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روز جهانی کاهش بالیای طبیعی برای تشویق شهروندان و دولت ها برای ارتقاای تااآ روری ماه ا و ارشاار
هختلف در برابر بالیا و فجایع در نظر گرفت شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز  13اکتبر را با عنوان روز مهانی کاهش اثرات بالیای طبی ای با عناوان
بخشی از بیانی ده مهانی کاهش اثرات بالیای طبی ی (ده  90هیالدی ) انتخاآ کرد.
ناهگذاری روز هلی کاهش بالیای طبی ی اگر چ ب صورت نمادین اسات اهاا از رنجاایی کا ایاران  34ناو از
حوادث هومود شناسایی شده در مهان را تجرب کرده و هم سال بر اثر وراو حاوادث طبی ای و یار هترربا
خسارات و تلفات مانی و هالی بسیاری را هتحمل هی شود ،بنابراین کارشناسان هر لحظ احتماا وراو زلهلا و
دیگر حوادث طبی ی را هشدار هی دهند.
رهادگی برای کاهش خسارات این بالیا نگاه و برناه ویژه ای را طلب هی کند  .بنا بر گفتا کارشناساان عاد
رگاهی امتماعی از حادث و پیاهدهای رن یکی عمده ترین هسائل در خصوص افهایش خسارات بای شامار های
رود .زیرا ههم ترین دیدگاه ها در استراتژی مهانی هم  ،هوضو سوانح و ترویج فرهنگ هقابل با رن است.
بالیای طبی ی برای سرزهینی هثل ایران ک مهء  10کشور بالخیه ،ششمین کشور زلهل خیاه ،چهاارهین کشاور
سیل خیه در مهان است  ،ناشناخت نیست .اها همچنان نیاز ب فرهنگ سازی و رهوزش ماه برای پیشگیری و
یا هقابل صحیح در برابر رنها بسیار احساس هی شود.
در این راستا مم یت هال احمر استان ب گفت  :ه اونت رهوزش پژوهش و فنااوری با دلیال توانمنادی هاای
خاص استان خراسان رضوی در بین مم یت های هال احمر کشور هسئو دبیرخانه دائمی روز مهاانی کااهش
اثرات بالیای طبی ی ت یین شده است.
گاهنامه سفیر نجات آماده دریافت نظرات  ،انتقادات،پیشنهادها ،مقاالت و نوشته های علمی تمامی عزیزان
می باشد .عالقمندان می توانند مطالب خود را به آدرس مشهد مقدس ،بلوار سجاد ،بزرگمهر شمالی ،1
معاونت آموزش وپژوهش جمعیت هالل احمر خراسان رضوی ارسال نمایند.
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گردآوری و تنظیم :حجت االسالم والمسلمین اسداهلل اسدی
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه جمعیت هالل احمر خراسان رضوی

13اکتبر که امسال مصااد باا 22مهار ماا 99مای
باشد ،بنام روز بین المللی کاهش اثرات بالیاای طبیعای
و 5دیما در تقویم کشور بمناسبت سالگرد زلزلاه بام
بعنوان روز ملی کاهش اثرات بالیای طبیعای نامگاراری
شد و شعار سال  1399در این روز «ماندگار  ،پایادار
و مقاوم بسازیم» است.

