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به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح روز سه شنبه)13 اسفندماه( دو اصله نهال میوه غرس کردند.

حضرت آیت ا... خامنه ای سپس در سخنانی، کاشت درخت را حرکتی 
بابرکت خواندند و درمورد بیماری شایع شده در کشور گفتند: »همچنان که 
قبال از پزشکان، پرستاران و مجموعه های درمانی صمیمانه تشکر کردم، الزم 
می دانم بار دیگر از این عزیزان که با کار بسیار باارزش خود در حال جهاد 
در راه خدا هستند، تشکر کنم.« رهبر انقالب اسالمی مشاهده نمونه های 
درس آموز از تالش و فداکاری کادرهای درمانی در رسیدگی به بیماران را 
نشان دهنده مسوولیت پذیری و تعهد انسانی آنها دانستند و افزودند: »همچنین 
الزم می دانم از خانواده های پزشکان، پرستاران و همه عوامل درمانی که با صبر 
و تحمل خود کنار تالش شبانه رّوزی عزیزانشان هستند، سپاسگزاری کنم.«
ایشان با دعا برای عافیت بیماران و همچنین طلب رحمت و مغفرت 
الهی برای درگذشتگان از این بیماری و صبر و آرامش برای بازماندگان 
آنها، چند توصیه خطاب به مردم بیان کردند. حضرت آیت ا... خامنه ای با 
تاکید بر رعایت توصیه ها و دستورالعمل های مسووالن درمورد پیشگیری 
و جلوگیری از آلودگی، اظهار داشتند: »از این دستورها نباید تخطی شود 
چرا که خداوند ما را موظف کرده در قبال سالمت خود و دیگران احساس 
مسوولیت کنیم بنابراین هرچه به سالمت جامعه و جلوگیری از شیوع این 
بیماری کمک کند، حسنه و هرچه به شیوع آن کمک کند، سیئه است.« 
رهبر انقالب اسالمی در توصیه ای دیگر همگان را به توسل و توجه به 
پروردگار فراخواندند و گفتند: »البته این بال آنچنان بزرگ نیست و بزرگ تر 
از آن نیز وجود داشته است اما بنده به دعای برخاسته از دل پاک و صاف 
جوانان و افراد پرهیزگار برای دفع بالهای بزرگ بسیار امیدوارم چرا که 
توسل به درگاه خداوند و طلب شفاعت از نبی مکرم اسالم و ائمه بزرگوار 
می تواند بسیاری از مشکالت را برطرف کند.«ایشان ادامه دادند: »دعای هفتم 
صحیفه سجادیه دعای بسیار خوب و خوش مضمونی است که می توان با 
این الفاظ زیبا و با توجه به معانی آن با پروردگار سخن گفت.« حضرت 
آیت ا... خامنه ای همچنین همه دستگاه های کشور را به همکاری و در اختیار 
قرار دادن امکانات مورد نیاز وزارت بهداشت که در صف مقدم مقابله با 
بیماری قرار دارد، توصیه کردند و افزودند: »نیروهای مسلح و دستگاه های 
مرتبط با دفتر رهبری نیز به انجام این کار موظف شده اند.« رهبر انقالب 
اسالمی با اشاره به درگیر شدن کشورهای زیادی در دنیا با این بیماری، 
گفتند: »مسووالن ما از روز اول با صفا، صداقت و شفافیت خبررسانی کردند 
و مردم را در جریان قرار دادند اما برخی کشورهای دیگر که این بیماری در 
آنها شدیدتر و همه گیرتر است، پنهان کاری می کنند. البته ما برای آن بیماران 

