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همه گیری کرونا خطرناک است و 
اقتصاد و جامعه را به شدت تهدید 
سان ِگردگو و میزگردها  می کند اما َجلاّ
هم به همان اندازه برای همه گیری 
کرونا خطرناک هستند. من قبل مفصل 
درباره این دو قوم نوشته ام ولی ذکر 

مختصری الزم است. 
»میزگرد کیست؟« میزگرد، آدمی است 
از جنس بروکرات های میانی و ارشد دولتی که گاهی در 
دولت است و به تناسب احوال راهی »سازمان عمومی 
غیردولتی یا خصوصی« نیز می شود. مهم ترین خصیصه 
میزگرد آن است که سخت به »میز« علقه دارد و با 
جان و دل »دورش می گردد« و از این رو می شود او را 
سان« بروکرات هایی هستند که هر  »میزگرد« نامید. »َجلاّ
روز در چند جلسه شرکت می کنند. تقصیر خودشان 
نیست، ساختار است که آنها را صبح تا شب دور میزهایی 
می نشاند تا فرسوده شان کند، تا فرصت نکنند چیزی 
بخوانند، فکر کنند و به کارشان برسند. همه در جلسه اند.  
»ِگردگویی« مهارتی است برای گفتن سخنانی که آنقدر 
گرد هستند که در هر زمینی می توان آنها را غلتاند و به 
هر زمان و مکانی می توان آنها را قِل داد. گوی گرد را 
از هر زاویه که نگاه کنید، فرقی نمی کند، جهت خاصی 
ساِن ِگردگو« کسانی هستند که آموخته اند  ندارد.  »َجلاّ
چگونه 30سال بمانند و کسی را نرنجانند؛ روی حرفی 
نایستند و مسوولیت هیچ مخاطره حرفه ای را نپذیرند. 
من این روزها به همان اندازه که از کرونا بیم دارم، از 
سِگردگو« )میجگ( هم ترس دارم.  »#میزگردهای َجلاّ
حرف رؤسای خود را تکرار می کنند، از ترس توبیخ و 
زوال میزشان روی نظر کارشناسی ایستادگی نمی کنند و 
بیش از کرونا از اینکه نظر صریح میزکش بدهند ترس 
دارند. اگر می خواهید کرونا را کنترل کنید، »میزگردهای 
س ِگردگو« )ویروس میجگ( را موقت هم که شده  َجلاّ
از اطراف خود دور کنید؛ به اندازه کرونا خطرناک هستند.

#میجگ_نباش

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با توجه به بضاعتی که در 
اختیار دارد، تا به حال عملکرد کامل 
باید توجه  قابل قبولی داشته است. 
داشت بودجه 580میلیارد تومان که 
برای مقابله به همه گیری این ویروس 
اختصاص داده شده، بسیار اندک است 
و از هیات دولت و سازمان برنامه و 
بودجه درخواست داریم بودجه این 
کار در وزارتخانه بیشتر شود. یکی از تجهیزات بسیار 
ضروری برای بیماران مبتل به کووید-19، دستگاه تنفس 
مصنوعی است که با مقایسه قیمت باالی آن با بودجه 
درنظر گرفته شده، می توانیم به گوشه ای از این کمبود 
امکانات پی ببریم.  از حدود یک ماه قبل از ورود کرونا 
به کشور، کمیسیون بهداشت برخی هشدارها را داده و 
وزارتخانه تا حدودی برای مقابله با همه گیری آمادگی 
پیدا کرده بود، مثل درباره مواد شوینده و ضدعفونی کننده 
پیش بینی هایی شده یا تلش شده بود دستگاه های تنفسی 
برای بیماران بستری تا حد امکان در وضعیت خوبی 
باشند یا دستگاه های خراب تعمیر شوند.  با توجه به 
تحریم ها، این روزها کمبود بودجه در کشورمان امری 
ناگزیر است. یکی از اقدامات موثر و کم هزینه، مداخلت 
پایه ای مانند آموزش مردم است. با رعایت چند نکته 
ساده و آموزش آن به مردم از سطوح مدارس ابتدایی 
می توان به مهار بیماری بسیار امیدوار بود. آموزش مردم 
مهم ترین اصل تاثیر در اقدامات بهداشت و سلمت و 
درباره کمتر  مردم  اگر  صرفه جویی در هزینه هاست. 
بیرون آمدن از خانه و حضور نداشتن در مکان های 
دربسته و پرجمعیت یا  اجتماعات همکاری کنند، در 
بسیاری از موارد نیازی به صرف هزینه های گزاف نخواهد 
بود. مجلس به عنوان نهاد قانونگذار در زمان بروز یک 
مشکل ناگهانی مانند همه گیری کرونا نمی تواند نقش 
زیادی داشته باشد و نقش آن در چنین مواقعی بیشتر 
نظارت بر آیین نامه های موجود است که مثل درباره 
وضعیت سلمت غذای رستوران ها یا استریلیزاسیون 

