
گروه بهداشت و سالمت- در این 
مطلب به یک سوال رایج مهم در این باره 
که آیا می تــوان پس از ابتال به ویروس 
کرونا عمــل جراحی انجام داد یا خیر، 

پاسخ داده شده است.
اکنون مشــخص شــده است که 
اثــرات طوالنــی مــدت کووید-۱۹ 
می تواند از بسیاری جهات بر سالمتی 
شــما از جمله نحوه واکنش بدنتان به 
جراحی تاثیر بگــذارد. در این حالت 
تغییــرات قابــل توجه اســت. تعداد 
فزاینده ای از مطالعــات، افزایش قابل 
توجهی از مرگ پس از عمل را به دلیل 
عــوارض ریوی حداقل برای شــش 
هفته پس از عفونت کووید-۱۹ بدون 

عالمت نشان داده است. 
هیچ جراحی بدون خطر نیســت 
و جراحان همیشه خطرات را در مقابل 
فوایــد انجام یــک روش خاص برای 
یک بیمار خاص ارزیابی می کنند. این 
یافته هــا در مــورد ارتباط بین عفونت 
کوویــد-۱۹ و عــوارض جراحی و 
مرگ و میر متغیر های جدیدی را به این 
معادله اضافه می کند و بیمارســتان ها و 
سیستم های بهداشــتی، سیاست های 
جدیــدی را برای ایمن نگه داشــتن 
بیماران تا حد ممکن در پیش می گیرند.

در حــال حاضر یک سیاســت 
جدیــد در بیمارســتان ییل پیش بینی 
کرده اســت که جراحی های انتخابی 
برای بیماران بزرگسالی که به بیهوشی 
عمومی یا نورواکســیال )بیهوشی در 
اطراف اعصاب مانند اپیدورال قرار داده 
می شوند( نیاز دارند، باید به مدت هفت 
هفته از زمان تشــخیص کووید-۱۹ به 
تعویق بیفتد؛ عالوه بر این جراحی های 
انتخابی برای بزرگســاالنی که از نظر 
ایمنی، دیابت یا ســابقه بستری دارند 
باید هشت تا ۱۰ هفته پس از تشخیص 
و در افرادی که سابقه بستری در بخش 
مراقبت های ویژه را دارند باید ۱۲ هفته 
به تعویق بیفتد.نیتا اهوجا، رئیس جراحی 
پزشکی ییل و رئیس جراحی بیمارستان 
یل نیو هاون می گوید به جراحان توصیه 
می شود در مورد خطرات ادامه عمل با 
بیمار زودتر از موعد صحبت کنند. این 
دستورالعمل ها در مورد جراحی فوری 

و اضطراری اعمال نمی شود.
چندین مطالعه کوچک از جمله 
یک مطالعه منتشر شده در لینست نشان 
داده اســت که بیمــاران با نتایج مثبت 
کووید-۱۹ ممکن اســت نتایج بدتر و 
افزایــش احتمال مرگ پس از جراحی 

را تجربه کنند. 
یک مطالعه بزرگ بین المللی نیز 
نشــان داد که نگه داشــتن جراحی در 
حالــت تعلیق برای حداقل هفت هفته 
پس از آزمایش مثبــت کرونا، با خطر 
مــرگ و میر پایین تری در مقایســه با 
جراحی فوری همراه است. جدیدترین 
مطالعــه در مورد ایــن موضوع در ماه 
آوریل در نشــریه جاما منتشــر شد که 
در آن ۵ هــزار و ۴۷۰ بیمــار جراحی 
را با نتایــج آزمایش کووید-۱۹ مثبت 
)در عرض شــش هفته( با ۵۴۷۰ بیمار 
با نتایج منفی مقایسه کرد. نتیجه نشان 
داد تعداد مرگ و میر پس از جراحی در 
گروه مثبت کووید-۱۹ دو برابر بیشتر از 
گروه منفی گزارش شد.اگرچه جراحان 
از این رهنمود ها کامال آگاه هستند، اما 
برای بیمــاران و اعضای خانواده آن ها 
مهم اســت که دلیــل تصمیم به تاخیر 
انداختن یک عمل جراحی را درک کنند، 
حتی برای شخصی که کامال بهبود یافته 
است.روبرتا هینز، رئیس بخش بیهوشی 
پزشکی ییل می گوید: ما قصد داریم این 
اطالعات را به بیماران ارائه دهیم تا آن ها 

بتوانند با جراحان و ارائه دهندگان خود 
گفتگو کنند. 

