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دست کم نیمی از بیماران 
مبتال به ویروس کرونا در 

آمریکا، 50 سال به باال هستند 

آیا سالمندان 
درمعرض خطرند؟
افراد باالی 50 سال بیشتر مستعد ابتال به بیماری های 

تنفسی و سایر بیماری ها هستند. در ایاالت متحده 
آمریکا 12 مورد گزارش شده از كروناویروس در 

سراسر كشور اعالم شده و حداقل نیمی از آنها افراد 
50 سال به باال هستند. از 6 بیمار مبتال به ویروس 

كرونا در كالیفرنیا، 4 نفر 50 ساله هستند و هر دو بیمار 
ایلینویز در دهه ششم زندگی هستند...  صفحه4

آیا می توان هنگام همه گیری 
ویروس کرونا به آرایشگاه ها 

و مراکز زیبایی مراجعه کرد؟

کرونا و 
اقدامات زیبایی
 با توجه به شیوع بیماری كرونا و تبعاتی كه برای 

سالمت بیماران ایجاد كرده، الزم است تمام افراد 
نسبت به برخی نکات هوشیارانه تر عمل كنند. در 

علم پزشکی پیشگیری مقدم بر درمان است به ویژه 
در مورد این ویروس جدید كه هنوز درمان و راهکار 

كارسازی برای آن پیدا نشده است... صفحه15

تعطیلی مدارس 
عالج کروناست؟

کرونا  پشت 
درهای مدرسه

6  توصیه  تغذیه ای برای 
پیشگیری از ابتال به کرونا 

بیشترمیوه و سبزی 
تازه بخورید!

صفحه 7

»مامان كرونا بگیریم می میریم؟ خانم اجازه 
كسی كه كرونا گرفته چه شکلیه؟ بابا میشه نری 

سركار تا كرونا نگیری؟ آقا اجازه بچه ها هم 
كرونا می گیرند؟«  اینها تنها بخشی از سواالت 

دانش آموزان و كودكان بود كه اخیرا به وفور از 
والدین و معلمان خود می پرسند و از سوی دیگر 
نگرانی و اضطراب و ترس در آنها ایجاد كرده كه 

سالمت روانی شان را تهدید می كند...  صفحه2

صفحههای2، 6، 10 و 13

وژیه    کروان وریوس 2019

سازمان جهانی بهداشت می گویدبه رغم افزایش ناگهانی 
موارد بیماری در ایتالیا وایران هنوز شیوع ویروس کرونا 

به حد همه گیری جهانی نرسیده است.
دکتر تدروس آدهانوم قبریسوس روز دوشنبه ۵ اسفند )۲۴ 
فوریه( در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت: »استفاده از 
کلمه همه گیری جهانی یا پاندمی با حقایق فعلی تطبیق 
نمی کند اما یقینا باعث ترس می شود.« تدروس با اشاره 
به اینکه شیوع ویروس هنوز به مرحله پاندمی نرسیده، 
افزود: »آنچه ما در حال حاضر می بینیم، همه گیری هایی 
در بخش های متفاوت جهان است که بر کشورهای 
متفاوت جهان به شیوه های متفاوت تأثیر می گذارد.« کلمه 
پاندمی برای توصیف بیماری وخیمی به کار می رود که 
به طور مهارناپذیری در سراسر جهان در حال گسترش 
باشد. تدروس به وضعیت در چین اشاره کرد که به نظر 
می رسد شیوع بیماری را کنترل کرده است. تیم بین المللی 
که به وسیله سازمان جهانی بهداشت به شهر ووهان 
چین– کانون شیوع بیماری فرستاده شده- می گوید 
براساس یافته هایش شیوع ویروس در این شهراحتماال 
در فاصله میان ۲۳ ژانویه و۲ فوریه به اوجش رسیده و 
اکنون در حال کاهش است. تدروس ادامه داد: »افزایش 

ناگهانی در موارد جدید )در کشورهای خارج چین( یقینا 
نگران کننده است.« نگران کننده ترین رویدادها در شیوع 
ویروس جدید کرونا ورود آن به ایتالیا و ایران بدون 
هشدار قبلی است که احتماال به وسیله افرادی که ناقالن 
بی عالمت بوده اند، رخ داده است. ایتالیا اکنون ۲۱۹ مورد 
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 ۴۷ مورد مثبت شامل ۱۲ 
مورد مرگ خبر می دهد، یکی از نمایندگان شهر قم که 
کانون شیوع بیماری بوده، از مرگ ۵۰ نفر سخن می گوید. 
کارشناسان دیگر می گویند بعید می دانند کووید-۱۹ به 
سراسر جهان گسترش پیدا  نکند. دکتر بهارات پانکهانیا 
از دانشکده پزشکی دانشگاه اکستر گفت: »آنچه ما اکنون 
می بینیم همه مشخصات همه گیری 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 می گوید که این ویروس اکنون به کشورهای با 
فاصله بسیار از چین رسیده و در حال انتشار محلی است.« 
مارک وولهاوس، استاد اپیدمیولوژی بیماری های عفونی 

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 همه گیری کووید-۱۹ را در چین 
و اخیرا شیوع های بزرگ را در کره جنوبی ایران و ایتالیا 
داریم. اگر این شیوع ها 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 عفونت های جدید کووید-۱۹ شوند. در چنین 
وضعیتی کار هر کشوری برای شناسایی و مهار موارد 
وارداتی مشکل تر می شود و انجام چنین کاری بار حتی 
سنگین تری بر دوش نظام های ملی بهداشتی می گذارد.« 
تدروس در کنفرانس خبری اش گفت:»ظهور موارد جدید 
در خارج از چین بر این ضرورت تاکید می  کند که همه 
کشورها باید آماده ورود کووید-۱۹ باشند. زمان آن فرا 
رسیده که همه کشورها، جوامع، خانواده ها 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 حساس ترین افراد به 

ویروس کرونا هستند.

چین به عنوان بخشی از اقدامات برای مهار شیوع 
ویروس کرونا خریدوفروش و مصرف گوشت حیوانات 

وحشی را ممنوع خواهد کرد.
به گزارش ساوث  مونینگ  چایناپست، دادوستد حیوانات 
وحشی و گوشت آنها صنعتی چندمیلیارد دالری در 
چین است و میلیون ها نفر در آن مشغول به کار هستند.
همه گیری ویروس جدید کرونا یا کووید-۱۹ که تا 
به حال به مرگ بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در چین 
انجامیده و به کشورهای خارجی انتشار پیدا کرده، به 
حیوانات وحشی حامل ویروس کرونا که در بازارها 
برای مصرف غذایی فروخته می شوند، مربوط شده است.
اغلب پژوهشگران معتقدند ویروس از یک بازار حیوانات 
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 بیانیه ای 
که در تلویزیون دولتی این کشور منتشر شد، اعالم کرد: 

»از هنگام شیوع کووید-۱۹خوردن حیوانات وحشی و 
تهدید پنهانی بزرگ این عمل برای بهداشت عمومی 

توجه گسترده ای 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 
درمی  آید. تقاضا برای گوشت حیوانات وحشی باعث 

ایجاد صنعت پرورش این حیوانات از جمله پرورش 
سیوت یا گربه زباد )یک پستاندار کوچک وحشی( در 
چین شده است. سازمان جهانی بهداشت همه گیری ۱۷ 
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.
بنا به اعالم سازمان جهانی بهداشت، ۷۰ درصد از عوامل 
بیماری زایی که در ۵۰ سال گذشته کشف شده اند، منشاء 
حیوانی داشته اند. طرفداران حفاظت از محیط زیست و 
حیات وحش از این تصمیم استقبال کرده  اند، گرچه برخی 
از مفسران می گویند الزم است دولت به شرکت هایی 
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 ۷۴ میلیارد 

دالر است و بیش از ۱۴ میلیون نفر در آن اشتغال دارند.

افزایش ناگهانی موارد بیماری کووید-۱۹ در ایتالیا 
و مرگ های ناشی از آن این کشور را به آلوده ترین 
کشور خارج از آسیا به ویروس کروناتبدیل کرده است.
به گزارش گاردین، تا صبح سه شنبه ۷ نفر در ایتالیا 
به علت عفونت ویروس کرونا مرده اند و عفونت 
دست کم ۲۲۹ نفر به این ویروس گزارش شده است.
را  کشور  این  شمال  در  شهر  چند  ایتالیا  مقامات 
مانع  که  امید  این  به  داده اند،  قرار  قرنطینه  تحت 

انتشار بیماری در کشور شوند.
به گزارش آسوشیتدپرس، ویروس کرونا تا صبح 
دوشنبه ۵ اسفند به بیش از 6منطقه از این کشور 

سرایت کرده است.
آلوده ترین 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 می دهد تا به 
حال همه درگذشتگان افراد سالمند و دچار عوارض 

بهداشتی دیگر بوده اند.
ایتالیا همچنین نخستین موارد بیماری را در مناطق 
این کشور گزارش کرده است.  مرکزی و جنوبی 

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 می برد، خبر دادند.
روزنامه رپوبلیکا گزارش کرد ۲۲۹ مورد ثابت شده 
فرد   ۹۹ شامل  که  دارد  وجود  ایتالیا  در  بیماری 
بستری شده با عالئم، ۲۳ فرد بستری شده در بخش 
مراقبت های ویژه و ۹۱ فرد ایزوله شده در خانه و 

دارای عالئم می شود.
شمال ایتالیا با کشورهای اتریش، سوئیس و اسلوونی 

هم مرز است.
جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا یکشنبه شب طرح 
اضطراری برای قرنطینه  کردن شهرهای آلوده را اعالم 
کرد و راه های ورود و خروج چند شهر بسته شدند. 
قرنطینه این شهرها ممکن است هفته  ها طول بکشد.
مقامات ایتالیایی روز دوشنبه تخمین زدند حدود ۱۰۰ 
هزار نفر در این منطقه تحت شرایط منع مسافرت 

قرار گرفته اند.
به پلیس و نیروهای مسلح اختیار اعمال قرنطینه و 

منع رفت وآمد داده شده است.

وزیر اقتصاد فرانسه می گوید شیوع ویروس کرونا 
واقعه ای »تاثیرگذار« است و لزوم برنامه ریزی دوباره 
درباره شبکه جهانی عرضه کاالها به خصوص کاالهای 

بهداشتی و دارویی را مطرح می کند.
بازدید  یونان  پایتخت  آتن  از  که  مر  لو  برون 
واقعه ای  کروناویروس  »همه گیری  می کرد، گفت:  
»این  افزود:  وی  است«  جهانی سازی  بر  تاثیرگذار 
شیوع نشان می دهد تکیه بر چین برای تولید کاالها 
غیرمسووالنه و غیرمنطقی است.« لو مر ادامه داد:  »ما 
نمی توانیم به شیوه فعلی برای تولید ۸۰ تا ۸۵ درصد 
مواد موثر دارویی  به چین متکی باشیم. کاهش تولید 
صنعتی درنتیجه شیوع بیماری در چین می تواند اثری 
مستقیم بر زنجیره تولید کاالهای صنعتی داشته باشد.«
وی همچنین با اشاره به شمار فراوان گردشگران چینی 
که به اروپا می آیند، به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر 
صنعت گردشگری اشاره کرد. به گفته لو مر، فقط 

فرانسه ساالنه بیش از ۲/۵ میلیون مسافر چینی را به 
خود جلب می  کند 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 می  شوند که 

۱۰ نفرشان در حال بهبود هستند.

کروناویروسواردمرحلههمهگیریجهانیمیشود؟
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تعطیلی مدارس عالج کروناست؟

کرونا پشت درهای مدرسه

در سراسر  کرونا  ویروس  با شیوع  همزمان 
جهان و به ویژه داخل ایران، وزارت بهداشت 
توصیه ها و هشدارهای بهداشتی الزم را ارائه 
کرد و از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش 
که با دانش آموزان و کودکان سروکار داشت، 
در راستای تدابیر پیشگیرانه، تمهیداتی برای 
کرد،  اتخاذ  مدارس  در  کرونا  شیوع  کنترل 
به طوری که مدارس برخی استان های کشور 
برای  آمادگی  و  کردن  منظور ضدعفونی  به 
تعطیل شدند  کرونا  بیماری  شیوع  با  مقابله 
اینکه به گفته پزشکان، کرونا  اما باتوجه به 
کودکان زیر 14 سال را تهدید نمی کند، برخی 
کارشناسان با تعطیلی مدارس مخالفت کردند 
و معتقدند این راهکار مناسبی برای جلوگیری 
باید با  از ابتالی کودکان به کرونا نیست و 
ارائه آموزش های بهداشتی به دانش آموزان یاد 
داد چگونه در برابر ویروس کرونا از خود 

محافظت کنند. 

وزارت بهداشت تصمیم گیرنده 
تعطیلی مدارس است

باتوجه به اینکه تعداد بسیاری از دانش آموزان 
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 می شوند. بر همین اساس 
وزارت آموزش و پرورش به دلیل ضدعفونی 
کردن مدارس و آمادگی برای مقابله با شیوع 
بیماری کرونا مدارس برخی استان های کشور 
را  تعطیل اعالم کرد و مدارس استان های قم، 
مرکزی، البرز، کردستان، اردبیل، کرمانشاه و 
برخی دیگر از استان های ایران نیز به دلیل شیوع 
کروناویروس تعطیل شد اما وزارت آموزش 
و پرورش هرگونه تصمیم گیری درمورد ادامه 
را  آینده  در روزهای  مدارس  تعطیلی  روند 
اعالم  بهداشت  به تصمیمات وزارت  منوط 
کرد، به طوری که طبق اظهارات مسعود ثقفی، 
سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران طبق 
تصمیم گیری  هرگونه  رئیس جمهور،  دستور 
درباره دایر یا تعطیل بودن مدارس برای مقابله 
با »کرونا« با وزارت بهداشت است و آموزش 
و پرورش نیز به محض تصمیم گیری و اعالم 
وزارت بهداشت، به مردم اطالع رسانی می کند.

وزارت بهداشت برنامه ای برای 
تعطیلی مدارس ندارد

وزیر  مطبوعاتی  مشاور  وهاب زاده،  علیرضا 
بهداشت در مورد آخرین تصمیمات وزارت 
به  مدارس  تعطیلی  ادامه  مورد  در  بهداشت 
»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 می رسد مدارس محل شیوع کرونا نیستند. 
هنوز برنامه  مدونی برای تعطیلی کلی مدارس 
نداریم و ضدعفونی کردن و ارائه آموزش های 
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 می گیرد و در 
صورت رعایت  توصیه های بهداشت فردی جای 

هیچ گونه نگرانی نیست.

فریب شایعات فضای مجازی را نخورید
حال سوال این است که آیا واقعا با تعطیلی 
مدارس مانع ابتالی کودکان و دانش آموزان به 
ویروس کرونا می شویم یا نه؟ برهمین اساس 
حسین احمدی، متخصص بیماری های عفونی 
در گفت وگو 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 امکان پذیر است و صرف اینکه فردی 
زیاد عطسه می کند 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 می گیرد و متأسفانه 
مردم ما بیش از آنکه به واقعیات توجه کنند، 
فریب جوسازی های عمومی و شایعات فضای 
مجازی را می خورند، در حالی که بهترین راه 

افراد به ویروس کرونا  ابتالی  جلوگیری از 
اقدامات پیشگیرانه است اما تعطیلی مدارس 
وجود  تضمینی  چه  و  است  زودگذر  اقدام 
دارد که دانش آموزان 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 توصیه های بهداشتی، 
پیشگیرانه و چگونگی رعایت بهداشت فردی 
به دانش آموزان آموزش داده می شد، امروز که 
شاهد شیوع ویروس کرونا در کشور هستیم، 
نیازی به تعطیلی مدارس نبود. این طور به نظر 
می رسد که اولین و آخرین اقدام مسووالن ما 
در مواقع ضروری، تعطیلی مدارس و نهادهای 
مختلف است و باید از همین امروز اقدامات 
دانشجویان،  دانش آموزان،  به  پیشگیرانه 
کارمندان و... آموزش داده شود تا وقتی به 
شرایط حاد رسیدیم، با بحران مواجه نشویم.«
وی افزود: »بر همین اساس توصیه ما به والدین 
خود  فرزندان  به  که  است  این  دانش آموزان 
آموزش دهند تا در این ایام به طور مداوم دست 
بشویند  با آب و صابون  را  و صورت خود 
و  دست  شستن  پیشگیری  راه  بهترین  زیرا 
صورت است. توصیه دیگر این است که همه 
دانش آموزان اسپری و ژل ضدعفونی کننده همراه 
داشته باشند تا در مدرسه نیز از آن استفاده کنند. 
وزارت آموزش و پرورش نظارت دقیقی روی 
بوفه های مدارس داشته باشد تا فروشندگان 
ما  اگر  زیرا  کنند  رعایت  را  بهداشتی  نکات 
اقدامات پیشگیرانه را رعایت کنیم، قطعا به 
ویروس کرونا مبتال نخواهیم شد. ذرات ویروس 
کرونا به دلیل قدرت سرایت باالیی که دارند، 
می توانند از طریق پوست و چشم و مجاری 
تنفسی انتقال پیدا کنند. این ویروس بیش از 48 
ساعت روی سطوح باقی می ماند و به همین 
به همه مردم توصیه می شود  دلیل است که 
عالوه بر شستشوی مداوم دست ها، از اسپری 

ضدعفونی کننده استفاده کنند.«
احمدی ادامه داد: »استفاده از دستمال 
کاغذی هنگام سرفه و عطسه، دوری 

را  کرونا  عالئم  که  افرادی  از 
دارند، دوری از حیوانات، 

ضدعفونی کردن اشیاء 
وسایلی  به ویژه 

در  دانش آموزان  که 
تماس  آنها  با  مدارس 

دارند، خودداری از لمس چشم 
و صورت با دست آلوده، استفاده از 

دستکش، استریل کردن ظروف، شستن دست 
و صورت قبل از خوردن غذا و استراحت هنگام 
بروز عالئم کرونا از جمله مواردی است که افراد 

در این ایام باید رعایت کنند.«

چگونه کودکان را از کرونا دور کنیم؟
هرچند تاکنون موردی از ابتال کودکان زیر 14 
سال و دانش آموز به ویروس کرونا در کشور 
گزارش نشده، رعایت نکات بهداشتی و اصول 
ایمنی فردی باعث پیشگیری از هرگونه بیماری 
می شود. بر همین اساس در راستای جلوگیری 
مراقبت های  باید  بیماری  به  کودکان  ابتال  از 
الزم از آنها انجام شود. در همین زمینه دکتر 
مسعود مردانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی و متخصص بیماری های عفونی 
و گرمسیری در گفت وگو با »سالمت« با ارائه 
هشدارهای بهداشتی در راستای پیشگیری از 
ابتالی دانش آموزان به ویروس کرونا از خانوا ده ها 
و اولیای مدارس خواست در طول این مدت 
از حضور کودکان در اماکن عمومی و شلوغ 
و  مرتب  نحوه شستشوی  و  کنند  خودداری 
درست دست ها را به کودکان آموزش دهند و 
از آنها بخواهند مرتب از مواد ضدعفونی کننده 
استفاده کنند. همچنین در صورتی که کودکی 
دچار عالئم تنفسی مانند سرفه های خشک و 

مکرر بود بالفاصله به پزشک مراجعه کنند. 

به گفته این پزشک متخصص، با توجه به اینکه 
بینی  از طریق دهان، چشم و  ویروس کرونا 
وارد بدن انسان می شود، به والدین و کودکان 
توصیه می کنیم پیش از اینکه دست های خود 
را به چشم، دهان و بینی بزنند حتما دست ها 
را با مایع دستشویی و آب بشویند و حتی در 
صورت دسترسی نداشتن به آب از مایع، ژل و 
محلول ضدعفونی کننده استفاده کنند و روزانه 

چند مرتبه دست های خود را بشویند.
همچنین کودکانی که از سرویس مدرسه یا وسایل 
حمل و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس استفاده 
می کنند، به محض رسیدن به منزل یا مدرسه 
دست های خود را با آب و مایع دستشویی بشویند 
و چنانچه در مدرسه یا اماکن ورزشی با افراد 
مبتال به آنفلوانزا و سرماخوردگی مواجه شدند 
که دچار آبریزش بینی، سرفه و عطسه های مکرر 
هستند حتی المقدور از این افراد فاصله بگیرند. 
والدین نیز تا حد امکان برای کودکان مایعات 
بسیار به ویژه مواد غذایی حاوی ویتامین C در 
نظر بگیرند و کودکان را از حضور در مراکز 
درمانی و نزدیک بیماران مبتال به سرماخوردگی و 
آنفلوانزا دور کنند و به آنها آموزش بدهند که در 
صورت برخورد با این افراد با دستمال یا ماسک 
جلوی دهان و بینی خود را بگیرند تا مانع انتقال 

ویروس به آنها شود. 

دستورالعمل مقابله با کرونا به مدارس 
ابالغ شد

وزارت آموزش و پرورش کشور در راستای 
پیشگیری و کنترل بیماری کرونا دستورالعمل 
از  ناشی  تنفسی  حاد  عفونت های  با  مقابله 
آموزش  و  کل  ادارات  به  را  کروناویروس 
بر  کرد.  ابالغ  مدارس  و  استان ها  پرورش 
اساس دستورالعمل ابالغی، ادارات کل آموزش 
 و پرورش استان ها باید در یک طرح ضربتی 
و سراسری نسبت به برگزاری دوره آموزشی 
و توانمندسازی با هدف انتقال مفاهیم اصول 
بهداشت فردی و توصیه های پیشگیرانه بهداشتی 
در قالب محتواهای آموزشی دیداری و شنیداری 

به دانش آموزان و کارکنان، اقدام کنند.
براساس گزارش مرکز اطالع رسانی 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 دانش آموزان در یک اقدام هماهنگ 

و همسوی خانه و مدرسه انجام بگیرد.
 برنامه های جبرانی آموزش دروس، ویژه 
دانش آموزانی که به علت سرماخوردگی های 
فصلی از حضور در مدارس محروم می  شوند، 
توسط معاونت های آموزشی و مدارس مربوط 

تنظیم و به مرحله اجرا گذاشته شود.
 برگزاری تمام کنگره ها، گردهمایی ها، اردوها 

و مسابقات تا اطالع ثانوی ممنوع است.
 نسبت به تأمین و توزیع مواد شوینده و 
صابون مایع کافی و سطل زباله دردار مجهز 
به کیسه زباله برای همه مراکز تابعه اعم از 
آموزشی و اداری اقدام و در مدارسی 
که فاقد لوله کشی صابون مایع 
هستند از بطری های صابون 
مایع استفاده شود، استفاده از 
صابون جامد ممنوع است.
مایع  تأمین  به  نسبت   
ضدعفونی کننده، مانند الکل 
۶۰ درصد )۶۰ درصد الکل و 4۰ 
درصد آب( برای ضدعفونی تجهیزات 
مانند  عمومی  استفاده  مورد  فضاهای  و 
وسایل عمومی آزمایشگاهی، ورزشی، موس 
و صفحه کلید رایانه، دستگیره درها و فضاهای 
عمومی اقدام و سرویس های بهداشتی ابتدای 
و  شستشو  تفریح  زنگ  هر  از  بعد  و  صبح 

ضدعفونی شود.
 از توزیع مواد غذایی پخته شده و ساندویچ های 
دست ساز در مدرسه خودداری شود و بیشتر 

روی آوردن لقمه سالم از منزل تأکید شود.
تا  گیرد  انجام  والدین  به  اطالع رسانی   
قبیل  از  خود  شخصی  وسایل  از  فرزندان 
لیوان، دستمال کاغذی و نوشت افزار شخصی 

استفاده کنند.
اولیه  عالئم  دارای  که  دانش آموزانی   
سرفه،  عالئم  )با  آنفلوانزا  و  سرماخوردگی 
سابقه  دارای  به ویژه  هستند  وتب(  گلودرد 
بیماری مزمن قلبی و ریوی و نقص ایمنی نیز 
هستند شناسایی شده و از آنها خواسته شود 

در مدرسه حضور نیابند.
 بهتر است آموزش به دانش آموزان، به صورت 
عملی و میدانی انجام گیرد و شستن درست 
دست با یادگیری مشاهده  و تمرین عملی به 

دانش آموزان آموزش داده شود.
 نسبت به آموزش مستخدمان، سرایداران و 
رانندگان سرویس های ایاب و ذهاب مدارس 

در راستای رعایت امور بهداشتی تاکید شود.
 از ظرفیت برنامه ویژه مدرسه )بوم(، همچنین 
از ظرفیت درس انشا، نقاشی و سایر دروس 
مرتبط، در راستای پیشگیری و کنترل کرونا 

ویروس استفاده شود.

کرونا  »مامان 
بگیریم می میریم؟ 
خانم اجازه کسی 
گرفته  کرونا  که 
چه شکلیه؟ بابا میشه نری سرکار 
تا کرونا نگیری؟ آقا اجازه بچه ها 

هم کرونا می گیرند؟« 
سواالت  از  بخشی  تنها  اینها 
که  بود  کودکان  و  دانش آموزان 
اخیرا به وفور از والدین و معلمان 
خود می پرسند و از سوی دیگر 
نگرانی و اضطراب و ترس در آنها 
ایجاد کرده که سالمت روانی شان 
که  حالی  در  می کند،  تهدید  را 
اگر با ویروس کرونا آشنا شوند 
و آموزش  های بهداشت فردی و 
اصول اولیه بهداشت عمومی به آنها 
ارائه شود، نه تنها از خود در برابر 
ابتال به بیماری پیشگیری می کنند، 
بلکه می توانند به دوستان خود نیز 
اطالع دهند و در گروه های کودکانه 
خود نیز آرامش را حفظ کرده و 

همچنان کودکی کنند. 

 مهرو ماهر

انواع و اقسام راه حل ها در برابر 
ویروسی که انواع آن چند قرن 
است میان انسان ها وجود دارد 
و دست کم از 2۰ سال 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 
راه حل ها، بهداشتی هستند و نه فقط امروز، بلکه همیشه باید رعایت 
شوند ولی روشن است امروز به دلیل شیوع بیماری به خصوص برای 
افراد شکننده )مسن یا با پیشینه بیماری( رعایتشان الزم تر است اما باید 

دانست نه انتظار »کشف« معجزه آسایی 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 بیماری ها و آلودگی های بسیار 
سهمگین تری 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 بزرگ ترین تهدید زندگی کنونی بری همه ماست 
نمی گویم. با توجه به این نکات، این بیماری بسیار کمتر از آنچه 
تصور می شود، خطرناک است. در اینجا قصد من نفی و کم اهمیت 
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 نوشته ها و حتی شوخی ها که خواندن و دیدن و دانستن 
یا نداستن آنها هیچ گرهی را در زندگی شما نمی گشاید. این نکته را 
نیز تنها درباره بیماری نمی گویم، بلکه درباره تمام مسائل دیگر نیز به 
آن باور دارم. هر کدام از ما می توانیم 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 به ویژه منابع خبری بین المللی 
معتبر اعتماد کنیم که کامال حتی برای کسانی که زبان ندانند، از طریق 
ترجمه های همزمان اتوماتیک، روی شبکه های اینترنت قابل دسترس 
هستند. »روزه خبری« به معنای آن نیست که به اخبار بی توجه باشیم، 
بلکه به این معناست که اوال انتظار خبر معجزه آسایی 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 1۰ 
دقیقه( را صرف اخبار نکنیم و حتی اگر از آن هم بگذریم شاید بهتر 
باشد. پرسش این است؛ پس چه بکنیم؟ پاسخ هم قرن هاست روشن 
است؛ به زیبایی ها رو بیاوریم؛ شنیدن موسیقی، نقاشی کردن، خواندن 

کتاب هایی که دوست داریم، نوشتن، خالقیت هنری و حتی تماشای 
فیلم هایی درباره زندگی و همه امیدها و شادی هایش. این اقدامات به 
باور من، مهم ترین عاملی است که می تواند به دوام آوردن در بدترین 
شرایط بحرانی به همه انسان ها کمک کند و در تاریخ نیز چنین بوده 
است. اگر کاری برای سالمت خود یا دیگران با استفاده و رعایت 
موارد بهداشتی برمی آید، به هیچ وجه دریغ نکنیم اما شک نداشته 
باشیم که راه حل 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 زیبایی هایش، زندگی طبیعت با زیبایی های بی نهایتش 
و زندگی انسان ها با معجزه هایی که به صورت هنر و سرگذشت و 
داستان و تخیل به وجود آورده اند، بهترین داروهایی هستند که به 
همه افراد پیشنهاد می کنم. دلیلی ندارد دنبال خبرهای بد و هراس آور 
باشیم، آنها خود، راهشان را برای رسیدن به ما پیدا می کنند، برعکس 

راه را برای زیبایی ها باز بگذاریم.

