
امسال با شیوع وبا در عراق و نگرانی از شیوع کروناویروس در این کشور برنامه ویژه ای برای زائران در نظر گرفته  شده است

توصیه های وزارت بهداشت به زائران کربال
23 توصیه تکمیلی

شماره پانصد وچهل وهشت  پنجشنبه بیست وهشت آبان نودوچهارزیرذرهبین 4

در چند سال اخیر مراسم اربعین در کربال با 
حضور عاشقان بیش از 20میلیونی اباعبدا... 
از سراسر جهان به گونه ای برگزار می شود که 
وصف شور و حال این مراسم به زبان و قلم 
کار دشواری است. این در حالی است که 
امسال نیز پیش بینی می شود همین تعداد زائر 
حرم امام حسین)ع( به کربال بروند. از کشور ما 
نیز هر سال بالغ بر یک میلیون نفر برای مراسم 
اربعین به کربال سفر می کنند. موضوع مهم در 
این مراسم مذهبی، حفظ امنیت و سالمت زائران 
است. امسال با شیوع بیماری وبا در کشور 
عراق و نگرانی از شیوع کروناویروس و سایر 
بیماری هایی که ممکن است از کشورهای دیگر 
به زائران منتقل شود، وزارت بهداشت، هالل 
احمر، شهرداری و ناجا برنامه ویژه ای را برای 
پیشگیری از بیماری های تنفسی، ویروسی و 
عفونی واگیر دار در نظر گرفته و تیم های امدادی 
را هم در مرزهای ورودی و خروجی به کربال 
و هم در مسیر پیاده روی ها مستقر کرده اند تا 
ضمن آموزش به هموطنان به آنها خدمات الزم 

بهداشتی و درمانی را ارائه کنند.

بنا بر اعالم دکتر دادرس، کارشناس مسئول اداره 
مراقبت بیماری های واگیر دار وزارت بهداشت، 
اولین نگرانی در مورد مسمومیت های غذایی 
به خصوص مسمومیت ناشی از آب و غذا در 

کربال است. 
نگرانی دیگر در مورد انتقال بیماری وباست، به 
دلیل اینکه در اکثر استان های کشور عراق وجود 
دارد و 5 مورد نیز در کشور کویت شناسایی شده 
است. البته بیماری کرونا با وجود اینکه در انسان 
گزارش نشده از آنجا که ما نمی دانیم شترها در 
عراق آلوده هستند یا نه باید در این زمینه هم 

اقدام های پیشگیرانه را انجام داد.
همچنین آنفلوانزای پرندگان نیز در کشورهای 

است وجود  ممکن  عراق  به خصوص  منطقه 
داشته باشد. در مورد سایر بیماری های مشترک 
بین انسان و حیوان مانند تب کریمه کنگو و 
تب برفکی نیز باید هوشیار باشیم. این درحالی 
است که دکتر علی اردالن، مشاور معاون وزیر 
بهداشت و سرپرست دفتر مدیریت خطر و بالیا 
در گفت وگو با »سالمت«، برنامه های ویژه وزارت 
بهداشت برای سالمت هموطنان در کربال را 
اینگونه تشریح کرد: »امسال نیرو های بهداشتی 
و درمانی با مشارکت هالل احمر به کربال 
اعزام می شوند و کارشان مراقبت از بیماری ها 
و خدمات بهداشت محیط است. زمان بازگشت 
نیز این نیروها، برای اطمینان از سالمت زائران، 

عالئم مهم بیماری های واگیر دار مانند تب، لرز، 
سرفه و... را بررسی می کنند تا اگر شخصی 
بیماری داشت تحت مراقبت قرار گیرد. عالوه 
بر این، با مشارکت شهرداری و اورژانس کشور 
سامانه فرماندهی حادثه را در پایگاه های مرزی 

مستقر کردیم.«
آن طور که دکتر اردالن توضیح داد، امسال کمیته 
بهداشت اربعین در وزارت بهداشت تشکیل شده 
و برنامه جامعی را برای حفظ سالمت هموطنان 
تدوین کرده و دانشگاه های علوم پزشکی در 
سراسر کشور به خصوص در مناطق مرزی در 
این زمینه فعال خواهند بود که اولین اقدام آنها 
آموزش همگانی برای رعایت برخی اصول است 