بیمارستان ها تعیین تکلیف کرده است.

مثلث خطر: کرونا، جالسان 
گردگو و میزگردها 

بودجه وزارت بهداشت برای 
مقابله با کرونا افزایش یابد

یادداشت

 محمد فاضلی 
جامعه شناس

لوری گائت چند سال قبل در گزارشی نسبت به 
شیوع بیماری های ویروسی خطرناکی که جهان را به 
خطر می اندازد، هشدار داده بود. درباره آن گزارش، 
گفت وگویی با وی انجام شده که در ادامه می خوانید.

آیا منظور از گزارش شما عالم گیری ویروس کرونا 
بوده است؟

من خودم یکی از نویسندگان فعال آن تحقیق خاص نبودم، 
بلکه درباره آن مطلب نوشتم اما آنچه که مدنظر همه ما 
بود، قطعا این بود که ویروس از خفاش می آید چون ما 
می بینیم که جمعیت خفاش ها در سراسر جهان به دلیل 
تخریب زیستگاه هایشان، تجاوز انسان ها به زیستگاه های 
آنها و به علت افزایش حرارت زمین یا همان زمین گرمایی 
و تغییرات آب و هوایی و تهدیدی که به همین دلیل 
برای منابع غذایی خفاش ها ایجاد شده، زیر فشار جدید 
است. خفاش ها هزاران نوع ویروس را حمل می کنند 
که برای خودشان بد نیستند ولی اگر به یک گونه دیگر 
مثل انسان منتقل شوند، می توانند خیلی خطرناک باشند، 
مثل سارس، مرس یا ابوال. ویروس های مختلف وابسته 
به خفاش ها در صورت انتقال، به انسان آسیب می زنند 

و کرونا هم مشابه همان ویروس هاست.
در آن گزارش هشدار داده شده بود که ممکن است 
میلیون ها نفر قربانی بشوند و ابعاد اقتصادی بسیار 
جدی داشته باشد. آنچه که اکنون در حال رخ دادن 

است، با آن پیش بینی ها مطابقت می کند؟
واقعا متاسفم که بگویم تمام آنچه که ما االن می بینیم 
بود،  داده شده  زمان  آن  در  که  با هشدارهایی  دقیقا 
سازگار است. اکنون در مرحله فراگیری جهانی؛ یعنی 
مرحله پاندمیک هستیم و اسمش را پاندمیک بگذاریم 
یا نه، تاثیراتش در اقتصاد، زندگی اجتماعی، مذهبی و 

فرهنگی انسانها بسیار برجسته و قوی است.
در آن دوره نسبت به برخورد سیاسی با قضایا و 
همین طور نبود اراده سیاسی برای مقابله با بحرانی 
به  فضا  آیا  اکنون  بود.  شده  داده  هشدار  جهانی 
گونه ای است که شما اراده سیاسی الزم را برای 

