
را  مقاله  این  که  اکنون 
می خوانید ویروس کرونا در 
سراسر جهان منتشر شده و 
کشورهای زیادی را درگیر 
کرده و آمار مبتالیان همچنان روبه افزایش است. 
بسیاری از مردم در سراسر دنیا سواالت بسیاری 
درباره این بیماری و نحوه سرایت آن می پرسند و 
نگرانند که برای حفاظت از خود چه باید بکنند؟ 
در این مقاله به برخی از این پرسش ها که توسط 
سازمان جهانی بهداشت یا سایر مراکز تحقیقاتی 
پزشکی پاسخ داده شده، پرداخته ایم. امید است با 
پاسخ گرفتن از مراکز معتبر و علمی کمتر توسط 
سایت ها و کانال های نامعتبر فضای مجازی دچار 

سردرگمی و نگرانی شوید.

1  عالئم بیماري کووید-19 چیست؟
شایع ترین عالمت هاي بیماري کووید-19 که ناشی 
از آلودگی کروناویروس است شامل تب، خستگی 
و سرفه هاي خشک است. برخی بیماران ممکن 
است دردهایی ضعیف تا شدید عضالنی و سردرد، 
گلودرد یا اسهال را تجربه کنند. این عالئم معموال 
شدت باالیی ندارند و به تدریج آغاز می شوند. 
ویروس ممکن است به بعضی افراد سرایت کند، 
بی آنکه هیچ عالمتی بروز دهد یا سبب بیماري 
شود. حدود 80درصد افراد بدون هرگونه اقدام 
خاصی، به طور کامل بهبود می یابند اما تقریبا از هر 
6 بیمار، 1 نفر ناخوشی شدیدي را تجربه می کند و 
دچار تنگی نفس می شود. افراد مسن و کسانی که 
بیماري زمینه اي مانند پرفشاري خون، مشکالت 
قلبی یا دیابت دارند بیشتر در معرض خطر نوع 
شدید بیماري هستند. تاکنون حدود 2درصد از این 
بیماران درگذشته اند. کسانی که تب، سرفه و تنگی 
نفس را تجربه می کنند باید به پزشک مراجعه کنند. 

2 بیماري کووید-19 چگونه منتشر می شود؟
انسان ممکن است از هر کسی که آلوده به ویروس 
است، بیماري را بگیرد. قطرات ریزي که هنگام 
سرفه، عطسه یا بازدم از دهان یا بینی فرد آلوده 
پرتاب می شوند، می توانند موجب سرایت ویروس 
از این فرد به فرد دیگري شوند و او را بیمار کنند. 
این قطرات همچنین ممکن است روي اشیاء و 
سطوح بنشینند و فرد دیگري پس از لمس آن 
اشیاء و سطوح سپس لمس چشم، بینی یا دهان 
خود دچار بیماري شود. همچنین فرد ممکن است 
مستقیم همان قطرات ریزي که دهان یا بینی فرد 
مبتال هنگام سرفه یا بازدم به بیرون پرتاب می شوند 
را درون دستگاه تنفسی خود بکشد و بیمار شود. 
به همین دلیل افراد سالم باید فاصله اي بیش از یک 
متر را با فرد بیمار رعایت کنند. سازمان جهانی 
بهداشت هم اکنون در حال بررسی همه راه هاي 
انتشار بیماري است و یافته هاي تازه را به اشتراك 

خواهد گذاشت. 

3  آیا ویروس کرونا ممکن است از فرد بیماري 
که هیچ عالمتی ندارد، منتقل شود؟

راه اصلی انتقال بیماري قطرات تنفسی بیرون جهیده 
از دهان و بینی فردي است که سرفه می کند. خطر 
ابتال از فردي که هیچ عالمتی ندارد بسیار پایین است. 
با این وجود، تعداد زیادي از این بیماران به خصوص 
در مراحل نخستین بیماري، عالئم مالیمی تجربه 
می کنند. این امکان وجود دارد که انسان بیماري 
را از فردي بگیرد که به عنوان نمونه فقط سرفه اي 
مالیم دارد اما احساس بدحالی نمی کند. سازمان 
بهداشت جهانی هم اکنون مشغول بررسی دوره 
واگیري بیماري است و یافته هاي جدید را در 

اختیار همگان خواهد گذاشت. 

