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باهمکاری
سازمان نظام پزشکی و
روابط عمومی و اطالعرسانی
وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی

w w w. s a l a m a t . i r

 6توصیه تغذیهای برای
پیشگیری از ابتال به کرونا

بیشترمیوهوسبزی
تازه بخورید!
صفحه7

پرسشوپاسخهایشایعدرزمینه

بیماریکرونای

جدید2019

افرادباالی 50سالبیشترمستعدابتالبهبیماریهای
تنفسیوسایربیماریهاهستند.درایاالتمتحده
آمریکا 12مورد گزارششده از كروناویروس در
سراسر كشور اعالم شده و حداقل نیمی از آنها افراد
 50سال به باال هستند .از 6بیمار مبتال به ویروس
کرونادرکالیفرنیا 4،نفر 50سالههستندوهردوبیمار
ایلینویزدردههششمزندگیهستند ...صفحه4

آیامیتوانهنگامهمهگیری
ویروسکرونابهآرایشگاهها
ومراکززیباییمراجعهکرد؟

کرونا و
اقدامات زیبایی

فلوچارتتشخیصودرمانبیماریCOVID19درسطوحارائه

خدماتسرپاییوبستری

صفحههای 10 ،6 ،2و 13

کروناویروس وارد مرحله همهگیری جهانی میشود؟
در دانشگاه ادینبورو در این باره گفت«:پاندمی به معنای
آن است که بیماری عفونی در حال گسترش خارج از
کنترل است .ما از قبل همهگیری کووید ۱۹-را در چین
و اخیرا شیوعهای بزرگ را در کره جنوبی ایران و ایتالیا
داریم .اگر این شیوعها را نتوان تحت کنترل درآورد،
کووید ۱۹-با معیارهای پاندمی تطبیق پیدا خواهد کرد».
وولهاس افزود« :پیامد فوری چنین وضعیتی این است که
کشورهایی بسیار متفاوت در سراسر جهان ممکن است
منشاء عفونتهای جدید کووید ۱۹-شوند .در چنین
وضعیتی کار هر کشوری برای شناسایی و مهار موارد
وارداتی مشکلتر میشود و انجام چنین کاری بار حتی
سنگینتری بر دوش نظامهای ملی بهداشتی میگذارد».
تدروسدرکنفرانسخبریاشگفت«:ظهورمواردجدید
در خارج از چین بر این ضرورت تاکید میکند که همه
کشورها باید آماده ورود کووید ۱۹-باشند .زمان آن فرا
رسیده که همه کشورها ،جوامع ،خانوادهها و افراد بر
آماده شدن متمرکز شوند ».به گفته او ،این امر به معنای
مراقبت از سالمندان ،افراد دچار مشکالت بهداشتی و
ضعف دستگاه ایمنی است که حساسترین افراد به
ویروس کرونا هستند.

چین دادوستد و مصرف گوشت حیوانات وحشی را ممنوع کرد
چین به عنوان بخشی از اقدامات برای مهار شیوع
ویروسکروناخریدوفروشومصرفگوشتحیوانات
وحشی را ممنوع خواهد کرد.
ثمونینگچایناپست،دادوستدحیوانات
بهگزارشساو 
وحشی و گوشت آنها صنعتی چندمیلیارد دالری در
چین است و میلیونها نفر در آن مشغول به کار هستند.
همهگیری ویروس جدید کرونا یا کووید ۱۹-که تا
به حال به مرگ بیش از  ۲هزار و  500نفر در چین
انجامیده و به کشورهای خارجی انتشار پیدا کرده ،به
حیوانات وحشی حامل ویروس کرونا که در بازارها
برایمصرفغذاییفروختهمیشوند،مربوطشدهاست.
اغلبپژوهشگرانمعتقدندویروسازیکبازارحیوانات
در شهر ووهان چین به میزبان انسانی انتقال پیدا کرده و
پس از جهش توانایی سرایت انسان به انسان را یافته
است .کمیته مرکزی کنگره ملی خلق چین در بیانیهای
که در تلویزیون دولتی این کشور منتشر شد ،اعالم کرد:

«از هنگام شیوع کووید۱۹-خوردن حیوانات وحشی و
تهدید پنهانی بزرگ این عمل برای بهداشت عمومی
توجه گستردهای را جلب کرده است».
بر اساس این بیانیه ،تصمیم برای ممنوع کردن مصرف
حیوانات وحشی که شامل مبارزه با دادوستد غیرقانونی
حیوانات وحشی هم هست ،به طور فوری به اجرا
درمیآید .تقاضا برای گوشت حیوانات وحشی باعث

«مامانکرونابگیریممیمیریم؟خانماجازه
کسیکهکروناگرفتهچهشکلیه؟بابامیشهنری
سرکارتاکرونانگیری؟آقااجازهبچههاهم
کرونامیگیرند؟»اینهاتنهابخشیازسواالت
دانشآموزانوکودکانبودکهاخیرابهوفوراز
والدینومعلمانخودمیپرسندوازسویدیگر
نگرانیواضطرابوترسدرآنهاایجادکردهکه
سالمتروانیشانراتهدیدمیکند...صفحه2

آیا سالمندان
درمعرضخطرند؟

پیشگیریازکرونا
درمحیطکار
باتبکروناچهکنیم؟

سازمان جهانی بهداشت میگویدبهرغم افزایش ناگهانی
موارد بیماری در ایتالیا وایران هنوز شیوع ویروس کرونا
به حد همهگیری جهانی نرسیده است.
دکترتدروسآدهانومقبریسوسروزدوشنبه۵اسفند(۲۴
فوریه) در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت« :استفاده از
کلمه همهگیری جهانی یا پاندمی با حقایق فعلی تطبیق
نمیکند اما یقینا باعث ترس میشود ».تدروس با اشاره
به اینکه شیوع ویروس هنوز به مرحله پاندمی نرسیده،
افزود« :آنچه ما در حال حاضر میبینیم ،همهگیریهایی
در بخشهای متفاوت جهان است که بر کشورهای
متفاوتجهانبهشیوههایمتفاوتتأثیرمیگذارد».کلمه
پاندمی برای توصیف بیماری وخیمی به کار میرود که
به طور مهارناپذیری در سراسر جهان در حال گسترش
باشد .تدروس به وضعیت در چین اشاره کرد که به نظر
میرسدشیوعبیماریراکنترلکردهاست.تیمبینالمللی
که به وسیله سازمان جهانی بهداشت به شهر ووهان
چین– کانون شیوع بیماری فرستاده شده -میگوید
براساس یافتههایش شیوع ویروس در این شهراحتماال
در فاصله میان  ۲۳ژانویه و ۲فوریه به اوجش رسیده و
اکنون در حال کاهش است .تدروس ادامه داد« :افزایش

کرونا پشت
درهای مدرسه

دستکمنیمیازبیماران
مبتالبهویروسکرونادر
آمریکا50،سالبهباالهستند

()COVID-19

ناگهانی در موارد جدید (در کشورهای خارج چین) یقینا
نگرانکننده است ».نگرانکنندهترین رویدادها در شیوع
ویروس جدید کرونا ورود آن به ایتالیا و ایران بدون
هشدار قبلی است که احتماال به وسیله افرادی که ناقالن
بیعالمت بودهاند ،رخ داده است .ایتالیا اکنون  ۲۱۹مورد
بیماری و6مرگ ناشی از آن را گزارش کرده است .درباره
آخرین ارقام بیماری در ایران هم اختالف نظر بروز کرده
و در حالیکه آمار رسمی از  ۴۷مورد مثبت شامل ۱۲
مورد مرگ خبر میدهد ،یکی از نمایندگان شهر قم که
کانون شیوع بیماری بوده ،از مرگ ۵۰نفر سخن میگوید.
کارشناسان دیگر میگویند بعید میدانند کووید ۱۹-به
سراسر جهان گسترش پیدا نکند .دکتر بهارات پانکهانیا
از دانشکده پزشکی دانشگاه اکستر گفت« :آنچه ما اکنون
میبینیم همه مشخصات همهگیری جهانی به جز نام
پاندمی را دارد و دیر یا زود سازمان جهانی بهداشت
شروع به استفاده از این نام در ارتباطاتش خواهد کرد.
استفاده از اصطالح پاندمی باعث تمرکز ما خواهد شد
و به ما میگوید که این ویروس اکنون به کشورهای با
فاصلهبسیارازچینرسیدهودرحالانتشارمحلیاست».
مارک وولهاوس ،استاد اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی

تعطیلی مدارس
عالج کروناست؟

ایجاد صنعت پرورش این حیوانات از جمله پرورش
سیوت یا گربه زباد (یک پستاندار کوچک وحشی) در
چینشدهاست.سازمانجهانیبهداشتهمهگیری۱۷
سال پیش سارس (نشانگان شدید حاد تنفسی ناشی
از یک ویروس دیگر) را که باعث مرگ بیش از ۸۰۰
نفر در سراسر جهان شد به مصرف خوراکی گربه
زباد در چین ارتباط داده است.
بنابهاعالمسازمانجهانیبهداشت ۷۰،درصدازعوامل
بیماریزاییکهدر ۵۰سالگذشتهکشفشدهاند،منشاء
حیوانی داشتهاند .طرفداران حفاظت از محیط زیست و
حیاتوحشازاینتصمیماستقبالکردهاند،گرچهبرخی
از مفسران میگویند الزم است دولت به شرکتهایی
که کارشان پرورش این حیوانات است ،کمک مالی
کند تا از این کار دست بردارند .دادوستد و مصرف
حیوانات وحشی در چین صنعتی به ارزش  ۷۴میلیارد
دالر است و بیش از  ۱۴میلیون نفر در آن اشتغال دارند.

باتوجهبهشیوعبیماریکروناوتبعاتیکهبرای
سالمتبیمارانایجادکرده،الزماستتمامافراد
نسبتبهبرخینکاتهوشیارانهترعملکنند.در
علمپزشکیپیشگیریمقدمبردرماناستبهویژه
درمورداینویروسجدیدکههنوزدرمانوراهکار
کارسازیبرایآنپیدانشدهاست...صفحه15

ویروس کرونا از شمال ایتالیا به جنوب ایتالیا رسید
افزایش ناگهانی موارد بیماری کووید ۱۹-در ایتالیا
و مرگهای ناشی از آن این کشور را به آلودهترین
کشور خارج از آسیا به ویروس کروناتبدیل کرده است.
به گزارش گاردین ،تا صبح سهشنبه  7نفر در ایتالیا
به علت عفونت ویروس کرونا مردهاند و عفونت
دستکم  ۲۲۹نفر به این ویروس گزارش شده است.
مقامات ایتالیا چند شهر در شمال این کشور را
تحت قرنطینه قرار دادهاند ،به این امید که مانع
انتشار بیماری در کشور شوند.
به گزارش آسوشیتدپرس ،ویروس کرونا تا صبح
دوشنبه  ۵اسفند به بیش از 6منطقه از این کشور
سرایت کرده است.
آلودهترین مناطق در ایتالیا لومباردی و ونتو در شمال
ایتالیا هستند که شهرهای بزرگ میالن و ونیز در
آن قرار دارند.
روزنامه ایتالیایی ال رپوبلیکا گزارش میدهد تا به
حال همه درگذشتگان افراد سالمند و دچار عوارض
بهداشتی دیگر بودهاند.
ایتالیا همچنین نخستین موارد بیماری را در مناطق
مرکزی و جنوبی این کشور گزارش کرده است.

روزنامه ایل تمپو از مثبت شدن آزمایش یک مرد در
منطقه توسکانی خبر داد .مقامات ایتالیا نیز از مثبت
شدن آزمایش یک زن اهل برگامو که برای تعطیالت
در سیسیل به سر میبرد ،خبر دادند.
روزنامه رپوبلیکا گزارش کرد  ۲۲۹مورد ثابتشده
بیماری در ایتالیا وجود دارد که شامل  ۹۹فرد
بستریشده با عالئم ۲۳ ،فرد بستریشده در بخش
مراقبتهای ویژه و  ۹۱فرد ایزولهشده در خانه و
دارای عالئم میشود.
شمال ایتالیا با کشورهای اتریش ،سوئیس و اسلوونی
هممرز است.
جوزپه کونته ،نخستوزیر ایتالیا یکشنبه شب طرح
اضطراری برای قرنطینه کردن شهرهای آلوده را اعالم
کرد و راههای ورود و خروج چند شهر بسته شدند.
قرنطینه این شهرها ممکن است هفتهها طول بکشد.
مقامات ایتالیایی روز دوشنبه تخمین زدند حدود ۱۰۰
هزار نفر در این منطقه تحت شرایط منع مسافرت
قرار گرفتهاند.
به پلیس و نیروهای مسلح اختیار اعمال قرنطینه و
منع رفتوآمد داده شده است.

دیگر نمیتوان برای مواد اولیه دارو به چین تکیه کرد
وزیر اقتصاد فرانسه میگوید شیوع ویروس کرونا
واقعهای «تاثیرگذار» است و لزوم برنامهریزی دوباره
درباره شبکه جهانی عرضه کاالها بهخصوص کاالهای
بهداشتی و دارویی را مطرح میکند.
برون لو مر که از آتن پایتخت یونان بازدید
میکرد،گفت« :همهگیری کروناویروس واقعهای
تاثیرگذار بر جهانیسازی است» وی افزود« :این
شیوع نشان میدهد تکیه بر چین برای تولید کاالها
غیرمسووالنه و غیرمنطقی است ».لو مر ادامه داد«:ما
نمیتوانیم به شیوه فعلی برای تولید  ۸۰تا  ۸۵درصد
ی به چین متکی باشیم .کاهش تولید
مواد موثر داروی 
صنعتی درنتیجه شیوع بیماری در چین میتواند اثری
مستقیم بر زنجیره تولید کاالهای صنعتی داشته باشد».
وی همچنین با اشاره به شمار فراوان گردشگران چینی
که به اروپا میآیند ،به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر
صنعت گردشگری اشاره کرد .به گفته لو مر ،فقط

فرانسه ساالنه بیش از  2/5میلیون مسافر چینی را به
خود جلب میکند که سهم مهمی در بخش گردشگری
این کشور دارند.
تا به حال در فرانسه ،یک نفر -یک گردشگر سالمند
چینی -به علت دچار شدن به ویروس کرونا درگذشته
است ۱۱ .نفر دیگر در بیمارستان درمان میشوند که
 ۱۰نفرشان در حال بهبود هستند.
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ویژهنامه کروناویروس

شماره هفتصدوچهلوچهار هشت اسفند نودوهشت

تعطیلی مدارس عالج کروناست؟

کرونا پشت درهای مدرسه
دستورالعمل مقابله با کرونا به مدارس
ابالغ شد

«مامان کرونا
مهرو ماهر بگیریممیمیریم؟
خانم اجازه کسی
که کرونا گرفته
چه شکلیه؟ بابا میشه نری سرکار
تا کرونا نگیری؟ آقا اجازه بچهها
هم کرونا میگیرند؟»
اینها تنها بخشی از سواالت
دانشآموزان و کودکان بود که
اخیرا به وفور از والدین و معلمان
خود میپرسند و از سوی دیگر
نگرانی و اضطراب و ترس در آنها
ایجاد کرده که سالمت روانیشان
را تهدید میکند ،در حالی که
اگر با ویروس کرونا آشنا شوند
و آموزشهای بهداشت فردی و
اصول اولیه بهداشت عمومی به آنها
ارائه شود ،نهتنها از خود در برابر
ابتال به بیماری پیشگیری میکنند،
بلکه میتوانند به دوستان خود نیز
اطالعدهندودرگروههایکودکانه
خود نیز آرامش را حفظ کرده و
همچنان کودکی کنند.

همزمان با شیوع ویروس کرونا در سراسر
جهان و بهویژه داخل ایران ،وزارت بهداشت
توصیهها و هشدارهای بهداشتی الزم را ارائه
کرد و از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش
که با دانشآموزان و کودکان سروکار داشت،
در راستای تدابیر پیشگیرانه ،تمهیداتی برای
کنترل شیوع کرونا در مدارس اتخاذ کرد،
بهطوری که مدارس برخی استانهای کشور
به منظور ضدعفونی کردن و آمادگی برای
مقابله با شیوع بیماری کرونا تعطیل شدند
اما باتوجه به اینکه به گفته پزشکان ،کرونا
کودکان زیر  14سال را تهدید نمیکند ،برخی
کارشناسان با تعطیلی مدارس مخالفت کردند
و معتقدند این راهکار مناسبی برای جلوگیری
از ابتالی کودکان به کرونا نیست و باید با
ارائه آموزشهای بهداشتی به دانشآموزان یاد
داد چگونه در برابر ویروس کرونا از خود
محافظت کنند.

وزارت بهداشت تصمیمگیرنده
تعطیلی مدارس است

باتوجه به اینکه تعداد بسیاری از دانشآموزان
در مدارس کشور حضور دارند و در طول
روز نیز به صورت مستقیم با هم در ارتباط
هستند ،مدارس یکی از اماکن حساس شیوع
بیماری محسوب میشوند .بر همین اساس
وزارت آموزش و پرورش به دلیل ضدعفونی
کردن مدارس و آمادگی برای مقابله با شیوع
بیماری کرونا مدارس برخی استانهای کشور
را تعطیل اعالم کرد و مدارس استانهای قم،
مرکزی ،البرز ،کردستان ،اردبیل ،کرمانشاه و
برخی دیگر از استانهای ایران نیز به دلیل شیوع
کروناویروس تعطیل شد اما وزارت آموزش
و پرورش هرگونه تصمیمگیری درمورد ادامه
روند تعطیلی مدارس در روزهای آینده را
منوط به تصمیمات وزارت بهداشت اعالم
کرد ،بهطوری که طبق اظهارات مسعود ثقفی،
سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران طبق
دستور رئیسجمهور ،هرگونه تصمیمگیری
درباره دایر یا تعطیل بودن مدارس برای مقابله
با «کرونا» با وزارت بهداشت است و آموزش
و پرورش نیز به محض تصمیمگیری و اعالم
وزارت بهداشت ،به مردم اطالعرسانی میکند.

وزارت بهداشت برنامهای برای
تعطیلی مدارس ندارد

علیرضا وهابزاده ،مشاور مطبوعاتی وزیر
بهداشت در مورد آخرین تصمیمات وزارت
بهداشت در مورد ادامه تعطیلی مدارس به
«سالمت» گفت« :باتوجه به اینکه تاکنون هیچ
گزارشی از ابتالی کودکان به ویروس کرونا در
سراسر دنیا مشاهده نشده و حتی در مدارس
کشور نیز هیچ مورد مشکوکی دیده نشده ،به
نظر میرسد مدارس محل شیوع کرونا نیستند.
هنوز برنام ه مدونی برای تعطیلی کلی مدارس
نداریم و ضدعفونی کردن و ارائه آموزشهای
پیشگیرانه در مدارس در دست اجراست .عالوه
بر این در ادامه اقدامات دولت در راستای مبارزه
با شیوع کرونا توزیع ماسک در سراسر کشور
به صورت رایگان و انبوه انجام میگیرد و در
ت توصیههای بهداشت فردی جای
صورت رعای 
هیچگونه نگرانی نیست.

فریب شایعات فضای مجازی را نخورید

حال سوال این است که آیا واقعا با تعطیلی
مدارس مانع ابتالی کودکان و دانشآموزان به
ویروس کرونا میشویم یا نه؟ برهمین اساس
حسین احمدی ،متخصص بیماریهای عفونی
در گفتوگو با «سالمت» با انتقاد از مسووالن
وزارت بهداشت درمورد کنترل نامناسب این
بیماری در کشور اظهار داشت« :مردم نباید
فریب شایعات را بخورند و راه تشخیص اینکه
فردی به کرونا مبتال شده یا نه ،فقط با انجام
آزمایش امکانپذیر است و صرف اینکه فردی
زیاد عطسه میکند و سردرد دارد نباید این تصور
پیش بیاید که فرد مذکور مبتال به کروناست.
درحال حاضر آزمایش تشخیص کرونا هم در
مراکز بهداشتی رایگان انجام میگیرد و متأسفانه
مردم ما بیش از آنکه به واقعیات توجه کنند،
فریب جوسازیهای عمومی و شایعات فضای
مجازی را میخورند ،در حالی که بهترین راه

جلوگیری از ابتالی افراد به ویروس کرونا
اقدامات پیشگیرانه است اما تعطیلی مدارس
اقدام زودگذر است و چه تضمینی وجود
دارد که دانشآموزان بعد از اتمام تعطیالت،
ویروس کرونا را داخل مدارس نیاورند .وزارت
آموزش و پرورش دلیل تعطیلی مدارس در
این مدت را ضدعفونی کردن مدارس عنوان
کرد ولی ما معتقدیم اگر توصیههای بهداشتی،
پیشگیرانه و چگونگی رعایت بهداشت فردی
به دانشآموزان آموزش داده میشد ،امروز که
شاهد شیوع ویروس کرونا در کشور هستیم،
نیازی به تعطیلی مدارس نبود .اینطور به نظر
میرسد که اولین و آخرین اقدام مسووالن ما
در مواقع ضروری ،تعطیلی مدارس و نهادهای
مختلف است و باید از همین امروز اقدامات
پیشگیرانه به دانشآموزان ،دانشجویان،
کارمندان و ...آموزش داده شود تا وقتی به
شرایط حاد رسیدیم ،با بحران مواجه نشویم».
وی افزود« :بر همین اساس توصیه ما به والدین
دانشآموزان این است که به فرزندان خود
آموزش دهند تا در این ایام بهطور مداوم دست
و صورت خود را با آب و صابون بشویند
زیرا بهترین راه پیشگیری شستن دست و
صورت است .توصیه دیگر این است که همه
دانشآموزاناسپریوژلضدعفونیکنندههمراه
داشته باشند تا در مدرسه نیز از آن استفاده کنند.
وزارت آموزش و پرورش نظارت دقیقی روی
بوفههای مدارس داشته باشد تا فروشندگان
نکات بهداشتی را رعایت کنند زیرا اگر ما
اقدامات پیشگیرانه را رعایت کنیم ،قطعا به
ویروس کرونا مبتال نخواهیم شد .ذرات ویروس
کرونا بهدلیل قدرت سرایت باالیی که دارند،
میتوانند از طریق پوست و چشم و مجاری
تنفسی انتقال پیدا کنند .این ویروس بیش از 48
ساعت روی سطوح باقی میماند و به همین
دلیل است که به همه مردم توصیه میشود
عالوه بر شستشوی مداوم دستها ،از اسپری

وزارت آموزش و پرورش کشور در راستای
پیشگیری و کنترل بیماری کرونا دستورالعمل
مقابله با عفونتهای حاد تنفسی ناشی از
کروناویروس را به ادارات کل آموزش و
پرورش استانها و مدارس ابالغ کرد .بر
اساس دستورالعمل ابالغی ،ادارات کل آموزش
و پرورش استانها باید در یک طرح ضربتی
و سراسری نسبت به برگزاری دوره آموزشی
و توانمندسازی با هدف انتقال مفاهیم اصول
بهداشتفردیوتوصیههایپیشگیرانهبهداشتی
در قالب محتواهای آموزشی دیداری و شنیداری
به دانشآموزان و کارکنان ،اقدام کنند.
براساس گزارش مرکز اطالعرسانی و روابط
عمومی وزارت آموزش و پرورش ،برخی از
مفاد این دستورالعمل به شرح زیر است:
 از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان استان؛ مناطق
و مدارس در آموزش والدین استفاده شود و
مراقبت از دانشآموزان در یک اقدام هماهنگ
و همسوی خانه و مدرسه انجام بگیرد.
 برنامههای جبرانی آموزش دروس ،ویژه
دانشآموزانی که به علت سرماخوردگیهای
فصلی از حضور در مدارس محروم میشوند،
توسط معاونتهای آموزشی و مدارس مربوط
تنظیم و به مرحله اجرا گذاشته شود.
برگزاریتمامکنگرهها،گردهماییها،اردوها
و مسابقات تا اطالع ثانوی ممنوع است.
 نسبت به تأمین و توزیع مواد شوینده و
در راستای
صابون مایع کافی و سطل زباله دردار مجهز
پیشگیری از ابتالی
به کیسهزباله برای همه مراکز تابعه اعم از
دانشآموزان به ویروس کرونا،
آموزشی و اداری اقدام و در مدارسی
خانوادهها و اولیای مدارس از حضور
که فاقد لولهکشی صابون مایع
کودکان در اماکن عمومی و شلوغ خودداری
هستند از بطریهای صابون
ضدعفونیکننده استفاده کنند».
کنند و نحوه شستشوی مرتب و درست دستها را به
مایعاستفادهشود،استفادهاز
احمدی ادامه داد« :استفاده از دستمال
کودکان آموزش دهند و از آنها بخواهند مرتب از مواد
صابون جامد ممنوع است.
کاغذی هنگام سرفه و عطسه ،دوری
ضدعفونیکننده استفاده کنند .همچنین در
 نسبت به تأمین مایع
از افرادی که عالئم کرونا را
صورتی که کودکی دچار عالئم تنفسی
ضدعفونیکننده ،مانند الکل
دارند ،دوری از حیوانات،
مانند سرفههای خشک و مکرر
 ۶۰درصد ( ۶۰درصد الکل و ۴۰
ضدعفونی کردن اشیاء
بود بالفاصله به پزشک
بهویژه وسایلی
درصد آب) برای ضدعفونی تجهیزات
مراجعهکنند
که دانشآموزان در
و فضاهای مورد استفاده عمومی مانند
مدارس با آنها تماس
وسایل عمومی آزمایشگاهی ،ورزشی ،موس
دارند ،خودداری از لمس چشم
و صفحه کلید رایانه ،دستگیره درها و فضاهای
عمومی اقدام و سرویسهای بهداشتی ابتدای
و صورت با دست آلوده ،استفاده از
صبح و بعد از هر زنگ تفریح شستشو و
دستکش ،استریل کردن ظروف ،شستن دست
و صورت قبل از خوردن غذا و استراحت هنگام به گفته این پزشک متخصص ،با توجه به اینکه ضدعفونی شود.
بروز عالئم کرونا از جمله مواردی است که افراد ویروس کرونا از طریق دهان ،چشم و بینی ازتوزیعموادغذاییپختهشدهوساندویچهای
وارد بدن انسان میشود ،به والدین و کودکان دستساز در مدرسه خودداری شود و بیشتر
در این ایام باید رعایت کنند».
توصیه میکنیم پیش از اینکه دستهای خود روی آوردن لقمه سالم از منزل تأکید شود.
را به چشم ،دهان و بینی بزنند حتما دستها  اطالعرسانی به والدین انجام گیرد تا
چگونه کودکان را از کرونا دور کنیم؟
هرچند تاکنون موردی از ابتال کودکان زیر  14را با مایع دستشویی و آب بشویند و حتی در فرزندان از وسایل شخصی خود از قبیل
سال و دانشآموز به ویروس کرونا در کشور صورت دسترسی نداشتن به آب از مایع ،ژل و لیوان ،دستمالکاغذی و نوشتافزار شخصی
گزارش نشده ،رعایت نکات بهداشتی و اصول محلول ضدعفونیکننده استفاده کنند و روزانه استفاده کنند.
 دانشآموزانی که دارای عالئم اولیه
ایمنی فردی باعث پیشگیری از هرگونه بیماری چند مرتبه دستهای خود را بشویند.
میشود .بر همین اساس در راستای جلوگیری همچنینکودکانیکهازسرویسمدرسهیاوسایل سرماخوردگی و آنفلوانزا (با عالئم سرفه،
از ابتال کودکان به بیماری باید مراقبتهای حمل و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس استفاده گلودرد وتب) هستند بهویژه دارای سابقه
الزم از آنها انجام شود .در همین زمینه دکتر میکنند ،به محض رسیدن به منزل یا مدرسه بیماری مزمن قلبی و ریوی و نقص ایمنی نیز
مسعود مردانی ،استاد دانشگاه علوم پزشکی دستهای خود رابا آبومایع دستشوییبشویند هستند شناسایی شده و از آنها خواسته شود
شهید بهشتی و متخصص بیماریهای عفونی و چنانچه در مدرسه یا اماکن ورزشی با افراد در مدرسه حضور نیابند.
و گرمسیری در گفتوگو با «سالمت» با ارائه مبتال به آنفلوانزا و سرماخوردگی مواجه شدند  بهتر است آموزش به دانشآموزان ،بهصورت
هشدارهای بهداشتی در راستای پیشگیری از که دچار آبریزش بینی ،سرفه و عطسههای مکرر عملی و میدانی انجام گیرد و شستن درست
ابتالیدانشآموزانبهویروسکروناازخانوادهها هستند حتیالمقدور از این افراد فاصله بگیرند .دست با یادگیری مشاهده و تمرین عملی به
و اولیای مدارس خواست در طول این مدت والدین نیز تا حد امکان برای کودکان مایعات دانشآموزان آموزش داده شود.
از حضور کودکان در اماکن عمومی و شلوغ بسیار بهویژه مواد غذایی حاوی ویتامین  Cدر  نسبت به آموزش مستخدمان ،سرایداران و
خودداری کنند و نحوه شستشوی مرتب و نظر بگیرند و کودکان را از حضور در مراکز رانندگان سرویسهای ایاب و ذهاب مدارس
درست دستها را به کودکان آموزش دهند و درمانی و نزدیک بیماران مبتال به سرماخوردگی و در راستای رعایت امور بهداشتی تاکید شود.
از آنها بخواهند مرتب از مواد ضدعفونیکننده آنفلوانزا دور کنند و به آنها آموزش بدهند که در  از ظرفیت برنامه ویژه مدرسه (بوم) ،همچنین
استفاده کنند .همچنین در صورتی که کودکی صورت برخورد با این افراد با دستمال یا ماسک از ظرفیت درس انشا ،نقاشی و سایر دروس
دچار عالئم تنفسی مانند سرفههای خشک و جلوی دهان و بینی خود را بگیرند تا مانع انتقال مرتبط ،در راستای پیشگیری و کنترل کرونا
ویروس استفاده شود.
مکرر بود بالفاصله به پزشک مراجعه کنند.
ویروس به آنها شود.

یادداشت

روزه خبری بگیریم ،به زیباییها روبیاوریم
انواع و اقسام راهحلها در برابر
ناصر فکوهی
ویروسی که انواع آن چند قرن
جامعهشناس و استاد است میان انسانها وجود دارد
دانشگاه تهران
و دستکم از  20سال پیش و با
اهمیت پیدا کردن هر چه بیشتر
چین در اقتصاد و مبادالت جهانی از «سارس» تا «کرونا» در انواع
گوناگونش ،همیشه تعداد زیادی از افراد را بیمار کرده و گاهی مثل
هر بالی دیگری به کام مرگ کشیده ،ارائه شده است .اغلب این
راهحلها ،بهداشتی هستند و نهفقط امروز ،بلکه همیشه باید رعایت
شوند ولی روشن است امروز به دلیل شیوع بیماری بهخصوص برای
افراد شکننده (مسن یا با پیشینه بیماری) رعایتشان الزمتر است اما باید

دانست نه انتظار «کشف» معجزهآسایی هست (زیرا با یک ویروس
روبرو هستیم ،نه با یک میکروب زنده ) ،نه با وضعیتی روبروییم که
خطر این بیماری بیشتر یا حتی در حد بیماریها و آلودگیهای بسیار
سهمگینتری باشد که در هوا و تصادفات شهری و سایر خطرات
زندگی روزمره ما را تهدید کنند و تازه سخنی از خطر فروپاشی
اخالقی که به نظرم بزرگترین تهدید زندگی کنونی بری همه ماست
نمیگویم .با توجه به این نکات ،این بیماری بسیار کمتر از آنچه
تصور میشود ،خطرناک است .در اینجا قصد من نفی و کماهمیت
جلوه دادن اقدامات پیشگیرانه بهداشتی یا نفی لزوم پایداری دقیق به
آنها نیست ،بلکه صرفا مایلم یک پیشنهاد تکمیلی به همه بدهم و آن
نوعی «روزه خبری» است؛ یعنی پرهیز کردن از شنیدن و تکرار کردن

اخباری و انواع نوشتهها و حتی شوخیها که خواندن و دیدن و دانستن
یا نداستن آنها هیچ گرهی را در زندگی شما نمیگشاید .این نکته را
نیز تنها درباره بیماری نمیگویم ،بلکه درباره تمام مسائل دیگر نیز به
آن باور دارم .هر کدام از ما میتوانیم به یک یا چند نفر فرد مطمئن،
مطلع و واقعا دارای شناخت ،اعتماد داشته باشیم که برای کسب خبر
به او رجوع کنیم یا به چند منبع خبری بهویژه منابع خبری بینالمللی
معتبر اعتماد کنیم که کامال حتی برای کسانی که زبان ندانند ،از طریق
ترجمههای همزمان اتوماتیک ،روی شبکههای اینترنت قابلدسترس
هستند« .روزه خبری» به معنای آن نیست که به اخبار بیتوجه باشیم،
بلکه به این معناست که اوال انتظار خبر معجزهآسایی نداشته باشیم،
ثانیا همه وارد بهداشتی را که بارها تکرار شده بنا بر شیوه زندگی
خود رعایت کنیم اما وقت اندکی بیشتر (شاید در حد حداکثر 10
دقیقه) را صرف اخبار نکنیم و حتی اگر از آن هم بگذریم شاید بهتر
باشد .پرسش این است؛ پس چه بکنیم؟ پاسخ هم قرنهاست روشن
است؛ به زیباییها رو بیاوریم؛ شنیدن موسیقی ،نقاشی کردن ،خواندن

کتابهایی که دوست داریم ،نوشتن ،خالقیت هنری و حتی تماشای
فیلمهایی درباره زندگی و همه امیدها و شادیهایش .این اقدامات به
باور من ،مهمترین عاملی است که میتواند به دوام آوردن در بدترین
شرایط بحرانی به همه انسانها کمک کند و در تاریخ نیز چنین بوده
است .اگر کاری برای سالمت خود یا دیگران با استفاده و رعایت
موارد بهداشتی برمیآید ،به هیچ وجه دریغ نکنیم اما شک نداشته
باشیم که راهحل در برابر این بیماری ،مثل هر بیماری دیگری ،تن دادن
به واهمه و هراس و شایعات و شنیدن اخباری نیست که اغلب قادر
به تحلیل درست آنها نیستیم و بیشتر نادرست و حتی دروغ هستند.
زندگی با تمام زیباییهایش ،زندگی طبیعت با زیباییهای بینهایتش
و زندگی انسانها با معجزههایی که به صورت هنر و سرگذشت و
داستان و تخیل به وجود آوردهاند ،بهترین داروهایی هستند که به
همه افراد پیشنهاد میکنم .دلیلی ندارد دنبال خبرهای بد و هراسآور
باشیم ،آنها خود ،راهشان را برای رسیدن به ما پیدا میکنند ،برعکس
راه را برای زیباییها باز بگذاریم.

