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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

دستورالعمل کشوری 
COVID-19

توصیه های یونیسف برای مراقبت از والدین و 
کودکان در مقابل ویروس کرونا

توصیه های یونیسف برای مراقبت از والدین و 
کودکان در مقابل ویروس کرونا

توصیه های یونیسف برای مراقبت از والدین و 
کودکان در مقابل ویروس کرونا

توصیه های یونیسف برای مراقبت از والدین و 
کودکان در مقابل ویروس کرونا

 علی 
ابراهیمی

باهمکاری
سازماننظامپزشکیو

روابطعمومیواطالعرسانی
وزارتبهداشت،درمانو

آموزشپزشکی

وژیه    کروان وریوس 2019



شماره هفتصدوچهل وپنج  پانزده اسفند نودوهشت2 ویژه کروناویروس

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
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دیدگاه بیل گیتس، منتشره در شماره ۲۸ فوریه مجله پزشکی نیوانگلند

مسوولیت رهبران: مساله را فوری حل و از وقوع دوباره آن جلوگیری کنند
دو دلیل وجود دارد که کووید-19 
تهدید است. اول اینکه می تواند 
عالوه بر سالمندان با مشکالت 
سالمت موجود، بزرگساالن سالم 
را نیز به قتل برساند. دوم اینکه این بیماری کامال موثر 
منتقل می شود. به طور متوسط، هر فرد آلوده این بیماری 

را به 2 یا 3 نفر دیگر منتقل می کند.
در هر بحرانی، رهبران دو مسوولیت به همان اندازه 
مهم دارند؛ مساله را فوری حل  و از وقوع دوباره 
آن جلوگیری کنند. همه گیری کووید-19 یک مورد 
مهم است. اکنون باید زندگی خود را نجات دهیم و 
روش پاسخدهی به شیوع بیماری را بهبود ببخشیم. 
نکته اول فشار بیشتری دارد اما نکته دوم پیامدهای 

مهم بلندمدت خواهد داشت.
چالش بلندمدت-بهبود توانایی ما در پاسخ به شیوع 
بیماری- موضوع جدیدی نیست. کارشناسان بهداشت 
جهانی سال هاست که می گویند مساله ای نیست که 
بیماری همه گیر دیگری که سرعت و شدت آن با 
همه گیری آنفلوانزا در سال 1918 میالدی رقیب شده، از 
چه زمانی شایع شده است. بنیاد بیل و ملیندا گیتس در 
سال های اخیر منابع قابل توجهی را برای کمک به جهان 
متعهد شده است. برای چنین سناریویی آماده شوید.
اکنون ما نیز با بحرانی فوری روبرو هستیم. هفته 
گذشته،کووید-19  با رفتار بیماری زایی یک قرن 
ما را نگران کرده است. امیدوارم چندان بد نباشد اما 
باید فرض کنیم این مساله تا زمانی که غیر از این 

بدانیم، وجود خواهد داشت.
داده ها تاکنون حاکي از آن است که ویروس حدود 
1 درصد خطر مرگ ومیر دارد. این نرخ آن را بارها 
وخیم تر از آنفلوانزای فصلی معمولی می کند و آن را 
در جایی بین همه گیری آنفلوانزای 1957 )0/6درصد( 
و همه گیری آنفلوانزای 1918 )2 درصد( قرار می دهد.
دوم، کووید-19 کامال موثر منتقل می شود. متوسط 
فرد آلوده این بیماری را به 2 یا 3 نفر دیگر گسترش 
می دهد؛ یک میزان نمایی افزایش. همچنین شواهد 
محکمی وجود دارد که می تواند توسط افرادی که 
خفیف یا حتی بدون عالمت تجویز هستند، منتقل 
شود. این مساله به این معنی است که کووید-19 بسیار 

سخت تر از نشانگان تنفسی خاورمیانه یا نشانگان حاد 
تنفسی حاد  سارس است. این بیماری بسیار کمتر 
و فقط توسط افراد عالمت دار گسترش می یابد. در 
واقع، کووید-19 10 برابر بیشتر موارد سارس را در 

یک ربع زمان ایجاد کرده است.
دولت های ملی، ایالتی و محلی و سازمان های بهداشت 
عمومی می توانند طی چند هفته آینده گام هایی برای 
کاهش سرعت ویروس بردارند. به عنوان مثال، عالوه 
بر کمک به شهروندان خود در پاسخگویی، دولت های 
اهدا کننده می توانند به کشورهای کم درآمد و متوسط 
)LMIC( کمک کنند تا برای این همه گیری آماده 
شوند. بسیاری از سیستم های بهداشتی این کشورها در 
حال حاضر ضعیف هستند و یک بیماری زا مانند کرونا 
ویروس می تواند به سرعت غلبه کند. همچنین در این 
کشورها قدرت سیاسی و اقتصادی کمی وجود دارد.
ما برای کمک به کشورهای آفریقایی و آسیای جنوبی 
آماده ایم و می توانیم جان افراد را نجات داده و گردش 

جهانی ویروس را کاهش دهیم )بخش قابل توجهی از 
تعهد ملیندا و من اخیرا برای کمک به شروع پاسخ 
جهانی به کووید-19 که می تواند بالغ بر 100 میلیون 

دالر باشد، متمرکز شده است(.
جهان همچنین نیاز به تسریع کار روی درمان ها 
و واکسن ها برای کووید-19دارد. دانشمندان ژنوم 
احتمالی  واکسن  چند  و  تشخیص  را  ویروس 
امیدوارکننده را طی چند روز توسعه دادند. ائتالف 
برای آماده سازی همه گیری در حال حاضر 8 واکسن 

احتمالی امیدوار کننده را تهیه می کند.  