4  آیا احتمال انتقال ویروس از راه مدفوع 
وجود دارد؟

به نظر می رسد خطر سرایت از طریق مدفوع فرد 
آلوده پایین است. اگرچه بررسی هاي ابتدایی نشان 
داده که ممکن است ویروس در مدفوع فرد آلوده 
هم وجود داشته باشد، انتشار از طریق مدفوع از 

مشخصات اصلی این همه گیري نبوده است. سازمان 
بهداشت جهانی مشغول پژوهش درباره راه هاي 
انتشار بیماري است و یافته هاي جدید به اطالع 
عموم خواهد رسید. با این وجود، با توجه به اینکه 
انتقال ویروس از راه مدفوع هرچند ناچیز اما یک 
خطر محسوب می شود، این هم دلیل دیگري است 
که دست ها مرتب شسته شوند؛ پس از استفاده از 

سرویس بهداشتی و پیش از غذا خوردن. 

بیماري  به  احتمال دارد که من  چقدر   5
کووید-19مبتال شوم؟

با توجه به اینکه در چه منطقه اي زندگی می کنید 
یا به چه مناطقی سفر کرده اید، خطر ابتال متفاوت 
است. خطر ابتال در مناطقی که شماري از مردم به 
کووید-19دچار شده اند، باالتر است. این خطر در 
افراد ساکن در نقاطی که هنوز این بیماري گزارش 
نشده، پایین است، با این وجود مهم است که از 
وضعیت و میزان آمادگی مواجهه با بیماري در 

منطقه اي که زندگی می کنید، آگاه شوید.

6 آیا باید نگران ابتال به بیماري کووید-
19باشم؟

اگر در منطقه همه گیري بیماري زندگی نمی کنید، یا 
به مناطقی که بیماري در حال انتشار است مسافرت 
نکرده اید یا در تماس نزدیک با فردي که عالئم 
مربوط به کووید-19را نشان داده، نبوده اید، احتمال 
بیمار شدن شما فعال پایین است. با این وجود 
قابل درك است که احساس نگرانی یا اضطراب 
داشته باشید. بهتر است اطالعات خود را درباره 
بیماري افزایش دهید تا بتوانید توصیه  هاي الزم را 
رعایت کنید. مهم است که از وضعیت منطقه اي 
که در آن زندگی می کنید آگاه باشید تا بتوانید 
از خود محافظت کنید. اگر در منطقه اي زندگی 
می کنید که کووید-19شیوع پیدا کرده، باید خطر 

ابتال را جدي بگیرید. 

به  ابتالي شدید  چه کسی در معرض   7
بیماري است؟

دانشمندان هنوز در حال بررسی نحوه تأثیر کووید-
19در افراد هستند اما به نظر می رسد افراد مسن 
و کسانی که داراي سابقه بیماري مانند فشارخون 
باال، بیماري قلبی یا دیابت هستند بیشتر از سایرین 

در معرض ابتالي شدید به بیماري قرار دارند. 
8. آیا آنتی بیوتیک ها در پیشگیری یا درمان کووید-
19مؤثر هستند؟ نه، آنتی بیوتیک ها علیه ویروس ها 
کارایی ندارند، آنها فقط روي عفونت هاي باکتریایی 
جواب می دهند. بیماري کووید-19 ناشی از یک 
ویروس است بنابراین آنتی بیوتیک ها روي آن تاثیري 

ندارند. نباید از آنتی بیوتیک ها به عنوان روشی براي 
پیشگیري یا درمان کووید-19 استفاده شود. آنها فقط 
باید طبق دستور پزشک معالج برای درمان عفونت 

باکتریایی مورد استفاده قرار بگیرند.