که می تواند از بسیاری از بیماری ها پیشگیری کند.
کشوری  کمیته  رئیس  محمود سروش،  دکتر 
آنفلوانزا و کارشناس اداره مراقبت مرکز مدیریت 
بیماری های غیرواگیر نیز به زائران توصیه کرد 
حتما در سفر به کربال کاروانی سفر کنند، نه 
انفرادی و در کاروان یک نفر را به عنوان رابط 
سالمت انتخاب کنند تا آخرین اطالعات را از 

مراکز بهداشتی و درمانی دریافت کند.

1. قبل از شروع سفر و ترک خانه الزم است با پزشک خود 
در خصوص بیماری های مختلفی که ممکن است در سفر در 
معرض آن قرار بگیرید و همچنین اقدام های پیشگیرانه مورد 

نیاز، مشورت کنید.
2. مطمئن شوید داروهای مورد نیاز در طول سفر را همراه خود 
دارید به خصوص افرادی که به بیماری های مزمن زمینه ای مبتال 
هستند از قبیل افراد دچار بیماری دیابت، قلبی- عروقی، تنفسی، 

کلیوی و...
3. در طول مسیر به مواد غذایی خام به خصوص گوشت خام 
دست نزنید و در صورتی که به این موادغذایی دست زدید حتما 

بالفاصله دست خود را بشویید.
4. از دست زدن و تماس با حیوانات و پرندگان زنده خودداری کنید.
داروهای  مصرف  از  به خصوص  بپرهیزید.  خوددرمانی  از   .5
آنتی اسید )قرص های معده( بدون تجویز پزشک خودداری کنید.
6. در طول سفر فقط از وسایل شخصی خود مانند مسواک، 
خمیردندان، حوله، وسایل اصالح، صابون، شامپو، لیوان و پتوی 

مسافرتی استفاده کنید.
7. از سجاده، مهر، تسبیح و چادرنماز شخصی خود استفاده کنید.
8. حداقل یک ملحفه تمیز یا کیسه خواب مناسب همراه داشته باشید.

9. مصرف سیگار و قلیان در اماکن عمومی ممنوع است.
10. باقیمانده غذا و زباله های خود را در سطل های مخصوص زباله 

بریزید و از ریختن زباله در جوی و نهرها جدا خودداری کنید.
11. دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال )ترجیحا( 

یا قسمت باالی آستین بپوشانید.
12. از روبوسی، دست دادن و در آغوش گرفتن افراد دارای عالئم 

بیماری تنفسی خودداری کنید.
13. از فردی که دارای عالئم تنفسی مانند سرفه و عطسه است 

ترجیحا 1 تا 2 متر فاصله بگیرید و در غیر این  صورت از ماسک 
برای پیشگیری استفاده کنید.

14. اگر عالئم شبیه  آنفلوانزا )تب، سرفه و گلودرد( پیدا کردید 

ضمن رعایت اصول حفاظت فردی )استفاده از دستمال یا ماسک( 
به ماموران بهداشتی اطالع دهید.

15. آب و نوشیدنی سالم انتخاب کنید. بیشترین و ضروری ترین 

ماد ه ای که انسان در سفر مصرف می کند، آب است. نوشیدن آب 
غیربهداشتی یکی از عوامل اصلی بیماری های دستگاه گوارش در 
مسافران است. در مواردی که دسترسی به آب بهداشتی و سالم 
برای شما امکان پذیر نیست، می توانید از آب جوشیده یا آب سالم 

بسته بندی شده، استفاده کنید.
16. براي جلوگیري از کم آبی و یبوست مقادیر مناسبي آب )ترجیحا 

آب بسته بندی شده( همراه داشته باشید.
17. آب سالم بسته بندی شده، آبمیوه ها و نوشیدنی های پاستوریزه 

می تواند بدون خطر باشد.
18. از مصرف یخ هایی که در شرایط غیربهداشتی و روی زمین 

نگهداری یا خرد می شوند، خودداری کنید.
19. برای مسواک زدن باید از آب سالم مانند آب بسته بندی شده 

یا آب جوشیده استفاده کنید.
20. مصرف نوشابه های گازدار، آبمیوه های صنعتی و شیرین، 

شربت ها و سایر نوشیدنی هایی را که به آنها شکر اضافه شده محدود 
کنید. از آب ساده یا دوغ های کم نمک و بدون گاز استفاده کنید.