آزمایش های بالینی
اگر برخی از این واکسن ها در مدل های حیوانات 
ایمن و موثر باشند، می توانند تا اوایل ژوئن برای 
آزمایش های در مقیاس بزرگ تر آماده باشند. با تمرکز 
روی کتابخانه های ترکیباتی که قبال برای ایمنی آزمایش 
شده اند و با استفاده از روش های جدید غربالگری از 

جمله یادگیری ماشینی، می توان کشف داروها را 
برای شناسایی آنتی ویروس هایی که می توانند طی 
چند هفته برای آزمایش های بالینی در مقیاس بزرگ 

آماده شوند، تسریع کرد.
همه این مراحل به رفع بحران فعلی کمک می کند ولی 
ما همچنین باید تغییرات سیستمی بزرگ تری ایجاد 
کنیم تا بتوانیم با رسیدن همه گیری بعدی، کارآمدتر 

و موثرتر پاسخ دهیم.
سیستم  تقویت  برای  فقیر  کشورهای  به   کمک 
هنگام  است.  ضروری  درمانی  اولیه  مراقبت های 
ساختن کلینیک بهداشت، بخشی از زیرساخت ها را 
برای مبارزه با بیماری همه گیر ایجاد می کنیم. کارمندان 
آموزش دیده مراقبت های بهداشتی نه تنها واکسن ارائه 
می دهند، بلکه می توانند الگوهای بیماری را به عنوان 
بخشی از سیستم های هشداردهنده اولیه که به مردم 
جهان درباره شیوع احتمالی هشدار می دهند، تحت 

نظر داشته باشند.

بیماری  بر  نظارت  زمینه  در  باید  همچنین  ما 
سرمایه گذاری کنیم، از جمله یک بانک اطالعاتی 
موردی که فوری در دسترس دستگاه های ذیربط 
است و قوانینی که کشورها برای به اشتراک گذاشتن 
اطالعات نیاز دارند. دولت ها باید به فهرست های 
تا  گرفته  محلی  رهبران  از  آموزش دیده؛  کارکنان 
کارشناسان جهانی که آماده هستند سریع با بیماری 
همه گیری مقابله کنند و همچنین به فهرست هایی که 
باید در مواقع اضطراری جمع آوری یا هدایت شوند، 

دسترسی داشته باشند.
عالوه بر این، ما باید سیستمی بسازیم که بتواند واکسن ها 
و ضدویروس های ایمن و موثر ایجاد کند، آنها را مورد 
تأیید قرار دهد و میلیاردها دوز را طی چند ماه پس از 
کشف عامل بیماری زا سریع تحویل دهد. این چالش 
سخت با موانع فنی، دیپلماتیک و بودجه مواجه است. 
همچنین  مشارکت بین بخش های دولتی و خصوصی 
را نشان می دهد اما همه این موانع قابل رفع هستند.

یکی از اصلی ترین چالش های فنی برای واکسن، 
بهبود روش های قدیمی تولید پروتئین هاست که برای 
پاسخ به بیماری همه گیر خیلی کند است. ما باید 
بسترهای نرم افزاری ایجاد کنیم که قابل پیش بینی و 
ایمن باشد بنابراین بررسی های نظارتی باعث می شوند 
تولیدکنندگان دوزهای کم هزینه را در مقیاس گسترده 
تولید کنند. برای ضدویروس ها، به سیستم سازمان یافته 
نیاز داریم تا درمان های موجود به شیوه ای سریع و 

استاندارد غربال شوند. 
یکی دیگر از چالش های فنی شامل سازه های مبتنی بر 
اسیدهای نوکلئیک است. این سازه ها می توانند ظرف 
چند ساعت پس از توالی ژنوم ویروس تولید شوند. 
اکنون باید راه هایی برای تولید آنها در مقیاس پیدا کنیم.
فراتر از این راه حل های فنی، ما به تالش های دیپلماتیک 
برای همکاری بین المللی و به اشتراک گذاری داده ها نیاز 
خواهیم داشت. روند تولید آنتی ویروس ها و واکسن ها 
شامل کارآزمایی بالینی گسترده و موافقت نامه های 
صدور مجوز از مرزهای ملی است. ما باید از بیشترین 
همایش های جهانی که می تواند در دستیابی به اجماع در 
اولویت های تحقیق و راهبردهای آزمایشی کمک کند، 
استفاده کنیم تا وعده های واکسن و ضدویروس های 

امیدوار کننده بتوانند به سرعت در این فرایند حرکت 
کنند. این سیستم عامل ها شامل سازمان بهداشت جهانی، 
شبکه آزمایش بین المللی کنسرسیوم عفونت شدید 
تنفسی حاد و در حال ظهور و همکاری جهانی تحقیقات 
برای آمادگی بیماری های عفونی است. هدف از این 
کار این است که نتایج آزمایش های بالینی قطعی شود 
و تصویب مقررات را در 3 ماه یا کمتر، بدون به خطر 

انداختن ایمنی بیماران دریافت کند.
سپس بحث بودجه وجود دارد. بودجه این اقدامات باید 
چند بار گسترش یابد. برای تکمیل آزمایش های مرحله 
3 و تایید مجوز نظارتی در مورد واکسن های کووید-19 
میلیارد ها دالر دیگر مورد نیاز است و برای بهبود 
نظارت و پاسخ به این بیماری، بودجه بیشتری نیز الزم 
خواهد بود. بودجه دولت الزم است زیرا محصوالت 
همه گیر سرمایه گذاری فوق العاده پرخطری هستند. 
بودجه عمومی خطر را برای شرکت های داروسازی 
به حداقل می رساند و آنها را قادر می  کند به این کار 
بپردازند. عالوه بر این، دولت ها و سایر اهداکنندگان 
نیاز به تامین بودجه - به عنوان یک تاسیسات تولید 
جهانی با خیر عمومی - دارند که می توانند واکسن را 
در عرض چند هفته تولید کنند. دولت ها باید واکسن ها 
را برای جمعیت مورد نیاز آنها تامین و توزیع کنند.