9  آیا واکسن، دارو یا درمانی براي کووید-19 
وجود دارد؟

هنوز نه، تا امروز، هیچ واکسن و داروي ضدویروس 
خاصی براي جلوگیري یا درمان کووید-19 وجود 
ندارد. با این حال، مبتالیان براي رفع عالئم باید 
تحت مراقبت قرار بگیرند. افراد مبتال به حالت شدید 
بیماري باید در بیمارستان بستري شوند. بیشتر بیماران 
با مراقبت های حمایتی بهبود می یابند. واکسن هاي 
احتمالی و برخی درمان هاي دارویی خاص در 
دست بررسی هستند. واکسن ها و روش هاي درمانی 
به وسیله پژوهش هاي بالینی در معرض آزمایش قرار 
گرفته اند. سازمان بهداشت جهانی در حال تالش 
براي تولید واکسن ها و داروها براي پیشگیري و 
درمان کووید-19 است. شستن مرتب دست ها، 
پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه با 
دستمال یا آرنج خم شده و حفظ فاصله حداقل 
1 متري از افرادي که سرفه یا عطسه می کنند، 
مؤثرترین راه هاي محافظت از خود و دیگران در 

برابر کووید-19 است.
 

10  آیا بیماری کووید-19همان بیماری سارس 
تشدیدشده است؟

نه، با اینکه ویروس عامل کووید-19 و ویروس 
ایجادکننده نشانگان حاد تنفسی )سارس( از نظر 
ژنتیکی با یکدیگر مرتبط اند، دو ویروس متفاوت 
هستند. سارس کشنده تر از کووید-19 است اما 
میزان سرایت آن بسیار کمتر است. از سال 2003 
میالدی تاکنون هیچ شیوعی از سارس در هیچ 

کجاي جهان مشاهده نشده است.

11  آیا براي محافظت از خودم باید ماسک بزنم؟
افرادي که عالئم تنفسی مانند سرفه ندارند، نیازي 
نیست ماسک پزشکی بزنند. سازمان بهداشت 
جهانی استفاده از ماسک را براي افرادي که عالئم 
کووید-19 دارند و کسانی که از بیمارانی با عالئمی 
مانند سرفه و تب مراقبت می کنند، توصیه می کند. 
استفاده از ماسک براي کادر درمانی و افرادي که از 
کسی مراقبت می کنند )در خانه یا یک مرکزدرمانی( 
بسیار بااهمیت است. سازمان بهداشت جهانی براي 
جلوگیري از استفاده نادرست از ماسک و هدر رفتن 
غیرضروري منابع باارزش، توصیه به استفاده منطقی 
از ماسک هاي پزشکی می کند. تنها در زمان هایی از 

ماسک استفاده کنید که: 

 عالئم تنفسی )سرفه یا عطسه( داشته باشید.
 به عفونت با کووید-19 با عالئم خفیف مشکوك 
هستید یا از شخصی که به عفونت با کووید-19 

مشکوك است، مراقبت می کنید. 
 یک عفونت مشکوك با کووید-19 در ارتباط 
با مسافرت به مناطق گزارش شده یا تماس تنگاتنگ 
با شخصی دارید که در این مناطق سفر کرده و 

بیمار شده است.
چگونه ماسک را بپوشیم، استفاده کنیم، دربیاوریم 

و دور بیندازیم؟
1. به یاد داشته باشید، ماسک فقط باید توسط 
کارکنان بهداشتی، مراقبان و افراد داراي عالئم 

تنفسی مانند تب و سرفه استفاده شود.
ژل  با  را  دست ها  ماسک،  لمس  از  قبل   .2
ضدعفونی کننده الکلی یا آب و صابون تمیز کنید.
3. ماسک را بردارید و آن را از نظر پارگی یا داشتن 