نیز از خداوند طلب عافیت می کنیم.«
ایشان حادثه پدیدآمده را مساله ای گذرا و نه فوق العاده دانستند و افزودند: 
»البته من نمی خواهم مساله را خیلی کوچک فرض کنم اما آن را خیلی 
بزرگ هم نکنیم، این مساله مدتی نه چندان طوالنی برای کشور وجود خواهد 
داشت و سپس رخت برمی بندد اما تجربیات حاصل از آن و فعالیت مردم 
و دستگاه ها که به مثابه یک رزمایش عمومی است، می تواند به عنوان یک 
دستاورد باقی بماند.« حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به اقدامات پسندیده 
و نوع دوستانه برخی هموطنان مانند کمک های مالی و توزیع اقالم بهداشتی 
خاطرنشان کردند: »این کارها بسیار خوب است و با حفظ این دستاوردها، 
بال به نعمت و تهدید به فرصت تبدیل می شود و امیدواریم روزگار عافیت 

کامل برای ملت عزیز ایران نزدیک باشد.«

این روزها که همه جا صحبت از 
بیماری نوپدیدی به نام کرونا است و 
خبرهای ضدونقیض از تعداد مبتالیان 
و صحبت های افراد غیرمتخصص 
موجب ایجاد وحشت بین عموم مردم شده، شنیدن 
صحبت های یک استاد متخصص بیماری های عفونی 
و کسی که بیش از 40 سال سابقه طبابت و استادی 
دارد، می تواند قدری آرام بخش باشد. از این رو، سراغ 
دکتر مینو محرز، استاد بیماری های عفونی و عضو کمیته 
کشوری کرونا رفته ایم تا درمورد این بیماری و راه های 

رهایی از وحشت آن بیشتر بدانیم. 

: خانم دکتر! علت وحشت عمومی از بیماری 
کرونا چیست؟

وحشت مردم از کرونا به دلیل مطالب نادرستی است که در 
فضای مجازی مطرح شده و دست به دست می شود، به 
گونه ای که امروز مردم احساس می کنند مبتال شدن به این 
بیماری مساوی با مرگ است، در حالی که این موضوع 
واقعیت ندارد. باید با تاکید بگوییم هیچ چیز کشنده تر از 
وحشت از بیماری نیست زیرا استرس ناشی از این ترس 
موجب پایین آمدن ایمنی بدن  و وارد شدن صدمات جدی 
به فرد می شود. البته ممکن است جلب اعتماد عمومی به 
آمار نهادهای رسمی زمانبر باشد اما امیدواریم این بمباران 
اطالعاتی درباره سالمت مردم باعث شود آنها فکر کنند 
همه دست به دست هم داده اند تا آنها از بین نروند. همچنین 
وظیفه ما به عنوان پزشک در حوزه های بهداشتی، حفاظت 
از مردم است. البته این بیماری به همه کشورها راه یافته و 
به کشور ما هم آمده است. حال مردم برای اینکه سالمتشان 

را حفظ کنند باید آرام باشند و وحشت نکنند.
: کروناویروس جدید چقدر کشنده است؟

ویروس  این  برابر  در  سالمت  حفظ  عامل  مهم ترین 
شست وشوی مرتب دست هاست که باید با آب و صابون 
و به مدت ۲۰ ثانیه شسته شود یا با محلول های ضدعفونی بر 
پایه الکلی هم می توان دست ها را به مدت ۲۰ ثانیه ضدعفونی 
کرد. تمام دنیا هم همین موارد را رعایت می کنند و این 
بیماری وحشتی ندارد. البته این نوع از کرونا، نسبت به دو 
مورد کروناویروس های قبلی که در سال ۲۰۰۲ و ۲۰1۲ 
میالدی همه گیر شد؛ یعنی سارس و مرس، میزان کشندگی  
بسیار پایین تری دارد و کشندگی آن ۲ درصد است بنابراین 
افرادی که بیمار می شوند حتما در خانه بمانند و افرادی هم 
که تب و سرفه شدید دارند باید مستقیم به بیمارستان مراجعه 
کنند، نه اینکه در مطب ها بنشینند و دیگران را هم مبتال کنند. 
در عین حال افراد بیمار حتما باید از ماسک استفاده کنند 
ولی نیازی به استفاده از ماسک در افراد عادی وجود ندارد.
: این ویروس چقدر در محیط زنده می ماند؟
معموال ویروس ها برای زنده ماندن در محیط به سلول 
نیاز دارند بنابراین ویروس ها به سرعت و در عرض چند 