هر تصمیم باید در ســطح فردی 
گرفته شود و ما می خواهیم تاکید کنیم 
که بیمار در مراقبت از آن ها یک شرکت 
فعــال دارد. به عنــوان مثال بیماری که 
مبتال به سرطان است و به جراحی نیاز 
دارد، ممکن اســت هرچه سریع تر نیاز 
به جراحی داشــته باشد، برای بعضی 
از افــراد، خطرات انتظــار برای انجام 
عمل جراحی ممکن اســت بیشتر از به 
تاخیر انداختن آن باشــد در حالی که 
برای برخی دیگر انتظار بهتر است. هر 
شرایطی متفاوت است و آنچه در یک 
مورد خاص باید انجام شود تصمیمی 
اســت که باید به طور مشترک توسط 
بیمار و جراح گرفته شود.جراحی های 
اورژانســی برای »نجات جان یا اندام« 
همچنان در صورت لزوم انجام می شود، 
بــا این حــال دکتر اهوجــا می گوید: 
جراحی نیمه انتخابی بیشتر گفته های ما 
را نشان می دهد به خصوص در بیماران 
ســرطانی؛ این ها جراحی هایی هستند 
که نیازی نیســت انجام شوند، اما زمان 
مشــخصی وجود دارد. با این حال در 
شــرایط اضطراری مثال اگر کسی پس 
از یک تصادف رانندگی به بیمارســتان 
مراجعــه کند حتــی در صورتی که به 
کرونا مبتال باشد، ما جراحی را به تعویق 
نمی اندازیم. همه بیمــاران باید قبل از 

عمل جراحی از روش PCR )واکنش 
زنجیره ای پلیمراز که قابل اطمینان ترین 
روش در انــواع مختلف آزمایش های 
موجود است( استفاده کنند. دکتر اهوجا 
اضافه می کند این تغییر نخواهد کرد و 
برای برداشــتن عفونت های فعال )نه 
موارد قبلی( کلیدی اســت. ارتباط بین 
عفونت کووید-۱۹ و عوارض جراحی 
منطقی به نظر می رسد چرا که تحقیقات 
پیش از این ارتبــاط بین کووید-۱۹ و 
التهاب را تاییــد کرده اند. دکتر اهوجا 
توضیح می دهــد عفونت یک حالت 
التهابــی در بدن ایجــاد می کند و این 
می تواند حداقل برای شش هفته ادامه 
یابد؛ به همین دلیل اســت که ما توصیه 
می کنیم حداقل شــش هفته جراحی را 
به تعویق بیندازید تا بدن شــما با اثرات 

ویروس مقابله نکند. 
دکتر هینــز تاکید می کند این تنها 
مختص عمل جراحی نیســت، بلکه 
بیهوشــی نیز می تواند باعث تشــدید 
التهاب در بدن شــود. کووید-۱۹ یک 
بیماری در حال ظهور است و ما هنوز در 
مورد عواقب حاد و مزمن آن می آموزیم. 
ما در ابتدا فکر می کردیم این یک بیماری 
تنفســی است، اما یافته ها از لخته شدن 
خــون و یک رونــد التهابی پیچیده در 
برخی موارد حکایت دارد. شــش ماه 
دیگر ممکن اســت با تکامــل داده ها، 
دستورالعمل های مختلفی داشته باشیم.