پول  ضدپاندمی  تالش های  برای  دالر  میلیاردها 
زیادی است اما این مقیاس سرمایه گذاری الزم برای 
حل مشکل است. در حال حاضر مشاهده می کنیم 
کووید-19 چگونه می تواند زنجیره های عرضه و 
بازارهای سهام را مختل کند و به زندگی مردم هم 

اشاره نکند؛ این یک معامله خواهد بود.
سرانجام، دولت ها و صنعت باید به توافق برسند؛ طی 
یک بیماری همه گیر، واکسن ها و ضدویروس ها را 
نمی توان به سادگی به باالترین پیشنهاددهنده فروخت. 
آنها باید برای افرادی که در کانون شیوع بیماری و 
بیشترین نیاز قرار دارند، در دسترس و مقرون به صرفه 
باشند. توزیع واکسن نه تنها اقدام مناسبی است، بلکه 
راهکار مناسبی برای انتقال اتصال کوتاه و جلوگیری 
از همه گیری های آینده خواهد بود. اکنون دولت ها 
باید این کار را انجام دهند و هیچ زمانی برای هدر 

دادن وجود ندارد.

 ترجمه: 
احسان جوادی

میزان مرگ 
و میر ناشی 

از کرونا 
چیزی مابین 
آنفلوانزای 

آسیایی 
1957 )با نرخ 

مرگ ومیر 
0/6درصد( 
و آنفلوانزای 
اسپانیایی در 

سال 1918 )با 
نرخ مرگ و میر 
2درصد( است 

شماره هفتصدوچهل وپنج   پانزده اسفند نودوهشت

به گزارش خبرگزاری فارس، »تدروس آدانوم« 
امروز  بهداشت،  جهانی  سازمان  کل  مدیر 
»کرونا«  ویروس  از  تازه ای  اطالعات  )سه شنبه( 
جدید )کووید-19( منتشر کرد که برخی از این 
این  برداشت های عمومی در مورد  با  اطالعات 

ویروس متفاوت است.

افت قابل توجه تعداد موارد تازه 
ابتال در چین

آدانوم که در نشست خبری روزانه در مورد آخرین 
تحوالت مربوط به کرونا صحبت می کرد، وضعیت 
شیوع کرونا را »به شکلی فزاینده پیچیده« توصیف 
کرد و گفت تاکنون مجموعا 90893 مورد ابتال به 
این ویروس در جهان گزارش شده که از این تعداد 

3110 نفر جان خود را از دست داده اند.
تازه  مورد   129 تنها  امروز  چین  وی،  گفته  به 
ابتال به این ویروس را گزارش کرده که این رقم 
پایین ترین میزان روزانه ابتال در چین از روز 20 
ژانویه )30 دی( تاکنون است. وی گفت در میان 
موارد تازه گزارش شده از ابتال به کرونا، 80 درصد 
مربوط به سه کشور کره جنوبی، ایتالیا و ایران است 
و 12 کشور هم برای اولین بار موردی از ابتال به 

این ویروس را گزارش کرده اند. 
مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در مورد هراس 
جهانی از این ویروس، گفت: »ما درک می  کنیم که 
افراد هراسان و نگران هستند. ترس پاسخ طبیعی 
انسان به هر تهدیدی است، خصوصا زمانی که 

تهدیدی باشد که به درستی آن را نمی شناسیم.«
وی افزود: »اما هرچه داریم داده های بیشتری کسب 
می کنیم، داریم ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن 

را بیشتر و بیشتر می شناسیم.«

احتمال انتقال بدون عالمت کرونا 
بسیار اندک است

و  نشانه ها  منظر  از  کرونا  هرچند  گفت  آدانوم 
روش های انتقال شباهت هایی دارد، اما در عین 
حال اختالفات مهمی هم میان این دو ویروس 
وجود دارد. به گفته وی، اولین تفاوت میان این 
دو این است که کرونا به آن سادگی که آنفلوانزا 

منتقل می شود، قابل انتقال نیست.
وی توضیح داد: »در ]موارد ابتال به[ آنفلوانزا، افرادی 

که مبتال شده اند اما هنوز بیمار نشده اند، عامل عمده 
انتقال هستند، اما این اتفاق در ارتباط با کووید-19 
نمی افتد. شواهدی که از چین یافت شده، نشان 
گزارش شده  موارد  درصد  یک  تنها  که  می دهد 
کووید-19 هیچ نشانه ای نداشته اند و در اغلب 
آن ها هم نشانه ها ظرف 2 روز ظاهر شده است.«

نرخ کشندگی کرونا در جهان 4/3 
درصد است

او با کم اثر دانستن استفاده از روش های مربوط 
به آنفلوانزا برای تشخیص موارد ابتال به کرونا، 
پروتکل های  از  خواست  جهان  کشورهای  از 
طراحی شده توسط سازمان بهداشت جهانی برای 
تشخیص ابتال استفاده کرده و داده های گردآوری شده 

