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بتولباللی
از زمان شیوع ویروس کرونا ،خیلیها طعم
مبارزه با مرگ و زندگی را چشیدند .خوشبختانه
عدهایدرامانماندند امامتاسفانهعدهایهمجان
باختند .تعداد زیادی از مردم مبتال شدند .برخی
بیماری را به صورت حاد و برخی غیرحاد تجربه
کردند .در این میان شماری هم بعد از بهبودی،
عوارض بیماری کرونا را به دوش میکشند و
خستگی ،ناتوانی و ضعف و دیگرعوارض ناشی از
آن را تا مدتها با خود حمل میکنند.
 این مهمان خیال رفتن ندارد
«امان از درد ،امان از پسا درد» ،این جملهای
است که لیال در توصیف ویروس کرونا ،بعد از
یکماهبهبودیبیانمیکند.لیال ازسردردشکایت
میکند و میگوید :در طول روز سردرد خفیف
دارم و گاهی شدت مییابد .موقع خوابیدن هم از
شدتسردردرنجمیبرم .اگرفعالیتبدنیسنگین
داشته باشم یا ورزش کنم ،بالفاصله سردردم
شروع میشود .فاطمه  38ساله هم که سه ماه
ازابتالیش به کرونا گذشته ،ازلرزش ماهیچههای
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
پا و ضعف عضالنی شاکی است و میگوید کرونا
به این زودی خیال رفتن ازوجودش را ندارد .یک
ماه و نیم قبل کرونا نسیم را مبتال کرد و هنوزاو از
ناراحتی معده رنج میبرد .امین حدود شش ماهی
استبهبودیافته استولیمیگوید:دستانمرا که
درونم موهایم میبرم ،پر ازتارهای مو میشود .صنم نیز سس و ادویهجات اما بخورگرم و مصرف داروهای ضد
این مورد را تائید میکند و هنوز بعد از یک ماه بهبودی سرفهبرای اینعارضهمفید است.
یکی دیگر از عوارض سردرد است و درمان آن هم
از کرونا بدنش هنوز به حالت عادی برنگشته و اذیت
میشود :خیلی کمحوصله شدهام ،زود خسته میشوم و حمایتی استولیبایدعلتسردردبررسیشود.
ازنظر این پزشک متخصص ،عارضهی دیگری که
دلممیخواهدمرتببخوابم.خیلی الغرشدهام.چشمانم
کمسو شده و گاهی نیزازخارش پلکها اذیت میشوم .بیماران ازآن شاکیاند ،ریزش مو است .چون کرونا یک
حمید تقریبا 50سال دارد و دچارفشارخون باال و دیابت استرس ماژور به حساب میآید ،بیمار ممکن است
است .افت فشارخون و اختالل در کنترل قند خو ن از دچارریزشمویشدیدشود .اینموضوعقابلبرگشت
تجربههای او بعد ازدو ماه بهبودی ازکرونا است و ازاینکه است و بعد ازمدتی بهبود مییابد.
دکتر ایراننژاد افزود :اختالالت روانپزشکی بعد از
بویایی و چشاییاش هنوزبرنگشته و عطر ،طعم و مزهی
کرونا خیلی شایع است .افسردگی و مسایل روانی بعد
غذاهارا احساسنمیکند،حسخوشایندیندارد.
این تجربهها نشاندهندهی عوارض ویروس کرونا ازکرونا مهمترین موضوعی است که مریضها را اذیت
در بدن بعضی افراد است که زندگی آنها را تحت تاثیر میکند .بعضی ترس دارند .این افراد باید با مراجعه به
قرار میدهد .بعضی افرادی که به کرونا مبتال شدهاند ،روانپزشک درمان خاص خود را پیدا کنند.
دکتر ایراننژاد از اختالالتی نام برد که خیلی شایع
عارضههای مختلفی را بعد از بهبودی تجربه کردهاند؛ از
سرگیجه،سردردو احساسضعفوناتوانی گرفتهتا«تنگی نیستند و طوالنیمدت بیمار را اذیت نمیکند .مثال
اختالل بینایی موقت .او گفت :این عوارض ممکن
نفس ،تپش قلب ،سرفه ،دردهایعضالنی و مفاصل و...
 اکثربیماران با مشکل سرفههای طوالنی است بعد ازبقیهی عفونتهای ویروسی هم رخ دهد.
حالبهدلیلاینکهکرونایکبیماریفراگیرشدهیکسری
بعدازکرونامواجههستند
به گفتهی دکتر امین ایراننژاد متخصص داخلی ،از این عوارض بیشترمطرح میشود؛ مثل ریزش مو و
عوارض بعد ازکرونا نام خاصی ندارد .ممکن است بعد سرفه .درمان آنها حمایتی است و نگرانکننده نیست
ازابتال به کرونا هرمریضی عوارض خاصی را نشان دهد .مگراینکهبیمارمشکلدیگریداشتهباشد.
این پزشک متخصص ادامه داد :بسته به سویهای از
بعضی از مریضها بسته به بیماری زمینهایشان اگر
سابقهی آسمومشکالتتنفسیداشتهباشند،ممکن ویروس که عامل بیماری است و شدت و ضعف بیماری
است بعد از بهبودی از کرونا دچار سرف ه شوند .اکثر عوارض آن نیزفرق میکند ،هرچه سویهی بیماری شدیدتر
بیماران با مشکل سرفههای طوالنی بعد ازکرونا مواجه باشد بیمار یزایی آن بیشترو عوارض هم بیشتراست .وی
هستند حال چه بیمارازقبل مشکل تنفسی داشته یا عوارضی نظیر تپش قلب ،دردهای عضالنی و مفصلی،
نداشته باشد .برای بعضی ازمریضها تا مدتها طول بیحالی ،خستگی ،کوفتگی ،بیاشتهایی ،بعضا پراشتهایی،
تغییرات خل قوخو ،عدم آستانه تحمل ،اختالالت روانی و
میکشدو اینعلتهایمختلفیدارد.
وی سرفه را یکی از شایعترین و آزاردهندهترین خلقی (افسردگی ،پرخاشگری ،اضطراب) ،بیحالی ،مورمور
عوارضعنوانمیکند:درمانسرفهحمایتی است.مثال کردن دست و پا ،کمحوصلگی ،خلط گلو ،خشکی چشم،
عدممصرفموادخوراکیتحریککنندهنظیرفستفود ،قرمزیچشم،ضایعاتپوستی،تپشقلب ،اختالالتقلبی