یادداشت

در راستای 
پیشگیری از ابتالی 

دانش آموزان به ویروس کرونا، 
خانوا ده ها و اولیای مدارس از حضور 

کودکان در اماکن عمومی و شلوغ خودداری 
کنند و نحوه شستشوی مرتب و درست دست ها را به 
کودکان آموزش دهند و از آنها بخواهند مرتب از مواد 

ضدعفونی کننده استفاده کنند. همچنین در 
صورتی که کودکی دچار عالئم تنفسی 

مانند سرفه های خشک و مکرر 
بود بالفاصله به پزشک 

مراجعه کنند

روزه خبری بگیریم، به زیبایی ها روبیاوریم
 ناصر فکوهی

جامعه شناس و استاد 
دانشگاه تهران
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خبــر

گزارش»سالمت« از حواشی کروناویروس در ایران و جهان

با تب کرونا چه کنیم؟

تمهیدات دانشگاه های جهان زیر سایه 
کروناویروس

و  رفته   به جنگ کروناویروس  دانشگاه های مختلف در جهان 
سیاست های مختلفی برای مقابله با این ویروس اعمال کرده اند.
به گزارش »سالمت«، به نقل از ایسنا، نگرانی های ادامه شیوع 
کرونا در دنیا به اندازه ای جدی است که دانشگاه های مختلف در 
سراسر دنیا تدابیر گوناگونی برای مقابله با این ویروس اندیشیده  

و در برگزاری کالس های درس دچار مشکل شده اند.

بیش از ۲۰۰ هزار دانشجوی چینی در استرالیا تحصیل می کنند. 
درآمد حاصل از حضور این دانشجویان باعث شده قدرت بین المللی 
نظام آموزشی استرالیا به یک ابرقدرت تبدیل شود. تعدادی از 
ادامه تحصیل  به  این دانشجویان در بحران کروناویروس قادر 

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 کرده اند، اعمال کرده اند.
این اقدامات برای مواجهه با شیوع کروناویروس است. از طرف 

دیگر، اعمال این محدودیت ها سبب شده دانشگاه های غربی چند 
میلیارد دالر خسارت مالی ببینند زیرا این دانشگاه ها به درآمد 

حاصل از تحصیل دانشجویان چینی متکی شده اند.
به  نسبت  را  رفتارها  سختگیرانه ترین  استرالیا  می رسد  نظر  به 

دانشجویان خارجی اعمال کرده است.
به  را  چینی  دانشجوی  زیادی  تعداد  استرالیا  پیش،  روز  چند 
کشور خود پذیرفت ولی این پذیرش در شرایطی انجام شد که 
تمامی این دانشجویان ۱۴ روز را در کشوری به جز چین، در 

قرنطینه گذراندند.

در این میان، دانشگاه های آمریکای شمالی و اروپا نیز به درآمد 
حاصل از حضور دانشجویان چینی متکی هستند.

با  مجبور شده اند کالس های درس  دانشگاه ها  این  از  بسیاری 
حضور دانشجویان چینی را به حالت تعلیق یا قرنطینه دربیاورند. 

همچنین برخی دانشگاه ها تدریس آنالین را ترجیح داده اند.
ژانویه  نیمه  از  را  خود  تحصیلی  سال  آمریکا،  دانشگاه های 
آغاز کردند. این به این معناست که اغلب دانشجویان چینی 
این کشور  به  آمریکا،  به  آغاز محدودیت های ورود  از  پیش 

بودند. بازگشته 

این روزها همه جا صحبت 
است؛  کروناویروس  از 
گرفته  مجازی  فضای  از 
خانوادگی،  جمع های  تا 
نوشتار  این  در  کاری.  و محیط های  دوستانه 
سیر  و  بیماری  این  از  کوتاهی  معرفی  ابتدا 
به  و سپس  داریم  ایران  و  دنیا  در  آن  شیوع 
روش های مواجهه با آن در جامعه می پردازیم و 
در پایان نیم نگاهی به اقدامات دولت در مبارزه با 
بیماری که مهمان ناخوانده کشورمان و سوغات 

چشم بادامی هاست، خواهیم داشت.

کرونا و آخرین خبرهای آن
کرونای جدید یک گونه از کروناویروس ها و 
بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ است که  منشاء 
به صورت مخفف)COVID-۱۹( نامیده شده 
و در زبان عامه به آن ویروس کرونای ووهان 
گفته می شود. بد نیست بدانید دلیل نامگذاری این 
ویروس به کرونا، شکل ظاهری ویروس آن زیر 
میکروسکوپ های الکترونی است زیرا با تماشای 
این ویروس زیر قدرتمندترین میکروسکوپ ها 
چیزی شبیه تاج خروس خواهید دید. برای اولین 
بار عفونت شناخته شده 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 ویروس های خانواده کرونا 
موجودات جدیدی نبوده اند و پیش از این نیز 
قربانیان زیادی با بیماری های »سارس« و »مرس« 
که از این خانواده هستند، گرفته بودند اما نوع 
جدید و جهش یافته ای از آن به تازگی در شهر 

ووهان چین پیدا شده است.
البته تاکنون صدها مورد ابتال به کروناویروس 
و  آسیا  منطقه  کشور   ۳۰ از  بیش  در  جدید 
اقیانوسیه و اروپا، آمریکای شمالی و خاورمیانه 

گزارش شده است.  
در ایران هم در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ و به دنبال 
فوت دو بیمار با عوارض تنفسی در بیمارستان 
کامکار شهر قم، شایعاتی درباره مرگ این بیماران 
به علت کروناویروس منتشر شد اما دانشگاه علوم 
پزشکی قم با تکذیب شایعات مربوط به مبتال 
بودن این دو بیمار فوت شده به کروناویروس، 
اعالم کرد تاکنون هیچ گونه شواهد تشخیصی 
مبنی بر ابتال به بیماری کرونا دیده نشده  است.
اما در تاریخ ۳۰ بهمن ماه اولین موارد ابتال به 
کرونای جدید در شهر قم از طریق روابط عمومی 
وزارت بهداشت گزارش شد و رئیس مرکز 
اطالع رسانی و روابط عمومی این وزارتخانه 
اعالم کرد نتایج آزمایش اولیه دو مورد از موارد 
مشکوک از نظر ابتال به کروناویروس، مثبت 
گزارش شده  است بنابراین بیمارستان کامکار 
قم نیز به  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 ۴ روز گذشته شاهد گسترش 
این  طی  و  بوده  قم  در  تنفسی  بیماری های 
قم  بیمارستان های  از  یکی  در  نفر  دو  مدت 
بر اثر بیماری تنفسی فوت کرده اند که تست 
اولیه این دو فرد در مورد بیماری کرونا مثبت 
اعالم شد. البته دو بیمار گزارش شده مبتال به 
کروناویروس از سوی وزارت بهداشت از افراد 
مسن و از دو منطقه جداگانه قم بودند و نه تنها 
سفر خارجی، بلکه سفر خارج از استان هم 
ایلنا به  نداشته اند. در همین روز خبرگزاری 
نقل از منابع آگاه ادعا کرد 6 نفر هم در حال 
حاضر به  دلیل ابتال به ویروس کرونا بستری 
هستند که خانواده و نزدیکان این افراد نیز در 
اسفند  دوم  تاریخ  در  می برند.  به سر  قرنطینه 
۱۳۹۸، ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر 
شد که نشان می داد چند پرستار با تجهیزات 
مخصوص پزشکی فردی را از آمبوالنس وارد 
بیمارستان فرمانیه تهران می کردند که این تصاویر 
بر وحشت عمومی از شیوع گسترده بیماری 
در کشور دامن زد. با همه این احوال باالخره 
انتظارها به پایان رسید و کروناویروس جدید وارد 
ایران شد. با اعالم خبرهای جدید از موارد ابتال 
به بیماری در شهرهای مختلف کشور  موجی 
از نگرانی ها در جامعه راه افتاد و مردم برای 

خرید لوازم مورد نیاز پیشگیری مانند ماسک 
محل های  به  محلول های ضدعفونی کننده  و 
عرضه این محصوالت در داروخانه ها هجوم 
بردند و همچنان که انتظار می رفت کمبود این 
محصوالت موجب گرانی در بازار و استفاده 
عده ای از افراد سودجو از شرایط پیش آمده شد 
و مسووالن وزارت بهداشت را بر آن داشت تا 
با اعالم ممنوعیت توزیع این محصوالت در 
داروخانه ها و تعیین محل هایی 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 سه شنبه 
6 اسفندماه ۹5 مورد قطعی ابتال به کووید۱۹ در 
کشور ثبت شده که متاسفانه ۱5نفر از آنها جان 
خود را از دست داده اند. از این رو، ضرورت 
توجه جدی به رعایت اصول ایمنی مواجهه با 
این بیماری قابل تأمل 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 دانش آموزان 
در مدارس

آن طور که زیبا عراکی، پژوهشگر حوزه کودکان 
می گوید: »با توجه به سپری شدن بخش زیادی 
از ساعات دانش آموزان در مدارس الزم است 
والدین و کودکان با راهکارهای رعایت بهداشت 
در مدرسه آشنا شوند. ازاین رو، رعایت بهداشت 
در مدارس به خصوص مدارس ابتدایی از اهمیت 
باالیی برخوردار است بنابراین خانواده ها با توجه 
به اینکه فرزندانشان ساعاتی خارج از منزل 
به سر می برند ملزم به آموزش درست بهداشت 
فردی به فرزندانشان هستند. ازجمله آموزش 
درست شستن دست ها با مایع دستشویی)چراکه 
صابون در اماکن عمومی ازجمله مدارس منبع 
تجمع میکروب هاست و استفاده از آن پیشنهاد 
نمی شود( بعد از ورزش، دستشویی و قبل از 
غذا خوردن ضروری است.« او می افزاید: »همراه 
داشتن محلول ضدعفونی کننده، لیوان شخصی و 
دستمال کاغذی )برای سرفه و عطسه احتمالی 
که باعث انتشار ویروس می شود( الزامی است.« 
این پژوهشگر حوزه کودک معتقد است: »به 
دلیل تحرک و تعریق باال بهتر است لباس های 
زیر و جوراب کودکان هر روز تعویض شوند. 
پیشنهاد می شود حمام به صورت یک روز در 
میان انجام شود. با توجه به شیوع بیماری های 
مسری بهتر است به پزشک مراجعه شود و در 
صورت صالحدید پزشک چند روز در منزل 
استراحت کنند تا باعث انتقال بیماری به بقیه 

همکالسی ها نشوند.«
عراکی ادامه می دهد:  »مربی بهداشت در مدرسه 
دانش آموزان  به  و  باشد  داشته  حضور  باید 
آگاهی  اجتماعی  و  فردی  بهداشت  درمورد 
الزم را بدهد. پیشنهاد می شود در دبستان های 
دخترانه سختگیری به استفاده مداوم از مقنعه 
نباشد. همچنین جعبه کمک های اولیه مجهز باید 
در مدارس وجود داشته باشد. انتخاب همیار 
بهداشت در کالس و حیاط مدرسه به صورت 
نظافت  انجام شود. همچنین  ماهانه  و  مجزا 

سرویس های بهداشتی مدرسه باید به صورت 
از پر بودن  روزانه و مداوم ازجمله اطمینان 
مخزن مایع دستشویی و تمیزی توالت ها توسط 

نظافتچی انجام شود.«

مسووليت شهروندي در مواجهه با 
کرونا

محمد فاضلي، جامعه شناس و عضو هیات علمي 
دانشگاه شهید بهشتي نیز بر مسوولیت مردم و 
مسووالن در مواجهه با بحران هایی از این نوع 
می گوید:  »هر کسي خواننده نوشته هاي من 
باشد مي داند که همواره خطاب به حکمرانان 
جامعه نوشته ام و کمتر )شاید یک بار( براي 
مواجهه با مسائل ایران، مردم را مخاطب قرار 
داده ام اما داستان کرونا متفاوت است بنابراین 

تفاوت قضیه را در چند واقعیت باید دید: 
1. ایران تنها کشوري نیست که با کرونا درگیر 
شده است. کشورهاي توسعه یافته از ایتالیا و 
با  تا ژاپن و کره جنوبي  هم  فرانسه گرفته 
این ویروس و شیوع آن درگیر هستند. قابلیت 
آن کشورهاست  از  کمتر  ایران  در  حکومت 
اما اگر هم زیاد بود، باز هم درگیر مي شدیم. 

کرونا  شیوع  نیست؛  کار  در  توطئه اي   .2
محصول جهاني شدن و ارتباطات گسترده بین 
کشورهاست که ویروس را به سرعت در جهان 
پراکنده مي کند. هزار نقد هم به حکومت و 
دولت وارد است اما هیچ دولتي در جهان تعمداً 
ویروس پراکنده نمي کند و مایل به میلیاردها 
دالر خسارت مالي و تلفات شهروندانش نیست.
و  حاکمیت  مساله  فقط  کرونا  شیوع   .3
مخاطراتي  جنس  از  کرونا  نیست.  دولت 
است که کم وبیش دموکراتیک عمل مي کند. 
#ویروس_دموکرات وصف تلخ و تا اندازه اي 
واقعي براي کروناست. تبعیض قائل نمي شود، 
هر کسي را که مستعد باشد مي کشد و فرقي 
نمي کند مسوول، اصالح طلب، اصولگرا، در 
غني  و  فقیر  باشد.  قدرت  بیرون  یا  قدرت 
هم نمي شناسد. کرونا به همه حق برابر براي 
مردن مي دهد. منتظر تأیید صالحیت اش براي 

مشارکت در کشتن هم نمي ماند.
4. کرونا از جنس مسائل بدخیم است؛ یعني 
گالویز  آنها  با  بشر  که  مسائلي  سخت ترین 
ویژگي  اما  است  مفصل  بحث اش  مي شود. 
مسائل بدخیم این است که براي حل آنها باید 
با انسان هاي بي شماري همکاري کنید. رویکرد 
اساسي حل مسائل بدخیم؛ از چاقي کودکان 
گرفته تا بحران در آب هاي زیرزمیني و همین 
جناب کروناویروس #همه_با_هم )در زبان 

انگلیسي all together approach( است.
وقتي کرونا مساله همه ماست، توطئه اي هم 
در کار نیست، همه کشورها درگیر هستند و 

توان و قابلیت همه حکومت ها براي مواجهه 
با این مساله به نوعي کم است و قابلیت ما 
و  است  توسعه یافته  کشورهاي  از  کمتر  هم 
باید #همه_با_هم عمل کنیم تا کمتر خسارت 
ببینیم، مي شود چند نکته زیر را نتیجه گرفت.
1. هر شهروند ضمن مطالبه گري از دولت و 
حکومت براي کارآمدتر بودن، باید خودش 
اگر  بپذیرد.  را  پیشگیرانه  مراقبت  مسوولیت 
حکومت و دولت را پاسخگو و قابل اعتماد 
مي دانید، شما هم براي بهتر عمل کردنش همراهي 
کنید و اگر آنها را پاسخگو و غیرقابل اعتماد 
نمي دانید، بیشتر مراقب باشید زیرا در صورت 
ابتال و حتي مرگ بر اثر کرونا، این ناپاسخگوي 
غیرقابل اعتماد، کاري براي شما و بازماندگان 
نخواهد کرد. شما در هر دو صورت، بیشتر با 

اصول پیشگیري همراهي کنید.
2. ایام  سال نو نزدیک است. جمعیت در بازارها 
خرید مي کنند. توده جمعیت براي انتقال این 
ویروس بستر مساعدي است. یک راه پیشگیري، 
خریدهاي اینترنتي است )مثل حضوري نیست 

ولي از ابتال به کرونا بهتر است.(
3. مدارس و هر تجمعي را تعطیل مي کنند که 
تحرک و همجواري آدم ها کمتر شود. اگر قرار 
باشد با تعطیلي ها همه راهي مسافرت شوند، بمب 
متحرک جمعیت فقط به ابزار توسعه انتقال و 
جابجایي ویروس تبدیل مي شود. مسافرت هاي 
نوروز هر سال کشته هاي فراوان تصادفات به 
بار مي آورند و امسال ممکن است کرونا هم 

اضافه شود.
 هر کشوري ویژگي هاي فرهنگي-اجتماعي 
خاصي دارد و حکومت نیز از اقتدار مشخصي 
برخوردار است. برخي راه حل ها که کشورهاي 
دیگر به کار مي برند ممکن است در ترکیب خاص 
الگوهاي زندگي مردم و اقتدار حکومت، براي 

ایران نتیجه عکس بدهد.
مسافرت هاي  به  منجر  که  تعطیلي هایي   
انتقال  ابزار  شوند،  کشور  سطح  در  میلیوني 
ویروس خواهند شد. تعطیلي شاید راهکاري 
براي سایر کشورها باشد اما درباره عوارض آن 
براي ایران دقیق تر فکر کنید. این نکته درمورد 

هر راهکار دیگري نیز صدق مي کند.
 چند روز به نوروز باقي مانده است. اگر 
تعطیلي هاي نوروز سبب انتقال ویروس بر اثر 
مسافرت ها در مقیاس ملي مي شوند )درست 
رفتاري ضد منطق قرنطینه( از همین االن به 
کاهش تعطیلي هاي نوروز، حتي لغو تعطیالت و 
گفت وگوي اجتماعي براي اقناع افکار عمومي 

فکر کنید.
 پیشنهاد مي کنم یک تیم »پزشکي-اجتماعي« 
و  کرونا  اجتماعي  ابعاد  مطالعه  مأمور  را 
راهکارهاي مهار بحران کنید. هزینه چنین کاري 

به  ویروس  این  مقابل خسارات گسترده  در 
اقتصاد و فواید احتمالي این مطالعه، هیچ است.
طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت، پزشکان 
که بیماران را معاینه می کنند لزوما به ماسک های 
N۹5 نیازی ندارند و می توانند با استفاده از 
همان ماسک جراحی و دستکش بیماران را 
معاینه کنند و پس از معاینه، دست های خود 
را بشویند. تماس مشکوک؛ یعنی اینکه پزشکی 
بدون پوشیدن ماسک، بدون دستکش بیماری را 
معاینه کند و پس از معاینه نیز دست های خود 
را نشوید،  استفاده نکردن از ماسک N۹5 لزوما 
به معنای تماس مشکوک با بیمار نیست. نگرش 
گروه های پزشکی نیز مانند مردم منفی است و این 
رویکرد در عملکرد تأثیر می گذارد و مانع عمل 
درست می شود. در نتیجه این بی اعتمادی؛ چه 
مردم و چه بدنه وزارت بهداشت در مواجهه با 
این ویروس وحشت دارند، در حالی که به جای 
رواج این نگرش های منفی باید استانداردهای 
همه جانبه و بین المللی برای کنترل عفونت در 
بیمارستان ها آموزش داده شود، رسانه ها نیز 
الزم است آگاهی مستمری به مردم بدهند و 
نحوه رعایت نظافت شخصی را به طور مدام 

یادآوری کنند.

چگونه از خودمان محافظت کنيم؟
عفونی  بیماری های  متخصص  محرز،  مینو 
عفونی  بیماری های  کشوری  کمیته  عضو  و 
وزارت بهداشت در بیان روش های محافظت از 
خود در برابر ویروس کرونا می گوید: »شستن 
با آب و صابون  ثانیه  به مدت ۲۰  دست ها 
است.  پیشگیری  راه  اصلی ترین  الکل  یا 
نداریم  دست  شستن  به  عادت  ما  متاسفانه 
و اگر دست هایمان را هم بشوییم، نمی دانیم 
شیوه درست چیست. این در حالی است که 
همین  با  توانستند  اروپایی  کشورهای  سایر 
به  فردی  بهداشت  رعایت  و  دست  شستن 
سرعت از انتشار این ویروس جلوگیری کنند. 
همچنین کروناویروس، ویروس سنگینی است 
که حین عطسه یا سرفه دیگران، بیش از ۱ تا 
۱/5 متر جهش ندارد. این ویروس از طریق 
هوا هم پخش نمی شود اما اگر از ناقل بیماری 
و  می نشیند  اشیاء  خارج شود روی سطوح 
انتقال آن است.« او  تماس مکرر راه اصلی 
می افزاید: »توصیه ما این است افراد از دست 
دادن و روبوسی کردن تا حد ممکن خودداری 
کنند. حین عطسه از دستمال یکبار مصرف 
در سطل  را  دستمال  و سپس  کنند  استفاده 
را  بیندازند. مرتب دست های خود  درداری 
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 بیماری های عفونی تاکید می کند:  
»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 ویروس های همه گیری پایین تر 
است ولی تنها تفاوت آن دوره نهفتگی آن است. 
این دوره می تواند از ۲ تا ۴ روز طول بکشد. 
اینکه در دوره نهفتگی کرونا می تواند آلوده کننده 
باشد یا نه، هنوز ثابت نشده اما توصیه ها در 
هر شرایطی باید جدی گرفته شود. چه افراد 
کرونای  آزمایش  که  افرادی  مشکوک و چه 
آنها منفی است هم باید حداقل های رعایت 

بهداشت فردی را جدی بگیرند.«
محرز در توضیح روش های درمان می گوید: »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 ۴ مورد دسترسی داریم. 
برای  که  است  دارویی  داروها،  این  از  یکی 
ایدز استفاده می شود، دیگری برای آنفلوانزا و 
داروی بعدی نیز داروی ضدالتهابی است که 
در روماتیسم مورد استفاده قرار می گیرد. شدت 
این ویروس در چین رو به کاهش است اما 
اگر در کشور خود، با همین روش های ساده 
مراقبت نکنیم، این ویروس پخش خواهد شد.«
آموزش وپرورش  »متاسفانه  می دهد:  ادامه  او 
آموزش های الزم برای رعایت بهداشت شخصی 
را به دانش آموزان نمی دهد و مردم ما چندان 
عادت ندارند دست بشویند. خواهش من این 
است که آموزش و پرورش عزمی جدی برای 
این کار داشته باشد. ۸ بیماری از ۱۰ بیماری که 
به عنوان خطرناک ترین بیماری های دنیا برای 
انسان ها شناخته می شوند، عفونی هستند و با 
حفظ بهداشت شخصی می توان در برابر این 

بیماری ها مقاومت کرد.«
در تازه ترین 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 رئیس جمهور، وزیر بهداشت 
مسوولیت این ستاد را برعهده دارد. این ستاد 
به صورت روزانه تشیکل جلسه می دهد و 
تصمیم گیرهای الزم را درباره تعطیلی مدارس 
و دانشگاه ها 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 
گزارش  این  خواندن  زمان  در  است  ممکن 
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 اطالع رسانی کنیم.

 علی 
ابراهیمی

متاسفانه 
آموزش وپرورش 
آموزش های الزم 

برای رعایت بهداشت 
شخصی را به 

دانش آموزان نمی دهد و مردم ما 
چندان عادت ندارند دست بشویند. 

خواهش من این است که آموزش 
و پرورش عزمی جدی برای این کار 
داشته باشد زیرا 8 بیماری از 10 
بیماری که به عنوان خطرناک ترین 

بیماری های دنیا برای انسان ها شناخته 
می شوند، عفونی هستند و با حفظ 

بهداشت شخصی می توان در برابر این 
بیماری ها مقاومت کرد

- مینو محرز، عضو کمیته کشوری 
بیماری های عفونی وزارت بهداشت

توطئه اي در کار 
نیست؛ شیوع کرونا 
محصول جهاني شدن 
و ارتباطات گسترده 

بین کشورهاست که ویروس را 
به سرعت در جهان پراکنده مي کند. 
هزار نقد هم به حکومت و دولت وارد 
است اما هیچ دولتي در جهان تعمداً 
ویروس پراکنده نمي کند و مایل به 
میلیاردها دالر خسارت مالي و تلفات 
شهروندانش نیست

- محمد فاضلي، جامعه شناس و 
عضو هیات علمي دانشگاه شهید بهشتی
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دست کم نیمی از بیماران مبتال به ویروس کرونا در ایاالت متحده، 50 سال به باال هستند 

آیا سالمندان در معرض خطرند؟
سال   50 باالی  افراد 
به  ابتال  مستعد  بیشتر 
و  تنفسی  بیماری های 
سایر بیماری ها هستند. 
مورد   12 آمریکا  متحده  ایاالت  در 
گزارش شده از كروناویروس در سراسر 
كشور اعالم شده و حداقل نیمی از آنها 
افراد 50 سال به باال هستند. در 6مركز 
آریزونا، كالیفرنیا، ایلینویز، ماساچوست، 
به  مبتالیان  ویسکانسین،  و  واشنگتن 
بیماری ویروس كرونا ساكن هستند، 
اگرچه طبق مراكز كنترل و پیشگیری از 
بیماری، مردم در كل 36 ایالت ایاالت 
متحده تحت بررسی هستند. از 6 بیمار 
مبتال به ویروس كرونا در كالیفرنیا، 4 نفر 50 
ساله هستند و هر دو بیمار ایلینویز در دهه 
ششم زندگی هستند و دوازدهمین مورد 
كه توسط وزارت بهداشت ویسکانسین 
گزارش شده، سن بیمار را مشخص نکرده 
 است. CDC گزارش داد، از كل 237 
نفری كه در آمریکا مورد تحقیق قرار 
گرفته اند و 100 نفر دیگر برای تحقیق 
نیز در فهرست انتظار هستند،  210 نفر  

برای ویروس آزمایش شده بودند.
براساس گزارش جدید CDC در مورد 
ارزیابی ویروس كرونا، 46 نفر بین 50 
تا 64 سال سن داشتند؛ یعنی حدود 22 
درصد و 4 نفر دیگر كه 65 سال بودند؛ 

یعنی 2 درصد.
ویلیام  هاناگ، استاد مربوط بیماری های 
دانشکده  از  دانشگاه  هاروارد  واگیر 
بهداشت عموعی چان اعالم كرد، به نظر 
می رسد این بیماری سالمندان را بیشتر 

از افراد دیگر تحت تأثیر قرار می دهد.
وی همچنین اظهار داشت: »اما اطالعات 
كافی در مورد میزان شیوع این بیماری 
وجود ندارد و ما دوست نداریم شاهد 
موارد شدیدتر و بیشتر باشیم. امیدوارم طی 
چند هفته آینده به نتایج خوبی برسیم.«

 از آنجا كه تعداد مبتالیان به ویروس كرونا 
از 20 هزار نفر تجاوز كرده، در ادامه نحوه 
شیوع آن را به درستی بررسی می كنیم.

این ویروس كه از اواخر سال گذشته از 
ووهان چین آغاز شد، تاكنون 25 كشور 
را مبتال كرده است. وزارت بهداشت 
جهانی اعالم كرد بیش از 31 هزار نفر 
مبتال و 638 مورد فوت، بر اثر این بیماری 
گزارش شده است. هیچ بیماری در ایاالت 
متحده آمریکا فوت نکرده اما بسیاری 
از كسانی كه در كشورهای دیگر فوت 
كرده اند، سالمند بوده اند. بلومبرگ اوایل 
سال جاری گزارش داد اطالعات اولیه 
نشان  چین  ملی  بهداشت  كمیسیون 
می دهد، بیمارانی كه از ابتال به ویروس 
كرونا جان خود را از دست داده اند، در 
دهه 60، 70 و 80سالگی بوده اند و عالئم 
تب، سرفه و تنگی نفس داشتند. همچنین 
این بیماری در شرایطی اتفاق می افتد كه 
افراد بسیاری مبتال به حالت تنگی نفس، 
سرفه و تب هستند. زمستان، فصل سرما و 
آنفلوانزاست و افراد مسن بیشتر در معرض 
خطر ابتال هستند. ویروس های تنفسی در 
افراد مسن شیوع بیشتری دارد. با افزایش 
سن، سیستم ایمنی بدن ضعیف می شود 
و به اندازه قبل مقاوم نیست. اگر فرد مسن 
یا هر شخص دیگری بیمار شد، نباید 
ابتدا روی این بیماری تمركز كند كه شاید 
ویروس كرونا باشد، بلکه هرچه زودتر به 
پزشک مراجعه كند، ممکن است ویروس 
دیگری باشد. عالئم ویروس كرونا و 
آنفلوانزا مشابه هم هستند و آنفلوانزا هم 
می تواند به همین  اندازه برای افراد مسن 

خطرناک باشد.
از حدود 34 هزار مرگ ومیر ناشی از 
آنفلوانزا در سال 2019-2018، بیش از  
25هزار و 500 نفر از آنها 65 سال به 

باال بودند. از بیش از 490 هزار نفر بیمار 
بستری در بیمارستان مبتال به ویروس 
آنفلوانزا، نزدیک به 280 هزار نفر از آنها را 
در همان گروه سنی تخمین زده اند. افراد 
مسن همچنین از عوارض ناشی از آنفلوانزا 
مانند ذات الریه یا تشدید بیماری های مزمن 
مثل آسم یا بیماری های قلبی رنج می برند.
همچنین در نظر داشته باشید پزشک چینی 
كه ابتدا زنگ خطر شیوع ویروس كرونا 
را به صدا درآورد، درگذشت. بسیاری 
از آمریکایی ها برای جلوگیری از شیوع 
به خرید ماسک  اقدام  ویروس كرونا 
می كنند اما آدالجا گفت: »استفاده از ماسک 
ضروری نیست.« در اغلب مواقع مردم آن 
را درست استفاده نمی كنند و تقاضای زیاد 
مصرف كننده موجب كمبود این محصول 
می شود به خصوص برای ارائه دهندگان 
خدمات بهداشتی كه به این محصول 
شدیدا نیازمند هستند. ماسک صورت 
ممکن است مانع تماس صورت شود یا 
آگاهی فرد را كم كند اما تحقیقات كافی 
برای مفید بودن این ماسک ها وجود ندارد 
كه نشان دهد مانع ابتال به بیماری واگیردار 
می شوند، گرچه استفاده از ماسک برای 
كسی كه بیمار است بسیار مفید است و 

مانع انتشار بیماری او می شود.
افرادی كه فعالیتشان زیاد است باید از 
ژل ضدعفونی دست به جای صابون های 

قدیمی استفاده كنند.
ویروس آنفلوانزا ممکن است مانع ورود 
ویروس كرونا نشود اما شخص می تواند 
از بیماری آنفلوانزا نجات پیدا كند و این 
ویروس به پزشکان نیز در تشخیص 

بیماری كمک می كند.
هنگام  باید  »افراد  گفت:  مولیگان 
بیماری، از انجام كار خودداری كنند 
و حداقل باید تا 24 ساعت 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 كه باید در نظر داشت 
این است كه اكنون زمان ترس و وحشت 
در كشور نیست، بلکه آگاهی و توجه به 

شرایط و نکات بااهمیت است.