ساعت در محیط از بین می روند. البته به طور دقیق نمی دانیم 
این ویروس چقدر در محیط زنده می ماند اما به طور کلی 
ویروس های اینچنینی حداکثر ۴۸ ساعت در محیط زنده 
می مانند. ویروس به سلول زنده نیاز دارد و بدون خون و 
سلول نمی تواند زنده بماند بنابراین حدس می زنیم این 
ویروس حداکثر ۴۸ ساعت در محیط زنده می ماند که با 

شستشوی مرتب دست ها مشکلی ایجاد نمی شود.
: چرا عدد و رقم های اعالم شده درباره مبتالیان از 
سوی وزارت بهداشت با اعداد اعالمی از سوی رسانه های 

خارجی متفاوت است؟
اطالعات شبکه های خارجی به این دلیل که بدون منبع 
موثق داخلی ارائه می شوند، معتبر نیستند و از آنجایی که 
این رسانه ها اطالعات دقیق ندارند نمی توانند مستند باشند. 
البته فضاهای مجازی داخلی و اطالعاتی که وزارت بهداشت 
اعالم می کند و نیز ستاد خبری که برای این منظور تشکیل 
شده منابع معتبری هستند که باید اطالعات را از آنها گرفت.

: چرا این خبرها افکار عمومی را قانع نکرده 
است؟

متاسفانه افکار عمومی اخبار خارجی را بیشتر قبول دارند 
و اعتقاد مردم به آنها زیاد است اما رسانه های داخلی در 
این مدت واقعیت ها را به درستی و به صورت علمی و 
دقیق منتقل کرده اند.  یکی از مشکالت فعلی که باید کنترل 
شود شایعاتی است که در فضای مجازی وجود دارد زیرا 
باعث شده مردم به صورت بسیار وسواسی در روند درمانی 
دخالت کنند. این مشکل را در درمان بیماری های دیگر نیز 
می توان دید زیرا بیماران می گویند سایت یا برنامه ای چنین 
گفته و مراجعه به این منابع برای مردم اصل شده بنابراین 
باید برای آن چاره ای اندیشیده شود، مثال محلی تعبیه شود 
که اخبار درست را به مردم بدهد تا  فکر نکنند باید اخبار 
را از رسانه های خارجی بشنوند، پس برای این موضوع 
باید برنامه ریزی شود تا این اطمینان به مردم داده شود 
که اطالعات رسانه های داخلی واقعی است و هیچ وقت 

سالمت با سیاست خلط نمی شود.
: تفاوت ابتال و مشکوک به ابتال چیست؟

 ابتدا که بیماری کرونا وارد ایران شد، بیمارانی در بیمارستان 
بدحال بودند و یکباره تعداد بیماران بدحال و میزان مرگ ومیر 
آنها افزایش یافت. البته طبیعی بود زیرا آزمایش ها شروع نشده 
بود اما امروز آماری که داده می شود، تعداد بیماران بدحال 
ابتدایی را که بستری شدند را نشان می دهد.  خوشبختانه 
امروز تعداد زیادی از این افراد که با عالئم اولیه مراجعه 
کرده بودند و بیماری شان قطعی تشخیص داده شده بود در 
حال ترخیص هستند و بهبود یافته اند که این رقم در شهر 

قم که کانون اصلی بیماری بود به وضوح دیده می شود.
: چرا قرنطینه شروع نشد؟

قرنطینه مربوط به دوره هایی بود که شهرها کوچک بودند و 
رفت وآمدها در این حد نبود؛ امروز به مردم گفته می شود 
اگر کار ضروری ندارند از خانه و محل زندگی خود خارج 
نشوند و این همان قرنطینه است ولی باید این سوال را از 
کسانی که معتقد به قرنطینه هستند، پرسید که آیا می شود 
شهری را با جمعیت بیش از 1۲ میلیون نفر قرنطینه کرد 
و مانع رفت وآمد آنها شد؟ این موضوع عملیاتی نیست و 