بررسی عوارضکرونا بعد ازبهبودی

کرونای ادامهدار
و کلیوی ،فیبروزریوی و نفستنگی ،اختالالت روانپزشکی،
مشکالت گوارشی (تهوع و استفراغ یا دلدردهای شدید)،
اسهال ،سندرم وزوز گوش ،سبکی سر ،تغییر در عادت
ماهانه ،کاهش وزن را ازدیگرعوارض کرونا عنوان کرد.
او گفت :ازدست رفتن حس بویایی و چشایی ممکن
است تا مدتها طول بکشد .بسته به سیربیماری این روند
فرق میکند و قانونی برای بهبودی ندارد .در برخی بیماران
ممکن است تا حدی برگردد و درجاتی ازعارضه باقی بماند.
عوارض کرونا به موارد گفتهشده ختم نمیشود .کرونا
در بعضی بیماران عملکرد برخی اندامهای بدن را مختل
میکند .دکترایراننژاد افزود :کلیه سیستمهای بدن درگیر
است .ریه ،قلب ،مغز ،چشم ،عضله ،پوست و ...حال
ممکن استدرگیریخفیفیاشدیدباشد.
او در پاسخ به این سوال که آیا عوارض بعد از کرونا
دارویخاصیدارد ،گفت:دارویخاصیبرایعوارضبعد از
کرونا نیست .بستگی به نوععارضه دارو داده میشود .مثال
برایبیاشتهاییشربتاشتهاآوردادهمیشود.برایسرگیجه
دارو داده نمیشود و یا مثال برای اختالالت روانپزشکی
داروی خاص آن داده میشود .معموال این عالیم برطرف
میشوند ولی ممکن است زمانبرباشد .درماههای اول بعد
ازشش ماه نادر است که عوارض ادامهدارباشد بیشتردر
 3-2ماه اول بیماران از عوارض رنج میبرند .کمکم این
عوارضیابرطرفمیشوندویاخفیفمیشوند.
دکتر ایراننژاد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر
اینکه چند درصد بیماران دچار عوارض بعد از کرونا
میشوند ،گفت :درصد ابتالی بیماران به عوارض
عمومی بیحالی و خستگی حدود  70-60درصد و به
صورت خفیف یا شدید است .بقیه عوارض را ممکن
است بیماران حدود 40-30درصد داشته باشد.
این پزشک متخصص توضیح داد :درسیرجان آماری
ازاینکه عوارض کرونا درجوانان ،سالمندان یا زنان و مردان
فرق میکند ،نداریم .همه طیفی از این عوارض شاکی