تعریف سالمند
به افرادی كه سن آنها 60 سال یا باالتر 
باشد، »سالمند« گفته می شود. سالمندی 

فرایندی است كه متوقف نمی شود و 
تنها با داشتن زندگی سالم و مراقبت های 
بهداشتی می توان این دوران را به دورانی 
مطلوب و لذتبخش و توأم با سالمت 

تبدیل كرد.
امروزه حدود 850 میلیون نفر از جمعیت 
جهان را افراد سالمند باالی 60 سال تشکیل 
می دهند كه این رقم تا سال 2020 میالدی 
به یک میلیارد نفر می رسد. كشور ما نیز دور 
از این ماجرا نیست. شمار سالخوردگان 
ایران در سال 1420 به 26میلیون و نسبت 
آن به كل جمعیت به حدود 23 درصد 
خواهد رسید. به دلیل افزایش روزافزون 
این گروه سنی براي بهره وری از این 
دوران بهتر است خود را تجهیز كنیم و 
یادمان باشد هیچ وقت برای اصالح و 

بهبود روش زندگی دیر نیست.
بنابراین سالمت سالمندان یکی از مسائل 
و مشکالت بهداشتی در بیشتر جوامع 
است و الزمه مقابله با این مشکالت، 
سیاست گذاری و برنامه ریزی های دقیق 

و درست است.
در  مورد  ارائه شده  نظریه های 
سالمندی عبارتند از: الف( نظریه های 

زیست شناختی كه به 3 گروه تقسیم 
می  شوند؛ 1 - نظریه ایمنی 2-نظریه 
پیر شدن سلولی 3 - نظریه رادیکال 
نظریه های روان  شناختی ج(  آزاد ب( 
نظریه های جامعه شناختی كه به 4 گروه 
تقسیم می شوند؛ 1 - نظریه عدم  تعهد 
2 - نظریه فعالیت 3 - نظریه استمرار 
4 - نظریه تعاملی، هر یک از نظریه های 
ذكرشده  توجیهاتی برای روند پیری فراهم 
می آورد و آگاهی از آنها مهم است زیرا این 

نظریه ها  می توانند شبکه ای از اطالعات را 
به وجود بیاورد كه براساس آن تصمیمات 

عملی برای  سالمندان گرفته شود.
یکی از مسائل عصر كنونی فاصله میان 
نسل جوان با سالمندان است. مخالفت 
سالمندان با نسل جدید به صورت بدبینی 
و تحقیر و گاهی دشمنی است و مخالفت 
جوانان با سالمندان به صورت مقاومت 
در برابر امر و نهی آنهاست. همچنین 
كودكان نیز گاهی حس خوبی به پیری و 
دوران سالمندی ندارند و دوست ندارند 
پیر شوند. بچه های خردسال، بزرگساالن 
را افراد وابسته، ناسالم، غمگین، تنها و 
بیکار می دانند و دایره ارتباطی شان در 
حد پدربزرگ و مادربزرگ است. این 
میزان ادراک از سالمندی عموما ناشی 
از نگرشی است كه درباره سالمندان به 
صورت ناخواسته ترویج می شود. ادراک 
یادشده معموال مانند بسیاری از مفاهیم 
دیگر از سال ها قبل و حتی در سنین كودكی 
شکل می گیرد و مفهومی كامال وابسته به 
فرهنگ، احساسات و ارزش های افراد 
است. از این رو، تصورات قالبی جامعه 

و نگرش به سالمندان می تواند بر زندگی 
آنها تأثیر بگذارد. عموما رسانه ها و به ویژه 
كتاب های درسی این تصورات را در ذهن 
كودكان ایجاد می كنند. از این رو، با توجه به 
افزایش جمعیت سالمند در كشور و تأثیری 
كه نگرش های اجتماعی روی زندگی 
سالمندان دارد، این مقاله به دنبال بررسی 
تصویری است كه كتاب های درسی دوره 
ابتدایی از ویژگی های جسمانی سالمندان 

ارائه می دهد.
عالوه بر تغییراتی كه در بعد جسمانی 
در دوره سالمندی اتفاق می افتد، ویژگی 
روانی و اجتماعی سالمندان نیز دچار 
تغییراتی می شود. از این رو، سالمندی 
اجتماعی  و  روانی  جسمانی،  بعد   3
دارد. درباره سالمندی و نگرش به آن 
پژوهش های زیادی انجام شده است. 
نتایج این مطالعه نشان می دهد، بین سن 
و سابقه كاری با نمره نگرش به سالمندی 

ارتباط معنی داری وجود نداشته است.
به  نگرش  نیز  خارجی  مطالعات  در 
سالمندی بررسی شده است. برای مثال 
در مطالعه ای با عنوان »نگرش ها و شناخت 
خردساالن نسبت به افراد سالمند« در 
سال1981 میالدی كه روی كودكان 4 تا 
7 سال انجام شد، به این نتیجه رسید كه 
آنها، بزرگساالن را افراد غمگین، تنها و 
بیکار می دانند، بزرگساالنی را كه اطالعات 
زیادی دارند، معلم می دانند و افراد پیر را از 
روی فیزیک بدنشان می شناسند. كودكان، 
پدربزرگ ها و مادربزرگ هایشان را افراد 
فعالی می دانند و دیدگاه مثبتی به آنها 
دارند. نتیجه دیگر اینکه دوسوم كودكان 
دوست ندارند پیر شوند. همچنین تماس 
كودكان با سالمندان به جز پدربزرگ ها 
در  و  محدود  مادربزرگ هایشان  و 

محیط های كاری و مدارس بود.
نتایج پژوهش بارت با عنوان »برداشت 
درباره  بررسی  سالمندی:  از  جنسیتی 
دانشجویان دانشگاه« نشان داده هر دو 
جنس، تصویر مثبت تری از زنان سالمند 
دارند تا مردان؛ اگرچه نگرش آنها از 
سالمندی به این صورت است كه در زنان 
سالمندی زودتر و در سنین كمتری شروع 
می شود. عالوه بر این، زنان در مقایسه با 
مردان شروع سالمندی را دیرتر گزارش 
كرده اند و زنان نگرش های مطلوب تری 
اضطراب  زنان  اما  دارند  سالمندان  به 
سالمندی بیشتری را در مقایسه با مردان 

بیان كرده اند.
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 ترجمه: 
مهتا زمانی نیک

افراد باالی 50 سال بیشتر مستعد 
ابتال به بیماری های تنفسی و سایر 

بیماری ها هستند. در ایاالت متحده 
آمریکا 12 مورد گزارش شده از 

كروناویروس در سراسر كشور اعالم 
شده و حداقل نیمی از آنها افراد 50 

سال به باال هستند. از 6 بیمار مبتال به 
ویروس كرونا در كالیفرنیا، 4 نفر 50 

ساله هستند و هر دو بیمار ایلینویز در 
دهه ششم زندگی هستند

با باالرفتن سن باید بیشتر مراقب سالمت قلب بود
سن 80 سالگی با سن 70 سالگی بسیار متفاوت است. 
طبق مطالعات، با باالرفتن سن باید بیشتر مراقب سالمت 
قلب بود. افراد بیشتر تمایل دارند كاالهایی را خریداری 
كنند كه با تخفیف فروخته می شود مثال 99 تومان را به 
1000تومان ترجیح می دهند، در صورتی كه چندان هم 
متفاوت نیست. امروزه دانشمندان معتقدند میزان سن با 
میزان جراحی های قلب رابطه مستقیم دارد. یک مطالعه 
آمریکایی نشان داد  افرادی كه حتی 2 هفته از 80 سالگی 
فراتر رفته اند به نسبت افرادی كه دقیقا در سن 80 سالگی 
هستند بیشتر تحت عمل بای پس قلب قرار می گیرند، 
با وجود اینکه این اختالف سنی كمتر از یک ماه است.

دكتر آنوپام جنا، مسوول این تحقیق، از دانشکده پزشکی  
هاروارد گفت: »عمل های جراحی را تا سن مشخصی 
محدود می كنند اما ممکن است برخی پزشکان افراد را 
از نظر روانی طبقه بندی كنند، مثال افرادی كه در دهه 
80سالگی هستند خطر بروز بیماری شان بیشتر از دهه 70 
سالگی است، حتی با اختالف چند ماه هم این احتمال 
بیشتر می شود، مثال وقتی به فروشگاه می روید و كاالیی 
99 تومان است، احتمال خرید آن كاال به نسبت قیمت 
1000 تومان بیشتر می شود. در اینجا ارزش آن یک تومان 

در نظر فرد بسیار زیاد است. 

در مراقبت های قلبی نیز این نگرانی بسیار جدی است. 
اگرچه یک درمان راحت تر مثل باز كردن شریان قلب 
اغلب برای درمان سکته قلبی است چون این بخش از 
قلب دچار مشکل شده اما بسیاری از بیماران جراحی 
بای پس قلب را به آن ترجیح می دهند. دانشمندان سوابق 
بیماری های قلبی را از سال 2006 تا 2012 میالدی روی 
70 هزار بیمار حمله قلبی بررسی كردند و دریافتند حدودا 
10 هزار نفر 2هفته بعد از 80 سالگی تحت این عمل قرار 
گرفته اند. آنها سن 77 سالگی را در مقایسه با سن 79 
سالگی قرار دادند و سن 81 سال را با 83 سال مقایسه 
كردند و اختالف بین آنها فقط 2 سال است اما مهم ترین 
نکته همین 80 سالگی است و اینکه چه مقدار از سن 
80 سالگی گذشته. به گزارش دكتر جنا، میزان مرگ در 
2 ماه اول پس از حمله قلبی بین افراد باالی 80 سال 
بیشتر بود و این آمار نشان می دهد  بیشتر آسیب به این 
دلیل است كه بیمار تحت عمل جراحی قرار نگرفته 
است. در مجله پزشکی New England Journal این  
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 نمی شود اما ابتدا ممکن است آن 

را علت بیماری تشخیص دهند.

ویژه نامه کروناویروس شماره هفتصدوچهل وچهار   هشت اسفند نودوهشت4



(COVID-19(    روزنگار کروناویروس
WHO تازه های علمی کرونا ویروس ها در

از  بزرگی  خانواده   )CoV( کروناویروس ها 
رایجی  بیماری های  رخداد  باعث  که  ویروس هاست 
مانند سرماخوردگی تا بیماری های تنفسی مانند سندرم 
 تنفسی خاورمیانه )MERS-Cov( و سندرم حاد تنفسی
)SARS-Cov( می شود. کروناویروس نوع جدیدی از 
این نوع ویروس ها است که قبال در انسان تشخیص 
زئونوز  اصطالح  به  کروناویروس ها  است.  نشده  داده 
که  است  این  معنای  به  تعریف  طبق  که  هستند 
می تواند در حیوانات و انسان ها به طور مشترک باعث 
تنفسی حاد  سندرم  مثال  برای  شود.  بیماری   ایجاد 
)SARS-Cov( از طریق گربه زباد )Civet Cat( و 
از طریق   )MERS-Cov( تنفسی خاورمیانه  سندرم 
شتر به انسان انتقال یافته است. همچنین چندین نوع از 
کروناویروس ها شناخته شده هستند که در حال حاضر 

انسان را آلوده نکرده است.
عالئم شایع این نوع عفونت شامل عالئم تنفسی، تب، 
سرفه، تنگی نفس و مشکالت تنفسی است که در موارد 
شدیدتر این عفونت منجر به پنومونی، سندرم حاد تنفسی، 

نارسایی کلیه و حتی مرگ می شود.

برخی سواالت مهم
 نکات ایمنی جهت پیشگیری از این نوع عفونت 

چیست؟
-   رعایت بهداشت فردی )شستشوی منظم دست ها، 

پوشاندن دهان و بینی در هنگام عطسه و سرفه(
-   پخت کامل گوشت و تخم مرغ

-   پرهیز از نزدیک شدن به افرادی که دارای عالئم بیماری 
از جمله عطسه و سرفه  هستند.

 چه کسانی در معرض ابتال به نوع شدید حاد بیماری 
هستند؟

-   افراد سالمند و افراد با بیماری های زمینه ای از جمله 
پرفشاری خون، بیماری های قلبی-عروقی و دیابت.

 کروناویروس چه مدت می تواند بر روی سطوح 
زنده بماند؟

-   هرچند در حال حاضر مدت زمان دقیق آن مشخض 
نیست ولی این نوع ویروس می تواند 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 می توان از مواد ضدعفونی کننده 
ساده استفاده کرد همچنین جهت پیشگیری از ابتال به این 
نوع عفونت دست ها را مرتب با دستمال حاوی الکل تمیز 
کرده یا با آب و صابون بشویید و از لمس چشم ها، 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 آنتی بیوتیک ها

 آیا احتمال انتقال از حیوانات اهلی و خانگی وجود 
دارد؟

-   خیر، در حال حاضر شواهدی به نفع انتقال بیماری از 
حیوانات خانگی و اهلی مانند سگ و گربه وجود ندارد.

 دوره کمون بیماری چقدر است؟
-   تخمین زده  می شود دوره بیماری بین 1 تا 14 روز 

باشد. در اکثر موارد حدود 5 روز  است.
 آیا آنتی بیوتیک ها موثر هستند؟

-   خیر، آنتی بیوتیک ها موثر نخواهند بود .
 احتمال ابتال به بیماری چقدر است؟

-   خطر ابتال به بیماری وابسته به محل زندگی و مسافرت های 
اخیر هر شخص دارد. احتمال ابتال در مناطقی که موارد 
تشخیص قطعی بیماری زیاد است بیشتر  می شود. در حال 

حاضر 99 درصد از موارد بیماری در چین اتفاق افتاده.

)2019-nCov( مراقبت عمومی کروناویروس
WHO مطابق دستورالعمل

اهداف
-   مدیریت روند بیماری در زمان انتقال انسان به انسان 

یا حیوان به انسان
-   تشخیص موارد جدید بیماری در کشورها

-   فراهم کردن اطالعات اپیدمیولوژیک جهت انجام فرآیند 
ارزیابی خطر در سطح ملی، منطقه ای و جهان

عنوان  به  اپیدیمولوژیک  اطالعات  کردن  فراهم     -
دستورالعملی برای انجام اقدامات الزم

 2019-nCov تعریف مورد در نظام مراقبت
WHO بر اساس دستورالعمل
)Suspect case( مورد مشکوک

-   تعریف 1: فردی با عالئم عفونت حاد و شدید تنفسی 
تب، 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 14 روز قبل از شروع عالئم را متذکر شود.
یا

-   تعریف 2: فردی که مبتال به هر نوع بیماری حاد تنفسی 
باشد و حداقل یکی از موارد زیر را در طی 14 روز قبل 

از شروع عالئم داشته باشد:
 2019-nCove تماس با مورد قطعی یا محتمل عفونت   -

داشته یا فرد مشکوک در مرکز درمانی کار کرده یا در 
آن حضور داشته که در آن مکان مورد قطعی یا محتمل 

nCove-2019 حضور داشته و تحت درمان بوده اند.

)Probable case( مورد محتمل
مورد مشکوکی که نتایج آزمایش وی جهت تشخیص 
nCove-2019 مبهم )بی نتیجه( باشد یا با استفاده از 
روش pan-coronavirus آزمایش شده و نتیجه آن 
مثبت بوده و شواهد آزمایشگاهی مبتنی بر سایر پاتوژن های 

تنفسی وجود نداشته باشد.

)Confirmed case(مورد قطعی
فردی که صرف نظر از عالئم و نشانه های بالینی نتایج 
آزمایشگاهی وی مثبت تایید شده باشد و مبنی بر وجود 

عفونت nCove-2019 باشد.

تعریف موارد قبل از شروع اپیدمی در ایران
مورد مشکوک : مورد مشکوک موردی است که باید 
نمونه گیری شده و بررسی های بیشتری در مورد آن انجام 

پذیرد:
تنفسی تب دار )سندرم  بیماری شدید  به  1. فرد مبتال 
بستری  نیازمند   ... و  سرفه  تب،  دلیل  به  که   SARI(
دیگری،  بیماری زای  عامل  و  است،  بیمارستان    در 
نیست  متصور  وی  بیماری  عالئم  توجیه   برای 
)پزشکان در مورد تظاهرات غیرتنفسی و غیرمعمول بیماری 
در افراد با نقص ایمنی باید هوشیار باشند( که حداقل یکی 

از مشخصات ذیل را دارا باشد:
الف - سابقه سفر به ووهان )Wuhan(، در استان هوبای 
)Hubei( کشور چین، در عرض 14 روز 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 )SARI( بستری بوده است خدمت 
کرده و تردد داشته است بدون توجه به ملیت یا سابقه 

مسافرت آن بیمار.
ج – علی رغم درمان های مناسب برای پنومونی، پاسخ بالینی 
نامناسب بوده و به شکل غیرمعمول و غیرقابل انتظاری 
وضعیت بالینی بیمار حادتر و وخیم تر شود )بدون توجه 
به سابقه سفر و ملیت بیمار( حتی اگر عامل بیماری زای 
دیگری که توجیه کننده وضعیت بالینی بیمار باشد، نیز از 

بیمار جداسازی شده باشد .
2. بیمار دارای عالئم تنفسی )با هر شدتی که باشد(، که 
در عرض 14 روز قبل از شروع عالئم بالینی یکی از انواع 

تماس های ذیل را داشته باشد:
الف - تماس نزدیک )close physical contact( با 

،nCoV مورد قطعی و عالمتدار بیماری

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 
 zoonotic مخزن حیوانی باشد یا ابتال انسان در اثر انتقال

محرز شده باشد.

تعاریف موارد بعد از شروع اپیدمی
مورد مشکوک

-   بیمار با شرح حال سرفه خشک یا لرز یا گلودرد همراه 
با تنگی نفس با یا بدون تب

تظاهرات  با  فوقانی/تحتانی  تنفسی  عالئم  با  بیمار   -
رادیولوژیک بصورت انفیلتراسیون مولتی لوبولر یک یا 

دو طرفه در سی تی اسکن یا گرافی قفسه صدری

مورد محتمل
-   هر مورد مشکوک که در عرض 14 روز قبل سابقه 
تماس نزدیک با مورد قطعی COVID-19 را داشته باشد.
-   هر مورد مشکوک که در عرض 14 روز قبل سابقه 
حضور در مناطق با اپیدمی COVID 19 را داشته باشد.

-   فرد مبتال به پنومونی که علیرغم درمان های مناسب، 
پاسخ بالینی نامناسب داشته و به شکل غیر معمول و سرعت 
غیرقابل انتظاری وضعیت بالینی بیمار حادتر و وخیم تر شود.

مورد قطعی
-   جداسازی ویروس  COVID-19 از فرد با عالئم تنفسی

بایدها و نبایدها در ارتباط با بیماری کرونا
مواردی که مردم نسبت به موارد پیشگیری از ویروس 

کرونا دقت کنند:

»بایدها«
1.اولین مورد و شاید مهمترین آن شستشویی مداوم دست ها 
با آب و صابون است که این امر توصیه  می شود حین 
جابجایی از مکانی به مکان دیگر )به محض رسیدن به 
منزل یا محل کار از فضای بیرون(. چون ممکن است 
آالینده های ناشی از ویروس کرونا بر روی هر سطحی از 
بدن فرد یا اجسام حضور داشته باشند مانند لوازم محل کار، 
ماشین آالت یا حتی خانه »چون افراد معموال لوازم خانه 
را همانند میوه ها و سبزیجات، نان یا لوازم مصرفی را از 
فروشگاه ها و مراکز خرید تهیه  می کنند« به طبع این لوازم 
توسط افرادی در قفسه ها چیده شده یا در کیسه گذاشته و 
به شما تحویل داده  می شود با اینکه در چند روز اخیر در 
فروشگاه ها بیشتر رعایت  می شود ولی باز ممکن است در 
چند روز قبل از اعالن عمومی لوازم فوق خریداری شده 

باشند. بنابراین توصیه  می شود تا زمانی که از لوازم مصرفی 
اطمینان ندارید رعایت بهداشت آن الزامی است. اگر از 
نوع پختنی است که هنگام پختن از ویروس پاک  می شود 
)به شرط پختن در دمای باالی 70 درجه سانتی گراد( و 
عالوه بر این به شرط پخت کامل و یا با شستشوی مواد 
ضدعفونی کننده با الکل حداقل 70 درصد )برای لباس و 

وسایل( از پاک بودن آن اطمینان داشته باشیم.
در این حالت اصل دوم در ادامه اصل اول   است که؛

2. شستشویی دست ها قبل از خوردن غذا یا تهیه آن. 
حتی بعد از تهیه غذا نیز دست خود را با مواد پاک کننده 
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 انجام  می گیرد.
3. ممانعت 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  
می باشند 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.
4. در موارد استفاده از سطل زباله مخصوصا در محیط بیرون، 
از سطل های پدال دار یا در باز استفاده کنید و با دست 
بدون محافظ،با درپوش سطل زباله تماس نداشته باشید.
5.رعایت موارد تماس با سایر افراد مانند دست دادن و 
روبوسی و تا حد ممکن از حضور در مکان های شلوغ و 
تجمعات؛ مخصوصا در محیط های بسته خودداری کنید و در 
صورت حضور حتما ماسک مناسب به همراه داشته باشد.
6. در مکان ها یا وسایل حمل و نقل عمومی حتما به موارد 
رعایت تماس توجه کرده و در صورت برخورد دست 
با دستگیره ماشین، میله ها یا صندلی اتوبوس یا مترو، 
محافظ های کناری پله های برقی یا معمولی، دگمه های 
آسانسور یا زنگ های در و سایر موارد حتما قبل از اقدام 
به سایر کارهای شخصی و اداری حتما دست خود را با 

آب و صابون یا مواد ضدعفونی کننده الکل دار بشویید.
7. استراحت در منزل، مخصوصا افراد مبتال به موارد شبه 
آنفلوانزا یا سرماخوردگی به همراه تب و سرفه الزامی است.
8. ظروف 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.
9. وسایل مصرفی و کاربردی روزانه خود را به طور مدام 
پاکسازی کنید که شامل موبایل، شارژر و هدفون موبایل، 

ریموت و کنترل های موجود در خانه همانند تلویزیون 
و اسپلیت یا وسایل تهویه یا مربوط به چراغ ها، ماشین یا 
درهای خودکار پارکینگ و دسته کلیدها، کارت های موجود 
»بانکی و سوخت« در کیف و خود کیف، عینک و حتی 
لوازم التحریر شخصی، لوازم جانبی کامپیوتر و لپ تاب 
همانند موس، کیبرد و .... به صورت مرتب پاکسازی شود.
10. پاک کردن مداوم سطوح و مکان های 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 دستگیره های 

ورودی ساختمان است دقت شود.
11.مصرف مواد غذایی مقاوم جهت افزایش مقاومت بدن 

همانند ویتامین سی، میوه و سبزیجات
12.هنگام استفاده از رستوران ها، کافه ها، و تمام مکان های 
صرف غذا و نوشیدنی حتما دست های خود را قبل از مصرف 
بشویید و بیشتر از ظرف های یکبار مصرف مخصوصا قاشق 
و چنگال استفاده کنید. ولی توصیه جدی بر عدم حضور در 
این مکان ها برای صرف غذا و نوشیدنی هست مخصوصا 

موارد مربوط به تهیه غذای آماده یا بیرون برها است.
13. در 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.
14. این ویروس به شکل پنهان حداکثر تا 14 روز در 
بدن باقی  می ماند که در صورت تماس با موارد مشکوک 

این فاصله زمانی باید دقت شود.
15. برخی ها معتقدند این بیماری از طریق دراپلت )قطرات( 
منتقل  می شود تا ذرات خشک در هوا. بنابراین احتیاط های 
تماسی با فرد هنگام سرفه و عطسه و تماس دست بر 
روی اشیاء یا سطوحی که از پاک بودن آن نسبت به این 
آالینده ها 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 پخش  می شود.
16. در هنگام مراقبت از فرد مبتال به کرونا یا موارد مشکوک 
حتما احتیاط های تماس را رعایت کرده و قبل و بعد از 
تماس با لوازم یا خود بیمار دست های خود را با صابون 
به مدت 20 ثانیه یا با مواد الکی حداقل 60 درصد بشویید.
- از تماس های غیرضروری با حیوانات مزرعه و وحشی 

پرهیز کنید.
-   موارد تماس شامل؛ ارائه خدمات درمانی به فرد بیمار، 
همسفر، همکالسی، همخانه، همکار و ... گفته  می شود 

که معموال در یک محیط بسته هستند.
-   موارد مربوط به ماسک بیشتر هنگامیکه در کنار سایر 

مردم هستند احساس  می شود
-   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 نشانه های بیماری را چه در افراد سالم و چه 

افراد 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 راکاهش  می دهد.
-   هر اخبار و اطالعاتی که بدست  می آورید تا از صحت 

آن مطلع نشدید برای دیگران ارسال نکنید.

بایدها و نبایدهای استفاده از ماسک و 
مواد ضدعفونی کننده

جهانی  سازمان  شده  منتشر  دستورالعمل های  مطابق 
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 سرفه های 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، ماسک های جراحی معمولی نیز برای افرادی 

عادی مناسب است.
زمانی که فرد سرفه یا عطسه های مداوم دارد نیز به استفاده 
از ماسک مناسب )جراحی، N95  یا P2( نیاز دارد، در 
صورت عدم امکان استفاده از ماسک، فرد  می تواند 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 N95یاP2 ، فقط برای 
افرادی که با بیماران مبتال به کروناویروس مواجهه دارند 
و همچنین کادر درمانی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و 
درمانی، توصیه  می شود. استفاده از این نوع ماسک ها برای 
افراد عادی توصیه نمی شود. استفاده از ماسک فقط زمانی 
که همراه با شستشوی مداوم دست ها با آب و صابون مایع 
یا مواد ضدعفونی کننده با پایه الکلی باشد، موثر است. در 
غیر این صورت، استفاده از ماسک به تنهایی محافظتی از 

فرد ایجاد نمی کند.
ادامه در صفحه 6 
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 ادامه از صفحه 5 
درصد الکل مناسب، 60 تا 70 درصد است

در خصوص استاندارد مصرف الکل برای ضدعفونی دست و سطوح 
تماس، درصد الکل مناسب، 60 تا 70 درصد است. الکل های صنعتی 
که غلظت 96 درصد دارند و در مغازه ها یا داروخانه ها فروخته  
می شوند، به هیچ وجه اثر میکروب کشی ندارند و باید این مواد 

ضدعفونی کننده غلظت 60 تا 70 درصد 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 
روی صورت  از  ماسک  برداشتن  از  پس  شود.  برداشته  صورت 
بیاندازید و  دار دور  پسماند درب  را در یک سطل  فورا ماسک 
دست ها را با آب و صابون مایع و یا مواد ضدعفونی کننده با پایه 
ثانیه و  الی 70 درصد( به مدت حداقل 20  الکلی مناسب )60  
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  می تواند باعث در معرض قرار گرفتن بیشتر فرد 

و احتمال خطر بیشتری  می شود.

ماسک ها فقط یک بار استفاده شوند
ماسک ها 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 استان های درگیر کرونا، در صورت تردد در 

فضاهای عمومی حداقل فاصله یک متر با سایر افراد را رعایت کنند، 
به خصوص از افرادی که سرفه یا عطسه  می کنند 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 دست ها 
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 ماسک های پارچه ای و نخی به هیچ عنوان توصیه نمی شود
استفاده از ماسک های پارچه ای و نخی به هیچ عنوان توصیه نمی شود. 
به طور کلی توصیه  می شود که در فضاهای عمومی نیز تهویه طبیعی 
به میزان مناسب فراهم شود و از باز بودن درب ها جهت حرکت 
هوا اطمینان حاصل شود. به گونه ای که در شرایطی که افراد در یک 
فضا حضور دارند، درب ها و پنجره ها جهت حرکت هوا باز باشد.