مقابله با این بیماری ببینید؟

نه، من چنین چیزی را نمی بینم، فاجعه تا االن این بوده 
که از یک کشور به کشوری دیگر می بینیم. دولت ها 
نظر  به  و  نمی دهند  انجام  را  اقدامات الزم  و  تدابیر 
می آید بعد از اینکه ده ها هزار نفر مبتل شدند، واکنش 
مناسب کشورها با تاخیر انجام شده. آمار رسمی که 
می شنویم باالی 90هزار در سراسر جهان است اما اینها 
آمار رسمی و نوک کوه یخ هستند که آزمایش شده 
و در آزمایشگاه تایید شده اند ولی ما می دانیم موارد 
واقعی مبتلها بسیار بیشتر است.  دولت ها دیر عمل 
می کنند، آهسته کار می کنند و بعد ناگهان به شکل خیلی 
احساسی و جنون آمیزی دست به اقداماتی می زنند که 

بیشتر نشان از هرج و مرج دارد.
هر کشوری فعال خودش با این موضوع برخورد 
می کند. نظرتان چیست؟ آیا نیاز به حرکتی بین المللی 

احساس می شود؟
همیشه درباره شیوع ویروس و نحوه شیوع آن تفاوت های 
محلی و منطقه ای وجود دارد. آنچه در ایران جواب 
می دهد شاید در چین مناسب نباشد یا برعکس. ممکن 
است در نیجریه جواب ندهد یا در آلمان طور دیگری 
جواب دهد، هر کشور شرایط سیاسی خودش را دارد 
اما آنچه واقعا به آن نیاز داریم، واکنش جهانی قوی 
و جهانشمول است. در حال حاضر سازمان بهداشت 
جهانی امکانات و خدمه آموزش دیده کافی ندارد که 

بتواند آن نقش الزم را ایفا کند.
مثال آن شیوه برخوردی که در چین تا حاال دیدیم، 

از نظر شما چقدر درست بوده؟

واکنش چین دیر و با تاخیر بود. ابتدا زمانی که می توانستند 
ویروس را کنترل کنند دست به پنهان کاری زدند و  دیر 
واکنش نشان دادند و ویروس به فاصله بیش از 6ماه به 
طور کامل شیوع پیدا کرد، مدت ها بعد از اینکه دستگاه 
سیاسی چین به این مساله اذعان کرد و دست به اقدام 
زد، ویروس همه جا شیوع پیدا کرده و ورای ووهان 
رفته بود. به همین دلیل مجبور شدند اقدامات بسیار 
تندی انجام دهند. کشورهای زیادی نیستند که بتوانند 
مثل چین دست به اقدام مشابه بزنند. برای این کار 
شما نیاز به دولتی دارید که بتواند با اقتدار از باال به 
پایین با قدرت اینترنت را سانسور کند، زندگی آدم ها 
را سانسور کند، جمعیت های زیادی را وارد قرنطینه 
کند و بدون پیامدهای حقوقی آدم هارا مجبور کند که 
بر اساس قوانین قرنطینه عمل کنند. در کشورهای آزاد، 
کشورهای لیبرال تقریبا امکان انجام این کارها وجود 
ندارد بنابراین من فکر نمی کنم الگوی چین در کشورهای 
مختلف بتواند اجرا شود، حتی اگر بخواهند هم فکر 
نکنم بتوانند. فراموش نکنید چین در حال حاضر هنوز 
هم با ویروس دست وپنجه نرم می کند. شاید الگوی 
نکنیم کسب  فراموش  اما  داده  تا حدی جواب  آنها 
و کارهای زیادی هنوز دچار رکود هستند. خیلی از 
مدارس آنها هنوز تعطیل هستند و ما نمی دانیم  آیا در 
شیوع دوباره این ویروس بعد از دوباره به کار افتادن 

اقتصاد جهش دومی به وجود می آید یا نه؟
 ایران در خاورمیانه به یکی از کانون های این ویروس 
هم  مختلف  به کشورهای  ایران  از  و  تبدیل شده 
سرایت کرده، با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی 
که ایران در آن به سر می برد، آیا می توان از بیرون 
به ایران کمک کرد؟ اصال چه کاری می توان کرد؟
من برای مردم ایران خیلی ناراحت هستم زیرا ایران به 
خاطر تحریم ها، متغیرها و عوامل ژئوپلوتیک و منطقه ای  
با کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی روبرو است. 
این مساله باعث می شود کشورهای دیگر هم نتوانند 
به ایران کمک کنند. کل ایران در منطقه ای است که 
دچار تنش هست. به همین دلیل من فکر می کنم برای 
ایران و خاورمیانه در کل لحظه بسیار خطرناکی است.