هستند.هرچهسیستمایمنیضعیفتروسنباالترباشدیا
فرد بیماری زمینهای داشته باشد ،شدت این عوارض برای
بیماربیشتراست.قاعدتادرافرادی کهدیابت،فشارخونیا
مشکلریویداشتهباشند،وضعیتبدتریدارند .کرونابه
دلیل ایجاد استرس قند را باال میبرد .همچنین داروهایی
که به برخی بیماران کرونایی داده میشود ،قند را باال
میبرد و بیماردیابتی با قند باال مواجه میشود و کنترل
بیماریهایزمینهایفردبههممیریزد.درافرادفشارخونی
هم فشاربیمارباال میرود و هم دچارافت فشارمیشود.
او درمورد رژیمهای غذایی بعد ازکرونا هم گفت:
نوعتغذیهافرادبستهبهعارضهشاناست.توصیههای
معمولی؛ ادویهجات ،ترشی ،فستفود ،سرخکردنی
نخورند .همچنین افراد نباید خودسرانه انواع مکملها را
مصرف کنندمثال کسی کهسنگ کلیهداردنبایدویتامین
سیزیادیمصرف کند .امامردمدقتنمیکنند.
بهتر است مکملهای حاوی ویتامین دی و سی در
افرادی که دچار سنگ کلیه هستند استفاده نشود .افراد
مبتالبهفشارخونترکیباتویتامینسیمشکلینداردولی
باید متعادل مصرف کنند .مصرف ویتامین در حدی که
کمبود ویتامین مریض جبران شود الزم است و مصرف
بیش ازحد آن ممکن است ،ضررداشته باشد .هرچه که
سیستم ایمنی را تقویت کند ،خوب است .مثال مصرف
ویتامین سی خوب نه زیاد از حد .زیادی آن عارضه دارد.
ترکیبات ویتامین سی ،سلنیوم ،روی و ویتامین دی خوب
است.
کرونا در افراد مختلف به شکلهای
مختلفیبروزیافتهاست
از نظر دکتر ندیمی متخصص بیماریهای عفونی،
شایعترین عوارض ناشی ازکرونا ضعف و بیحالیست که
ممکن است تا مدتها باقی بماند .سرف ه ممکن است تا
ششهفتهادامهیابد.اگرسرفههاخلطدارشدند،بایدبیمار
به پزشک مراجعه کند تا عفونت ثانویهای بهوجود نیامده

