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کرونا دلتا
از سه نوع قبلی
خطرناک تر است

 بار نوع دلتا ویروس کرونا در بدن زیاد است و
به همین دلیل آسیبپذیری کودکان در این نوع بیشتر است
و متأسفانه می بینیم خانمهای باردار نیز به نوع دلتا
مبتال شده و بعض ًا جان خود را از دست میدهند

گروه حوادث:
یک عضــو هیئت علمی دانشــگاه علوم
پزشکی کرمان گفت :وقتی تکثیر ویروس
از یک حدی بیشتر شــود ،جهش اتفاق
می افتد و برخــی از جهش ها خطرناک
اســت و دلتا چهارمین جهش کرونا و از
نوع خطرناک اســت .دکتــر نوذر نخعی
گفت :بار ویروس دلتا در بدن زیاد اســت
و به همین دلیل آســیب پذیری کودکان

در این نوع بیشــتر است و متاسفانه می
بینیــم خانم های باردار نیــز به ویروس
دلتا مبتال شــده و بعضاً جــان خود را از
دست میدهند لذا درخواست داریم خانم
های باردار تا شهریورماه محدودیت ایجاد
کــرده و به غیر از افــرادی که با آنها زیر
یک ســقف هستند ،با شــخص دیگری
ارتباط نداشته و بنا را بر این بگذارند که
افراد بیرون از خانه همه کرونا دارند.
وی این هفته در گفت و گوی رســانه ای

دادستان عمومی و انقالب سیرجان تشریح کرد:

قتل خانوادگی
با اسلحه شکاری

پرونده ای که زوایای آن هنوز مشخص نشده است

شلیک به
پدر و پسر  ۸ماهه

درباره ویروس دلتا با اشاره به اینکه شیوع
کرونای دلتا چند ماهی از هندوستان آغاز
شــده ،اظهار کرد :وقتی تکثیر ویروس از
یک حدی بیشــتر شــود ،جهش اتفاق
می افتد و برخــی از جهش ها خطرناک
اســت و دلتا چهارمین جهش کرونا و از
نوع خطرناک اســت .دکتر نخعی عالئم
ویروس دلتا را هماننــد عالئم کووید۱۹
دانســت و بیان کــرد :ســرماخوردگی،
آبریزش بینی ،ســردرد ،ســرفه و عالوه

بر آن بــدن درد ،بیحالی و خســتگی از
عوامــل این بیماری اســت و برخی جدا
از سرماخوردگی ،عالئمی شبیه اسهال و
درد شکمی را نیز تجربه می کنند .مشاور
ارشد رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ادامه داد :در این سری از بیماری جهش
یافته کووید  ۱۹برخی عالئم آن نســبت
به جهشهای قبلی کمتر اســت به طور
مثال اکنون از دســت دادن حس بویایی
و چشایی کمتر مشاهده شده اما آبریزش
بینی خیلی زیاد است.
وی با بیان اینکــه با دیدین کوچکترین
عالئــم ،آن را کرونــا فرض کنیــد و از
تماس بــا دیگران خودداری کنید ،افزود:
با مشــاهده هرگونه عالئم حتی اگر یک
گلودرد و یا سرفه ای که جدیدا ً رخ داده
و یــا بیحالی ،باید بنا را بر کرونا بگذاریم.
عضو هیئت علمی علوم پزشــکی کرمان
افــزود :خانمهای بارداری کــه دیابت و
فشــارخون دارند ،باید به پزشک مراجعه
کنند اما بقیه خانمهای باردار نیاز نیست
ماهیانــه چند بار برای چک به پزشــک
مراجعــه کننــد ،چراکه بــارداری یک
پدیده فیزیولوژیک اســت .وی در ادامه
ســخنانش درباره واکسیناســیون کرونا
گفت :برنامهای برای واکسیناسیون کرونا
برای افراد زیر  ۱۸سال فع ً
ال وجود ندارد
و حداقل تا پایان تابستان چنین برنامهای
نیست.