اشاره ای کردید به تحریم؛ یعنی منظورتان این است 
که تحریم هم در رسیدن ایران به وضعیت فعلی 

نقش داشته؟
کارشناسی من در این زمینه در حدی نیست که بتوانم 
اظهار نظر بکنم. درواقع اظهار نظر من براساس منابع دیگر 
است اما مسلما مسووالن دولتی ایران دارند می گویند 
تحریم یکی از دالیلی است که باعث شده آنها آمادگی 
کافی نداشته باشند اما دالیل دیگری هم وجود دارد، 
مثل باید خیلی زودتر از این جلوی تجمع مردم در 
زیارتگاه ها گرفته می شد. باید این مقررات همان موقع 
وضع می شد، وقتی می بینیم کسی که مسوول برخورد 
با این مساله بوده خود مبتل به این ویروس می شود؛ 
منظورم معاون وزیر بهداشت است، این پیام بسیار بدی 
به تمام کارکنان پزشکی و همه مردم در سراسر کشور 
می رساند، به این معنی که ما آماده نیستیم. اگر رئیس 
نتواند خودش را در مقابل ویروس ها حفاظت کند، 
بقیه چه می توانند بگویند. به همین دلیل فکر می کنم 

برای ایران و کل مردم مقطع خیلی خطرناکی است.
درنهایت شما با توجه به آنچه که در حال رخ دادن 
است، این اراده را می بینید که یک حرکت جمعی 

بین المللی برای مقابله با این بیماری شکل بگیرد؟
متاسفانه همبستگی جهانی وجود ندارد و این مساله باعث 
ناراحتی و دل شکستگی است. روند جهانی سازی در 4-5 
سال گذشته دچار فروپاشی شده. کشورها دوباره پشت 
مرزهای خودشان عقب نشینی کرده اند و تمام پیشرفت هایی 
که می توانستیم از طریق سازوکارهای مختلف بین المللی 
به آنها دست پیدا کنیم، درحال عقب گرد هستند. تمام 
دستاوردها از بین می روند و این مساله شرایط را برای 
آنکه ملت ها بتوانند رویکردهای جدیدی داشته باشند، 
خیلی دشوار کرده، از جمله اینکه کشور آمریکا، پروازهایش 
را لغو کند یا فرودگاه هایش را ببندد، مثل قرون وسطی 
که وبا آمده بود، می گفتند بروید پشت دیوارها پنهان 
بشوید و دعا کنید که این ویروس وارد کشور و منطقه 
ما نشود. این شبیه همین رویه ای است که دولت های 

زیادی در دنیا با قضیه ویروس کرونا برخورد می کنند.
منبع: یورونیوز

گفت وگو با لوری گائت، پژوهشگر ارشد پیشین بهداشت جهانی در موسسه شورای روابط خارجی و روزنامه نگار علمی برنده جایزه پولیتزر

جهان برای مهار ویروس با چه چالش هایی روبرو است؟

ا.ح.ف 39 ساله، وکیل 
بیماران  از  دادگستری 
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. این گزارش از مشاهدات 
عینی بیمار در روزهای ابتال، تهیه شده و 
بدیهی است بعد از طی روزهای اولیه مقابله 
با همه گیری و افزایش تجربه و امکانات 
کادر درمانی و مسووالن اجرایی، به گواهی 
شاهدان عینی وضعیت پذیرش و درمان این 

بیماران بهبود پیدا کرده است.

: چه زمانی عالئم در شما ظاهر 
شدند؟

علئم در من از شب 29 بهمن ظاهر شدند. 
احساس تب و پیش از آن تنگی نفس داشتم و 
بعد از مدتی دچار تپش قلب شدم. مصاحبه های 
افراد مبتل را که گوش کردم به این نتیجه رسیدم 
که جز تنگی نفس علمت مشترکی نداشتند. 
بعد از چند روز که علئم کمتر نشدند، روز 
6 اسفند شخصا به بیمارستان مراجعه کردم.