ویژهنامه کروناویروس
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خبــر

تمهیدات دانشگاههای جهان زیر سایه
کروناویروس
دانشگاههای مختلف در جهان به جنگ کروناویروس رفته و
سیاستهای مختلفی برای مقابله با این ویروس اعمال کردهاند.
به گزارش «سالمت» ،به نقل از ایسنا ،نگرانیهای ادامه شیوع
کرونا در دنیا به اندازهای جدی است که دانشگاههای مختلف در
سراسر دنیا تدابیر گوناگونی برای مقابله با این ویروس اندیشیده
و در برگزاری کالسهای درس دچار مشکل شدهاند.

بیش از  ۲۰۰هزار دانشجوی چینی در استرالیا تحصیل میکنند.
درآمد حاصل از حضور این دانشجویان باعث شده قدرت بینالمللی
نظام آموزشی استرالیا به یک ابرقدرت تبدیل شود .تعدادی از
این دانشجویان در بحران کروناویروس قادر به ادامه تحصیل
در سال تحصیلی جدید نیستند.
استرالیا ،آمریکا و نیوزلند از جمله کشورهایی هستند که طی ۱۴
روز اخیر ،بیشترین ممنوعیت را برای ورود دانشجویان چینی و
دانشجویانی که به چین سفر کردهاند ،اعمال کردهاند.
این اقدامات برای مواجهه با شیوع کروناویروس است .از طرف

دیگر ،اعمال این محدودیتها سبب شده دانشگاههای غربی چند
میلیارد دالر خسارت مالی ببینند زیرا این دانشگاهها به درآمد
حاصل از تحصیل دانشجویان چینی متکی شدهاند.
به نظر میرسد استرالیا سختگیرانهترین رفتارها را نسبت به
دانشجویان خارجی اعمال کرده است.
چند روز پیش ،استرالیا تعداد زیادی دانشجوی چینی را به
کشور خود پذیرفت ولی این پذیرش در شرایطی انجام شد که
تمامی این دانشجویان  ۱۴روز را در کشوری به جز چین ،در
قرنطینه گذراندند.

در این میان ،دانشگاههای آمریکای شمالی و اروپا نیز به درآمد
حاصل از حضور دانشجویان چینی متکی هستند.
بسیاری از این دانشگاهها مجبور شدهاند کالسهای درس با
حضور دانشجویان چینی را به حالت تعلیق یا قرنطینه دربیاورند.
همچنین برخی دانشگاهها تدریس آنالین را ترجیح دادهاند.
دانشگاههای آمریکا ،سال تحصیلی خود را از نیمه ژانویه
آغاز کردند .این به این معناست که اغلب دانشجویان چینی
پیش از آغاز محدودیتهای ورود به آمریکا ،به این کشور
بازگشته بودند.

گزارش«سالمت» از حواشی کروناویروس در ایران و جهان

با تب کرونا چه کنیم؟
این روزها همه جا صحبت
از کروناویروس است؛
علی
ابراهیمی
از فضای مجازی گرفته
تا جمعهای خانوادگی،
دوستانه و محیطهای کاری .در این نوشتار
ابتدا معرفی کوتاهی از این بیماری و سیر
شیوع آن در دنیا و ایران داریم و سپس به
روشهای مواجهه با آن در جامعه میپردازیم و
در پایان نیمنگاهی به اقدامات دولت در مبارزه با
بیماری که مهمان ناخوانده کشورمان و سوغات
چشمبادامیهاست ،خواهیم داشت.

کرونا و آخرین خبرهای آن

کرونای جدید یک گونه از کروناویروسها و
منشاء بیماری کروناویروس  ۲۰۱۹است که
بهصورت مخفف( )COVID-۱۹نامیده شده
و در زبان عامه به آن ویروس کرونای ووهان
گفتهمیشود.بدنیستبدانیددلیلنامگذاریاین
ویروس به کرونا ،شکل ظاهری ویروس آن زیر
میکروسکوپهایالکترونیاستزیراباتماشای
این ویروس زیر قدرتمندترین میکروسکوپها
چیزی شبیه تاج خروس خواهید دید .برای اولین
بار عفونت شناختهشده انسانی از این بیماری در
ماه دسامبر رخ داد و در میانه دسامبر سال ۲۰۱۹
در شهر ووهان چین شیوع یافت.
این را هم بگوییم که ویروسهای خانواده کرونا
موجودات جدیدی نبودهاند و پیش از این نیز
قربانیان زیادی با بیماریهای «سارس» و «مرس»
که از این خانواده هستند ،گرفته بودند اما نوع
جدید و جهشیافتهای از آن به تازگی در شهر
ووهان چین پیدا شده است.
البته تاکنون صدها مورد ابتال به کروناویروس
جدید در بیش از  ۳۰کشور منطقه آسیا و
اقیانوسیه و اروپا ،آمریکای شمالی و خاورمیانه
گزارش شده است.
در ایران هم در تاریخ  ۲۹بهمن  ۱۳۹۸و بهدنبال
فوت دو بیمار با عوارض تنفسی در بیمارستان
کامکار شهر قم ،شایعاتی درباره مرگ این بیماران
بهعلتکروناویروسمنتشرشدامادانشگاهعلوم
پزشکی قم با تکذیب شایعات مربوط به مبتال
بودن این دو بیمار فوتشده به کروناویروس،
اعالم کرد تاکنون هیچگونه شواهد تشخیصی
مبنی بر ابتال به بیماری کرونا دیده نشدهاست.
اما در تاریخ  ۳۰بهمنماه اولین موارد ابتال به
کرونای جدید در شهر قم از طریق روابط عمومی
وزارت بهداشت گزارش شد و رئیس مرکز
اطالعرسانی و روابط عمومی این وزارتخانه
اعالم کرد نتایج آزمایش اولیه دو مورد از موارد
مشکوک از نظر ابتال به کروناویروس ،مثبت
گزارش شدهاست بنابراین بیمارستان کامکار
قم نیز ب ه عنوان محل قرنطینه و مراجعه بیماران
و موارد مشکوک به کرونا مشخص شد .در
همین روز رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم هم
اعالم کرد در  4روز گذشته شاهد گسترش
بیماریهای تنفسی در قم بوده و طی این
مدت دو نفر در یکی از بیمارستانهای قم
بر اثر بیماری تنفسی فوت کردهاند که تست
اولیه این دو فرد در مورد بیماری کرونا مثبت
اعالم شد .البته دو بیمار گزارششده مبتال به
کروناویروس از سوی وزارت بهداشت از افراد
مسن و از دو منطقه جداگانه قم بودند و نهتنها
سفر خارجی ،بلکه سفر خارج از استان هم
نداشتهاند .در همین روز خبرگزاری ایلنا به
نقل از منابع آگاه ادعا کرد 6نفر هم در حال
حاضر بهدلیل ابتال به ویروس کرونا بستری
هستند که خانواده و نزدیکان این افراد نیز در
قرنطینه بهسر میبرند .در تاریخ دوم اسفند
 ،۱۳۹۸ویدئویی در شبکههای اجتماعی منتشر
شد که نشان میداد چند پرستار با تجهیزات
مخصوص پزشکی فردی را از آمبوالنس وارد
بیمارستانفرمانیهتهرانمیکردندکهاینتصاویر
بر وحشت عمومی از شیوع گسترده بیماری
در کشور دامن زد .با همه این احوال باالخره
انتظارهابهپایانرسیدوکروناویروسجدیدوارد
ایران شد .با اعالم خبرهای جدید از موارد ابتال
به بیماری در شهرهای مختلف کشور موجی
از نگرانیها در جامعه راه افتاد و مردم برای

متاسفانه
آموزشوپرورش
آموزشهای الزم
برای رعایت بهداشت
شخصی را به
دانشآموزان نمیدهد و مردم ما
چندان عادت ندارند دست بشویند.
خواهش من این است که آموزش
و پرورش عزمی جدی برای این کار
داشته باشد زیرا  8بیماری از 10
بیماری که به عنوان خطرناکترین
بیماریهای دنیا برای انسانها شناخته
میشوند ،عفونی هستند و با حفظ
بهداشت شخصی میتوان در برابر این
بیماریها مقاومت کرد

توطئهاي در کار
نيست؛ شيوع کرونا
محصول جهانيشدن
و ارتباطات گسترده
بين کشورهاست که ويروس را
بهسرعت در جهان پراکنده ميکند.
هزار نقد هم به حکومت و دولت وارد
است اما هيچ دولتي در جهان تعمدا ً
ويروس پراکنده نميکند و مايل به
ميلياردها دالر خسارت مالي و تلفات
شهروندانش نيست
 محمد فاضلي ،جامعه شناس وعضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتی

خرید لوازم مورد نیاز پیشگیری مانند ماسک
و محلولهای ضدعفونیکننده به محلهای
عرضه این محصوالت در داروخانهها هجوم
بردند و همچنان که انتظار میرفت کمبود این
محصوالت موجب گرانی در بازار و استفاده
عدهای از افراد سودجو از شرایط پیشآمده شد
و مسووالن وزارت بهداشت را بر آن داشت تا
با اعالم ممنوعیت توزیع این محصوالت در
داروخانهها و تعیین محلهایی برای این کار
بتوانند قدری از التهاب به وجود آمده را بکاهد
که تا امروز موفق نبوده و مردم همچنان در
مشکالت هستند.
بنا بر آخرین آمار وزارت بهداشت تا روز سهشنبه
 6اسفندماه  95مورد قطعی ابتال به کووید 19در
کشور ثبت شده که متاسفانه 15نفر از آنها جان
خود را از دست دادهاند .از این رو ،ضرورت
توجه جدی به رعایت اصول ایمنی مواجهه با
این بیماری قابلتأمل است .البته باید توجه به
اصول پیشگیری را نیز به چند قسمت تقسیم
کرد و لزوم رعایت اصل پیشگیری در محیط
کار و منزل و برای کودکان و افراد بزرگسال
را جداگانه مورد بررسی قرار داد.

راهکارهای بهداشت دانشآموزان
در مدارس

آنطور که زیبا عراکی ،پژوهشگر حوزه کودکان
میگوید« :با توجه به سپری شدن بخش زیادی
از ساعات دانشآموزان در مدارس الزم است
والدین و کودکان با راهکارهای رعایت بهداشت
در مدرسه آشنا شوند .ازاینرو ،رعایت بهداشت
درمدارسبهخصوصمدارسابتداییازاهمیت
باالییبرخورداراستبنابراینخانوادههاباتوجه
به اینکه فرزندانشان ساعاتی خارج از منزل
بهسر میبرند ملزم به آموزش درست بهداشت
فردی به فرزندانشان هستند .ازجمله آموزش
درستشستندستهابامایعدستشویی(چراکه
صابون در اماکن عمومی ازجمله مدارس منبع
تجمع میکروبهاست و استفاده از آن پیشنهاد
نمیشود) بعد از ورزش ،دستشویی و قبل از
غذا خوردن ضروری است ».او میافزاید« :همراه
داشتنمحلولضدعفونیکننده،لیوانشخصیو
دستمال کاغذی (برای سرفه و عطسه احتمالی
که باعث انتشار ویروس میشود) الزامی است».
این پژوهشگر حوزه کودک معتقد است« :به
دلیل تحرک و تعریق باال بهتر است لباسهای
زیر و جوراب کودکان هر روز تعویض شوند.
پیشنهاد میشود حمام بهصورت یک روز در
میان انجام شود .با توجه به شیوع بیماریهای
مسری بهتر است به پزشک مراجعه شود و در
صورت صالحدید پزشک چند روز در منزل
استراحت کنند تا باعث انتقال بیماری به بقیه
همکالسیها نشوند».
عراکی ادامه میدهد« :مربی بهداشت در مدرسه
باید حضور داشته باشد و به دانشآموزان
درمورد بهداشت فردی و اجتماعی آگاهی
الزم را بدهد .پیشنهاد میشود در دبستانهای
دخترانه سختگیری به استفاده مداوم از مقنعه
نباشد .همچنین جعبه کمکهای اولیه مجهز باید
در مدارس وجود داشته باشد .انتخاب همیار
بهداشت در کالس و حیاط مدرسه بهصورت
مجزا و ماهانه انجام شود .همچنین نظافت

 مینو محرز ،عضو کمیته کشوریبیماریهای عفونی وزارت بهداشت

سرویسهای بهداشتی مدرسه باید بهصورت
روزانه و مداوم ازجمله اطمینان از پر بودن
مخزن مایع دستشویی و تمیزی توالتها توسط
نظافتچی انجام شود».

مسووليت شهروندي در مواجهه با
کرونا

محمدفاضلي،جامعهشناسوعضوهياتعلمي
دانشگاه شهيد بهشتي نیز بر مسووليت مردم و
مسووالن در مواجهه با بحرانهایی از این نوع
میگوید« :هر کسي خواننده نوشتههاي من
باشد ميداند که همواره خطاب به حکمرانان
جامعه نوشتهام و کمتر (شايد يک بار) براي
مواجهه با مسائل ايران ،مردم را مخاطب قرار
دادهام اما داستان کرونا متفاوت است بنابراین
تفاوت قضيه را در چند واقعيت بايد ديد:
 .1ايران تنها کشوري نيست که با کرونا درگير
شده است .کشورهاي توسعهيافته از ايتاليا و
فرانسه گرفته تا ژاپن و کره جنوبي هم با
اين ويروس و شيوع آن درگير هستند .قابليت
حکومت در ايران کمتر از آن کشورهاست
اما اگر هم زياد بود ،باز هم درگير ميشديم.
 .2توطئهاي در کار نيست؛ شيوع کرونا
محصول جهانيشدن و ارتباطات گسترده بين
کشورهاست که ويروس را بهسرعت در جهان
پراکنده ميکند .هزار نقد هم به حکومت و
دولت وارد است اما هيچ دولتي در جهان تعمدا ً
ويروس پراکنده نميکند و مايل به ميلياردها
دالر خسارت مالي و تلفات شهروندانش نيست.
 .3شيوع کرونا فقط مساله حاکميت و
دولت نيست .کرونا از جنس مخاطراتي
است که کموبيش دموکراتيک عمل ميکند.
#ويروس_دموکرات وصف تلخ و تا اندازهاي
واقعي براي کروناست .تبعيض قائل نميشود،
هر کسي را که مستعد باشد ميکشد و فرقي
نميکند مسوول ،اصالحطلب ،اصولگرا ،در
قدرت يا بيرون قدرت باشد .فقير و غني
هم نميشناسد .کرونا به همه حق برابر براي
مردن ميدهد .منتظر تأييد صالحيتاش براي
مشارکت در کشتن هم نميماند.
 .4کرونا از جنس مسائل بدخيم است؛ يعني
سختترين مسائلي که بشر با آنها گالويز
ميشود .بحثاش مفصل است اما ويژگي
مسائل بدخيم اين است که براي حل آنها بايد
با انسانهاي بيشماري همکاري کنيد .رويکرد
اساسي حل مسائل بدخيم؛ از چاقي کودکان
گرفته تا بحران در آبهاي زيرزميني و همين
جناب کروناويروس #همه_با_هم (در زبان
انگليسي  )all together approachاست.
وقتي کرونا مساله همه ماست ،توطئهاي هم
در کار نيست ،همه کشورها درگير هستند و

توان و قابليت همه حکومتها براي مواجهه
با اين مساله به نوعي کم است و قابليت ما
هم کمتر از کشورهاي توسعهيافته است و
بايد #همه_با_هم عمل کنيم تا کمتر خسارت
ببينيم ،ميشود چند نکته زير را نتيجه گرفت.
 .1هر شهروند ضمن مطالبهگري از دولت و
حکومت براي کارآمدتر بودن ،بايد خودش
مسووليت مراقبت پيشگيرانه را بپذيرد .اگر
حکومت و دولت را پاسخگو و قابلاعتماد
ميدانيد،شماهمبرايبهترعملکردنشهمراهي
کنيد و اگر آنها را پاسخگو و غيرقابلاعتماد
نميدانيد ،بيشتر مراقب باشيد زيرا در صورت
ابتال و حتي مرگ بر اثر کرونا ،اين ناپاسخگوي
غيرقابل اعتماد ،کاري براي شما و بازماندگان
نخواهد کرد .شما در هر دو صورت ،بيشتر با
اصول پيشگيري همراهي کنيد.
 .2ايام سال نو نزديک است .جمعيت در بازارها
خريد ميکنند .توده جمعيت براي انتقال اين
ويروس بستر مساعدي است .يک راه پيشگيري،
خريدهاي اينترنتي است (مثل حضوري نيست
ولي از ابتال به کرونا بهتر است).
 .3مدارس و هر تجمعي را تعطيل ميکنند که
تحرک و همجواري آدمها کمتر شود .اگر قرار
باشدباتعطيليهاهمهراهيمسافرتشوند،بمب
متحرک جمعيت فقط به ابزار توسعه انتقال و
جابجايي ويروس تبدیل ميشود .مسافرتهاي
نوروز هر سال کشتههاي فراوان تصادفات به
بار ميآورند و امسال ممکن است کرونا هم
اضافه شود.
 هر کشوري ويژگيهاي فرهنگي-اجتماعي
خاصي دارد و حکومت نيز از اقتدار مشخصي
برخوردار است .برخي راهحلها که کشورهاي
ديگربهکارميبرندممکناستدرترکيبخاص
الگوهاي زندگي مردم و اقتدار حکومت ،براي
ايران نتيجه عکس بدهد.
 تعطيليهايي که منجر به مسافرتهاي
ميليوني در سطح کشور شوند ،ابزار انتقال
ويروس خواهند شد .تعطيلي شايد راهکاري
براي ساير کشورها باشد اما درباره عوارض آن
براي ايران دقيقتر فکر کنيد .اين نکته درمورد
هر راهکار ديگري نيز صدق ميکند.
 چند روز به نوروز باقي مانده است .اگر
تعطيليهاي نوروز سبب انتقال ويروس بر اثر
مسافرتها در مقياس ملي ميشوند (درست
رفتاري ضد منطق قرنطينه) از همين االن به
کاهش تعطيليهاي نوروز ،حتي لغو تعطيالت و
گفتوگوي اجتماعي براي اقناع افکار عمومي
فکر کنيد.
 پيشنهاد ميکنم يک تيم «پزشکي-اجتماعي»
را مأمور مطالعه ابعاد اجتماعي کرونا و
راهکارهاي مهار بحران کنيد .هزينه چنين کاري

در مقابل خسارات گسترده اين ويروس به
اقتصاد و فوايد احتمالي اين مطالعه ،هيچ است.
طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت ،پزشکان
که بیماران را معاینه میکنند لزوما به ماسکهای
 N95نیازی ندارند و میتوانند با استفاده از
همان ماسک جراحی و دستکش بیماران را
معاینه کنند و پس از معاینه ،دستهای خود
را بشویند .تماس مشکوک؛ یعنی اینکه پزشکی
بدون پوشیدن ماسک ،بدون دستکش بیماری را
معاینه کند و پس از معاینه نیز دستهای خود
را نشوید ،استفاده نکردن از ماسک  N95لزوما
به معنای تماس مشکوک با بیمار نیست .نگرش
گروههایپزشکینیزمانندمردممنفیاستواین
رویکرد در عملکرد تأثیر میگذارد و مانع عمل
درست میشود .در نتیجه این بیاعتمادی؛ چه
مردم و چه بدنه وزارت بهداشت در مواجهه با
این ویروس وحشت دارند ،در حالی که به جای
رواج این نگرشهای منفی باید استانداردهای
همهجانبه و بینالمللی برای کنترل عفونت در
بیمارستانها آموزش داده شود ،رسانهها نیز
الزم است آگاهی مستمری به مردم بدهند و
نحوه رعایت نظافت شخصی را بهطور مدام
یادآوری کنند.

چگونه از خودمان محافظت کنیم؟

مینو محرز ،متخصص بیماریهای عفونی
و عضو کمیته کشوری بیماریهای عفونی
وزارت بهداشت در بیان روشهای محافظت از
خود در برابر ویروس کرونا میگوید« :شستن
دستها به مدت  20ثانیه با آب و صابون
یا الکل اصلیترین راه پیشگیری است.
متاسفانه ما عادت به شستن دست نداریم
و اگر دستهایمان را هم بشوییم ،نمیدانیم
شیوه درست چیست .این در حالی است که
سایر کشورهای اروپایی توانستند با همین
شستن دست و رعایت بهداشت فردی به
سرعت از انتشار این ویروس جلوگیری کنند.
همچنین کروناویروس ،ویروس سنگینی است
که حین عطسه یا سرفه دیگران ،بیش از  1تا
 1/5متر جهش ندارد .این ویروس از طریق
هوا هم پخش نمیشود اما اگر از ناقل بیماری
خارج شود روی سطوح اشیاء مینشیند و
تماس مکرر راه اصلی انتقال آن است ».او
میافزاید« :توصیه ما این است افراد از دست
دادن و روبوسی کردن تا حد ممکن خودداری
کنند .حین عطسه از دستمال یکبار مصرف
استفاده کنند و سپس دستمال را در سطل
درداری بیندازند .مرتب دستهای خود را
با آب و صابون بشویند .عالوه بر آن افرادی
که بیمار هستند و تب دارند در خانه بمانند
بنابراین وظیفه ماست که اگر بیمار هستیم،

از سرایت آن به دیگران خودداری کنیم و به
همین دلیل بهتر است از حضور در سر کار
یا مدرسه بپرهیزیم و تا حد امکان بیماری را
به افراد دیگر انتقال ندهیم».
این متخصص بیماریهای عفونی تاکید میکند:
«نکته دیگر که باید به آن توجه کرد این است که
هر کسی که کرونا بگیرد لزوما با مرگ مواجه
نخواهد شد ،اتفاقا توان کشندگی کروناویروس
نسبت به سایر ویروسهای همهگیری پایینتر
است ولی تنها تفاوت آن دوره نهفتگی آن است.
این دوره میتواند از  2تا  4روز طول بکشد.
اینکه در دوره نهفتگی کرونا میتواند آلودهکننده
باشد یا نه ،هنوز ثابت نشده اما توصیهها در
هر شرایطی باید جدی گرفته شود .چه افراد
مشکوک و چه افرادی که آزمایش کرونای
آنها منفی است هم باید حداقلهای رعایت
بهداشت فردی را جدی بگیرند».
محرزدرتوضیحروشهایدرمانمیگوید«:این
بیماری واکسن ندارد اما داروهایی برای درمان
انواع شدید آن در بخش داروسازی دانشگاه
تهران در نظر گرفته شده است .این داروها در
کشورهای دیگر نیز استفاده شده و مؤثر بوده
و خوشبختانه ما به هر  4مورد دسترسی داریم.
یکی از این داروها ،دارویی است که برای
ایدز استفاده میشود ،دیگری برای آنفلوانزا و
داروی بعدی نیز داروی ضدالتهابی است که
در روماتیسم مورد استفاده قرار میگیرد .شدت
این ویروس در چین رو به کاهش است اما
اگر در کشور خود ،با همین روشهای ساده
مراقبت نکنیم ،این ویروس پخش خواهد شد».
او ادامه میدهد« :متاسفانه آموزشوپرورش
آموزشهایالزمبرایرعایتبهداشتشخصی
را به دانشآموزان نمیدهد و مردم ما چندان
عادت ندارند دست بشویند .خواهش من این
است که آموزش و پرورش عزمی جدی برای
این کار داشته باشد 8 .بیماری از  10بیماری که
به عنوان خطرناکترین بیماریهای دنیا برای
انسانها شناخته میشوند ،عفونی هستند و با
حفظ بهداشت شخصی میتوان در برابر این
بیماریها مقاومت کرد».
در تازهترین خبرها از روند مبارزه با کرونا در
کشور ستادی تحت عنوان «ستاد پیشگیری و
مقابله با کرونا» در وزارت بهداشت تشکیل
شده و به دستور رئیسجمهور ،وزیر بهداشت
مسوولیت این ستاد را برعهده دارد .این ستاد
به صورت روزانه تشیکل جلسه میدهد و
تصمیمگیرهای الزم را درباره تعطیلی مدارس
و دانشگاهها تا پایان سال و نیز اعالم احتمال
قرنطینه شهرها در صورت لزوم برعهده دارد.
این گزارش تنها بخش کوچکی از اخبار کرونا
و نظرات کارشناسان است و شما خواننده عزیز
ممکن است در زمان خواندن این گزارش
اطالعات بیشتری از میزان مبتالیان به بیماری
کرونا در کشورمان و جهان داشته باشید بنابراین
تنها سعی کردیم بخش کوچکی از حوادث
روزهای اخیر از زمان شیوع کرونا در جهان و
ایران را به شما اطالعرسانی کنیم.
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دستکم نیمی از بیماران مبتال به ویروس کرونا در ایاالت متحده 50 ،سال به باال هستند

آیا سالمندان در معرض خطرند؟
افراد باالی  50سال
بیشتر مستعد ابتال به
ترجمه:
مهتازمانینیک بیماریهای تنفسی و
سایر بیماریها هستند.
در ایاالت متحده آمریکا  12مورد
گزارششده از كروناویروس در سراسر
كشور اعالم شده و حداقل نیمی از آنها
افراد  50سال به باال هستند .در 6مرکز
آریزونا،کالیفرنیا،ایلینویز،ماساچوست،
واشنگتن و ویسکانسین ،مبتالیان به
بیماری ویروس کرونا ساکن هستند،
اگرچه طبق مراکز کنترل و پیشگیری از
بیماری ،مردم در کل  36ایالت ایاالت
متحده تحت بررسی هستند .از  6بیمار
مبتالبهویروسکرونادرکالیفرنیا4،نفر50
ساله هستند و هر دو بیمار ایلینویز در دهه
ششم زندگی هستند و دوازدهمین مورد
که توسط وزارت بهداشت ویسکانسین
گزارششده،سنبیماررامشخصنکرده
است CDC .گزارش داد ،از کل 237
نفری که در آمریكا مورد تحقیق قرار
گرفتهاند و  100نفر دیگر برای تحقیق
نیز در فهرست انتظار هستند 210 ،نفر
برای ویروس آزمایش شده بودند.
براساس گزارش جدید  CDCدر مورد
ارزیابی ویروس کرونا 46 ،نفر بین 50
تا  64سال سن داشتند؛ یعنی حدود 22
درصد و  4نفر دیگر که  65سال بودند؛
یعنی  2درصد.
ویلیامهاناگ ،استاد مربوط بیماریهای
واگیر دانشگاه هاروارد از دانشکده
بهداشت عموعی چان اعالم کرد ،به نظر
میرسد این بیماری سالمندان را بیشتر
از افراد دیگر تحت تأثیر قرار میدهد.
وی همچنین اظهار داشت« :اما اطالعات
کافی در مورد میزان شیوع این بیماری
وجود ندارد و ما دوست نداریم شاهد
مواردشدیدتروبیشترباشیم.امیدوارمطی
چند هفته آینده به نتایج خوبی برسیم».
ازآنجاکهتعدادمبتالیانبهویروسکرونا
از  20هزار نفر تجاوز کرده ،در ادامه نحوه
شیوع آن را به درستی بررسی میکنیم.
این ویروس که از اواخر سال گذشته از
ووهان چین آغاز شد ،تاکنون  25کشور
را مبتال کرده است .وزارت بهداشت
جهانی اعالم کرد بیش از  31هزار نفر
مبتال و 638مورد فوت ،بر اثر این بیماری
گزارششدهاست.هیچبیماریدرایاالت
متحده آمریکا فوت نکرده اما بسیاری
از کسانی که در کشورهای دیگر فوت
کردهاند ،سالمند بودهاند .بلومبرگ اوایل
سال جاری گزارش داد اطالعات اولیه
كمیسیون بهداشت ملی چین نشان
میدهد ،بیمارانی كه از ابتال به ویروس
كرونا جان خود را از دست دادهاند ،در
دهه  70 ،60و 80سالگی بودهاند و عالئم
تب،سرفهوتنگینفسداشتند.همچنین
این بیماری در شرایطی اتفاق میافتد که
افراد بسیاری مبتال به حالت تنگی نفس،
سرفهوتبهستند.زمستان،فصلسرماو
آنفلوانزاستوافرادمسنبیشتردرمعرض
خطرابتالهستند.ویروسهایتنفسیدر
افراد مسن شیوع بیشتری دارد .با افزایش
سن ،سیستم ایمنی بدن ضعیف میشود
و بهاندازه قبل مقاوم نیست .اگر فرد مسن
یا هر شخص دیگری بیمار شد ،نباید
ابتدا روی این بیماری تمرکز کند که شاید
ویروسکروناباشد،بلکههرچهزودتربه
پزشکمراجعهکند،ممکناستویروس
دیگری باشد .عالئم ویروس كرونا و
آنفلوانزا مشابه هم هستند و آنفلوانزا هم
میتواند به همیناندازه برای افراد مسن
خطرناک باشد.
از حدود  34هزار مرگومیر ناشی از
آنفلوانزا در سال  ،2018-2019بیش از
25هزار و  500نفر از آنها  65سال به

افراد باالی  50سال بیشتر مستعد
ابتال به بیماریهای تنفسی و سایر
بیماریها هستند .در ایاالت متحده
آمریکا  12مورد گزارششده از
كروناویروس در سراسر كشور اعالم
شده و حداقل نیمی از آنها افراد 50
سال به باال هستند .از  6بیمار مبتال به
ویروس کرونا در کالیفرنیا 4 ،نفر 50
ساله هستند و هر دو بیمار ایلینویز در
دهه ششم زندگی هستند

باال بودند .از بیش از  490هزار نفر بیمار
بستری در بیمارستان مبتال به ویروس
آنفلوانزا ،نزدیک به 280هزار نفر از آنها را
در همان گروه سنی تخمین زدهاند .افراد
مسنهمچنینازعوارضناشیازآنفلوانزا
مانندذاتالریهیاتشدیدبیماریهایمزمن
مثلآسمیابیماریهایقلبیرنجمیبرند.
همچنیندرنظرداشتهباشیدپزشکچینی
که ابتدا زنگ خطر شیوع ویروس کرونا
را به صدا درآورد ،درگذشت .بسیاری
از آمریکاییها برای جلوگیری از شیوع
ویروس کرونا اقدام به خرید ماسک
میکننداماآدالجاگفت«:استفادهازماسک
ضرورینیست».دراغلبمواقعمردمآن
رادرستاستفادهنمیکنندوتقاضایزیاد
مصرفکنندهموجبکمبوداینمحصول
میشود بهخصوص برای ارائهدهندگان
خدمات بهداشتی که به این محصول
شدیدا نیازمند هستند .ماسک صورت
ممکن است مانع تماس صورت شود یا
آگاهی فرد را کم کند اما تحقیقات کافی
برایمفیدبودناینماسکهاوجودندارد
کهنشاندهدمانعابتالبهبیماریواگیردار
میشوند ،گرچه استفاده از ماسک برای
کسی که بیمار است بسیار مفید است و
مانع انتشار بیماری او میشود.
افرادی که فعالیتشان زیاد است باید از
ژلضدعفونیدستبهجایصابونهای
قدیمی استفاده کنند.
ویروس آنفلوانزا ممکن است مانع ورود
ویروس کرونا نشود اما شخص میتواند
از بیماری آنفلوانزا نجات پیدا کند و این
ویروس به پزشکان نیز در تشخیص
بیماری کمک میکند.
مولیگان گفت« :افراد باید هنگام
بیماری ،از انجام کار خودداری کنند
و حداقل باید تا  24ساعت بعد از تب
در اجتماع قرار نگیرند و قرنطینه شوند

و هنگام سرفه ،دهان خود را با بازوی
خود یا دستمال بپوشانند».
نکته مهم دیگری که باید در نظر داشت
این است که اکنون زمان ترس و وحشت
در کشور نیست ،بلکه آگاهی و توجه به
شرایط و نکات بااهمیت است.
تعریف سالمند

به افرادی كه سن آنها  60سال يا باالتر
باشد« ،سالمند» گفته میشود .سالمندی

فرایندی است که متوقف نمیشود و
تنها با داشتن زندگی سالم و مراقبتهای
بهداشتی میتوان این دوران را به دورانی
مطلوب و لذتبخش و توأم با سالمت
تبدیل کرد.
امروزه حدود 850میلیون نفر از جمعیت
جهانراافرادسالمندباالی60سالتشکیل
میدهند که این رقم تا سال 2020میالدی
بهیکمیلیاردنفرمیرسد.کشورمانیزدور
از این ماجرا نیست .شمار سالخوردگان
ایران در سال 1420به26میلیون و نسبت
آن به کل جمعیت به حدود  23درصد
خواهد رسید .به دليل افزايش روزافزون
اين گروه سنی براي بهرهوری از اين
دوران بهتر است خود را تجهيز كنيم و
يادمان باشد هيچ وقت برای اصالح و
بهبود روش زندگی دير نيست.
بنابراینسالمتسالمندانیکیازمسائل
و مشکالت بهداشتی در بیشتر جوامع
است و الزمه مقابله با این مشکالت،
سیاستگذاری و برنامهریزیهای دقیق
و درست است.
نظریههای ارائهشده در مورد
سالمندی عبارتند از :الف) نظریههای

زیستشناختی که به  3گروه تقسیم
میشوند؛  - 1نظریه ایمنی -2نظریه
پیر شدن سلولی  - 3نظریه رادیکال
آزاد ب) نظریههای روانشناختی ج)
نظریههای جامعهشناختی که به  4گروه
تقسیم میشوند؛  - 1نظریه عدمتعهد
 - 2نظریه فعالیت  - 3نظریه استمرار
 - 4نظریه تعاملی ،هر یک از نظریههای
ذکرشدهتوجیهاتیبرایروندپیریفراهم
میآوردوآگاهیازآنهامهماستزیرااین

نظریههامیتوانندشبکهایازاطالعاترا
بهوجودبیاوردکهبراساسآنتصمیمات
عملی برایسالمندان گرفته شود.
یکی از مسائل عصر کنونی فاصله میان
نسل جوان با سالمندان است .مخالفت
سالمندانبانسلجدیدبهصورتبدبینی
و تحقیر و گاهی دشمنی است و مخالفت
جوانان با سالمندان به صورت مقاومت
در برابر امر و نهی آنهاست .همچنین
کودکان نیز گاهی حس خوبی به پیری و
دوران سالمندی ندارند و دوست ندارند
پیرشوند.بچههایخردسال،بزرگساالن
را افراد وابسته ،ناسالم ،غمگین ،تنها و
بیکار میدانند و دایره ارتباطیشان در
حد پدربزرگ و مادربزرگ است .این
میزان ادراک از سالمندی عموما ناشی
از نگرشی است که درباره سالمندان به
صورت ناخواسته ترویج میشود .ادراک
یادشده معموال مانند بسیاری از مفاهیم
دیگرازسالهاقبلوحتیدرسنینکودکی
شکل میگیرد و مفهومی کامال وابسته به
فرهنگ ،احساسات و ارزشهای افراد
است .از این رو ،تصورات قالبی جامعه

با باالرفتن سن باید بیشتر مراقب سالمت قلب بود
سن  80سالگی با سن  70سالگی بسیار متفاوت است.
طبق مطالعات ،با باالرفتن سن باید بیشتر مراقب سالمت
قلب بود .افراد بیشتر تمایل دارند کاالهایی را خریداری
کنند که با تخفیف فروخته میشود مثال  99تومان را به
1000تومان ترجیح میدهند ،در صورتی که چندان هم
متفاوت نیست .امروزه دانشمندان معتقدند میزان سن با
میزان جراحیهای قلب رابطه مستقیم دارد .یک مطالعه
آمریکایی نشان داد افرادی که حتی  2هفته از  80سالگی
فراتر رفتهاند به نسبت افرادی که دقیقا در سن  80سالگی
هستند بیشتر تحت عمل بایپس قلب قرار میگیرند،
با وجود اینکه این اختالف سنی کمتر از یک ماه است.
دکتر آنوپام جنا ،مسوول این تحقیق ،از دانشکده پزشکی
هاروارد گفت« :عملهای جراحی را تا سن مشخصی
محدود میکنند اما ممکن است برخی پزشکان افراد را
از نظر روانی طبقهبندی کنند ،مثال افرادی که در دهه
80سالگی هستند خطر بروز بیماریشان بیشتر از دهه 70
سالگی است ،حتی با اختالف چند ماه هم این احتمال
بیشتر میشود ،مثال وقتی به فروشگاه میروید و کاالیی
 99تومان است ،احتمال خرید آن کاال به نسبت قیمت
 1000تومان بیشتر میشود .در اینجا ارزش آن یک تومان
در نظر فرد بسیار زیاد است.