 بعد از تزریق واکســن ترشیجات و
لبنیات نخورید
وی در زمینــه رژیم غذایــی افرادی که
واکســین تزریق می کننــد نیز گفت :در
منابع علمی طب نویــن هیچ محدودیت
رژیم غذایی بعد از تزریق واکســن کرونا
گذاشته نشــده اما طب سنتی میگوید از
خوردن ترشیجات و لبنیات پرهیز شود.
سالمندان دارای
وی درباره نگرانی برخی
ِ
بیماری زمینه بابت تزریق واکسن تصریح
کرد :کســانی که دارای بیماری زمینهای
هســتند دلیــل موجهتری بــرای تزریق
سریعتر واکسیناسیون دارند و با توجه به
آغاز واکسیناسیون  ۶۵سالهها که جمعیت
قابل توجهی هستند ،توصیه میکنیم در
زمــان مراجعه برای دریافت واکســن ،دو
ماســک داشــته و در صف توقف نکنند و
رعایت فاصله را داشــته باشــند تا در این
ازدحام ها دچار مشکل نشوند.
مشاور ارشد رییس دانشگاه علوم پزشکی
کرمان بیان کرد :واکسن کنونی که تزریق
می شود ،ســینوفارم است و برای کسانی
که حساســیت غذایی یا مشخصاً به تخم
مرغ حساســیت دارند ،منعی ندارد و در
کل میگویند کسانی که واکسن میزنند،
نیم ساعتی در مرکز واکسیناسیون بمانند
و بعد خارج شــوند و خوشخبتانه تاکنون
موردی از حساسیت بعد از تزریق واکسن
در استان کرمان گزارش نشده است.

گروه حوادث نگارستان :قریب به یک ماه پیش پسر بزرگ یک خانواده مفقود شده
و ردی از او به دست نمیآید؛ تا اینکه هفته گذشته پدر خانواده با مراجعه به پلیس
آگاهی عنوان میکند که فرزند گم شدهاش توسط برادر کوچکتر با اسلحه شکاری
به قتل رسیده و درون چاهی انداخته شده است .دادستان عمومی و انقالب سیرجان
در گفتوگو با خبرنگار حوادث نگارستان درباره جزئیات ماجرا بیان داشت :قتل 22
خرداد رخ داده و پدر خانواده پس از یک حادثه هفته پیش به پلیس خبر داده است.
پس از این اتفاق مأموران پلیس آگاهی به همراه مأموران آتشنشــانی به محل چاه

در  2کیلومتری روستای قنات توت (کهنتوت) رفته و جسد را که متالشی شده بود
بیرون کشیدند .قاضی محسن نیکورز افزود :انگیزه قتل مسائل و مشکالت خانوادگی
بوده و متهم به قتل پس از اینکه برادرش را با اسلحه شکاری کشته ،او را درون چاه
انداخته است .وی ادامه داد :البته بررسی این ماجرا توسط پلیس آگاهی ادامه دارد و
باید نظر پزشکی قانونی نیز دریافت شود تا اگر ابهامی در پرونده وجود دارد رفع شود.
این مقام قضایی درخصوص متهم به قتل نیز اضافه کرد :ایشان مشکل اعصاب داشته
و طبق نظر پزشکان هم اکنون در بخش اعصاب و روان بیمارستان بستری است.

گروه حوادث نگارستان :در حادثهای بسیار ناگوار که هنوز ابعاد آن مشخص
نشده فردی با اسلحه شکاری یک پدر و پسر را مورد حمله قرار داد.
به گزارش خبرنگار حوادث نشــریه نگارســتان این حادثه حوالی ســاعت ۱۰
یکشــنبه  ۲۰تیرمــاه  ۱۴۰۰در خیابان ابوریحان رخ داد و فردی ناشــناس با
شلیک با اســلحه شکاری پدر و پســر بچه  ۸ماهه را مضروب کرد .متأسفانه
ســاچمه وارد سر پسر بچه شده و وی با حال نامساعد در ایسییو بیمارستان
بستری اســت .پدر بچه نیز که گفته میشود عضو شورای روستای کهنسیاه

است ،از ناحیه کمر با ساچمه مجروح شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته و
حال وی مساعد است.
درخصوص ضارب اطالعات دقیقی در دســت نیست اما با دستور قاضی محسن
نیک ورز دادســتان ســیرجان اکیپی از مأموران پلیس امنیت عمومی و پلیس
آگاهی ســیرجان مأمور رسیدگی به این پرونده شدند .بنا به توضیحات پدر بچه،
یک نفر نیز به عنوان مظنون دســتگیر شــده است .اینکه ســوءقصد برای این
خانواده برنامهریزی شده یا اشتباهی رخ داده هنوز مشخص نیست.
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راهنما