: چه موردی در این مراجعات 
نظر شما را جلب کرد؟

نکته مهم از نظر من به عنوان بیمار، کمبود 
تجهیزات در آن زمان بود. گذشته از نبود 
دستکش و دیگر وسایل حفاظتی، یک وسیله 
ابتدایی مانند درجه تب را باید بیمار خود 
به دلیل  تهیه می کرد و شاید  از داروخانه 
دیده  بیمارستان  ورودی  در  که  ازدحامی 
می شد یا کمبود تجهیزات استریل کننده یا 
پزشکی، شرایط استریلیزاسیون به طور دقیق 

رعایت نمی شد، مثل گوشی برای معاینه قلب 
بیمار از بیماری برای بیمار دیگر بدون استریل 

کردن استفاده می شد.
: برای تشخیص بیماری از شما 

چه آزمایش هایی گرفتند؟
آزمایش سی بی سی و سی آرپی، علئم التهاب 
را نشان داد اما عکس ریه نشان داد، ریه من 

هنوز درگیر نشده است.
: روز 6 اسفند، از شما تست کرونا 

نگرفتند؟
نه، به نظر می رسید کیت کافی برای این کار در 
آن زمان وجود نداشت و تنها از افرادی آزمایش 
اختصاصی گرفته می شد که با علئم حاد باید 
بستری می شدند. برای مراجعان مشکوک به 
ابتل، کیتی استفاده نمی شد و  با کیت های 

موجود تشخیص 3 روز طول می کشد.
: شما را بستری کردند؟

نه، پزشک بیمارستان که واقعا انسان شریفی 
بود، به من توصیه کرد به دلیل ازدحام و کمبود 
امکانات در بیمارستان نمانم و درمان خود را 
در خانه ادامه بدهم. به این ترتیب، برای بار 

اول نیازی به بستری شدن نبود.
: شما چند روز عالمت داشتید، 
آموزش های صدا و سیما یا آموزش های 
احتمال  تشخیص  برای  مجازی  فضای 

بیماری به شما کمک کرد؟
از  بخشی  بگویم،  باید  بیمار  عنوان  به 
آموزش های فضای مجازی به دلیل ترس مردم 
بود، بخشی را به نظرم دشمنان کشورمان راه 
انداخته اند و بخشی هم مفید بودند، درمجموع 
به نظرم مفیدترین آموزش ها آنهایی است که 
از صدا و سیما و منابع رسمی مانند هفته نامه 

سلمت ارائه می شوند.

روز سوم یعنی 9 اسفند حالم بدتر شد و به 
بیمارستان دیگری مراجعه کردم که دکتر دستور 

بستری داد اما من امتناع کردم.
: چرا امتناع کردید؟

شرایط بیمارستان را از نظر روانی نمی توانستم 
تحمل کنم و ترجیح می دادم در خانه بمانم. 
اسکن ریه نشان می داد ریه درگیر نشده و 
فقط التهاب ریه داشتم. قلبم به شدت می زد. 
آنزیم های مربوط به قلب هم بیشتر از حد 
طبیعی بود. پزشکم موارد ایمنی را به من 
تاکید کرد و قول گرفت که قرنطینه را طوری 
رعایت کنم که کسی آلوده نشود. به پزشکم 
قول دادم شرایط قرنطینه را در منزل رعایت 

کنم و از بیمارستان رفتم.
: بعد چه شد؟

پزشک برایم دارو نوشت اما گفت چون بستری 
نشده ای بعید می دانم بتوانی داروهایت را پیدا 
کنی. داروها را به بیماران بستری می دادند و 
اگر دارویی موجود بود، تنها در داروخانه های 

دولتی می توانستید پیدا کنید.
: دارویتان را پیدا کردید؟

24 ساعت طول کشید تا داروهایم پیدا شدند. 
در بازار سیاه این داروها موجود نیستند و در 
داروخانه های خصوصی هم پیدا نمی شوند. به 
داروخانه دولتی مراجعه کردیم که مسووالنش 
گفتند تا امروز بعد از ظهر داشتیم اما مسووالن 
وزارتخانه امروز همه داروها را به بیمارستان ها 
برده اند و هر کسی می خواهد باید به بیمارستان 