منفذ یا سوراخ بررسی کنید.
4 .قسمتی از ماسک را که باید در جهت باال و 
روي بینی قرار بگیرد )جایی که نوار فلزي قرار 

دارد( مشخص کنید.
5. از قرارگیري طرف مناسب ماسک به سمت 

بیرون )قسمت رنگی( مطمئن شوید.
6 . ماسک را روي صورتتان قرار دهید. نوار فلزي 
یا لبه سفت ماسک را با انگشتانتان محکم فشار 

دهید تا به شکل بینی شما قالب شود.
7. قسمت پایینی ماسک را پایین بیاورید تا دهان 

و چانه تان را بپوشاند.
8 . بعد از استفاده، ماسک را دربیاورید؛ در حالی که 
ماسک را از چهره و لباس خود دور نگه داشته اید 
تا از تماس سطوح آلوده ماسک جلوگیري کنید، 
حلقه هاي الستیکی را از پشت گوش هایتان جدا 

کنید.
9 . بالفاصله پس از استفاده، ماسک را در سطل هاي 

زباله دردار بیندازید.
لمس  از  بعد  را  دست  بهداشت  اقدامات   .10
ژل  از  دهید.  انجام  ماسک  دورانداختن  یا 
ضدعفونی کننده الکلی استفاده کنید یا در صورت 
مشاهده لکه، دستانتان را با آب و صابون بشویید.

12 آیا انسان ها می توانند از منبع حیوانی به 
کووید-19 آلوده شوند؟

ویروس ها  از  بزرگی  خانواده  کروناویروس ها 
هستند که بیشتر در حیوانات دیده می شوند و به 
ندرت، انسان ها به این ویروس ها آلوده می شوند 
اما اگر انسان ها به آنها آلوده شوند، ممکن است در 
افراد دیگر شیوع پیدا کنند. به عنوان مثال، ویروس 
مربوط   )SARS-CoV(سارس-کروناویروس
 )Civet Cats(به نوع خاصی از گربه هاي چین

 )MERS-CoV( است و مرس - کروناویروس
توسط شترهاي یک کوهانه منتقل می شود. منابع 
جانوري احتمالی کووید-19 هنوز تأیید نشده است.

براي محافظت از خود، مانند زمانی که از بازارهاي 
حیوانات زنده بازدید می کنید، از تماس مستقیم 
با حیوانات و سطوح در تماس با آنها خودداري 
کنید. از روش هاي ایمنی غذایی در همه زمان ها 
اطمینان حاصل کنید. در ارتباط با گوشت خام، 
شیر یا امعا و احشای حیوانی احتیاط الزم را 
پخته نشده  غذاهاي  آلودگی  از  تا  دهید  انجام 
جلوگیري کنید. از مصرف محصوالت حیوانی 

خام یا پخته نشده بپرهیزید. 

خانگی ام  حیوان  از  است  ممکن  آیا   13
کووید-19 بگیرم؟

هیچ مدرکی در دست نیست که حیوانات همنشین 
یا خانگی مانند گربه ها و سگ ها به این ویروس 
آلوده شده باشند یا بتوانند ویروسی که باعث ابتال 
به کووید-19 می شود را گسترش دهند. با این 
حال باید منتظر تکمیل اطالعات در این زمینه بود.

14 ویروس چه مدت روي سطوح زنده 
باقی می ماند؟

هنوز مشخص نیست ویروسی که باعث ابتال به 
کووید-19 می شود چه مدت روي سطوح زنده 
می ماند اما به نظر می رسد مانند سایر کروناویروس ها 
رفتار کند. مطالعات نشان می دهند  کروناویروس ها 
ممکن است براي چند ساعت یا تا چند روز روي 
سطوح باقی بمانند. این زمان ممکن است در شرایط 
مختلف )به عنوان مثال نوع سطح، دما یا رطوبت 
محیط( متفاوت باشد. اگر فکر می کنید ممکن است 
سطحی آلوده باشد، آن را با مواد ضد عفونی کننده 
ساده تمیز کنید تا ویروس را از بین ببرید و از 
خود و دیگران محافظت کنید. دستان خود را با 
ژل ضدعفونی کننده الکلی یا آب و صابون تمیز 
کنید. از لمس چشم ها، دهان یا بینی خود بپرهیزید.