باشد .وی توضیح داد :بدندردها معموال فروکش
میکنند ولی سیرشان به صورت افزایش و کاهش
است .یعنی بیمارممکن است مدتزمانی بهبودی
پیدا کند اما دوباره عالئم آن شروع شود .اختالل
بویایی و چشایی بیماران ممکن است ظرف 3-2
روزبرگردد و دربرخی موارد تا ماهها باقی بماند.
مواد محرک مثل الکل ،ادکلن ،گالب
میتوانددربرگشتحسبویایی کمک کند.بیمار
برای برطرف کردن ضعف و بیحال ی استفاده از
مایعات فراوان و مواد غذایی ویتامینه مثل لیمو،
آناناس ،سیب درختی و  ...استفاده کند.
دکترندیمیتوصی ه کرد:بعد ازطیدورهبیماری،
افرادروزینیمساعتپیادهرویوورزشهایسبک
انجام دهند تا حالت ضعف و بیماری و کرختیشان
ازبین رود .دربعضی موارد بیمارممکن است دچار
عوامل روانی مثل افسردگی شود که جزو عوارض
درازمدت پساکرونا و عوارض کرونای مزمن است.
با استفاده از رواندرمانی و داروهای ضدافسردگی
این مشکل رفع میشود .ریزش مو و ضایعات
پوستیبدنعارضهایشایع است .استفاده کردن از
آنتیهیستامینهابرایضایعاتپوستیکمککننده
است .اختالالت ریزش مو معموال گذراست و با
استفاده ازداروهایی مثل زینک و سلنیوم میتوان
جلوی پیشرفت آن را گرفت .درمجموع عوارض
بعد از کرونا ممکن است عوارض آزاردهندهای
باشند اما دایمی نیستند و به مرور زمان از بین میروند.
او ادامه داد :این عوارض در افراد مختلف بستگی به نوع
عارضهشان شدت و ضعف دارد و زمان ازبین رفتنشان
درافرادمختلففرقدارد.مثالحسبویاییممکن است
ظرف دو روز برگردد و ممکن است ظرف دو ماه و گاه
تا شش ماه هم برنگردد اما اگر این عارضه طوالنیمدت
شد باید ازنظرعوارض ناشی از اثرویروس کرونا برروی
مسیرعصب بویایی پیگیری شود .تست کردن بعضی
آزمایشها مثل سطح پروالکتین ،روی ،ویتامین دی و
کلسیمدربیماری کهعوارضاشطوالنیمدتشده است
شایدبهدرمان او کمک کند.درخانمهابرهمخوردننظم
عادت ماهیانه یکی ازعوارض کرونا است.
اینمتخصصبیماریهایعفونیگفت:کرونابیماری
نوپدیدی است و هیچکس نمیتواند ادعا داشته باشد
که این عوارض تا یک سال باقی بماند .بیماری در افراد
مختلف به شکلهای مختلفی بروزداده است .در اوایل
الیههایمختلفاینبیماریرانمیشناختیم.ممکناست
بعضی عوارض طوالنیمدت باقی بمانند و اینکه عارضهای
به صورت دایمی اثربگذارد ،هنوزقضاوت درموردش زود
است و باید مطالعات فراوانی صورت بگیرد .او درپاسخ
به این سوال که خانمها بیشتردچارعارضه میشوند یا
آقایان ،گفت :بعضی از عوارض ممکن است در آقایان
بیشتردیدهشود .اماریزشمودرخانمهابیشتردیدهشده.
ولی ضعف و بیحالی را درخانمها و دردهای عضالنی را در
آقایان بیشتردیدم .بعضی عوارض ممکن است به دلیل
مسایل هورمونی و فیزیولوژیک باشد .دکترندیمی تاکید
کرد :اینکه چند درصد ازبیماران کرونایی دچارعوارض بعد
ازبیماری میشوند اصال معلوم نیست چون همه پس از
کرونا دچارعوارض نمیشوند .وی افزود :ثابت شده تنها
راه جلوگیری ازاین بیماری رعایت پروتکلهای بهداشتی و
درکنارش انجام واکسیناسیون است .اینها مثل دو بال
هستندوهرکدامنباشددیگری اثرگذارنیست.

