال
پیرتر میکند

ایرنا -نتایج یک مطالعه نشــان میدهد که ویروس
کرونا میتواند مغز انسان را تا ۱۰سال پیرتر کند یا
از ضریب هوشی بکاهد.
به گــزارش روزنامــه دیلی میل ،محققــان کالج
سلطنتی انگلیس که سرپرستی این مطالعه جدید
را بر عهده داشــته ،هشــدار دادند :افــرادی که از
آلودگی به بدترین موارد ویروس کرونا جان ســالم
به د ر میبرند در معرض خطر ابتال به یک آســیب
پایدار روانی قــرار دارند که با افــت  ۸.۵امتیازی
ضریب هوشی یا پیر شــدن یک دههای مغز برابر
اســت .این «مه مغــزی» را هم اکنــون بیماران
کرونایی هفتهها یا حتــی ماهها پس از بهبودی از
ش میدهند .این موضوع این نگرانی
کووید  ۱۹گزار 
ی میتواند تاثیرات
را ایجاد کرده است که این بیمار 
شناختی طوالنی مدتی مشابه اثرات پایدار «سکته
مغزی» یا «میکروخونریزیهــای مغزی» بر این
ارگان داشته باشد.
ن میدهد که کرونا
نتایــج این مطالعه جدید نشــا 
میتواند «عواقب شــناختی مزمن» واقعی داشته
باشد .محققان در این مطالعه پاسخ نامههای تقریبا
 ۸۵هزار نفر را که از آلودگی تایید شده یا مشکوک
به کووید  ۱۹بهبود یافتــه بودند ،تجزیه و تحلیل
کردند.
محققان متوجه شــدند که این آسیب مغزی بسته
به میزان شدت بیماری در سطوح مختلفی رخ داده
اســت .از افرادی که در این مطالعه شــرکت کرده
بودند ۶۰ ،بیمار مبتال به کرونا از دستگاههای کمک
تنفسی استفاد ه میکردند ۱۴۷ ،نفر بدون استفاده
از دســتگاه کمک تنفســی در بیمارستان بستری
شــده بودند ۱۷۶ ،نفر به دلیل مشــکالت تنفسی
در خانه تحت مراقبت قرار داشــتند .همچنین سه
هزار و  ۴۶۶نفر مشکالت تنفسی داشتند اما تحت
مراقبتهای پزشکی قرار نداشتند و  ۹هزار  ۲۰۱نفر
هم اعالم کردند که کرونا داشتند اما هیچ مشکلی
در تنفس نداشتند.
بیمارانی که تحت مراقبتهای ویژه قرار داشتند یا
به دستگاه کمک تنفسی نیاز داشتند ،افتی معادل
 ۸.۵امتیاز را در ضریب هوشــی خود ثبت کردند.
محققان هشدا ر میدهند این افت ضریب هوشی به
اندازه کافی بزرگ است که فرد متوجه تاثیر آن در
زندگی روزمره و یا شغل خود شود.
آدامهامپشایر نویســنده اصلی این مطالعه از کالج
لندن گفــت :این یافتههای تــکان دهنده تنها در
مورد بیماران کرونایی که در بیمارســتان بستری
میشوند ،صادق نیست.
وی افــزود :برخی از بیمارانی کــه نتیجه آزمایش
کرونای آنها مثبت بود اما مشکالت تنفسی نداشتند
نیز پس از بهبودی ،درجاتی از کاهش شــناختی را
ثبــت کردند .افرادی که در خانه بهبود یافته بودند
یــک افت چهار امتیازی ضریب هوشــی را که که
معادل با پنج سال پیری مغز است ،تجربه کردند.

عمرتان را با مصرف نوشیدنی
طوالنیتر کنید!

به گزارش ایلنا ،یک فنجان قهوه یا چای ســبز به
تنهایی روزانه ممکن اســت به ترتیب خطر مرگ
زودرس را به ترتیب  ۱۲تا  ۱۵درصد کاهش دهد.
یوجی کوموریتا اســتادیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه کیوشــو در فوکووکا ژاپن گفت :تحقیقات
نشــان میدهد که مصرف بیشتر چای سبز و قهوه
با کاهش مرگومیر همراه اســت و به نظر میرسد
اثر ترکیبی آنها در افراد دیابتی نوع  ۲بسیار بیشتر
اســت .کوموریتا افزود :مشــخص نیســت که این
نوشیدنیها چگونه به سالمتی کمک میکنند .هر
دو دارای مواد مغذی هستند که ممکن است التهاب
را کاهش دهند.
در ایــن تحقیق تقریباً  ۵۰۰۰بزرگســال ژاپنی با
میانگین ســنی  ۶۶ســال و مبتال به دیابت نوع ۲
شرکت داشــتند که ۲۸۰۰نفر از آنها مرد بودند.
وضعیت سالمتی شــرکتکنندگان در این تحقیق
حدود  ۵ســال پیگیری شد و از آنها پرسیده شد
مصرف روزانه چای و قهوه ســبز چه میزان است.
همچنین از آنها سواالتی مربوط به سبک زندگی،
مانند میزان ورزش ،مصرف الکل ،سیگار کشیدن و
میزان خواب معمول پرسیده شد.
بیش از یک هزار و صد نفر از افراد حاضر در تحقیق
روزانه یک لیوان ،یک هزار و چهارصد نفر دو تا سه
لیوان چای ســبز و یک هزار و هشــتصد نفر چهار
فنجان یا بیشــتر چای سبز مینوشیدند .همچنین
یک هزار و ســیصد نفر یک فنجان ،نهصد و شصت
نفر دو فنجان و یک هزار و ششــصد نفر دو یا چند
فنجان در روز قهوه مصرف میکردند.
دکتر مینیشــا ســود ،متخصص غدد درونریز در
بیمارســتان لنوکس هیل در نیویورک که در این
مطالعه نقشــی نداشــته ،اما با یافتهها آشنا است
گفت :تاثیر مثبت چای ســبز فقــط مختص افراد
دیابتی نیســت .در مطالعات متعدد جمعیت نشان
داده شــده اســت که افراد ژاپنی که مقادیر قابل
توجهی چای ســبز مصرف میکنند ،میزان مرگ
و میر پایینتری دارند .او افزود :چای ســبز و قهوه
به دلیل گیاهی بودن دارای آنتیاکسیدانها و مواد
شــیمیایی مفید هستند که ممکن است التهاب را
کاهش دهند .مینیشا سود ادامه داد :نحوه استفاده
از این نوشیدنیها نیز مهم است .اگر آن را شیرین
میکنید و شــیر یا خامه به نوشــیدنی خود اضافه
میکنید ،ممکن اســت از فواید آن برای سالمتی
کاسته باشید.