21. از آب چشمه، نهر و رودخانه براي آشامیدن استفاده نکنید. 

باقیمانده آب بطری ها را در پشت شیشه و زیر تابش نور خورشید 
قرار ندهید و از نوشیدن چای و مایعات داغ در لیوان های یکبار 

مصرف شفاف خودداری کنید.
بیماری هایی است که  از شایع ترین  22. اسهال مسافران یکی 

مسافران از آن رنج می برند. این بیماری در اثر خوردن و نوشیدن 
غذاها و آب های آلوده ایجاد می شود. مصرف غذاهایی که به طور 
کامل پخته نشده اند یا غذاهای پخته شده ای که در گرم کردن مجدد، 
به طور کامل داغ نشده اند و غذاهایی که در دمای اتاق نگهداری 

می شوند، باعث بروز اسهال می شود.
عالئم این بیماری شامل دفع 3 بار یا بیشتر مدفوع با قوام شل در 

24 ساعت با یکی از عالئم مانند
تب، تهوع، استفراغ، درد شکم و مدفوع خونی است که شکل های 
خفیف با دفع مدفوع کمتر از 2 بار در روز ظاهر می شود. اسهال 
مسافران در بچه ها شایع تر از بالغان است وکودکان در معرض 

خطر بیشتری برای بیماری از نوع شدید هستند.
اکثر حمالت اسهال خود محدود شونده هستند و در عرض چند 
روز کامال برطرف می شوند. نکته مهم این است که از کم شدن 
آب بدن جلوگیری کنید. مطمئن شوید همیشه به مقدار کافی 
مایعات می نوشید. این مورد برای کودکان بسیار مهم است. اگر 
کودک بی قرار یا تحریک پذیر است یا نشانه هایی از تشنگی شدید 
را نشان می دهد یا چشم های گودرفته یا پوست خشک شده با 
کاهش قابلیت ارتجاعی دارد، نشانه کم آبی پیشرفته بدن است و 
فورا باید به اولین مرکز بهداشتی- درمانی در مسیر راه مراجعه کنید.

23. در صورت گرمازدگی باید سریعا خود را به جای خنکی 

برسانید و مایعات خنک بنوشید و در صورت داشتن اسهال، 
ضعف و بی حالی با کمک رابطان بهداشتی در مسیر راه به اولین 
مرکز بهداشتی- درمانی مراجعه کنید. بهتر است آب خنک حاوی 
یخ همراه خود داشته باشید تا در صورت تشنگی یا مواجهه با 
گرما از آن استفاده کنید و اگر برای مدت مدیدی قرار است در 
گرما باشید، مقداری نمک یا آبلیمو در آب نوشیدنی خود بریزید. 
وجود قند در مایعات هم عاملی برای دفع آب بدن است زیرا 
هضم قند به آب نیاز دارد، بنابراین مصرف نوشیدنی های شیرین 

مانند نوشابه و شربت در این موارد توصیه نمی شود.

امسال کمیته 
بهداشت 

اربعین در 
وزارت بهداشت 
تشکیل شده و 

برنامه جامعی 
را برای حفظ 

سالمت هموطنان 
تدوین کرده و 

دانشگاه های 
علوم پزشکی در 

سراسر کشور 
به خصوص در 

مناطق مرزی در 
این زمینه فعال 

خواهند بود

دست هایمان را چگونه بشوییم؟
اندازه  به  است  بهتر  دست ها  شستن   زمان 
5 صلوات طول بکشد)تقریبا 20 تا 30 ثانیه(

نوک انگشتان را درهم گره کنید و به خوبی 
بشویید. شست دست را جداگانه و دقیق بشویید.
بین انگشتان را از روبرو و خطوط کف دست 

را با نوک انگشتان بشویید.
دور مچ معموال فراموش می شود!