یادداشت

تو خود حجاب خودی...
 رضا مسلمیزاده
چندین سال پیش،
کههنوزمنصورعلیمرادی
کولهبارمهاجرت نبسته و
رحل اقامت در پایتخت
نیفکنده بود ،در بیتوتهی
سه نفرهی شبانهای که
با او و حسین سبزهصادقی داشتیم ،صحبت
سیرجان به میان آمد و منصور با حسرت از
سیرجان یاد کرد که پیشین ه و قدمت فرهنگی
ارزشمندی دارد.
چند سال بعد ،شبی در غرفهی گفتوگوی
فرهنگی در اولین جشنوارهی فرهنگی معراج
اندیشه ،میزبان جلسهای بودیم و در محضر
یداهلل آقاعباسی بودیم و او پیش از هر چیز
دیگری گفت؛ «قدر خودتان و شهرتان را بدانید!
برگزاری چنین جشنوارهای در خیلی از جاها از
جمله مرکزاستان شدنی نیست».
حاال چند سال بعدتر ،درحاشیهی نمایشگاه
کتاب گلگهرو درنشست با نویسندگان ،احمد
فزاده هم در پایان سخنانش به ما گوشزد
یوس 
کرد که قدرپتانسیلهای فرهنگی شهرخودمان
را بدانیم.
این سر دلبری شهر سیرجان که در حدیث
دیگران آمده است ،موضوعی مسرتبخش و
درعین حال نگرانکننده است .اگرچه پیشینهی
سیرجان میتواند پشتوانهای باشد که آیندهی
این شهررا ازآسیبهای بسیاری محافظت کند،
اما نمیتوان به این چیزها دل خوش بود و امن
و امان خوابید.
این روزها صحبت از «فرهنگ» ورد زبان

کسب  ۳امتیازشیرین درآوردگاه آسیایی
 پاسارگاد
تیم فوتبال بانوان شهرداری
سیرجان در اولین دیدار خود
در مسابقات قهرمانان جام
باشگاههای آسیا در کشور اردن
موفق شد با نتیجه  ۲بر ۱بنیادکار
ازبکستان را شکست دهد و با
کسب سه امتیاز شیرین ،اولین
گام خود را محکم و با انگیزه
بردارد.
به گزارش رسانه رسمی باشگاه شهرداری
سیرجان ،در این ديدار رقیه جالل نسب در
دقیقه  ۵و زهرا علیزاده در دقیقه  ۶۸موفق به
گلزنی شدند و تک گل حریف ازروی نقطه پنالتی
ل و  ۱پاس گل
به ثمر رسید .زهرا علیزاده با  ۱گ 

توجه ویژه شهرداری به انتقادهای مردمی
شــهردار ،رئیــس و یکــی از اعضــای شــوراي اســامي شــهر بــا حضــور در
دفتــر دادســتان شهرســتان بــه بحــث و گفتوگــو پیرامــون مســائل شــهر
پرداختنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــهرداري و شــورای اســامی شــهر ســیرجان،
در ایــن دیــدار ابتــدا حســن خدامــی؛ رئیــس شــورا گزارشــی از عملکــرد ایــن
مجموعــه ارائــه داد و از همراهــی دســتگاه قضــا بــا شــورا تشــکر کــرد.
همچنیــن حمــزه صادقــی نیــز بــر لــزوم حفــظ همدلــی موجــود بیــن
شــورا و دســتگاه قضــا پــای فشــرد.
در ادامــه ایــن دیــدار ،شــهردار ســیرجان نیــز ضمــن ارائــه عملکــرد
یــک ماهــه خــود (از زمــان برعهدهگرفتــن مســئولیت فعلــی) ،بــه تشــریح