با توم ب اینک از ممل اهادا چهارگانا مم یات
هال احمر «حمایت از زندگی و سالمت انساانها» و
«تالش برای تسکین آالم بشری» است ،بدیهی است
ک این دو هد هترتب بر همدیگر بوده و حمایت از
زندگی و سالهت انساانها تقاد داشات و زهینا ای
است برای پیشگیری از تلفات و خسارات و طب اا در
صورت بروز حوادث ،باید گا ب ادی ی نای حرکات
مهت کاهش رال بشری را برداشات .حاا در ایان
نوشتار هختصر ب هد برمست سازی ایا هتناساب
با هأهوریتهای مم یت با عناوان هتولیاان اهادا
فوق ،نگاه کوتاهی خواهیم داشات با هقولا کااهش
اثرات بالیای طبی ی از هنظر دین هبین اسال .
می دانیم که یکی از رسالت های عظیم قرآن و پیامبران
موضوع انرار اسات« :اِنّاا ررسلالنا ل شااهِداَّ وُ مشبلشًاراَّ وُ
نَریراَّ» (سور احزاب ا آیاه .)45گرچاه واه انارار اوالَّ
در مفاهیم معنوی و اخالقی کاربرد دارد ،ولی استفاد از
مفهوم عام انرار به معنای هشداردهی و هوشایار ساازی
جامعه از خطرات پیش رو در مفاهیم زندگی طبیعی هم
قابل بهر برداری است و هیچ منعای نادارد ،لارا مقولاه
هشدار و آگا سازی مردم از خطرات و بالیاای طبیعای
در متن آموز های دین نهفته و سیر عملی اولیای الهای
به ویژ پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه نیز در توجه دهای
امت به اتقان و استحکام هرگونه کار و تولید و پرهیز از
سهل انگاری و کم گراری در ساز های دست بشاریت
است و در قرآن کریم وعد عراب برای مطففین یعنای
کم گراران داد شد است.

ب نظر هیرسد هبانی پیشگیران هخاطرات و تساکین
رال بشری در ه ار دین عبارتند از :
 -1عدالت
خدای هت ا در رررن کریم هی فرهایاد« :اِعادِلوا هشاول
رقرَبش لِلتاَّقوی» (نساء ا .)19بدیهی است کا عادالت
ب ه نای هر چیهی را در مای خاود راراردادن ،اگار
توسط هرد ب عنوان هجریان عدالت امرا شود و در
تما شئون ف الیتهای زنادگی هاادی و ه ناوی با
درستی پیاده شود ،هیچ خطری مسم و ماان هردهای
را تهدید نمی کند .در حالی ک اگر از رعایت حدود و
استانداردهای کار کاست شاود  ،ی نای عادالت امارا
نشود ،طبی تا خطرات زیادی هتوم ماه و زنادگی
رنها خواهد شد.
 -2رعایت حقوق شهروندی
بدیهی است ک در زندگی امتماعی نیازهند ب راانون
هستیم و ماه بدون رانون دچار هرج و هرج خواهد
شد .خدای هت ا در رررن کریم هی فرهایاد« :ول لَقَاد
ررسللنا رشسشلنا بِالبلیّناتِ ول رنزَلنا ملعلهشامش الکِتاابل ول المیازانَ
لِیلقاااااااااااومل الناااااااااااا ش بِالقِسااااااااااا »
(حدیاد .)25-طبی ی است ک چنانچ حقوق امتماعی

هورد توم ررار نگیارد زنادگی بشار ،باا هخااطرات
فراوانی روبرو خواهد شد.
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 -3رعایت بهداشت و تغریه سالم
از ههمترین نکاات پیشاگیران از باروز خطارات و
حوادث برای بشاریت توما با بهداشات مسام و
تغذی سالم است .دین هبین اساال در تماا زوایاای
ریه و درشت نیازهاای بشار ،با عناوان یان ریاین
زندگی ماهع و کاهل ،صاحب نظر بوده و پیشانهادات
خود را در رالب احکا و اخاالق و یاره بیاان کارده
است .رررن کریم در ریاات فراوانای هثال «یاا ریهلاا
الرینَ آملنوا کُلوا مِن طیّباتِ ما رلزلقناکُم ول اشکُرُوا لَاهش اِن
کُنتُم تَعبشدون» (بقر  )172-در اهمیت بهداشت تغذی
و در ریاتی هثل «ول ثِیابلکل فَطَهِّار» (مادثر ا  )4یاا «انّ
اهللَ یشحِبُّ التّوّابینَ و یشحِبُّ المشتطهِّرین» (بقار ا  )222ب

اهمیت بهداشت و تغذیا در زنادگی ساالم و دور از
خطر اشاره نموده است.
 -4صلح و دوستی و عدم تعرض به دیگران
یکی دیگر از ههمترین اصو و هبانی پیشاگیران از
هخاطرات و حوادث ،ایجاد روح صفا و دوستی و عد
ت رض ب حقوق هادی و ه نوی یکادیگر اسات کا
رررن کریم هی فرهاید« :اِنّما المشؤمِنونَ اِخاول فَاَصالِحشوا
بلینَ رخَولیکُم» (حجارات ا  )11یاا هایفرهایاد« :فَملانِ
اعتَدی عللیکُم فَاعتَدوا عللیاهِ بِمِلالِ ملاا اعتَادی عللایکُم»
(بقر .)194-