در آخر حتما شسته شود.
دست ها را با دستمال خشک کنید.

با همان دستمال شیر آب را ببندید و دستمال 
را در سطل زباله بیندازید.

کف دست ها را با هم بشویید.
را در قسمت پشت دست  انگشتان  بین 

بشویید.
دست ها را خیس و بعد آنها را صابونی کنید.

عوامل بیماري زاي خطرناک به طور گسترده ای در خاک، آب، حیوانات 
و مردم وجود دارند و می توانند روی دست حمل شوند و به مواد غذایی منتقل شوند، 
بنابراین همواره دست خود را بعد از استفاده از توالت، قبل از صرف غذا، بعد از بازگشت 
از زیارت اماکن متبرکه، تماس با فرد بیمار، قبل و بعد از آماده کردن غذا و بعد از تماس 
با مواد غذایی خام بشویید. در صورتی که دسترسی به آب ندارید، استفاده از ژل های 

ضدعفونی کننده  که نیاز به شستشو با آب ندارند، می تواند بسیار کمککننده باشد.

با گردوغبار چه بایدکرد؟
• ماسک های کاغذی معمولی و دستمال نمی توانند جلوی ورود 
ذرات ریز گرد و غبار به سیستم تنفسی ما را بگیرند اما ماسک های 
فیلتر دار از نوع FFP2 موجود در داروخانه ها می تواند در این 

شرایط کمک کننده باشد.
• بالفاصله به محیط های بسته بروید و درها و پنجره ها را ببندید.

• اگر نشانه هایی مانند کوتاهی تنفس، سرفه و خس خس کردن 
و درد قفسه سینه را مشاهده کردید، به خصوص اگر سابقه بیماری 
آسم دارید، درمان همیشگی آسم خود را دنبال کنید و اگر نشانه ها 

برطرف نشد در اولین فرصت با پزشک مشورت کنید.
• برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی و آب آشامیدنی، استفاده 

از پوشش مناسب برای مواد غذایی آماده مصرف ضروری است.

توصیه های ایمنی به خانم های باردار

در صورت وجود عالئم زیر در هر مرحله از بارداري بهتر 
است از مسافرت اجتناب شود:

توصیه های ایمنی به 
زائران دیابتی 

• حتما از کفش مناسب استفاده کنید.
به  و  دارید  ناخن ها را کوتاه نگه   •
افقي بگیرید  شکل مستقیم و کامال 

تا داخل گوشت فرو نروند.
• پاها را به طور مرتب از نظر تاول، 

زخم، قرمزي و تورم بررسي کنید.
• در صورت بروز هر مشکلي باید 

سریعا به پزشک مراجعه کنید.

توصیه های ایمنی به سالمندان زائر 

• اگر از دارویی استفاده می کنید؛ باید در مورد نحوه مصرف آن طی 
مسافرت از پزشک خود سوال کنید.

• فهرستی از تمام داروهایی که باید مصرف کنید، تهیه کنید. در این 
کار از پزشک یا کارمند بهداشتی کمک بگیرید. در این فهرست باید 
هر 2 نام تجاری و نام اصلی، مقدار دارو و زمان مصرف نوشته شود.
• از پزشک یا کارمند بهداشتی و درمانی یا فردي از خانواده بخواهید 
گزارشی از وضعیت پزشکی و درمانی فعلی شما تهیه کند و در 

اختیارتان قرار دهد.
• بسته داروهایتان را در کیف دستی خود قراردهید تا از گم شدن و 

آسیب رسیدن به آنها جلوگیری شود و در صورت نیاز به آنها در 
دسترستان باشند.