مواردی اثبات نشده در ارتباط با بیماری کرونا
کرونا خطرناک ترین ویروس دنیاست؟

ویروس های خطرناک تری داریم مثل ابوال که درصد بسیار بیشتری 
را می کشد.

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 می توان بیمار شد؟
خیلی نامحتمل است؛ به نظر می آید این ویروس نمی تواند مدت 

زیادی خارج از بدن انسان زنده بماند.
بستن مرز، گسترش بیماری را متوقف می کند؟

بیماری در افراد بیمار از قبل از بروز عالیم نیز قابل انتقال است و 
صرفا با بستن مرزها نمی توان گسترش بیماری را متوقف می کند.

کرونا یک ویروس مهندسی توسط قدرت های جهانی است؟
این فرضیه هنوز اثبات نشده است.

توصیه ها 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. خانواده ها و اطرافیان این بیماران نیز باید بیشتر از 
خودشان مراقبت کنند. در عین حال این بیماران باید همان توصیه هایی را 
که برای افراد عادی ارائه می شود، رعایت کنند. اقداماتی مانند شستشوی 
مرتب دست ها، 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 ضعیف تر بوده و در نتیجه 
اثرگذاری ویروس بر روی آنها می تواند قابل توجه تر 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 محل های آلوده دوری کنند. 
در عین حال بیماران خاص هم مانند سایر مردم در صورتی که دچار تب 
شدند، به پزشک مراجعه کرده و به توصیه های پزشک توجه کنند و در 
صورتی که بعد از مراجعه به پزشک عالئمشان ادامه داشت و یا دچار 
سرفه های 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 می یابد 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 تهیه  می شود را چطور از 
کرونا ضدعفونی کنیم؟

فریز مواد غذایی موجب از بین رفتن ویروس کرونا می شود. ویروس 

کرونا در مقابل فریز خیلی زود از بین  می رود. همچنین ویروس در 
مقابل گرما نیز خیلی زود از بین  می رود. این ویروس برای زنده ماندن 
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 ویروس های 

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-19در مطالعات بالینی بیماری کرونا ویروسCOVID-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 multicenter در چین نشان داده اند 
که کلروکین فسفات که داروی قدیمی دردرمان ماالریاست دارای کارایی 

ظاهری وایمنی قابل قبولی در پنومونی همراه با کروناست. 
این دارو پیشنهاد  می شود که در ورژن های بعدی گایدالین های جلوگیری، 
تشخیص و درمان پنومونی ناشی از کرونا در کمیته بین المللی سالمت 
و بهداشت و درمان چین به منظور استفاده در جمعیت های بزرگ 
 In در آینده مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه ابتدا به صورت
vitro در غلظت های مختلف با نیمه عمر مشخص کارایی دارو در 
محیط کشت بررسی و سپس در کلینکال تریال های مختلف مولتی 
سنتر در 10 شهر چین پنومونی همراه با کرونا مورد بررسی قرار 
گرفت. نتایج حدود 14 کلینیکال تریال برروی 100 بیمار، 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  
می شود به عنوان داروی آنتی وایرال با افزایش PH اندوزومال مورد نیاز 
جهت فیوژن ویروس/سلول و اختالل در گلیکوزیالسیون رسپتورهای 

سلولی SARS- COVID19 h است.

فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID19 در سطوح ارائه

خدمات سرپایی و بستری
ضمیمه دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید، مرکز مدیریت بیماری های 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 1398 به تصویب نهایی کمیته فنی 

کرونا ویروس رسیده است

تعریف موارد بیماری
مورد مشکوک

 بیمار با شرح حال سرفه خشک یا لرز یا گلودرد 
همراه با تنگی نفس با یا بدون تب

 بیمار با عالئم تنفسی فوقانی/تحتانی با تظاهرات 
رادیولوژیک به صورت انفیلتراسیون مولتی لوبولر یک یا 

دو طرفهدرسی تی اسکن  یا گرافی قفسه صدری

مورد محتمل
 هر مورد مشکوک که در عرض 14 روز قبل سابقه 
تماس نزدیک با مورد قطعی19COVID- را داشته باشد.
 هر مورد مشکوک که در عرض 14 روز قبل سابقه 
حضور در مناطق با اپیدمی COVID-19 را داشته باشد.
 فرد مبتال به پنومونی که علیرغم درمان های مناسب، 

پاسخ بالینی نامناسب داشته و به شکل غیرمعمول و
سرعت غیرقابل انتظاری وضعیت بالینی بیمار حادتر 

و وخیم تر شود.

مورد قطعی
 جداسازی ویروس COVID-19 از فرد با عالئم 

تنفسی

گروه های در معرض خطر ابتال به بیماری 
COVOD 19عارضه دار

به  ابتال  افرادی که در معرض  به عنوان  زیر  دو گروه 
بیماری COVOD 19عارضه دار قرار دارند، در نظر 
گرفته شدهاست،که در این راهنما به عنوان افراد در 

معرض خطر از آنها نام برده شده است:

1 . بیماران با نقص ایمنی
a . تحت درمان با کورتیکواستروئید

b . شیمی درمانی
c . بدخیمی ها

d . پیوند اعضاء
HIV مبتالیان به . e

2 . بیماران با بیماری زمینه ای
a . بیماری قلبی – عروقی

b . فشارخون
c . بیماری های تنفسی زمینه ای

d . دیابت
40>e .BMI

خاطر نشان می شود که یافته های اپیدمیولوژیک نشان 
داده است که سن باالی 50 سال 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 شده اند، برای کاهش میزان انتقال 

به سایرین توصیه می شود.

خدمات تشخیص - درمان سرپایی
کلیه افرادی که با عالیم گلودرد، سرفه خشک، لرز با 

یا بدون تب مراجعه می کنند باید از نظر عالئم تنفسی 
موردارزیابی قرار گیرند. بیماری ممکن است در مراحل 
عالئم  سایر  با  فقط  و  باشد  تب  بدون  عفونت  اولیه 

تنفسی تظاهر کند.

تب بسیار باال عموما عالمت شایعی نیست:
الف- درصورت وجود تنگی تنفس 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 می شود( ارجاع 
شوند. توجه کنید تنگی نفس و هیپوکسمی می تواند 
بیانگر احتمال پنومونی شدید باشد. اگر تنگی نفس و 
هیپوکسمی )93درصد<SpO2(مشاهده شود، نیاز به 
تجویز اکسیژن و اقدامات ایزوالسیون متناسب دارد و 

فرد باید سریعابه مراکز تخصصی ارجاع شود.
ب-اگر فرد تنگی نفس نداشته باشد، درصورتی که تب 
داشته )37.8c≥T( و جز گروه در معرض خطر باشد الزم 
استتصویربرداری ریه برای وی انجام شود . سی تی اسکن  
ریوی )HRCT( در شناسایی پنومونیویروسی بسیار 
در  یافته ها  است.  صدری  قفسه  ازعکس  حساس تر 
ازانفیلتراسیون  سریع  پیشرفت  شامل  سی تی اسکن  
است.   ground glassبه دوطرفه  منتشر   Patchy
در صورت عدم دسترسی به سی تی اسکن می توان از 
CXR(گرافی قفسه صدری( استفادهکرد. انفیلتراسیون 
یک یا دوطرفه ریه ها 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 تب دار با گرافی قفسه 
که  شرایطی  در  یا  )و  نرمال  سی تی اسکن   صدری/ 
دسترسی به تصویربرداری ریوی وجود ندارد( مراقبت 

و جداسازی در منزل به همراه تجویز رژیم دو دارویی 
ضدویروسی توصیه می شود.برحسب تشخیص بالینی 
ممکن است آنتی بیوتیک نیز برای فرد تجویز شود. در 
هر استان تحویل دارو به بیمار ازطریق مراکز منتخب 
اعالم شده توسط دانشگاه علوم پزشکی صورت می گیرد. 
نحوه مصرفدارو، عالئم  منزل،  در  اصول جداسازی 
هشداردهنده مهم به بیمار/همراه باید توضیح داده شود.

رژیم درمانی دو دارویی در بیماران سرپایی:
Oseltamivir+Hydroxy Chloroquine 
sulfate/Chloroquine phosphate
1 .کپسول اُسلتامیویر: BID75mg به مدت 5 روز

BID200mg 2. قرص هیدروکسی کلروکین سولفات
 BID mgبه مدت 5 روز یا قرص کلروکین فسفات

base150 به مدت 5 روز
افرادی که تحت درمان سرپایی قرار می گیرند، 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.
1 . تنگی نفس و تنفس دشوار

2 . تشدید سرفه
3 . عدم قطع تب

4 . عالئم کاهش سطح هوشیاری
این عالیم به صورت روزانه و فعال طی تماس تلفنی 
از بیمار سوال می شود و در فرم پیگیری مربوطه ثبت 

می شود.
ج - دربیماران بدون تنگی نفس که تب ندارند و یا تب 
داشته اما جز گروه در معرض خطر نیستند، مراقبت و 
جداسازیدر منزل توصیه می شود. برحسب تشخیص بالینی 

پزشک ممکن است آنتی بیوتیک برای فرد تجویز شود.

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 تنگی نفس هم نداشته باشد، می تواند توصیه 
انجام شود.   CRP و   CBC امکان  درصورت  شود 
در صورتی که لنفوپنی کمتر/مساویml/1100 وجود 
مراقبت  به  نیاز  تخصصی  ضمنمشاوره  باشد،  داشته 

فعال و پیگیری در منزل دارد.

خدمات تشخیص- درمان بستری
پنومونی  بیانگر  می تواند  هیپوکسمی  و  تنگی نفس 
)93درصد هیپوکسمی  و  تنگی نفس  اگر  شدیدباشد. 
اقدامات  و  اکسیژن  تجویز  به  نیاز  باشد،   )<SpO2

ایزوالسیون متناسب دارد.
همچنین افراد در معرض خطر بدون تنگی نفس اما با 
باید به مراکز  نیز  یافته های مثبت تصویربرداری ریه 

تخصصی منتخب ارجاع شده اند.
در مراکز تخصصی عالوه بر نمونه گیری جهت انجام 
آزمایش ویروس شناسی، ضمن ایزوالسیون کامل باید 
تحت درمانمتناسب قرار گیرد. ابتال به ویروس منجر به 
اختالل در دفاع سیستمیک و موضعی تنفسی می شود 
که نتیجه آن می تواند بروز عفونت ثانویه باشد. در این 
ثانویه، درمان  ایجاد عفونت  احتمال  دلیل  به  شرایط 
آنتی بیوتیکی متناسب نیزباید تجویز شود. در رژیم درمانی 
باید به پوشش مناسب استافیلوکک اورئوس و پنوموکک 

هم توجه شود.

1. رژیم 3 دارویی
رژیم ضدویروسی پیشنهادی برای درمان موارد بستری 

شامل:

رژیم درمانی 3 دارویی در بیماران بستری:
Oseltamivir+Hydroxy 
Chloroquine sufate/Chloroquine 
phosphate+Lopinavir/r
1 . کپسول اُسلتامیویر: mg BID75به مدت حداقل 

5 روز
2. قرص هیدروکسی کلروکین سولفات 200mg دو 
 150mg( قرص تک دز یا قرص کلروکین فسفات

base( دو قرص تک دز
3 .قرص کلترا )لوپیناویر/ریتوناویر(: هر 12 ساعت 

2 قرص 200/50به مدت حداقل 5 روز
*طول مدت درمان )اسلتامیویر و کلترا( متناسب با 
پاسخ بالینی بیمار می تواند تا 14 روز افزایش یابد.

2. رژیم 4 دارویی
در شرایطی که هر یک از عالئم زیر وجود داشته 
نظر  در  باید  شدید  بسیار  بیماری  به عنوان  باشد، 

گرفته شود:
عالمت

کاهش سطح هشیاری
RR≥24
BP>90/60
Multi lobular infiltration )CXR/CT 
scan(
Hypoxemia
ترکیب  به  بسیار شدید می توان  با عالئم  موارد  در 

سه دارویی فوق ریباویرین روزانه نیز اضافه کرد

رژیم درمانی 4 دارویی در موارد بستری بیماران 
با عالئم بسیار شدید:

Oseltamivir + Hydroxy 
Chloroqunie sulfate/ Chloroquine 
phosphate+Lopinvir/ r+Ribavirin
1. کپسول اُسلتامیویر: 75mg BID به مدت حداقل 

5 روز
 200mg سولفات  کلروکین  هیدروکسی  قرص   .2
 mg( فسفات  کلروکین  یا قرص  دو قرص تک دز 

base150( دو قرص تک دز
3 . قرص کلترا )لوپیناویر/ریتوناویر(: هر 12 ساعت 

2 قرص 200/50به مدت حداقل 5 روز
مقدار  به   200mg قرص   : ریباویرین  قرص   .4

1200mg روزانه حداقل به مدت 5 روز
* طول مدت درمان )اسلتامیویر و کلترا( متناسب با 
پاسخ بالینی بیمار می تواند تا 14 روز افزایش یابد.

** در انتخاب کلروکین از کلروکین فسفات و یا 
هیدروکسی کلروکین سولفات می توان استفاده کرد.
و  کلترا  تجویز همزمان  نشان می شود  *** خاطر 
)نظیر  قلبی  عوارض  بروز  منجر  می تواند  کلروکین 
این خصوص  در  الزم  احتیاطات  شودلذا  آریتمی( 

باشد. مدنظر  باید 
مصرف  که  می شود  نشان  خاطر   ****
تنفسی  وایرال  عفونت های  در  کورتیکواستروئید 
از  استفاده  نمی شود.  توصیه  اول  قدم  در  هرگز 
در   COVID19 بیماری  در  کورتیکواستروئید 
شرایط خاص و بر اساس تصمیم گیری بالینی پزشک 

متخصص ممکن است صورت گیرد. 
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C 1 افزایش دریافت ویتامین
ویتامین C جزو قدرتمندترین ترکیبات آنتی اکسیدانی است 
که دریافت آن کامال رابطه مستقیمی با بهبود عملکرد 
سیستم دفاعی بدن دارد. زمانی که شما ویتامین C کافی 
در طول روز دریافت می کنید، میزان تولید گلبول های 
سفید خون را افزایش می دهید و همین گلبول ها می توانند 
مستقیم با عوامل ویروسی و عفونی مبارزه کنند و آنها 
را از بین ببرند. توصیه می شود در این روزها و به منظور 
افزایش دریافت ویتامین C در بدن، حتما به صورت روزانه 
مصرف خوراکی هایی مانند گریپ فروت، پرتقال، نارنگی، 
نارنج، لیموترش، لیموشیرین، کیوی، گوجه فرنگی، فلفل 
دلمه ای و پیاز خام را در رژیم غذایی خود داشته باشید. 
در صورتی که نسبت به دریافت کافی ویتامین C در 
طول روز اطمینان ندارید، می توانید با مشورت پزشک 

از قرص های جوشان ویتامین C استفاده کنید. 

E و A 2 دریافت ویتامین
از دیگر آنتی اکسیدان های بسیار قدرتمند که می توانند 
باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی در مبارزه با عوامل 
بیماری زا شوند، ویتامین های A و E هستند. اگر بتوانید 
کلم بروکلی، هویج، کدوحلوایی، سیب زمینی شیرین، انواع 
مغزها و دانه های خام را به صورت روزانه در رژیم غذایی 
خود بگنجانید، در این روزها به بهبود شرایط سیستم 

دفاعی بدنتان کمک بزرگی خواهید کرد. 

3 مصرف سیر و زنجبیل 
متاسفانه گاهی در مورد برخی خوراکی ها، اغراق زیادی 
در رسانه های اجتماعی می شود. سیر و زنجبیل جزو همین 

خوراکی ها هستند که با وجود داشتن ترکیبات بسیار مفید 
نمی توانند به تنهایی باعث پیشگیری از ابتال به بیماری های 
عفونی یا ویروسی مانند کرونا شوند. مصرف سیر و 
زنجبیل کنار سایر توصیه های تغذیه ای و غیرتغذیه ای به 
بهبود عملکرد سیستم دفاعی بدن کمک می کند و خطر 
ابتال به کرونا یا مرگ ناشی از آن را کاهش می دهد. سیر 

حاوی ترکیبات سولفوری مانند »آلیسین« است که این 
ترکیب می تواند به افزایش قدرت سیستم ایمنی کمک 
کند. زنجبیل هم به دلیل داشتن ترکیبات بسیار قدرتمند 
ضدالتهابی می تواند سطح استرس اکسیداتیو در بدن را 
کاهش دهد و به این ترتیب به بهبود عملکرد سیستم دفاعی 
بدن در برابر عوامل بیماری زا کمک کند بنابراین متوجه 
شدیم سیر و زنجبیل به تنهایی جلوی هیچ بیماری ای را 
نمی گیرند اما گنجاندن آنها در رژیم غذایی روزانه کمک 

بزرگی به ارتقای سالمت عمومی بدن می کند. 

4 مصرف سبزی های برگ سبز تیره 
انواع سبزی های برگ سبز تیره مانند اسفناج، نعناع، ریحان، 
 جعفری و گشنیز، مقادیر قابل قبولی از ویتامین C، فیبر 
غذایی و ویتامین های گروه B به جز B12 را در خود جا 
داده اند. تمامی این ریزمغذی های ارزشمند می توانند به 
افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن کمک کنند. به همین 
دلیل هم متخصصان تغذیه توصیه می کنند  در این روزها 
برای بهبود شرایط سیستم دفاعی بدنتان حتما به صورت 
روزانه حداقل 2 تا 4 وعده از سبزی ها  کنار وعده های 

اصلی غذایی یا میان وعده ها استفاده کنید. 

5 نوشیدن چای سبز 
را  تعادل  حد  مفیدی  خوراکی  هر  مصرف  در  اگر 
سالمت  عمومی  شرایط  می توانید  کنید،  رعایت 
بدنتان را تضمین کنید، مثال چای سبز حاوی مقادیر 
قابل توجهی از آنتی اکسیدان ها و فالونوئیدهاست. این 
ترکیبات موجود در چای سبز می توانند 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 1 تا 2 فنجان چای سبز 

گرم در طول روز داشته باشید.

6 مصرف تخمه آفتابگردان و بادام خام 
تخمه آفتابگردان، منبع خوبی برای دریافت ویتامین 
E به عنوان یک آنتی اکسیدان قدرتمند است. بادام هم 
منبع غذایی ارزشمندی برای دریافت ویتامین E، منیزیم 
و منگنز است. از این رو، مصرف روزانه تعداد کمی 
ریزمغذی های  به دلیل  آفتابگردان  تخمه  یا  بادام خام 
ارزشمندی که دارند، می تواند به شدت باعث بهبود 
عملکرد سیستم دفاعی شود و بدن را برای مقابله با 

عوامل بیماری زا آماده کند.

6 توصیه  تغذیه ای برای پیشگیری از ابتال به کرونا 

بیشتر میوه و سبزی تازه بخورید!
یکی از راه های پیشگیری 
بیماری های  به  ابتال  از 
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، می تواند با انواع ویروس ها و عوامل 
عفونی به خوبی مقابله کند. به همین دلیل 
هم افرادی با سیستم دفاعی ضعیف تر، 
بیشتر در معرض خطر مرگ ومیر ناشی از 
کرونا قرار می گیرند، در حالی که افرادی 
با سیستم ایمنی قوی تر بهتر می توانند از 
پس این بیماری بربیایند و پس از ابتال 
به بهبود کامل برسند. از این رو، در ادامه 
این مطلب با مهم ترین موارد تغذیه ای که 
رعایت شان می تواند به شدت باعث تقویت 
سیستم ایمنی بدن شود، آشنا می شوید. 

 ترجمه: 
یوسف صالحی 

متاسفانه گاهی در مورد برخی خوراکی ها، 
اغراق زیادی در رسانه های اجتماعی 
می شود. سیر و زنجبیل جزو همین 

خوراکی ها هستند که با وجود داشتن 
ترکیبات بسیار مفید نمی توانند به تنهایی 

باعث پیشگیری از ابتال به بیماری های عفونی 
یا ویروسی مانند کرونا شوند. مصرف سیر 

و زنجبیل کنار سایر توصیه های تغذیه ای 
و غیرتغذیه ای به بهبود عملکرد سیستم 

دفاعی بدن کمک می کند و خطر ابتال به کرونا 
یا مرگ ناشی از آن را کاهش می دهد

1. حتما دست هایتان را در طول روز، مخصوصا 
قبل از تماس با مواد غذایی با آب و صابون بشویید. 
2. اگر آب و صابون در اختیار نداشتید، حتما دست ها 
را با پدهای الکلی یا محلول های حاوی الکل تمیز کنید. 
3. شستن درست دست ها؛ یعنی تمام بخش های 
دست که شامل کف دست، پشت دست، الی انگشتان، 
زیر ناخن ها و مچ دست می شود را به طور کامل و 

با دقت بشویید. 
4. شستن دست ها 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 بانک ها، 
لبه های پله های برقی و هر جای دیگری( و بعد از 

تماس با حیوانات
5. حتما تمامی سطوح وسایل محل کار را حداقل 
روزی یک مرتبه با مواد ضدعفونی کننده تمیز کنید. 
6. هرگز دست های نشسته خودتان را به چشم ها، 

بینی و دهان نزنید. 
7. اگر از بیرون وارد منزل شدید، قبل از اینکه از 
سرویس بهداشتی استفاده کنید، حتما ابتدا دست هایتان  
را با آب و صابون بشویید تا عوامل بیماری زای 
مختلف را هنگام تماس دست با دستمال توالت و 

سپس ناحیه تناسلی به بدن منتقل نکنید. 
8. حتما بعد از برگشتن از مراکز عمومی مانند 
محیط کار، وسایل حمل ونقل عمومی و...، لباس های 
بیرونی خود را با لباس های خانگی در یک محل 
نگهداری نکنید و لباس های بیرون را قبل از استفاده 

دوباره بشویید. 
9. حتما 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. 

10. اگر 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. 
11. سعی کنید از سفرهای درون شهری و برون شهری 

غیرضروری تا جایی که می توانید، اجتناب کنید. 
12. اگر عالمتی از بیماری های عفونی دستگاه تنفسی 
دارید، حتما بینی و دهانتان را با ماسک بپوشانید تا 
ترشحات بینی یا دهان باعث انتقال بیماری به سایر 

افراد خانواده نشود. 
13. اجبار چندانی برای استفاده از ماسک به منظور 
پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا در افراد سالم 

وجود ندارد. 
اوج  از دوران  تا گذر  توصیه می شود  اکیدا   .14
ویروس کرونا، از دست دادن یا روبوسی با اطرافیان 
خودداری کنید، حتی اگر فرد مقابلتان عالئم بیماری 
نداشته باشد. بهتر است بدانید این ویروس می تواند 
تا چند روز به صورت نهفته در بدن باقی بماند و 
حتی از فردی که ظاهرا سالم به نظر می رسد، به 

دیگران منتقل شود. 

14 توصیه عمومی برای 
پیشگیری از ابتال به عفونت 

کروناویروس 

نگاه  متخصص داخلی
 دکتر ایرج خسرونیا

رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران 
 

یکی از راه های مقابله با ویروس کرونا، پیشگیری از ابتال به آن با رعایت 
موارد ساده و کاربردی مختلفی است که در ادامه به مهم ترین این موارد 

که به تایید سازمان بهداشت جهانی هم رسیده، اشاره می کنیم. 
1. تمامی گوشت ها و منابع غذایی حیوانی مانند تخم مرغ را قبل از مصرف 
کامال بپزید و در این دوران از مصرف انواع گوشت های نیم پز یا تخم مرغ 

عسلی خودداری کنید. 
2. مصرف لبنیات سنتی و غیرپاستوریزه ممنوع است. 

3. توصیه می شود در این روزها که با شیوع ویروس کرونا مواجه هستیم، 
از مصرف گوشت حیوانات شکاری یا گوشت هایی که مهر استاندارد و 

تاییدیه های الزم بهداشتی ندارند، خودداری کنید. 
4. به شدت توصیه می شود از تماس با حیوانات بیمار خودداری کنید 
و اگر گوشتی مشکوک به فساد بود، حتما آن را دور بیندازید و از خرید 

آن صرف نظر کنید. 
5. از مصرف گوشت هایی که در فروشگاه باز شده اند و شیرابه آنها 
به بیرون منتقل شده یا با تماس حیوانات و حشرات آلوده شده اند، به 

شدت بپرهیزید. 

6. سعی کنید در این مدت تا حد امکان از خریدن و خوردن غذاهای 
رستورانی خودداری کنید زیرا نمی توان در مورد غذاهای رستورانی، 

سالمت منبع تامین مواد اولیه را به خوبی تضمین کرد. 
7. از آنجایی که دست زدن به وسایل مشترک که اطمینانی 

از ضدعفونی کردن آنها وجود ندارد، می تواند ابتال 
با  تماس  دهد،  افزایش  را  کرونا  ویروس  به 

تمامی وسایل موجود در رستوران ها مانند 
هر مرکز عمومی دیگری خطر ابتال به 

کرونا ویروس را به دنبال خواهد 
داشت. به این ترتیب، باز هم 
توصیه می شود در مورد رفتن 

به رستوران در این دوران مانند هر 
مرکز عمومی دیگری، احتیاط بیشتری 

به خرج دهید. 
8. هرچند همیشه توصیه می شود از تخته 

گوشت و چاقوی جداگانه برای خرد کردن انواع 

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 پاک سازی شوند. 
9. نکته قابل توجه دیگر، این است که به هیچ وجه در این 
دوران از گوشت حیواناتی که شک دارید قبل از ذبح 

مرده باشند، تغذیه نکنید. 
10. حتما در منزل گوشت های خام و تخم مرغ 
را کامال جدا از محصوالتی که قرار است 
به صورت خام مصرف شوند، نگهداری 
کنید؛ یعنی گوشت ها و تخم مرغ 
سبزی ها  و  میوه ها  از  جدا  باید 

نگهداری یا حتی شسته شوند. 
از  قبل  را درست  11. دست های خود 
خوردن وعده ها یا میان وعده های اصلی غذایی 
بشویید و هرگز با دست نشسته کوچک ترین 

خوراکی را داخل دهانتان نگذارید.

توصیه های انجمن علمی تغذیه ایران به نقل از سازمان بهداشت جهانی برای پیشگیری از کروناویروس 

شماره تلفن  سازمان آگهی های هفته نامه »سالمت«
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گفت وگو با محمدرضا سرگلزایی روان پزشک، درباره علل اجتماعی و فردی سرپیچی از قانون 

چرامردمبهتوصیههایایمنیوسالمتتوجهنمیکنند؟

یا  قانون شکنی  ریشه  دکتر!  آقای   :
بی توجهی به توصیه های سالمت و بهداشت را 

در چه می دانید؟
بهتر است کمی عمیق تر به این موضوع نگاه کنیم. 
روان پزشکی به نام »اریک برن« در رویکرد تحلیلی 
خود به نام »تحلیل رفتار متقابل«، درباره مراحل 
رشد انسان ها نظریه جالبی دارد و می گوید: »ما 
وقتی متولد می شویم در وضعیت کودک طبیعی 
هستیم که این کودک طبیعی سرشار از شور و شوق 
و خالقیت است. همین موضوع باعث می شود 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 تربیت شده، تبدیل 
کنند. درواقع، همه ما در وضعیت وحشی و غریزی 
متولد می شویم و مراقبان به تعبیری ما را اهلی و 
اجتماعی می کنند و از حالت وحشی و غریزی 
تبدیل می شویم 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 می کنند و این والیت و 
سرپرستی تا سنی ادامه پیدا می کند اما وقتی بچه 
به حدی از رشد می رسد که می توان او را درباره 
خطرات و آسیب های پدیده های اطرافش متقاعد 
کرد، پدر و مادر باید به تدریج دست از اعمال 
اقتدار بردارند و با مذاکره منطقی حق انتخاب را 
به فرزندشان بدهند تا رفتار سالم را انتخاب کند. 