خیلیها شده است و هر جا که میروی کم
وبیش از اهمیت و اولویت فرهنگ ،سخن در
میان است .ظاهرا با تاخیر و فاصلهی زمانی
بسیاردریافتهایم که چیزی به نام فرهنگ وجود
دارد که بسیار پایهای و اساسی است و اگر به
آن بیتوجه باشیم ،جامعه آسیبهای اساسی
خواهد دید .اما فرهنگ همان فیل در تاریکی
نور آگاهی ،در تاریکی دستمان را
است و ما بی ِ
به جایی میمالیم و فکرمیکنیم فرهنگ همین
است .در این حقه ،از گستردهتریت مفهوم
فرهنگ تا تعاریف بستهتریافت میشود و «کار
فرهنگی» معموال به مکارهای تبدیل میشود تا
آماردانمان پر بشود و لقمهنانی به کف آریم و
بهغفلت بخوریم.
چند روزپیش درجلسهی هماندیشی که یکی
از دلسوزان اجتماعی شهر بانی برگزاریاش بود،
هر یکی در باب معضالت فرهنگی شهر نکتهای
میگفت و اصرار بنده به استعانت از حافظ؛ از
میان برخاستن کسانی بود که خود را متولی و
دغدغهمند این حوزه میدانند .چه خوش است
شعرخواجهی شیرازآنجا که میفرماید :تو خود
حجاب خودی حافظ ،ازمیان برخیز!
معضل اعظم این مُ لک در بروز معضالت
فرهنگی ،حضور حضراتی است که هیچ فهم
مناسبی از فرهنگ ندارند .جاهالنی هستند که
در شب تاریک و گردابی چنین حایل جای
سلحشوران واقعی را اشغال کردهاند و آیندگان
دربارهی تاثیر نادانی و ندانمکاریهایشان در
بر باد دادن ثروت و سرمایههای فرهنگی بسی
داستانهای پرآب چشم خواهند نوشت.

خبر

در دیدار شهردار و دو تن از اعضای شوراي شهر با دادستان شهرستان سيرجان مطرح شد؛

برنامههــای آینــده خــود پرداخــت.
علیاکبــر کریمیپــور همچنیــن ضمــن تشــکر از مســئوالن قضایــی و در
راس ایشــان ،دادســتان ســیرجان ،تاکیــد کــرد :مســئوالن قضایــی بــا حمایــت
خــود از مســئوالن شهرســتان موجــب ایجــاد وحــدت ،همدلــی و اتحــاد در
راســتای خدمــت بــه مــردم شــریف و نجیــب ســیرجان هســتند .مــا نیــز
هدفــی غیــر از خدمــت بــه مــردم نداریــم.
دادســتان ســیرجان نیــز در ابتــدای ســخنان خــود ،از شــهردار و اعضــای
شــورا بــه ســبب خدمــت بــه مــردم و تــاش در راســتای توســعه و آبادانــی
شــهر تشــکر کــرد و افــزود :مــا در کنــار مجموعــه شــورا و شــهرداری هســتیم.
محســن نیــکورز ضمــن تاکیــد بــر بحــث اطالعرســانی و ارتبــاط بــا
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مــردم و رســانهها خاطرنشــان کــرد :بســیاری از ایدههــا و راهکارهــای
مســائل شــهری از دل انتقــادات و پیشــنهادات مردمــی ایجــاد میشــود.
توصیــه میکنــم مســئوالن شــهرداری نســبت بــه گالیههــا و مشــکالتی
کــه مــردم بــا رســانهها در میــان میگذارنــد ،توجــه کننــد.
ن نکتــه کــه یکــی از اولویتهــای
شــهردار ســیرجان نیــز ضمــن اعــام ایـ 
مدیریــت شــهرداری ،توجــه ویــژه بــه انتقــادات مطــرح شــده توســط مــردم
و خبرنــگاران در رســانهها اســت ،افــزود :در راســتای شــنیدن بیواســطه
مشــکالت مــردم ،ســامانههای  ۱۳۷و  ۱۸۸۸راهانــدازی خواهــد شــد؛ زیــرا
مدیریــت شــهری خــود را ملــزم بــه پاســخگویی بــه مــردم و رفــع مشــکالت
میدانــد.

برترین بازیکن زمین بود .گفتنیست تیم فوتبال
شهرداری سیرجان چهارشنبه این هفته  19آبان
ساعت  17:30به مصاف تیم گوکوالم کراال هند
میروند و در آخرین بازی خود شنبه هفته آینده
ساعت  20:30به مصاف تیم امان کالب اردن
خواهد رفت.