7 بهداشت و سالمت

آیا می توان پس از ابتال به کرونا عمل جراحی انجام داد؟

رقیق کردن خون با چند خوراکی دم دستی در آشپزخانه
گروه بهداشــت و سالمت- 
برخــی از مواد خوراکی که به راحتی 
در دسترس هســتند به کاهش خطر 

لخته شدن خون کمک می کنند.
اگر بیماری خاصی مانند ضربان 
قلــب نامنظــم یا نقص مــادرزادی 
در قلــب دارید، یــا تحت عمل های 
جراحی خاصی مانند جراحی دریچه 
قلب قرار گرفته اید، پزشــک ممکن 
اســت یک داروی رقیق کننده خون 
برای شما تجویز کند، زیرا این شرایط 
احتمال ابتالی شــما بــه لخته های 
خونی را افزایــش می دهد و ممکن 
اســت باعث حمله قلبی یا ســکته 
مغزی شــود، بنابراین دارو های رقیق 

کننده خون احتمال تشکیل لخته های 
خونی، خطر حمالت قلبی و مغزی را 

کاهش می دهند.
همچنیــن برخی از مواد موجود 
در طبیعت به کاهش خطر لخته شدن 
خون کمک می کنند، با این حال، آن ها 
آزمایش نشــده و بــا دارو های رقیق 
کننده خون مقایسه نشده اند، بنابراین 
بهتر است قبل از استفاده با پزشک در 

مورد مواد طبیعی زیر صحبت کنید.
دارو های رقیق کننده خون 

طبیعی
۱- زردچوبه:

زردچوبه ادویه ای اســت که به 
غذای شــما رنگ زرد می بخشــد و 

مدتهاست که به عنوان داروی محلی 
مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس 
مطالعــه ای که در ســال ۲۰۱۲ انجام 
شــد، یکی از مواد اصلــی فعال آن، 
کورکومین، به عنوان ضد انعقاد خون 

عمل می کند.
۲- زنجبیل:

زنجبیــل از همــان خانــواده 
زردچوبه است و حاوی سالیسیالت، 
یک ماده شــیمیایی طبیعی است که 
در بســیاری از گیاهان یافت می شود. 
غذا هایی کــه حاوی سالیســیالت 
هستند، مانند آووکادو، برخی توت ها 
و گیــالس نیز ممکن اســت از لخته 
شــدن خون جلوگیــری کنند. با این 

حال، مطالعات بیشتری برای کشف 
این موضوع الزم است که آیا این دارو 
به اندازه دارو های تجویز شــده مؤثر 

است یا خیر.
۳- سیر:

ســیر عالوه بر طعم مطلوب آن 
در غــذا و پخت و پز، دارای خواص 
آنتــی بیوتیکی، ضد میکروبی و ضد 

انعقادی طبیعی است. 
برخی تحقیقات نشــان 

می دهــد که پودر ســیر 
بــدون بو ممکن اســت 
به عنوان ماده ای اســتفاده 

شود که تشــکیل لخته خون را 
کاهش می دهد.

۴- فلفل قرمز تند:
فلفــل چیلــی همچنین حاوی 
سالیسیالت زیادی است، بنابراین به 
کاهش لخته شدن خون، کاهش فشار 
خون، افزایش گردش خون و کاهش 

احساس درد کمک می کند.

:E ۵- ویتامین
ویتامیــن E از چند طریق لخته 
شــدن خون را کاهــش می دهد. این 
تأثیرات بــه میزان ویتامیــن E فرد 
بســتگی دارد. بــا این حــال توصیه 

می شــود افرادی کــه از دارو های 

رقیــق کننده خون اســتفاده می کنند 
 E از مصــرف مقادیر زیــاد ویتامین

خودداری کنند.
 E ممکن است دریافت ویتامین
از غذا ها نسبت به مکمل ها، از جمله 

غذا های زیر امن تر باشد:

بادام ها، روغن گلرنگ، روغن 
آفتابگردان روغن دانــه آفتابگردان. 

روغن جوانه گندم، غالت کامل.