به این ترتیب کودک وحشی که در سیر رشد خود 
به کودک اهلی تبدیل شده بود، حاال تبدیل به بالغ 
می شود که خود می تواند 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 آدم ها مذاکره و کمکشان کنیم تا اول نیازهای 
خود و دوم روش های ارضای موثر و مسووالنه این 
نیازها را بشناسند و رفتار سالم را انتخاب کنند. در 
کتاب های گالسر مانند »والدین بدون شکست« یا 
»مدرسه بدون شکست« یا »مدیریت بدون زور و اجبار«، 
نویسنده بر اصل فضیلت انسانی حق انتخاب تاکید 
می کند و اینکه باید به انسان ها کمک کرد تا از حق 
انتخاب خود استفاده درست بکنند. درواقع انسان برای 
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 می کند و تبدیل 
به کودک عصیانگر یا کودک لجباز می شود. درواقع 
نظام تربیتی قادر نیست این کودک را در شرایط واجد 
امنیت و محبت قانون پذیر کند، بلکه محیط آنقدر 
ناامنی و تعارض و اضطراب و خشم در کودک ایجاد 
می کند که او تبدیل به کودک لجباز یا کودک سرکش 
شود. چنین کودکی دربرابر هر قانونی »نه« می گوید. 
در کالس درس حاضر نمی شود، دست هایش را با 
صابون نمی شوید، حاضر نیست درست و به موقع 
غذا بخورد و... این کودک در بزرگسالی هم وقتی 
ببیند جایی ورود ممنوع است، درحالی که می  تواند 
برای عبور از کوچه بعدی برود، راه ممنوع را انتخاب 
می کند. 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 می کند یا به راحتی و بدون تفکر 
جلوی رانندگان دیگر می پیچد. اگر بداند کاری برایش 
ضرر یا خطر دارد باز هم همان کار را انجام می دهد. 

این فرد در 50 سالگی همچنان در وضعیت کودک 
لجباز باقی مانده است. او می داند چه چیز برایش مضر 
است اما به عنوان یک کودک سرکش حتی زمانی که 
عقل حکم می کند 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 زندگی اش بازی می کند تا خشم و قدرت خود 
را ابراز کند. اگر از سمت روان شناسی فردی به سوی 
روان شناسی جمعی برویم، مشاهده می کنیم کودکان 
لجبازی که بالغ نشده اند، بین مردم ما کم نیستند. 
بخشی از بزرگساالن کودک مانده، کودکان مطیعی 
هستند که قوانین و مقررات و محدودیت هایی که هیچ 
مبنای منطقی ندارد به صرف اینکه از طرف نهادهای 
باالدستی مانند نیروی انتظامی یا نهادهای مذهبی وضع 
شده اند را بی چون وچرا اطاعت می کنند و از طرف 
دیگر کودکان لجبازی هستند که با هر برنامه ریزی و 
توصیه نهادهای باالدستی حتی توصیه های پزشکی 

و مدیریت بهداشتی لج می کنند.
دلیل  شما  نظر  به  ترتیب،  این  به   :
قانون شکنی یا بی توجهی به توصیه های سالمت 
به موضوعاتی وسیع تر از روان شناسی فردی مربوط 
می شود. استفاده بیش از حد از قدرت از سوی 

نهادهای باالدستی که مسوولیت سیاست گذاری 
و اجرا را در جامعه برعهده دارند، چه اثری بر 

مردم می گذارد؟
استفاده از اقتدار بیش از حد؛ چه در خانواده، چه 
مدرسه یا اجتماع  سبب بروز خشم در افراد می شود. 
در این شرایط آدم ها می خواهند انتقام بگیرند و عصیان 
کنند و اگر میدان خالی نباشد، جای دیگری آن را 
تالفی می کنند. وقتی کودک قادر به مذاکره نیست، 
پدر و مادر در نقش اولیای او عمل می کنند و بدون 
اجازه گرفتن از او برایش تصمیم می گیرند. کودک را 
واکسن می زنند یا داروی تلخ به خوردش می دهند و... 
اما وقتی بچه به تدریج بزرگ می شود، پدر و مادر باید 
برای قانع کردن  او از ابزار اعمال قدرت کم کنند و 
به روش گفت وگو و متقاعد سازی 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 می شود. این 
خشم و عدم اعتماد سبب می شود در هر موقعیتی 
که بتوانند و زوری درمیان نباشد، قانون شکنی  کنند، 

حتی اگر این کار به ضرر خود آنها باشد.
: از نهادهای باالدستی که بگذریم، این 

مهارت ها چگونه باید آموزش داده شوند؟
اساسا ما آدم ها اگر به حال خود رها شویم، مهارت های 
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 
نمی تواند خودبه خود  کنیم،  رها  به حال خود  را 
مهارت های زندگی اجتماعی را در خود ایجاد کند. 
این مهارت ها باید آموخته شوند. به بیان دیگر، امکان 
یادگیری برای ما به خودی خود فعال نمی شود. در 
این باره نیز باید باز هم به نهاد مادر یعنی آموزش و 
پرورش بازگردیم. متاسفانه موضع آموزش مهارت های 
زندگی در نظام آموزشی رسمی ما، بحث بسیار کمرنگی 
است، درصورتی که در نمونه موفقی مانند ژاپن، 
هدف اصلی دبستان آموزش مهارت های زندگی است؛ 
یعنی خودکنترلی و تنظیم روابط با دیگران و یادگیری 
قواعد جمعی. آموزش این مهارت ها که می توان گفت 
جایشان در آموزش و پروش ما خالی است، باعث 
می شود ما خودکنترلی یا مهار خشم را نیاموخته باشیم. 
اضطراب و عجله خود را نتوانیم کنترل کنیم و قواعد 
اجتماعی را رعایت نکنیم. این بی مهارتی حتی در 
جاهایی مانند صف عابر بانک هم به چشم می خورد 
که به محض اضافه شدن چند نفر، صف به هم 
می ریزد و تنش ایجاد می شود. برخی در صف ایستادن 
را بلد نیستند، درصورتی که یکی از اولین مهارت هایی 
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 شده ایم 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 
عمر بیشتر می دانند. این افراد فراموش کرده اند مسواک 
زدن و واکسیناسیون که به طور قطع سالمت و طول 
عمر را بیشتر می کنند به هیچ وجه طبیعی نیستند. به 
همین صورت هم گروهی از نظریه پردازان باور دارند 
مردم بدوی و ایلیاتی خردمندتر و حقیقت بین تر هستند 
چون به طبیعت نزدیک ترند و ذهن شان به تمدن آلوده 
نشده اما داده های میدانی نشان می دهند مردم قرون 
و هزاره های گذشته که طبیعی تر از ما زندگی می کرده اند 
طول عمری کوتاه تر از ما داشته اند و مردمان بدوی 
و ایلیاتی نیز از شهرنشینان حکیم تر و خردمندتر 
نیستند! مجموعه آنچه گفتم سبب می شود، آدم ها 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 
مجموعه ای نمی توان از انسان ها انتظار داشت با چند 
تابلو یا بروشور چرخشی 180 درجه ای در رفتار 

خود به وجود بیاورند.
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رفتار  آسیب شناسی 
مردمی که با سرپیچی 
از قانون یا بی توجهی 
به توصیه های بهداشتی 
به ضرر خود و دیگران عمل می کنند، 
موضوعی است که با دکتر محمدرضا 
آن  درباره  روان پزشک،  سرگلزایی، 

گفت وگو کرده ایم.

 مرجان 
یشایایی

»ماجرا از یک پیامک شروع شد که خبر 
می داد پرواز من 7 ساعت به تاخیر افتاده 
است. موجی از خشم و ناکامی وجودم را 
فرا گرفت و مرا تا مرز استیصال پیش برد. 
تقصیری در این میان نداشتم، درعین حال 
نمی توانستم هیجانات خود را آرام کنم.« 
این وضعیتی است که هر انسان شهرنشینی 
در جهان صنعتی امروز بی تردید تجربه 
کرده است. چگونه می توانیم خشم و اضطرابمان را کنترل 
کنیم؟ راهکارهایی که کمک می کند هیجانات و خشممان 

را مدیریت کنیم، چیست؟

آگاهی، تفاوت انسان ها و حیوانات در 
مواجهه با وقایع ناخوشایند

اگر بخواهیم از ابتدا شروع کنیم، انسان هم مثل همه گونه های 
دیگر جانداران در مواجهه با وقایع غیرمترقبه و ناخوشایند و 
تهدیدکننده دو مکانیسم دارد که این مکانیسم ها خیلی بدوی 
و خودکار هستند؛ جنگ و گریز. این دو مکانیسم بین انسان 
و سایر گونه ها مشترک اند.  تمام احساسات انسان در حمایت 
از این دو ساز و کار شکل گرفته اند؛ بعضی سازوکار جنگ را 
فعال می کنند و بعضی از سازوکار گریز حمایت می کنند که 
نتیجه اش انفعال فرد می شود. هر دو اینها نه فقط در انسان، 
بلکه در گونه های دیگر باعث سازگاری با محیط می شود اما 
تفاوت این است که انسان نسبت به این واکنش ها یا احساسات 
می تواند آگاهی پیدا کند. سایر گونه ها وقتی محرکی همراه با 
واقعه ای پیش می آید، بالفاصله نسبت به این واقعه واکنش نشان 
می دهند 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 پاسخ های انسان عنصری از انتخاب وجود 
دارد؛ یعنی از میان چند واکنش فرد می تواند یکی را انتخاب 
کند که تبدیل می شود به پاسخ. ما باید تفاوت انسان با سایر 
گونه ها را ببینیم و این را هم بدانیم که در مواجهه با رویدادها 
ممکن است به جای پاسخ به واکنش متوسل  شویم؛ به این 

معنی که واقعه ای را تجربه می کنیم و به جای اینکه اول واقعه 
باشد بعد  انتخاب و سپس پاسخ، به صورت خودکار دست 

به واکنش می زنیم. 
در کل، هر انسانی در زندگی روزمره با 2 گروه وقایع روبرو 
می شود؛ یک گروه وقایع که ما کنترل هایی بر آنها داریم و 
می توانیم تغییراتی در آنها ایجاد کنیم، مثال مدیر ما نسبت به 
برخی عملکردهایمان اعتراض هایی دارد یا با نابسامانی هایی در 
محل کار روبرو هستیم و می توانیم تغییراتی در این شرایط ایجاد 
کنیم. از سوی دیگر، وقایعی وجود دارد که ما نه بر آنها کنترل 
داریم و نه می توانیم تغییری در آنها ایجاد کنیم و در زندگی ما 
کم نیست. اگر بخواهیم از شدیدترینشان شروع کنیم، مرگ ها 
و بیماری های غیرمترقبه و بعد از آنها حوادث طبیعی مثل سیل 
و زلزله قرار می گیرند، تا اینکه وقتی قرار کاری مهمی داریم، 
به ترافیک سنگینی برخورد می کنیم یا وسط راه مترو خراب 
می شود یا در سالن انتظار فرودگاه متوجه می شویم هواپیما چند 
ساعت تاخیر دارد. اینجا با وقایعی روبرو هستیم که نمی توانیم 
کنترل خارجی  بر آنها داشته باشیم. این وقایع با وقایعی که 

می توانیم کنترلی بر آنها داشته باشیم تفاوت زیادی دارند.

چطور وقایع را مدیریت کنیم؟
صاحب نظران برای مدیریت وقایعی که بر  آنها کنترل داریم یا 
آنهایی که وقوعشان خارج از کنترل ماست، دو گروه راهبرد را 
پیشنهاد می کنند که به آنها »راهبردهای سازواری« می گویند. این 
دو شامل »راهبردهای مساله مدار« و »راهبردهای هیجان مدار« یا 
»راهبردهای متمرکز بر مساله« یا »راهبردهای متمرکز بر هیجان« 
هستند. برای هر موقعیتی یکی از این گروه راهبردها را می توان 
به کار گرفت. راهبردهای مساله مدار بر حل مساله تمرکز دارند، 
درصورتی که راهبردهای هیجان مدار درباره هیجان هایی که 
در ارتباط با موضوع ایجاد می شوند، چاره جویی می کنند. در 
رویارویی با هر موقعیتی هر کدام از این گروه راهبردها یا 
ترکیبی از هر دو می تواند کمک کند تا بهترین سازواری را داشته 
باشیم. درواقع آنچه که افراد را در رویارویی با وقایع متمایز 
می کند، 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 

پیش بینی نشده 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 می آیند، مثل 
ترافیک سنگین یا تاخیر پرواز یا خرابی مترو. برخی سازوکارها  

می توانند برای سازواری بیشتر به ما کمک کنند.
مهارت های حل مساله همان طور که از اسمش برمی آید جزو 
راهبردهای مساله مدار تقسیم بندی می شود. اول باید مساله را 
تعریف کنیم. مساله می تواند 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 شده ایم، یا وقتی پرواز ما تاخیر دارد، هیچ 
پرخاش یا هیاهویی به حل مشکل کمک نخواهد کرد. تعریف 
مساله راه حل های زیادی برابر ما قرار می دهد. ما نمی توانیم 
واقعه را تغییر دهیم، حاال با توجه به این واقعه چه گزینه هایی 
داریم؟راه حل هایی را می توان ارائه داد؛ این رویکرد مساله را 

به فرصت تبدیل می کند.

مساله را به فرصت تبدیل کنیم
باید ببینیم چه امکاناتی پیش رو داریم و بین چند راه حلی که به 

آنها دسترسی داریم کدام را می توانیم انتخاب کنیم.
 سرگرم شویم. می توان در این 7 ساعت تاخیر پرواز در 
شهر گشتی زد و خرید کرد یا از فضایی که وجود دارد برای 
یکی از فعالیت های مرتبط با حرفه و کار استفاده کرد، مثال با 
افرادی که زمینه های کاری مشترکی دارند ارتباط برقرار کرد.

 سیستم حمایتی داشته باشیم. مهارت دیگر از راهبردهای 
هیجان مدار و یکی از انواع سیستم های حمایتی سیستم حمایت 

عاطفی است. در آن فضا برای اینکه هیجانات ناخوشایندی مانند 
عصبانیت، بی قراری، اضطراب و... را مدیریت کنیم، می  توانیم 
احساساتی را که داریم با بقیه افرادی که وضعیتی مانند خود 
ما دارند، در میان بگذاریم. حتی وقتی در ترافیک گیر افتاده ایم  
پنجره ماشین را پایین بکشیم و با ماشین بغلی صحبت کنیم. 
این کاری است که ما به آن »غر زدن« می گوییم، روش طبیعی 
که وقتی احساساتمان را با دیگری درمیان می گذاریم به تنظیم 
هیجانات ما کمک می کند. گاهی سهیم کردن افراد در احساسات 
یا سهیم شدن در احساسات آنها به ایجاد دوستی ها و رابطه های 

عمیق تر کمک می کند.
 حمایت های عملی کمکمان می کند. می توانیم عالوه بر 
حمایت های عاطفی دنبال حمایت های عملی باشیم. شاید 
شهر را بلد نباشیم اما نیاز به دارویی داشته باشیم یا اگر خانمی 
باشیم با بچه خردسال می توانیم برای نگهداری از بچه از بقیه 

مسافران کمک بگیریم.
 حمایت اطالعاتی ازجمله دیگر حمایت هاست که در 
این موقعیت می تواند به ما کمک کند. مثال سوال کنیم که این 
پروازها قبال هم تاخیر داشته اند یا چقدر ممکن است تاخیر 
داشته باشند یا امکان دارد از فرودگاه بیرون برویم؟ اطالعات 
می تواند دایره حل مساله را وسیع تر کند و گزینه های دیگری 
ارائه دهد که در این ساعات تاخیر چه کارهایی می توان انجام 
داد. عالوه بر آن اطالعات کمک می کند موقعیت پیش بینی پذیر 

شده و از حالت ابهام خارج شود.
 تمرین های درونی سومین راهبرد برای مدیریت هیجانات 
درونی است. اینها از جمله راهبردهای هیجان محور هستند که 
به آن »تن آگاهی«، »هوشیاری« یا »مراقبه« می گویند. در این 
روش فرد به هیجاناتی توجه می کند که درونش ایجاد شده. 
به جای اینکه احساس خشمش را دائم بیرونی کند، با لحظه ای 
سکوت به درون خود توجه کند و به تغییرات فیزیولوژیکی که 
درنتیجه خشم یا هیجان تجربه می کند، 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 می گوید 
من عصبانی هستم و حق دارم عصبانی باشم و می توانم 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 می توانیم با توجه به تغییر حاالت درونی، شاهد 
باشیم توفان درونمان به تدریج فروکش می کند. این مهارتی 
است کامال معطوف به درون فرد که کنار سهیم کردن احساسات 

با دیگران به تجربه های درونی می پردازد.
 حرف زدن با خود از دیگر مهارت های مدیریت هیجان 
است که غالبا قدرت آن را دست کم می گیریم. این تکنیک را 
بسیاری از ما در دوران کودکی به کار می بریم ولی متاسفانه در 
دوران بزرگسالی فراموش می کنیم. خیلی مواقع با خود صحبت 
کردن، لزوما نه با صدای بلند، می تواند هیجانات ما را تنظیم کند.
 پاداش به خود هم مهارت دیگری برای مدیریت هیجانات 
است. هر کسی پاداش های مخصوص به خود را دارد. یک 
نفر از موسیقی لذت می برد و نفر دیگر از مطالعه. گاهی حتی 
خوردن بستنی یا لواشک یا انجام بعضی حرکات بدنی می تواند 
خوشایند باشد و پاداش محسوب شود. برای خیلی از ما این 
امکان وجود دارد که در شرایط دشوار خود را به پاداشی مهمان 
کنیم. پاداش های کوچکی مثل رفتن به کافی شاپ فرودگاه برای 
خوردن میان وعده مورد عالقه مان یا  گوش دادن به موسیقی 
محبوبمان وقتی وسط بزرگراه گیر کرده ایم. این پاداش ها که 
جزو راهبردهای هیجان مدار هستند، کمک می  کنند آرام شویم.
 شوخ طبعی هم از ابزارهای دیگر مدیریت هیجان است. واقعه 
موجود را به شکلی طنزآلود ببینیم و سعی کنیم به جنبه های 
بامزه هر واقعه ای توجه داشته باشیم. شاهکار فرد این است که 

هم خودش بخندد و هم بتواند دیگران را بخنداند.
 نوشتن تجربیات شخصی هم می تواند کمک کننده باشد. مثال 
االن در فرودگاه هستم و  اتفاقی افتاده است. به همین ترتیب 
هیجانات در پشت قلم ما قرار می گیرند و در شکل پیشرفته تر 
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 
می تواند با دقت و تمرین مجموعه بهترین راهبرد را مناسب 
با حال خود انتخاب کند. این مهارت ها درواقع مثل جعبه 
ابزاری هستند که در هر موقعیتی با توجه به حال و احوالمان 
می توانیم 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 
می کند بنابراین یادمان نرود هر واقعه ای تنها یک اتفاق است 
و معنادار کردن آن نه  فقط کمکی به مدیریت بحران نمی کند، 

بلکه می تواند حالمان را بدتر کند.

راهکارهایی برای رویارویی با مسائل و کنترل اضطراب و خشم 

چگونهوقایعناخوشاینداطرافمانرامدیریتکنیم؟

 فرشید 
مرادیان

دکترایروانشناسی
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چرا نباید دست هایمان را در دهانمان بگذاریم؟

دست هایم را می شویم تا سالم بمانم
کودکان، انگشت های آغشته 
به میکروب را به دهان خود 
را  چشمانشان  می برند، 
می مالند، حتی به عنوان افرادی 
که انگشت را داخل بینی فرو می برند، شناخته شده 
هستند. موجودات موذی روی پوست و غشای 
مخاط جایگزین می شوند؛ یک سطح پر از منفذ 
و مسیری آسان برای رسیدن به مکانی گرم و 

استقبال از مهاجرت میکروب ها.

آیا گذاشتن انگشتان در دهان کار 
نادرستی است؟

می رسند  شما  چشمان  به  که  میکروب هایی 
می توانند باعث ایجاد هر مشکلی بشوند؛ از 
تا عفونت ترسناک.  ورم ملتحمه حاد گرفته 
طبق نتایج مطالعه ای که در مجله میکروبیولوژی 
تا یک چهارم  کاربردی منتشر شده، یک سوم 
میکروب آزمایش شده، 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 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 باقی مانده 
صابون پاک شود. دست کودکتان را با استفاده 
از حوله کاغذی خشک کنید. نوزادان معموال 
به مرطوب کننده نیاز ندارند، بنابراین تنها در 
صورتی که متخصص بهداشتی مانند پزشک 

آن را توصیه کرد، از آن استفاده کنید.

چگونه می توانم مانع کودک شوم تا 
انگشتانش را در دهانش نگذارد؟

انگشت  اگر فرزند شما هنگام بی حوصلگی 
شست خود را می مکد، 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 برمی دارد، به طور شایسته و تا جایی که 

می توانید او را تشویق کنید.

چرا دست های تمیز برای کودکان 
مهم است؟

میکروب ها در همه جا وجود دارند و ممکن 
است دست شما آنها را حمل کند و باعث ایجاد 
عفونت برای خود و عزیزانتان شود. کودکان 
در معرض عفونت ها و آسیب پذیر هستند، از 
این رو القای درست بهداشت فردی کافي در 
کودکان از جمله عادت به شستن دست ها براي 

سالمت و رفاه فرزندان حیاتي است.
این  به  فعال هستند.  به طور طبیعی  کودکان 
اطراف  به  هنگام حرکت  آنها  دستان  ترتیب 
و لمس سطوح مختلف، میکروب ها را جمع 
می کنند. هنگامی که از همان دست های کثیف 
برای لمس صورت خود، مالیدن چشم یا قرار 
دادن انگشتان در دهان خود استفاده می کنند، 
به بدن وجود دارد که  خطر ورود میکروب 
اسهال،  مانند  عفونت هایی  به  منجر  می تواند 
بیماری های حاد تنفسی و بیماری های دست، 

پا و دهان  بشود.

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

جهان می گیرد
هر ساله در کشورهای در حال توسعه، حدود 1/5 
میلیون کودک در اثر بیماری های اسهالی به دلیل 
بهداشت ضعیف و دسترسی نداشتن به بهداشت 
مناسب جان خود را از دست می دهند. از این 

بیماری ها می توان جلوگیری کرد.
شستن دست ها راه حل ساده ای است که کودکان 
می توانند یاد بگیرند از خود در برابر بیماری های 
عفونی محافظت کنند. طبق اعالم سازمان بهداشت 
جهانی، ارتقای سالمت از جمله آموزش و ارتقای 
شستشوی دست می تواند منجر به کاهش موارد 
اسهال تا 45 درصد شود. با عادت دادن کودکان به 
شستن دست ها، که معموال خط اول دفاع در برابر 
شیوع بسیاری از بیماری هاست، میزان عفونت به 

میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

میکروب ها را با آب و صابون از 
بین ببرید

وادار کردن کودکان به شستن کامل 
دست های خود ممکن است ابتدا 
کار ساده ای نباشد اما به محض 
درست  روش های  یادگیری 
شستشوی دست و درک دلیل 
این کار، هیچ وقت این عادت 

را ترک نمی کنند.
مهم است که هنگام آموزش به 

داشتن  نگه  تمیز  نحوه  کودکان 
دست ها، حالت سرگرمی به وجود 

بیاورید. به عنوان مثال، والدین و مراقبان 
می توانند در قالب مسابقه یا بازی، شستشوی 

دست را اضافه کنند که بچه ها می توانند به طور 
فعال در آن شرکت کنند و شاید در پایان به 

خاطر تالش هایشان پاداش بگیرند. این کار به 
آنها کمک می کند مراحل مختلف شستن دست 

را به خاطر بسپارند.

دست های تمیز برای مادر و پدر نیز 
هست

پرورش عادت خوب شستن دست فقط به کودکان 
محدود نمی شود، والدین و مراقبان نیز باید دست 
خود را بشویند زیرا می توانند میکروب را به 
فرزندان خود منتقل کنند. در گزارش بهداشت 
جهانی سال 2005 ذکر شده خانواده ها می توانند با 
شستن دست ها پس از دفع مدفوع، قبل از تهیه غذا 
و قبل از تغذیه کودک از بیماری جلوگیری کنند.
تمیز نگه داشتن دست نوعی مسوولیت اجتماعی 
است که به کاهش خطر عفونت کمک می کند. 

عمل ساده شستن دست ها با آب و صابون می تواند 
جان بسیاری از انسان ها را نجات بدهد.

زمان هایی که برای شستن دست ها مهم تلقی 
می شوند شامل موارد زیر است:

قبل از:
 آماده کردن و تهیه غذا

 صرف وعده های 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 دکمه های باالبر، 
دستگیره درها، دستگیره ها، رومیزی
 لمس زباله یا وسایل کثیف

 بازی یا تماس با حیوانات خانگی
درگیر دست کثیف نباشید. با مثال کودکان 

را هدایت کنید.

کودکان تمایل دارند از والدین و مراقبان به عنوان 
الگوهای نقش خود تقلید کرده و به عنوان نمونه از 
آنها پیروی کنند بنابراین والدین و مراقبان باید با نشان 
دادن عادت های بهداشتی و شخصی خوب، الگوی 
خوبی برای آنها باشند. شستن مناسب و درست 
دست ها 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 بیماری ها تقویت می شود. این 
اقدام هم برای افراد جوان و هم پیر کاربرد دارد.

فعالیت مفید شستشوی دست
والدین و مراقبان می توانند از آهنگ مخصوصی 
برای شستن دست ها 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 می شود. مثال30 
ثانیه طول می کشد، پس شستن دست باید تا پایان 

آهنگ طول بکشد.
وقتی نمی توانید از صابون و آب استفاده کنید، 

ضدعفونی کننده دست را فراموش نکنید.
با مراجعه به برچسب محصول متوجه می شوید 

ضدعفونی کننده حداقل 60 درصد الکل دارد. 
ضدعفونی کننده ها در بسیاری از مواقع می توانند به 
سرعت تعداد میکروب های دست را کاهش دهند.

چگونه دست شستن از بروز بیماری 
جلوگیری می کند؟

بسیاری از بیماری ها و شرایط، با نشستن دست 
همراه صابون و آب جاری گسترش می یابند. 
شستن دست با صابون میکروب را از آن دور 
می کند و به جلوگیری از عفونت ها کمک خواهد 
کرد زیرا افراد غالبا چشم و بینی و دهان خود 

بدون اینکه متوجه باشند لمس می کنند.

مهم ترین قسمت شستشوی دست 
چیست؟

در کل، 5 عنصر مهم برای شستشوی مناسب 
دست وجود دارد:
 مدت شستشو

 فرایند مکانیکی)مالیدن دست ها به هم(
 آب جاری

 خشک کردن
 پوشش پوست

چند بار در روز باید دستانم را بشویم؟
معموال دست هایمان را قبل از غذا و بعد از استفاده 
از سرویس بهداشتی می شوییم. اگر به این نکات 
توجه کنید، به طور متوسط باید حداقل 11 بار 
در روز دست خود را بشویید )3 بار قبل از غذا، 
8 بار بعد از استفاده از سرویس بهداشتی(. این 
بدان معنی است که  بیش از 6 بار در روز به 

آسانی باید دستانتان را بشویید.

آیا صابون و آب میکروب ها را از بین 
می برد؟

صابون و آب میکروب ها را نمی کشند، بلکه آنها را 
به صورت خودکار از دست شما دور می کنند.  در 
حقیقت، اگر دستان شما به وضوح کثیف یا آغشته 
به غذاست، صابون و آب از »ضدعفونی کننده 
دست« حاوی الکل موثرتر هستند زیرا پروتئین ها 
و چربی های موجود در مواد غذایی باعث از 
بین بردن قدرت میکروب زدایی الکل می شوند.

آیا شستن دست با آب گرم ضروری 
است؟

سازمان غذا و دارو در ادبیات پزشکی خود اظهار 
داشته آب گرمی که ضمن شستن دست ها باعث 
آزار نشود به اندازه کافی داغ نیست تا بتواند 
باکتری ها را از بین ببرد اما از آب سرد موثرتر 
است زیرا روغن های روی دست را برمی دارد و 

می تواند باکتری ها را در خود حل کند.
WWW.HEALTHHUB.SG :منابع
WWW.TIME.COM
WWW.CDC.GIV

 ترجمه:
هدا صادقیان 

حقیقی

طبق نتایج مطالعه ای که در مجله 
میکروبیولوژی کاربردی منتشر 

شده، یک سوم تا یک چهارم میکروب 
آزمایش شده، 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 دستان خود را از میکروب ها خالص کنید؟
انواع میکروب ها یا پاتوژن ها می توانند باعث بیماری شوند.

1. دستان خود را با آب تمیز و گرم یا سرد مرطوب کنید، شیر را ببندید و 
صابون بزنید. 

2. با مالیدن دست ها به همراه صابون، آنها را بشویید. 
3. دستان خود را حداقل به مدت 20 ثانیه روی هم مالش دهید.