و نگرش به سالمندان میتواند بر زندگی
آنهاتأثیربگذارد.عمومارسانههاوبهویژه
کتابهایدرسیاینتصوراترادرذهن
کودکانایجادمیکنند.ازاینرو،باتوجهبه
افزایشجمعیتسالمنددرکشوروتأثیری
که نگرشهای اجتماعی روی زندگی
سالمندان دارد ،این مقاله به دنبال بررسی
تصویریاستکهکتابهایدرسیدوره
ابتداییازویژگیهایجسمانیسالمندان
ارائه میدهد.
عالوه بر تغییراتی که در بعد جسمانی
در دوره سالمندی اتفاق میافتد ،ویژگی
روانی و اجتماعی سالمندان نیز دچار
تغییراتی میشود .از این رو ،سالمندی
 3بعد جسمانی ،روانی و اجتماعی
دارد .درباره سالمندی و نگرش به آن
پژوهشهای زیادی انجام شده است.
نتایج این مطالعه نشان میدهد ،بین سن
و سابقه کاری با نمره نگرش به سالمندی
ارتباط معنیداری وجود نداشته است.
در مطالعات خارجی نیز نگرش به
سالمندی بررسی شده است .برای مثال
درمطالعهایباعنوان«نگرشهاوشناخت
خردساالن نسبت به افراد سالمند» در
سال 1981میالدی که روی کودکان  4تا
 7سال انجام شد ،به این نتیجه رسید که
آنها ،بزرگساالن را افراد غمگین ،تنها و
بیکارمیدانند،بزرگساالنیراکهاطالعات
زیادیدارند،معلممیدانندوافرادپیررااز
رویفیزیکبدنشانمیشناسند.کودکان،
پدربزرگها و مادربزرگهایشان را افراد
فعالی میدانند و دیدگاه مثبتی به آنها
دارند .نتیجه دیگر اینکه دوسوم کودکان
دوستندارندپیرشوند.همچنینتماس
کودکان با سالمندان به جز پدربزرگها
و مادربزرگهایشان محدود و در
محیطهای کاری و مدارس بود.
نتایج پژوهش بارت با عنوان «برداشت
جنسیتی از سالمندی :بررسی درباره
دانشجویان دانشگاه» نشان داده هر دو
جنس ،تصویر مثبتتری از زنان سالمند
دارند تا مردان؛ اگرچه نگرش آنها از
سالمندی به این صورت است که در زنان
سالمندیزودترودرسنینکمتریشروع
میشود .عالوه بر این ،زنان در مقایسه با
مردان شروع سالمندی را دیرتر گزارش
کردهاند و زنان نگرشهای مطلوبتری
به سالمندان دارند اما زنان اضطراب
سالمندی بیشتری را در مقایسه با مردان
بیان کردهاند.

منبعapnews.com:

در مراقبتهای قلبی نیز این نگرانی بسیار جدی است.
اگرچه یک درمان راحتتر مثل باز کردن شریان قلب
اغلب برای درمان سکته قلبی است چون این بخش از
قلب دچار مشکل شده اما بسیاری از بیماران جراحی
بایپس قلب را به آن ترجیح میدهند .دانشمندان سوابق
بیماریهای قلبی را از سال  2006تا  2012میالدی روی
 70هزار بیمار حمله قلبی بررسی کردند و دریافتند حدودا
 10هزار نفر 2هفته بعد از  80سالگی تحت این عمل قرار
گرفتهاند .آنها سن  77سالگی را در مقایسه با سن 79
سالگی قرار دادند و سن  81سال را با  83سال مقایسه
کردند و اختالف بین آنها فقط  2سال است اما مهمترین
نکته همین  80سالگی است و اینکه چه مقدار از سن
 80سالگی گذشته .به گزارش دکتر جنا ،میزان مرگ در
 2ماه اول پس از حمله قلبی بین افراد باالی  80سال
بیشتر بود و این آمار نشان میدهد بیشتر آسیب به این
دلیل است که بیمار تحت عمل جراحی قرار نگرفته
است .در مجله پزشکی  New England Journalاین
خبر منتشر شد .بر اساس این تحقیق مشکالت روانی
بیمار هم ممکن است بر میزان عمل جراحی تأثیرگذار
باشد اما علت اصلی آن نیست و از لحاظ پزشکی جزو
عالئم اصلی محسوب نمیشود اما ابتدا ممکن است آن
را علت بیماری تشخیص دهند.
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روزنگارکروناویروس ((COVID-19
تازههای علمی کرونا ویروسها در WHO

کروناویروسها ( )CoVخانواده بزرگی از
ویروسهاست که باعث رخداد بیماریهای رایجی
مانند سرماخوردگی تا بیماریهای تنفسی مانند سندرم
تنفسی خاورمیانه ( )MERS-Covو سندرم حاد تنفسی
( )SARS-Covمیشود .کروناویروس نوع جدیدی از
این نوع ویروسها است که قبال در انسان تشخیص
داده نشده است .کروناویروسها به اصطالح زئونوز
هستند که طبق تعریف به معنای این است که
میتواند در حیوانات و انسانها به طور مشترک باعث
ایجاد بیماری شود .برای مثال سندرم حاد تنفسی
( )SARS-Covاز طریق گربه زباد ( )Civet Catو
سندرم تنفسی خاورمیانه ( )MERS-Covاز طریق
شتر به انسان انتقال یافته است .همچنین چندین نوع از
کروناویروسها شناخته شده هستند که در حال حاضر
انسان را آلوده نکرده است.
عالئم شایع این نوع عفونت شامل عالئم تنفسی ،تب،
سرفه ،تنگینفس و مشکالت تنفسی است که در موارد
شدیدتر این عفونت منجر به پنومونی ،سندرم حاد تنفسی،
نارسایی کلیه و حتی مرگ میشود.

برخی سواالت مهم

 نکات ایمنی جهت پیشگیری از این نوع عفونت
چیست؟
 رعایت بهداشت فردی (شستشوی منظم دستها،پوشاندن دهان و بینی در هنگام عطسه و سرفه)
 پخت کامل گوشت و تخممرغ پرهیز از نزدیک شدن به افرادی که دارای عالئم بیماریاز جمله عطسه و سرف ه هستند.
 چه کسانی در معرض ابتال به نوع شدید حاد بیماری
هستند؟
 افراد سالمند و افراد با بیماریهای زمینهای از جملهپرفشاری خون ،بیماریهای قلبی-عروقی و دیابت.
 کروناویروس چه مدت میتواند بر روی سطوح
زنده بماند؟
 هرچند در حال حاضر مدت زمان دقیق آن مشخضنیست ولی این نوع ویروس میتواند طی چند ساعت تا
چند روز بر روی سطوح باقی بماند و زمان آن با توجه به
نوع سطح ،دما و رطوبت محیطی متغیر است.
 نحوه پاکسازی محیط چگونه است؟
 جهت پاکسازی سطوح میتوان از مواد ضدعفونیکنندهساده استفاده کرد همچنین جهت پیشگیری از ابتال به این
نوع عفونت دستها را مرتب با دستمال حاوی الکل تمیز
کرده یا با آب و صابون بشویید و از لمس چشمها ،دهان
و بینی خودداری کنید.
 چه کارهایی نباید انجام دهیم؟
 استعمال دخانیات مصرف خودسرانه داروهای گیاهی سنتی استفاده از چندین ماسک به صورت همزمان مصرف خودسرانه داروها مانند آنتیبیوتیکها آیا احتمال انتقال از حیوانات اهلی و خانگی وجود
دارد؟
 خیر ،در حال حاضر شواهدی به نفع انتقال بیماری ازحیوانات خانگی و اهلی مانند سگ و گربه وجود ندارد.
 دوره کمون بیماری چقدر است؟
 تخمین زده میشود دوره بیماری بین  1تا  14روزباشد .در اکثر موارد حدود  5رو ز است.
 آیا آنتیبیوتیکها موثر هستند؟
 خیر ،آنتیبیوتیکها موثر نخواهند بود . احتمال ابتال به بیماری چقدر است؟
 خطرابتالبهبیماریوابستهبهمحلزندگیومسافرتهایاخیر هر شخص دارد .احتمال ابتال در مناطقی که موارد
تشخیص قطعی بیماری زیاد است بیشت ر میشود .در حال
حاضر  99درصد از موارد بیماری در چین اتفاق افتاده.

مراقبت عمومی کروناویروس ()2019-nCov
مطابق دستورالعمل WHO

اهداف
 مدیریت روند بیماری در زمان انتقال انسان به انسانیا حیوان به انسان
 تشخیص موارد جدید بیماری در کشورها فراهم کردن اطالعات اپیدمیولوژیک جهت انجام فرآیندارزیابی خطر در سطح ملی ،منطقهای و جهان
 فراهم کردن اطالعات اپیدیمولوژیک به عنواندستورالعملی برای انجام اقدامات الزم

تعریف مورد در نظام مراقبت 2019-nCov
بر اساس دستورالعمل WHO

مورد مشکوک ()Suspect case
 تعریف  :1فردی با عالئم عفونت حاد و شدید تنفسیتب ،سرفه ،که احتیاج به بستری شدن در بیمارستان داشته
باشد و هیچ علل دیگری از لحاظ کلینیکی برای توجیه
عالئم وی متصور نباشد و سابقه سفر یا اقامت در چین در
طول  14روز قبل از شروع عالئم را متذکر شود.
یا
 تعریف  :2فردی که مبتال به هر نوع بیماری حاد تنفسیباشد و حداقل یکی از موارد زیر را در طی  14روز قبل
از شروع عالئم داشته باشد:
 -تماس با مورد قطعی یا محتمل عفونت 2019-nCove

شکل )1تعداد کل موارد تایید تشخیص داده شده در سطح جهان  - 80350تعداد کل موارد مرگ و میر  2705نفر -تعداد کل موارد بهبود یافته  27878نفر

شکل  )2روند روزانه تعداد موارد بروز و تعداد موارد بهبود یافته  -تعداد موارد بروز  777و تعداد موارد بهبودیافته  2700در روز 2020/2/25

داشته یا فرد مشکوک در مرکز درمانی کار کرده یا در
آن حضور داشته که در آن مکان مورد قطعی یا محتمل
 2019-nCoveحضور داشته و تحت درمان بودهاند.
مورد محتمل ()Probable case
مورد مشکوکی که نتایج آزمایش وی جهت تشخیص
 2019-nCoveمبهم (بینتیجه) باشد یا با استفاده از
روش  pan-coronavirusآزمایش شده و نتیجه آن
مثبت بوده و شواهد آزمایشگاهی مبتنی بر سایر پاتوژنهای
تنفسی وجود نداشته باشد.
مورد قطعی()Confirmed case
فردی که صرف نظر از عالئم و نشانههای بالینی نتایج
آزمایشگاهی وی مثبت تایید شده باشد و مبنی بر وجود
عفونت  2019-nCoveباشد.

تعریف موارد قبل از شروع اپیدمی در ایران

مورد مشکوک  :مورد مشکوک موردی است که باید
نمونهگیری شده و بررسیهای بیشتری در مورد آن انجام
پذیرد:
 .1فرد مبتال به بیماری شدید تنفسی تبدار (سندرم
( SARIکه به دلیل تب ،سرفه و  ...نیازمند بستری
در بیمارستا ن است ،و عامل بیماریزای دیگری،
برای توجیه عالئم بیماری وی متصور نیست
(پزشکاندرموردتظاهراتغیرتنفسیوغیرمعمولبیماری
در افراد با نقص ایمنی باید هوشیار باشند) که حداقل یکی
از مشخصات ذیل را دارا باشد:
الف  -سابقه سفر به ووهان ( ،)Wuhanدر استان هوبای
( )Hubeiکشور چین ،در عرض  14روز قبل از شروع
عالئم بیماری
ب  -از کارکنان بهداشتی درمانی پزشک ،پرستار ،خدمه
و سایر پرسنل بخش باشد که در محل که یک مورد
بیمار تنفسی شدید ( )SARIبستری بوده است خدمت
کرده و تردد داشته است بدون توجه به ملیت یا سابقه
مسافرت آن بیمار.
ج–علیرغمدرمانهایمناسببرایپنومونی،پاسخبالینی
نامناسب بوده و به شکل غیرمعمول و غیرقابل انتظاری
وضعیت بالینی بیمار حادتر و وخیمتر شود (بدون توجه
به سابقه سفر و ملیت بیمار) حتی اگر عامل بیماریزای
دیگری که توجیهکننده وضعیت بالینی بیمار باشد ،نیز از
بیمار جداسازی شده باشد .
 .2بیمار دارای عالئم تنفسی (با هر شدتی که باشد) ،که
در عرض  14روز قبل از شروع عالئم بالینی یکی از انواع
تماسهای ذیل را داشته باشد:
الف  -تماس نزدیک ( )close physical contactبا
مورد قطعی و عالمتدار بیماری ،nCoV

ب  -کار در بیمارستان یا مرکز درمانی در کشوری که
انتقال داخل بیمارستانی در آن کشور گزارش شده باشد
ج  -تماس مستقیم با مخازن حیوانی بیمار (در صورتی
وجود عفونت کوروناویروسی جدید در حیوان قطعی
شده باشد) در کشورهایی که ،کوروناویروس جدید دارای
مخزن حیوانی باشد یا ابتال انسان در اثر انتقال zoonotic
محرز شده باشد.

تعاریف موارد بعد از شروع اپیدمی

مورد مشکوک
 بیمار با شرححال سرفه خشک یا لرز یا گلودرد همراهبا تنگی نفس با یا بدون تب
 بیمار با عالئم تنفسی فوقانی/تحتانی با تظاهراترادیولوژیک بصورت انفیلتراسیون مولتی لوبولر یک یا
دو طرفه در سیتیاسکن یا گرافی قفسه صدری
مورد محتمل
 هر مورد مشکوک که در عرض  14روز قبل سابقهتماس نزدیک با مورد قطعی COVID-19را داشته باشد.
 هر مورد مشکوک که در عرض  14روز قبل سابقهحضور در مناطق با اپیدمی  COVID 19را داشته باشد.
 فرد مبتال به پنومونی که علیرغم درمانهای مناسب،پاسخ بالینی نامناسب داشته و به شکل غیر معمول و سرعت
غیرقابلانتظاریوضعیتبالینیبیمارحادترووخیمترشود.
مورد قطعی
 -جداسازیویروس COVID-19ازفردباعالئمتنفسی

بایدها و نبایدها در ارتباط با بیماری کرونا

مواردی که مردم نسبت به موارد پیشگیری از ویروس
کرونا دقت کنند:
«بایدها»
.1اولینموردوشایدمهمترینآنشستشوییمداومدستها
با آب و صابون است که این امر توصی ه میشود حین
جابجایی از مکانی به مکان دیگر (به محض رسیدن به
منزل یا محل کار از فضای بیرون) .چون ممکن است
آالیندههای ناشی از ویروس کرونا بر روی هر سطحی از
بدن فرد یا اجسام حضور داشته باشند مانند لوازم محل کار،
ماشینآالت یا حتی خانه «چون افراد معموال لوازم خانه
را همانند میوهها و سبزیجات ،نان یا لوازم مصرفی را از
فروشگاهها و مراکز خرید تهی ه میکنند» به طبع این لوازم
توسط افرادی در قفسهها چیده شده یا در کیسه گذاشته و
به شما تحویل داده میشود با اینکه در چند روز اخیر در
ت میشود ولی باز ممکن است در
فروشگاهها بیشتر رعای 
چند روز قبل از اعالن عمومی لوازم فوق خریداری شده

باشند .بنابراین توصی ه میشود تا زمانی که از لوازم مصرفی
اطمینان ندارید رعایت بهداشت آن الزامی است .اگر از
ک میشود
نوع پختنی است که هنگام پختن از ویروس پا 
(به شرط پختن در دمای باالی  70درجه سانتیگراد) و
عالوه بر این به شرط پخت کامل و یا با شستشوی مواد
ضدعفونیکننده با الکل حداقل  70درصد (برای لباس و
وسایل) از پاک بودن آن اطمینان داشته باشیم.
در این حالت اصل دوم در ادامه اصل او ل است که؛
 .2شستشویی دستها قبل از خوردن غذا یا تهیه آن.
حتی بعد از تهیه غذا نیز دست خود را با مواد پاککننده
مناسب بشویید .افراد در طول روز ممکن است خیلی
دست خود را به صورت ،دهان یا بینی خود نرسانند ولی
خوردن و تهیه غذا امری است که چندین بار در طول
روز انجا م میگیرد.
 .3ممانعت از برخورد با قطرات سرفه یا عطسه افراد یا
حتی المقدور دور ماندن از این موارد یا با احتیاط فاصله
یا عدم ارتباط با این افراد یا وجود ماسک در خود فرد
سالم و فرد بیمار .افرادی که دارای عالیم سرفه و عطسه
میباشند در صورت عدم وجود ماسک و هنگام سرفه
و عطسه از دستمال برای عدم پخش شدن آن در محیط
استفاده کنند و بعد از انجام کار دستمال را در کیسه
مناسب قرار دهید.
.4درموارداستفادهازسطلزبالهمخصوصادرمحیطبیرون،
از سطلهای پدال دار یا در باز استفاده کنید و با دست
بدون محافظ،با درپوش سطل زباله تماس نداشته باشید.
.5رعایت موارد تماس با سایر افراد مانند دست دادن و
روبوسی و تا حد ممکن از حضور در مکانهای شلوغ و
تجمعات؛مخصوصادرمحیطهایبستهخودداریکنیدودر
صورت حضور حتما ماسک مناسب به همراه داشته باشد.
 .6در مکانها یا وسایل حمل و نقل عمومی حتما به موارد
رعایت تماس توجه کرده و در صورت برخورد دست
با دستگیره ماشین ،میلهها یا صندلی اتوبوس یا مترو،
محافظهای کناری پلههای برقی یا معمولی ،دگمههای
آسانسور یا زنگهای در و سایر موارد حتما قبل از اقدام
به سایر کارهای شخصی و اداری حتما دست خود را با
آب و صابون یا مواد ضدعفونیکننده الکلدار بشویید.
 .7استراحت در منزل ،مخصوصا افراد مبتال به موارد شبه
آنفلوانزا یا سرماخوردگی به همراه تب و سرفه الزامی است.
 .8ظروف و وسایل مصرفی افراد بیمار یا مشکوک به
بیماری را جدا نگهداری کنید و بیشتر از ظروف یکبار
مصرف باشد تعداد تماس با افراد بیمار کاهش یابد و در
اتاق این افراد بجز در موارد اضطراری حضور نداشته
باشند و اتاقی با تهویه مناسب و دارای پنجره باشد که
هوای اتاق برخی مواقع تعویض شود.
 .9وسایل مصرفی و کاربردی روزانه خود را به طور مدام
پاکسازی کنید که شامل موبایل ،شارژر و هدفون موبایل،

ریموت و کنترلهای موجود در خانه همانند تلویزیون
و اسپلیت یا وسایل تهویه یا مربوط به چراغها ،ماشین یا
درهایخودکارپارکینگودستهکلیدها،کارتهایموجود
«بانکی و سوخت» در کیف و خود کیف ،عینک و حتی
لوازم التحریر شخصی ،لوازم جانبی کامپیوتر و لپتاب
همانند موس ،کیبرد و  ....به صورت مرتب پاکسازی شود.
 .10پاک کردن مداوم سطوح و مکانهای در خانه و
محل کار که مدادم محل تردد یا جابجایی وسایل هست،
میز آشپزخانه ،میز که برای خرد کردن لوازم مصرفی در
آشپزخانه یا میز کار اداری و مخصوصا دستگیرههای
ورودی ساختمان است دقت شود.
.11مصرف مواد غذایی مقاوم جهت افزایش مقاومت بدن
همانند ویتامین سی ،میوه و سبزیجات
.12هنگام استفاده از رستورانها ،کافهها ،و تمام مکانهای
صرفغذاونوشیدنیحتمادستهایخودراقبلازمصرف
بشوییدوبیشترازظرفهاییکبارمصرفمخصوصاقاشق
و چنگال استفاده کنید .ولی توصیه جدی بر عدم حضور در
این مکانها برای صرف غذا و نوشیدنی هست مخصوصا
موارد مربوط به تهیه غذای آماده یا بیرونبرها است.
 .13در صورت مشاهده تب ،سرفه ،تنگی نفس ،لرز بدن،
درد بدن ،سردرد و اسهال ،تهوع و استفراغ و آبریزش بینی
دچار شدید به مراکز درمانی مراجعه کنید.
 .14این ویروس به شکل پنهان حداکثر تا  14روز در
ی میماند که در صورت تماس با موارد مشکوک
بدن باق 
این فاصله زمانی باید دقت شود.
.15برخیهامعتقدنداینبیماریازطریقدراپلت(قطرات)
ل میشود تا ذرات خشک در هوا .بنابراین احتیاطهای
منتق 
تماسی با فرد هنگام سرفه و عطسه و تماس دست بر
روی اشیاء یا سطوحی که از پاک بودن آن نسبت به این
آالیندهها مطمئن نیستید خودداری کنید و پراکندگی این
ویروس به شکل ذرات خشک در هوا هنگام تعویض یا
جابجایی وسایل لوله تراشه یا تهویه مصنوعی یا وسایل
مربوط به تنفس کمکی بیمار به محیط پخ 
ش میشود.
 .16در هنگام مراقبت از فرد مبتال به کرونا یا موارد مشکوک
حتما احتیاطهای تماس را رعایت کرده و قبل و بعد از
تماس با لوازم یا خود بیمار دستهای خود را با صابون
به مدت  20ثانیه یا با مواد الکی حداقل  60درصد بشویید.
 از تماسهای غیرضروری با حیوانات مزرعه و وحشیپرهیز کنید.
 موارد تماس شامل؛ ارائه خدمات درمانی به فرد بیمار،همسفر ،همکالسی ،همخانه ،همکار و  ...گفت ه میشود
که معموال در یک محیط بسته هستند.
 موارد مربوط به ماسک بیشتر هنگامیکه در کنار سایرس میشود
مردم هستند احسا 
 به طور کلی لیوان نوشیدنی ،ظروف خوردنی ،حوله،مالفه یا وسایل دیگرخود را با سایر افراد خانه یا محل
کار به اشتراک نگذارید .
 عالیم و نشانههای بیماری را چه در افراد سالم و چهافراد بیمار به طور مرتب بررسی کنید.
«نبایدها»
 به شایعات و اخبار از منابع غیررسمی توجه نکنید. استرس بیشتر نسبت به رعایت موارد بهداشت فردی،شایعات و ترس از بیماری نداشته باشید .چون استرس
ایمنی بدن راکاه 
ش میدهد.
ت میآورید تا از صحت
 هر اخبار و اطالعاتی که بدس آن مطلع نشدید برای دیگران ارسال نکنید.

بایدها و نبایدهای استفاده از ماسک و
مواد ضدعفونیکننده

مطابق دستورالعملهای منتشر شده سازمان جهانی
بهداشت ،درخصوص نحوه استفاده صحیح از ماسک
برای محافظت از کرونا ویروس جدید ،افراد سالم فقط
در زمانی که با فرد مشکوک به ابتال به ویروس کرونا
(دارای عالئم سرفههای خشک ،عطسه و تب) مواجهه
دارند نیاز به استفاده از ماسک مناسب را دارند .همچنین
طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت ،مردم سالم در شرایط
معمولی نیازی به استفاده از ماسک ندارند .هیچ شواهدی
در مورد مفید بودن استفاده از ماسک برای محافظت از
افراد غیر بیماروجود ندارد .در صورت تمایل به استفاده
از ماسک ،ماسکهای جراحی معمولی نیز برای افرادی
عادی مناسب است.
زمانی که فرد سرفه یا عطسههای مداوم دارد نیز به استفاده
از ماسک مناسب (جراحی N95 ،یا  )P2نیاز دارد ،در
صورت عدم امکان استفاده از ماسک ،فر د میتواند بر روی
دستمال کاغذی و یا روی بخش باالیی آستین لباس خود
سرفه یا عطسه کند .البته باید توجه داشت که دستمال
کاغذی مورد استفاده بالفاصله در سطل درب دار دور
انداخته شود .استفاده از ماسک N95یا ، P2فقط برای
افرادی که با بیماران مبتال به کروناویروس مواجهه دارند
و همچنین کادر درمانی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و
درمانی ،توصی ه میشود .استفاده از این نوع ماسکها برای
افراد عادی توصیه نمیشود .استفاده از ماسک فقط زمانی
که همراه با شستشوی مداوم دستها با آب و صابون مایع
یا مواد ضدعفونیکننده با پایه الکلی باشد ،موثر است .در
غیر این صورت ،استفاده از ماسک به تنهایی محافظتی از
فرد ایجاد نمیکند.
ادامه در صفحه 6
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ویژهنامه کروناویروس

شماره هفتصدوچهلوچهار هشت اسفند نودوهشت

فلوچارت تشخیص و درمان بیماری  COVID19در سطوح ارائه

خدمات سرپایی و بستری

ضمیمه دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید ،مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
این راهنما به عنوان ضمیمه «دستورالعمل کشوری کرونا
ویروس جدید» ،با تمرکز برفلوچارت نحوه برخورد با
بیماران در سطوح سرپایی و بستری است که در تاریخ
ششماسفند ماه سال  1398به تصویب نهایی کمیته فنی
کرونا ویروس رسیده است

رژیمدرمانی  3دارویی در بیماران بستری:
Oseltamivir+Hydroxy
Chloroquine
sufate/Chloroquine
phosphate+Lopinavir/r
 . 1کپسول اُسلتامیویرmg BID75 :به مدت حداقل
 5روز
 .2قرص هیدروکسی کلروکین سولفات  200mgدو
قرص تکدز یا قرص کلروکین فسفات (150mg
 )baseدو قرص تکدز
. 3قرص کلترا (لوپیناویر/ریتوناویر) :هر  12ساعت
 2قرص 200/50به مدت حداقل  5روز
*طول مدت درمان (اسلتامیویر و کلترا) متناسب با
پاسخ بالینی بیمار میتواند تا  14روز افزایش یابد.

تعریف موارد بیماری

مورد مشکوک
 بیمار با شرححال سرفه خشک یا لرز یا گلودرد
همراه با تنگینفس با یا بدون تب
 بیمار با عالئم تنفسی فوقانی/تحتانی با تظاهرات
رادیولوژیک بهصورت انفیلتراسیون مولتی لوبولر یک یا
دو طرفهدرسیتیاسکن یا گرافی قفسه صدری
مورد محتمل
 هر مورد مشکوک که در عرض  14روز قبل سابقه
تماسنزدیکباموردقطعی-19COVIDراداشتهباشد.
 هر مورد مشکوک که در عرض  14روز قبل سابقه
حضور در مناطق با اپیدمی  19-COVIDرا داشته باشد.
 فرد مبتال به پنومونی که علیرغم درمانهای مناسب،
پاسخ بالینی نامناسب داشته و به شکل غیرمعمول و
سرعت غیرقابل انتظاری وضعیت بالینی بیمار حادتر
و وخیمتر شود.
مورد قطعی
 جداسازی ویروس  19-COVIDاز فرد با عالئم
تنفسی

گروههای در معرض خطر ابتال به بیماری
19 COVODعارضهدار

دو گروه زیر بهعنوان افرادی که در معرض ابتال به
بیماری 19 COVODعارضهدار قرار دارند ،در نظر
گرفته شدهاست،که در این راهنما به عنوان افراد در
معرض خطر از آنها نام برده شده است:
 . 1بیماران با نقص ایمنی
 . aتحت درمان با کورتیکواستروئید
 . bشیمیدرمانی
 . cبدخیمیها
 . dپیوند اعضاء
 . eمبتالیان به HIV
 . 2بیماران با بیماری زمینهای
 . aبیماری قلبی – عروقی
 . bفشارخون
 . cبیماریهای تنفسی زمینهای
 . dدیابت
40>e .BMI
خاطر نشان میشود که یافتههای اپیدمیولوژیک نشان
داده است که سن باالی  50سال همواره در معرضآسیب
بیشتری قرار دارند و باید در مراقبت آنان دقت بیشتری
شود .بدیهی است که استفاده از ماسک برای تمام افرادی
که دچار عالئم تنفسی شدهاند ،برای کاهش میزان انتقال
به سایرین توصیه میشود.

خدمات تشخیص  -درمان سرپایی

کلیه افرادی که با عالیم گلودرد ،سرفه خشک ،لرز با

 .2رژیم  4دارویی

یا بدون تب مراجعه میکنند باید از نظر عالئم تنفسی
موردارزیابی قرار گیرند .بیماری ممکن است در مراحل
اولیه عفونت بدون تب باشد و فقط با سایر عالئم
تنفسی تظاهر کند.
تب بسیار باال عموما عالمت شایعی نیست:
الف -درصورت وجود تنگیتنفس و یا سطح اشباع
اکسیژن کمتر از 93درصد باید فرد به یکی از مراکز
تخصصی منتخب(*اسامی و آدرس این مراکز در هر
استان توسط دانشگاه علوم پزشکی اعالم میشود) ارجاع
شوند .توجه کنید تنگینفس و هیپوکسمی میتواند
بیانگر احتمال پنومونی شدید باشد .اگر تنگینفس و
هیپوکسمی (93درصد>)SpO2مشاهده شود ،نیاز به
تجویز اکسیژن و اقدامات ایزوالسیون متناسب دارد و
فرد باید سریعابه مراکز تخصصی ارجاع شود.
ب-اگر فرد تنگینفس نداشته باشد ،درصورتی که تب
داشته ( )37.8c≥Tو جز گروه در معرض خطر باشد الزم
استتصویربرداری ریه برای وی انجام شود  .سیتیاسکن
ریوی ( )HRCTدر شناسایی پنومونیویروسی بسیار
حساستر ازعکس قفسه صدری است .یافتهها در
سیتیاسکن شامل پیشرفت سریع ازانفیلتراسیون
 Patchyمنتشر دوطرفه به ground glassاست.
در صورت عدم دسترسی به سیتیاسکن میتوان از
)CXRگرافی قفسه صدری) استفادهکرد .انفیلتراسیون
یک یا دوطرفه ریهها ممکن است در گرافی دیده شود.
با داشتن هر کدام از عالئم رادیولوژیک یادشده فرد
باید به مراکز تخصصی منتخب ارجاع شود.
برای بیماران در معرض خطر تبدار با گرافی قفسه
صدری /سیتیاسکن نرمال (و یا در شرایطی که
دسترسی به تصویربرداری ریوی وجود ندارد) مراقبت

ادامه از صفحه 5

درصد الکل مناسب 60 ،تا  70درصد است

در خصوص استاندارد مصرف الکل برای ضدعفونی دست و سطوح
تماس ،درصد الکل مناسب 60 ،تا  70درصد است .الکلهای صنعتی
که غلظت  96درصد دارند و در مغازهها یا داروخانهها فروخته
میشوند ،به هیچ وجه اثر میکروب کشی ندارند و باید این مواد
ضدعفونیکننده غلظت  60تا  70درصد داشته باشند.
هنگام برداشتن ماسک از روی صورت دست نباید با قسمت جلویی
ماسک در تماس باشد و باید ماسک از بخش پشتی آن از روی
صورت برداشته شود .پس از برداشتن ماسک از روی صورت
فورا ماسک را در یک سطل پسماند درب دار دور بیاندازید و
دستها را با آب و صابون مایع و یا مواد ضدعفونیکننده با پایه
الکلی مناسب ( 60الی  70درصد) به مدت حداقل  20ثانیه و
تمامی دست شسته شود  .همچنین در صورت استفاده از ماسک،
باید از قرار گرفتن کامل ماسک بر روی دهان و بینی به طوری
که هیچ نفوذی از اطراف نداشته باشد ،مطمئن شوند و آن را از
لحاظ مناسب بودن اندازه و پوشش کامل بینی و دهان و تنفس
بدون نشت از اطراف چک کنند .در صورت رعایت نکات فوق
استفاده از ماسک میتواند باعث در معرض قرار گرفتن بیشتر فرد
و احتمال خطر بیشتری میشود.