را با این نهاد به اشتراک بگذارند.
بهداشت گفت دومین  مدیرکل سازمان جهانی 
تفاوت میان آنفلوانزا و کووید-19 این است که 
شدت بیماری ناشی از کرونا شدیدتر از بیماری 
برآمده از آنفلوانزا است، آن هم به این دلیل که 
بدن افراد با ویروس آنفلوانزا آشنا است و در برابر 
اما کووید-19 ویروس  آن مصونیت هایی دارد، 

تازه ای است و کسی در برابر آن مصون نیست.
وی افزود: »در سرتاسر جهان، حدود 3/4 درصد از 
موارد گزارش شده کووید-19 جان خود را از دست 
داده اند. این در حالی است که آنفلوانزای فصلی به 
مراتب کمتر از یک درصد از مبتالیان را می کشد.«

بیش از ۲۰ واکسن در مرحله 
آزمایشگاهی/کرونا مهارپذیر است

به گفته آدانوم، سومین اختالف این است که برای 
آنفلوانزا درمان ها و واکسن هایی وجود دارد، اما 
به دلیل تازگی کووید-19، هنوز واکسن یا درمان 
روشنی برای آن ایجاد نشده است. وی در عین 
حال گفت که در حال حاضر بیش از 20 واکسن 
برای کرونا در مرحله تست آزمایشگاهی قرار دارد.
مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، چهارمین تفاوت 
کرونا با آنفلوانزا را امکان مهار این ویروس عنوان کرد. 
وی گفت: »چهارم اینکه ما از مهار آنفلوانزای فصلی 
حتی حرف هم نمی زنیم، چون عمال غیرممکن 
است. اما در ارتباط با کووید-19، این کار امکان پذیر 
است. ما در موضوع آنفلوانزای فصلی به دنبال 

باید در  اما کشورها  یافتن رد ]ابتال[ نمی رویم، 
مورد کووید-19 این کار را انجام دهند، چون این 
کار از ]موارد تازه[ ابتال جلوگیری کرده و موجب 

حفظ جان افراد می شود.«
که  آنجا  از  اختالفات،  این  با وجود  وی گفت 
شباهت هایی میان این دو ویروس وجود دارد، 
دستکم تحقیقات برای یافتن واکسن و درمان کرونا 
از صفر آغاز نشده و می توان از تحقیقات انجام شده 

در مورد آنفلوانزا کمک گرفت.

اختالل در بازار ابزارهای محافظتی 
در پی تقاضای بیش از حد و احتکار

آدانوم در ادامه از اینکه افزایش تقاضا، سوء مصرف 
و احتکار روند تأمین ابزارها، ماسک و لباس های 
محافظ را مختل کرده، ابراز تأسف کرد و گفت: 
»کمبود این موارد پزشکان، پرستاران و دیگر نیروهای 
درمانی که در خط مقدم قرار دارند را به شکل 
خطرناکی با کسری تجهیزات برای ارائه خدمات به 
بیماران کووید-19 روبرو کرده است، چراکه میزان 
تأمین مواردی مانند دستکش، ماسک های پزشکی، 
دستگاه های تنفسی، عینک، محافظ صورت، لباس 

و پیشبند محدود است.«
وی با بیان اینکه بدون تأمین تجهیزات مورد نیاز 
نیروهای بهداشت و درمان نمی توان کووید-19 
را متوقف کرد، گفت در پی هراس از کرونا و 
افزایش تقاضا، قیمت ماسک های جراحی 5 تا 6 
برابر شده، قیمت ماسک های N-95 سه برابر شده 
و قیمت لباس ها هم تا دو برابر افزایش یافته است.
از  ادامه  در  بهداشت  جهانی  سازمان  کل  مدیر 
سودجویی، دستکاری در بازار و باال بردن قیمت ها 
گالیه کرد و گفت با وجود ارسال نزدیک به نیم 
میلیون مجموعه تجهیزات محافظتی به 27 کشور 
جهان، ذخایر این اقالم در حال ته کشیدن است.

به گفته وی، تنها به صورت ماهان 89 میلیون ماسک 
و 76 میلیون دستکش آزمایشگاهی برای مقابله با 
کووید-19 نیاز است. آدانوم در پایان با بیان اینکه 
میزان تولید این تجهیزات در جهان باید حدود 40 
درصد افزایش یابد، از دولت های جهان خواست 
تولیدکنندگان را به افزایش تولید تشویق کرده و 
موانع موجود برای صادرات و واردات این اقالم 

را از بین ببرند.

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت: 
بر خالف آنفلوانزا، احتمال انتشار بدون عالمت ویروس »کرونا« 
اندک است و همین  امر شیوع آن را محدود و قابل مهار کرده است



یونیسف نهادی بین المللی 
همه  زندگی  بهبود  برای 
در 190  و  است  کودکان 
کشور جهان، از جمله ایران، 
با دولت ها برنامه همکاری مشترک دارد. این 
سازمان برای نجات جان کودکان و بهبود 
رفاه و سالمت آنها تالش می کند و می کوشد 
استعدادهای همه کودکان از زمان کودکی 
تا نوجوانی به خوبی شکوفا شود و هرگز 
دست از تالش نمی کشد. یونیسف در بحران 
جهانی کروناویروس نیز وارد عمل شده است. 
در حال حاضر تمرکز این نهاد بین المللی بر 
حمایت از دولت چین و طیف گسترده تری 
از کشورهای منطقه آسیای شرقی و اقیانوس 
آرام است که بیشترین موارد ابتال تاکنون در 

آنها گزارش شده است. 