مراجعه کند.
مراجعه به بیمارستان هم فایده نداشت و دارو 
را پیدا نکردم، تا اینکه برای پیدا کردن مرکزی 
که دارو را ارائه دهد، به خانه بهداشت مراجعه 
کردیم که آنجا هم دارویی نبود. درنهایت فردای 

آن روز در مراجعه به دانشکده داروسازی، 
معلوم شد دارو در آنجا موجود است اما به 

مهر پای نسخه ایراد گرفتند.
: چه ایرادی؟

می گفتند مهر پای نسخه من مهر دانشجوی 
رزیدنتی است و مهر حتما باید برای متخصص 
عفونی یا ریه باشد. استدالل های ما درباره 
نداشت.  فایده ای  معاینه  و  مهر  صحت 
درنهایت یک روز ما هم به مهر زدن نسخه 
گذشت. با رفع اشکال مهر با ارائه کپی کارت 
ملی و درج مشخصات و گرفتن اصل نسخه 
دارو را به مقدار کمتر از تجویز پزشک به 
من دادند. یک نوع قرص مربوط به بیماری 
ماالریا و قرصی دیگر مربوط به آنفلوانزای 

اچ1ان1 بود.
: درمان دیگری هم گرفتید؟

کپسول اکسیژن استفاده می کنم که با هزینه 
شخصی تهیه کرده ام.

: بعد از استفاده از داروها حالتان 
چطور است؟

با توجه به شدت بیماری، بعد از استفاده از 
داروها حالم بهتر است.

: فکر می کنید بیماری را از کجا 
گرفته اید؟

دقیق نمی دانم. خواهرم همان روز از قم آمده 
بود و در منزل مادرم بود، هرچند که من او را 
اصل ندیدم. به واسطه شغلم در دادگستری 
رفت وآمد داشتم و از خودکارهای مشترک 
زیادی هم استفاده کردم. درضمن موقع ورود 
به دادگستری تلفن همراهم را باید تحویل 
پست نگهبانی می دادم و نگهبانان با دست 

غیراستریل ده ها تلفن را لمس می کردند.
: صحبت آخر؟

گله من به عنوان بیمار مبتل، درباره شرایط 
استریلیزاسیون است که در روند تشخیص 
و بهبود بیماری شاهد بودم در برخی جاها 
رعایت نمی شود. اما اگر تجهیزات کافی 
باشد، تلش های پزشکان و پرستاران بیشتر 

ثمر خواهد داد.
: مثال کجا؟

مثل در دستگاه سی تی اسکن. پیش از من 
یک بیمار مبتلی قطعی، جوان 28 ساله ای 
که بعدا شنیدم فوت کرده، آزمایش را انجام 
داد و بعد از او، من را بدون در نظر گرفتن 
شرایط استریلیزاسیون وارد دستگاه کردند 
که اگر فرد مبتل هم نشده بود، با آن شرایط 
مبتل می شد. یا درباره موادی است که با 
آنها بیمارستان را استریلیزه می کردند که از 
مواد استاندارد نبود و ریه بیماران مبتل را 
آزرده می کرد. با وجود همه کاستی ها باید 
حتما از کادرهای پزشکی که شاهد بودم 
چطور فداکارانه کار می کنند، تشکر کنم. 
شاهد بودم که چطور جان فدا می کنند و تا 

آخر عمرم از آنها سپاسگزارم.

گزارشی از یک بیمار شفایافته از کرونا

اگر تجهیزات کافی باشد، تالش های پزشکان و پرستاران بیشتر ثمر خواهد داد
نکته مهم از نظر من به عنوان 
بیمار، کمبود تجهیزات در آن موقع 
بود. گذشته از نبود دستکش و 
دیگر وسایل حفاظتی، یک وسیله 
ابتدایی مانند درجه تب را باید 
بیمار خود از داروخانه تهیه می کرد 
و شاید به دلیل ازدحامی که در 
ورودی بیمارستان دیده می شد یا 
کمبود تجهیزات استریل کننده یا 
پزشکی، شرایط استریلیزاسیون 
به طور دقیق رعایت نمی شد