15 آیا دریافت بسته پستی از منطقه اي که 
در آن کووید-19 گزارش شده بی خطر است؟

بله، احتمال آلوده شدن کاالهاي تجاري توسط 
شخص آلوده کم است و خطر ابتال به ویروسی 
که باعث ابتال به کووید-19 می شود از بسته اي 
که جابجا و ارسال شده و در معرض حرارت 
و شرایط مختلف قرار گرفته نیز کم است. با 
این حال باید جوانب احتیاط را رعایت و بسته 
را قبل از ورود به خانه ضدعفونی کرد. پس 
از باز کردن بسته هم محتویات داخل آن را 
ضدعفونی کنید و سپس دست هایتان را به خوبی 

و به مدت 20 ثانیه با آب و صابون بشویید.

16  آیا کاري وجود دارد که هنگام همه گیری 
کروناویروس نباید انجام دهم؟

اقداماتی مانند سیگار کشیدن، مصرف داروهاي 
پزشک  تایید  و  تجویز  )بدون  سنتی  گیاهی 
متخصص طب سنتی(، پوشیدن تعداد ماسک هاي 
متعدد روي هم، مصرف خودسرانه دارو از جمله 
آنتی بیوتیک ها بر ضد کووید-19 مؤثر نیستند اما 

می توانند مضر باشند.

17  آیا ممکن است با خوردن غذایی که فرد مبتال 
به بیماری کرونا تهیه کرده، دچار بیماری شوم؟

اگر مراحل و شیوه تهیه  غذا بهداشتی نباشد، 
این  است  ممکن  کرونا  ویروس  به  مبتال  فرد 
بیماری را به دیگری منتقل کند. ویروس کرونا 
با ذراتی که بر اثر سرفه روی دست ها می ماند، 
منتشر می شود. شستن دست ها پیش از لمس و 
خوردن غذا توصیه همگانی خوبی  است تا جلوی 

گسترش میکروب ها گرفته شود. 

18 آیا سفر کردن در شرایط همه گیری بیماری 
کار درستی است؟

با شیوع و گسترش ویروس کرونا، توصیه شده 
از سفر کردن به خصوص مناطقی که در آن افراد 
مبتال وجود دارند، اجتناب شود. برای سفرهای 
کاری هم توصیه این است که اگر سفر، ضروری 
نیست از انجام آن خودداری کنید. به توصیه 
دولت یا نهادهای مسوول در کشوری که در 

آن زندگی می کنید، عمل کنید.

19  آیا ویروس کرونا برای افرادی که آسم 
دارند، خطرناک است؟

عفونت های تنفسی، مانند کروناویروس می توانند 
باعث تحریک نشانه های بیماری آسم شوند، افرادی 
که آسم دارند باید روزانه اسپری آسم خود را طبق 
تجویز پزشک مصرف کنند. این کار به کاهش 
خطر حمله آسم ناشی از هر ویروس تنفسی از 

جمله ویروس کرونا منجر خواهد شد.

20 آیا کسانی که به ویروس کرونا مبتال 
می شوند دوباره سالمت کامل خود را باز می یابند؟

بله، بسیاری از کسانی که مبتال به این ویروس 
می شوند فقط نشانه های مختصری از این بیماری 
را تجربه می کنند و بیشتر آنها به طور کامل خوب 
می شوند، هر چند این بیماری برای افراد مسن 
و کسانی که به بیماری های دیگری مانند دیابت 
و سرطان مبتال هستند یا سیستم ایمنی ضعیفی 
دارند، خیلی خطرناك است. به گفته یکی از 
کارشناسان کمیسیون بهداشت ملی چین، بهبود 
کامل از نشانه های خفیف ویروس کرونا حدود 

یک هفته طول می کشد. 