ویروس  غیرقابل پیش بینی  ماهیت  به  باتوجه 
کرونا و انتشار مداوم آن، یونیسف با دولت ها 
و همتایان خود در سازمان بهداشت جهانی و 
سایر شرکای خود در زمینه تهیه برنامه های 
اضطراری در سایر مناطق، به ویژه کشورهای با 
ساختارهای بهداشتی ضعیف تر و ظرفیت های 
محدودتر در مقابله با شیوع بیماری های این 

چنینی، در ارتباط است.
فعالیت های یونیسف در جهت کاهش انتقال 
ویروس از جمله تقویت اطالع رسانی در مورد 
خطر و مقابله با اطالعات نادرست است تا 
کودکان، خانم های باردار و خانواده های آنها 
بدانند که چگونه از انتشار کووید-19 جلوگیری 
کنند و از کجا می توانند کمک بگیرند. آنچه در 
ادامه می خوانید پرسش  و پاسخ هایی است که 
در سایت یونیسف به آنها پرداخته شده است.

کروناویروس »جدید« چیست؟
کرونا ویروس جدید )CoV( نوع جدیدی از 
ویروس هاست. بیماری ایجادشده با ویروس 
کرونا که به آن بیماری کرونا ۲۰19 )کووید-19( 
می گویند، اولین بار در ووهان چین شناسایی شد. 
  D مخفف ویروس و VI ،مخفف کرونا CO
به معنی بیماری در انگلیسی است. قبال به این 
بیماری »کروناویروس جدید ۲۰19« می گفتند. 
ویروس کووید-19 ویروس جدیدی است و 
به خانواده ویروس هایی مانند سارس )نشانگان 
تنفسی حاد( و سایر سرماخوردگی های معمولی 

مرتبط است.    

 ویروس کووید-19 چگونه منتشر 
می شود؟

ویروس از طریق تماس مستقیم با قطره های 
تنفسی فرد آلوده از راه سرفه و عطسه و تماس با 
سطوح آلوده به ویروس منتقل می شود. ویروس 
کووید-19 می تواند ساعت ها روی سطوح زنده 
بماند ولی ضدعفونی ساده می تواند آن را از 

بین ببرد.

عالئم آلودگی به کروناویروس 
چیست؟

عالئم شامل تب، سرفه و تنگی نفس است. در 
موارد حادتر عفونت می تواند منجر به سینه پهلو 
)پنومونی یا همان عفونت ریه( یا مشکالت 
تنفسی شود. در موارد نادر این بیماری کشنده 
یا  آنفلوانزا  بیماری شبیه  بود. عالئم  خواهد 
سرماخوردگی معمولی است که بسیار شایع تر 
از کووید-19 هستند. به همین دلیل برای تایید 
اینکه کسی کووید-19 گرفته یا نه، باید آزمایش 

انجام شود. 

چگونه می توان خطر عفونت را 
کاهش داد؟

با رعایت 4 مورد احتیاطی زیر می توانید جلوی 
خطر عفونت برای خود و خانواده تان را بگیرید:
1. دست هایتان را مرتب با آب و صابون یا ژل 

ضدعفونی الکل دار بشویید.
۲. هنگام عطسه یا سرفه جلوی دهان خود را با 
دستمال یا آرنج خم شده تان بگیرید و دستمال 

را داخل سطل زباله دردار بیندازید.
۳. از تماس نزدیک با کسانی که سرما خورده اند 

یا عالئمی شبیه آنفلوانزا دارند، بپرهیزید.
4. اگر تب دارید، سرفه می کنید یا احساس 
به  حتما  دارید،  نفس  تنگی  مشکل  می کنید 

پزشک مراجعه کنید.

 آیا باید ماسک بزنم؟
چنانچه عالئم تنفسی )سرفه یا عطسه( دارید، 
برای محافظت از دیگران استفاده از ماسک 
پزشکی توصیه می شود. اگر هیچ گونه عالئمی 

نیست.  ماسک  از  استفاده  به  نیازی  ندارید، 
از ماسک، برای اطمینان  درصورت استفاده 
از اثربخشی آن و جلوگیری از افزایش خطر 
انتقال ویروس، باید از آن درست استفاده کرده 
و پس از استعمال نیز آن را درست دفع کنید. 
توجه داشته باشید استفاده از ماسک به تنهایی 
برای جلوگیری از عفونت کافی نیست و باید 
با شستشوی مکرر دست ها، پوشاندن دهان 
هنگام عطسه و سرفه و جلوگیری از تماس 
نزدیک با کسانی که عالئم سرماخوردگی و 
آنفلوانزا دارند )سرفه، عطسه، تب( همراه باشد. 

آیا کووید-19 روی کودکان تأثیر 
می گذارد؟

این ویروس جدید است و ما هنوز نمی دانیم 
چه تأثیری بر کودکان یا خانم های باردار خواهد 
گذاشت. می دانیم که امکان دارد افراد در هر 
سنی به این ویروس آلوده شوند اما تاکنون 
موارد نسبتا کمی از کووید-19 بین کودکان 

نادر  گزارش شده است. ویروس در موارد 
کشنده است و مرگ ومیر در بیشتر موارد در افراد 
مسن تر با بیماری های زمینه ای دیده شده است.  