ماسکها فقط یک بار استفاده شوند

ماسکها فقط یک بار استفاده شوند و از ماسکی که قبال استفاده کردید،
دوباره استفاده نشود .زمانی که ماسک خیس شده یا نفس کشیدن در آن
سخت شود ،نیاز به تعویض ماسک است.

رعایت فاصله یک متری با افراد

مردم به خصوص در استانهای درگیر کرونا ،در صورت تردد در

و جداسازی در منزل به همراه تجویز رژیم دو دارویی
ضدویروسی توصیه میشود.برحسب تشخیص بالینی
ممکن است آنتیبیوتیک نیز برای فرد تجویز شود .در
هر استان تحویل دارو به بیمار ازطریق مراکز منتخب
اعالم شده توسط دانشگاه علوم پزشکی صورت میگیرد.
اصول جداسازی در منزل ،نحوه مصرفدارو ،عالئم
هشداردهنده مهم به بیمار/همراه باید توضیح داده شود.
رژیمدرمانی دو دارویی در بیماران سرپایی:
Oseltamivir+Hydroxy
Chloroquine
sulfate/Chloroquine phosphate
. 1کپسول اُسلتامیویر BID75mg :به مدت  5روز
 .2قرص هیدروکسی کلروکین سولفات BID200mg
به مدت  5روز یا قرص کلروکین فسفاتBID mg
 base150به مدت  5روز
افرادی که تحت درمان سرپایی قرار میگیرند ،باید به
صورت روزانه و تلفنی توسط مراقبان سالمت پیگیری
شوند و در صورت بروز هر کدام از عالیم زیر سریعا
به مراکز تخصصی منتخب ارجاع شوند.
 . 1تنگینفس و تنفس دشوار
 . 2تشدید سرفه
 . 3عدم قطع تب
 . 4عالئم کاهش سطح هوشیاری
این عالیم به صورت روزانه و فعال طی تماس تلفنی
از بیمار سوال میشود و در فرم پیگیری مربوطه ثبت
میشود.
ج  -دربیماران بدون تنگینفس که تب ندارند و یا تب
داشته اما جز گروه در معرض خطر نیستند ،مراقبت و
جداسازیدرمنزلتوصیهمیشود.برحسبتشخیصبالینی
پزشک ممکن است آنتیبیوتیک برای فرد تجویز شود.

فضاهای عمومی حداقل فاصله یک متر با سایر افراد را رعایت کنند،
به خصوص از افرادی که سرفه یا عطس ه میکنند یا عالئمی از تب
دارند .توصیه سازمان جهانی بهداشت این است که مردم از حضور
در فضاهای شلوغ و پرتراکم اجتناب کنند  .با توجه به اینکه دستها
با سطوح مختلف در تماس هستند ،از تماس دست با چشم ،دهان
و بینی اجتناب شده و به طور مداوم با آب و صابون شسته شوند.
استفاده از ماسکهای پارچهای و نخی به هیچ عنوان توصیه نمیشود
استفاده از ماسکهای پارچهای و نخی به هیچ عنوان توصیه نمی شود.
به طور کلی توصی ه میشود که در فضاهای عمومی نیز تهویه طبیعی
به میزان مناسب فراهم شود و از باز بودن دربها جهت حرکت
هوا اطمینان حاصل شود .به گونهای که در شرایطی که افراد در یک
فضا حضور دارند ،دربها و پنجرهها جهت حرکت هوا باز باشد.

مواردی اثبات نشده در ارتباط با بیماری کرونا

کرونا خطرناکترین ویروس دنیاست؟
ویروسهای خطرناکتری داریم مثل ابوال که درصد بسیار بیشتری
را میکشد.
کرونا از سوپ خفاش آمده است؟
کرونا از یک بازار گوشت در ووهان شروع شد .چند فرضیه در
مورد آغاز این بیماری مطرح است که هنوز به اثبات نرسیده است.
از طریق کاالهای رسیده از چین میتوان بیمار شد؟
خیلی نامحتمل است؛ به نظر میآید این ویروس نمیتواند مدت
زیادی خارج از بدن انسان زنده بماند.
بستن مرز ،گسترش بیماری را متوقف میکند؟
بیماری در افراد بیمار از قبل از بروز عالیم نیز قابل انتقال است و
صرفا با بستن مرزها نمیتوان گسترش بیماری را متوقف میکند.
کرونا یک ویروس مهندسی توسط قدرتهای جهانی است؟
این فرضیه هنوز اثبات نشده است.

الزم به ذکر است که یک یافته ارزشمند در ابتال به
این ویروس CRP ،مثبت همراه با لنفوپنیاست.بنابراین
دربیمارانی که تب نداشته و فقط با عالئم تنفسی مراجعه
کرده و تنگینفس هم نداشته باشد ،میتواند توصیه
شود درصورت امکان  CBCو  CRPانجام شود.
در صورتی که لنفوپنی کمتر/مساوی ml/1100وجود
داشته باشد ،ضمنمشاوره تخصصی نیاز به مراقبت
فعال و پیگیری در منزل دارد.

خدمات تشخیص -درمان بستری

تنگینفس و هیپوکسمی میتواند بیانگر پنومونی
شدیدباشد .اگر تنگینفس و هیپوکسمی (93درصد
 )<SpO2باشد ،نیاز به تجویز اکسیژن و اقدامات
ایزوالسیون متناسب دارد.
همچنین افراد در معرض خطر بدون تنگینفس اما با
یافتههای مثبت تصویربرداری ریه نیز باید به مراکز
تخصصی منتخب ارجاع شدهاند.
در مراکز تخصصی عالوه بر نمونهگیری جهت انجام
آزمایش ویروسشناسی ،ضمن ایزوالسیون کامل باید
تحت درمانمتناسب قرار گیرد .ابتال به ویروس منجر به
اختالل در دفاع سیستمیک و موضعی تنفسی میشود
که نتیجه آن میتواند بروز عفونت ثانویه باشد .در این
شرایط به دلیل احتمال ایجاد عفونت ثانویه ،درمان
آنتیبیوتیکیمتناسبنیزبایدتجویزشود.دررژیمدرمانی
باید به پوشش مناسب استافیلوکک اورئوس و پنوموکک
هم توجه شود.

 .1رژیم  3دارویی

رژیم ضدویروسی پیشنهادی برای درمان موارد بستری
شامل:

توصیهها به بیماران خاص برای پیشگیری از کرونا

بیماران خاص باید بیش از سایر افراد از خودشان در برابر ویروس کرونا
مراقبت کنند .به طور کلی بیماران خاص و پیوندی بیش از دیگران باید از
خودشان مراقبت کنند .خانوادهها و اطرافیان این بیماران نیز باید بیشتر از
خودشان مراقبت کنند .در عین حال این بیماران باید همان توصیههایی را
که برای افراد عادی ارائه میشود ،رعایت کنند .اقداماتی مانند شستشوی
مرتب دستها ،دوری کردن از افرادی که ممکن است آلوده باشند،
پرهیز از حضور در مناطق پر ازدحام و تجمعات و ...را انجام دهند .به هر
حال سیستم ایمنی این بیماران از سایر افراد ضعیفتر بوده و در نتیجه
اثرگذاری ویروس بر روی آنها میتواند قابل توجهتر باشد .بنابراین بیماران
خاص از سفر پرهیز کرده و سعی کنند در محیطی سالم و دور از آلودگی
بمانند .به طور کلی ماسک تاثیر عمدهای در پیشگیری از کروناویروس
ندارد ،و بهتر است بیشتر تالش کنند که از محلهای آلوده دوری کنند.
در عین حال بیماران خاص هم مانند سایر مردم در صورتی که دچار تب
شدند ،به پزشک مراجعه کرده و به توصیههای پزشک توجه کنند و در
صورتی که بعد از مراجعه به پزشک عالئمشان ادامه داشت و یا دچار
سرفههای خشک یا تنگی نفس شدند ،باز هم به پزشک مراجعه کنند و
حتما بیماریشان را به صورت جدی پیگیری کنند .استفاده بیماران خاص
از داروهای باال برنده ایمنی بدن ،به نوع بیماری فرد بستگی دارد .هیچ
فردی نباید سر خود اقدام درمانی و دارویی انجام دهد .در عین حال برخی
بیماران مانند بیماران پیوندی با مصرف دارو مقداری سیستم ایمنیشان به
صورت تعمدی کاهش مییابد تا بتوانند عضو پیوندی را تحمل کنند .در
چنین شرایطی اصال صالح نیست که داروهایشان را تغییر دهند  .بیماران
خاص هرگونه تغییر در داروهایشان را حتما با نظر پزشکشان انجام دهند.

مواد غذایی که از فروشگاه تهی ه میشود را چطور از
کرونا ضدعفونی کنیم؟

فریز مواد غذایی موجب از بین رفتن ویروس کرونا میشود .ویروس

در شرایطی که هر یک از عالئم زیر وجود داشته
باشد ،بهعنوان بیماری بسیار شدید باید در نظر
گرفته شود:
عالمت
کاهش سطح هشیاری
RR≥24
BP<90/60
Multi lobular infiltration (CXR/CT
)scan
Hypoxemia
در موارد با عالئم بسیار شدید میتوان به ترکیب
سه دارویی فوق ریباویرین روزانه نیز اضافه کرد
رژیمدرمانی  4دارویی در موارد بستری بیماران
با عالئم بسیار شدید:
Oseltamivir + Hydroxy
Chloroqunie sulfate/ Chloroquine
phosphate+Lopinvir/ r+Ribavirin
 .1کپسول اُسلتامیویر 75mg BID :به مدت حداقل
 5روز
 .2قرص هیدروکسی کلروکین سولفات 200mg
دو قرص تکدز یا قرص کلروکین فسفات (mg
 )base150دو قرص تکدز
 . 3قرص کلترا (لوپیناویر/ریتوناویر) :هر  12ساعت
 2قرص 200/50به مدت حداقل  5روز
 .4قرص ریباویرین  :قرص  200mgبه مقدار
 1200mgروزانه حداقل به مدت  5روز
* طول مدت درمان (اسلتامیویر و کلترا) متناسب با
پاسخ بالینی بیمار میتواند تا  14روز افزایش یابد.
** در انتخاب کلروکین از کلروکین فسفات و یا
هیدروکسی کلروکین سولفات میتوان استفاده کرد.
*** خاطر نشان میشود تجویز همزمان کلترا و
کلروکین میتواند منجر بروز عوارض قلبی (نظیر
آریتمی) شودلذا احتیاطات الزم در این خصوص
باید مدنظر باشد.
**** خاطر نشان میشود که مصرف
کورتیکواستروئید در عفونتهای وایرال تنفسی
هرگز در قدم اول توصیه نمیشود .استفاده از
کورتیکواستروئید در بیماری  COVID19در
شرایط خاص و بر اساس تصمیمگیری بالینی پزشک
متخصص ممکن است صورت گیرد.

ن میرود .همچنین ویروس در
کرونا در مقابل فریز خیلی زود از بی 
ن میرود .این ویروس برای زنده ماندن
مقابل گرما نیز خیلی زود از بی 
احتیاج به سلول زنده و میزبان دارد و در محیط آزاد ممکن است تا چند
ساعت زنده بماند .البته چون اکنون تازه این اپیدمی شروع شده است
مدت زمان زنده ماندن ویروس کرونا مشخص نیست اما ویروسهای
شبیه به آن ،حداکثر تا 48ساعت قابلیت زنده ماندن دارد.

گزارش یک مقاله در زمینه کرونا

عنوان :کلروکین فسفات دارای کارایی ظاهری در درمان پنومونی همراه با
COVID-19درمطالعاتبالینیبیماریکروناویروسCOVID-19
در جهان بسرعت در حال گسترش است و دانشمندان جهت کشف
داروهایی برای درمان موثر این بیماری در چین هستند .نتایج ناشی از
چندین کلینیکال تریال بصورت  multicenterدر چین نشان دادهاند
که کلروکین فسفات که داروی قدیمی دردرمان ماالریاست دارای کارایی
ظاهری وایمنی قابل قبولی در پنومونی همراه با کروناست.
اینداروپیشنها دمیشودکهدرورژنهایبعدیگایدالینهایجلوگیری،
تشخیص و درمان پنومونی ناشی از کرونا در کمیته بینالمللی سالمت
و بهداشت و درمان چین به منظور استفاده در جمعیتهای بزرگ
در آینده مورد استفاده قرار گیرد .در این مطالعه ابتدا به صورت In
 vitroدر غلظتهای مختلف با نیمه عمر مشخص کارایی دارو در
محیط کشت بررسی و سپس در کلینکال تریالهای مختلف مولتی
سنتر در  10شهر چین پنومونی همراه با کرونا مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج حدود  14کلینیکال تریال برروی  100بیمار ،حاکی از
برتری گروه درمان با کلروکین در مقایسه با گروه کنترل بود .اثر این
دارو که به عنوان ضدالتهاب در آرتریت روماتوئید و لوپوس استفاده
میشود بهعنوان داروی آنتیوایرال با افزایش  PHاندوزومال مورد نیاز
جهت فیوژن ویروس/سلول و اختالل در گلیکوزیالسیون رسپتورهای
سلولی  SARS- COVID19 hاست.

ویژهنامه کروناویروس

شماره هفتصدوچهلوچهار هشت اسفند نودوهشت

نگاه متخصص داخلی

 6توصیه تغذیهای برای پیشگیری از ابتال به کرونا

بیشتر میوه و سبزی تازه بخورید!
یکی از راههای پیشگیری
از ابتال به بیماریهای
ترجمه:
یوسف صالحی ویروسی یا عفونی مانند
سرماخوردگی ،آنفلوانزا
یا ویروس کرونا ،اصالح الگوی غذایی
برای تقویت سیستم ایمنی بدن است .زمانی
که سیستم ایمنی بدن به اندازه کافی قوی
باشد ،میتواند با انواع ویروسها و عوامل
عفونی بهخوبی مقابله کند .به همین دلیل
هم افرادی با سیستم دفاعی ضعیفتر،
بیشتر در معرض خطر مرگومیر ناشی از
کرونا قرار میگیرند ،در حالی که افرادی
با سیستم ایمنی قویتر بهتر میتوانند از
پس این بیماری بربیایند و پس از ابتال
به بهبود کامل برسند .از اینرو ،در ادامه
این مطلب با مهمترین موارد تغذیهای که
رعایتشانمیتواندبهشدتباعثتقویت
سیستم ایمنی بدن شود ،آشنا میشوید.

1

افزایش دریافت ویتامین C

2

دریافت ویتامین  Aو E

3

مصرف سیر و زنجبیل

ویتامینCجزوقدرتمندترینترکیباتآنتیاکسیدانیاست
که دریافت آن کامال رابطه مستقیمی با بهبود عملکرد
سیستم دفاعی بدن دارد .زمانی که شما ویتامین  Cکافی
در طول روز دریافت میکنید ،میزان تولید گلبولهای
سفید خون را افزایش میدهید و همین گلبولها میتوانند
مستقیم با عوامل ویروسی و عفونی مبارزه کنند و آنها
را از بین ببرند .توصیه میشود در این روزها و بهمنظور
افزایش دریافت ویتامین Cدر بدن ،حتما بهصورت روزانه
مصرفخوراکیهاییمانندگریپفروت،پرتقال،نارنگی،
نارنج ،لیموترش ،لیموشیرین ،کیوی ،گوجهفرنگی ،فلفل
دلمهای و پیاز خام را در رژیم غذایی خود داشته باشید.
در صورتی که نسبت به دریافت کافی ویتامین  Cدر
طول روز اطمینان ندارید ،میتوانید با مشورت پزشک
از قرصهای جوشان ویتامین  Cاستفاده کنید.
از دیگر آنتیاکسیدانهای بسیار قدرتمند که میتوانند
باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی در مبارزه با عوامل
بیماریزا شوند ،ویتامینهای  Aو  Eهستند .اگر بتوانید
کلمبروکلی،هویج،کدوحلوایی،سیبزمینیشیرین،انواع
مغزها و دانههای خام را بهصورت روزانه در رژیم غذایی
خود بگنجانید ،در این روزها به بهبود شرایط سیستم
دفاعی بدنتان کمک بزرگی خواهید کرد.
متاسفانه گاهی در مورد برخی خوراکیها ،اغراق زیادی
دررسانههایاجتماعیمیشود.سیروزنجبیلجزوهمین

متاسفانه گاهی در مورد برخی خوراکیها،
اغراق زیادی در رسانههای اجتماعی
میشود .سیر و زنجبیل جزو همین
خوراکیها هستند که با وجود داشتن
ترکیبات بسیار مفید نمیتوانند بهتنهایی
باعث پیشگیری از ابتال به بیماریهای عفونی
یا ویروسی مانند کرونا شوند .مصرف سیر
و زنجبیل کنار سایر توصیههای تغذیهای
و غیرتغذیهای به بهبود عملکرد سیستم
دفاعی بدن کمک میکند و خطر ابتال به کرونا
یا مرگ ناشی از آن را کاهش میدهد

خوراکیها هستند که با وجود داشتن ترکیبات بسیار مفید
نمیتوانند بهتنهایی باعث پیشگیری از ابتال به بیماریهای
عفونی یا ویروسی مانند کرونا شوند .مصرف سیر و
زنجبیل کنار سایر توصیههای تغذیهای و غیرتغذیهای به
بهبود عملکرد سیستم دفاعی بدن کمک میکند و خطر
ابتال به کرونا یا مرگ ناشی از آن را کاهش میدهد .سیر

حاوی ترکیبات سولفوری مانند «آلیسین» است که این
ترکیب میتواند به افزایش قدرت سیستم ایمنی کمک
کند .زنجبیل هم بهدلیل داشتن ترکیبات بسیار قدرتمند
ضدالتهابی میتواند سطح استرس اکسیداتیو در بدن را
کاهشدهدوبهاینترتیببهبهبودعملکردسیستمدفاعی
بدن در برابر عوامل بیماریزا کمک کند بنابراین متوجه
شدیم سیر و زنجبیل بهتنهایی جلوی هیچ بیماریای را
نمیگیرند اما گنجاندن آنها در رژیم غذایی روزانه کمک
بزرگی به ارتقای سالمت عمومی بدن میکند.
4

مصرف سبزیهای برگسبز تیره

انواعسبزیهایبرگسبزتیرهماننداسفناج،نعناع،ریحان،
جعفری و گشنیز ،مقادیر قابلقبولی از ویتامین  ،Cفیبر
غذایی و ویتامینهای گروه  Bبهجز  B12را در خود جا
دادهاند .تمامی این ریزمغذیهای ارزشمند میتوانند به
افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن کمک کنند .به همین
دلیل هم متخصصان تغذیه توصیه میکنند در این روزها
برای بهبود شرایط سیستم دفاعی بدنتان حتما بهصورت
روزانه حداقل  2تا  4وعده از سبزیها کنار وعدههای
اصلی غذایی یا میانوعدهها استفاده کنید.

5

نوشیدن چای سبز

اگر در مصرف هر خوراکی مفیدی حد تعادل را
رعایت کنید ،میتوانید شرایط عمومی سالمت
بدنتان را تضمین کنید ،مثال چای سبز حاوی مقادیر
قابلتوجهی از آنتیاکسیدانها و فالونوئیدهاست .این
ترکیبات موجود در چای سبز میتوانند به تقویت سیستم
ایمنی و کاهش التهاب در بدن کمک کنند .به همین
دلیل هم بد نیست در این روزها برای حفظ سالمت
عمومی خودتان حتما مصرف  1تا  2فنجان چای سبز
گرم در طول روز داشته باشید.
6

یکی از راههای مقابله با ویروس کرونا ،پیشگیری از ابتال به آن با رعایت
موارد ساده و کاربردی مختلفی است که در ادامه به مهمترین این موارد
که به تایید سازمان بهداشت جهانی هم رسیده ،اشاره میکنیم.
 .1تمامی گوشتها و منابع غذایی حیوانی مانند تخممرغ را قبل از مصرف
کامال بپزید و در این دوران از مصرف انواع گوشتهای نیمپز یا تخممرغ
عسلی خودداری کنید.
 .2مصرف لبنیات سنتی و غیرپاستوریزه ممنوع است.
 .3توصیه میشود در این روزها که با شیوع ویروس کرونا مواجه هستیم،
از مصرف گوشت حیوانات شکاری یا گوشتهایی که مهر استاندارد و
تاییدیههای الزم بهداشتی ندارند ،خودداری کنید.
 .4بهشدت توصیه میشود از تماس با حیوانات بیمار خودداری کنید
و اگر گوشتی مشکوک به فساد بود ،حتما آن را دور بیندازید و از خرید
آن صرفنظر کنید.
 .5از مصرف گوشتهایی که در فروشگاه باز شدهاند و شیرابه آنها
به بیرون منتقل شده یا با تماس حیوانات و حشرات آلوده شدهاند ،به
شدت بپرهیزید.

دکتر ایرج خسرونیا
رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران

 14توصیه عمومی برای
پیشگیری از ابتال به عفونت
کروناویروس
 .1حتما دستهایتان را در طول روز ،مخصوصا
قبل از تماس با مواد غذایی با آب و صابون بشویید.
.2اگرآبوصابون در اختیار نداشتید ،حتمادستها
راباپدهایالکلییامحلولهایحاویالکلتمیزکنید.
 .3شستن درست دستها؛ یعنی تمام بخشهای
دستکهشاملکفدست،پشتدست،الیانگشتان،
زیر ناخنها و مچ دست میشود را بهطور کامل و
با دقت بشویید.
 .4شستن دستها باید در این موارد حتما جدی
گرفته شود؛ قبل از غذا خوردن ،بعد از عطسه یا
سرفه ،بعد از همراهی کردن با بیمار ،قبل و هنگام
و بعد از آماده کردن غذا ،بعد از استفاده از سرویس
بهداشتی ،بعد از تماس دست با هر وسیله عمومی
(میله اتوبوس،مترو ،خودکارهای موجود در بانکها،
لبههای پلههای برقی و هر جای دیگری) و بعد از
تماس با حیوانات
 .5حتما تمامی سطوح وسایل محل کار را حداقل
روزی یک مرتبه با مواد ضدعفونیکننده تمیز کنید.
 .6هرگز دستهای نشسته خودتان را به چشمها،
بینی و دهان نزنید.
 .7اگر از بیرون وارد منزل شدید ،قبل از اینکه از
سرویسبهداشتیاستفادهکنید،حتماابتدادستهایتان
را با آب و صابون بشویید تا عوامل بیماریزای
مختلف را هنگام تماس دست با دستمال توالت و
سپس ناحیه تناسلی به بدن منتقل نکنید.
 .8حتما بعد از برگشتن از مراکز عمومی مانند
محیط کار ،وسایل حملونقل عمومی و ،...لباسهای
بیرونی خود را با لباسهای خانگی در یک محل
نگهداری نکنید و لباسهای بیرون را قبل از استفاده
دوباره بشویید.
 .9حتما هنگام سرفه یا عطسه ،جلوی بینی و دهان
خود را با دستمال کاغذی بپوشانید و هرگز دستمال
آلوده را در محیط رها نکنید .بعد از عطسه ،سرفه
یا پاک کردن بینی باید بالفاصله دستمال را داخل
سطل زباله دردار بیندازید.

مصرف تخمه آفتابگردان و بادام خام

تخمه آفتابگردان ،منبع خوبی برای دریافت ویتامین
 Eبهعنوان یک آنتیاکسیدان قدرتمند است .بادام هم
منبع غذایی ارزشمندی برای دریافت ویتامین  ،Eمنیزیم
و منگنز است .از اینرو ،مصرف روزانه تعداد کمی
بادام خام یا تخمه آفتابگردان بهدلیل ریزمغذیهای
ارزشمندی که دارند ،میتواند به شدت باعث بهبود
عملکرد سیستم دفاعی شود و بدن را برای مقابله با
عوامل بیماریزا آماده کند.

توصیههای انجمن علمی تغذیه ایران به نقل از سازمان بهداشت جهانی برای پیشگیری از کروناویروس
 .6سعی کنید در این مدت تا حد امکان از خریدن و خوردن غذاهای
رستورانی خودداری کنید زیرا نمیتوان در مورد غذاهای رستورانی،
سالمت منبع تامین مواد اولیه را بهخوبی تضمین کرد.
 .7از آنجایی که دست زدن به وسایل مشترک که اطمینانی
از ضدعفونی کردن آنها وجود ندارد ،میتواند ابتال
به ویروس کرونا را افزایش دهد ،تماس با
تمامی وسایل موجود در رستورانها مانند
هر مرکز عمومی دیگری خطر ابتال به
کرونا ویروس را بهدنبال خواهد
داشت .به این ترتیب ،باز هم
توصیه میشود در مورد رفتن
به رستوران در این دوران مانند هر
مرکزعمومیدیگری،احتیاطبیشتری
به خرج دهید.
 .8هرچند همیشه توصیه میشود از تخته
گوشت و چاقوی جداگانه برای خرد کردن انواع

7

گوشت استفاده کنید ،در این دوران این توصیه با تاکید بیشتری مطرح
خواهد بود .تمامی وسایل مرتبط با گوشت خام باید بعد از استفاده
با آب جوش و مایع شوینده کامال شستشو و پاکسازی شوند.
 .9نکته قابلتوجه دیگر ،این است که بههیچوجه در این
دوران از گوشت حیواناتی که شک دارید قبل از ذبح
مرده باشند ،تغذیه نکنید.
 .10حتما در منزل گوشتهای خام و تخممرغ
را کامال جدا از محصوالتی که قرار است
بهصورتخاممصرفشوند،نگهداری
کنید؛ یعنی گوشتها و تخممرغ
باید جدا از میوهها و سبزیها
نگهداری یا حتی شسته شوند.
 .11دستهای خود را درست قبل از
خوردنوعدههایامیانوعدههایاصلیغذایی
بشویید و هرگز با دست نشسته کوچکترین
خوراکی را داخل دهانتان نگذارید.

ن سازمان آگهیهای هفتهنامه «سالمت»
شماره تلف 

9125725749

 .10اگر خود یا فرزندتان عالئم سرماخوردگی یا
آنفلوآنزا دارید ،اول اینکه بالفاصله به مراکز درمانی
مراجعه کنید و از درمان خودسرانه بپرهیزید و دوم
اینکه تا بهبود کامل در خانه بمانید .حضور در مدرسه،
دانشگاه ،محل کار و مراکز عمومی تا بهبود کامل
بیماری برای شما یا فرزندتان ممنوع خواهد بود.
 .11سعی کنید از سفرهای درونشهری و برونشهری
غیرضروری تا جایی که میتوانید ،اجتناب کنید.
.12اگرعالمتیازبیماریهایعفونیدستگاهتنفسی
دارید ،حتما بینی و دهانتان را با ماسک بپوشانید تا
ترشحات بینی یا دهان باعث انتقال بیماری به سایر
افراد خانواده نشود.
 .13اجبار چندانی برای استفاده از ماسک بهمنظور
پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا در افراد سالم
وجود ندارد.
 .14اکیدا توصیه میشود تا گذر از دوران اوج
ویروس کرونا ،از دست دادن یا روبوسی با اطرافیان
خودداری کنید ،حتی اگر فرد مقابلتان عالئم بیماری
نداشته باشد .بهتر است بدانید این ویروس میتواند
تا چند روز بهصورت نهفته در بدن باقی بماند و
حتی از فردی که ظاهرا سالم به نظر میرسد ،به
دیگران منتقل شود.

8

ویژهنامه کروناویروس

شماره هفتصدوچهلوچهار هشت اسفند نودوهشت

گفتوگو با محمدرضا سرگلزایی روانپزشک ،درباره علل اجتماعی و فردی سرپیچی از قانون

چرا مردم به توصیههای ایمنی و سالمت توجه نمیکنند؟
آسیبشناسی رفتار
مرجان
مردمی که با سرپیچی
یشایایی
از قانون یا بیتوجهی
بهتوصیههایبهداشتی
به ضرر خود و دیگران عمل میکنند،
موضوعی است که با دکتر محمدرضا
سرگلزایی ،روانپزشک ،درباره آن
گفتوگو کردهایم.

 :آقای دکتر! ریشه قانونشکنی یا
بیتوجهی به توصیههای سالمت و بهداشت را
در چه میدانید؟
بهتر است کمی عمیقتر به این موضوع نگاه کنیم.
روانپزشکی به نام «اریک برن» در رویکرد تحلیلی
خود به نام «تحلیل رفتار متقابل» ،درباره مراحل
رشد انسانها نظریه جالبی دارد و میگوید« :ما
وقتی متولد میشویم در وضعیت کودک طبیعی
هستیم که این کودک طبیعی سرشار از شور و شوق
و خالقیت است .همین موضوع باعث میشود در
مدتی کوتاه بتوانیم بسیاری از موارد را بیاموزیم و
به صورت فعال با دنیای اطرافمان ارتباط برقرار
کنیم اما این میزان شور و شوق و انرژی و خالقیت
ممکن است برای کودک یا اطرافیان او خطرناک
باشد بنابراین اطرافیان مجبورند کودک طبیعی را
مهار کرده و او را به کودک تربیتشده ،تبدیل
کنند .درواقع ،همه ما در وضعیت وحشی و غریزی
متولد میشویم و مراقبان به تعبیری ما را اهلی و
اجتماعی میکنند و از حالت وحشی و غریزی
تبدیل میشویم به کودک اجتماعی و اهلی .کودک
اجتماعی و اهلی به تعبیری کودک مطیع یا کودک
پذیرنده است .این کودک تا زمانی که خود نتواند
خطرات اطرافش را بشناسد و ارزیابی کند ،مثال
تا وقتی نداند نباید دستش را داخل پریز برق کند
یا با کتری پر از آب جوش بازی کند یا نباید از
بالکن خم شود ،پدر و مادر به عنوان کانون اقتدار
نقش ولی را برایش بازی میکنند و این والیت و
سرپرستی تا سنی ادامه پیدا میکند اما وقتی بچه
به حدی از رشد میرسد که میتوان او را درباره
خطرات و آسیبهای پدیدههای اطرافش متقاعد
کرد ،پدر و مادر باید بهتدریج دست از اعمال
اقتدار بردارند و با مذاکره منطقی حق انتخاب را
به فرزندشان بدهند تا رفتار سالم را انتخاب کند.

یکی از نتایج
نظام تربیتی
اشتباه این
است که کودکی
که نتوانسته
از حق آزادی
و انتخاب خود
برخوردار شود و
درست استفاده
کند ،تبدیل به
کودک عصیانگر
یا کودک لجباز
میشود .درواقع
نظام تربیتی
قادر نیست
این کودک را
در شرایط واجد
امنیت و محبت
قانونپذیر کند

به این ترتیب کودک وحشی که در سیر رشد خود
به کودک اهلی تبدیل شده بود ،حاال تبدیل به بالغ
میشود که خود میتواند در هر موقعیتی با درنظر
گرفتن هزینه-فایده نیازهای خود را شناسایی و
به شکلی موثر و مسووالنه آنها را برآورده کند.
 :حق انتخاب چه نقشی در یادگیری
رفتارهای اجتماعی دارد؟
در «نظریه انتخاب» ویلیام گالسر تاکید بر این است که
باید با آدمها مذاکره و کمکشان کنیم تا اول نیازهای
خود و دوم روشهای ارضای موثر و مسووالنه این
نیازها را بشناسند و رفتار سالم را انتخاب کنند .در
کتابهای گالسر مانند «والدین بدون شکست» یا
«مدرسهبدونشکست»یا«مدیریتبدونزورواجبار»،
نویسنده بر اصل فضیلت انسانی حق انتخاب تاکید
میکند و اینکه باید به انسانها کمک کرد تا از حق
انتخابخوداستفادهدرستبکنند.درواقعانسانبرای
رعایت سرعت مجاز و بستن کمربند ،مسواک زدن
یا مسواک نزدن یا سیگار کشیدن یا سیگار نکشیدن،
باید به بینشی مبتنی بر حق انتخاب آگاهانه برسد یا
بخش بالغ فرد رشد کرده باشد و حق انتخاب خود
را به سمتی رهبری کند که نیازهایش به شکل موثر
و مسووالنه برآورده شود.

 :شیوه تربیتی اقتدارمآب چه عوارضی

دارد؟
یکی از نتایج نظام تربیتی اشتباه این است که کودکی
که نتوانسته از حق آزادی و انتخاب خود برخوردار
شود و درست استفاده کند ،عصیان میکند و تبدیل
به کودک عصیانگر یا کودک لجباز میشود .درواقع
نظام تربیتی قادر نیست این کودک را در شرایط واجد
امنیت و محبت قانونپذیر کند ،بلکه محیط آنقدر
ناامنی و تعارض و اضطراب و خشم در کودک ایجاد
میکند که او تبدیل به کودک لجباز یا کودک سرکش
شود .چنین کودکی دربرابر هر قانونی «نه» میگوید.
در کالس درس حاضر نمیشود ،دستهایش را با
صابون نمیشوید ،حاضر نیست درست و به موقع
غذا بخورد و ...این کودک در بزرگسالی هم وقتی
ببیند جایی ورود ممنوع است ،درحالی که میتواند
برای عبور از کوچه بعدی برود ،راه ممنوع را انتخاب
میکند .اگر جایی پارک کردن ممنوع باشد ،به جای
آنکه کمی جلوتر خودروی خود را پارک کند ،بدون
توجه به ایجاد مزاحمت برای بقیه رانندگان وسط
خیابان دوبله پارک میکند یا بهراحتی و بدون تفکر
جلویرانندگاندیگرمیپیچد.اگربداندکاریبرایش
ضرر یا خطر دارد باز هم همان کار را انجام میدهد.