• دست های خود را مرتب بشویید.
• الزم است افراد سالمند دفترچه بیمه خود را در سفر همراه داشته باشند.
• آفتاب سوختگی در زمان سالمندی می تواند بدتر از افراد دیگر باشد 

بنابراین از کرم ضدآفتاب مناسب استفاده کنید.
• از قرار گرفتن در معرض تشعشعات، دود سیگار، افراد دچار بیماري هاي 

تنفسي و عفوني و محیط هاي آلوده و غیربهداشتي خودداري کنید.
• در صورت امکان واکسن هاي مورد نیاز دریافت کنید.

• استفاده از کاله های نقاب دار با لبه پهن و پوشیدن لباس های نازک، 
نرم و روشن در فصول گرم سال توصیه مي شود.

توصیه های ایمنی به زنان زائر
• از شستشوي بدن با آب ناسالم پرهیز کنید.
• لوازم بهداشتي موردنیاز را همراه داشته باشید.
• در صورت وجود عالئم خطر عفونت و 
بهداشتي-  به نزدیک ترین مرکز  خونریزي 

درماني مراجعه کنید.
• در صورتی که به دلیل بیماري، دارو مصرف 

می کنید، داروهاي خود را همراه ببرید.
• اگر قرص پیشگیري از بارداري مصرف 

می کنید، در صورت مراجعه به پزشک، به او اطالع دهید.
• از حمل بار سنگین خودداري کنید.

• براي پیشگیري از کمردرد سعي کنید با روش درست روي صندلي خودرو تکیه دهید.

خوراکی هایی که بهتر است در سفر نخورید

• ساالدها و سبزی های خام
• مواد غذایی ای که در معرض حشرات باشند.
• گوشت، مرغ و ماهی که کم  پخته شده باشد.

• غذاهای دوباره گرم شده به خصوص ماهی، گوشت و برنج
• شیر، پنیر، بستنی و دیگر محصوالت لبنی غیرپاستوریزه

• غذاهای نگهداری شده در دمای اتاق
• مصرف لبنیات غیرپاستوریزه می تواند یکی از علل بیماری های 
گوارشی و بیماری هایی مانند تب مالت باشد بنابراین قبل از استفاده 
از شیرهای محلی مطمئن شوید که آنها به مدت 20 دقیقه جوشانده 
شد ه اند و از خوردن پنیر و کره محلی غیرپاستوریزه خودداری کنید. 

از شیر و ماست پاستوریزه )شیر کارخانه ای( استفاده و به تاریخ انقضای محصوالت لبنی دقت کنید.
• مواد غذایی کنسروشده کامال سالم نیستند بنابراین قبل از استفاده 20 دقیقه آنها را بجوشانید و به عالئمی مانند 
کنسروهای بادکرده، زنگ زده، سوراخ شده و کنسروهایی که مواد داخل آن بوی نامطبوعی دارند توجه داشته باشید.

• مصرف غذاهای آبکی )انواع خورش ها( را محدود کنید زیرا سریع تر فاسد می شوند. میکروب ها و باکتری ها در 
فضای مایع، محیط مناسب تری برای رشد و تکثیر دارند. این غذا ها در صورت مصرف باید کامال داغ باشند و در 

جای خنک نگهداری شوند.
• از میوه های پوست دار استفاده کنید و قبل از مصرف به دقت آنها را بشویید.

• از پرخوری و مصرف خوراکی های ناآشنا پرهیز کنید.
• از ماست )کم چرب و پاستوریزه(، لیموترش یا آبلیمو همراه با غذایی که میل می کنید، استفاده کنید.

• حتی االمکان مقداري مواد غذایي خشک )بیسکویت، آجیل، کنسرو و...(، لیمو یا آبلیمو همراه داشته باشید.

• نارسایی دهانه رحم
و  زودرس  زایمان  سابقه   •

چندقلویی
• سابقه پارگی زودرس پرده 

جنینی
• سابقه جداشدن زودرس جفت

• لکه بینی و خونریزی
• سابقه فشارخون باال

• سابقه دیابت بارداری
• زنان باردار زیر 15 سال و 

باالی 35 سال
• زنان مبتال به بیماري

بیشتر بخوانید

در همین رابطه می توانید »زیارت و سالمت« را در صفحه 17 و 
»اربعین، پای پیاده، کربال« را در صفحات 23 و 22 بخوانید.