4. آنها را به خوبی و تمیز آبکشی کنید.
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بسیاری  ایران  در  کرونا  بیماری  شیوع 
از والدین به خصوص والدین بچه های 
و  نگران  را  مدرسه ای  و  مهدکودکی 
مضطرب کرده است. این در حالی است 
که سال تحصیلی امسال با تعطیلی های زیادی به علت آلودگی 
هوا و بارش برف و یخبندان همراه شد و دانش آموزان 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 درس ها 
عقب می مانند، 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 دستورالعمل های مکفی 
صادر کند که البته با توجه به تعداد زیاد مدارس به خصوص 
در مناطقی که جمعیت دانش آموزان زیاد، امکانات بهداشتی 
 کم و فضای کالس ها کوچک است انجام همه این دستورات 

بدون وجود منابع کافی عمال امکان پذیر نخواهد بود. 
آیا کودکان به بیماری کرونا یا کوئید-19 مبتال می شوند؟ 
بسیاری بر این باورند که کودکان هم در تماس با ویروس 
کرونا به بیماری مبتال می شوند اما میزان عالئم و کشندگی 

آنها در کودکان سالم و بدون بیماری های زمینه ای به مراتب 
کمتر از بزرگساالن است. البته هنوز مشخص نیست که چرا 
کودکان خردسال آسیب پذیری کمتری نسبت به ویروس 

کرونا دارند. 
ایان جونز، پروفسور ویروس شناسی دانشگاه ردینگ انگلستان 
در این زمینه می گوید: »به دالیلی که کامال روشن نیست، به 
نظر می رسد کودکان از دست این عفونت فرار می کنند یا 
عفونت شدید نمی گیرند. به عبارت دیگر، کودکان بیماری 
خفیفی می گیرند که عالئم ندارد، درنتیجه نیاز به مراجعه به 
پزشک یا بیمارستان نیست پس گزارش هم نمی شود.« ناتالی 
مک درموت، مدرس دانشگاه کالج لندن هم با این نظر موافق 
است: »سیستم ایمنی کودکان باالی 5 سال و نوجوانان کامال 
آماده مبارزه با عفونت های ویروسی است. آنها ممکن است 
به ویروس آلوده شوند اما به بیماری بسیار خفیف تری مبتال 
می شوند که عالئم عفونت نشان نمی دهد.« این موضوع 
سابقه هم دارد. بیماری سارس هم کودکان را کمتر بیمار کرد. 
عامل بیماری سارس که در سال 2002-2003 میالدی شایع 
شد، نوع دیگری از ویروس کرونا بود. سارس 8 هزار نفر را 
مبتال کرد و جان حدود 800 نفر را گرفت )10 درصد مرگ( 

که تعداد کمی از آنها کودک بودند. در سال 200۷ میالدی 
مرکز کنترل بیماری های آمریکا 135 مورد ابتالی کودکان به 
سارس را گزارش کرد اما گفت هیچ مرگی در کودکان و 
نوجوانان گزارش نشده است. خانم مک درموت علت این 
مساله را در تعطیالت سال نو چینی می داند و فکر می کند 
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 می کنند یا اگر کسی در خانه مبتال شد، 
کودکان را جای دیگری می فرستند. این اقدام هم می تواند از 
کودکان حفاظت کرده باشد. با این حال گسترش سریع این 
ویروس با افزایش موارد ابتالی کودکان همراه نبوده است.

کودکان ویروس ها را پخش می کنند. کودکان در واقع 
مستعد ابتال و پخش عفونت های ویروسی هستند و به گفته 
متخصصان، حتی »پخش کنندگان اصلی« ویروس اند. ایان 
جونز، پروفسور ویروس شناسی دانشگاه ردینگ می گوید: 
»کودکان عفونت های تنفسی را به راحتی منتقل می کنند، 
آنچه که هر کس بچه اش مهدکودک می رود می داند.« شاید 
سیستم ایمنی کودکان بیشتر آماده مقابله به ویروس هاست یا 
ویروس خود را در کودکان به شکلی خفیف تر ظاهر می کند 
بنابراین آنها به پزشک و بیمارستان برده نمی شوند و ثبت 

و شناسایی نخواهندشد.

همه افراد از جمله 
کودکان در معرض 
ابتال به »کرونا« هستند 
خوشبختانه  اما 
بیماری در این گروه 
سنی وخیم نیست و معموال شبیه سرماخوردگی که در دوران 
مدرسه شایع است، بروز می کند. مهم ترین نگرانی به این 
علت است که آلودگی کودکان به کروناویروس موجب 
سرایت به افراد خانواده و خصوصا سالمندان می شود. به 
همین دلیل توصیه بر تعطیلی مدارس و اجتماعات می شود 

تا از شیوع بیماری پیشگیری شود.
فرد بیمار در منزل بماند: بهترین راهکار این است که اگر فرد 
دچار عالئم بیماری شد، در منزل بماند. خوشبختانه در 80 
درصد موارد از جمله کودکان، بیماری شبیه سرماخوردگی 
خودبه خود و بدون درمان خاصی بهبود می یابد. تنها در 20 
درصد بیماران نیاز به بستری در بیمارستان خواهد بود و 
به طورکلی 2 درصد بیماران فوت می کنند. خوشبختانه این 
بیماری مرگبار نیست و فقط باید مراقب انتقال ویروس به 
افرادی بود که سیستم ایمنی ضعیف دارند. مبتالیان به بیماری 
زمینه ای 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 شیمی درمانی می شوند 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 دانش آموزان برای رفتن به مدسه کمک کننده 
است؟ واقعیت این است که استفاده از »ماسک« برای افراد 
سالم، توصیه نمی شود. 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 دست ها به کودکان است. 
کودکان هم باید مانند بزرگساالن دستان خود را مرتب و 
زودبه زود بشویند. این کار به خصوص در مدارس بعد از 
استفاده از سرویس بهداشتی، در زنگ های تفریح، قبل از 
خوردن میان وعده، قبل و بعد از غذاخوردن الزامی است. 
عالوه بر این، اگر دانش آموز دچار نشانه های بیماری باشد 
اصال نباید در مدرسه حضور یابد. در رابطه با تغذیه نیز 
همان گونه که همیشه توصیه بر اصول غذایی درست می شود، 

در این شرایط نیز باید رعایت شود.

چطور از کودکانمان در برابر کروناویروس محافظت کنیم؟

عالئم بیماری کوئید-19 در کودکان کمتر است
کودکان را به اماکن شلوغ نبرید!

 هما قلم سیاه

 دکتر حمید 
عمادی

متخصص 
بیماری های عفونی



10ویژه نامه کروناویروس شماره هفتصدوچهل وچهار   هشت اسفند نودوهشت
W

HO
, w

w
w

.p
ha

rm
ac

ie
ng

ip
ha

r.c
om

, w
w

w
.S

an
té

M
ag

az
in

e.
fr

ع: 
مناب

9 توصیه کلیدی برای کاهش احتمال ابتال به بیماری

پیشگیری از کرونا در محیط کار
حضور مکرر افراد مختلف در وسایل حمل و نقل عمومی، اداره ها، مراکز خرید و... باعث می شود  باکتری ها و ویروس ها به راحتی انتقال یابد و 
زمینه ابتال به این گونه بیماری ها افزایش پیدا کند. امروزه بیشتر افراد ساعات طوالنی را بیرون منزل سپری می کنند و ناگزیر از استفاده از دستگاه 
کارت خوان، عابر بانک، آسانسور، اتوبوس، مترو و... و سپس حضور در محل  کار خود خواهند بود. باتوجه به افزایش احتمال همه گیری کرونا، 
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. 

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

رعایتبهداشتدستها: وسایل نقلیه عمومی، دکمه های آسانسور و دستگیره های  1
در ورودی، گرچه به ظاهر تمیز هستند،  مأمن خوبی برای انواع ویروس ها و باکتری ها خواهند 
بود زیرا افراد مختلف که ممکن است ناقل بیماری باشند با آنها تماس دارند. خوشبختانه 
شستشوی دست ها زمینه انتقال عوامل بیماری زا را کاهش می دهد بنابراین، پس از ورود به 
محل کار، حتما دست هایتان را بشویید و سپس با وسایل شخصی خود کار کنید. دست ها 
به خصوص انگشتان و بین انگشتان باید 15 تا 20 ثانیه با آب ولرم و صابون شسته شده و در 
صورت امکان با محلول آنتی باکتری ضدعفونی شوند. این توصیه را باید پیش از صرف غذا 
نیز رعایت کرد. البته برای کاهش احتمال بیماری در دوره های همه گیری، باید از دست دادن 

که یکی از عادت های مرسوم هنگام احوالپرسی است، چشم پوشی کرد. 

ضدعفونیکردنوسایلدرمحیطکار: صفحه کلید و موس رایانه، تلفن، سطح  2
میز، کارتابل ها، خودکار و دیگر وسایلی که همه افراد در  محیط شغلی استفاده می کنند، 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 دکمه های آسانسور، کلیدهای برق، دستگیره  در، نرده ها، سرویس بهداشتی 
و... را ضدعفونی کند. گرچه چنین اقداماتی به نظر وقت گیر و هزینه بر می رسد اما تاثیر 

جدی در پیشگیری از انتقال بیماری ها خواهد داشت. 

استفادهازلیوانوظرفغذایشخصی: گرچه استفاده  3
از ظروف شخصی آب و نوشیدنی توصیه همیشگی برای حفظ 
سالمت افراد در اداره هاست، در دوران شیوع بیماری های 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.

بیماری ها،  انتقال  مستعد  محیط های  از  یکی  غذا:  درطبخ بهداشت رعایت 4
آشپزخانه است که در اداره ها و سازمان ها به دلیل حضور چند نفر و طبخ غذا در حجم 
باال مراقبت های جدی را می طلبد. 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 
دست هایشان 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، فراورده های گوشتی، لبنیات و تخم مرغ از منابع سالم انتخاب 

شوند و حتما به طور کامل پخته باشند.

تهیهموادشویندهودستمالکاغذی: در تمامی سرویس های بهداشتی عمومی  5
ازجمله اداره ها باید موادشوینده استاندارد برای شستشوی دست ها در اختیار کارکنان قرار گیرد. 
دستمال کاغذی نیز یکی از ملزومات رعایت بهداشت است. همه افراد باید پس از شستشو، 
دست ها 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 در دار بیندازند. اگر کنار سطل زباله کیسه های 
پالستیک کوچک نیز باشد تا فرد دستمال را درون آن بگذارد و سپس داخل سطل بیندازد، 

احتمال انتقال ویروس ها باز هم کمتر خواهد بود. 

بازکردنپنجرههابرایتهویهمحیط: در اداره ها و سازمان ها نیز باید مانند  6
منزل، روزانه و ترجیحا صبح، 10 تا 15 دقیقه همه پنجره ها باز باشد تا هوا  جریان 
پیدا کند. ازآنجا که در روزهای زمستان معموال شوفاژ و بخاری روشن است، هوای 
ساختمان خیلی خشک می شود که باعث تحریک مخاط بینی و افزایش زمینه ابتال به 

بیماری های ویروسی خواهد بود. البته در صورت امکان استفاده از دستگاه تهویه هوا 
نیز مفید است. 

توجهبهسالمتدیگراندرصورتابتالبهبیماری: در صورت ابتال به عالئم  7
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، حتی االمکان دست ها 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.

پرهیزازجلساتغیرضروری: ازآنجا که حضور در جمع یکی از مهم ترین شرایط  8
انتقال بیماری های واگیر است، توصیه می شود طی دوره های همه گیری بیماری هایی مثل کرونا، 
از جلسات و دورهمی های غیرضروری خودداری شود. در غیر این صورت، استفاده از ماسک 
برای افراد دارای عالئم بیماری ضرورت دارد. رعایت دیگر اصول بهداشتی مثل شستشوی 

دست ها، سرو نوشیدنی و خوراکی در ظروف یکبار مصرف و... نیز اهمیت زیادی دارد. 

دورکاری: در صورتی که امکان انجام مسوولیت های شغلی کارمندان در منزل وجود  9
دارد، بهتر است در دوره های همه گیری بیماری، حضور افراد در اداره ها و سازمان ها کاهش 
پیدا کند. این نکته عالوه بر کارکنان در مورد مراجعه کنندگان نیز صدق می کند. بهتر است از 
حضور غیرضروری بیرون از منزل و به خصوص اماکن عمومی اجتناب شود. خوشبختانه 
امروزه بسیاری از امور اداری و بانکی از طریق اینترنت امکان پذیر است. حتی بهتر است این 

روزها از اتومبیل شخصی به جای وسایل عمومی استفاده شود.

9  توصیه کلیدی



این روزها بازار شایعه بسیار داغ است؛ اگر بپذیریم هر سخنی اثر خود را دارد، آن گاه درباره سخن پراکنی دقت بیشتری خواهیم داشت

چند تأمل درباره شایعه
ورود  با  روزها  این 
درگیری  که  موضوعاتی 
ذهنی مشترک ایجاد کرده، 
بازار شایعه بسیار داغ است؛ 
زمینه ای که هم به سالمت 
هم  و  می زند  آسیب  روان 
شدن  فراهم  برای  را  راه 
شایعه سازان  هدف های 
هموار می کند. بر این اساس، چند تأمل کوتاه 
در این باره داریم تا سهمی در آرامش جامعه 

خود داشته باشیم.

نیاز به دانستن
اجتماعی بودن انسان سبب می شود از خبرهای 
مرتبط با زندگی جمعی آگاه شود. این اطالعات 
با  از روش های درست و  نیاز، گاهی  مورد 
منابع صحیح انجام می پذیرد و مخاطبان نیز بر 
اساس سطح معلومات و توان تحلیل خود به 
نتایج واقعی رهنمون می شوند ولی گاهی به 
دلیل فقر اطالع رسانی یا ناکافی بودن قدرت 
تحلیل، به روش های منفی گرایش می یابد که 
تولید شایعه و شایعه افکنی در جامعه، زاییده 

این کمبودهاست. 
مشکلی که گاهی به ناامنی جدی در جامعه 
برای  را  بحران  مدیریت  و  می شود  منتهی 
دست اندرکاران دشوار می کند، به ویژه با توسعه 
شبکه ارتباط جمعی میان افراد جامعه، میزان 
مراتب  به  آن  انتقال  و سرعت  شایعه  تولید 
را  خود  منفی  اثرگذاری  و  می یابد  افزایش 

بیشتر می  کند. 

شایعه سازی 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 
مدیریت  برای  را  کافی  زمینه سازی  تحریم، 
فکری بسیاری از مخاطبان فراهم کرده است. 
ابزارهایی مثل ماهواره، اینترنت، نرم افزارهای 
ارتباطی و شبکه های اجتماعی، همگی زبان 
گویایی برای انتقال پیام های هدفمند هستند 
که می تواند در دو سوی مثبت و منفی به آن 
نگریسته شود. از جهت استفاده دشمن برای 
از نظر  نادرست یک تهدید و  افکار  ترویج 
فراهم بودن زمینه بهتر برای انتقال اطالعات 
درست از سوی مسووالن ذیربط، یک فرصت 
است که حتی می تواند باعث دادن آموزش های 
پیشگیرانه نسبت به مقاوم سازی افراد نسبت 

به داده های نادرست خبری شود.

زمان شکل گیری شایعه
شکل  زمانی  شایعه  روان شناسی،  نظر  از 
جویایی  و  کنجکاو  افراد  با  ما  که  می گیرد 

روبرو باشیم که دسترسی به اطالعات درست 
باشند که  یا کسانی  نباشد  آنها ممکن  برای 
قدرت تشخیص درست از نادرست را ندارند 
و با شنیدن هر خبری، شیفته آن می شوند و 
نوعی زودباوری و ساده انگاری در شخصیت 
درباره  وضعیت  این  می شود.  مشاهده  آنها 
اخبار مهم مانند آنچه به زندگی مردم مربوط 
می شود، جدی تر است و تاثیرپذیری بیشتری 

نسبت به شایعه ایجاد می کند. 
همچنین وقتی با کسانی روبرو می شویم که از 
مشکالت روانی مانند وسواس های فکری رنج 
می برند و اضطراب دائمی را تجربه می کنند، 
زمینه برای پذیرش اطالعات هرچند نامطمئن 
ولی مسکن در آنها بیشتر است و هرچند ممکن 
آنها دامن بزند، به  است به اضطراب بیشتر 
همین مقدار که از بی اطالعی درآمده باشند، 
برای چنین شخصیت هایی رضایت اولیه را 
به دنبال خواهد داشت. کنار این با انسان هایی 
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 روحیه ای سبب پذیرش سریع 
شایعه و توزیع آن در سطح جامعه است. به 
عنوان مثال، کسانی که پیامک، پست یا کلیپ 
جدید خبری را دریافت می کنند و صرفا به 

خاطر جالب بودن آن دست به انتشار می زنند، 
چنین شخصیتی دارند. 

و  جهل  نشان  رفتار  این  اسالم،  نگاه  از 
در  صادق)ع(  امام  است.  عقلی  ناکارآمدی 
روایتی می فرمایند: »برای اثبات  نادانی یک 
فرد کافی است که هر آنچه را می شنود)باخبر 

می شود(، منتشر کند.«
 امروزه بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی، 
به  نادرستی خبر،  یا  به درستی  توجه  بدون 
سرعت آن را در فضای مجازی ترویج کرده 
و سبب شده اند 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:

1.قانون ثبت
بر اساس آموزه های دینی، هر سخنی که از زبان 
ما خارج می شود، ثبت می شود و قابل پیگیری 
از سوی خداوند است.)ق:18( به همین دلیل، 
ما  به  خداوند  سوی  از  شفاف  دستور  چند 

داده شده است:
روزی  زیرا  نگو  نمی دانی،  را  آنچه  الف( 

بازخواست می شوی.)اسراء:36(

ب( به گمان بسنده نکن؛ فقط دنبال دانش و 
یقین باش.)نجم: 28(

ج( برخی از گمان ها گناه هستند و مجاز به 
این گونه گمانه زنی ها نیستید.) حجرات:12(
خبری  شما  برای  معلوم الحالی  فرد  اگر  د( 
آورد، حتما تحقیق کنید و از پذیرش فوری 

آن بپرهیزید.)حجرات:6(
وجه مشترک همه سفارش ها، 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. 

2. قانون توجه به پیامد
اگر بپذیریم هر سخنی اثر خود را دارد، آن 
گاه درباره سخن پراکنی دقت بیشتری خواهیم 
داشت زیرا ممکن است برخی حرف های به 
ظاهر ساده در سرنوشت فرد یا افراد زیادی 
امری  را  آن  نمی توان  که  باشد  داشته  تاثیر 
و  قول  نقل  در  رو،  این  از  انگاشت.  ساده 
به  باید  حتما  دیگران،  برای  مطالب  ارسال 

چنین پیامدهایی توجه کرد. 
از نگاه دین، هر کدام از ما نسبت به آنچه 
انجام می دهیم، 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 زیان رسانی به 
خود و دیگران ایمن بمانیم.

3. قانون مکث
یکی از روش های آموزشی برای کسانی که در 
کنترل خود مشکل دارند، قانون مکث است. 
در این مهارت از افراد خواسته می شود برای 
انجام کارها، اندکی تأمل کنند و سپس رفتار 

مورد نظر را انجام دهند. 
در مسائل مهم تر مانند جایی که ممکن است 

زیان جدی به دنبال داشته باشد، از 
افراد زمان بیشتری را برای بررسی 
بهتر موضوع درخواست می کنند، 
مثال یاد می دهند برای خریدهای 
باالتر از 500 هزار تومان حتما 
دو روز به خودتان فرصت بدهید 
تا اطمینان پیدا کنید که به وسیله 
مورد نظر نیاز دارید، جایی که 
اندازه  به  می کنید  خرید  آن  از 
و  دارد  انصاف  و  اعتبار  کافی 
مشورت کنید که وسیله بهتری 
مشابه آنچه قصد دارید بخرید، 

در بازار نباشد. 
این روش که در آموزه های دینی 
به نام »تدبیر قبل از عمل« از آن 

یاد شده، سبب می شود پشیمانی پس از اقدام، 
از بین برود.

4. قانون اطمینان
در این قانون، افراد موظف هستند اطالعات مورد 
نیاز را از منابع موثق تهیه کنند تا به آنچه باور کرده اند 
یا قصد انتشارش را دارند، مطمئن شوند. در جامعه 
اسالمی، منابع موثقی مانند نهادهای دولتی، رسانه 
ملی، مراجع پاسخگویی و انسان های درستکار و 
آگاه وجود دارند که می توانند نیاز ما به دانستن 
را پوشش دهند. در آموزه های 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 شنیده اند، مأمور شده اند. 
خداوند پیروی کورکورانه از دیگران را که معموال 
همراه با تعصب و بدون منطق اتفاق می افتد، عامل 
گمراهی معرفی کرده و سبب ماندگاری گمراهان بر 
اصرارهای شخصی شان می داند. در طرف مقابل، 
اهل ایمان با دریافت اطالعات، بصیرت کافی 
و پیروی از بهترین سخن ها، از تردید و دودلی 
بیرون می روند و شخصیتی استوار و مطمئن از 

خود نمایش می دهند.

اجتماعی بودن انسان سبب می شود 
از خبرهای مرتبط با زندگی جمعی آگاه 

شود. این اطالعات مورد نیاز، گاهی 
از روش های درست و با منابع صحیح 

انجام می پذیرد و مخاطبان نیز بر 
اساس سطح معلومات و توان تحلیل 

خود به نتایج واقعی رهنمون می شوند 
ولی گاهی به دلیل فقر اطالع رسانی 

یا ناکافی بودن قدرت تحلیل، به 
روش های منفی گرایش می یابد 

که تولید شایعه و شایعه افکنی در 
جامعه، زاییده این کمبودهاست 

 ابراهیم اخوی
 روان شناس و مدیر 

مرکز مشاوره مأوا

سخن پایانی

توجه به شایعه، یکی از بهترین نوع همکاری با 

شایعه سازان و اهداف ناپسند آنهاست که نام ما 

را در سیاهه لشکر دشمن و مغرضان ثبت کرده 

و مسوولیت پیامدهای آن را متوجه ما می کند. از 

در  تفکر  آگاهی،  افزایش  با  است  رو، الزم  این 

رویدادها، پرهیز از بدگمانی نسبت به منابع رسمی 

اخباری  انتشار  در  و خویشتنداری  اطالع رسانی 

که به دست ما می رسد، خود را سرباز کارآمدی 

برای نظام تعریف کرده و نقشه های دشمنان را 
نقش بر آب کنیم.

11ویژه نامه کروناویروس شماره هفتصدوچهل وچهار   هشت اسفند نودوهشت

شیوع جهانی ویروس کرونا باعث شده بسیاری از 
افراد دنبال یافتن بهترین راه هایی برای محافظت 
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 می شود؟ 

و اگر پاسخ مثبت است، چه نوع ماسکی این کار را می  کند؟
مهم ترین نکته ای که باید بدانید این است که پژوهشگران در حال 
بررسی راه های انتقال ویروس جدید کرونا هستند و هنوز حرف 

آخر در این باره زده نشده است.
 در حال حاضر بر اساس توصیه های مراکز پیشگیری و کنترل 
مجموعه ای  شیوع  برابر  در  محافظت  برای  آمریکا  بیماری های 
از عوامل بیماری  زا از جمله ویروس جدید کرونا می توان برای 

پیشگیری  3 توصیه کرد:
 دست هایتان را به طور مرتب و در طول روز بشویید.

 از لمس کردن چشم ها، بینی و دهانتان با دست های شسته  نشده 
بپرهیزید.

 از تماس با افراد بیمار خودداری کنید.

ماسک های صورت می توانند در پیشگیری از عفونت نقش داشته 
باشند اما تاثیربخشی آنها در موقعیت های جهان واقعی محدود 
است. شواهدی وجود دارد که زدن ماسک به صورت می تواند 
کند،  دهان جلوگیری  با  تماس دست  راه  از  ویروس  انتقال  از 
احتماال به این علت که هنگامی که ماسک زده اید، توجه بیشتری 
به لمس نکردن صورتتان با دست پیدا می کنید. همچنین ممکن 
است اگر شخصی آلوده کنارتان عطسه یا سرفه کند، تا حدی در 

برابر قطرک های تنفسی پخش شده محافظت شوید.
بزرگ ترین نگرانی پزشکان درباره توصیه به زدن ماسک، »حس 
می دهد.  دست  افراد  به  آن  پوشیدن  با  که  است  کاذبی«  امنیت 

دالیل بسیاری برای ایده آل نبودن ماسک های صورت وجود دارد.
برای مثال یافتن ماسکی که به طور کامل اطراف دهان و بینی را 
بپوشاند یا نگه داشتن ماسک برای مدت های طوالنی روی صورت 

کار واقعا سختی است.
به محض اینکه بینی تان را زیر ماسک بخارانید یا دهانتان با پشت 
ماسک تماس پیدا کند، همه محافظتی را که ماسک قرار است به 

شما بدهد، از دست می دهید.
دستورالعمل هایی  پزشکی  موقعیت های  در  باشید  داشته  توجه 
بسیار اختصاصی برای موارد استفاده از ماسک  و نوع ماسک 
آنها  با  بهداشتی  کارکنان  که  بیمارانی  به  باتوجه  استفاده  مورد 

سروکار دارند، وجود دارند.

دو نوع محافظت
جراحی  ماسک  یک  از  تنفسی:  قطرک های  برابر  در  محافظت 
هنگام  که  عفونت هایی  برابر  در  محافظت  برای  چهارگوش 

تولید  بزرگ  تنفسی  یا صحبت کردن قطرک های  عطسه، سرفه 
می  کنند، استفاده کنید. عفونت هایی مانند آنفلوانزا، سیاه سرفه و 
برخی از انواع مننژیت های باکتریایی در این رده قرار می گیرند. 
هم شخص مبتال و هم اشخاصی که از او مراقبت می کنند، باید 
در هر ارتباطی با هم ماسک به صورت زده باشند. نکته واقعا مهم 
این است که مراقبت کنندگان پس از هر ارتباط با بیمار ماسک شان 
را دور بیندازند و هر بار که در نزدیکی فرد بیمار قرار می گیرند 

ماسک تازه ای بزنند.

محافظت در برابر ذرات هوابرد: برخی عفونت های گلو از طریق 
ذرات کوچک ویروسی یا باکتریایی که در هوا معلق می مانند و 
ویروس  می شوند.  منتقل  می شوند،  استنشاق  دیگران  وسیله  به 
حاد  شدید  )نشانگان  سارس  عامل  کرونای  ویروس  سرخک، 
تنفسی( و ویروس جدید کرونای 201۹، ویروس آبله مرغان و 
موارد، شخص  این  در  قرار می گیرند.  رده  این  در  باکتری سل 
افراد در تماس نزدیک  باید ماسک به صورت بزند. همه  مبتال 
  FPP3 یا N۹5 با فرد بیمار هم باید ماسک تنفسی با استاندارد
دارای فیلترهای هوای مخصوص طراحی شده برای جلوگیری 
از عبور ذرات ریز هوابرد، بزنند. این ماسک ها روی صورت فرد 

می چسبند و معموال شکل شان گرد است.
با اینکه پژوهشگران هنوز موارد بیشتری درباره انتشار ویروس 
جدید کرونا می آموزند، توصیه ها درباره ماسک ها بر افرادی متمرکز 
است که دچار عفونت هستند یا با احتمال زیاد در معرض آن قرار 
یا در معرض خطر  افرادی که دچار عفونت هستند  می گیرند. 
باالی دچار شدن به آن هستند، باید ماسک جراحی بزنند. 
هر کسی که از یک فرد دچار عفونت در محیط پزشکی 
مراقبت می کند، باید به عنوان یک بخش از محافظت ها 

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 
دست های نشسته، بهترین کار است. این اقدامات 
از سرماخوردگی و آنفلوانزا هم پیشگیری می کند.

را  ماسکی  بزنید،  جراحی  ماسک  می خواهید  اگر 
انتخاب کنید که تا حد امکان اطراف دهان و بینی 
درون  را  استفاده شده  ماسک های  بپوشاند.  را  شما 
ظرف زباله دردار بیندازید و هر بار که کسی در اطراف 
شما سرفه یا عطسه ای می کند که باعث آلودگی ماسک 

می شود، ماسک تازه بزنید.
اگر دچار تب، سرفه و اشکال در تنفس هستید، بدون تاخیر 

نزد پزشک بروید.

آیا ماسک زدن باعث محافظت در برابر کرونا می شود؟

ماسک های صورت می توانند در پیشگیری از 
عفونت نقش داشته باشند اما اثربخشی آنها در 
موقعیت های جهان واقعی محدود است. شواهدی 
وجود دارد که زدن ماسک به صورت می تواند 
از انتقال ویروس از راه تماس دست با دهان 
جلوگیری کند، احتماال به این علت که هنگامی 
که ماسک زده اید، توجه بیشتری به لمس نکردن 

صورتتان با دست پیدا می کنید. همچنین ممکن است 
اگر شخصی آلوده کنارتان عطسه یا سرفه کند، تا حدی 

در برابر قطرک های تنفسی پخش شده محافظت شوید

 علی مالئکه



ارائه و معرفی پرمیکروب ترین نقاط عمومی غیرقابل اجتنابی که روزانه بسیاری از ما با آن سروکار 
داریم و می تواند به ارتقای آگاهی ما درباره نظافت بیشتر کمک کند، ضروری است. یک فرد 
می تواند در مدت یک دقیقه 30 شیء را لمس کند که میان این اشیاء سطوح پراستفاده و پرمیکروب 
مثل دستگیره های در، گوشی تلفن و کنترل ها هستند. در خانه تالش می کنیم میکروب زدایی کنیم 
و جرم ها را از بین ببریم اما وقتی که از خانه به منظور غذا خوردن در رستوران، خرید کردن یا مراجعه به پزشک 
خارج می شویم، چه اتفاقی رخ می دهد؟ معرفی این نقاط که روزانه به طور اجتناب ناپذیری با آنها در تماس 

هستیم می تواند موجب توجه به نظافت و مصون شدن از بیماری شود.