اهروزه شاهد هستیم ت رض ب حقوق بشر در دنیاای
ظالم ،چ هرگ و هیرها و منایت ها و خسارات هاالی
و مانی را ب بار رورده است .این در حالی اسات کا
ریین حیات بخش اسال  ،همگان را ب دوستی و عاد
ت رض ب همدیگر دعوت هیکند.
و اها در هقول تأهین سالهت و احترا ک گا ب ادی
بوده و از اهدا مم یت هال احمار نیاه های باشاد
هیتوان ب اصو و هبانی دیگری اشاره نمود.
 -1امداد و نجات:
اولااین وظیف ا یاان انسااان در هخاااطرات امتماااعی
احساس وظیف شرعی و اخالری مهت نجات و کمن
رسانی ب نیازهنادان اسات با طاوری کا در فقا
اسالهی داریم ،حتی نماز وامب را برای نجاات ماان
ین انسان باید رها کرد و اهدادرسانی کرد.
رررن کریم نجات مان ین انسان را ب هثاب نجاات
بشریت دانست و هی فرهایاد« :ول ملان رحیاهاا فَکََّنَّماا
رحیلا الناّا ل جلمیعاَّ» (مائد ا .)32

در این هقول اریانوسی از ه اار دیان و اهال بیات
ومود دارد ک در عناوین ایثار  ،ت اون ،انفاق ،صادر ،
صل رحم ،اصالح ذات البین ،اداء دین هقاروض و ...
هم برای اهدادرسانی و نجاات یان انساان رسایب
دیده از هخارج زندگی است .
-2سازندگی بر اصل استحکام و اتقان:
از ههمترین دستورات امتماعی دین ربادانی دنیاست.
خداوند ت الی هی فرهاید« :هشاول رنشَاَّکُم مِانَ اِرضِ ول
استَعملرَکُم فیها» (هود ا  )۶1و پرواضح است ک ربااد
کردن زهین بادون رعایات اصاو و هقاررات حفا
هحیط زیست و استفاده صحیح از هنابع و اهکاناات و
هدیریت ساخت و ساز همکن نیست.
لذا یکی از ههمترین هبانی حف سالهت بشار هبتنای
بر اصال اساتحکا و اتقاان ف الیات هاای عمرانای و
ربادانی بشر در روی زهین است ک باعث حف ماان
و سالهت انسانها هیشود.
-3بهداشت روح و روان:
اصل ب دی در تاهین ساالهت انساان ،اصال بهداشات
روح و روان ردهی است .در دنیای ب اصطالح پیشرفت
تکنولوژی اهروزه ،علی ر م پیشرفت های علمی در هم
اب اد نیاز ردهی ،هتأسفان شاهد هادر رفات روان ررا
بشر بوده و بشریت سوار بر ابهار رسایش ،کمترین بهره
از رراهااش روان را تجرباا هاایکنااد .اضااطراآهااا،
استرس ها ،روانپریشی ها وض ف اعصاآ برای بشاریت
هنجاار ب ا پیاادایش نااوعی زناادگی هکااانیکی و دور از
فضیلت های اخالری شاده کا راهکاار دیان در حفا
رراهش روح و روان ارتباط با هبدأ عالم هستی است ک
هیفرهاید« :رال بِرِکرِ اهللِ تَطملئِنُّ القاُلوب» (رعاد)28-
لذا انتظار هی رود با توم ب هوارد فاوق ،اراداهاتی با
شرح ذیل در دستور هستمر مم یت هال احمار رارار
گیرد:

-1پیگیری جهت نهادینه کردن آموزشهای اماداد و نجاات و
صلح و دوستی در تمام دوران تحصیل
-2آموزش روشهای خود مراقبتی برای کلیه آحااد جامعاه باه
ویژ کهنساالن و کودکان
-3گسترش آموزش های عمومی حاین حاوادب باا اساتفاد از
ظرفیتها و تشکلهای مردمی
-4شناسایی ا ،جرب و ساماندهی نیروهای فعال و جوان تحات
عنوان یاوران امداد و نجات
-5تهیااه و ابااالد دسااتورالعمل هااای ویااژ جهاات رعایاات
استانداردهای مجموعه فعالیتهای تولیدی و ساز های عمرانای
و نظارت دقیق بر آنها
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رانش زمین ممکن است حاصل استفاده غیر اصولی
از زمین در نقاط کوهستانی ،درهها و نواحی ساحلی
نیز باشد .با بهرهبرداری اصولی از زمین ،مطالعات
کارشناسی و طراحی مناسب میتوان از بروز
بسیاری از موارد رانش زمین و حرکت گل و الی
ممانعت به عمل آورد.
گردآوری و تنظیم :ابوالفضل معین زاده -نجاتگر جمعیت هالل احمر کاشمر

برگرفته از سایت خادم

رانش زمین
اقدامات قبل ،حین و بعد از وقوع
رانش زمین در اغلب نقاط ایران روی می دهد .در
جریان این واقعه توده های سنگ ،سطح زمین و گل و
الی به علت وجود شیب حرکت می کنند.
رانش میتواند کوچک ،بزرگ ،کند یا تند باشد.
حرکت گل و الی خود را به صورت رودخانه ای از
خاک ،سنگ و سایر مواد آغشته به آب نشان می دهد
و این زمانی است که به علت باران سنگین یا ذوب
شدن سریع برف ،مقدار زیادی آب روی سطح زمین
جمع شده و آن را به صورت رودخانه ای از گل و الی
در می آورد .این مواد سریعاً به جریان افتاده و نظیر
بهمن بدون هیچ اخطار یا هشداری تا چندین کیلومتر
از نقطه شروع خود دور می شوند.
عوامل موثر در ایجاد رانش زمین
 آب
 توفان
 زمین لرزه
 فوران آتشفشان
 آتش سوزی
 دخالت های انسان

رانش زمین
فاز  4اتوبان تهران  -شمال
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اقدامات حفاظیت و مراقبیت
قبل از وقوع رانش زمین و حرکت گل و الی

از ساخت و ساز در نواحی شیب دار ،در مجاورت
لبه کوه ها و در نزدیکی دره ها و آبروها خودداری
شود.

موقعیت محل سکونت از نظر وقوع رانش بررسی
شود.

با توجه به نتیجه بررسی موقعیت محل سکونت و
بر اساس مشورت با کارشناس ،اقدامات اصالحی در
دستور کار قرار گیرند.
با استفاده از لوله های قابل انعطاف در سیستم لوله
کشی آب و گاز محل سکونت یا کار ،می توان
میزان خطرات را به حداقل رساند.
لوله ها و اتصاالت قابل انعطاف در برابر شکستگی
مقاومت بیشتری دارند.

عالمئ هشدار مبین بر وقوع رانش زمین

در ساختمان:
*تغییر در چشم اندازهای محل سکونت
*گیرکردن در و پنجره ها برای اولین بار
*پیدایش ترک خووردگی جدیود در گوچ ،کاشوی،
دیوار یا فونداسیون ساختمان
*جداشوودگی دیوارهووا ،راه پلووه هووا و پلکووان هووای
خارجی از بقیه ساختمان
* شکستگی در لوله های زیرزمینی آب و فاضالب

در فضای باز :
 پیدایش تدریجی تورک خووردگی هوای عرضویروی زمین یا روی خیابان ها و پیاده روها
 -برآمدگی زمین در پایین دست نواحی شیب دار