مهمترینسپردفاعیبدن
در مقابل کرونا چیست؟
گروه حوادث :آنچه این روزها در شــرایط کرونایی بیش از هر چیز اهمیت
بیشتری دارد ضرورت تقویت سیســتم ایمنی بدن در برابر ویروس جهش
یافته کووید  19اســت .در این نوشتار از گفتههای یک متخصص تغذیه در
همین رابطه استفاده میکنیم .دکتر سمیرا مرادی متخصص تغذیه میگوید:
تغذیه مناسب ،مهمترین سپر دفاعی مناسب برای مقابله با ویروس کرونا و
ابتال به آن محســوب میشود .وی اظهار کرد :عملکرد سیستم ایمنی بدن
نقش مهمی در پیشــگیری از بیماریهای تنفسی ازجمله بیماری ویروس
کرونا دارد که با تغذیه مناســب تقویت میشود و عامل ابتال به این ویروس
بیماریهای زمینهای مانند دیابت و بیماریهای ریوی ،قلبی ،سوء تغذیه و
نداشتن تغذیه صحیح است.مرادی اضافه کرد :کمبود دریافت مواد غذایی و
کمبود ویتامینهایی مانند ویتامین  Cو  Aو  Dو تضعیف سیستم ایمنی
بــدن احتمال ابتال به بیماریهــا را افزایش میدهد.این متخصص تغذیه با
اشاره به اینکه با مصرف روزانه منابع غذایی دارای ویتامین  Cمانند سبزی
و ســاالد همراه با غذایی میتوان بــدن را در مقابل انواع بیماریها از جمله
کرونا بیمه کرد ،عنوان کرد :میوههایی مانند پرتقال ،نارنگی ،لیموشــیرین،
کیوی و سبزیهایی مانند انواع کلم ،گلکلم ،شلغم ،فلفل سبز ،فلفل دلمهای،
جعفری ،پیازچه ،شاهی ،گوجهفرنگی از منابع غذایی دارای ویتامین  Cاست.
وی ادامه داد :هویج ،کدو حلوایی و ســبزیهای سبز تیره مانند اسفناج،
برگچغنــدر و برگهای تیره رنگ کاهو نیــز از منابع خوب ویتامین A
محســوب میشود .سمیرامرادی با اشاره به اینکه به منظور پیشگیری از
ابتال به بیماری و تقویت سیســتم ایمنی بدن مصرف روزانه سه واحد از
گروه سبزیها بهجز سبزیهای نشاستهای و حداقل دو واحد میوه توصیه
میشود ،افزود :کودکان زیر پنج سال ،زنان باردار ،سالمندان و بیمارانی که
داروهای کورتونی مصرف میکنند بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماری
کرونا هستند و الزم است نکات پیشگیرانه را بیشتر رعایت کنند.
این متخصص تغذیه گفت :مصرف روزانه سبزی یا ساالد همراه با آب لیموترش
یا آب نارنج تازه ،اســتفاده از هویج و کدو حلوایی در غذاهای روزانه ،مصرف
پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین  Cهمراه با غذا ،پرهیز از مصرف سوسیس
و کالباس و سایر فســتفودها و غذاهای چرب و سنگین و استفاده از منابع
پروتئین در غذای روزانه مانند حبوبات یا تخممرغ ازجمله نکاتی است که این
گروههای حســاس باید رعایت کنند.وی تصریح کرد :کمبود ریزمغذیهایی
ماننــد آهن و روی نیز باعث ضعف سیســتم ایمنی بدن میشــود که برای
جبران کمبود آنها میتوان از حبوبات بهعنوان جایگزین مناســب گوشت،
شــیر و لبنیات ،سبزیهای برگ سبز و انواع خشــکبار استفاده کرد.مرادی
ادامه داد :از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشــدهاند مانند تخممرغ عسلی،
نیمرو ،کبابهای مغز پخت نشــده باید خودداری شود و در صورتیکه عالیم
سرماخوردگی دارید ،از غذاهای آبکی مانند سوپ و آش همراه با آبلیموی تازه
و مایعات گرم استفاده کنید.این متخصص تغذیه گفت :از جوانه گندم ،ماش و
شبدر که حاوی ویتامین  Cهستند ،در رژیم غذایی روزانه خود استفاده کنید
و مصرف میوههای حاوی آنتی اکسیدان مانند انار ،پرتقال خونی ،گریپ فروت
را در برنامه غذایی خود قرار دهید.