این فرد در  50سالگی همچنان در وضعیت کودک
لجباز باقی مانده است .او میداند چه چیز برایش مضر
است اما به عنوان یک کودک سرکش حتی زمانی که
عقل حکم میکند رفتاری به نفع خود در پیش بگیرد
به دلیل خشمی که نسبت به نهادهای باالدستی دارد،
برخالف اصول رفتار سالم نقش ضدقهرمان را در
فیلم زندگیاش بازی میکند تا خشم و قدرت خود
را ابراز کند .اگر از سمت روانشناسی فردی به سوی
روانشناسی جمعی برویم ،مشاهده میکنیم کودکان
لجبازی که بالغ نشدهاند ،بین مردم ما کم نیستند.
بخشی از بزرگساالن کودکمانده ،کودکان مطیعی
هستندکهقوانینومقرراتومحدودیتهاییکههیچ
مبنای منطقی ندارد به صرف اینکه از طرف نهادهای
باالدستیمانندنیرویانتظامییانهادهایمذهبیوضع
شدهاند را بی چونوچرا اطاعت میکنند و از طرف
دیگر کودکان لجبازی هستند که با هر برنامهریزی و
توصیه نهادهای باالدستی حتی توصیه های پزشکی
و مدیریت بهداشتی لج میکنند.
 :به این ترتیب ،به نظر شما دلیل
قانونشکنی یا بیتوجهی به توصیههای سالمت
به موضوعاتی وسیعتر از روانشناسی فردی مربوط
میشود .استفاده بیش از حد از قدرت از سوی

راهکارهایی برای رویارویی با مسائل و کنترل اضطراب و خشم

چگونه وقایع ناخوشایند اطرافمان را مدیریت کنیم؟

«ماجرا از یک پیامک شروع شد که خبر
میداد پرواز من  7ساعت به تاخیر افتاده
است .موجی از خشم و ناکامی وجودم را
فرا گرفت و مرا تا مرز استیصال پیش برد.
تقصیریدراینمیاننداشتم،درعینحال
فرشید
نمیتوانستم هیجانات خود را آرام کنم».
مرادیان
دکترای روانشناسی اینوضعیتیاستکههرانسانشهرنشینی
در جهان صنعتی امروز بیتردید تجربه
کرده است .چگونه میتوانیم خشم و اضطرابمان را کنترل
کنیم؟ راهکارهایی که کمک میکند هیجانات و خشممان
را مدیریت کنیم ،چیست؟

آگاهی ،تفاوت انسانها و حیوانات در
مواجهه با وقایع ناخوشایند

اگر بخواهیم از ابتدا شروع کنیم ،انسان هم مثل همه گونههای
دیگر جانداران در مواجهه با وقایع غیرمترقبه و ناخوشایند و
تهدیدکننده دو مکانیسم دارد که این مکانیسمها خیلی بدوی
و خودکار هستند؛ جنگ و گریز .این دو مکانیسم بین انسان
و سایر گونهها مشترکاند .تمام احساسات انسان در حمایت
از این دو ساز و کار شکل گرفتهاند؛ بعضی سازوکار جنگ را
فعال میکنند و بعضی از سازوکار گریز حمایت میکنند که
نتیجهاش انفعال فرد میشود .هر دو اینها نه فقط در انسان،
بلکه در گونههای دیگر باعث سازگاری با محیط میشود اما
تفاوت این است که انسان نسبت به این واکنشها یا احساسات
میتواند آگاهی پیدا کند .سایر گونهها وقتی محرکی همراه با
واقعهایپیشمیآید،بالفاصلهنسبتبهاینواقعهواکنشنشان
میدهند اما در انسان این امکان وجود دارد که بعد از مواجهه
با واقعه به جای واکنش پاسخ دهد .تفاوت واکنش با پاسخ
این است که در پاسخهای انسان عنصری از انتخاب وجود
دارد؛ یعنی از میان چند واکنش فرد میتواند یکی را انتخاب
کند که تبدیل میشود به پاسخ .ما باید تفاوت انسان با سایر
گونهها را ببینیم و این را هم بدانیم که در مواجهه با رویدادها
ممکن است به جای پاسخ به واکنش متوسلشویم؛ به این

معنی که واقعهای را تجربه میکنیم و به جای اینکه اول واقعه
باشد بعد انتخاب و سپس پاسخ ،به صورت خودکار دست
به واکنش میزنیم.
در کل ،هر انسانی در زندگی روزمره با  2گروه وقایع روبرو
میشود؛ یک گروه وقایع که ما کنترلهایی بر آنها داریم و
میتوانیم تغییراتی در آنها ایجاد کنیم ،مثال مدیر ما نسبت به
برخیعملکردهایماناعتراضهاییداردیابانابسامانیهاییدر
محل کار روبرو هستیم و میتوانیم تغییراتی در این شرایط ایجاد
کنیم .از سوی دیگر ،وقایعی وجود دارد که ما نه بر آنها کنترل
داریم و نه میتوانیم تغییری در آنها ایجاد کنیم و در زندگی ما
کم نیست .اگر بخواهیم از شدیدترینشان شروع کنیم ،مرگها
و بیماریهای غیرمترقبه و بعد از آنها حوادث طبیعی مثل سیل
و زلزله قرار میگیرند ،تا اینکه وقتی قرار کاری مهمی داریم،
به ترافیک سنگینی برخورد میکنیم یا وسط راه مترو خراب
میشود یا در سالن انتظار فرودگاه متوجه میشویم هواپیما چند
ساعت تاخیر دارد .اینجا با وقایعی روبرو هستیم که نمیتوانیم
کنترل خارجی بر آنها داشته باشیم .این وقایع با وقایعی که
میتوانیم کنترلی بر آنها داشته باشیم تفاوت زیادی دارند.

چطور وقایع را مدیریت کنیم؟

صاحبنظران برای مدیریت وقایعی که برآنها کنترل داریم یا
آنهایی که وقوعشان خارج از کنترل ماست ،دو گروه راهبرد را
پیشنهادمیکنندکهبهآنها«راهبردهایسازواری»میگویند.این
دو شامل «راهبردهای مسالهمدار» و «راهبردهای هیجانمدار» یا
«راهبردهای متمرکز بر مساله» یا «راهبردهای متمرکز بر هیجان»
هستند .برای هر موقعیتی یکی از این گروه راهبردها را میتوان
به کار گرفت .راهبردهای مسالهمدار بر حل مساله تمرکز دارند،
درصورتی که راهبردهای هیجانمدار درباره هیجانهایی که
در ارتباط با موضوع ایجاد میشوند ،چارهجویی میکنند .در
رویارویی با هر موقعیتی هر کدام از این گروه راهبردها یا
ترکیبی از هر دو میتواند کمک کند تا بهترین سازواری را داشته
باشیم .درواقع آنچه که افراد را در رویارویی با وقایع متمایز
میکند ،همین مجهز بودن و انتخاب درست میان سازوارهای

راهبردی است .کسی که به راهبردهای سازواری زیادی مجهز
باشد و بتواند بهترین آنها را که متناسب با واقعیت است انتخاب
کند ،احتماال استرس و فشار کمتری را در رویارویی با وقایع
پیشبینینشده خارج از کنترل احساس خواهد کرد.

اگر کنترلی بر وقایع نداشته باشیم ،چه کنیم؟

به وقایعی در زندگی روزمره بپردازیم که کنترل زیادی روی
آنها نداریم ،اتفاقاتی که روزانه در زندگی ما پیش میآیند ،مثل
ترافیک سنگین یا تاخیر پرواز یا خرابی مترو .برخی سازوکارها
میتوانند برای سازواری بیشتر به ما کمک کنند.
مهارتهای حل مساله همانطور که از اسمش برمیآید جزو
راهبردهای مسالهمدار تقسیمبندی میشود .اول باید مساله را
تعریف کنیم .مساله میتواند پروازی باشد که تاخیر دارد یا
مترویی که خراب شده یا آژانسی که قرار نیست روز بارانی
ما را به مقصد برساند .بعد باید بدانیم چه کارهایی از دست ما
ساخته است و چه کارهایی در اختیارمان نیست .بسیار مهم
است که واقعه را برای خود روشن کنیم .اینکه وسط بزرگراه با
ترافیک سنگین مواجه شدهایم ،یا وقتی پرواز ما تاخیر دارد ،هیچ
پرخاش یا هیاهویی به حل مشکل کمک نخواهد کرد .تعریف
مساله راهحلهای زیادی برابر ما قرار میدهد .ما نمیتوانیم
واقعه را تغییر دهیم ،حاال با توجه به این واقعه چه گزینههایی
داریم؟راهحلهایی را میتوان ارائه داد؛ این رویکرد مساله را
به فرصت تبدیل میکند.

مساله را به فرصت تبدیل کنیم

باید ببینیم چه امکاناتی پیش رو داریم و بین چند راهحلی که به
آنها دسترسی داریم کدام را میتوانیم انتخاب کنیم.
 سرگرم شویم .میتوان در این  7ساعت تاخیر پرواز در
شهر گشتی زد و خرید کرد یا از فضایی که وجود دارد برای
یکی از فعالیتهای مرتبط با حرفه و کار استفاده کرد ،مثال با
افرادی که زمینههای کاری مشترکی دارند ارتباط برقرار کرد.
 سیستم حمایتی داشته باشیم .مهارت دیگر از راهبردهای
هیجانمدار و یکی از انواع سیستمهای حمایتی سیستم حمایت

نهادهای باالدستی که مسوولیت سیاستگذاری
و اجرا را در جامعه برعهده دارند ،چه اثری بر
مردم میگذارد؟
استفاده از اقتدار بیش از حد؛ چه در خانواده ،چه
مدرسه یا اجتماع سبب بروز خشم در افراد میشود.
دراینشرایطآدمهامیخواهندانتقامبگیرندوعصیان
کنند و اگر میدان خالی نباشد ،جای دیگری آن را
تالفی میکنند .وقتی کودک قادر به مذاکره نیست،
پدر و مادر در نقش اولیای او عمل میکنند و بدون
اجازه گرفتن از او برایش تصمیم میگیرند .کودک را
واکسنمیزنندیادارویتلخبهخوردشمیدهندو...
اما وقتی بچه بهتدریج بزرگ میشود ،پدر و مادر باید
برای قانع کردن او از ابزار اعمال قدرت کم کنند و
به روش گفتوگو و متقاعدسازی منطقی و عقالنی
روبیاورند و او را به سمت انسان بالغ پیش ببرند.
همین روند در اجتماع هم وجود دارد؛ یعنی به طور
طبیعی استفاده زیاد از قدرت و گفتمان اقتدار باعث
خشم ملت نسبت به نهادهای قدرت میشود .این
خشم و عدم اعتماد سبب میشود در هر موقعیتی
که بتوانند و زوری درمیان نباشد ،قانونشکنیکنند،
حتی اگر این کار به ضرر خود آنها باشد.
 :از نهادهای باالدستی که بگذریم ،این

عاطفیاست.درآنفضابرایاینکههیجاناتناخوشایندیمانند
عصبانیت ،بیقراری ،اضطراب و ...را مدیریت کنیم ،میتوانیم
احساساتی را که داریم با بقیه افرادی که وضعیتی مانند خود
ما دارند ،در میان بگذاریم .حتی وقتی در ترافیک گیر افتادهایم
پنجره ماشین را پایین بکشیم و با ماشین بغلی صحبت کنیم.
این کاری است که ما به آن «غر زدن» میگوییم ،روش طبیعی
که وقتی احساساتمان را با دیگری درمیان میگذاریم به تنظیم
هیجاناتماکمکمیکند.گاهیسهیمکردنافراددراحساسات
یا سهیم شدن در احساسات آنها به ایجاد دوستیها و رابطههای
عمیقتر کمک میکند.
 حمایتهای عملی کمکمان میکند .میتوانیم عالوه بر
حمایتهای عاطفی دنبال حمایتهای عملی باشیم .شاید
شهر را بلد نباشیم اما نیاز به دارویی داشته باشیم یا اگر خانمی
باشیم با بچه خردسال میتوانیم برای نگهداری از بچه از بقیه
مسافران کمک بگیریم.
 حمایت اطالعاتی ازجمله دیگر حمایتهاست که در
این موقعیت میتواند به ما کمک کند .مثال سوال کنیم که این
پروازها قبال هم تاخیر داشتهاند یا چقدر ممکن است تاخیر
داشته باشند یا امکان دارد از فرودگاه بیرون برویم؟ اطالعات
میتواند دایره حل مساله را وسیعتر کند و گزینههای دیگری
ارائه دهد که در این ساعات تاخیر چه کارهایی میتوان انجام
داد .عالوه بر آن اطالعات کمک میکند موقعیت پیشبینیپذیر
شده و از حالت ابهام خارج شود.
 تمرینهای درونی سومین راهبرد برای مدیریت هیجانات
درونی است .اینها از جمله راهبردهای هیجانمحور هستند که
به آن «تنآگاهی»« ،هوشیاری» یا «مراقبه» میگویند .در این
روش فرد به هیجاناتی توجه میکند که درونش ایجاد شده.
به جای اینکه احساس خشمش را دائم بیرونی کند ،با لحظهای
سکوت به درون خود توجه کند و به تغییرات فیزیولوژیکی که
درنتیجه خشم یا هیجان تجربه میکند ،مثل گرم شدن بدن یا
افزایش ضربان قلب .با رجوع به اینها و آگاهی از تغییرات و
البته پذیرش آنچه در حال وقوع است ،فرد به خود میگوید
من عصبانی هستم و حق دارم عصبانی باشم و میتوانم بدون
اینکه این عصبانیت را بیرون پرتاب کنم ،آن را درون خودم
بپذیرم یا من از دیر رسیدن نگرانم و دلشوره دارم.
به این ترتیب میتوانیم با توجه به تغییر حاالت درونی ،شاهد
باشیم توفان درونمان به تدریج فروکش میکند .این مهارتی
است کامال معطوف به درون فرد که کنار سهیم کردن احساسات

مهارتها چگونه باید آموزش داده شوند؟
اساسا ما آدمها اگر به حال خود رها شویم ،مهارتهای
زندگی اجتماعی در یک جامعه پیچیده و کالنشهر
را نداریم .مغز انسان به صورت بالقوه مغزی اجتماعی
است ،نه به صورت بالفعل؛ یعنی اگر ما مغز انسان
را به حال خود رها کنیم ،نمیتواند خودبهخود
مهارتهای زندگی اجتماعی را در خود ایجاد کند.
این مهارتها باید آموخته شوند .به بیان دیگر ،امکان
یادگیری برای ما به خودیخود فعال نمیشود .در
این باره نیز باید باز هم به نهاد مادر یعنی آموزش و
پرورشبازگردیم.متاسفانهموضعآموزشمهارتهای
زندگیدرنظامآموزشیرسمیما،بحثبسیارکمرنگی
است ،درصورتی که در نمونه موفقی مانند ژاپن،
هدفاصلیدبستانآموزشمهارتهایزندگیاست؛
یعنی خودکنترلی و تنظیم روابط با دیگران و یادگیری
قواعدجمعی.آموزشاینمهارتهاکهمیتوانگفت
جایشان در آموزش و پروش ما خالی است ،باعث
میشودماخودکنترلییامهارخشمرانیاموختهباشیم.
اضطراب و عجله خود را نتوانیم کنترل کنیم و قواعد
اجتماعی را رعایت نکنیم .این بیمهارتی حتی در
جاهایی مانند صف عابر بانک هم به چشم میخورد
که به محض اضافه شدن چند نفر ،صف به هم
میریزد و تنش ایجاد میشود .برخی در صف ایستادن
را بلد نیستند ،درصورتی که یکی از اولین مهارتهایی
که در دبستان برای زندگی شهری باید آموزش داده
شود ،در صف ایستادن است .درواقع ،ما با مغزهای
بدوی و غارنشین در یک کالنشهر رها شدهایم تا با
آزمون و خطا مدیریت خود و روابطمان را یاد بگیریم.
گروهی از مردم به شدت طرفدار زندگی طبیعی
هستند و زندگی طبیعی را موجب سالمت و طول
عمربیشترمیدانند.اینافرادفراموشکردهاندمسواک
زدن و واکسیناسیون که به طور قطع سالمت و طول
عمر را بیشتر میکنند به هیچ وجه طبیعی نیستند .به
همین صورت هم گروهی از نظریهپردازان باور دارند
مردمبدویوایلیاتیخردمندتروحقیقتبینترهستند
چون به طبیعت نزدیکترند و ذهنشان به تمدن آلوده
نشده اما دادههای میدانی نشان میدهند مردم قرون
وهزارههایگذشتهکهطبیعیترازمازندگیمیکردهاند
طول عمری کوتاهتر از ما داشتهاند و مردمان بدوی
و ایلیاتی نیز از شهرنشینان حکیمتر و خردمندتر
نیستند! مجموعه آنچه گفتم سبب میشود ،آدمها هم
تخلف کردن را دوست داشته باشند ،هم قوانین را
درونی نکنند و هم قدرت کنترل خود را برای رعایت
قوانین و حقوق دیگران نداشته باشند .در چنین
مجموعهای نمیتوان از انسانها انتظار داشت با چند
تابلو یا بروشور چرخشی  180درجهای در رفتار
خود به وجود بیاورند.

با دیگران به تجربههای درونی میپردازد.
 حرف زدن با خود از دیگر مهارتهای مدیریت هیجان
است که غالبا قدرت آن را دستکم میگیریم .این تکنیک را
بسیاری از ما در دوران کودکی به کار میبریم ولی متاسفانه در
دوران بزرگسالی فراموش میکنیم .خیلی مواقع با خود صحبت
کردن ،لزوما نه با صدای بلند ،میتواند هیجانات ما را تنظیم کند.
 پاداش به خود هم مهارت دیگری برای مدیریت هیجانات
است .هر کسی پاداشهای مخصوص به خود را دارد .یک
نفر از موسیقی لذت میبرد و نفر دیگر از مطالعه .گاهی حتی
خوردن بستنی یا لواشک یا انجام بعضی حرکات بدنی میتواند
خوشایند باشد و پاداش محسوب شود .برای خیلی از ما این
امکان وجود دارد که در شرایط دشوار خود را به پاداشی مهمان
کنیم .پاداشهای کوچکی مثل رفتن به کافیشاپ فرودگاه برای
خوردن میانوعده مورد عالقهمان یا گوش دادن به موسیقی
محبوبمان وقتی وسط بزرگراه گیر کردهایم .این پاداشها که
جزو راهبردهای هیجانمدار هستند ،کمک میکنند آرام شویم.
شوخطبعیهمازابزارهایدیگرمدیریتهیجاناست.واقعه
موجود را به شکلی طنزآلود ببینیم و سعی کنیم به جنبههای
بامزه هر واقعهای توجه داشته باشیم .شاهکار فرد این است که
هم خودش بخندد و هم بتواند دیگران را بخنداند.
نوشتنتجربیاتشخصیهممیتواندکمککنندهباشد.مثال
االن در فرودگاه هستم و اتفاقی افتاده است .به همین ترتیب
هیجانات در پشت قلم ما قرار میگیرند و در شکل پیشرفتهتر
آن قلمی کردن موضوعی انتقادی و انعکاس آن حتی ممکن
است منجر به اصالح کمبودی در صحنه اجتماعی شود و به
همین دلیل حسی خوب در انسان ایجاد کند.
اثربخشی این راهبردها در افراد گوناگون تفاوت دارد و فرد
میتواند با دقت و تمرین مجموعه بهترین راهبرد را مناسب
با حال خود انتخاب کند .این مهارتها درواقع مثل جعبه
ابزاری هستند که در هر موقعیتی با توجه به حال و احوالمان
میتوانیم یکی از آنها را انتخاب کنیم .توجه داشته باشیم آنچه
برای ما اتفاق افتاده تنها یک واقعه است ،نه بیشتر و هیچ معنای
خاصی ندارد .معانی خاصی بر وقایع بار نکنیم ،مثل آنکه «من
همیشه بدشانسم یا قسمت نبوده که برسم یا »...بار کردن معانی
که اغلب معانی منفی هستند روی یک واقعه خاص ما را فلج
میکند بنابراین یادمان نرود هر واقعهای تنها یک اتفاق است
و معنادار کردن آن ن ه فقط کمکی به مدیریت بحران نمیکند،
بلکه میتواند حالمان را بدتر کند.

ویژهنامه کروناویروس
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چرا نباید دستهایمان را در دهانمان بگذاریم؟

دستهایم را میشویم تا سالم بمانم
کودکان ،انگشتهای آغشته
ترجمه:
صادقیان به میکروب را به دهان خود
هدا
میبرند ،چشمانشان را
حقیقی
میمالند،حتیبهعنوانافرادی
کهانگشتراداخلبینیفرومیبرند،شناختهشده
هستند .موجودات موذی روی پوست و غشای
مخاط جایگزین میشوند؛ یک سطح پر از منفذ
و مسیری آسان برای رسیدن به مکانی گرم و
استقبال از مهاجرت میکروبها.

طبق نتایج مطالعهای که در مجله
میکروبیولوژی کاربردی منتشر
شده ،یکسوم تا یکچهارم میکروب
آزمایششده ،از انگشتان افراد به
دهان منتقل شده است بنابراین
از وارد کردن یا تماس انگشتان به
دهان خود به بهترین شکل ممکن
خودداری کنید

آیا گذاشتن انگشتان در دهان کار
نادرستی است؟

ضدعفونیکننده حداقل  60درصد الکل دارد.
ضدعفونیکنندههادربسیاریازمواقعمیتوانندبه
سرعتتعدادمیکروبهایدستراکاهشدهند.

میکروبهایی که به چشمان شما میرسند
میتوانند باعث ایجاد هر مشکلی بشوند؛ از
ورم ملتحمه حاد گرفته تا عفونت ترسناک.
طبق نتایج مطالعهای که در مجله میکروبیولوژی
کاربردی منتشر شده ،یکسوم تا یکچهارم
میکروب آزمایششده ،از انگشتان افراد به دهان
منتقل شده است بنابراین از وارد کردن یا تماس
انگشتان به دهان خود به بهترین شکل ممکن
خودداری کنید.

چگونه دست شستن از بروز بیماری
جلوگیریمیکند؟

بسیاری از بیماریها و شرایط ،با نشستن دست
همراه صابون و آب جاری گسترش مییابند.
شستن دست با صابون میکروب را از آن دور
میکند و به جلوگیری از عفونتها کمک خواهد
کرد زیرا افراد غالبا چشم و بینی و دهان خود
بدون اینکه متوجه باشند لمس میکنند.

چگونه میکروب را از دست نوزادم
دور کنم؟

یک پارچه را به صابون و آب آغشته و از آن
برای پاک کردن دست کودک استفاده کنید .از
پارچه دوم فقط با آب استفاده کنید تا باقیمانده
صابون پاک شود .دست کودکتان را با استفاده
از حوله کاغذی خشک کنید .نوزادان معموال
به مرطوبکننده نیاز ندارند ،بنابراین تنها در
صورتی که متخصص بهداشتی مانند پزشک
آن را توصیه کرد ،از آن استفاده کنید.

چگونه میتوانم مانع کودک شوم تا
انگشتانش را در دهانش نگذارد؟

اگر فرزند شما هنگام بیحوصلگی انگشت
شست خود را میمکد ،او را تشویق کنید که
یک تصویر را رنگ کند ،یک توپ را به جلو
و عقب پرتاب کند ،یا با رنگ انگشتی نقاشی
کند .او را مورد تشویق زیاد قرار بدهید .هر
وقت دیدید فرزندتان انگشت شست را از روی
دهانش برمیدارد ،بهطور شایسته و تا جایی که
میتوانید او را تشویق کنید.

چرا دستهای تمیز برای کودکان
مهم است؟

میکروبها در همه جا وجود دارند و ممکن
است دست شما آنها را حمل کند و باعث ایجاد
عفونت برای خود و عزیزانتان شود .كودكان
در معرض عفونتها و آسيبپذير هستند ،از
اين رو القای درست بهداشت فردی كافي در
كودكان از جمله عادت به شستن دستها براي
سالمت و رفاه فرزندان حياتي است.
کودکان به طور طبیعی فعال هستند .به این
ترتیب دستان آنها هنگام حرکت به اطراف
و لمس سطوح مختلف ،میکروبها را جمع
میکنند .هنگامی که از همان دستهای کثیف
برای لمس صورت خود ،مالیدن چشم یا قرار
دادن انگشتان در دهان خود استفاده میکنند،
خطر ورود میکروب به بدن وجود دارد که
میتواند منجر به عفونتهایی مانند اسهال،
بیماریهای حاد تنفسی و بیماریهای دست،
پا و دهان بشود.

مهمترین قسمت شستشوی دست
چیست؟

عادت شستشوی ضعیف دست ،جان
بسیاری از کودکان را در سراسر
جهان میگیرد

هر ساله در کشورهای در حال توسعه ،حدود1/5
میلیون کودک در اثر بیماریهای اسهالی به دلیل
بهداشت ضعیف و دسترسی نداشتن به بهداشت
مناسب جان خود را از دست میدهند .از این
بیماریها میتوان جلوگیری کرد.
شستن دستها راهحل سادهای است که کودکان
میتوانند یاد بگیرند از خود در برابر بیماریهای
عفونیمحافظتکنند.طبقاعالمسازمانبهداشت
جهانی،ارتقایسالمتازجملهآموزشوارتقای
شستشوی دست میتواند منجر به کاهش موارد
اسهال تا  45درصد شود .با عادت دادن کودکان به
شستن دستها ،که معموال خط اول دفاع در برابر
شیوع بسیاری از بیماریهاست ،میزان عفونت به
میزان قابلتوجهی کاهش مییابد.

خاطر تالشهایشان پاداش بگیرند .این کار به
آنها کمک میکند مراحل مختلف شستن دست
را به خاطر بسپارند.

دستهای تمیز برای مادر و پدر نیز
هست

پرورشعادتخوبشستندستفقطبهکودکان
محدود نمیشود ،والدین و مراقبان نیز باید دست
خود را بشویند زیرا میتوانند میکروب را به
فرزندان خود منتقل کنند .در گزارش بهداشت
جهانیسال 2005ذکرشدهخانوادههامیتوانندبا
شستندستهاپسازدفعمدفوع،قبلازتهیهغذا
و قبل از تغذیه كودك از بیماری جلوگیری كنند.
تمیز نگه داشتن دست نوعیمسوولیت اجتماعی
است که به کاهش خطر عفونت کمک میکند.

میکروبها را با آب و صابون از
بین ببرید

وادار کردن کودکان به شستن کامل
دستهای خود ممکن است ابتدا
کار سادهای نباشد اما به محض
یادگیری روشهای درست
شستشوی دست و درک دلیل
این کار ،هیچ وقت این عادت
را ترک نمیکنند.
مهم است که هنگام آموزش به
کودکان نحوه تمیز نگه داشتن
دستها ،حالت سرگرمی به وجود
بیاورید .به عنوان مثال ،والدین و مراقبان
میتواننددرقالبمسابقهیابازی،شستشوی
دست را اضافه کنند که بچهها میتوانند به طور
فعال در آن شرکت کنند و شاید در پایان به

چطور از کودکانمان در برابر کروناویروس محافظت کنیم؟

عالئم بیماری کوئید 19-در کودکان کمتر است

شیوع بیماری کرونا در ایران بسیاری
از والدین بهخصوص والدین بچههای
هما قلمسیاه
مهدکودکی و مدرسهای را نگران و
مضطرب کرده است .این در حالی است
کهسالتحصیلیامسالباتعطیلیهایزیادیبهعلتآلودگی
هوا و بارش برف و یخبندان همراه شد و دانشآموزان را از
درس و مدرسه دور نگه داشت .حال نگرانی والدین دو سو
دارد .اگر فرزندشان را به مدرسه بفرستند ،امکان ابتالی آنها
به بیماری وجود دارد و اگر نفرستند بیش از پیش از درسها
عقب میمانند ،مگر اینکه وزارت آموزش پرورش تمهیدات
مناسبی در این زمینه در نظر بگیرد؛ یا مدارس را برای مدت
طوالنی تعطیل کند یا اقدامات الزم و دستورالعملهای مکفی
صادر کند که البته با توجه به تعداد زیاد مدارس بهخصوص
در مناطقی که جمعیت دانشآموزان زیاد ،امکانات بهداشتی
کم و فضای کالسها کوچک است انجام همه این دستورات
بدون وجود منابع کافی عمال امکانپذیر نخواهد بود.
آیا کودکان به بیماری کرونا یا کوئید 19-مبتال میشوند؟
بسیاری بر این باورند که کودکان هم در تماس با ویروس
کرونا به بیماری مبتال میشوند اما میزان عالئم و کشندگی

آنها در کودکان سالم و بدون بیماریهای زمینهای به مراتب
کمتر از بزرگساالن است .البته هنوز مشخص نیست که چرا
کودکان خردسال آسیبپذیری کمتری نسبت به ویروس
کرونا دارند.
ایانجونز،پروفسورویروسشناسیدانشگاهردینگانگلستان
در این زمینه میگوید« :به دالیلی که کامال روشن نیست ،به
نظر میرسد کودکان از دست این عفونت فرار میکنند یا
عفونت شدید نمیگیرند .به عبارت دیگر ،کودکان بیماری
خفیفی میگیرند که عالئم ندارد ،درنتیجه نیاز به مراجعه به
پزشک یا بیمارستان نیست پس گزارش هم نمیشود ».ناتالی
مکدرموت ،مدرس دانشگاه کالج لندن هم با این نظر موافق
است« :سیستم ایمنی کودکان باالی  5سال و نوجوانان کامال
آماده مبارزه با عفونتهای ویروسی است .آنها ممکن است
به ویروس آلوده شوند اما به بیماری بسیار خفیفتری مبتال
میشوند که عالئم عفونت نشان نمیدهد ».این موضوع
سابقه هم دارد .بیماری سارس هم کودکان را کمتر بیمار کرد.
عامل بیماری سارس که در سال  ۲۰۰3-۲۰۰2میالدی شایع
شد ،نوع دیگری از ویروس کرونا بود .سارس  8هزار نفر را
مبتال کرد و جان حدود  800نفر را گرفت ( 10درصد مرگ)

عملسادهشستندستهاباآبوصابونمیتواند
جان بسیاری از انسانها را نجات بدهد.
زمانهایی که برای شستن دستها مهم تلقی
میشوند شامل موارد زیر است:
قبل از:
 آماده کردن و تهیه غذا
 صرف وعدههای غذایی
 مراقبت از کسی که بیمار است.
 خوردن غذا یا تغذیه کودک
 درمان جای بریدگی
 دادن دارو
بعد از:
 استفاده از سرویس بهداشتی
 پاک کردن یا تخلیه بینی
 سرفه یا عطسه
 عوض کردن پوشک
 لمس سطوح متداول مانند دکمههای باالبر،
دستگیره درها ،دستگیرهها ،رومیزی
 لمس زباله یا وسایل کثیف
 بازی یا تماس با حیوانات خانگی
درگیردستکثیفنباشید.بامثالکودکان
را هدایت کنید.

کودکان تمایل دارند از والدین و مراقبان به عنوان
الگوهای نقش خود تقلید کرده و به عنوان نمونه از
آنهاپیرویکنندبنابراینوالدینومراقبانبایدبانشان
دادنعادتهایبهداشتیوشخصیخوب،الگوی
خوبی برای آنها باشند .شستن مناسب و درست
دستها یکی از آنهاست .جدای از شستن دست،
رعایت شیوه زندگی سالم اهمیت باالیی دارد .از
طریق رژیم غذایی سالم و ورزش منظم ،سیستم
ایمنی بدن در برابر بیماریها تقویت میشود .این
اقدام هم برای افراد جوان و هم پیر کاربرد دارد.

فعالیت مفید شستشوی دست

والدین و مراقبان میتوانند از آهنگ مخصوصی
برای شستن دستها استفاده کنند و روش شستن
آنها را به کودکان به طرز درست آموزش بدهند.
مدت زمان آهنگ به عنوان زمان برای نشان دادن
فرایند شستشوی دست استفاده میشود .مثال30
ثانیه طول میکشد ،پس شستن دست باید تا پایان
آهنگ طول بکشد.
وقتی نمیتوانید از صابون و آب استفاده کنید،
ضدعفونیکننده دست را فراموش نکنید.
با مراجعه به برچسب محصول متوجه میشوید

چگونه دستان خود را از میکروبها خالص کنید؟

انواع میکروبها یا پاتوژنها میتوانند باعث بیماری شوند.
 .1دستان خود را با آب تمیز و گرم یا سرد مرطوب کنید ،شیر را ببندید و
صابون بزنید.
 .2با مالیدن دستها به همراه صابون ،آنها را بشویید.
 .3دستان خود را حداقل به مدت  ۲۰ثانیه روی هم مالش دهید.
 .4آنها را به خوبی و تمیز آبکشی کنید.

که تعداد کمی از آنها کودک بودند .در سال  ۲۰۰۷میالدی
مرکز کنترل بیماریهای آمریکا  ۱۳۵مورد ابتالی کودکان به
سارس را گزارش کرد اما گفت هیچ مرگی در کودکان و
نوجوانان گزارش نشده است .خانم مکدرموت علت این
مساله را در تعطیالت سال نو چینی میداند و فکر میکند
ممکن است کودکان به اندازه بزرگساالن در معرض ویروس
قرار نگرفته باشند چرا که شیوع بیماری در تعطیالت سال
نو چینی شروع شد ،زمانی که مدارس تعطیل بود .همچنین
بزرگساالن بیشتر نقش مراقبت از بیمار را برعهده دارند .آنها
کودکان را محافظت میکنند یا اگر کسی در خانه مبتال شد،
کودکان را جای دیگری میفرستند .این اقدام هم میتواند از
کودکان حفاظت کرده باشد .با این حال گسترش سریع این
ویروس با افزایش موارد ابتالی کودکان همراه نبوده است.
کودکان ویروسها را پخش میکنند .کودکان در واقع
مستعد ابتال و پخش عفونتهای ویروسی هستند و به گفته
متخصصان ،حتی «پخشکنندگان اصلی» ویروساند .ایان
جونز ،پروفسور ویروسشناسی دانشگاه ردینگ میگوید:
«کودکان عفونتهای تنفسی را بهراحتی منتقل میکنند،
آنچه که هر کس بچهاش مهدکودک میرود میداند ».شاید
سیستم ایمنی کودکان بیشتر آماده مقابله به ویروسهاست یا
ویروس خود را در کودکان بهشکلی خفیفتر ظاهر میکند
بنابراین آنها به پزشک و بیمارستان برده نمیشوند و ثبت
و شناسایی نخواهندشد.