 تغییر مسیر روان آبها (مخصوصاً در محل تالقویآنها) ،رانش هوای کوچوک و کود شودن تودریجی
درختان
کد شدگی یا جابوه جوایی دیوارهوا ،تیورک هوایبرق و تلفن و درختان
 -ظهور چشمه های آب در نقاط جدید
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عالمئ هشدار مبین بر وقوع رانش زمین
شنیدن صدایی که هر لحظه شدت آن رو به افزایش است
(مبنی بر قریب الوقوع بودن رانش)
تغییر شیب در یک جهت و احساس آن به هنگام راه رفتن
روی زمین
شنیدن صداهای غیرمعمول (نظیر شکسته شدن درختان،
به هم خوردن تخته سنگ ها) که حکایت از حرکت گل و
الی دارد.
ریزش سنگ و خاک و سایر عالئم مشابه احتمالی  ،حاکی
از حرکت گل و الی به هنگام رانندگی است.
تپه های خاکی کنار جاده ای سریعاً دچار رانش می شوند.
اقدامات حفاظیت و مراقبیت
زمان وقوع رانش زمین و حرکت گل و الی
محل در معرض خطر را ترک کنید و از مسیر رانش
زمین دور شوید.
زمان را برای برداشتن وسایل شخصی هدر ندهید .تنها
موبایل و کیف شرایط اضطراری در صورتی که در دسترس
می باشند را با خود ببرید.
بیش از هر چیز به فکر نجات جان خود و خانواده تان
باشید و در مرحله بعد همسایگانی که در معرض خطر
هستند را مطلع کنید و به افرادی که برای ترک محل نیاز
به کمک دارند  ،یاری رسانید.
به مسئوالن محلی اطالع دهید.
در صورتی که قادر به تخلیه محل نیستید  ،از
خودتان محافظت کنید.
اگر در داخل ساختمان هستید :
اگر فرصت فرار نیست  ،در کنار یا زیر یک میز محکم پناه
بگیرید و با دست هایتان از سر و گردن محافظت نمایید.

اگر خارج از ساختمان هستید :
از مسیر رانش زمین خارج شوید و به بلندترین نقطه ممکن
بروید.
به سمت نزدیک ترین پناهگاه  ،مثل گروهی از درختان یا
یک ساختمان  ،دور از محل رانش بروید.
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اگر داخل خودرو هستید:
از دره ها  ،رودخانه ها و زمین های پست دوری کنید.
وارد جریان های سیالبی نشوید زیرا خطر فرورفتن در
سیالب وجود دارد.
اگر به اشتباه وارد منطقه سیل گرفته شدید  ،برگردید و
مسیر دیگری را در پیش بگیرید.
اگر خودروی شما گیر کرد  ،به سرعت از آن خارج شوید و
به بلندترین نقطه ممکن بروید.
مراقب دیواره های خاکی کنار جاده باشید زیرا شدیدا در
معرض رانش زمین هستند.
باید از دور نگاه کرد و دید که آیا افرادی در جریان رانش
دچار آسیب نشده یا در آن گیر نیفتاده اند .نیروهای
امدادی را باید برای نجات آنان راهنمایی کرد.
باید مراقب خطرات دیگر از جمله شکستگی خطوط برق و
لوله های گاز ،آب و فاضالب و نیز آسیب دیدگی جاده ها و
ریل راه آهن بود.
بهتر است نواحی دچار رانش هر چه زودتر درختکاری
مجدد شوند ،زیرا زمینة بروز سیل های برق آسا و رانش
های دیگر در آینده نزدیک وجود دارد.
باید با فردی کارشناس در مورد خطر وقوع رانش زمین
مشورت کرده و در صورت لزوم اقدامات اصالحی را جهت
تقلیل میزان خطر در دستور کار قرار داد
برای کسب آخرین اطالعات ضروری به اخبار رادیو و
تلویزیون گوش دهید.
اگر قادر به کمک رسانی نیستید  ،با تجمع در محل حادثه ،
مانع عبور نیروهای امدادی نشوید.
به مسیل ها و جریان سیالب نزدیک نشوید.
کماکان باید از ناحیه دچار رانش دوری شود ،زیرا
احتمال رانش مجدد وجود دارد.
در تاریخ  ۱۲اردیبهشت  ۱۳۹۳رانش عظیمی در
منطقه بدخشان افغانستان واقع در نزدیکی مرز مشترک
با پاکستان و چین روی داد در این رانش عظیم ۳۰۰
خانوار در زیر حجم بسیار عظیمی از گل و الی مدفون
شدند ،این رانش در دو مرحله روی داد .در مرحله اول
افرادی که برای شرکت در مراسم عروسی به آنجا آمده
بودند گرفتار رانش عظیمی شدند .پس از گذشت یک
ساعت رانش بزرگتری روی داد و اشخاصی که برای
کمک رسانی از مناطق اطراف به آنجا آمده بودند ،در زیر
حجم عظیمی از گل و الی به ارتفاع  ۵۰متر مدفون
شدند .در این حادثه بیش از  ۲۵۰۰نفر جان باختند .از
این فاجعه به عنوان قبرستان عظیم یاد میشود.