دكه مطبوعات

گروه بهداشت و سالمت-  دکتر 
مصطفی قانعی درباره آخرین اخبار از 
طرح های پژوهشی واکسن های ایرانی 
کرونا، گفت: در حال حاضر ۸ واکسن 
در مرحله پژوهشی یا مقدماتی هستند 
و ۷ واکســن مرحلــه مقدماتی را طی 
کردند و به مرحله پیش بالینی رسیدند 
و ۲ واکســن هم داریم که پرونده یکی 
از آنها ) شتاب دهنده پایا فن یاخته( در 
مرحله ارسال به سازمان غذا و دارو است 
و دیگری هم ) واکســن دانشکاه علوم 
پزشکی بقیه اهلل( در انتظار دریافت مجوز 

کارآزمایی بالینی فاز یک است. 
واکســنهایی که در فازهای 
دوم و سوم مطالعات بالینی قرار 

دارند
وی افــزود: در فــاز دوم بالینی 
اکنون ۳ واکســن اسپایکوژن )مشترک 
ایران و اســترالیا(، واکسن کووپارس 
و واکســن فخرا را داریم. در فاز ســوم 
بالینی نیز واکسن انستیتو پاستور ایران 
و کوبا )پاستوکووک( را داریم و واکسن 
کووایران برکــت نیز موفق به دریافت 
مجوز مصــرف اضطراری در روزهای 

اخیر شده است. 
وی درباره واکســن اسپایکوژن 
)تولید مشترک ایران و استرالیا(، اظهار 
کرد: فــاز اول کارآزمایی بالینی آن در 
استرالیا طی شد و فاز دوم در ایران دنبال 
می شــود و زمان ثبت نام برای فاز سوم 

متعاقبا اعالم می شود. 
قانعی درباره اخذ مجوز اضطراری 
تزریق واکسن کووایران برکت، اظهار 
کرد: با صدور مجوز، تزریق این واکسن 
مانند ســایر واکسن ها خواهد بود اما به 
شــکل داوطلبانه مردم می توانند اقدام 
به دریافت آن کنند. همچنین واکســن 
پاســتور هم باالی ۹۰ درصد پیشرفت 

داشته و داده های مناسبی دارد؛ لذا تصور 
می کنــم بتواند ظرف یــک یا دو هفته 
آینده  بــرای دریافت مجوز اضطراری 

اقدام کند. 
کرونــا،  واکسیناســیون 

اجباری نیست
وی در پاســخ به این ســوال که 
آیا بر اساس ســند ملی واکسیناسیون 
کرونــا، گروه  بعدی ســنی مشــمول 
دریافت واکسن هایی که مجوز مصرف 
اضطراری گرفته اند خواهند شد یا خیر؟، 
تاکید کرد: واکســن داوطلبانه هیچگاه 
اجباری نیســت و کسانی که بر اساس 
ســند ملی ثبت نــام می کنند دواطلب 
می شوند که می خواهند واکسن ایرانی 

دریافت کنند. 
به طور کلی تزریق واکسن کرونا 
از هــر نوعی اجباری نیســت؛ اما فرد 
خودش می تواند داوطلب شــود که از 
میان واکسن های موجود، واکسیناسیون 
را انجام دهد. وی در پاســخ به سوالی 
درباره بیمه افرادی که واکسن را دریافت 
مــی کنند، افزود: بیمه شــدن دریافت 
کنندگان واکســن فقط در فاز اول، دوم 
و ســوم کارآزمایی بالینی است و وقتی 
مجوز اضطراری مصرف صادر شــود 

دیگر بحث بیمه وجود ندارد.  
قانعــی درباره آخریــن اخبار از 
واکســن تولیدی وزارت دفاع )فخرا( 
نیــز بیان کرد: این واکســن اخیرا برای 
جذب داوطلب اقدام کرده است و پس 
از پایان فاز دوم مطالعات و بررســی و 
تایید نتایج، اجازه ورود به فاز ســوم را 

