ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺮگ  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﻣﺎه ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،دی ۱۳۹۹
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت
زﯾﺎدی درﺑﺎره آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎره آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﮐﻤﺘﺮ از ۵
ﻣﺎه دوﺑﺎره در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۱۲درﺻﺪ ﻫﻢ ﺟﺎﻧﺸﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه »ﻟﺴﺘﺮ« و دﻓﺘﺮ آﻣﺎر ﻣﻠﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ) (ONSاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻧﺸﺎن

ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﻠﺒﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﻖ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ۲۹.۴ ،درﺻﺪ از  ۴۷,۷۸۰ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ﻣﻮج اول ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ،
در ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۴۰روز دوﺑﺎره ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ و  ۱۲.۳درﺻﺪ ﻫﻢ ﻣﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،آﻣﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از ﻣﻘﺎﻣﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را زﯾﺮﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم » «Kamlesh Khuntiﮔﻔﺘﻪ:

»اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺠﺎت از دﺳﺖ ﮐﺮوﻧﺎ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮا اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۰درﺻﺪ اﻓﺮاد دوﺑﺎره ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ رﻗﻢ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻮوﯾﺪ۱۹-
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪن زﯾﺮﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺗﺎ  ۳.۵ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﻣﺪت  ۱۴۰روز ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن ﻣﺠﺪد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد
ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻗﻠﺒﯽ ،ﮐﻠﯿﻪ ،ﮐﺒﺪ و ﺣﺘﯽ دﯾﺎﺑﺖ دوﺑﺎره ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻠﺖ دﻗﯿﻖ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ  Khuntiﮔﻔﺘﻪ:

»ﻣﺎ ﻋﻠﺖ دﻗﯿﻖ ﺑﺮوز دﯾﺎﺑﺖ ﭘﺲ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮدی
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع  ۱ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع  ۲ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺗﺸﺨﯿﺺﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ«.
ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﯿﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ از دﺳﺖ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-راﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎهﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻋﻮارض آن دﺳﺖ و
ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎری از آنﻫﺎ ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