8

شماره/14آبان ماه یک هزار سیصدو نود و نه

گردآوری و ترجمه :دکتر نوذر نخعی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چقدر طول ميكشد اپيدمي كروان دوبرابر شود؟ و فاصله زملاب بلو
در يك فرد خانواده و ابتالي نفر بعدي چقدر است؟

وع علال

در این مقاله مروری که حاصال بررسای  317مقالاه اپیادمیولوهیک اسات و در مجلاه فاوق باا5/۶
ایمپکت بیان می دارد که 3تا 7روز طول می کشد تا سایز اپیدمی کرونا دو برابر شود.
فاصله بین شروع عالیم در یک فرد در خانواد و شروع عالیام در فارد دیگار در اکلار ماوارد 4تاا 7
روزاست
(که اصطالحًاَّ  serial intervalگفته می شود) .
این مفهوم با دور کمون () incubation periodمتفاوت است و جنبه کاربردی بیشتری دارد.
چرا که در عمل بیماران از ما به طور ملال می پرسند "همسرم از دو روز پیش دچار عالمات شاد  ،تاا
چند روز دیگه امکان دار من هم بگیرم؟"  serial intervalبه این سوال پاسخ می دهد.
برای آنفلوانزا این عدد 2تا 4روز،
یعنی کوتا تر است.
اتثیللر ویللو و تللامین Dدرپیشللریر از
ابتال ب فرم شد د کوو د 19

ویتامین  Dباا مکانیسام هاای متناوعی
سبب باالنس سیستم ایمنی در پاسخ باه
کووید می شاود و لارا روزاناه مصار
 2000واحد (2قار  1000واحادی)
برای سنین نوجوانی به باال سابب نجاات
افراد بسیاری در جامعه می شاود .بارای
تجویز این دوز نیاز به چک کردن سطح
ویتامین  Dسارم نیسات .الزم باه ککار
است کشور ما در زمار کشاورهای پار
شیوع کمبود ویتامین  Dتلقی می شود

تا کنون بیش از  200مقاله در این رابطه به چاپ رسید
است  .این مقاله مارور  25صافحه ای باا مطالعاه 24۶
رفرانس در پایان چنین می گوید.
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شايعرتين مسپتومهاي كوويد 19-كدام
است؟

اثللر ب ولل واکنللن ننفهللوان ا در سللال هلللا
گذشت چقدر بوده است؟

در یک مطالعه موردی که جدیدا به چاپ رسیده است
نشان داد که از ستا  2004میالدیتتا 2018میتاان ارت
بخشی واکسن آنفلواناا از حداقل  ٪10تا حتداکر ٪60
بوده اس  .سا هایی گه ار بخشی واکستن ییلتی کت
بوده اس دلیل آن تغیی ات آنتی ژنیک ویت و بعتد از
به بازار آمدن واکسن (اوای تابستان) اس .

احمتللال انتقللال  SARS-CoV-2از طريللا اشلليا بللر
اساس نخرين شواهد
در ايننن ملا نن کنن در متبنن مع بننر The lancet
( infectious diseaseبننننا اي ننننت  )24,5در
اواخرس امبر ب چنا رسنید ،چننین م نر من هنود کن
تحلیلات انتام هده تا کنون اح ال زنده بودن ويروس
 SARS- CoV-2را در هرايط آزمايشگاه سننتیده انند
،و در هرايط واقع اح ال ان لال از طريق اهیاء ک نر از
آن است ک تصور م هود.