مناطق عمومی 
حساس و  میکروبی

 ترجمه: 
مهتا زمانی 

نیک

دست خشک کن های اتوماتیک
هر بار که از این دستگاه استفاده می کنید انتشاری از باکتری ها  فضا را پر می کند. دانشمندان  آن را دستگاه انتشار 
توالت می نامند. تمام این میکروب ها کجا می روند؟ احتماال درون آن خشک کن دیواری قدیمی اند. یک مطالعه 
جدید می گوید که این دستگاه ها بعد از هر بار روشن شدن، میکروب ها را پخش می کنند. در مورد خشک کن های 
فانتزی چطور؟ یک گروه از محققان می گویند، آنها نیز با سرعت  میکروب ها را به هوا پرتاب می کنند. اما سازندگان 
این دستگاه می گویند که برای جلوگیری از این کار، فیلتر ویژه ای داخل آن نصب شده است. مطمئن     ترین حالت 

ممکن، استفاده از حوله های کاغذی قدیمی است.

تکه های میوه روی لبه لیوان
دوست دارید کمی لیمو در لیوان آب خود بریزید؟ محققان ده ها نوع میوه تزئین شده روی لبه لیوان رستوران 
را مشاهده کردند. آنها دریافتند که حدود 70درصد از لیموهای تزیینی، میکروب های بیماری زایی ایجاد می کنند 

که می تواند منجر به برخی مشکالت معده شود بنابراین دفعه دیگر، چای سرد خود را بدون لیمو میل کنید.

سبدهای خرید فروشگاه
شما ممکن است قصد خرید بیش از یه بسته نان را داشته باشید.

دسته سبد خرید می تواند محل 11 میلیون میکروارگانیسم همچون گوشت خام را دارا باشد.
فقط به دستمال های کثیف روی جایگاه ها فکر کنید همان جایی که خرید خود را روی آن  گذاشتید. این 

روزها بسیاری از فروشگاه ها دستمال مرطوب ضد باکتریایی ارائه می دهند. از آنها استفاده کنید.

دستگاه های خودپرداز
صفحه کلید، دستگاه عابر بانک و درب گردان بانک ها حاوی میکروب های فراوانی است. در واقع، ویروس آنفلوانزا می تواند به 
مدت 17 روز بر روی کاغذ اسکناس زندگی کند! اما هیچ کس از دستکش یا دستمال ضدعفونی برای در دست گرفتن پول 
استفاده نمی کند. درمورد دستگاه های خودپرداز، شرکت ها 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 دکمه ها را با قلم فشار دهید. 

باشگاه ورزشی
اگر سالن ورزشی که می روید قبل از استفاده به شما طریقه  تمیز کردن تجهیزات را ارائه می دهد، حتما این کار 
را انجام دهید. حتی اگر در زمان سالمت خود به آنجا می روید، اما بدانید که این مکان گستره وسیعی از انتشار 
میکروب هاست به این دلیل که باکتری ها از پوست ما به هر چیزی که لمس می کنیم، منتقل می شود. یک مطالعه 
نشان داد که وزنه های آزاد و دسته های دستگاه، محل زندگی گونه هایی از میکروب ها هستند که معموال در اتاق های 

نشیمن یافت می شوند.

محلول های شوینده دست 
این پمپ های پرمصرف نوعی گیاه پرورش دهنده باکتری هستند. خوب به آن دقت کنید.

 از فروشگاه گرفته تا روشویی، نمی دانید قرار است چه تاثیری داشته باشند. برای حداقل 20 ثانیه آن را روی 
دست خود ماساژ دهید یا از محلول ضدعفونی کننده 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 شسته اند.فقط 31درصد از 

مردان و 65درصد از زنان این کار را انجام می دهند.

زمین بازی بچه ها
با انگشتان کوچک چسبناک وسایل بازی را برمی دارند و یکی پس از دیگری آن را در دست می گیرند. اما 
زمین های بازی بچه ها بندرت تمیز می شوند. بدترین جا منطقه شنی است که 36 برابر میکروب بیشتری نسبت 
به سینی کافه تریا دارد. به این دلیل است که باکتری ها در مکان های گرم و مرطوب رشد می کنند. حتما محلول 

ضد عفونی کننده دست و دستمال مرطوب همراه داشته باشید.

صفحه های لمسی
گرچه جای تعجب نیست که صفحه های لمسی سرشار از میکروب ها هستند. مطالعه ای به وجود برخی از این 
میکروب های بیماری زا پی برد. در هشت رستوران فست فود بر روی صفحه نمایش لمسی آزمایشاتی انجام شد و به 
وجود باکتری های مدفوع پی بردند که باعث ایجاد انواع عفونت ها می شود که شما را راهی بیمارستان می کند. نوعی 
از این باکتری بنام اینتروکوکوس مانند باکتری استافیلوکوکوس است که باعث عفونت خونی می شوند. پس بهتر است 

که در صف بایستید و از پشت پیشخوان سفارش خود را بدهید.

استخرهای شنا
یک پارک آبی پر از بچه می تواند ریزه هایی 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 نشسته اند و 
تمام آلودگی را به داخل استخر می برند. این آلودگی افزایش می یابد و کلر موجود در آب هم، همه آلودگی ها 

را از بین نمی برد. بهترین حالت مراقبتی چه می تواند باشد؟ فقط سعی کنید آب نخورید.

شیرهای آب
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 می شود. آیا تاکنون دیده اید که کسی شیر آب را تمیز کند؟ در عوض یک بطری آب 

با خود داشته باشید.

منوی رستوران
میزان باکتری برخی از منوها 100 برابر بیشتر از نشیمن  توالت است. چون تعداد زیادی از آدم ها آن را لمس 
می کنند و اکثر آنها فقط یک بار در روز پاک می شوند، واقعا اگر اینچنین باشد و معموال یک دستمال کثیف به 
روی آنها می کشند. دست های 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.

دکمه های آسانسور
اگر به هنگام لمس دستگیره درب  احساس بدی پیدا می کنید در هنگام لمس دکمه های آسانسور نیز احتیاط 

کنید. آن را با آرنج خود فشار دهید، از پله ها استفاده کنید، یا از محلول ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.

 اتاق های هتل
چند لکه روی بالش دیده می شود. کنترل تلویزیون کثیف ترین شی داخل اتاق است. قبل از استفاده آن را 
با دستمال ضدعفونی پاک کنید. سایر وسایل میکروب زا مثل کلید المپ تخت خواب، روتختی، سشوار، 

گوشی تلفن و لیوان نوشیدنی.
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پرسش و پاسخ های شایع در زمینه

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

سوال 1: کروناویروس جدید 2019 چیست؟
پاسخ: یک ویروس جدید تنفسی است که اولین  بار در شهر ووهان، 
استان هوبی در کشور چین شناسایی شد. خانواده کروناویروس ها به 
طور شایع در انسان ها چرخش داشته  و سبب بیماری  سرماخوردگی 
می شده اند. ویروس  جدید قبال در این خانواده ویروسی دیده نشده بود.

سوال 2: منبع )منشاء(کروناویروس 2019 چیست؟
پاسخ: مسووالن جهانی بهداشتی و موسسات علمی همکار آنها به 
طور جدی در تالش هستند تا منشاء کروناویروس جدید 2019 را 
شناسایی کنند. کروناویروس ها  خانواده بزرگی از ویروس ها هستند 
که میان حیواناتی مانند شترها، گربه ها و خفاش ها دیده می شوند. 
تجزیه وتحلیل ژنتیکی ویروس جدید فعلی در جریان است تا حیوان 

منبع ویروس را مشخص کند.
کروناویروس دیگر موسوم به سارس که در سال 2002 میالدی ظاهر 
و سبب بیماری انسان شد، از گربه های چینی منشاء گرفته بود، در 
حالی که کروناویروس خاورمیانه مرس که در سال 2012 میالدی 

ظاهر و سبب بیماری انسان شد، از شتر منشاء گرفت.

سوال 3: ویروس جدید کرونا چگونه منتشر می شود؟
پاسخ: احتماال ویروس ابتدا از یک منبع حیوانی در چین منتقل 
شده باشد ولی هم اکنون انتقال آن به صورت انسان به انسان است.

سوال4: آیا کروناویروس جدید 2019 مانند سارس و  مرس  است؟
پاسخ: نه، کروناویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که 
بعضی از آنها برای انسان و بعضی دیگر برای حیوانات بیماری زا 
خواهند بود. کروناویروس جدید مانند عوامل ایجاد بیماری سارس 
و مرس نیست. در هر حال تجزیه وتحلیل های 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 5: چگونه خود را در برابر این ویروس محافظت کنیم؟

پاسخ: در حال حاضر مانند ویروس های سرماخوردگی، واکسنی برای 
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 2 هفته گذشته 
هستند. البته وزارت بهداشت توصیه می کند  مردم همواره موازین 
پیشگیری از انتشار بیماری های تنفسی را رعایت کنند که عبارتند از:

 شستشوی مکرر و درست دست ها با آب و صابون به مدت 30 
تا 40 ثانیه به خصوص بعد از رفتن به سرویس بهداشتی، پیش از 
غذا خوردن، بعد از تمیز کردن بینی، عطسه و سرفه )درون دست ها(

 اگر آب و صابون به راحتی در دسترس نیست، از محلول های 
بر پایه الکلی ضدعفونی دست استفاده کنید. 

 اگر دست ها به وضوح کثیف هستند، همواره از آب و صابون 
استفاده کنید.

 از تماس دست های شسته نشده با چشم، بینی و دهان خودداری کنید.
 از تماس نزدیک با افرادی که عالئم سرماخوردگی دارند، خودداری 
کنید )حفظ فاصله حداقل 2-1 متر، 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 می شود و چرخه انتقال بیماری را قطع می کند.
 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 دست ها هستند 
)مانند دستگیره ها( با استفاده از اسپری ها یا پارچه های آغشته به مواد 
ضدعفونی کننده )برای سطوح مقاوم وایتکس و برای سطوح حساس 

الکل 70 درجه( به صورت  مکرر تمیز و ضدعفونی کنید.

سوال 6: راه درمان این بیماری چیست؟
برای  اختصاصی  نوع ضدویروس  هیچ   در حال حاضر  پاسخ: 

کروناویروس جدید 2019 وجود ندارد.
با توجه به اینکه در حال حاضر از هر 10 بیمار مبتال 9 نفر دچار 
عالئم خفیف در حد سرماخوردگی می شوند )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 شده اند 
باید از درمان های حمایتی و عالمتی مثل استراحت در منزل، مصرف 
مایعات فراوان مثل سوپ و آب مرکبات و مسکن های تب بر استفاده 
کنند. در موارد شدید بیماری که نیاز به بیمارستان دارند )عالوه بر 
تب و سرفه عالئم دشواری تنفس مثل تنگی نفس نیز به عالئم اضافه 

می شود( درمان ها توسط کادر درمانی در بیمارستان انجام می شود.
افرادی که فکر می کنند با بیماران مبتال به کروناویروس تماس نزدیک 
داشته اند )در حال حاضر منظور از بیمار، افراد دچار عالئم سرماخوردگی 
است که در 2 هفته گذشته به چین مسافرت داشته اند( الزم است به 

نزدیک ترین مرکز بهداشتی- درمانی یا پزشک مراجعه کنند.

سوال 7: در صورت احتمال تماس نزدیک با بیماران مبتال به 
کروناویروس چگونه خود را از ابتال محافظت کنیم؟ نحوه  پیشگیری 

از انتشار ویروس در منازل و خوابگاه ها 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 بوده اند و ابتالی آنها به بیماری قطعی شده  و بعد از بهبود 

وضعیت جسمانی از بیمارستان ترخیص شده و به منزل رفته اند.
پاسخ: باید بدانیم تنها پزشکان و کارکنان بهداشتی می توانند 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 
می تواند در منزل انجام شود. چنانچه پزشک توصیه کند بیمار نیاز 
به بستری در بیمارستان ندارد، وی توسط مرکز بهداشت شهرستان 
مسوول تحت نظر قرار می گیرد. ضمنا بیمار باید در زمان استراحت 
در منزل موازین پیشگیری را رعایت کند تا زمانی که مرکز بهداشت 
شهرستان )یا استان( به وی بگویند می تواند به فعالیت های روزمره 

خود بازگردد. رعایت این توصیه ها ضروری است:
1. در منزل بمانید )یا اتاق مخصوص در خوابگاه(، مگر اینکه برای 

مراجعه به پزشک خارج شوید.
2. فعالیت های 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، 

تاکسی های تلفنی یا عمومی استفاده نکنید.
3. در زمان استراحت در منزل )خوابگاه( خود را از دیگران جدا کنید.
 تا حد امکان در منزل )خوابگاه(، در اتاق اختصاصی و دور از 
سایرین استراحت کنید. همچنین توصیه می شود در صورت دسترسی، 

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 می کند 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.

زمانی که سایرین اطراف شما هستند )در صورت استفاده از وسیله نقلیه 
عمومی یا تاکسی( و همچنین پیش از ورود به مرکز بهداشتی- درمانی 
یا مطب پزشک، توصیه می شود ماسک جراحی بپوشید. اگر پوشیدن 
ماسک جراحی برای شما دشوار است )در صورتی که تنفس را برایتان 
دشوارمی کند(، توصیه می شود افرادی که با شما زندگی می کنند در 
اتاق دیگری باشند و زمانی که وارد اتاق خصوصی شما می شوند 

از ماسک استفاده کنند.
4. هنگام 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 پدال دار( 
بیندازید. سپس دست هایتان را با آب و صابون بشویید )حداقل 30 
ثانیه(. اگر آب و صابون در دسترس نیست، فوری دست هایتان را با 
محلو ل های ضدعفونی دست حاوی الکل 70 درجه تمیز کنید، به 
نحوی که تمام سطوح دست به محلول آغشته شود و تا خشک شدن 
کامل دست ها آنها را به همدیگر بمالید. اگر دست ها 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 می شود 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 تنگی نفس به عالئم 
تب و سرفه اضافه شده( فوری به پزشک مراجعه کنید. مجدد قبل از 
ویزیت پزشک وی را از ابتال یا  تحت نظر بودن با شک کروناویروس 
جدید 2019 مطلع کنید. قبل از وارد شدن به مرکز بهداشتی درمانی یا 
مطب، یا ماسک جراحی بپوشید. این اقدامات به ارائه کنندگان خدمات 
-درمانی کمک می کند تا از ابتال یا  تماس نزدیک سایر بیماران با 
شما پیشگیری کنند. پزشک وظیفه دارد در این مواقع مرکز بهداشت 
شهرستان/ استان را با تلفن مطلع کند )گزارش دهی تلفنی(. بیمارانی 
که تحت نظر مرکز بهداشت یا خودمراقبتی قرار گرفته اند باید در 

پیگیری روند عالئم خود به طور دقیق در تماس های تلفنی مرکز 
بهداشت یا حین مراجعه کارشناسان بهداشتی- درمانی همکاری کنند.
 جداسازی اختیاری در منزل را خاتمه دهید. یبمارانی که ابتالی 
آنها به کروناویروس جدید 2019 قطعی 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 می شود. اطالعات فعلی درمورد این 
بیماری جدید محدود است بنابراین جداسازی و اقامت اختیاری در 
منزل اقدام احتیاطی حاصله از تجربیات ناشی از کنترل همه گیری 

کروناویروس های قبلی مثل مرس و سارس است.

سوال 8: آیا وزارت بهداشت، کاربرد  ماسک در اماکن عمومی را 
به منظور پیشگیری از گسترش بیماری در جامعه توصیه می کند؟
پاسخ: یادآوری این نکته ضروری است که ماسک N95 مخصوص 
مراکز درمانی است و در اماکن عمومی کاربرد ندارد. کاربرد ماسک 
معمولی جراحی توسط افراد دچار عالئم سرماخوردگی می تواند 
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 پرتاب شده 
از سمت فرد دچار عالئم سرماخوردگی محافظت کنید)ماسک طبی 

معادل همان ماسک جراحی معمولی است(.

اطالعات پزشکی
سوال9: عالئم 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 ذات الریه نیز دیده می شود.

سوال 10: آیا من باید از نظر کروناویروس  جدید 2019 آزمایش 
بدهم؟

پاسخ: چنانچه شما تب و عالئم تنفسی؛ یعنی سرفه یا تنگی نفس 
را طی 14 روز پس از مسافرت به چین پیدا کردید باید با پزشک 
مشورت کرده و سابقه مسافرت اخیر خود یا تماس نزدیک با فرد 
عالمت دار در زمان مسافرت را به وی یادآوری کنید. همچنین اگر 
تماس نزدیک با کسی داشته اید 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 نمونه گیری نیاز دارید یا نه؟

سوال 11: نحوه 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 می شود.

زمانی که مرکز بهداشت شهرستان/ استان بیمار مشکوک را تحت نظر 
می گیرند، فوری مورد را به مرکز هدایت عملیات پاسخ به همه گیری 
در وزارت بهداشت )Public Health EOC( مستقر در مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر گزارش می کنند تا مشخص شود آیا نمونه گیری از 
بیمار ضرورت دارد یا نه؟ با راهنمایی آن مرکز ستادی، مرکز بهداشت 
شهرستان/ استان نمونه گیری، قرار دادن نمونه در شرایط مناسب و 
انتقال درست نمونه به آزمایشگاه های تعیین شده را انجام می دهند. 

این کار در خارج از ساعات اداری یا تعطیالت نیز جریان دارد.

وضعیت فعلی و سواالت مرتبط با نظام پزشکی کشور
سوال 12: خطر ابتال به کروناویروس nCoV را در ایران چگونه 

کنترل کنیم؟
پاسخ: شرایط بیماری در جهان به سرعت در حال تغییر است و الزم 
است به اطالعیه ها و به روزرسانی های وزارت بهداشت در این خصوص 

دقت کنید. بدیهی است ارزیابی خطر طغیان های کروناویروس   جدید به 
قدرت سرایت بیماری، قدرت بیماری زایی )شدت بیماری( و همچنین 
درمان های در دسترس )دارو یا واکسن( بستگی دارد. در حال حاضر 
به رغم قدرت سرایت باال، این بیماری تنها در حدود 10 درصد موارد 
شدید شده و بیمار نیاز به بستری در بیمارستان دارد. از موارد بستری 
نیز تنها 10 درصد موارد بسیار شدید شده و راهی آی سی یو می شوند. 
میزان کشندگی بیماری حدود 2 درصد کل موارد بیماری است. به دلیل 
قدرت سرایت باال، مردم نگران  شده اند ولی تا زمان کنونی بیماری 
در 90 درصد موارد خفیف )در حد سرماخوردگی( و با استراحت 
در منزل، مصرف مایعات و مسکن های تب بر بهبود می یابد و در 
طول استراحت موازین بهداشت تنفسی و شستشوی مکرر دست ها 
را باید رعایت کنند. البته مشخص نیست در آینده دو ویژگی نامبرده 
و درمان های احتمالی چه وضعیتی پیدا کنند اما آنچه که محرز است 
خطر بیمار شدن مثل تمام بیماری های تنفسی و سرماخوردگی عمدتا 

به تماس نزدیک با بیماران دچار عالئم بستگی دارد.

سوال 13: آیا خطر ابتال به کروناویروس nCoV در نتیجه واردات 
بسته ها و کاالهای چینی وجود دارد؟

پاسخ: برای پاسخ به این سوال باید از تجربیات سارس و مرس که 
هم خانواده ویروس جدید هستند، بهره گرفت. به طور کلی به علت 
قابلیت بقای ضعیف و کوتاه مدت کروناویروس ها روی سطوح، احتمال 
بسیار  کمی وجود دارد بسته ها و کاالها سبب انتقال ویروس شوند 
زیرا روزها یا هفته ها طول می کشد تا این اقالم به کشور برسند و در 
دمای محیط این ویروس در مدت کوتاهی غیرفعال می شود. به طور 
کلی کروناویروس ها در تقریبا همه موارد از طریق قطرات تنفسی 
آلوده )دفع شده با عطسه و سرفه( منتقل می شوند. در حال حاضر، 
شواهدی در دست نیست که کروناویروس جدید از طریق کاالهای 

وارداتی به کشورهای جهان وارد شده باشد.

مسافرت 
سوال 14: آیا مسافرت به چین یا سایر کشورها که کروناویروس 

جدید 2019 در آنها دیده شده، بی خطر است؟
پاسخ: در حال حاضر توصیه وزارت بهداشت این است که از سفرهای 
غیرضروری به چین خودداری شود. با توجه به گسترش این همه گیری 
و تغییر رفتار بیماری، همواره باید به توصیه های مسافرتی وزارت 

بهداشت در رابطه با این بیماری توجه کنید.

سوال 15: اگر به تازگی به چین مسافرت کرده و عالئم بیماری را 
پیدا کرده ایم، چکار باید بکنیم؟ آیا خطری ما را  تهدید می کند؟

پاسخ: اگر طی 2 هفته گذشته مسافر چین بوده و بعد از بازگشت 
به کشور عالئم تب، سرفه یا دشواری تنفس پیدا کرده اید، توصیه 

می شود 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 دست ها( بپوشانید.

 دست هایتان را به طور مکرر با آب و صابون )حداقل 30 ثانیه( 
بشویید تا از انتشار ویروس به دیگران پیشگیری شود. اگر آب و 
صابون در دسترس نیست، از محلول ضدعفونی کننده دست که حاوی 

الکل 70درجه باشد، استفاده کنید.
کروناویروس جدید 2019 و حیوانات

سوال 16: آیا حیوانات یا فراورده های حیوانی وارداتی از چین 
ما را تهدید می کنند؟

پاسخ: در حال حاضر شواهدی در دست نیست که حیوانات و 
فراورده های حیوانی وارداتی از چین خطر انتشار بیماری در سایر 
کشورها ایجاد کنند. البته با توجه به حصول سریع  اطالعات در این 
روزها در صورت تغییر وضعیت اطالع رسانی الزم از طریق وزارت 

بهداشت انجام خواهد شد.

سوال 17: آیا من باید درمورد حیوانات خانگی و سایر حیوانات 
و خطر انتقال کروناویروس جدید 2019 نگران باشم؟

پاسخ: در حالی که به نظر می رسد ویروس از یک منبع حیوانی 
پدید  آمده باشد، در حال حاضر بیماری به صورت انسان به انسان 
منتقل می شود. وزارت بهداشت توصیه می کند 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 18: اگر 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 می توانند 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 بیماری های واگیر 
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نکته های روان شناختی در زمان همه گیری کرونا

اضطراب کرونا، مخرب تر از ویروس کرونا

خبرنگاران نقش مهمی در انتقال اضطراب به جامعه 
دارند و شواهد حاکی از این هستند که هرچه آنها از 
واقعه دورتر نگه داشته شوند، احتمال فاجعه سازی 
واقعه از سوی آنها بیشتر می شود. سیاست گذاران 
گاهی به این نتیجه می رسند که برای جلوگیری 
از گسترش هراس در جامعه برخی واقعیت ها 
را پنهان کنند. این مساله می تواند به گسترش 
شایعات مخرب دامن بزند. سیاست جداسازی 
و قرنطینه به احساس نداشتن کنترل و زندانی 
بودن دامن می زند و اگر فرد از خانواده خود جدا 
افتاده باشد، این احساس تشدید می شود. در اعمال 
سیاستی جداسازی افراد مبتال که گاهی ابعادی 
وسیع را دربرمی گیرد، سود احتمالی چنین اقدامی 
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 می زند و می تواند 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 تحمیل  کند. 
جنبه مهم دیگر نگاه توأم با انگ افراد جامعه نسبت 
به افراد تحت قرنطینه یا ساکن در شهرهای آلوده 
است. هر فردی که از شهر و منطقه آلوده می آید 
لزوما مبتال نیست یا حتی در صورت آلودگی 
قرار نیست در معرض رفتارهای توأم با تبعیض و 
تحقیرآمیز دیگران قرار گیرد اما این پدیده ای است 
که در چنین مواردی مشاهده می شود و می تواند 
به احساس گناه در افراد در معرض منجر شود. 

در مراحل اولیه گسترش ویروس سارس 
گروه وسیعی از عالئم روان پزشکی از 

قبیل افسردگی، اضطراب، حمله های 
هراس، بی قراری، روان پریشی 

و حتی خودکشی مشاهده 
بهداشتی،  مراقبان  شد. 
پرستاران و پزشکانی که 
در امر درمان مشارکت دارند 

هم مستعد ابتال به بیماری 
مشکالت  معرض  در  هم  و 

روان شناختی هستند. آنها همچنین 
در هراس از انتقال بیماری به نزدیکان خود 

به سر می برند. هم بیماران و هم مراقبان نیازمند 
دریافت خدمات بهداشت روان از سوی گروهی 
متشکل از روان پزشکان، روان شناسان بالینی و روان 
پرستاران هستند و آنهایی که عالئم قابل توجه 
دارند، باید درمان های اختصاصی دریافت کنند. این 
افراد مرتب باید از نظر بروز عالئم اختالل های روان 

پیگیری شوند. اطالعات مرتبط با بیماری 
مرتب باید به روز شوند تا مانع گسترش 

اضطراب و شایعات برخاسته از 
بی خبری و ابهام شوند. خدماتی از 

قبیل برنامه های تلفن همراه می توانند 
نقش مشاوره و راهنمایی برای بیماران و 

خانواده های آنها ایفا کنند. 

واکنشهایشایعروانشناختی
در همه گیری هایی از این نوع، بروز واکنش های 

روان شناختی  متعدد  و  مختلف 
قابل پیش بینی هستند و می توانند 
باعث بروز مشکالت حاد در 
در  یا  شوند  افراد  برخی 
از این  افرادی که پیش 
مبتال  به عالئم خفیف 
بوده اند، به بروز اختالالت 
توجه  نیازمند  که  حادی 
منجر  هستند،  روان پزشکی 
شوند. در ادامه به برخی از این 

واکنش های شایع اشاره می شود:
واکنش های اضطرابی: ترس و دلهره دائمی 
که گاهی با حمله های هراس همراه می شود، 
وجود فرد را دربرمی گیرد. او گاهی احساس 
می کند دنیا در حال رسیدن به پایان خود است. 
بی خوابی، تپش قلب، دل به هم خوردگی، احساس 
تنگی نفس، تعریق، سرد و گرم شدن از عالئم 
شایع بدنی همراه با اضطراب هستند. در 
حالت اضطرابی تلقین پذیری افراد باال 
می رود و مستعد پذیرش هر شایعه 
یا توصیه ای می شوند و این حال 
می تواند برای سالمت جسمی و 

روانی فرد مخرب باشد.
افسردگی: افراد دچار حس بی پناهی، ناتوانی 
و درماندگی می شوند. احساس می کنند در برابر 
قدرتی قرار گرفته اند که برای مقابله با آن کاری از 
دستشان برنمی آید. این حس حتی می تواند باعث 

پیدایش فکر خودکشی در فرد شود. دادن اطالعات  
روشن و قابل اعتماد از سوی سیاست گذاران نقشی 
مهم در کاهش درماندگی افراد دارد. در چنین فضایی 
افراد نیازمند اتکا به منابعی هستند که حس اعتماد 

را در آنها تقویت کند.
خودبیمارانگاری و رفتارهای وسواسی: فرد به 
شکلی افراطی و اغراق گونه به بدن و سالمت خود 
توجه می کند و کوچک ترین حالت و عالمت 
را زیر ذره بین قرار می دهد. این مساله ذهن را 
به شدت مشغول می کند و مانع عملکرد موثر 
فرد می شود. این وسواس به نزدیکان و خانواده 
نیز منتقل می شود که می تواند به ایجاد تنش در 

روابط بین فردی منجر شود.
روان پریشی: در برخی افراد عالئم می توانند شدت 
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 می داند می تواند به بروز 

رفتارهای تهدیدآمیز نسبت به جامعه بینجامد.