در کل 5 ،عنصر مهم برای شستشوی مناسب
دست وجود دارد:
 مدت شستشو
 فرایند مکانیکی(مالیدن دستها به هم)
 آب جاری
 خشك كردن
 پوشش پوست

چند بار در روز باید دستانم را بشویم؟

معموال دستهایمان را قبل از غذا و بعد از استفاده
از سرویس بهداشتی میشوییم .اگر به این نکات
توجه کنید ،به طور متوسط باید حداقل  11بار
در روز دست خود را بشویید ( 3بار قبل از غذا،
 8بار بعد از استفاده از سرویس بهداشتی) .این
بدان معنی است که بیش از  6بار در روز به
آسانی باید دستانتان را بشویید.

آیا صابون و آب میکروبها را از بین
میبرد؟

صابونوآبمیکروبهارانمیکشند،بلکهآنهارا
به صورت خودکار از دست شما دور میکنند .در
حقیقت،اگردستانشمابهوضوحکثیفیاآغشته
به غذاست ،صابون و آب از «ضدعفونیکننده
دست» حاوی الکل موثرتر هستند زیرا پروتئینها
و چربیهای موجود در مواد غذایی باعث از
بین بردن قدرت میکروبزدایی الکل میشوند.

آیا شستن دست با آب گرم ضروری
است؟

سازمان غذا و دارو در ادبیات پزشکی خود اظهار
داشته آب گرمی که ضمن شستن دستها باعث
آزار نشود به اندازه کافی داغ نیست تا بتواند
باکتریها را از بین ببرد اما از آب سرد موثرتر
است زیرا روغنهای روی دست را برمیدارد و
میتواند باکتریها را در خود حل کند.
منابعWWW.HEALTHHUB.SG :
WWW.TIME.COM
WWW.CDC.GIV

کودکان را به اماکن شلوغ نبرید!
همه افراد از جمله
دکتر حمید
کودکان در معرض
عمادی
ابتالبه«کرونا»هستند
متخصص
بیماریهای عفونی اما خوشبختانه
بیماری در این گروه
سنیوخیمنیستومعموالشبیهسرماخوردگیکهدردوران
مدرسه شایع است ،بروز میکند .مهمترین نگرانی به این
علت است که آلودگی کودکان به کروناویروس موجب
سرایت به افراد خانواده و خصوصا سالمندان میشود .به
همین دلیل توصیه بر تعطیلی مدارس و اجتماعات میشود
تا از شیوع بیماری پیشگیری شود.
فرد بیمار در منزل بماند :بهترینراهکارایناستکهاگرفرد
دچار عالئم بیماری شد ،در منزل بماند .خوشبختانه در ۸۰
درصد موارد از جمله کودکان ،بیماری شبیه سرماخوردگی
خودبهخود و بدون درمان خاصی بهبود مییابد .تنها در ۲۰
درصد بیماران نیاز به بستری در بیمارستان خواهد بود و
بهطورکلی  ۲درصد بیماران فوت میکنند .خوشبختانه این
بیماری مرگبار نیست و فقط باید مراقب انتقال ویروس به
افرادیبودکهسیستمایمنیضعیفدارند.مبتالیانبهبیماری
زمینهای در هر سنی باید عالوه بر پیشگیری ،در صورت
مشاهده عالئم بیماری فوری به مراکز درمانی مراجعه

کنند .افراد با سابقه پیوند عضو ،مبتالیان به ایدز ،بیمارانی
که شیمیدرمانی میشوند یا بیماری نقص سیستم ایمنی
یا ناراحتی قلبی -عروقی یا بیماری ریوی ،دیابت و دیالیز
دارند از جمله کسانی هستند که باید احتیاط بیشتری کنند.
ماسک زدن دانشآموزان برای رفتن به مدسه کمککننده
است؟ واقعیت این است که استفاده از «ماسک» برای افراد
سالم ،توصیه نمیشود .ماسک تنها برای کسانی ضروری
است که بیمار هستند تا از انتشار ویروس از طریق عطسه
و سرفه پیشگیری کنند .البته برای کادر پزشکی و مراقبان
بیماران نیز الزم خواهد بود.
بهداشت شخصی را به کودکان آموزش دهید :اولین
راهکار برای پیشگیری از بیماری ،رعایت بهداشت فردی
و آموزش درست شستشوی دستها به کودکان است.
کودکان هم باید مانند بزرگساالن دستان خود را مرتب و
زودبهزود بشویند .این کار بهخصوص در مدارس بعد از
استفاده از سرویس بهداشتی ،در زنگهای تفریح ،قبل از
خوردن میانوعده ،قبل و بعد از غذاخوردن الزامی است.
عالوه بر این ،اگر دانشآموز دچار نشانههای بیماری باشد
اصال نباید در مدرسه حضور یابد .در رابطه با تغذیه نیز
همانگونهکههمیشهتوصیهبراصولغذاییدرستمیشود،
در این شرایط نیز باید رعایت شود.

ویژهنامه کروناویروس
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 9توصیه کلیدی برای کاهش احتمال ابتال به بیماری

پیشگیری از کرونا در محیط کار
ترجمه:
مریم سادات
کاظمی

لونقل عمومی ،ادارهها ،مراکز خرید و ...باعث میشود باکتریها و ویروسها بهراحتی انتقال یابد و
حضور مکرر افراد مختلف در وسایل حم 
زمینه ابتال به اینگونه بیماریها افزایش پیدا کند .امروزه بیشتر افراد ساعات طوالنی را بیرون منزل سپری میکنند و ناگزیر از استفاده از دستگاه
ل کار خود خواهند بود .باتوجه به افزایش احتمال همهگیری کرونا،
کارتخوان ،عابربانک ،آسانسور ،اتوبوس ،مترو و ...و سپس حضور در مح 
بهتر است همه افراد عالوه بر رعایت بهداشت در منزل ،به اقدامات حفظ سالمت و پیشگیری از ابتال در محیط کارشان نیز توجه داشته باشند.

 9توصیهکلیدی
 1رعایت بهداشت دستها :وسایل نقلیه عمومی ،دکمههای آسانسور و دستگیرههای
در ورودی ،گرچه بهظاهر تمیز هستند ،مأمن خوبی برای انواع ویروسها و باکتریها خواهند
بود زیرا افراد مختلف که ممکن است ناقل بیماری باشند با آنها تماس دارند .خوشبختانه
شستشوی دستها زمینه انتقال عوامل بیماریزا را کاهش میدهد بنابراین ،پس از ورود به
محل کار ،حتما دستهایتان را بشویید و سپس با وسایل شخصی خود کار کنید .دستها
بهخصوص انگشتان و بین انگشتان باید  15تا  20ثانیه با آب ولرم و صابون شسته شده و در
صورت امکان با محلول آنتیباکتری ضدعفونی شوند .این توصیه را باید پیش از صرف غذا
نیز رعایت کرد .البته برای کاهش احتمال بیماری در دورههای همهگیری ،باید از دستدادن
که یکی از عادتهای مرسوم هنگام احوالپرسی است ،چشمپوشی کرد.
 2ضدعفونی کردن وسایل در محیط کار :صفحه کلید و موس رایانه ،تلفن ،سطح
میز ،کارتابلها ،خودکار و دیگر وسایلی که همه افراد در محیط شغلی استفاده میکنند ،زمینه
آلودگی بسیار جدی به انواع ویروس و باکتری را دارد .مدیران و کارفرمایان باید این مساله را
کامال جدی بگیرند و هر روز پس از اتمام کار ،از نیروهای خدمات خواسته شود تمامی این
وسایل و همچنین دکمههای آسانسور ،کلیدهای برق ،دستگیره در ،نردهها ،سرویس بهداشتی
و ...را ضدعفونی کند .گرچه چنین اقداماتی به نظر وقتگیر و هزینهبر میرسد اما تاثیر
جدی در پیشگیری از انتقال بیماریها خواهد داشت.
ف غذای شخصی :گرچه استفاده
 3استفاده از لیوان و ظر 
از ظروف شخصی آب و نوشیدنی توصیه همیشگی برای حفظ
سالمت افراد در ادارههاست ،در دوران شیوع بیماریهای واگیر
اهمیت بیشتری خواهد داشت .در چنین شرایطی بهتر است
چای و آب در لیوان شخصی نوشیده شود ،هر فردی قندان

جداگانه داشته باشد و غذا در ظروف یکبار مصرف سرو شود.
 4رعایت بهداشت در طبخ غذا :یکی از محیطهای مستعد انتقال بیماریها،
آشپزخانه است که در ادارهها و سازمانها به دلیل حضور چند نفر و طبخ غذا در حجم
باال مراقبتهای جدی را میطلبد .کارکنان این بخش حتما باید از دستکش ،ماسک و لباس
تمیز استفاده کنند و در مراحل مختلف تهیه غذا مانند خرد کردن گوشت و ...مرتب
دستهایشان را با آب و صابون بشویند .همچنین سطح کار تهیه مواد غذایی خام و سرو
غذای آماده و وسایلی مثل چاقو ،قاشق و ...باید جدا باشد و شستشوی کامل این وسایل
فراموش نشود .از طرفی ،فراوردههای گوشتی ،لبنیات و تخممرغ از منابع سالم انتخاب
شوند و حتما بهطور کامل پخته باشند.
ل کاغذی :در تمامی سرویسهای بهداشتی عمومی
 5تهیه مواد شوینده و دستما 
ازجمله ادارهها باید موادشوینده استاندارد برای شستشوی دستها در اختیار کارکنان قرار گیرد.
دستمالکاغذی نیز یکی از ملزومات رعایت بهداشت است .همه افراد باید پس از شستشو،
دستها را کامال با دستمال خشک کنند .همچنین افراد هنگام عطسه و سرفه باید دهان و بینی
را با دستمال تمیز کنند و سپس آن را در سطل زباله دردار بیندازند .اگر کنار سطل زباله کیسههای
پالستیک کوچک نیز باشد تا فرد دستمال را درون آن بگذارد و سپس داخل سطل بیندازد،
احتمال انتقال ویروسها باز هم کمتر خواهد بود.
 6بازکردن پنجرهها برای تهویه محیط :در ادارهها و سازمانها نیز باید مانند
منزل ،روزانه و ترجیحا صبح 10 ،تا  15دقیقه همه پنجرهها باز باشد تا هوا جریان
پیدا کند .ازآنجا که در روزهای زمستان معموال شوفاژ و بخاری روشن است ،هوای
ساختمان خیلی خشک میشود که باعث تحریک مخاط بینی و افزایش زمینه ابتال به

بیماریهای ویروسی خواهد بود .البته در صورت امکان استفاده از دستگاه تهویه هوا
نیز مفید است.
 7توجه به سالمت دیگران در صورت ابتال به بیماری :در صورت ابتال به عالئم
سرماخوردگی مانند عطسه و سرفه ،باید از حضور در جمع دیگران خودداری کرد .کارفرمایان
و مدیران در این زمینه اصال نباید سختگیری داشته باشند و حتما نسبت به مرخصی فرد بیمار،
مساعدت کنند .در شرایط ضروری که فرد ناگزیر به حضور در اداره است حتما باید از ماسک
مخصوص استفاده کند ،حتیاالمکان دستها را به وسایلی که همه با آن سروکار دارند ،نزند.
هنگام عطسه و سرفه حتما صورت را با دستمال کاغذی تمیز کند و آن را در سطل زباله بیندازد.
به هیچ وجه نیز ظرف و لیوان خود را با دیگران به طور مشترک استفاده نکند.
 8پرهیز از جلسات غیرضروری :ازآنجا که حضور در جمع یکی از مهمترین شرایط
انتقال بیماریهای واگیر است ،توصیه میشود طی دورههای همهگیری بیماریهایی مثل کرونا،
از جلسات و دورهمیهای غیرضروری خودداری شود .در غیر این صورت ،استفاده از ماسک
برای افراد دارای عالئم بیماری ضرورت دارد .رعایت دیگر اصول بهداشتی مثل شستشوی
دستها ،سرو نوشیدنی و خوراکی در ظروف یکبار مصرف و ...نیز اهمیت زیادی دارد.
 9دورکاری :در صورتی که امکان انجام مسوولیتهای شغلی کارمندان در منزل وجود
دارد ،بهتر است در دورههای همهگیری بیماری ،حضور افراد در ادارهها و سازمانها کاهش
پیدا کند .این نکته عالوه بر کارکنان در مورد مراجعهکنندگان نیز صدق میکند .بهتر است از
حضور غیرضروری بیرون از منزل و بهخصوص اماکن عمومی اجتناب شود .خوشبختانه
امروزه بسیاری از امور اداری و بانکی از طریق اینترنت امکانپذیر است .حتی بهتر است این
روزها از اتومبیل شخصی به جای وسایل عمومی استفاده شود.
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این روزها بازار شایعه بسیار داغ است؛ اگر بپذیریم هر سخنی اثر خود را دارد ،آن گاه درباره سخنپراکنی دقت بیشتری خواهیم داشت

چند تأمل درباره شایعه

این روزها با ورود
موضوعاتی که درگیری
ذهنی مشترک ایجاد کرده،
بازار شایعه بسیار داغ است؛
ابراهیم اخوی زمینهای که هم به سالمت
روان شناس و مدیر روان آسیب میزند و هم
مرکز مشاوره مأوا راه را برای فراهم شدن
هدفهای شایعهسازان
هموار میکند .بر این اساس ،چند تأمل کوتاه
در این باره داریم تا سهمی در آرامش جامعه
خود داشته باشیم.

اجتماعی بودن انسان سبب میشود
از خبرهای مرتبط با زندگی جمعی آگاه
شود .این اطالعات مورد نیاز ،گاهی
از روشهای درست و با منابع صحیح
انجام میپذیرد و مخاطبان نیز بر
اساس سطح معلومات و توان تحلیل
خود به نتایج واقعی رهنمون میشوند
ولی گاهی به دلیل فقر اطالعرسانی
یا ناکافی بودن قدرت تحلیل ،به
روشهای منفی گرایش مییابد
که تولید شایعه و شایعهافکنی در
جامعه ،زاییده این کمبودهاست

نیاز به دانستن

اجتماعی بودن انسان سبب میشود از خبرهای
مرتبط با زندگی جمعی آگاه شود .این اطالعات
مورد نیاز ،گاهی از روشهای درست و با
منابع صحیح انجام میپذیرد و مخاطبان نیز بر
اساس سطح معلومات و توان تحلیل خود به
نتایج واقعی رهنمون میشوند ولی گاهی به
دلیل فقر اطالعرسانی یا ناکافی بودن قدرت
تحلیل ،به روشهای منفی گرایش مییابد که
تولید شایعه و شایعهافکنی در جامعه ،زاییده
این کمبودهاست.
مشکلی که گاهی به ناامنی جدی در جامعه
منتهی میشود و مدیریت بحران را برای
دستاندرکاران دشوار میکند ،بهویژه با توسعه
شبکه ارتباط جمعی میان افراد جامعه ،میزان
تولید شایعه و سرعت انتقال آن به مراتب
افزایش مییابد و اثرگذاری منفی خود را
بیشتر میکند.

شایعهسازی هدفمند

دشمن نیز با تولید ابزارهای مورد نیاز خود
برای ارائه اطالعات انحرافی در قالب شایعه
و توزیع آن در کشور عزیز ما ،حتی در شرایط
تحریم ،زمینهسازی کافی را برای مدیریت
فکری بسیاری از مخاطبان فراهم کرده است.
ابزارهایی مثل ماهواره ،اینترنت ،نرمافزارهای
ارتباطی و شبکههای اجتماعی ،همگی زبان
گویایی برای انتقال پیامهای هدفمند هستند
که میتواند در دو سوی مثبت و منفی به آن
نگریسته شود .از جهت استفاده دشمن برای
ترویج افکار نادرست یک تهدید و از نظر
فراهم بودن زمینه بهتر برای انتقال اطالعات
درست از سوی مسووالن ذیربط ،یک فرصت
است که حتی میتواند باعث دادن آموزشهای
پیشگیرانه نسبت به مقاومسازی افراد نسبت
به دادههای نادرست خبری شود.

زمان شکلگیری شایعه

از نظر روانشناسی ،شایعه زمانی شکل
میگیرد که ما با افراد کنجکاو و جویایی

یاد شده ،سبب میشود پشیمانی پس از اقدام،
از بین برود.

روبرو باشیم که دسترسی به اطالعات درست
برای آنها ممکن نباشد یا کسانی باشند که
قدرت تشخیص درست از نادرست را ندارند
و با شنیدن هر خبری ،شیفته آن میشوند و
نوعی زودباوری و سادهانگاری در شخصیت
آنها مشاهده میشود .این وضعیت درباره
اخبار مهم مانند آنچه به زندگی مردم مربوط
میشود ،جدیتر است و تاثیرپذیری بیشتری
نسبت به شایعه ایجاد میکند.
همچنین وقتی با کسانی روبرو میشویم که از
مشکالت روانی مانند وسواسهای فکری رنج
میبرند و اضطراب دائمی را تجربه میکنند،
زمینه برای پذیرش اطالعات هرچند نامطمئن
ولی مسکن در آنها بیشتر است و هرچند ممکن
است به اضطراب بیشتر آنها دامن بزند ،به
همین مقدار که از بیاطالعی درآمده باشند،
برای چنین شخصیتهایی رضایت اولیه را
به دنبال خواهد داشت .کنار این با انسانهایی
روبرو هستیم که ذکاوت و زیرکی اجتماعی
بسیار پایینی دارند و آنچه برایشان مهم است،
نقل اخبار دست اول به دیگران به هر قیمتی
است که چنین روحیهای سبب پذیرش سریع
شایعه و توزیع آن در سطح جامعه است .به
عنوان مثال ،کسانی که پیامک ،پست یا کلیپ
جدید خبری را دریافت میکنند و صرفا به

خاطر جالب بودن آن دست به انتشار میزنند،
چنین شخصیتی دارند.
از نگاه اسالم ،این رفتار نشان جهل و
ناکارآمدی عقلی است .امام صادق(ع) در
روایتی میفرمایند« :برای اثبات نادانی یک
فرد کافی است که هر آنچه را میشنود(باخبر
میشود) ،منتشر کند».
امروزه بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی،
بدون توجه به درستی یا نادرستی خبر ،به
سرعت آن را در فضای مجازی ترویج کرده
و سبب شدهاند موجی از شایعات و اطالعات
نادرست در جامعه رواج پیدا کند.

چه کنیم؟

چند روش برای مقاوم شدن هر یک از ما در
برابر شایعات وجود دارد:
.1قانون ثبت
بر اساس آموزههای دینی ،هر سخنی که از زبان
ما خارج میشود ،ثبت میشود و قابلپیگیری
از سوی خداوند است(.ق )18:به همین دلیل،
چند دستور شفاف از سوی خداوند به ما
داده شده است:
الف) آنچه را نمیدانی ،نگو زیرا روزی
بازخواست میشوی(.اسراء)36:

ب) به گمان بسنده نکن؛ فقط دنبال دانش و
یقین باش(.نجم)28 :
ج) برخی از گمانها گناه هستند و مجاز به
این گونه گمانهزنیها نیستید (.حجرات)12:
د) اگر فرد معلومالحالی برای شما خبری
آورد ،حتما تحقیق کنید و از پذیرش فوری
آن بپرهیزید(.حجرات)6:
وجه مشترک همه سفارشها ،تاکید بر کنترل
زبان از سوی اهل ایمان است؛ رفتاری که الزم
است مهارت آن ایجاد و با تمرین و توجه به
پیامدهای آن ،نهادینه شود.
 .2قانون توجه به پیامد
اگر بپذیریم هر سخنی اثر خود را دارد ،آن
گاه درباره سخنپراکنی دقت بیشتری خواهیم
داشت زیرا ممکن است برخی حرفهای به
ظاهر ساده در سرنوشت فرد یا افراد زیادی
تاثیر داشته باشد که نمیتوان آن را امری
ساده انگاشت .از این رو ،در نقل قول و
ارسال مطالب برای دیگران ،حتما باید به
چنین پیامدهایی توجه کرد.
از نگاه دین ،هر کدام از ما نسبت به آنچه
انجام میدهیم ،مسوولیم و ریز و درشت مسائل
رفتاری ما نیازمند پاسخگویی است .از این رو،
سفارش شدیم به سرانجام رفتارها و گفتارهای

خود بیندیشیم تا از هر گونه زیانرسانی به
خود و دیگران ایمن بمانیم.

 .3قانون مکث
یکی از روشهای آموزشی برای کسانی که در
کنترل خود مشکل دارند ،قانون مکث است.
در این مهارت از افراد خواسته میشود برای
انجام کارها ،اندکی تأمل کنند و سپس رفتار
مورد نظر را انجام دهند.
در مسائل مهمتر مانند جایی که ممکن است
زیان جدی به دنبال داشته باشد ،از
افراد زمان بیشتری را برای بررسی
بهتر موضوع درخواست میکنند،
سخن پایانی
مثال یاد میدهند برای خریدهای
توجه به شایعه،
یکی از بهترین نوع همکاری با
باالتر از  500هزار تومان حتما
شایعهسازان و
اهداف ناپسند آنهاست که نام ما
دو روز به خودتان فرصت بدهید
را
در
سیاهه ل
شکر دشمن و مغرضان ثبت کرده
تا اطمینان پیدا کنید که به وسیله
و
م
سوول
یت پی
امدهای آن را متوجه ما میکند .از
مورد نظر نیاز دارید ،جایی که
این
رو،
الزم
ا
ست با افزایش آگاهی ،تفکر در
از آن خرید میکنید به اندازه
ر
ویدا
دها،
پر
هیز
از
بدگمانی نسبت به منابع رسمی
کافی اعتبار و انصاف دارد و
ا
طال
ع
رس
انی
و
خ
ویشتنداری در انتشار اخباری
مشورت کنید که وسیله بهتری
که به دست ما
میرسد ،خود را سرباز کارآمدی
مشابه آنچه قصد دارید بخرید،
ب
رای نظام تعر
یف کرده و نقشههای دشمنان را
در بازار نباشد.
ن
قش
بر آب کنیم.
این روش که در آموزههای دینی
به نام «تدبیر قبل از عمل» از آن

آیا ماسک زدن باعث محافظت در برابر کرونا میشود؟
شیوع جهانی ویروس کرونا باعث شده بسیاری از
افراد دنبال یافتن بهترین راههایی برای محافظت
علی مالئکه خود و عزیزانشان در برابر این عفونت باشند.
دو پرسش اصلی در این زمینه این است که آیا
ماسک زدن باعث مصون ماندن از بیماری میشود؟
و اگر پاسخ مثبت است ،چه نوع ماسکی این کار را میکند؟
مهمترین نکتهای که باید بدانید این است که پژوهشگران در حال
بررسی راههای انتقال ویروس جدید کرونا هستند و هنوز حرف
آخر در این باره زده نشده است.
در حال حاضر بر اساس توصیههای مراکز پیشگیری و کنترل
بیماریهای آمریکا برای محافظت در برابر شیوع مجموعهای
از عوامل بیماریزا از جمله ویروس جدید کرونا میتوان برای
پیشگیری  3توصیه کرد:
 دستهایتان را به طور مرتب و در طول روز بشویید.
 از لمس کردن چشمها ،بینی و دهانتان با دستهای شستهنشده
بپرهیزید.
 از تماس با افراد بیمار خودداری کنید.
ماسکهای صورت میتوانند در پیشگیری از عفونت نقش داشته
باشند اما تاثیربخشی آنها در موقعیتهای جهان واقعی محدود
است .شواهدی وجود دارد که زدن ماسک به صورت میتواند
از انتقال ویروس از راه تماس دست با دهان جلوگیری کند،
احتماال به این علت که هنگامی که ماسک زدهاید ،توجه بیشتری
به لمس نکردن صورتتان با دست پیدا میکنید .همچنین ممکن
است اگر شخصی آلوده کنارتان عطسه یا سرفه کند ،تا حدی در
برابر قطرکهای تنفسی پخششده محافظت شوید.
بزرگترین نگرانی پزشکان درباره توصیه به زدن ماسک« ،حس
امنیت کاذبی» است که با پوشیدن آن به افراد دست میدهد.

دالیل بسیاری برای ايدهآل نبودن ماسکهای صورت وجود دارد.
برای مثال یافتن ماسکی که به طور کامل اطراف دهان و بینی را
بپوشاند یا نگهداشتن ماسک برای مدتهای طوالنی روی صورت
کار واقعا سختی است.
به محض اینکه بینیتان را زیر ماسک بخارانید یا دهانتان با پشت
ماسک تماس پیدا کند ،همه محافظتی را که ماسک قرار است به
شما بدهد ،از دست میدهید.
توجه داشته باشید در موقعیتهای پزشکی دستورالعملهایی
بسیار اختصاصی برای موارد استفاده از ماسک و نوع ماسک
مورد استفاده باتوجه به بیمارانی که کارکنان بهداشتی با آنها
سروکار دارند ،وجود دارند.

دو نوع محافظت

محافظت در برابر قطرکهای تنفسی :از یک ماسک جراحی
چهارگوش برای محافظت در برابر عفونتهایی که هنگام
ماسکهای صورت میتوانند در پیشگیری از
عفونت نقش داشته باشند اما اثربخشی آنها در
موقعیتهای جهان واقعی محدود است .شواهدی
وجود دارد که زدن ماسک به صورت میتواند
از انتقال ویروس از راه تماس دست با دهان
جلوگیری کند ،احتماال به این علت که هنگامی
که ماسک زدهاید ،توجه بیشتری به لمس نکردن
صورتتان با دست پیدا میکنید .همچنین ممکن است
اگر شخصی آلوده کنارتان عطسه یا سرفه کند ،تا حدی
در برابر قطرکهای تنفسی پخششده محافظت شوید

 .4قانون اطمینان
در این قانون ،افراد موظف هستند اطالعات مورد
نیازراازمنابعموثقتهیهکنندتابهآنچهباورکردهاند
یاقصدانتشارشرادارند،مطمئنشوند.درجامعه
اسالمی،منابعموثقیمانندنهادهایدولتی،رسانه
ملی ،مراجع پاسخگویی و انسانهای درستکار و
آگاه وجود دارند که میتوانند نیاز ما به دانستن
را پوشش دهند .در آموزههای دینی نیز اصل بر
پرسیدن از آگاهان و پرهیزکاران آگاه نهاده شده و
پس از دریافت اطالعات نیز ،اهل ایمان به تفکر
و اندیشه درباره آنچه شنیدهاند ،مأمور شدهاند.
خداوند پیروی کورکورانه از دیگران را که معموال
همراهباتعصبوبدونمنطقاتفاقمیافتد،عامل
گمراهیمعرفیکردهوسببماندگاریگمراهانبر
اصرارهای شخصیشان میداند .در طرف مقابل،
اهل ایمان با دریافت اطالعات ،بصیرت کافی
و پیروی از بهترین سخنها ،از تردید و دودلی
بیرون میروند و شخصیتی استوار و مطمئن از
خود نمایش میدهند.

عطسه ،سرفه یا صحبت کردن قطرکهای تنفسی بزرگ تولید
میکنند ،استفاده کنید .عفونتهایی مانند آنفلوانزا ،سیاهسرفه و
برخی از انواع مننژیتهای باکتریایی در این رده قرار میگیرند.
هم شخص مبتال و هم اشخاصی که از او مراقبت میکنند ،باید
در هر ارتباطی با هم ماسک به صورت زده باشند .نکته واقعا مهم
این است که مراقبتکنندگان پس از هر ارتباط با بیمار ماسکشان
را دور بیندازند و هر بار که در نزدیکی فرد بیمار قرار میگیرند
ماسک تازهای بزنند.

محافظت در برابر ذرات هوابرد :برخی عفونتهای گلو از طریق
ذرات کوچک ویروسی یا باکتریایی که در هوا معلق میمانند و
به وسیله دیگران استنشاق میشوند ،منتقل میشوند .ویروس
سرخک ،ویروس کرونای عامل سارس (نشانگان شدید حاد
تنفسی) و ویروس جدید کرونای  ،۲۰۱۹ویروس آبلهمرغان و
باکتری سل در این رده قرار میگیرند .در این موارد ،شخص
مبتال باید ماسک به صورت بزند .همه افراد در تماس نزدیک
با فرد بیمار هم باید ماسک تنفسی با استاندارد  N95یا FPP3
دارای فیلترهای هوای مخصوص طراحی شده برای جلوگیری
از عبور ذرات ریز هوابرد ،بزنند .این ماسکها روی صورت فرد
میچسبند و معموال شکلشان گرد است.
با اینکه پژوهشگران هنوز موارد بیشتری درباره انتشار ویروس
جدید کرونا میآموزند ،توصیهها درباره ماسکها بر افرادی متمرکز
است که دچار عفونت هستند یا با احتمال زیاد در معرض آن قرار
میگیرند .افرادی که دچار عفونت هستند یا در معرض خطر
باالی دچار شدن به آن هستند ،باید ماسک جراحی بزنند.
هر کسی که از یک فرد دچار عفونت در محیط پزشکی
مراقبت میکند ،باید به عنوان یک بخش از محافظتها
در برابر ذرات ویروس هوابرد ماسک تنفسی بزند.
برای بقیه ما که در چنین شرایطی قرار نداریم ،شستن
دست ،دوری از افراد بیمار و لمس نکرن صورت با
دستهای نشسته ،بهترین کار است .این اقدامات
از سرماخوردگی و آنفلوانزا هم پیشگیری میکند.
اگر میخواهید ماسک جراحی بزنید ،ماسکی را
انتخاب کنید که تا حد امکان اطراف دهان و بینی
شما را بپوشاند .ماسکهای استفادهشده را درون
ظرف زباله دردار بیندازید و هر بار که کسی در اطراف
شما سرفه یا عطسهای میکند که باعث آلودگی ماسک
میشود ،ماسک تازه بزنید.
اگر دچار تب ،سرفه و اشکال در تنفس هستید ،بدون تاخیر
نزد پزشک بروید.
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مناطق عمومی
حساس و میکروبی
ارائه و معرفی پرمیکروبترین نقاط عمومیغیرقابلاجتنابی که روزانه بسیاری از ما با آن سروکار
ترجمه:
داریم و میتواند به ارتقای آگاهی ما درباره نظافت بیشتر کمک کند ،ضروری است .یک فرد
مهتا زمانی
میتواند در مدت یک دقیقه  30شیء را لمس کند که میان این اشیاء سطوح پراستفاده و پرمیکروب
نیک
مثل دستگیرههای در ،گوشی تلفن و کنترلها هستند .در خانه تالش میکنیم میکروبزدایی کنیم
و جرمها را از بین ببریم اما وقتی که از خانه به منظور غذا خوردن در رستوران ،خرید کردن یا مراجعه به پزشک
خارج میشویم ،چه اتفاقی رخ میدهد؟ معرفی این نقاط که روزانه به طور اجتنابناپذیری با آنها در تماس
هستیم میتواند موجب توجه به نظافت و مصون شدن از بیماری شود.

1

3

2

صفحههای لمسی

گرچه جای تعجب نیست که صفحههای لمسی سرشار از میکروبها هستند .مطالعهای به وجود برخی از این
میکروبهای بیماریزا پی برد .در هشت رستوران فستفود بر روی صفحه نمایش لمسی آزمایشاتی انجام شد و به
وجود باکتریهای مدفوع پی بردند که باعث ایجاد انواع عفونتها میشود که شما را راهی بیمارستان میکند .نوعی
از این باکتری بنام اینتروکوکوس مانند باکتری استافیلوکوکوس است که باعث عفونت خونی میشوند .پس بهتر است
که در صف بایستید و از پشت پیشخوان سفارش خود را بدهید.

4

استخرهای شنا

5

7

شیرهای آب

میزان باکتری برخی از منوها  100برابر بیشتر از نشیمن توالت است .چون تعداد زیادی از آدمها آن را لمس
میکنند و اکثر آنها فقط یک بار در روز پاک میشوند ،واقعا اگر اینچنین باشد و معموال یک دستمال کثیف به
روی آنها میکشند .دستهای خود را قبل از نشستن نشویید بلکه پس از سفارش غذا این کار را انجام دهید و
هرگز قاشق چنگال خود را روی منو قرار ندهید.

قبل از اینکه از شیر آب مدرسه آب بنوشید به آلودگی آن فکر کنید که دو برابر حمام است .به این دلیل
که حمام مرتبا تمیز میشود .آیا تاکنون دیدهاید که کسی شیر آب را تمیز کند؟ در عوض یک بطری آب
با خود داشته باشید.

9

دکمههای آسانسور

11

اتاقهای هتل

اگر به هنگام لمس دستگیره درب احساس بدی پیدا میکنید در هنگام لمس دکمههای آسانسور نیز احتیاط
کنید .آن را با آرنج خود فشار دهید ،از پلهها استفاده کنید ،یا از محلول ضدعفونیکننده دست استفاده کنید.

چند لکه روی بالش دیده میشود .کنترل تلویزیون کثیفترین شی داخل اتاق است .قبل از استفاده آن را
با دستمال ضدعفونی پاک کنید .سایر وسایل میکروبزا مثل کلید المپ تخت خواب ،روتختی ،سشوار،
گوشی تلفن و لیوان نوشیدنی.