آخرین توصیه های سازمان بهداشت جهانی برای پیشگیری از کرونا
1- ویروس کرونا از پوست سالم رد نمی شود و تا 10 دقیقه روی پوست زنده است پس اگر دستکش 

ندارید، نگران نباشید، فقط نباید دست هایتان را به بینی و دهانتان بزنید.
 2- ویروس کرونا در سطوح پارچه ای تا 12-6 ساعت و فلزی 20-12ساعت و در سطح استیل تا 

20 روز زنده است.
 3- این ویروس تا دمای 60- درجه سانتی گراد زنده است ولی در دمای 30 درجه سانتی گراد به باال 

می میرد، پس بهتر است شستشوها و نظافت ها را با آب گرم انجام دهید.
4- کرونا ویروس با آب گرم و مواد شوینده خانگی از بین می رود.
5- لباس ها را زیر نور مستقیم خورشید یا روی شوفاژ خشک کنید.

6- با آب گرم حمام کنید.

7- به هیچ وجه آب سرد و غذای سرد نخورید. آب، چای، قهوه و دمنوش های گرم بنوشید.
8- کلونی )اجتماع( اصلی این ویروس در بینی است، پس مرتب بینی تان را با آب گرم بشویید.

 9- اگر به نوشیدنی گرم دسترسی ندارید، آدامس بجوید تا گلویتان مرتب با آب دهانتان مرطوب و 
شستشو داده شود.

10- محل زندگی و کارتان تهویه مناسب داشته باشد.
 11- در طول روز چند مرتبه به مدت 10-15 ثانیه نفستان را نگه دارید و  سپس بازدم انجام دهید. اگر 
سرفه کردید یا تنگی نفس داشتید حتما به مراکز درمانی مراجعه کنید. نگذارید دچار مشکل تنفسی 

شوید و سپس به پزشک مراجعه کنید چون شاید دیر باشد.
 12- اگر بیرون از خانه می روید )کارمند، کارگر، مغازه دار و...( هستید، اوال فاصله 1/5متری از دیگران 
را مراعات کنید و دوم اینکه این ویروس سنگین است )حدود400-500 نانومتر( و زمین می افتد، پس 

کفش هایتان منبع مهم آلودگی است. به هیچ وجه آن را داخل خانه نبرید.
 13- زمان عطسه کردن تا جایی که امکان دارد از دیگران فاصله بگیرید و محکم با هر چه در دسترستان 
است، جلوی دهان و بینی تان را بگیرید و برای چند ثانیه رها نکنید تا تمام ترشحات جذب شود و 

پراکنده نشود.
14- به علت درشت بودن این ویروس هر ماسکی می تواند در محیط آلوده محفوظ کننده باشد)پارچه ای، 
ویبریلی، با دستمال کاغذی و... ( به شرطی که خشک باشد؛ یعنی باید ماسک ها را مرتب عوض کرد.

 15- لزومی ندارد همه لباس هایی که می پوشید را بشویید، بلکه شوفاژ یا نور مستقیم خورشید آنها 
را پاک می کند.

16- پس از شستشوی دست ها وقتی به جای آلوده نمی روید، دست هایتان را با کرم یا وازلین مرطوب 
کنید تا به مرور زمان دچار اگزما نشوید.

خبــر

 مرجان 
یشایایی

 سیامک 
مره صدق

نماینده مجلس و 
عضو کمیسیون 

بهداشت 

همیشه درباره شیوع ویروس و 
نحوه شیوع آن تفاوت های محلی و 

منطقه ای وجود دارد. آنچه در ایران 
جواب می دهد شاید در چین مناسب 

نباشد یا برعکس. ممکن است در 
نیجریه جواب ندهد یا در آلمان طور 

دیگری جواب دهد اما آنچه واقعا به آن نیاز داریم، 
واکنش جهانی قوی و جهانشمول است. در حال حاضر 

سازمان بهداشت جهانی امکانات و خدمه آموزش دیده 
کافی ندارد که بتواند نقش الزم را ایفا کند