توصیههاییبرایکاهشهاله
اضطرابوترسهمهگیری

خطر را بزرگ نکنید: مغز ما نسبت به محرک های 
تازه و ناشناخته حساس و گوش به زنگ است و 
آن را اغراق گونه ارزیابی می کند. این کار ارزشی 
تکاملی برای ما دارد. بهتر است صدای برخاسته 

از خش خش برگ ها را به پلنگی که کمین کرده 
نسبت دهیم تا صدای باد چون اگر درنهایت 
بفهمیم که پلنگی در کار نبوده، زیان نمی کنیم 
اما اگر آن را به باد نسبت دهیم و پلنگی در کار 
باشد جان خود را از دست می دهیم. برعکس، 
محرک های روزمره تکرارشونده کمتر توجه ما را 
به خود جلب می کنند. باید بدانیم که از نظر آماری 
احتمال مرگ ومیر 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 محرک های 
خطرناک روزمره ایجاد می کند. آنفلوانزای معمولی 
مسوول بروز ۱۵ میلیون عفونت، ۱۴ هزار بستری 
و 8 هزار و 200 مرگ 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 شایع تر است و تعداد 
زیادتری مرگ ومیر در هر سال ایجاد می کند، در 
حالی که ویروس کرونا می تواند کشنده  تر باشد 
اما گستردگی ابتالی آن به اندازه آنفلوانزا نیست. 
اقدام های طبیعی و سالم پیشگیرانه انجام دهید: 
هم آنفلوانزا و هم کرونا از طریق تماس روزمره 
به  واسطه لمس، سرفه یا عطسه منتقل می شوند. 
به توصیه های پیشگیرانه مقامات مسوول به دقت 
عمل کنید، بی آنکه 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 
ضدعفونی و صابون به اندازه مناسب به کار بگیرید. 
در اتومبیل لوازم ضدعفونی کننده 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 می کند و ورزش و 
تحرک بدنی، به خصوص در فصل زمستان، در 
باال بردن قدرت مقاومت شما تاثیر بسزایی دارد. 
افراطی به رسانه ها و خبرها مراجعه نکنید: از منابع 
رسمی و معتبر برای کسب اطالعات استفاده کنید. 
بازار داغ شایعات که در چنین مواردی رونق پیدا 
می کند، به هراس و سردرگمی شما دامن می زند. 
فضای مجازی تیغی دولبه است که می تواند به 

کاهش یا افزایش اضطراب منجر شود. 
از مهارت های تطابقی گذشته خود استفاده 
کنید: فرقی ندارد که اضطراب از چه برمی خیزد ، 
اقدام هایی که در گذشته مفید بوده اند اکنون نیز 
می توانند به کار بیایند. صحبت کردن با یک دوست 
مورد اعتماد، انجام تمرین های تن آرامی، نوشتن، 
گوش دادن به موسیقی، قدم زدن، کوهنوردی و... 

می توانند به تعادل روانی شما کمک کنند. 
به یاد بیاورید همه گیری از این نوع هرازگاه 
در دنیا رخ داده است. هرچند ترسناک به نظر 
می رسد، احتمال واقعی برای مبتال شدن شما 
در صورت توجه به توصیه های پیشگیرانه و 

بهداشتی بسیار اندک است.

از  جدید  نوعی  ظهور 
ویروس کرونا در ووهان 
چین و گسترش آن در خارج 
از مرزهای این کشور موجی 
از نگرانی و اضطراب را در 
مورد ابعاد این همه گیری و تبعات آن به وجود آورده که تاثیر آن بر 

سالمت روانی افراد دست کمی از پیامدهای مستقیم خود بیماری ندارد. 
در هر بالی زیستی از این قبیل، ترس و هراس، نداشتن قطعیت، ابهام 
و انگ زنی از جمله پدیده های شایع هستند و به عنوان موانعی در برابر 
مداخالت مناسب درمانی عمل می کنند. در مراحل ابتدایی واقعه ای 
از این نوع واقعیت ها هنوز روشن نیست و پرسش های زیادی ذهن 
متخصصان و جامعه را درگیر می کند؛ چه تعدادی مبتال شده اند؟ میزان 

مرگ ومیر آن چقدر است؟ دوره کمون آن تا چه زمانی می تواند 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 می شود؟
صرف نظر از اقدام هایی که برای کنترل بیماری انجام می شود و میزان 

موفقیت این اقدام ها، آثار روان شناختی آنها اجتناب ناپذیر هستند. 

هم آنفلوانزا و 
هم کرونا از طریق تماس 

روزمره به  واسطه لمس، سرفه یا 
عطسه منتقل می شوند. به توصیه های 

پیشگیرانه مقامات مسوول به دقت عمل کنید، 
بی آنکه 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 
ضدعفونی و صابون به اندازه 

مناسب به کار بگیرید

 دکتر علی فیروزآبادی
روان پزشک، دانشیار دانشگاه 

علوم پزشکی شیراز

www.salamat.ir
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 با توجه به شیوع بیماری کرونا و تبعاتی که 
برای سالمت بیماران ایجاد کرده، الزم است 
تمام افراد نسبت به برخی نکات هوشیارانه تر 
عمل کنند. در علم پزشکی پیشگیری مقدم 
بر درمان است به ویژه در مورد این ویروس 
کارسازی  راهکار  و  درمان  هنوز  که  جدید 

برای آن پیدا نشده است. 
یکی از پرسش هایی که با توجه به نزدیک شدن 
ایام نوروز برای مردم مطرح شده این است 
که آیا می توانند برای انجام اقدامات زیبایی 
به آرایشگاه ها 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 بی مورد در آرایشگاه ها و 
مراکز زیبایی خودداری کنید

در حالی که وزارت بهداشت هنوز هیچ قانونی 
برای سالن های زیبایی تعیین نکرده، به شدت 
توصیه می شود مردم از حضور در مکان های 
شلوغ و تماس با افرادی که عالئم بیماری 
را دارند اجتناب کنند. توجه داشته باشید در 
سالن های آرایش و در محل های تجمع افراد 
یا در مشاغلی که سر افراد به هم خیلی نزدیک 
است، مثال در آرایشگاه ها ، دندان پزشکی ها یا 
مراکز لیزر پوست و... این ویروس خیلی راحت 
منتقل می شود. از این رو، توصیه بر این است 
که با توجه به شرایط فعلی و تا زمان ثبات 
شرایط از تجمع بی مورد در این مراکز پرهیز 
شود. نشستن در اتاق انتظار یا در سالن های 
آرایش افراد را در معرض ابتال قرار می دهد. 

انجام دهنده کار و مراجعه کننده به 
آرایشگاه باید ماسک بزنند

کارکنانی که در آرایشگاه کار می کنند باید از نظر 
جسمی سالم باشند و اگر عالئمی از بیماری 
دارند فوری به پزشک مراجعه کنند. ضدعفونی 
خدمت رسانی  از  بعد  و  قبل  دست ها  کردن 
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 اندازه گیری کند تا اگر فردی 37/5 درجه 
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 می کنید، توجه داشته 
باشید هم فرد انجام دهنده کار و هم مراجعه کننده 
هر دو باید هنگام کار از ماسک و دستکش 
استفاده کنند. این بیماری از طریق ذرات هوایی 
و تنفسی و تماس مخاطی منتقل می شود. 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 دست ها 

از الزامات است.
تماس با بافت های مخاطی مانند چشم، دهان 
و لثه در دندان پزشکی و...، باعث تسریع انتقال 
بیماری می شود بنابراین تا جای ممکن باید هنگام 

کار از بروز التهاب در مخاط پیشگیری کرد.

وسایل مورد استفاده در آرایشگاه ها 
باید مرتب ضدعفونی شوند

همان طور که اشاره شد، رعایت بهداشت فردی، 
شستن مکرر دست ها با آب و صابون و استفاده از 
ماسک درصورت داشتن عالئم تنفسی از جمله 
سرفه و عطسه حرف اول را در پیشگیری از بیماری  
کرونا می زند. برای اطمینان از عدم انتقال ویروس 
و حفظ سالمت مشتریان و کارکنان، سالن های 
زیبایی باید مرتب در حال ضدعفونی کردن وسایل 
و سطوحی باشند که افراد مختلف با آن در تماس 
هستند. وسایلی مثل قیچی، شانه، انواع گیره ها، 
موچین، پالت رنگ آمیزی و... باید مرتب تمیز شود. 
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 بیماری های پوستی 
از قبیل ابتال به رشک، گال، بیماری های قارچی 
و... در همه ایام سال توصیه می شود. همچنین 
بهتر است برای خشک کردن موهایتان بعد از 
اصالح سر یا رنگ کردن موها از حوله های یکبار 
مصرف استفاده کنید. انجام دهنده کار باید هنگام 
کار با وسایل دستکش به دست داشته باشد و بعد 
از اتمام کار دستکش و ماسکش را داخل نایلون 

بگذارد و درش را ببندد و سپس آن را دور بیندازد.

آیا می توان هنگام همه گیری ویروس کرونا به آرایشگاه ها و مراکز زیبایی مراجعه کرد؟

کرونا و اقدامات زیبایی

چه افرادی بیشتر در معرض خطر هستند؟
افرادی که توان بدنی پایینی دارند، مثل افراد سالمند یا افرادی که داروهایی برای سرکوب ایمنی می خورند، مثل مبتالیان 
به بیماری های 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 می برد 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 درمان ها به توان و بنیه فرد و شدت ابتال بستگی دارد و اقدامات 
پزشکی در تغییر پیامد موثر نیست. پس درمورد چنین بیماری هایی پیشگیری و رعایت بهداشت مهم تر است. من به 

عنوان متخصص پوست توصیه می کنم کارهای زیبایی را تا زمانی که شرایط فعلی به ثبات برسد، به تعویق بیندازید.

کارهای پیشگیرانه بعد از آرایشگاه
 به هیچ وجه با کفش وارد محیط منزل نشوید. این 
کار حجم زیادی از میکروارگانیسم ها را وارد فضای 

خانه خواهد کرد.
 بالفاصله بعد از رسیدن به منزل ماسک تان را بردارید، 
داخل نایلون بیندازید، درش را ببندید و آن را داخل 

سطل زباله بیندازید.
 دست هایتان را به خوبی با مایع دستشویی مناسب 

بشویید. 
 کیف و تلفن همراه شما می تواند آلوده شده باشد 
بنابراین حتما آنها را با مواد ضدعفونی کننده مناسب 

ضدعفونی کنید.
 چنانچه کار اصالح سر انجام داده اید، بهتر است فوری 

دوش بگیرید و سر و بدنتان را با مواد شوینده بشویید.

توجه داشته باشید در سالن های 
آرایش و در محل های تجمع افراد یا 

در مشاغلی که سر افراد به هم خیلی 
نزدیک است، مثال در آرایشگاه ها ، 

دندان پزشکی ها یا مراکز لیزر پوست 
و... ویروس کرونا خیلی راحت منتقل 

می شود. از این رو، توصیه بر این 
است که با توجه به شرایط فعلی و تا 

زمان ثبات شرایط از تجمع بی مورد در 
این مراکز پرهیز شود. زیرا نشستن 
در اتاق انتظار یا در سالن های آرایش 
افراد را در معرض ابتال قرار می دهد

 دکتر محمدرضا قاسمی
متخصص پوست و دانشیار دانشگاه 

علوم  پزشکی ایران
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انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای 
دکتر رضا کریمی گرکانی

مصیبت وارده را به شما و همسر گرامیتان 
تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از 
درگاه خداوند منان طلب آمرزش و رحمت 
واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر 

مسئلت می نماییم.

امیرعباس فتاح زاده
هفته نامه سالمت



تغذیه سالم

جامعه سالم

عکس و مکث

کاش روسیاه نشویم 

سرگردان بین اتاق نشیمن و آشپزخانه 
راه می روم. مثال دارم ریخت وپاش های 
ناشی از بی حوصلگی چند روزه ام را 
جمع می کنم اما از آن وقت هایی است 
که خودم هم نمی دانم چکار می کنم. 
دست هایم مشغول کاری دیگرند و ذهنم 
در زمان و مکانی دورتر از خانه؛ در 
بیش از 10 داروخانه ای که امروز به 
ژل  و  ماسک  سراغ  و  زدم  سر  آنها 
ضدعفونی کننده دست را گرفتم و به 
در بسته خوردم. در بعضی داروخانه ها 
جوابم سر تکان دادن متصدی ماسک به 
صورت و نگاه اسفبارش بود. بعضی هم 
به خودشان زحمت توضیح می دادند 
که همه ماسک هایشان تمام شده و هیچ 
جا پیدا نمی کنند که بیاورند و بفروشند. 
بعضی هم با زدن برگه »ماسک و ژل 
ضدعفونی موجود نیست« روی در، 
خیال خودشان را راحت کرده بودند. 
در خانه ام 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 ترسیده اند و خبرهای 
ضدونقیض و باال رفتن آمارها دل در 

دلشان باقی نگذاشته. 
مسائلی  در  کار  گره  شاید  می دانم 
مثل پیش بینی نشدن این روزها و دیر 
جنبیدن مسووالن هم باشد اما اشکم 
وقتی درمی آید که یادم می افتد در خبرها 
خواندم آدم هایی از جنس خودمان، 
لوازمی را احتکار کرده اند. احساس 
استیصال و درد می کنم وقتی حقیقت 
بی رحمی آدم ها باز هم در صورتم کوبیده 
می شود. وقتی یادم می آید در زمان جنگ 
جهانی اول، میلیون ها ایرانی فقط در 
اثر وبا، قحطی، آنفلوانزای اسپانیایی و 
تهاجم قوای مهاجم انگلیس جان ندادند، 
بازاریانی که گندم را احتکار و به آن شن 

اضافه کردند هم مقصر بودند.
این روزها تمام می شود، مثل تمام 
روزهای سخت شیوع بیماری های 
تاریخ  در  درباره شان  که  سخت 
خوانده ایم. چه بیچاره ایم اگر از دریغ 
کردن و فراموشی انسانیت شرممان 
نیاید و روسیاهی برایمان بماند. کاش 
آیندگان درباره  این روزهایمان جز 

خوبی نخوانند.

حرف آخر

آقا بابک یک جوان ۲۳ ساله است و تا 
چندی پیش مثل همه جوان ها زندگی 
می کرد. نمی گویم کامال بی دغدغه اما 
دغدغه هایش هم از جنس دغدغه های 
معمولی بود. او مدتی است دچار عفونت 
قارچی ریه شده و این بیماری آزارش 
دیگر  دغدغه هایش  حاال  می دهد. 
معمولی نیست. آقا بابک به دارویی 
نیاز دارد که هر شیشه آن نزدیک به 
۳ میلیون تومان قیمت دارد و باید هر 
هفته این شربت را مصرف کند، در 
حالی که پدرش کارگر ساده ای است 

که درآمد چندانی ندارد. 
خانواده آقا بابک این روزها در دریای 
استیصال دست و پا می زنند. پدر و 
پسر  رنج  شاهد  نمی توانند  مادرش 
جوانشان باشند و حاال به کمک من 
و تو نیاز دارند. یک دست صدا ندارد 
اما می توانیم با هر میزان کمکی که از 
دستمان برمی آید، به آنها کمک کنیم. 
برای این کار می توانید کمک نقدی 
با  پارسیان  بانک  کارت  به  را  خود 
 6۲۲1-0610-8001-0756 شماره 
امدادگران  خیریه  موسسه  نام  به 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
تلفن7598۳000 )داخلی۲( یا شماره 
همراه 0919801۲677 تماس بگیرید. 
این بیمار با کد ۲۴9۲5 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:

www.salamat.ir مربوط به صفحه آخر 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام شما 

منتشر شود.

متأسفانه هر چند سال یکبار همه گیری بیماری های 
واگیردار، دنیا را تحت تأثیر قرار می دهد و همواره 
مرگ ومیر انسان ها را به دنبال دارد. این بار نیز ویروس 
کرونا شیوع پیدا کرده و دامنه انتشار آن کشور ما را نیز 
دربرگرفته و متأسفانه با مرگ ومیر تعدادی از هموطنانمان 

همراه بوده است.
 آنچه به سرعت خیلی بیشتر و فراتر از انتشار ویروس 
افراد را درگیر خودش کرده، سرعت همه گیری  شدن 
اضطراب ناشی از ابتال به بیماری است. خیلی از مردم 
از ترس مبتال شدن ساعت ها در روز مشغولیت ذهنی 
دارند و بیشتر عملکردهایشان تحت تأثیر این ماجرا 
قرار گرفته است. البته مطلع و گوش به زنگ  بودن 
برای انجام اقدام های سنجیده در مواقع ابتال و حتی 
آموزش های پیشگیرانه به افراد جامعه  بسیار سودمند 
است، ماجرا از جایی مشکل ساز می شود که بیشتر از 
ابتال به ویروس کرونا، ترس از ابتال به آن آدم ها را 

زمین گیر و زندگی شان را مختل کند. 
این هراس و وحشت همگانی بار دیگری به دوش 
سیستم بهداشتی تحمیل خواهد کرد زیرا چه بسا افرادی 
که با کوچک ترین نشانه های بیماری سرماخوردگی به 
علت احتیاط بیش از اندازه یا ترس از ابتال به کرونا، 
برای بررسی بیشتر و معاینه به مراکز بیمارستانی مراجعه 
می کنند، در حالی که اتفاقا در ازدحام و شلوغی  چنین 
اماکنی خود را بیشتر در معرض مواجهه با ویروس 
قرار می دهند. از قدیم گفته اند هر سرفه ای سل نیست 
و حال باید بگوییم هر تبی کرونا نیست و این نکته را 
باید مدام به مردم گوشزد کرد. برای بهبود این اوضاع، 
الزم است ارگان های ذیربط مدام اطالع رسانی های روزانه 

و آگاهی سازی عمومی داشته باشند تا افراد به جای 
واکنش های 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 نه تنها تالش 
کنیم که درگیر بیماری نشویم، بلکه به نوبه خود کوشش 
کنیم دیگران را نیز مبتال نکنیم. این احساس مسوولیت 
جمعی خود یکی از مهم ترین ابزار پیشگیری از شیوع 

خواهد بود.
 اطالع رسانی دقیق و عاری از هر گونه شایعه و ارعاب 

می تواند اضطراب عمومی را کاهش دهد.
 بر اساس نتایج مطالعات انجام گرفته، هر نوع استرس 
یا اضطراب؛ چه به صورت حاد،چه مزمن می تواند 
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
موضوعی دیگر که آن هم فضای جامعه را درگیر خودش 
کرده، بحث کمبود ماسک و ژل های ضدعفونی کننده 
است. قطعا چنین اخباری در ایجاد اضطراب و همه گیر 
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 می تواند وحشت آورتر باشد. همین اتفاق مهم در 
مورد بیماری کرونا افتاده است و همه نگران و عصبانی 
هستند که چرا ماسک و مواد ضدعفونی دست ها کمیاب 
شده ، در صورتی که طبق اعالن نظر متخصص عفونی، 
ماسک، سپر خیلی مطمئنی برای انسداد عبور ویروس 
نیست و همچنان شستن دست ها 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 فاجعه سازی 
در ذهن رخ می دهد؛ افکاری مثل اینکه حتما اتفاق خیلی 
بدی رخ خواهد داد و سرنوشت شومی در پیش خواهد 
بود. به سایر افکار منفی که در چنین شرایطی به ذهن ها 

خطور می کند، توجه کنید:
پيشگويی منفی: هیچ کس با این کمبودها زنده نخواهد 

ماند و فاجعه رخ می دهد.
صفر و يک: یا مبتال نمی شویم یا اگر مبتال شدیم، 

حتما می میریم.
فيلترينگ: اصال اقدامی حتی کنترل و قرنطینه سازی 

و درمان نمی کنند.
كوچک نمايی نکات مثبت: بعید است با چند تا بخشنامه 

و آماده باش بتوانند کاری از پیش ببرند.
استنتاج هيجانی: حس می کنم اتفاق بدی می خواهد 

بیفتد، پس حتما خبر بدی در راه است.
تعميم دادن: اگر یک نفر با این ویروس مرد؛ یعنی حتما 

هر کس دیگری هم بگیرد، می میرد.
یادمان باشد اینها و سایر موارد مشابه همه خطاهای ذهنی 
هستند که در چنین مواردی می توانند ذهن هر کدام از 

ما را به خود مشغول و ما را از واقع بینی دور کنند.

 زهراسادات صفوی 

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. 
و  پیاده روی  مثل  هوازی  ورزش های  منظم  طور  به  که  افرادی 
دوچرخه سواری به مدت ۳0 دقیقه با شدت متوسط انجام می دهند 
سیستم ایمنی شان تقویت شده است. به همین دلیل توصیه می کنیم 

افراد حتما برنامه منظم ورزشی داشته باشند. 
در عوض، تمرین های شدید و بیش از یک ساعت در حد حرفه ای 
اثر معکوس بر سیستم ایمنی دارد و بهتر است ورزشکاران شدت 
تمرین ها را متعادل کنند تا در صورت ابتال به بیماری عالئم شدت 

پایین تری داشته باشد. 
کنند.  ورزش  نباید  هم  متوسط  تا  خفیف  تب  دچار  مبتالی  افراد 
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 تمرین های 

ورزشی را انفرادی انجام دهند. 
حضور در اماکن ورزشی در حال حاضر به صالح نیست و استفاده 
مشترک از وسایل ورزشی و استخرها می تواند سبب انتقال و همه گیری 
بیماری شود. در صورت حضور در باشگاه باید وسایل ضدعفونی 
شود و فرد بعد از ورزش دست هایش 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 همه گیری 
است. تا زمانی که هنوز بیماری تشخیص داده می شود، احتمال سرایت 
وجود دارد و تا زمانی که وزارت بهداشت از به کنترل درآمدن بیماری 

حرفی نزده، شرایط باید همین گونه ادامه پیدا کند.

با ورزش سیستم ایمنی تان را تقویت کنید!

ورزش در سالمت
 دکتر احمد باقری مقدم

متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

همه افراد جامعه برای پیشگیری از ابتال به بیماری های 
غذایی  الگوی  از  است  کرونا ضروری  و  تنفسی 
درستی پیروی کنند. بر اساس این الگوی غذایی 

درست باید این موارد رعایت شوند: 
1. حتما خوراکی های سرشار از ویتامین های C، A و 
D را در برنامه غذایی تان داشته باشید. انواع مرکبات، 
خانواده کلم، شلغم، فلفل سبز، فلفل دلمه ای، هویج، 
اسفناج، برگ چغندر، کدو حلوایی و سبزی های برگ سبز 
تیره باید به صورت روزانه مصرف شوند زیرا سرشار 

از ویتامین های نامبرده هستند. 
2. برای تقویت سیستم ایمنی بدن باید روزی 
و  نشاسته ای  سبزی های  به جز  سبزی  واحد   ۳

حداقل ۲ واحد میوه مصرف شود. 
3. هر روز همراه با غذا، سبزی یا ساالد به عالوه آب 

لیموترش تازه یا آب نارج تازه استفاده کنید. 
4. همراه با غذاهای مختلف، خوردن پیاز خام را که 

سرشار از ویتامین C است، فراموش نکنید. 
5. جهت کاهش التهاب و جلوگیری از تضعیف قدرت 
سیستم دفاعی بدن، در این روزها از مصرف فراورده های 
گوشتی مانند سوسیس و کالباس، فست فودها و غذاهای 

چرب و سنگین خودداری کنید. 
6. از خوردن غذاها و مایعات در مکان هایی که از نظر 
بهداشتی مانند آبخوری های عمومی یا غذافروشی های 

عمومی مورد اطمینان نیستند، بپرهیزید. 

7. در صورتی که عالئم سرماخوردگی دارید، از 
غذاهای آبکی مانند آش یا سوپ همراه با آب لیموی 

تازه و مایعات گرم استفاده کنید. 
8. در رژیم غذایی روزانه، خوراکی های مفیدی مانند 
جوانه گندم، جوانه ماش و جوانه شبدر را بگنجانید. 
9. میوه های فصل سرشار از آنتی اکسیدان مانند انار، 
پرتقال توسرخ و گریپ فروت را حتما مصرف کنید. 
10. جهت پیشگیری از کمبود آهن و روی در بدن 
حتما حبوبات، گوشت های کم چرب، شیر و لبنیات، 
سبزی های برگ سبز تیره و انواع خشکبار را استفاده 
کنید. این خوراکی ها می توانند باعث پیشگیری از کمبود 

آهن و روی در بدن شوند.

در گردش چشم تو ُگمم، باور کن!
انگشت نمای مرُدمم، باور کن!

عشق تو شیوع کرده در شهِر دلم 
چشمت کرونا و من قمم، باور کن!
سیدعلی نقیب

هرچند که شایسته ی ُمشت و لگد است
اما زِبل و نقشه کِش و باِخَرد است

وقتی که شروع کرده اّول از قم
یعنی کرونا کارِ خودش را بلد است!

ای کاش نجاتمان ز بُن بست دهد
بر هرکه همان که الیقش هست دهد

ای کاش که با یکایِک مسئولین
َمردِ کرونا گرفته ای دست دهد!

با اینکه جناِب کرونا پُرخطر است
اما نگران نباش چون رهگذر است

در مملکِت ما خطِر مسئولین
صد مرتبه از این کرونا بیشتر است!

برعکس گذاشتند پاالن ها را
بی وقفه رساندند به لب جان ها را
ما هیچ که زورمان به آنها نرسید

شاید کرونا ِخْفت کند آنها را!

باید پس از این فرارِ معکوس کنم
جای رؤسا تکیه به ویروس کنم

مأیوس از آینده ام و می خواهم
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 اسیِر زور یا تزویریم...!
باموشک و سیل و زلزله... درگیریم

زحمت به خودت نده کرونا زیرا
تا سال هزار و چارصد می میریم..!!
سید محمدحسینی 

 همه گیری اضطراب کرونا 

بهترین الگوی غذایی برای پیشگیری از کرونا 

کرونا

عاشقانه های ویروسی

             

 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.

مواد غذایی خریداری شده هم 
به ویروس آلوده اند؟

ویروس کرونا جوانب ناشناخته بسیاری دارد و پاسخ های من نیز مستند 
نیست اما شواهد نشان داده روش های انتقال ویروس از طریق مخاط 
بینی و چشم است. این ویروس روی سطوح برای طوالنی مدت زنده 
می ماند و این امکان نیز وجود دارد که روی مواد غذایی و میوه ها بنشیند. 
البته خوردن مواد غذایی به خودی خود سبب انتقال بیماری نمی شود، 
مگر اینکه فرض کنید ظرف میوه ای 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 بینی اش کند. در این شرایط فرد مبتال 

خواهد شد. 
در مواد غذایی که پخته می شود نیز ویروس کامال از بین می رود. 
در سایر مواد غذایی آلوده هم تاکنون گزارشی از انتقال ویروس به 

واسطه مصرف مواد غذایی آلوده دریافت نشده است.

بهداشت

 دکتر احمد احمدی پور
روان پزشک و روان درمانگر

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

 دکتر زهرا عبداللهی
متخصص تغذیه و رئیس دفتر 
بهبود تغذیه وزارت بهداشت
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بخشودن
که  مواردي  از  یکي  و  هستیم  جاري  سال  روزهاي  آخرین  در 
و  تأکید  مورد  سال  پایان  در  به خصوص  ما  فرهنگ  در  همواره 

قرار مي گیرد، فضیلت بخشش است.  سفارش 
بخشودن فضیلتی است که امروزه بسیار تبلیغ می شود. کتاب های 
خودیاری و برنامه های تلویزیونی همه یک صدا این پیام را تکرار 
کار  بهترین  کرده اند،  بدی  ما  به  که  کسانی  بخشودن  که  می کنند 
ممکن است و ادعاهای فراوانی درباره قدرت شفابخش بخشودن 
و گذشت مطرح می شود اما کسانی که اشخاصی به آنها آسیب های 
تبلیغ  همه  این  که  می کنند  درستی حس  به  کرده اند  وارد  جدی 

است.  نگاهی سطحی  بخشودن حاصل 
وقتی  مخصوصا  نمی رسد،  نظر  به  مطلوبی  کار  همیشه  بخشودن 
که فرد خاطی آسیبی جبران ناپذیر به ما وارد کرده باشد یا اصال 

نباشد.  پشیمان  کارش  از 
»بخشودن«  کتاب  نویسندگان  دیویدمک ناتون،  و  ایوگارارد 
بخشودن  درباره  پرسش محوری  دو  به  کتاب  این  در  می کوشند 
پاسخ دهند؛ نخست اینکه بخشودن و گذشت واقعا به چه معناست؟ 
دقیقا  می بخشیم،  کرده  بدی  ما  حق  در  که  را  کسی  وقتی  یعنی 
چه می کنیم؟ و دوم اینکه بخشودن چه دالیلی دارد و چه عللی 

می تواند ما را از بخشودن بازدارد؟ 
آنها با طرح مثال هایی واقعی 
و مواردی مشهور می کوشند 
و  روشنی  بحث،  این  به 
ببخشند  بیشتری  وضوح 
نشان  فلسفی  تیزبینی  با  و 
بسیار  بخشودن  می دهند 
چیزی  آن  از  پیچیده تر 
از  بسیاری  که  است 
می کنند.  تصور  مبلغانش 
این کتاب نوشته ایوگارارد 
و دیوید مک ناتون، ترجمه 
خشایار دیهیمي و توسط 
نشر گمان در ۲۴0 صفحه 

به چاپ رسیده است.
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