اگر فرزندم عالئم کووید-19 
داشت چه کار کنم؟

حتما درمان پزشکی را شروع کنید ولی به 
خاطر داشته باشید اکنون در نیمکره شمالی 
فصل آنفلوانزاست و عالئم کووید-19 از قبیل 
سرفه یا تب می تواند مشابه عالئم آنفلوانزا و 
سرماخوردگی که بسیار هم شایع هستند، باشد. 
رعایت نکات بهداشتی دست ها )شستشوی 
مرتب دست ها( و بهداشت تنفسی را ادامه 
دهید و واکسیناسیون کودکان خود را به موقع 
انجام دهید تا کودکتان مقابل سایر ویروس ها 

و باکتری های بیماری زا 
درامان باشد. 

در مورد سایر 

عفونت های دستگاه تنفسی از قبیل آنفلوانزا، 
اگر خودتان یا کودکتان عالئمی دارید، از همان 
ابتدا کمک پزشکی بگیرید و سعی کنید از 
حضور در اماکن عمومی )محل کار، مدارس، 
وسایل نقلیه عمومی و...( خودداری کنید، تا 

از سرایت به دیگران جلوگیری شود.  

اگر یکی از افراد خانواده عالئم بیماری 
را داشته باشد چه کار باید کرد؟

اگر شما یا کودکتان تب، سرفه یا تنگی نفس 
دارید، باید از همان ابتدای بروز عالئم از پزشک 
کمک بخواهید. اگر به مناطقی که کووید-19 
در آنجا گزارش شده، سفر کرده اید یا اگر در 
تماس با فردی بوده اید که به  تازگی به یکی از 
چنین مناطقی سفر کرده و عالئم تنفسی دارد، 
با پزشک خود یا با کارمندان بهداشت تماس 
بگیرید و موضوع را با آنها درمیان بگذارید و 

مشورت کنید. 

آیا باید کودکم را در خانه 
نگه دارم و به مدرسه نفرستم؟

اگر کودک شما عالئم بیماری 
کمک  پزشک  از  دارد،  را 
بخواهید و به دستوراتی 
که پزشک یا کارمند 
می دهد،  بهداشتی 
غیر  در  کنید.  عمل 
سایر  مانند  این  صورت، 
عفونت های دستگاه تنفسی از 
قبیل آنفلوانزا، اگر کودکتان عالئم 
بیماری دارد، وی را در خانه بستری و به 
خوبی از او مراقبت کنید و به اماکن عمومی 

نروید تا بیماری به دیگران سرایت نکند. 
اگر کودکتان عالئمی مثل تب یا سرفه ندارد 
و اگر بخشنامه ای راجع به بهداشت عمومی 

درباره  دیگری  مشابه  رسمی  توصیه های  یا 
مدارس دریافت نکرده اید، بهتر است  کودکتان 
را به مدرسه بفرستید. به جای اینکه کودکان 
را از مدرسه دور نگه دارید، به آنها آموزش 
دهید دست هایشان را خوب بشویند و اقدامات 
بهداشتی مربوط به تنفس را در مدرسه و سایر 
اماکن انجام دهند. از جمله شستشوی مرتب 
دست ها، پوشاندن دهان  هنگام عطسه یا سرفه 
با دستمال یا آرنج خم شده و سپس انداختن 
دستمال داخل سطل زباله دردار، لمس نکردن 
چشم ها، دهان یا بینی به خصوص اگر دست ها 

کامال شسته نشده اند.    

آیا خانم های باردار می توانند 
ویروس کرونا را به جنین خود 

منتقل کنند؟
هنوز شواهد کافی مبنی بر اینکه ویروس بتواند 
در دوران بارداری از مادر به جنین منتقل شود 
باشد،  داشته  کودک  روی  بالقوه ای  تأثیر  یا 
وجود ندارد. این موضوع در حال حاضر در 
دست بررسی است. با این حال خانم های باردار 
باید موارد احتیاطی مقتضی برای محافظت از 
خود در برابر این ویروس را به عمل بیاورند 
و چنانچه عالئمی مانند تب، سرفه یا تنگی 
نفس در خود مشاهده کردند، سریع به پزشک 

مراجعه کنند. 

آیا مادری که آلوده به کرونا 
ویروس باشد، می تواند همچنان به 

نوازد خود شیر بدهد؟
آلوده و پرخطر که  مناطق  مادران در  تمام   
عالئمی مثل تب، سرفه یا تنگی نفس دارند، 
باید هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کنند 
کارکنان  یا  پزشک  که  دستورالعمل هایی  و 
توجه  با  کنند.  رعایت  را  می دهند  بهداشتی 
به مزایای تغذیه با شیر مادر و نقش کمرنگ 
شیر مادر در انتقال ویروس های تنفسی، مادر 
راهکارهای  تمام  رعایت  ضمن  می تواند 
احتیاطی الزم همچنان به شیردهی ادامه دهد.
در مورد مادرانی که عالئم بیماری را دارند 
شیردهی مشکلی ندارد، مشروط بر اینکه هنگام 
در آغوش گرفتن کودک و نزدیک بودن به 
او )از جمله هنگام شیردهی( ماسک بزنند، 
دست ها را قبل و بعد تماس با کودک )از جمله 
هنگام شیردهی( بشویند و سطوح آلوده را 
تمیز و ضدعفونی کنند، مانند همه مواردی 
که وقتی کسی مشکوک به کووید-19 است 
یا بیماری اش تأیید شده، در تعامل با دیگران 

از جمله با کودکان باید انجام دهد. 
اگر مادر به شدت بیمار باشد، باید وی را به 
دوشیدن شیر و دادن آن به کودک با فنجان 
این  یا قاشق تشویق کرد و در تمامی  تمیز 
مراحل همان روش های جلوگیری از عفونت 

فوق الذکر را نیز رعایت کرد.

