ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ :اﻣﯿﺪوار ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ،
ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روز ﺟﻤﻌﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻮدن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن
ﻗﻄﻌﯽ آن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا اﻣﯿﺪ داﺷﺖ.
دﮐﺘﺮ »ﻣﺎﯾﮏ راﯾﺎن« ) ،(Mike Ryanﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ) ،(WHOدر ﻣﻘﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ژﻧﻮ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﮔﻔﺖ:

»ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮض را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮش را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﻞ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﯿﺪ واﻫﯽ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد و اﮔﺮ
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻫﺪﯾﻪ ای از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﺷﻮاﻫﺪی در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد«.
اواﯾﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ﻫﺎ

»اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﺼﻠﯽ اﺳﺖ« و در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﻓﺮوﮐﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اواﺳﻂ
و ﻣﺪل ﺳﺎزی ﻫﺎ ،وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ً
اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ از اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ.

دﮐﺘﺮ »ﻧﺎﻧﺴﯽ ﻣﺴﻮﻧﯿﺮ« ) ،(Nancy Messonnierرﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ) ،(CDCاواﺧﺮ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﮔﻔﺖ:

»دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی وﯾﺮوﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﻓﺼﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﺎر اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی وﯾﺮوﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺷﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از  100ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از آﻧﻬﺎ از ﭼﯿﻦ و ﮐﺮه

ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻖ داده ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﺰ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ ،در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ  233ﻣﻮرد
اﺑﺘﻼ و  14ﻣﻮرد ﻓﻮﺗﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  19ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری آن ﺑﯽ اﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اﻓﺰودﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای در ﻣﻮرد
آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﻓﺼﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل و روش ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدن آن وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ
از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