در این مطالعه که حاصل ب رسی 42هاار نف بیمار تس
مرب کووید 19-از 9کشور دنیا بود ،شایع ت ین سمپتوم
ها عبارت بودند از:
سمپتوم

درصد فراواني

رتبه

1

تب

78

2

سرف

57

3

خس گ

31

4

اخ الل بوياي

25

5

نفس تنگ

23

6

رز

18

7

بدن درد

17

8

سردرد

13

9

گبودرد

12

10

درد مفاصل

11

11

سرگیت

11

12

اسهال

10

عالئمی همچتون آب یتاب بی،تی ،تهوع،استتف ا،،ق مای
چش ،درد چش و ...ه یک در کمت از  ٪10از بیمتاران
دیده شده اس .
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چند درصد مبتالاين كوويد 19-يب عالمتند؟
و ناي افراد يب عالمت بمياري را منتقل
مي كنند؟

اتثري  zincدر پيشرريي و اي درمان
كوويد19-

در اين م ا ع مع بر با بررس  49ملا چا هده ب دو
سوال م داول پزه ان ،پاسخ داده هده است؟
 -1چ،ددرصد اف اد درصورت آلوده شدن بته ویت و ،
حتی در پیگی ی های چ،د هفته بعتد هت دچارعالمت
نمیشوند؟ 20تا 30درصد
 -2احتما انتقا بیماری در اف اد بی عالم در مقایسه
با اف اد عالمتی چقدر است ؟ حندوداا ين سنوم افنراد
عالم اح ال ان لال وجود دارد.
----------------------------------

در ملايس با وي امین  Dم ا عنات ک نری چن از
نظر تعداد و چ از نظر ق عینت توصنی  ،بن چنا
رسیده است .در اين ملا مروری کن در متبن بنا
اي ت نسب ا باالی 4،5توسط محللنین آ نان بن
چا رسیده است چنین م ر م هود ک :
ب نظر م رسد تتويز  zincبنا توجن بن خنوا
آن ويرال بخصو بنرای افنراد سنا ند و افنراد
بی اری مزمن م تواند مفید باهد.
تاکید اين ملا بیش ر بر تاثیر  zincبر پیشنگیری
است تا درمان.
در اين ملا دوزاژ خاص پیشنهاد نشده است .و
در ملا زير با اي ت نزدي ب  7بیان م دارد
اين دارو در سا ندان ب عبت تنظیم سیس م اي ن و
 low toxicityمی واند با دوز 10تا 40میب گنرم
در روز بس ب وضعیت تغكي بی ار تتويز گردد.

سكنك عالمت اندر
بمياري كوويد19-
ويل قابل اتمل

منداوم بن

در گزارش موردی فوق ا نكکر از س سن
عنوان ه ايت او ی بی ار نام برده هده است.
اگر چ گزارش موردی ذاتا نشان کم بودن وفور اسنت،
و در بسیاری اوقات ب عنوان ي سرنخ ب پزهن ان
م کند.
در تشخیص ک
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گردآوری و ترجمه :طاووس خرمی
کارشناس آموزش جمعیت هالل احمر خراسان رضوی

-1پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه
جا
-2پایان دادن به گرسنگی ،دستیابی بهه امنیهت
غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
-3تضمین زندگی سالم و ارتقاء و رفاه برای همه
 -4تضمین کیفیت آمهوزش فراگیهر و عادالنهه و

ایجادفرصتهای یادگیری مادام العمر برای همه
-5دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسهازی
تمام زنان ودختران
-6تضمین دسترسهی بهه آس سهالم و سهرویس

-12اطمینان از الگوی مصرف و تولید پایدار

بهداشتی برای همه

-13اقدامات فوری مقابله با تغییرات آس و هوایی

-7ایجاد اطمینان برای دسترسی به انرژی پایدار

و تاثیرات آن

و به روز با قیمت مناسب برای همه.

-14صرفه جویی و اسهتفاده پایهدار از دریاهها و

-8ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصهادی و کهار

منابع دریایی و اقیانوسها

مناسب برای همه

-15مدیریت پایدار جنگل ها ،متوقف و معکهوس

-9ایجاد زیر ساختهای تاس آور ،تهرویج صهنعت

نمودن مبارزه با بیابهان زایهی و تخریهب زمهین

های فراگیر و پایدار و تقویب نوآوری

،جلوگیری از خسارتهای فرسایش زمین

 -10کاهش نابرابری در درون و بین کشور ها

-16دسترسهی بههه عهدالت بههرای همهه و ایجههاد

-11ساختن شهر های ایمن  ،جامع ،مقاوم و پایدار

نهادهای موثر ،پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح
-17احیاِءمشارکتهای جهانی برای توسعه پایدار