21  آیا ویروس کرونا از طریق رابطه جنسی 
منتقل می شود؟

هنوز به طور کامل روشن نشده که رابطه جنسی 
بتواند یکی از راه های انتقال کروناویروس باشد. 
تاکنون سرفه و عطسه مهم ترین راه انتقال آن 
بوده اما اگر فردی در دوره کمون بیماری باشد 
می تواند از راه در آغوش گرفتن و روبوسی فرد 

مقابل را آلوده کند.

22  آیا آب  و  هوا و دما بر انتقال ویروس 
کرونا اثر دارد؟

هنوز روشن نیست که تغییر دمای فصلی بر میزان 
همه گیری این بیماری چه تأثیری دارد. بعضی 
ویروس ها مانند ویروس سرما خوردگی، شیوع 
فصلی دارند و در ماه های سرد سال بیشتر هستند. 
پژوهشی نشان می دهد نشانگان تنفسی خاور میانه 
)مِرس(؛ ویروس دیگری از خانواده ویروس کرونا، 
تحت تاثیر شرایط آب و هوایی است و در ماه های 

گرم تر سال شیوع بیشتری دارد.
منبع: سایت سازمان جهانی بهداشت

هنوزخیلیچیزهادرمورداینویروسنمیدانیم

پاسخ علمی به 22 پرسش  درباره کرونا
 مریم 

منصوری

حدود 80درصد 
افراد بدون 

هرگونه اقدام 
خاصی، به طور 

کامل بهبود 
می یابند اما 

تقریبا از هر 
6 بیمار، 1 نفر 

ناخوشی شدیدي 
را تجربه می کند 

و دچار تنگی 
نفس می شود. 
افراد مسن و 

کسانی که بیماري 
زمینه اي مانند 

پرفشاري خون، 
مشکالت قلبی 

یا دیابت دارند 
بیشتر در معرض 

خطر نوع شدید 
بیماري هستند

هرجا می رویم و هر که را می بینیم در حال صحبت کردن 
در مورد ویروس کرونا است. گویا آدم ها الزم نمی بینند حتی 
دمی کوتاه را بدون فکر کردن در مورد این اتفاق سپری کنند. 
مادری در درمانگاه می گفت: »باالخره چیزی پیدا کردم که بتونم 
با اون بچه رو ساکت کنم و وادارش کنم تا حرفم را گوش بده. 
2هفته ای است وقتی پسرم شروع به بدرفتاری می کنه، به او 
می گم ویروس می ره تو بدنت و اون آدمای سفیدپوش میان و 

می برنت.« ما به تاثیر این کارها و حرف های خودمان روی بچه ها 
بی توجهیم و باور نداریم بذر اضطراب و وسواس را در ضمیر 
بچه ها می کاریم و برای روزها و سال های بعد آنها را مستعد 
استرس می کنیم. مادر مضطربی را دیدم که به شدت نگران 
ابتال به ویروس بود و می گفت من روزی چند بار دست ها و 
صورت بچه و خودم را با الکل پاك می کنم تا اگر به صورتش 
دست زد و دستش را به دهانش زد دچار ویروس نشود. او 
می گفت بیشتر اسباب بازی ها را جمع کرده ام و فقط چند تایی 
که قابل شستشو هستند را در اختیار او گذاشته ام. بیشتر او را 
با کارتون و گوشی تلفن همراه سرگرم می کنم تا بهانه گیری 
نکند. از او پرسیدم که می داند بچه ها بسیار کمتر از بزرگساالن 
به این بیماری مبتال می شوند و شستن مکرر دستان با آب و 