13

هر بار که از این دستگاه استفاده میکنید انتشاری از باکتریها فضا را پر میکند .دانشمندان آن را دستگاه انتشار
توالت مینامند .تمام این میکروبها کجا میروند؟ احتماال درون آن خشککن دیواری قدیمی اند .یک مطالعه
جدید میگوید که این دستگاهها بعد از هر بار روشن شدن ،میکروبها را پخش میکنند .در مورد خشککنهای
فانتزی چطور؟ یک گروه از محققان میگویند ،آنها نیز با سرعت میکروبها را به هوا پرتاب میکنند .اما سازندگان
این دستگاه میگویند که برای جلوگیری از این کار ،فیلتر ویژهای داخل آن نصب شده است .مطمئنترین حالت
ممکن ،استفاده از حولههای کاغذی قدیمی است.

باشگاه ورزشی

اگر سالن ورزشی که میروید قبل از استفاده به شما طریقه تمیز کردن تجهیزات را ارائه میدهد ،حتما این کار
را انجام دهید .حتی اگر در زمان سالمت خود به آنجا میروید ،اما بدانید که این مکان گستره وسیعی از انتشار
میکروبهاست به این دلیل که باکتریها از پوست ما به هر چیزی که لمس میکنیم ،منتقل میشود .یک مطالعه
نشان داد که وزنههای آزاد و دستههای دستگاه ،محل زندگی گونههایی از میکروبها هستند که معموال در اتاقهای
نشیمن یافت میشوند.

یک پارک آبی پر از بچه میتواند ریزههایی از مدفوع را در اطراف پراکنده کند .نوجوانان هم ممکن است
بعد از دستشویی رفتن ،این آلودگی را منتقل کنند .چون آنها قبل از پریدن در آب خود را خوب نشستهاند و
تمام آلودگی را به داخل استخر میبرند .این آلودگی افزایش مییابد و کلر موجود در آب هم ،همه آلودگیها
را از بین نمیبرد .بهترین حالت مراقبتی چه میتواند باشد؟ فقط سعی کنید آب نخورید.

منوی رستوران

دست خشککنهای اتوماتیک

6

8

تکههای میوه روی لبه لیوان

دوست دارید کمی لیمو در لیوان آب خود بریزید؟ محققان دهها نوع میوه تزئین شده روی لبه لیوان رستوران
را مشاهده کردند .آنها دریافتند که حدود 70درصد از لیموهای تزیینی ،میکروبهای بیماریزایی ایجاد میکنند
که میتواند منجر به برخی مشکالت معده شود بنابراین دفعه دیگر ،چای سرد خود را بدون لیمو میل کنید.

محلولهای شوینده دست

این پمپهای پرمصرف نوعی گیاه پرورش دهنده باکتری هستند .خوب به آن دقت کنید.
از فروشگاه گرفته تا روشویی ،نمیدانید قرار است چه تاثیری داشته باشند .برای حداقل  20ثانیه آن را روی
دست خود ماساژ دهید یا از محلول ضدعفونیکننده دست استفاده کنید .قبل از اینکه به دسته در سرویس بهداشتی
برسید ،به این فکر کنید که چند نفر بعد از استفاده از سرویس بهداشتی ،دستشان را شستهاند.فقط 31درصد از
مردان و 65درصد از زنان این کار را انجام میدهند.

10

12

سبدهای خرید فروشگاه

شما ممکن است قصد خرید بیش از یه بسته نان را داشته باشید.
دسته سبد خرید میتواند محل  11میلیون میکروارگانیسم همچون گوشت خام را دارا باشد.
فقط به دستمالهای کثیف روی جایگاهها فکر کنید همان جایی که خرید خود را روی آن گذاشتید .این
روزها بسیاری از فروشگاهها دستمال مرطوب ضد باکتریایی ارائه میدهند .از آنها استفاده کنید.

زمین بازی بچهها

با انگشتان کوچک چسبناک وسایل بازی را برمیدارند و یکی پس از دیگری آن را در دست میگیرند .اما
زمینهای بازی بچهها بندرت تمیز میشوند .بدترین جا منطقه شنی است که  36برابر میکروب بیشتری نسبت
به سینی کافه تریا دارد .به این دلیل است که باکتریها در مکانهای گرم و مرطوب رشد میکنند .حتما محلول
ضد عفونی کننده دست و دستمال مرطوب همراه داشته باشید.

دستگاههای خودپرداز

منبعWeb Med :

صفحه کلید ،دستگاه عابر بانک و دربگردان بانکها حاوی میکروبهای فراوانی است .در واقع ،ویروس آنفلوانزا میتواند به
مدت  17روز بر روی کاغذ اسکناس زندگی کند! اما هیچ کس از دستکش یا دستمال ضدعفونی برای در دست گرفتن پول
استفاده نمیکند .درمورد دستگاههای خودپرداز ،شرکتها امیدوارند که برای مبارزه با سرماخوردگی و آنفلوانزا ،صفحات لمسی
را با شیشه محافظ ضدمیکروبی به بازار عرضه کنند .در حال حاضر ،بهترین کار مطمئن این است که دکمهها را با قلم فشار دهید.
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پرسش و پاسخهای شایع در زمینه

بیماری کرونای جدید )COVID-19( 2019
مبانی پایه مربوط به بیماری

سجدیدبه
دقتکنید.بدیهیاستارزیابیخطرطغیانهایکروناویرو 
قدرتسرایتبیماری،قدرتبیماریزایی(شدتبیماری)وهمچنین
درمانهای در دسترس (دارو یا واکسن) بستگی دارد .در حال حاضر
بهرغم قدرت سرایت باال ،این بیماری تنها در حدود  10درصد موارد
شدید شده و بیمار نیاز به بستری در بیمارستان دارد .از موارد بستری
نیز تنها  10درصد موارد بسیار شدید شده و راهی آیسییو میشوند.
میزان کشندگی بیماری حدود 2درصد کل موارد بیماری است .به دلیل
قدرت سرایت باال ،مردم نگرا ن شدهاند ولی تا زمان کنونی بیماری
در  90درصد موارد خفیف(در حد سرماخوردگی) و با استراحت
در منزل ،مصرف مایعات و مسکنهای تببر بهبود مییابد و در
طول استراحت موازین بهداشت تنفسی و شستشوی مکرر دستها
را باید رعایت کنند .البته مشخص نیست در آینده دو ویژگی نامبرده
و درمانهای احتمالی چه وضعیتی پیدا کنند اما آنچه که محرز است
خطر بیمار شدن مثل تمام بیماریهای تنفسی و سرماخوردگی عمدتا
به تماس نزدیک با بیماران دچار عالئم بستگی دارد.

سوال  :1کروناویروس جدید  2019چیست؟
ن بار در شهر ووهان،
پاسخ :یک ویروس جدید تنفسی است که اولی 
استان هوبی در کشور چین شناسایی شد .خانواده کروناویروسها به
ی سرماخوردگی
طور شایع در انسانها چرخش داشت ه و سبب بیمار 
میشدهاند.ویروس جدیدقبالدراینخانوادهویروسیدیدهنشدهبود.
سوال  :2منبع (منشاء)کروناویروس  2019چیست؟
پاسخ :مسووالن جهانی بهداشتی و موسسات علمی همکار آنها به
طور جدی در تالش هستند تا منشاء کروناویروس جدید  2019را
شناسایی کنند .کروناویروسها خانواده بزرگی از ویروسها هستند
که میان حیواناتی مانند شترها ،گربهها و خفاشها دیده میشوند.
تجزیهوتحلیل ژنتیکی ویروس جدید فعلی در جریان است تا حیوان
منبع ویروس را مشخص کند.
کروناویروس دیگر موسوم به سارس که در سال  2002میالدی ظاهر
و سبب بیماری انسان شد ،از گربههای چینی منشاء گرفته بود ،در
حالی که کروناویروس خاورمیانه مرس که در سال  2012میالدی
ظاهر و سبب بیماری انسان شد ،از شتر منشاء گرفت.
سوال  :3ویروس جدید کرونا چگونه منتشر میشود؟
پاسخ :احتماال ویروس ابتدا از یک منبع حیوانی در چین منتقل
شده باشد ولی هماکنون انتقال آن به صورت انسان به انسان است.
سوال :4آیا کروناویروس جدید  2019مانند سارس و مرس است؟
پاسخ :نه ،کروناویروسها خانواده بزرگی از ویروسها هستند که
بعضی از آنها برای انسان و بعضی دیگر برای حیوانات بیماریزا
خواهند بود .کروناویروس جدید مانند عوامل ایجاد بیماری سارس
و مرس نیست .در هر حال تجزیهوتحلیلهای ژنتیکی در آزمایشگاه
نشان داده این ویروس از ویروسی شبیه سارس (احتماال در خفاش)
نشأت گرفته است .تحقیقات در این زمینه ادامه دارد .اطالعات درمورد
این بیماری به سرعت در حال افزایش است و به محض دسترسی به
اطالعات جدید ،در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

اصول پیشگیری

سوال  :5چگونه خود را در برابر این ویروس محافظت کنیم؟
پاسخ:درحالحاضرمانندویروسهایسرماخوردگی،واکسنیبرای
پیشگیری از این بیماری وجود ندارد .بهترین راه پیشگیری ،خودداری
از تماس با ویروس؛ یعنی تماس نزدیک با افرادی است که عالئم
سرماخوردگی دارند و دارای سابقه سفر به چین در  2هفته گذشته
هستند .البته وزارت بهداشت توصیه میکند مردم همواره موازین
پیشگیری از انتشار بیماریهای تنفسی را رعایت کنند که عبارتند از:
 شستشوی مکرر و درست دستها با آب و صابون به مدت 30
تا  40ثانیه بهخصوص بعد از رفتن به سرویس بهداشتی ،پیش از
غذا خوردن ،بعد از تمیز کردن بینی ،عطسه و سرفه (درون دستها)
 اگر آب و صابون به راحتی در دسترس نیست ،از محلولهای
بر پایه الکلی ضدعفونی دست استفاده کنید.
 اگر دستها به وضوح کثیف هستند ،همواره از آب و صابون
استفاده کنید.
ازتماسدستهایشستهنشدهباچشم،بینیودهانخودداریکنید.
ازتماسنزدیکباافرادیکهعالئمسرماخوردگیدارند،خودداری
کنید (حفظ فاصله حداقل  1-2متر ،خودداری از روبوسی ،در آغوش
گرفتن و دست دادن)
 در صورت داشتن عالئم سرماخوردگی در منزل استراحت کنید.
 هنگام عطسه و سرفه ،دهان و بینی خود را با هر وسیله ممکن
بپوشانید (دستمال کاغذی ،آستین لباس یا ماسک جراحی معمولی).
این عمل مانع پرتاب قطرات آلوده روی صورت سایر افراد یا سطوح
و آلودگی آنها میشود و چرخه انتقال بیماری را قطع میکند.
 بعد از استفاده از ماسک یا دستمال آنها را در کیسه نایلونی بیندازید
و در کیسه را گره بزنید و داخل سطل زباله بیندازید.
 سطوح و اشیایی را که در معرض تماس مکرر با دستها هستند
(مانند دستگیرهها) با استفاده از اسپریها یا پارچههای آغشته به مواد
ضدعفونیکننده (برای سطوح مقاوم وایتکس و برای سطوح حساس
الکل  70درجه) به صورت مکرر تمیز و ضدعفونی کنید.
سوال  :6راه درمان این بیماری چیست؟
پاسخ :در حال حاضر هیچ نوع ضدویروس اختصاصی برای
کروناویروس جدید  2019وجود ندارد.
با توجه به اینکه در حال حاضر از هر  10بیمار مبتال  9نفر دچار
عالئم خفیف در حد سرماخوردگی میشوند (عمدتا تب و سرفه
به عنوان عالئم اصلی به اضافه عالئم نوعی مثل آبریزش ،سردرد،
احساس خستگی یا کوفتگی) ،افرادی که مبتال به این بیماری شدهاند
باید از درمانهای حمایتی و عالمتی مثل استراحت در منزل ،مصرف
مایعات فراوان مثل سوپ و آب مرکبات و مسکنهای تببر استفاده
کنند .در موارد شدید بیماری که نیاز به بیمارستان دارند (عالوه بر
تب و سرفه عالئم دشواری تنفس مثل تنگینفس نیز به عالئم اضافه
میشود) درمانها توسط کادر درمانی در بیمارستان انجام میشود.
افرادی که فکر میکنند با بیماران مبتال به کروناویروس تماس نزدیک
داشتهاند(درحالحاضرمنظورازبیمار،افراددچارعالئمسرماخوردگی
است که در  2هفته گذشته به چین مسافرت داشتهاند) الزم است به
نزدیکترین مرکز بهداشتی -درمانی یا پزشک مراجعه کنند.
سوال  :7در صورت احتمال تماس نزدیک با بیماران مبتال به
کروناویروسچگونهخودراازابتالمحافظتکنیم؟نحوهپیشگیری
از انتشار ویروس در منازل و خوابگاهها چیست؟

حالت اول :بیماران دچار عالئم خفیف بیماری که نیاز به بستری
در بیمارستان ندارند (اعم از موارد قطعی یا مشکوک به بیماری)
حالت دوم :بیماران دچار عالئم شدید بیماری که در بیمارستان
بستری بودهاند و ابتالی آنها به بیماری قطعی شده و بعد از بهبود
وضعیت جسمانی از بیمارستان ترخیص شده و به منزل رفتهاند.
پاسخ :باید بدانیم تنها پزشکان و کارکنان بهداشتی میتوانند کسی را
که دچار عالئم بیماری است دقیقا بررسی و مشخص کنند که وی
نیاز به بستری در بیمارستان دارد یا اینکه درمان و جداسازی وی
میتواند در منزل انجام شود .چنانچه پزشک توصیه کند بیمار نیاز
به بستری در بیمارستان ندارد ،وی توسط مرکز بهداشت شهرستان
مسوول تحت نظر قرار میگیرد .ضمنا بیمار باید در زمان استراحت
در منزل موازین پیشگیری را رعایت کند تا زمانی که مرکز بهداشت
شهرستان (یا استان) به وی بگویند میتواند به فعالیتهای روزمره
خود بازگردد .رعایت این توصیهها ضروری است:
 .1در منزل بمانید (یا اتاق مخصوص در خوابگاه) ،مگر اینکه برای
مراجعه به پزشک خارج شوید.
 .2فعالیتهای خود در خارج از منزل را محدود کنید ،به استثنای
زمانی که نیاز به مشورت با پزشک دارید- .به محل کار ،دانشگاه
(مدرسه) یا اماکن پرازدحام عمومی نروید .از وسایل نقلیه عمومی،
تاکسیهای تلفنی یا عمومی استفاده نکنید.
 .3در زمان استراحت در منزل (خوابگاه) خود را از دیگران جدا کنید.
 تا حد امکان در منزل (خوابگاه) ،در اتاق اختصاصی و دور از
سایریناستراحتکنید.همچنینتوصیهمیشوددرصورتدسترسی،
توالت بیمار از سایرین جدا باشد.
 پیش از ویزیت پزشک ،ترجیحا با وی تماس بگیرید.
 اگر وقت مالقات پزشک دارید ،او را از احتمال ابتالی خود به
کرناویروس جدید مطلع کنید .این موضوع به پزشک یا همکاران
وی کمک میکند اقدامات احتیاطی الزم برای ممانعت از تماس
نزدیک شما با سایر بیماران و کارکنان را انجام دهید (مثال اتاق
انتظار ویژه برای شما فراهم شود و کادر درمانی را از اتخاذ موازین
احتیاطی الزم مطلع کنید)
 ماسک معمولی(ترجیحا ماسک یکبار مصرف) بپوشید.
زمانیکهسایریناطرافشماهستند(درصورتاستفادهازوسیلهنقلیه
عمومی یا تاکسی) و همچنین پیش از ورود به مرکز بهداشتی -درمانی
یا مطب پزشک ،توصیه میشود ماسک جراحی بپوشید .اگر پوشیدن
ماسک جراحی برای شما دشوار است (در صورتی که تنفس را برایتان
دشوارمیکند) ،توصیه میشود افرادی که با شما زندگی میکنند در
اتاق دیگری باشند و زمانی که وارد اتاق خصوصی شما میشوند
از ماسک استفاده کنند.
 .4هنگام عطسه و سرفه ،دهان و بینی خود را بپوشانید.
برای این کار از دستمال کاغذی استفاده کنید ،پس از استفاده ،دستمال
کاغذی را داخل سطل زباله حاوی کیسه زباله (ترجیحا پدالدار)
بیندازید .سپس دستهایتان را با آب و صابون بشویید (حداقل 30
ثانیه) .اگر آب و صابون در دسترس نیست ،فوری دستهایتان را با
محل ولهای ضدعفونی دست حاوی الکل  70درجه تمیز کنید ،به
نحوی که تمام سطوح دست به محلول آغشته شود و تا خشک شدن
کامل دستها آنها را به همدیگر بمالید .اگر دستها به طور واضح
کثیف هستند ترجیحا از آب و صابون استفاده کنید.
 دیگران از استفاده از وسایل خصوصی شما خودداری کنند .از
ظرف غذاخوری ،وسایل غذاخوری ،لیوان ،فنجان ،حوله ،تخت
مورد استفاده توسط سایر افراد منزل (خوابگاه) استفاده نکنید .بعد
از استفاده از این وسایل ،توصیه میشود آنها را به دقت با مواد
شوینده و آب بشویید.
 عالئم بیماری خود را تحت نظر بگیرید .اگر عالئم شما در حال
بدتر شدن است ( عالئم دشواری تنفس مثل تنگینفس به عالئم
تب و سرفه اضافه شده) فوری به پزشک مراجعه کنید .مجدد قبل از
ویزیت پزشک وی را از ابتال یا تحتنظر بودن با شک کروناویروس
جدید  2019مطلع کنید .قبل از وارد شدن به مرکز بهداشتی درمانی یا
مطب ،یا ماسک جراحی بپوشید .این اقدامات به ارائهکنندگان خدمات
درمانی کمک میکند تا از ابتال یا تماس نزدیک سایر بیماران باشما پیشگیری کنند .پزشک وظیفه دارد در این مواقع مرکز بهداشت
شهرستان /استان را با تلفن مطلع کند (گزارشدهی تلفنی) .بیمارانی
که تحتنظر مرکز بهداشت یا خودمراقبتی قرار گرفتهاند باید در

پیگیری روند عالئم خود به طور دقیق در تماسهای تلفنی مرکز
بهداشتیاحینمراجعهکارشناسانبهداشتی-درمانیهمکاریکنند.
 جداسازی اختیاری در منزل را خاتمه دهید .یبمارانی که ابتالی
آنها به کروناویروس جدید  2019قطعی شده ،باید درمنزل بمانند
تا زمانی که خطر انتقال به سایر افراد کاهش یابد .تصمیم درمورد
خاتمه دوره اقامت در منزل به صورت موردی و مشورت با مرکز
بهداشت شهرستان /استان اتخاذ میشود .اطالعات فعلی درمورد این
بیماری جدید محدود است بنابراین جداسازی و اقامت اختیاری در
منزل اقدام احتیاطی حاصله از تجربیات ناشی از کنترل همهگیری
کروناویروسهای قبلی مثل مرس و سارس است.
سوال  :8آیا وزارت بهداشت ،کاربرد ماسک در اماکن عمومی را
به منظور پیشگیری از گسترش بیماری در جامعه توصیه میکند؟
پاسخ :یادآوری این نکته ضروری است که ماسک  N95مخصوص
مراکز درمانی است و در اماکن عمومی کاربرد ندارد .کاربرد ماسک
معمولی جراحی توسط افراد دچار عالئم سرماخوردگی میتواند
نقشی معادل پوشاندن دهان و بینی حین عطسه و سرفه داشته باشد
و از پرتاب قطرات آلوده به سمت صورت افراد سالم یا روی سطوح
پیشگیری کند .افراد سالمی که احتمال تماس نزدیک با افراد سالخورده
را دارند ولی از رعایت پوشش دهان و بینی توسط فرد بیمار حین
عطسه و سرفه وی اطمینان ندارند ،ممکن است با پوشیدن ماسک
معمولی ،دهان و بینی خود را در برابر ورود قطرات آلوده پرتابشده
از سمت فرد دچار عالئم سرماخوردگی محافظت کنید(ماسک طبی
معادل همان ماسک جراحی معمولی است).

اطالعات پزشکی

سوال :9عالئم و عوارض بیماری کروناویروس جدید 2019
چیست؟
پاسخ :عالئمی که تاکنون درباره این بیماری گزارش شده شامل
بیماری تنفسی خفیف تا شدید مشابه عالئم سرماخوردگی است.
عالئم اصلی بیماری تنفسی خفیف تب و سرفه است و در شکل
شدید بیماری عالوه بر تب و سرفه ،دشواری تنفسی(تنگی نفس)
مشابه ذاتالریه نیز دیده میشود.
سوال  :10آیا من باید از نظر کروناویروس جدید  2019آزمایش
بدهم؟
پاسخ :چنانچه شما تب و عالئم تنفسی؛ یعنی سرفه یا تنگی نفس
را طی  14روز پس از مسافرت به چین پیدا کردید باید با پزشک
مشورت کرده و سابقه مسافرت اخیر خود یا تماس نزدیک با فرد
عالمتدار در زمان مسافرت را به وی یادآوری کنید .همچنین اگر
تماس نزدیک با کسی داشتهاید که به تازگی مسافر چین بوده،
این مورد را نیز به پزشک بگویید .این پزشک شماست که در
مشورت با مرکز بهداشت استان مشخص خواهد کرد که آیا شما
به نمونهگیری نیاز دارید یا نه؟
سوال  :11نحوه انجام تست تشخیصی از نظر کروناویروس جدید،
برای یک بیمار چگونه است؟
پاسخ :در حال حاضر ،تست آزمایشگاهی از نظر این ویروس در دو
مرکز تشخیصی مورد تایید وزارت بهداشت انجام میشود.
زمانی که مرکز بهداشت شهرستان /استان بیمار مشکوک را تحتنظر
میگیرند ،فوری مورد را به مرکز هدایت عملیات پاسخ به همهگیری
در وزارت بهداشت ( )PublicHealthEOCمستقر در مرکز مدیریت
بیماریهای واگیر گزارش میکنند تا مشخص شود آیا نمونهگیری از
بیمار ضرورت دارد یا نه؟ با راهنمایی آن مرکز ستادی ،مرکز بهداشت
شهرستان /استان نمونهگیری ،قرار دادن نمونه در شرایط مناسب و
انتقال درست نمونه به آزمایشگاههای تعیینشده را انجام میدهند.
این کار در خارج از ساعات اداری یا تعطیالت نیز جریان دارد.

وضعیت فعلی و سواالت مرتبط با نظام پزشکیکشور

سوال  :12خطر ابتال به کروناویروس  nCoVرا در ایران چگونه
کنترل کنیم؟
پاسخ :شرایط بیماری در جهان به سرعت در حال تغییر است و الزم
استبهاطالعیههاوبهروزرسانیهایوزارتبهداشتدراینخصوص

سوال  :13آیا خطر ابتال به کروناویروس  nCoVدر نتیجه واردات
بستهها و کاالهای چینی وجود دارد؟
پاسخ :برای پاسخ به این سوال باید از تجربیات سارس و مرس که
همخانواده ویروس جدید هستند ،بهره گرفت .به طور کلی به علت
قابلیتبقایضعیفوکوتاهمدتکروناویروسهارویسطوح،احتمال
بسیار کمی وجود دارد بستهها و کاالها سبب انتقال ویروس شوند
زیرا روزها یا هفتهها طول میکشد تا این اقالم به کشور برسند و در
دمای محیط این ویروس در مدت کوتاهی غیرفعال میشود .به طور
کلی کروناویروسها در تقریبا همه موارد از طریق قطرات تنفسی
آلوده (دفعشده با عطسه و سرفه) منتقل میشوند .در حال حاضر،
شواهدی در دست نیست که کروناویروس جدید از طریق کاالهای
وارداتی به کشورهای جهان وارد شده باشد.
مسافرت
سوال  :14آیا مسافرت به چین یا سایر کشورها که کروناویروس
جدید  2019در آنها دیده شده ،بیخطر است؟
پاسخ :در حال حاضر توصیه وزارت بهداشت این است که از سفرهای
غیرضروریبهچینخودداریشود.باتوجهبهگسترشاینهمهگیری
و تغییر رفتار بیماری ،همواره باید به توصیههای مسافرتی وزارت
بهداشت در رابطه با این بیماری توجه کنید.
سوال  :15اگر به تازگی به چین مسافرت کرده و عالئم بیماری را
پیدا کردهایم ،چکار باید بکنیم؟ آیا خطری ما را تهدید میکند؟
پاسخ :اگر طی  2هفته گذشته مسافر چین بوده و بعد از بازگشت
به کشور عالئم تب ،سرفه یا دشواری تنفس پیدا کردهاید ،توصیه
میشود اقدامات زیر را انجام دهید:
 فوری به پزشک مراجعه کنید ،خواهشمند است قبل از آنکه به
مطب پزشک یا اورژانس بیمارستان یا مرکز بهداشتی -درمانی مراجعه
کنید ،وی را از سابقه مسافرت اخیر به چین و عالئم خود مطلع کنید.
 از تماس نزدیک با دیگران بپرهیزید.
 تا زمانی که بیمار هستید از مسافرت دوباره خودداری کنید.
 هنگام عطسه یا سرفه ،جلوی دهان و بینی خود را با دستمال
کاغذی یا آستین لباس خود ( و نه با دستها) بپوشانید.
 دستهایتان را به طور مکرر با آب و صابون (حداقل  30ثانیه)
بشویید تا از انتشار ویروس به دیگران پیشگیری شود .اگر آب و
صابون در دسترس نیست ،از محلول ضدعفونیکننده دست که حاوی
الکل 70درجه باشد ،استفاده کنید.
کروناویروس جدید  2019و حیوانات
سوال  :16آیا حیوانات یا فراوردههای حیوانی وارداتی از چین
ما را تهدید میکنند؟
پاسخ :در حال حاضر شواهدی در دست نیست که حیوانات و
فراوردههای حیوانی وارداتی از چین خطر انتشار بیماری در سایر
کشورها ایجاد کنند .البته با توجه به حصول سری ع اطالعات در این
روزها در صورت تغییر وضعیت اطالعرسانی الزم از طریق وزارت
بهداشت انجام خواهد شد.
سوال  :17آیا من باید درمورد حیوانات خانگی و سایر حیوانات
و خطر انتقال کروناویروس جدید  2019نگران باشم؟
پاسخ :در حالی که به نظر میرسد ویروس از یک منبع حیوانی
پدیدآمده باشد ،در حال حاضر بیماری به صورت انسان به انسان
منتقل میشود .وزارت بهداشت توصیه میکند در صورت اجبار به
مسافرت به چین ،از تماس با حیوانات زنده و مرده خودداری کنید
اما دالیل علمی وجود ندارد که فکر کنید هر نوع حیوان وحشی یا
خانگی در کشور ممکن است منبع عفونت کروناویروس جدید باشد.
سوال  :18اگر عالئم بیماری تنفسی داشته باشم ،آیا باید از تماس
با حیوانات خانگی و سایر حیوانات خودداری کنم؟
پاسخ :زمانی که بیمار هستید از دست زدن به حیوانات خانگی و سایر
حیوانات خودداری کنید .اگر چه تاکنون گزارشی از انتقال بیماری
کروناویروس جدید از انسان به حیوانات وجود ندارد ،چند نوع
کروناویروس وجود دارد که میتوانند سبب بیماری در حیوانات شده
و از آنها به سایر حیوانات و انسان منتقل شوند .تا زمانی که اطالعات
دقیقی در این مورد به دست بیاید ،افراد مبتال به کروناویروس باید
از تماس نزدیک با حیوانات خودداری کرده و در صورت نزدیک
بودن به حیوانات ،باید از ماسک جراحی استفاده کنند.
منبع :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت
مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
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ویژهنامه کروناویروس

شماره هفتصدوچهلوچهار هشت اسفند نودوهشت

نکتههای روانشناختی در زمان همهگیری کرونا

اضطراب کرونا ،مخربتر از ویروس کرونا
ظهور نوعی جدید از
دکتر علی فیروزآبادی
ویروس کرونا در ووهان
روانپزشک ،دانشیار دانشگاه
چینوگسترشآندرخارج
علومپزشکی شیراز
ازمرزهایاینکشورموجی
از نگرانی و اضطراب را در
مورد ابعاد این همهگیری و تبعات آن به وجود آورده که تاثیر آن بر

سالمت روانی افراد دستکمی از پیامدهای مستقیم خود بیماری ندارد.
در هر بالی زیستی از این قبیل ،ترس و هراس ،نداشتن قطعیت ،ابهام
و انگزنی از جمله پدیدههای شایع هستند و بهعنوان موانعی در برابر
مداخالت مناسب درمانی عمل میکنند .در مراحل ابتدایی واقعهای
از این نوع واقعیتها هنوز روشن نیست و پرسشهای زیادی ذهن
متخصصان و جامعه را درگیر میکند؛ چه تعدادی مبتال شدهاند؟ میزان

خبرنگاراننقشمهمیدرانتقالاضطراببهجامعه
دارندوشواهدحاکیازاینهستندکههرچهآنهااز
واقعهدورترنگهداشتهشوند،احتمالفاجعهسازی
واقعه از سوی آنها بیشتر میشود .سیاستگذاران
گاهی به این نتیجه میرسند که برای جلوگیری
از گسترش هراس در جامعه برخی واقعیتها
را پنهان کنند .این مساله میتواند به گسترش
شایعات مخرب دامن بزند .سیاست جداسازی
و قرنطینه به احساس نداشتن کنترل و زندانی
بودن دامن میزند و اگر فرد از خانواده خود جدا
افتادهباشد،ایناحساستشدیدمیشود.دراعمال
سیاستی جداسازی افراد مبتال که گاهی ابعادی
وسیعرادربرمیگیرد،سوداحتمالیچنیناقدامی
باید در برابر عوارض و تبعات آن سنجیده شود.
پیامدهای اضطراب ابتال به بیماری
گسترش اضطراب به حساسیت افراد نسبت به
عالئم بدنی خود دامن میزند و میتواند باعث
شود برای عالئم خفیفی که در حالت عادی
توجهی به آن نداشتند ،به پزشک و بیمارستان
مراجعه کنند و این باری اضافی بر دوش سیستم
بهداشتی -درمانی تحمیلکند.
جنبهمهمدیگرنگاهتوأمباانگافرادجامعهنسبت
به افراد تحتقرنطینه یا ساکن در شهرهای آلوده
است .هر فردی که از شهر و منطقه آلوده میآید
لزوما مبتال نیست یا حتی در صورت آلودگی
قرار نیست در معرض رفتارهای توأم با تبعیض و
تحقیرآمیزدیگرانقرارگیردامااینپدیدهایاست
که در چنین مواردی مشاهده میشود و میتواند
به احساس گناه در افراد در معرض منجر شود.
در مراحل اولیه گسترش ویروس سارس
هم آنفلوانزا و
مختلف و متعدد روانشناختی
گروه وسیعی از عالئم روانپزشکی از
هم کرونا از طریق تماس
قابلپیشبینی هستند و میتوانند
قبیلافسردگی،اضطراب،حملههای
روزمره بهواسطه لمس ،سرفه یا
باعث بروز مشکالت حاد در
هراس ،بیقراری ،روانپریشی
عطسه منتقل میشوند .به توصیههای
و حتی خودکشی مشاهده
برخی افراد شوند یا در
پیشگیرانه مقامات مسوول به دقت عمل کنید،
شد .مراقبان بهداشتی،
افرادی که پیش از این
بیآنکه دچار وسواس بیش از حد شوید .اگر بیمار
پرستاران و پزشکانی که
به عالئم خفیف مبتال
هستید ،در خانه بمانید و بیرون نروید .اگر بیمار
بودهاند،بهبروزاختالالت
درامردرمانمشارکتدارند
نیستید ،دستان خود را مرتب و منظم بشویید.
حادی که نیازمند توجه
هم مستعد ابتال به بیماری
از آب نسبتا داغ استفاده کنید و مایع
روانپزشکی هستند ،منجر
و هم در معرض مشکالت
ضدعفونی و صابون به اندازه
شوند .در ادامه به برخی از این
روانشناختی هستند .آنها همچنین
مناسب به کار بگیرید
واکنشهای شایع اشاره میشود:
درهراسازانتقالبیماریبهنزدیکانخود
واکنشهایاضطرابی:ترسودلهرهدائمی
بهسرمیبرند.همبیمارانوهممراقباننیازمند
که گاهی با حملههای هراس همراه میشود،
دریافت خدمات بهداشت روان از سوی گروهی
وجود فرد را دربرمیگیرد .او گاهی احساس
متشکلازروانپزشکان،روانشناسانبالینیوروان
میکند دنیا در حال رسیدن به پایان خود است.
پرستاران هستند و آنهایی که عالئم قابلتوجه
بیخوابی،تپشقلب،دلبههمخوردگی،احساس
دارند،بایددرمانهایاختصاصیدریافتکنند.این
تنگی نفس ،تعریق ،سرد و گرم شدن از عالئم
افرادمرتببایدازنظربروزعالئماختاللهایروان
پیگیری شوند .اطالعات مرتبط با بیماری
شایع بدنی همراه با اضطراب هستند .در
حالتاضطرابیتلقینپذیریافرادباال
مرتب باید بهروز شوند تا مانع گسترش
میرودومستعدپذیرشهرشایعه
اضطراب و شایعات برخاسته از
یا توصیهای میشوند و این حال
بیخبری و ابهام شوند .خدماتی از
میتواند برای سالمت جسمی و
قبیلبرنامههایتلفنهمراهمیتوانند
روانی فرد مخرب باشد.
نقش مشاوره و راهنمایی برای بیماران و
افسردگی:افراددچارحسبیپناهی،ناتوانی
خانوادههای آنها ایفا کنند.
و درماندگی میشوند .احساس میکنند در برابر
قدرتی قرار گرفتهاند که برای مقابله با آن کاری از
واکنشهای شایع روانشناختی
دستشان برنمیآید .این حس حتی میتواند باعث
در همهگیریهایی از این نوع ،بروز واکنشهای

مرگومیر آن چقدر است؟ دوره کمون آن تا چه زمانی میتواند باشد
و تا چه اندازه باید نگران بود؟ آیا بستن مرزها اقدامی درست برای
جلوگیری از گسترش بیماری است؟ لوازمی مثل ماسک تا چه حد مانع
ابتال به بیماری میشود؟
صرفنظر از اقدامهایی که برای کنترل بیماری انجام میشود و میزان
موفقیت این اقدامها ،آثار روانشناختی آنها اجتنابناپذیر هستند.