توصیه های یونیسف برای مراقبت از والدین و کودکان در مقابل ویروس کرونا

موارد نسبتا کمی از کووید-19 بین کودکان گزارش شده است
 ترجمه: 

یوسف صالحی 

بهترین راه شستن کامل دست ها چگونه است؟    
1. شیر آب را باز کنید و دست ها را زیر آن بگیرید.

2. تمام دست تان را به صابون آغشته کنید.
3. تمام سطوح دست ها را به مدت حداقل ۲۰ ثانیه با صابون بشویید، از 

جمله پشت دست ها، میان انگشتان و زیر ناخن ها
4. دست ها را کامال با آب بشویید.

5. دست ها را با دستمال تمیز یا حوله یکبار مصرف خشک کنید.
6. دست ها را مرتب بشویید، به خصوص قبل از خوردن غذا، بعد از فین کردن، سرفه یا 

عطسه و استفاده از سرویس بهداشتی 
7. اگر آب و صابون در دسترس ندارید، از ژل شستشوی دست الکلی با حداقل ۶۰درصد الکل 

استفاده کنید. اگر دستانتان به صورت مشهود کثیف هستند، حتما آنها را با آب و صابون بشویید.

این ویروس جدید است و ما هنوز 
نمی دانیم چه تأثیری بر کودکان یا 
خانم های باردار خواهد گذاشت. 

می دانیم که امکان دارد افراد در 
هر سنی به این ویروس آلوده شوند 

اما تاکنون موارد نسبتا کمی از 
کووید-19 بین کودکان گزارش شده 
است. ویروس در موارد نادر کشنده 
است و مرگ ومیر در بیشتر موارد در 
افراد مسن تر با بیماری های زمینه ای 

دیده شده است 

این روزها به دلیل اخبار نگران کننده همه گیری کرونا، بسیاری از 
کودکان نیز مانند بزرگساالن نگران و مضطرب هستند و تحت تاثیر 
بحران قرار می گیرند ولی ممکن است نتوانند در مورد آن صحبت 

کنند. از این رو، به این چند توصیه توجه کنید:
 با کودکان در مورد بحران و شرایط صحبت کنید. وقتی اخبار 
بدی در جریان است، سن کودک را در نظر بگیرید و ببینید اگر 
نکنید، چقدر ممکن  او صحبت  با  پیش آمده  بحران  درباره  شما 
است اخبار را از جای دیگری بشنود. در صورت لزوم اطالعات 
متناسب با سن کودک به وی بدهید. به یاد داشته باشید بروز این 
عالئم در شرایط بحران، طبیعی و قابل کنترل است و خطر جدی 

او را تهدید نمی کند.
 در شرایط بحران کمی سطح انتظارات خود را نسبت به انجام 
به موقع تکالیف درسی یا حضور در مدرسه تعدیل کنید و تا حد 
امکان در مورد کمیت و کیفیت عملکرد کودکان و دانش آموزان 
آسان بگیرید. برای مثال اگر در فصل امتحانات قرار دارند و نگران 

نتیجه هستند، به آنها اطمینان بدهید اولیای مدرسه حتما خودشان 
برای این شرایط فکری خواهند کرد یا فرصت جبران خواهند داد.
از حد  بیش  نگرانی  یا  استرس  اثر  در  است کودکان   ممکن 
دچار عالئمی مثل حالت تهوع، استفراغ، اسهال، گریه، بی قراری، 
پرخاشگری، کاهش اشتها یا اختالل خواب شوند. توجه داشته باشید 
چناچه این عالئم ناشی از استرس باشد، طبیعی است و با کاهش 
استرس نشانه ها هم کم می شوند ولی در صورت تکرار و طوالنی 

شدن این عالئم بیش از ۳-۲ روز حتما با پزشک مشورت کنید.
و  باشند  داشته  استرس  که  است  طبیعی  بگویید  کودکان  به   
نگران خود یا نزدیکان باشند ولی نشانه های اضطراب بیش از حد 

و غیرطبیعی را نیز به آنها آموزش دهید.
 آنها را تشویق کنید نگرانی هایشان را با شما در میان بگذارند 
و در صورتی که استرس زیادی داشتند از پزشک، روان پزشک یا 

روان شناس کمک بگیرید.
 کودکان درشرایط بحران و پس از وقوع حوادث ناگوار بیش از 

هر زمان دیگری نیاز به بازی و تفریح دارند. بازی باعث منحرف 
کردن توجه آنها از استرس می شود و به آنها آرامش می دهد. سعی 
کنید برنامه های سرگرمی و بازی کودکان را در منزل بیشتر کنید.

 روش های آرام سازی را با آنها تمرین کنید. برای مثال می توانید 
تجسم  و  عمیق  تنفس  آرام سازی عضالنی،  روش های  منزل  در 

خالقانه را تمرین کنید.
 ضمن صحبت با کودکان در مورد شرایط، آنها را در جریان 
جزییات وقایع مانند تعداد مبتالیان یا مرگ ومیر ناشی از بیماری 

کرونا قرار ندهید.
 تا حد امکان اخبار را در حضور کودکان دنبال نکنید.

 نظم برنامه های روزمره کودک مانند خواب، غذا و بازی را تا 
حد ممکن حفظ کنید.