اخذ خواهد کرد.
پیش بینی تامین ۱9 میلیون 
ُدز از واکسنهای ایرانی کرونا تا 

پایان مهرماه
وی درخصــوص چشــم انداز 

موجود از واکسیناسیون کرونا در ایران، 
تصریح کرد: ما بر اساس خود اظهاری 
یک پیش بینی و بر اساس توان تولید یک 
پیش بینی دیگر داریم. اگر قرار باشد بر 
اساس تولید پیش بینی  کنیم، واکسن های 
برکت و پاســتور را در تیرماه در حد ۴ 

میلیون ُدز می توانیم داشته باشیم و این 
حداقل تولیدی است که اعالم کردند؛ 
ولیکن در انتهای شــهریور وضع بهتر 
می شــود و به ۷ میلیون ُدز هم می رسیم 
چون واکسن اسپایکوژن ) تولید ایران 
و اســترالیا( هم می تواند مجوز بگیرد. 

وقتی به انتهای مهر برسیم با حساب بر 
قول شفافارمد )کووایران برکت( مبنی 
بر تولید حداقلی ۱۰ میلیون ُدز و تولید 
احتمالی واکسن های فخرا، اسپایکوژن، 
رازی و پاســتور؛ می توانیم حدود ۱۹ 
میلیون ُدز واکسن داشته باشیم . بنابراین 

چالش ما از آبان ماه میزان واکسیناسیون 
اســت یعنی باید توان واکسیناســیون 

کشور افزایش یابد. 
از واکسیناســیون کودکان 

چه خبر؟
قانعی درباره طرح های مطالعاتی 
ویژه برای تزریق واکسن کرونا به افراد 
زیر ۱۸ ســال نیز اظهار کرد: االن در دنیا 
بــر این موضوع کار می شــود اما هنوز 
نتایج یک یا دو مطالعه بیشــتر درنیامده 
و احتمــاال تا یک یــا دو ماه آینده بهتر 
بتوانیــم درباره تزریق واکســن به این 

گروه قضاوت کنیم. 
یک ُدز واکسن هم مرگ بر اثر 

کووید را کاهش می دهد
وی درباره تاخیر در تامین ُدز دوم 
واکســن کرونا در روزهای اخیر تاکید 
کرد: درمقاله نیچر آمده اســت که اگر 
واکســن کم بود حتــی اگر یک ُدز هم 
واکســن بزنید، مرگ بر اثر کووید۱۹ 
کاهــش خواهد یافــت؛ بنابراین این 
مشــکل تنها مربوط به ایران نیست و 
در کل دنیا واکســن کم اســت. لذا اگر 
در شــرایطی بودیم که فقط یک ُدز در 

دسترس بود باید همان را تزریق کرد. 
در کل دنیا در ســال  ۲۰۲۱ حدود 
۱۱.۵ میلیارد واکســن تولید شده است 
و از این میــزان ۴.۶ میلیارد در آمریکا، 
۳.۱ میلیــارد در هنــد، ۱.۹ میلیارد در 
چین، یک میلیارد در انگلســتان، ۵۰۰ 
میلیون ُدز در آلمــان و ۳۰۰ میلیون ُدز 
هم در کره جنوبی تولید می شــود. اگر 

دقت کنید می بینید کانادا، اتحادیه اروپا، 
آمریکا، استرالیا و بریتانیا بین ۲ تا ۵ برابر 
جمعیت خود واکسن پیش خرید کردند 
و معلوم اســت برای بقیه دنیا واکسن 
نیست. سازمان بهداشت جهانی هم این 