پیدایشفکرخودکشیدرفردشود.دادناطالعات
روشنوقابلاعتمادازسویسیاستگذاراننقشی
مهمدرکاهشدرماندگیافراددارد.درچنینفضایی
افراد نیازمند اتکا به منابعی هستند که حس اعتماد
را در آنها تقویت کند.
خودبیمارانگاری و رفتارهای وسواسی :فرد به
شکلیافراطیواغراقگونهبهبدنوسالمتخود
توجه میکند و کوچکترین حالت و عالمت
را زیر ذرهبین قرار میدهد .این مساله ذهن را
به شدت مشغول میکند و مانع عملکرد موثر
فرد میشود .این وسواس به نزدیکان و خانواده
نیز منتقل میشود که میتواند به ایجاد تنش در
روابط بین فردی منجر شود.
روانپریشی:دربرخیافرادعالئممیتوانندشدت
بگیرند ،به گسسته شدن ارتباط آنها با واقعیت
منجر شوند و به رفتارهایی دامن بزنند که سالمت
فرد و دیگران را به شدت درمعرض تهدید قرار
دهد؛ مثال واکنش خشمگینانه فردی که مسووالن
را عامل شیوع بیماری میداند میتواند به بروز
رفتارهای تهدیدآمیز نسبت به جامعه بینجامد.

توصیههایی برای کاهش هاله
اضطراب و ترس همهگیری

خطر را بزرگ نکنید:مغزمانسبتبهمحرکهای
تازه و ناشناخته حساس و گوشبهزنگ است و
آن را اغراقگونه ارزیابی میکند .این کار ارزشی
تکاملی برای ما دارد .بهتر است صدای برخاسته

از خشخش برگها را به پلنگی که کمین کرده
نسبت دهیم تا صدای باد چون اگر درنهایت
بفهمیم که پلنگی در کار نبوده ،زیان نمیکنیم
اما اگر آن را به باد نسبت دهیم و پلنگی در کار
باشد جان خود را از دست میدهیم .برعکس،
محرکهای روزمره تکرارشونده کمتر توجه ما را
به خود جلب میکنند .باید بدانیم که از نظر آماری
احتمال مرگومیر در حوادث رانندگی نسبت به
فوت شدن در اثر ابتال به کرونا بسیار باالتر است
اما ویروس جدید محرکی ناشناخته و تازه است
و واکنش اضطرابی بیشتری نسبت به محرکهای
خطرناکروزمرهایجادمیکند.آنفلوانزایمعمولی
مسوول بروز  ۱۵میلیون عفونت ۱۴ ،هزار بستری
و  8هزار و  200مرگ فقط در همین فصل در
آمریکا بوده است .در مقایسه ،ویروس کرونا تا به
حال موارد بسیار کمتری را در سراسر جهان مبتال
کرده است .آنفلوانزا بسیار شایعتر است و تعداد
زیادتری مرگومیر در هر سال ایجاد میکند ،در
حالیکه ویروس کرونا میتواند کشندهتر باشد
اما گستردگی ابتالی آن به اندازه آنفلوانزا نیست.
اقدامهای طبیعی و سالم پیشگیرانه انجام دهید:
هم آنفلوانزا و هم کرونا از طریق تماس روزمره
بهواسطه لمس ،سرفه یا عطسه منتقل میشوند.
به توصیههای پیشگیرانه مقامات مسوول به دقت
عمل کنید ،بیآنکه دچار وسواس بیش از حد
شوید .اگر بیمار هستید ،در خانه بمانید و بیرون
نروید .اگر بیمار نیستید ،دستان خود را مرتب و

منظم بشویید .از آب نسبتا داغ استفاده کنید و مایع
ضدعفونیوصابونبهاندازهمناسببهکاربگیرید.
در اتومبیل لوازم ضدعفونیکننده داشته باشید،
تماس نزدیک با دیگران را محدود کنید ،سیستم
ایمنی خود را سرحال و سالم نگه دارید .یادتان
باشد رژیم غذایی و خواب متعادل به عملکرد
مناسب این سیستم کمک میکند و ورزش و
تحرک بدنی ،بهخصوص در فصل زمستان ،در
باال بردن قدرت مقاومت شما تاثیر بسزایی دارد.
افراطیبهرسانههاوخبرهامراجعهنکنید:ازمنابع
رسمیومعتبربرایکسباطالعاتاستفادهکنید.
بازار داغ شایعات که در چنین مواردی رونق پیدا
میکند ،به هراس و سردرگمی شما دامن میزند.
فضای مجازی تیغی دولبه است که میتواند به
کاهش یا افزایش اضطراب منجر شود.
از مهارتهای تطابقی گذشته خود استفاده
کنید :فرقی ندارد که اضطراب از چه برمیخیزد،
اقدامهایی که در گذشته مفید بودهاند اکنون نیز
میتوانندبهکاربیایند.صحبتکردنبایکدوست
مورد اعتماد ،انجام تمرینهای تنآرامی ،نوشتن،
گوش دادن به موسیقی ،قدمزدن ،کوهنوردی و...
میتوانند به تعادل روانی شما کمک کنند.
به یاد بیاورید همهگیری از این نوع هرازگاه
در دنیا رخ داده است .هرچند ترسناک به نظر
میرسد ،احتمال واقعی برای مبتال شدن شما
در صورت توجه به توصیههای پیشگیرانه و
بهداشتی بسیار اندک است.

s a l a m a t

www.salamat.ir
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آیا میتوان هنگام همهگیری ویروس کرونا به آرایشگاهها و مراکز زیبایی مراجعه کرد؟

کرونا و اقدامات زیبایی

انجامدهنده کار و مراجعهکننده به
آرایشگاه باید ماسک بزنند

دکتر محمدرضا قاسمی
متخصص پوست و دانشیار دانشگاه
علو م پزشکی ایران

کارکنانی که در آرایشگاه کار میکنند باید از نظر
جسمی سالم باشند و اگر عالئمی از بیماری
دارند فوری به پزشک مراجعه کنند .ضدعفونی
کردن دستها قبل و بعد از خدمترسانی
به مشتریان الزامی است .همچنین الزم است
مدیریت سالن به این مسائل توجه داشته باشد
و دمای بدن مشتریان خود را قبل از ورود به
سالن اندازهگیری کند تا اگر فردی  37/5درجه
تب دارد یا دچار عالئمی مثل سرفه و عطسه و
تنگی نفس است وقت مجدد بگیرد.
در صورتی که برای اقدامات آرایشی یا پزشکی
به مراکز زیبایی مراجعه میکنید ،توجه داشته
باشید هم فرد انجامدهنده کار و هم مراجعهکننده
هر دو باید هنگام کار از ماسک و دستکش
استفاده کنند .این بیماری از طریق ذرات هوایی
و تنفسی و تماس مخاطی منتقل میشود .اگر
متوجه شدید آرایشگر شما عالئمی از بیماری
دارد یا دستان خود را نشسته ،فوری از او
بخواهید به این مسائل رسیدگی کند .داشتن
ماسک ،پوشیدن دستکش و شستن دستها
از الزامات است.
تماس با بافتهای مخاطی مانند چشم ،دهان
و لثه در دندانپزشکی و ،...باعث تسریع انتقال
بیماریمیشودبنابراینتاجایممکنبایدهنگام
کار از بروز التهاب در مخاط پیشگیری کرد.

با توجه به شیوع بیماری کرونا و تبعاتی که
برای سالمت بیماران ایجاد کرده ،الزم است
تمام افراد نسبت به برخی نکات هوشیارانهتر
عمل کنند .در علم پزشکی پیشگیری مقدم
بر درمان است بهویژه در مورد این ویروس
جدید که هنوز درمان و راهکار کارسازی
برای آن پیدا نشده است.
یکی از پرسشهایی که با توجه به نزدیک شدن
ایام نوروز برای مردم مطرح شده این است
که آیا میتوانند برای انجام اقدامات زیبایی
به آرایشگاهها و مراکز زیبایی مراجعه کنند
یا نه و احتمال آلوده شدن در این مراکز تا
چه حد است؟ البته نیازی نیست برای انجام
کارهای زیبایی و مراجعه به آرایشگاه به دلیل
شیوع کرونا دچار وحشت شوید اما بهتر است
هوشیارانه عمل کنید و اقدامات پزشکی را
جدی بگیرید.

از تجمع بیمورد در آرایشگاهها و
مراکز زیبایی خودداری کنید

در حالی که وزارت بهداشت هنوز هیچ قانونی
برای سالنهای زیبایی تعیین نکرده ،به شدت
توصیه میشود مردم از حضور در مکانهای
شلوغ و تماس با افرادی که عالئم بیماری
را دارند اجتناب کنند .توجه داشته باشید در
سالنهای آرایش و در محلهای تجمع افراد
یا در مشاغلی که سر افراد به هم خیلی نزدیک
است ،مثال در آرایشگاهها ،دندانپزشکیها یا
مراکز لیزر پوست و ...این ویروس خیلی راحت
منتقل میشود .از اینرو ،توصیه بر این است
که با توجه به شرایط فعلی و تا زمان ثبات
شرایط از تجمع بیمورد در این مراکز پرهیز
شود .نشستن در اتاق انتظار یا در سالنهای
آرایش افراد را در معرض ابتال قرار میدهد.

کارهای پیشگیرانه بعد از آرایشگاه
 به هیچوجه با کفش وارد محیط منزل نشوید .این
کار حجم زیادی از میکروارگانیسمها را وارد فضای
خانه خواهد کرد.
 بالفاصله بعد از رسیدن به منزل ماسکتان را بردارید،
داخل نایلون بیندازید ،درش را ببندید و آن را داخل
سطل زباله بیندازید.
 دستهایتان را به خوبی با مایع دستشویی مناسب
بشویید.
 کیف و تلفن همراه شما میتواند آلوده شده باشد
بنابراین حتما آنها را با مواد ضدعفونیکننده مناسب
ضدعفونی کنید.
چنانچه کار اصالح سر انجام دادهاید ،بهتر است فوری
دوش بگیرید و سر و بدنتان را با مواد شوینده بشویید.

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای
دکتر رضا کریمیگرکانی
مصیبت وارده را به شما و همسرگرامیتان
تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از
درگاه خداوند منان طلب آمرزش و رحمت
واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر
مسئلت مینماییم.
امیرعباسفتاحزاده
هفتهنامهسالمت

چه افرادی بیشتر در معرض خطر هستند؟
افرادی که توان بدنی پایینی دارند ،مثل افراد سالمند یا افرادی که داروهایی برای سرکوب ایمنی میخورند ،مثل مبتالیان
به بیماریهای خودایمنی یا افراد مبتال به دیابت یا سیروزهای کبدی پیشرفته بیشتر در معرض ابتال به این بیماری
هستند و نیاز به مراقبت بیشتری دارند .نقص ایمنی احتمال ابتال به این بیماری را باال میبرد و سیر بیماری در این
افراد سریع تر و عالئم آن شدیدتر خواهد بود .تاکنون در رابطه با تظاهرات پوستی کرونا چیزی اعالم نشده است.
متاسفانه این بیماری درمان قطعی ندارد و نتیجه نهایی درمانها به توان و بنیه فرد و شدت ابتال بستگی دارد و اقدامات
پزشکی در تغییر پیامد موثر نیست .پس درمورد چنین بیماریهایی پیشگیری و رعایت بهداشت مهمتر است .من به
عنوان متخصص پوست توصیه میکنم کارهای زیبایی را تا زمانی که شرایط فعلی به ثبات برسد ،به تعویق بیندازید.

توجه داشته باشید در سالنهای
آرایش و در محلهای تجمع افراد یا
در مشاغلی که سر افراد به هم خیلی
نزدیک است ،مثال در آرایشگاهها،
دندانپزشکیها یا مراکز لیزر پوست
و ...ویروس کرونا خیلی راحت منتقل
میشود .از اینرو ،توصیه بر این
است که با توجه به شرایط فعلی و تا
زمان ثبات شرایط از تجمع بیمورد در
این مراکز پرهیز شود .زیرا نشستن
در اتاق انتظار یا در سالنهای آرایش
افراد را در معرض ابتال قرار میدهد

وسایل مورد استفاده در آرایشگاهها
باید مرتب ضدعفونی شوند

همانطور که اشاره شد ،رعایت بهداشت فردی،
شستن مکرر دستها با آب و صابون و استفاده از
ماسک درصورت داشتن عالئم تنفسی از جمله
سرفهوعطسهحرفاولرادرپیشگیریازبیماری
کرونا میزند .برای اطمینان از عدم انتقال ویروس
و حفظ سالمت مشتریان و کارکنان ،سالنهای
زیباییبایدمرتبدرحالضدعفونیکردنوسایل
و سطوحی باشند که افراد مختلف با آن در تماس
هستند .وسایلی مثل قیچی ،شانه ،انواع گیرهها،
موچین،پالترنگآمیزیو...بایدمرتبتمیزشود.
البته بهتر است افراد وسایل مخصوص و کیف
اصالح خودشان را به آرایشگاه ببرند تا از وسایل
شخصی خودشان استفاده شود .این موضوع از
نظر بهداشتی و پیشگیری از بیماریهای پوستی
از قبیل ابتال به رشک ،گال ،بیماریهای قارچی
و ...در همه ایام سال توصیه میشود .همچنین
بهتر است برای خشک کردن موهایتان بعد از
اصالح سر یا رنگ کردن موها از حولههای یکبار
مصرف استفاده کنید .انجامدهنده کار باید هنگام
کار با وسایل دستکش به دست داشته باشد و بعد
از اتمام کار دستکش و ماسکش را داخل نایلون
بگذاردودرشراببنددوسپسآنرادوربیندازد.
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ورزش در سالمت
دکتر احمد باقریمقدم
متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیاتعلمی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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حرف آخر

عکس و مکث

زهراسادات صفوی

کاش روسیاه نشویم

با ورزش سیستم ایمنیتان را تقویت کنید!
در بحث پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا و کنترل عالئم ،تقویت
سیستم ایمنی اهمیت باالیی دارد و ورزش در این میان بسیار کمک
کننده است.
افرادی که به طور منظم ورزشهای هوازی مثل پیادهروی و
دوچرخهسواری به مدت  30دقیقه با شدت متوسط انجام میدهند
سیستم ایمنیشان تقویت شده است .به همین دلیل توصیه میکنیم
افراد حتما برنامه منظم ورزشی داشته باشند.
در عوض ،تمرینهای شدید و بیش از یک ساعت در حد حرفهای
اثر معکوس بر سیستم ایمنی دارد و بهتر است ورزشکاران شدت
تمرینها را متعادل کنند تا در صورت ابتال به بیماری عالئم شدت
پایینتری داشته باشد.
افراد مبتالی دچار تب خفیف تا متوسط هم نباید ورزش کنند.
بیماران باید در منزل استراحت کنند و حتی تا چند روز بعد از قطع
تب ورزش را آغاز نکنند.
تنگی نفس ،خستگی و درد عضالت از دیگر عالئم بیماری است و
باید در این شرایط نیز ورزش را قطع کرد.
افرادی که احتمال دارد ناقل باشند باید از حضور در اماکن ورزشی
و عمومی و استفاده از وسایل مشترک خودداری کنند و تمرینهای
ورزشی را انفرادی انجام دهند.
حضور در اماکن ورزشی در حال حاضر به صالح نیست و استفاده
مشترک از وسایل ورزشی و استخرها میتواند سبب انتقال و همهگیری
بیماری شود .در صورت حضور در باشگاه باید وسایل ضدعفونی
شود و فرد بعد از ورزش دستهایش را ضدعفونی و حین ورزش
نیز از دستکش استفاده کند.
مسابقات و اردوهای ورزشی نیز فعال از نظر جامعه پزشکی باید به
حالت تعلیق دربیاید .راهکار در حال حاضر پیشگیری از همهگیری
است .تا زمانی که هنوز بیماری تشخیص داده میشود ،احتمال سرایت
وجود دارد و تا زمانی که وزارت بهداشت از به کنترل درآمدن بیماری
حرفی نزده ،شرایط باید همین گونه ادامه پیدا کند.

بهداشت
دکتر آراسب دباغمقدم
رئیس کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی و
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

مواد غذایی خریداری شده هم
به ویروس آلودهاند؟
ویروس کرونا جوانب ناشناخته بسیاری دارد و پاسخهای من نیز مستند
نیست اما شواهد نشان داده روشهای انتقال ویروس از طریق مخاط
بینی و چشم است .این ویروس روی سطوح برای طوالنیمدت زنده
میماند و این امکان نیز وجود دارد که روی مواد غذایی و میوهها بنشیند.
البته خوردن مواد غذایی به خودیخود سبب انتقال بیماری نمیشود،
مگر اینکه فرض کنید ظرف میوهای مقابل فرد بیماری قرار بگیرد
و روی آن عطسه و سرفه کند و بعد فرد دیگری به آن میوه دست
بزند و دستش را وارد چشم یا بینیاش کند .در این شرایط فرد مبتال
خواهد شد.
در مواد غذایی که پخته میشود نیز ویروس کامال از بین میرود.
در سایر مواد غذایی آلوده هم تاکنون گزارشی از انتقال ویروس به
واسطه مصرف مواد غذایی آلوده دریافت نشده است.

معرفیکتاب

بخشودن
در آخرين روزهاي سال جاري هستيم و يكي از مواردي كه
همواره در فرهنگ ما بهخصوص در پايان سال مورد تأكيد و
سفارش قرار مي گيرد ،فضيلت بخشش است.
بخشودن فضیلتی است که امروزه بسیار تبلیغ میشود .کتابهای
خودیاری و برنامههای تلویزیونی همه یکصدا این پیام را تکرار
میکنند که بخشودن کسانی که به ما بدی کردهاند ،بهترین کار
ممکن است و ادعاهای فراوانی درباره قدرت شفابخش بخشودن
و گذشت مطرح میشود اما کسانی که اشخاصی به آنها آسیبهای
جدی وارد کردهاند به درستی حس میکنند که این همه تبلیغ
بخشودن حاصل نگاهی سطحی است.
بخشودن همیشه کار مطلوبی به نظر نمیرسد ،مخصوصا وقتی
که فرد خاطی آسیبی جبرانناپذیر به ما وارد کرده باشد یا اصال
از کارش پشیمان نباشد.
ایوگارارد و دیویدمکناتون ،نویسندگان کتاب «بخشودن»
میکوشند در این کتاب به دو پرسش محوری درباره بخشودن
پاسخ دهند؛ نخست اینکه بخشودن و گذشت واقعا به چه معناست؟
یعنی وقتی کسی را که در حق ما بدی کرده میبخشیم ،دقیقا
چه میکنیم؟ و دوم اینکه بخشودن چه دالیلی دارد و چه عللی
میتواند ما را از بخشودن بازدارد؟
آنها با طرح مثالهایی واقعی
و مواردی مشهور میکوشند
به این بحث ،روشنی و
وضوح بیشتری ببخشند
و با تیزبینی فلسفی نشان
میدهند بخشودن بسیار
پیچیدهتر از آن چیزی
است که بسیاری از
مبلغانش تصور میکنند.
اين كتاب نوشته ایوگارارد
و دیوید مک ناتون ،ترجمه
خشايار ديهيمي و توسط
نشر گمان در  240صفحه
به چاپ رسيده است.

روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست
نه یکبار و نه ده بار که صد بار به ایمان و تواضع بنویسید
خدا هست و خدا هست و خدا هست.

تغذیه سالم
دکتر زهرا عبداللهی
متخصص تغذیه و رئیس دفتر
بهبود تغذیه وزارت بهداشت

بهترین الگوی غذایی برای پیشگیری از کرونا
همه افراد جامعه برای پیشگیری از ابتال به بیماریهای
تنفسی و کرونا ضروری است از الگوی غذایی
درستی پیروی کنند .بر اساس این الگوی غذایی
درست باید این موارد رعایت شوند:
 .1حتما خوراکیهای سرشار از ویتامینهای  C، Aو
 Dرا در برنامه غذاییتان داشته باشید .انواع مرکبات،
خانواده کلم ،شلغم ،فلفل سبز ،فلفل دلمهای ،هویج،
اسفناج،برگچغندر،کدوحلواییوسبزیهایبرگسبز
تیره باید بهصورت روزانه مصرف شوند زیرا سرشار
از ویتامینهای نامبرده هستند.
 .2برای تقویت سیستم ایمنی بدن باید روزی
 3واحد سبزی بهجز سبزیهای نشاستهای و

حداقل  2واحد میوه مصرف شود.
 .3هر روز همراه با غذا ،سبزی یا ساالد بهعالوه آب
لیموترش تازه یا آب نارج تازه استفاده کنید.
 .4همراه با غذاهای مختلف ،خوردن پیاز خام را که
سرشار از ویتامین  Cاست ،فراموش نکنید.
.5جهتکاهشالتهابوجلوگیریازتضعیفقدرت
سیستمدفاعیبدن،دراینروزهاازمصرففراوردههای
گوشتیمانندسوسیسوکالباس،فستفودهاوغذاهای
چرب و سنگین خودداری کنید.
 .6از خوردن غذاها و مایعات در مکانهایی که از نظر
بهداشتی مانند آبخوریهای عمومی یا غذافروشیهای
عمومی مورد اطمینان نیستند ،بپرهیزید.

 .7در صورتی که عالئم سرماخوردگی دارید ،از
غذاهای آبکی مانند آش یا سوپ همراه با آبلیموی
تازه و مایعات گرم استفاده کنید.
 .8در رژیم غذایی روزانه ،خوراکیهای مفیدی مانند
جوانه گندم ،جوانه ماش و جوانه شبدر را بگنجانید.
 .9میوههای فصل سرشار از آنتیاکسیدان مانند انار،
پرتقال توسرخ و گریپفروت را حتما مصرف کنید.
 .10جهت پیشگیری از کمبود آهن و روی در بدن
حتما حبوبات ،گوشتهای کمچرب ،شیر و لبنیات،
سبزیهای برگسبز تیره و انواع خشکبار را استفاده
کنید.اینخوراکیهامیتوانندباعثپیشگیریازکمبود
آهن و روی در بدن شوند.

جامعه سالم
دکتر احمد احمدیپور
روانپزشک و رواندرمانگر

همهگیری اضطراب کرونا
متأسفانه هر چند سال یکبار همهگیری بیماریهای
واگیردار ،دنیا را تحتتأثیر قرار میدهد و همواره
مرگومیر انسانها را به دنبال دارد .این بار نیز ویروس
کرونا شیوع پیدا کرده و دامنه انتشار آن کشور ما را نیز
دربرگرفتهومتأسفانهبامرگومیرتعدادیازهموطنانمان
همراه بوده است.
آنچه به سرعت خیلی بیشتر و فراتر از انتشار ویروس
ی شدن
افراد را درگیر خودش کرده ،سرعت همهگیر 
اضطراب ناشی از ابتال به بیماری است .خیلی از مردم
از ترس مبتال شدن ساعتها در روز مشغولیت ذهنی
دارند و بیشتر عملکردهایشان تحتتأثیر این ماجرا
قرار گرفته است .البته مطلع و گوش به زنگبودن
برای انجام اقدامهای سنجیده در مواقع ابتال و حتی
آموزشهای پیشگیرانه به افراد جامع ه بسیار سودمند
است ،ماجرا از جایی مشکلساز میشود که بیشتر از
ابتال به ویروس کرونا ،ترس از ابتال به آن آدمها را
زمینگیر و زندگیشان را مختل کند.
این هراس و وحشت همگانی بار دیگری به دوش
سیستمبهداشتیتحمیلخواهدکردزیراچهبساافرادی
که با کوچکترین نشانههای بیماری سرماخوردگی به
علت احتیاط بیش از اندازه یا ترس از ابتال به کرونا،
برای بررسی بیشتر و معاینه به مراکز بیمارستانی مراجعه
میکنند ،در حالی که اتفاقا در ازدحام و شلوغیچنین
اماکنی خود را بیشتر در معرض مواجهه با ویروس
قرار میدهند .از قدیم گفتهاند هر سرفهای سل نیست
و حال باید بگوییم هر تبی کرونا نیست و این نکته را
باید مدام به مردم گوشزد کرد .برای بهبود این اوضاع،
الزماستارگانهایذیربطمداماطالعرسانیهایروزانه

و آگاهیسازی عمومی داشته باشند تا افراد به جای
واکنشهای هیجانی حتی در صورت ابتال ،اقدامات
درست و سنجیده انجام دهند.

اما چه کنیم؟

 همه ما باید در برابر بیمار شدن خود یا سایر افراد
جامعه احساس مسوولیت داشته باشیم و نهتنها تالش
کنیم که درگیر بیماری نشویم ،بلکه به نوبه خود کوشش
کنیم دیگران را نیز مبتال نکنیم .این احساس مسوولیت
جمعی خود یکی از مهمترین ابزار پیشگیری از شیوع
خواهد بود.
اطالعرسانیدقیقوعاریازهرگونهشایعهوارعاب
میتواند اضطراب عمومی را کاهش دهد.
براساسنتایجمطالعاتانجامگرفته،هرنوعاسترس
یا اضطراب؛ چه به صورت حاد،چه مزمن میتواند
سیستم ایمنی افراد را دچار ضعف کند و احتمال ابتال
به بیماری را باال ببرد.
 شاید الزم است ،تالش کنیم با شرح واقعی ماجرا
اضطراب اضافی به جامعه تحمیل نکنیم تا الاقل سیستم
ایمنی خود را به علت اضطراب ،تضعیف نکرده باشیم.

اضطراب کمبود

موضوعیدیگرکهآنهمفضایجامعهرادرگیرخودش
کرده ،بحث کمبود ماسک و ژلهای ضدعفونیکننده
است .قطعا چنین اخباری در ایجاد اضطراب و همهگیر
شدن آن نقش دارند .فکر کنید خبر بدهند قرار است
سیل بیاید و اقالم ضروری و مایحتاج روزانه در شهر
موجود نیست ،این خبر حتی از اتفاقی که قرار است،

بیفتد میتواند وحشتآورتر باشد .همین اتفاق مهم در
مورد بیماری کرونا افتاده است و همه نگران و عصبانی
هستندکهچراماسکوموادضدعفونیدستهاکمیاب
شده ،در صورتی که طبق اعالن نظر متخصص عفونی،
ماسک ،سپر خیلی مطمئنی برای انسداد عبور ویروس
نیست و همچنان شستن دستها به طرز درست با آب
و صابون ،در صدر کارهایی است که برای جلوگیری
از انتشار ویروس باید انجام داد.
در چنین مواقعی هجوم افکار منفی از نوع فاجعهسازی
درذهنرخمیدهد؛افکاریمثلاینکهحتمااتفاقخیلی
بدی رخ خواهد داد و سرنوشت شومی در پیش خواهد
بود .به سایر افکار منفی که در چنین شرایطی به ذهنها
خطور میکند ،توجه کنید:
پیشگویی منفی :هیچکس با این کمبودها زنده نخواهد
ماند و فاجعه رخ میدهد.
صفر و یک :یا مبتال نمیشویم یا اگر مبتال شدیم،
حتمامیمیریم.
فیلترینگ :اصال اقدامی حتی کنترل و قرنطینهسازی
و درمان نمیکنند.
کوچکنمایینکاتمثبت:بعیداستباچندتابخشنامه
و آمادهباش بتوانند کاری از پیش ببرند.
استنتاج هیجانی :حس میکنم اتفاق بدی میخواهد
بیفتد ،پس حتما خبر بدی در راه است.
تعمیمدادن :اگر یک نفر با این ویروس مرد؛ یعنی حتما
هر کس دیگری هم بگیرد ،میمیرد.
یادمانباشداینهاوسایرمواردمشابههمهخطاهایذهنی
هستند که در چنین مواردی میتوانند ذهن هر کدام از
ما را به خود مشغول و ما را از واقعبینی دور کنند.

عاشقانه های ویروسی

کرونا
در گردش چشم تو ُگمم ،باور کن!
انگشت نمای مر ُدمم ،باور کن!
عشق تو شیوع کرده در شه ِر دلم
چشمت کرونا و من قمم ،باور کن!
سیدعلی نقیب
هرچند که شایستهی ُمشت و لگد است
اما زِبل و نقشهکِش و با ِخ َرد است
وقتی که شروع کرده ا ّول از قم
یعنی کرونا کارِ خودش را بلد است!

ای کاش نجاتمان ز بُنبست دهد
بر هرکه همان که الیقش هست دهد
ِ
یکایک مسئولین
ای کاش که با
َمردِ کرونا گرفتهای دست دهد!
ِ
جناب کرونا پُرخطر است
با اینکه
اما نگران نباش چون رهگذر است
ِ
مملکت ما خط ِر مسئولین
در
صد مرتبه از این کرونا بیشتر است!
برعکس گذاشتند پاالنها را
بیوقفه رساندند به لب جانها را
ما هیچ که زورمان به آنها نرسید

شاید کرونا ِخ ْفت کند آنها را!
باید پس از این فرارِ معکوس کنم
جای رؤسا تکیه به ویروس کنم
مأیوس از آیندهام و میخواهم
هرکس کرونا گرفته را بوس کنم!
شروین سلیمانی
دستان پر از محبتت ما را کشت
آغوش پر از حرارتت ما را کشت
این ها به کنار ،چشم بادامی من
تست کرونای مثبتت ما را کشت !
سعید بیابانکی

الزم شده واکسینه کنم این دل را
خالی ز غم و کینه کنم این دل را
تا پخش نگردد کرونای عشقت
باید که قرنطینه کنم این دل را

شیخ غیرمفید

دیریست اسی ِر زور یا تزویریم!...
باموشک و سیل و زلزله ...درگیریم
زحمت به خودت نده کرونا زیرا
تا سال هزار و چارصد میمیریم!!..

سید محمدحسینی

سرگردان بین اتاق نشیمن و آشپزخانه
راه میروم .مثال دارم ریختوپاشهای
ناشی از بیحوصلگی چند روزهام را
جمع میکنم اما از آن وقتهایی است
که خودم هم نمیدانم چکار میکنم.
دستهایممشغولکاریدیگرندوذهنم
در زمان و مکانی دورتر از خانه؛ در
بیش از  10داروخانهای که امروز به
آنها سر زدم و سراغ ماسک و ژل
ضدعفونیکننده دست را گرفتم و به
در بسته خوردم .در بعضی داروخانهها
جوابم سر تکان دادن متصدی ماسک به
صورتونگاهاسفبارشبود.بعضیهم
به خودشان زحمت توضیح میدادند
که همه ماسکهایشان تمام شده و هیچ
جا پیدا نمیکنند که بیاورند و بفروشند.
بعضی هم با زدن برگه «ماسک و ژل
ضدعفونی موجود نیست» روی در،
خیال خودشان را راحت کرده بودند.
در خانهام و دلم پیش تمام آنهایی که
مثل من عزیز بیماری با خطر ابتال و
خطر باال دارند و هیچ راه و دستاویزی
ندارند که به آن متوسل شوند و وسایل
پیشگیری را برایش تهیه کنند .پیش
تمام آنهایی که ترسیدهاند و خبرهای
ضدونقیض و باال رفتن آمارها دل در
دلشان باقی نگذاشته.
میدانم شاید گره کار در مسائلی
مثل پیشبینینشدن این روزها و دیر
جنبیدن مسووالن هم باشد اما اشکم
وقتیدرمیآیدکهیادممیافتددرخبرها
خواندم آدمهایی از جنس خودمان،
لوازمی را احتکار کردهاند .احساس
استیصال و درد میکنم وقتی حقیقت
بیرحمیآدمهابازهمدرصورتمکوبیده
میشود.وقتییادممیآیددرزمانجنگ
جهانی اول ،میلیونها ایرانی فقط در
اثر وبا ،قحطی ،آنفلوانزای اسپانیایی و
تهاجمقوایمهاجمانگلیسجانندادند،
بازاریانی که گندم را احتکار و به آن شن
اضافه کردند هم مقصر بودند.
این روزها تمام میشود ،مثل تمام
روزهای سخت شیوع بیماریهای
سخت که دربارهشان در تاریخ
خواندهایم .چه بیچارهایم اگر از دریغ
کردن و فراموشی انسانیت شرممان
نیاید و روسیاهی برایمان بماند .کاش
آیندگان درباره این روزهایمان جز
خوبی نخوانند.

ستون آخر
آقا بابک یک جوان  ۲۳ساله است و تا
چندی پیش مثل همه جوانها زندگی
میکرد .نمیگویم کامال بیدغدغه اما
دغدغههایش هم از جنس دغدغههای
معمولیبود.اومدتیاستدچارعفونت
قارچی ریه شده و این بیماری آزارش
میدهد .حاال دغدغههایش دیگر
معمولی نیست .آقا بابک به دارویی
نیاز دارد که هر شیشه آن نزدیک به
 3میلیون تومان قیمت دارد و باید هر
هفته این شربت را مصرف کند ،در
حالی که پدرش کارگر سادهای است
که درآمد چندانی ندارد.
خانواده آقا بابک این روزها در دریای
استیصال دست و پا میزنند .پدر و
مادرش نمیتوانند شاهد رنج پسر
جوانشان باشند و حاال به کمک من
و تو نیاز دارند .یک دست صدا ندارد
اما میتوانیم با هر میزان کمکی که از
دستمان برمیآید ،به آنها کمک کنیم.
برای این کار میتوانید کمک نقدی
خود را به کارت بانک پارسیان با
شماره 6221-0610-8001-0756
به نام موسسه خیریه امدادگران
عاشورا واریز کنید و با شماره
تلفن( 75983000داخلی )2یا شماره
همراه  09198012677تماس بگیرید.
این بیمار با کد  ۲۴۹۲۵در موسسه
امدادگران عاشورا شناخته میشود.
دوست گرامي!

شما ميتوانيد آثار خود را در قالب
عکس،نقاشی،داستان،شعر،خاطرهو...
باموضوعسالمت،معنويتونيكوكاري
حداكثر در 500كلمه به نشاني اينترنتي:
 www.salamat.irمربوط به صفحه آخر
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام شما
منتشر شود.