مردم باید رعایت کنند.
: وظیفه دولت ها در این بحران ها چیست؟

ما با قرنطینه کامل در همه ابعاد علمی، اجتماعی، روانی 
و اقتصادی مخالف هستیم و اگر کشوری مانند چین این 
کار را انجام داده، کشوری کمونیستی است و این اقدام با 

معیارهای اخالقی و انسانی همخوانی ندارد.
از این رو، همه افراد باید اصول بهداشتی و خودمراقبتی 
را رعایت کنند. برای مثال از زمانی که اعالم تعطیلی شد، 
برخی افراد اقدام به سفر کردند که کارشان کامال غلط بود 
زیرا هدف از تعطیلی مدارس و دانشگاه ها این بوده که 
ترددها کم شود و مردم در خانه ها بمانند و خود را قرنطینه 
کنند، در حالی که متاسفانه بعد از این اتفاق شاهد افزایش 
۲۸ درصدی مسافرت ها به شهرهای شمالی کشور بودیم 
که موجب تجمع در شهری شد که خودش کانون کرونا 
بود و موجب انتقال ویروس از شهری به شهر دیگر و از 

نقطه ای به نقاط دیگر شد.
: چرا ابتدای شیوع بیماری در کشور کیت های 
تشخیص نبود و مراکز درمانی با تاخیر این لوازم را 

دریافت کردند؟
متاسفانه کیت اصلی تشخیص این بیماری تولیدی یک شرکت 
سوئیسی است که درنتیجه تحریم ها نمی تواند محصوالت 
خود را به ایران بدهد. البته تعداد کمی از این محصول در 
کشور تامین شده بود اما زمانی که بیماری گسترش یافت، 
سازمان جهانی بهداشت وارد عمل شد و به بسیاری از 
کشورها رساند. البته نباید فراموش کنیم با افزایش بیماری 
در بیش از 7۰ کشور جهان امروز شاهد کمبود جهانی این 
کیت ها هستیم ولی امروز خوشبختانه در همه مراکز درمانی 

دسترسی به این محصول وجود دارد.
: آیا ما توانایی تولید کیت های آزمایش ویروس 

کرونا را داخل کشور داریم؟
اگر امکانات تولید کیت در کشور فراهم شود، ما دانش 
کافی برای تولید این محصول را در کشور داریم و من به 
عنوان متخصص عفونی که بیش از ۴۰ سال در عرصه درمان 

فعال هستم می گویم که اگر امکانات فراهم شود علم و 
دانش الزم برای تولید محصوالتی از این نوع در کشور ما 
وجود دارد. این را هم فراموش نکنیم که برای تولید یک 
کیت یا یک واکسن سوش اصلی را الزم داریم که باید به ما 
داده شود ولی دانش تولید کیت در کشور وجود دارد. البته 
این موضوع مدتی زمانبر خواهد بود و باید این محصول 
به تایید مراجع علمی جهانی هم برسد بنابراین ما مجبور 
هستیم کیت های تولیدی دیگر کشورها را استفاده کنیم و 
تامین همین محصول هم با محدودیت هایی که در نتیجه 

تحریم برای ما به وجود آمده، مشکل است.
: بسیاری از افراد حاضرند با پرداخت مبالغ باال 
آزمایش کرونا از آنها گرفته شود اما وزارت بهداشت 
آزمایش را در مراحل پیشرفته توصیه می کند، آیا این 

کار تشخیص بیماری را به تعویق نمی اندازد؟
زیرا  نمی اندازد  عقب  را  تشخیص  روند  اقدام  این 
دستورالعمل هایی که برای آزمایش وجود دارد،  این آزمایش 
را در مراحل اولیه تجویز نمی کند بنابراین دستورالعمل به 
همه مراکز ابالغ شده و فرد بعد از مراجعه به مراکز درمانی، 
آزمایش های اولیه می دهد و در صورت نیاز تست اصلی 