موضوع را نقد کرده است . 
ورود  در  تاخیــر  علــت 

واکسنهای وارداتی
وی افزود: از طرفی برای ســهمیه 
کوواکــس از ما پول گرفتنــد و ۱۶.۸ 
میلیــون ُدز قرار بوده تــا االن تحویل 
دهنــد که فقط دو میلیــون دز دریافت 
شده و در تحویل باقیمانده  تعهد تاخیر 
داشته اند و هر کشــور یک بهانه دارد. 
اینها دالیلی اســت که تامین واکسن را 
با چالش مواجه کرده و ما باید به تولید 
داخلی دلخوش باشیم؛ ولی باید پیگیری 
سهمیه کووکس هم باشیم زیرا وجه آن 
را پرداخت کردیم. برای اینکه بگوییم 
چرا ُدز دوم نرســید یا دیر رســید باید 
کل وضعیت تامین واکســن در جهان 
را تحلیل کنیم. االن رقابت در کشورها 
به این شکل شده است که بگویند چند 
درصد مردمشان واکسینه شدند و همه 
کشورها تالش می کنند به صدر جدول 

واکسیناسیون بیایند. 
آینده روشن تولید واکسن 

ایرانی
قانعی تاکید کــرد: با وجود آینده 
روشن تولید واکسن ایرانی اما همچنان 
باید پیگیر مطالباتمان از کووکس باشیم و 
اگر زودتر بتوانیم واکسیناسیون را انجام 

دهیم نباید درنگ کنیم. اگر میزان تولید 
ماهانه واکســن به ۲۰ میلیون ُدز برسد 
باید میزان تزریق هم روزانه حدود ۶۰۰ 
هزارنفر باشد که عدد باالیی است. باید 
تمرکز کنیم تا واکسیناسیون به شکلی 
گسترش یابد که اسفند و نوروز خوبی 

در انتظار مردم باشد. 
لزوم مباره با گروه های ضد 

واکسن
وی افزود: هر بررســی که اکنون 
انجام می دهیم باید با ارزیابی دنیا باشد. 
کار جــدی دیگری که باید انجام دهیم 
مبارزه با گروه های ضد واکســن است. 
این ها هر روز به طریقی کار واکســن 
هراســی را انجام می دهند و اگر نتوانیم 
بخشــی از جمعیت را واکسینه کنیم، 
ایمنی جمعی حاصل نمی شود و باز هم 
ویروس بین مــردم در گردش خواهد 
بــود. بنابراین راهکار بــرون رفت از 

چالش کرونا، واکسیناسیون است.
درخواست از دولت آتی

قانعی در پایان صحبتهایش تاکید 
کــرد: تقاضای ما از دولــت آینده این 
اســت که بر واکســن متمرکز شود و 
برای واکسن سازها مدل پیش خرید را 
انجام دهد و صدور مجوز اضطراری را 
همسان برای سایرین هم پیگیری کند 
و در تامیــن ماده اولیه واکســن با مدل 
پیش خرید، شــرکت ها را تقویت کند. 
یقیــن دارم با پیگیری این موضوع پس 
از انتخابات، قطعا در اســتقرار دولت 

مشکلشان کمتر خواهد بود.

عضو کمیته ملی واکسن کرونا ضمن تشریح آخرین اخبار از تولید واکسن های ایرانی  
کرونا، گفت: پیش بینی می شود در انتهای مهرماه با حساب بر قول شفافارمد ) کووایران برکت( مبنی بر 
تولید حداقلی ۱۰ میلیون ُدز و تولید احتمالی واکسن های فخرا، اسپایکوژن، رازی و پاستور؛ حدود ۱۹ 

میلیون ُدز واکسن خواهیم داشت.

   آخرین وضعیت ساخت واکسن ایران - استرالیا؛

آینده روشن واکسن های 
ایرانی کرونا

تقاضای ما از دولت آینده این اســت که بر واکســن متمرکز شــود و برای واکســن سازها مدل 
پیــش خریــد را انجام دهد و صــدور مجوز اضطراری را همســان برای ســایرین هم پیگیری 
کنــد و در تامین ماده اولیه واکســن با مدل پیش خرید، شــرکت ها را تقویت کنــد. یقین دارم با 
پیگیــری ایــن موضوع پس از انتخابات، قطعا در اســتقرار دولت مشکلشــان کمتر خواهد بود.
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