صابون کافی است؟ پاسخش من را به تأسف واداشت. او گفت 
آمارهایی که می دهند، غیرواقعی است و برای این است که 
از واکنش های مردم می ترسند. این پاسخ نشان دهنده کم بودن 
اعتماد ملی افراد است که می کوشند حتی در مواردی مانند ابتال 
به ویروس نیز از منابعی غیررسمی اطالعات بگیرند و احساس 
نادیده گرفته شدن و نبود حمایت از سوی دولتمردان را دارند.
در این بین نوجوانی را دیدم که به علت پرخاشگری ارجاع 
داده شده بود. او رابطه خوبی با والدین خود و به خصوص 
با پدرش نداشت و در روزهای اخیر این عصبانیت شدت 
پیدا کرده بود، به طوری که به درگیری فیزیکی منجر شده 
بود. او می گفت: »پدر و مادرم دائم خانه هستند و تلویزیون 
روی شبکه خبر است و مرتب آمار مرگ ومیر روزانه را چک 
می کنند. حاضرم در این روزها مدرسه بروم تا نخواهم ریخت 
این دو تا را تحمل کنم.« این جمالت نشان دهنده آن است که 
ما تا چه میزان در برقراری ارتباط با هم ناتوانیم و در شرایط 

بحرانی که نیاز به همدلی یکدیگر داریم، تنها راه بهبود اوضاع 
را در ندیدن یکدیگر می دانیم. شاید به تهدیدی که این ویروس 
برای ما ایجاد کرده، بتوان به چشم یک فرصت نگریست. 
فرصتی برای نزدیک تر شدن، شنیدن یکدیگر و روآوردن به 
سنت های زیبای خودمان. دوستی می گفت: »بعد از سال ها برای 
تولد دخترم، خودم کیک کوچیک و ساده ای در خانه درست 
کردم و 4 نفری این مناسبت را برگزار کردیم. گویا طی این 
سال ها توجه به فرعیات زندگی، اصل زندگی رو از یادم برده 
بود. هر سال با کلی ریخت و پاش این تولد را می گرفتیم و 
به جز خستگی چیزی برام باقی نمی موند اما امسال من هم به 
اندازه سایر مهمان ها فرصت شرکت در این شادی را داشتم. 
راستش این چند سال آخر دخترم از حضور ما در تولدش ابراز 
نارضایتی می کرد و می گفت می خوام فقط دوستام در مهمونی 
باشند اما من به زور خودم رو قالب می کردم و همیشه هم 

احساس اضافه بودن داشتم.«

متاسفانه چشم وهم چشمی ها و مقایسه کردن، یکی از اصول 
زندگی بسیاری از ما شده است. گویا این ویروس آمده تا به ما 
یادآوری کند که هر لحظه می تواند آخرین فرصت زندگی مان 

باشد. ما چطور از این فرصت ها استفاده می کنیم؟
در این روزهای سخت، بازی کردن و وقت گذاشتن با بچه ها 
فرصت خوبی برای ترمیم رابطه هایمان است. انجام بازی های 
سنتی و توجه به حس های همدیگر می تواند ما را به هم 
نزدیک تر کند. امسال که این توفیق اجباری نصیب مان شده 
که چالش مسافرت عید و برگزاری مراسم نوروز را کمتر 
داشته باشیم، شاید بتوانیم طعم خوش با هم بودن را بیشتر 
بچشیم. به قول حکیمی که می گفت: »اگرچه سخت می گذره 
اما روزگار می گذره.« امیدوارم همگی از این شرایط به سالمت 
عبور کنیم و به یاد داشته باشیم چرایی زندگی است که اهمیت 
دارد. به قول نیچه: »آن کس که چرایی برای زندگی دارد، با هر 

چگونه ای خواهد ساخت.«

طعم خوش با هم بودن را بیشتر بچشیم! 
 دکتر میترا حکیم شوشتری

فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان و 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
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