گرفته می شود.
: درحال حاضر چند مرکز آزمایش کرونا در 

کشور وجود دارد؟
پاستور نخستین محلی بود که اقدام به گرفتن آزمایش 
کرد و در مراحل دیگر دانشکده بهداشت دانشگاه تهران و 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور شروع به گرفتن 
آزمایش کردند. البته این مراکز بعد از ارسال کیت های 
آزمایشگاهی از سوی سازمان جهانی بهداشت در همه 

کشور شروع به فعالیت کرده اند.
: آیا نیاز است همه افراد آزمایش بدهند؟

نه، حتی مواردی هم که مشکوک هستند در مراحل اولیه 
آزمایش های دیگری از آنها گرفته می شود و در صورت 
قطعیت آنها را به مراکز معین معرفی می کنیم. در آن مراکز 
آزمایش های تخصصی گرفته می شود و تایید تست بیشتر 

برای آمار الزم است.
بیماری  اوج  درباره  تصمیم گیری  نحوه   :

چگونه است؟
 بیش از ۲هفته قبل بیماری در شهر قم تشخیص داده شد 
و باید توجه کرد دوره نهفتگی کووید-19 حدود ۲ هفته 
است بنابراین آنچه که شاهد بودیم و موارد مثبت بیماری 
را به بیش از 15۰۰ نفر رساند، بذری است که این ویروس 
حدود ۲ هفته قبل از تشخیص و اقدامات کنترل کاشته است. 
همان گونه که وزیر بهداشت اعالم کرد، قطعا طی ۲هفته 
آینده با افزایش موارد بیماری مواجه می شویم که نشان دهنده 
عدم تاثیر اقدامات کنترلی نیست چراکه به قبل از تشخیص 
و کنترل بازمیگردد. قطعا تاثیر اقدامات کنترلی 3-۲  هفته 
بعد از تشخیص بیماری خود را نشان می دهد که انتظار 

داریم طی این مدت موارد را تحت کنترل دربیاوریم.

مقاممعظمرهبری:
 از دستورات بهداشتی نباید تخطی شود

مینومحرز،عضوکمیتهکشوریکرونادرگفتوگوبا»سالمت«

ابتال به کرونا مساوی با مرگ نیست

گزارشیازیکبیمار
شفایافتهازکرونا

اگر تجهیزات کافی 
باشد،  تالش های 

پزشکان و   پرستاران
بیشتر ثمر خواهد داد  

گفتوگوبادکترمحمدرضاقاسمی
متخصصپوست

در استفاده  از 
ضدعفونی کننده ها 

افراط نکنید

پایصحبتهای
متخصصانحوزهغذا
درپیشیوعبیماری

ایمنی مواد 
غذایی و کرونا

استفاده از آب و صابون در حالت عادی برای 
شستشوی دست ها و رفع آالینده ها از روی پوست 
کافی است اما در برخی شرایط مانند اوضاع کنونی 

و شیوع کروناویروس یا در طول سفر و مواقعی 
که آب در دسترس نیست، استفاده از ژل های 
ضدعفونی کننده مناسب تر است ...  صفحه15

این روزها زندگی همه تحت تاثیر ویروس کرونا 
تغییر کرده و معلوم نیست تا چند وقت قرار است 
سایه این ویروس ناخوانده در زندگی مان باشد. 

بارها گفته شده امن ترین جا برای پیشگیری 
از ابتال، خانه است و شستن مداوم دست ها 

ضروری است...  صفحه6

ا.ح.ف 39 ساله، وکیل دادگستری از بیماران 
شفایافته است که مراحل مختلف درمان را 

تجربه کرده و نقاط قوت و ضعف را از نزدیک 
دیده. گفته های او را درباره چالش های یک 

بیمار مبتال بخوانید... صفحه2
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