نیاز به کمک های تخصصی، کودکان را به مراکز   درصورت 
خدمات جامع سالمت، درمانگاه ها، بیمارستان ها یا هر مرکز درمانی 

که در دسترس شماست، ببرید.

تمرین های آرام سازی برای کودکان
نقاشی کردن: به کودکان کمک کنید در مورد موضوعی که نسبت به 

آن ترس یا نگرانی دارند، نقاشی بکشند.
قصه گویی: به کودکان کمک کنید موضوعی که نسبت به آن ترس یا 

نگرانی دارند را به صورت داستان یا قصه بازگو کنند.
بازی داستان نویسی: به کودکان کمک کنید با استفاده از کاغذ و 
قلم یک داستان را شروع کنند و  باالی صفحه یک یا چند خط در 
مورد داستان خود بنویسند و سپس کاغذ را به کودک یا فرد دیگری 
که کنارش است، بدهند تا ادامه داستان را بنویسد. کاغذ را به همه 
کودکان و افرادی که در آن جمع حضور دارند، بدهید تا هر نفر 
قسمتی از داستان را تکمیل کند و درنهایت به دست اولین نفر برسد 
و سپس داستان نهایی را برای همه بخواند. این کار عالوه بر اینکه 
باعث سرگرمی و انحراف فکر کودکان از افکار مزاحم و استرس زا 
می شود، در بسیاری مواقع باعث خنده و شادی و احساس آرامش 

و لذت در آنها خواهد شد.

راهنمای مدیریت استرس برای کودکان در شرایط بحران ویروس کرونا
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گفت وگو با دکتر ابراهیم واحد روان پزشک درباره تاثیر استرس بر ایمنی بدن

استرسبابدنماچهمیکند؟

: آقای دکتر! استرس چیست و چه 
اثری بر بدن ما می گذارد؟

ما معموال کلمه  استرس را به دو معنای متفاوت به 
کار می بریم. گاهی استرس به فشار بیرونی اشاره 
دارد )به دوستمان می گوییم: به من استرس/تنش 
وارد نکن(. گاهی به پاسخ بدن ما اشاره می کند؛ 
گرفتار استرس شده ام. دستانم می لرزد. تجربه 
استرس اتفاق بدی نیست. تجربه استرس بیش 
از حد تحمل و به صورت مکرر یا برای مدت 
طوالنی می تواند مشکل آفرین باشد. استرس به 
خودی خود می تواند مثبت یا منفی باشد، مثال 
استرس به اندازه برای قبول شدن در امتحان یا 
بهبود وضعیت زندگی، استرس مثبتی است اما اگر 
شدید یا طوالنی شود تا جایی که روال زندگی فرد 
دچار اختالل شود، استرس منفی گفته می شود. 
استرس در تعریف کلی فقط شامل جنبه های 
منفی نمی شود، بلکه هر اتفاق خوشایندی هم 
می تواند به فرد استرس وارد کند، مثال اگر در 
امتحان رانندگی قبول نشویم، ۵۱ واحد استرس 
و اگر قبول شویم ۵ واحد استرس به ما وارد شده 
است، حتی وصال به عشق هم به فرد استرس 

وارد می کند.

: چطور استرس می تواند بر سطح 
ایمنی و نوع عملکرد ما تاثیر بگذارد؟

گلوکوکورتیکوئیدها هورمون هایی هستند  که از 
غده فوق کلیه ترشح می شوند، در واکنش به استرس 
سیستم ایمنی را مهار می کنند و به این ترتیب، 
در برخی مواقع استرس از طریق واکنش های 
هورمونی باعث آزاد کردن برخی هورمون های 
دیگر در بدن، مانند گلوکوکورتیکوئیدها می شود 
و سطح ایمنی را کاهش می دهد. از طرف دیگر، 
مکانیسم های دیگری در نتیجه استرس در بدن 
می توانند سیستم ایمنی را فعال کنند. در مجموع 
می توان گفت، استرس کم سیستم ایمنی را تقویت 
و بدن را برای مقابله آماده می کند اما استرس 
زیاد سیستم ایمنی را تضعیف می کند، مثال اگر 

خرگوش شیری را ببیند و در حد معقول بترسد، 
فرار می کند و جان خود را نجات می دهد اما اگر 
زیاد بترسد، نمی تواند عکس العملی نشان بدهد 
و به قول معروف از ترس فلج می شود و از هر 

فعالیتی بازمی ماند.

: استرس روی جسم هم اثر می گذارد؟
با استرس ایجاد  یا  تمام بیماری های جسمی 
می شوند یا در اثر استرس تشدید می شوند، مثال 
دندان دردی که ریشه اش مشکالت دندان است، 
ممکن است با سرو صدای چند بچه تشدید شود.
بیماری ها سایکوسوماتیک یا روان تنی  برخی 
بیماری های روان شناختی روی  هستند؛ یعنی 
جسم هم اثر می کنند، مثال در کسی که استرس 
دارد ، کاتکوالمین و نورآدرنالین و دوپامین در 
خون آزاد می شود که نمودهای بدنی آن به صورت 
زخم معده یا کولیت روده یا سردردهای میگرنی 
دیده خواهد شد. حتی واپس زدن استرس ها در 
فشارخون افراد هم می توانند نقش داشته باشند. 
افرادی که خشم خود را فرو می خورند هم می توانند 

تبدیل به بیماران روانی یا روان تنی شوند.

: چگونه باید با استرس زندگی کرد؟
زندگی را نمی توانید تصور کنید که در آن استرس 
نباشد اما به فراخور شرایط، باید با استرس جنگید 
یا از آن فرار کرد یا با آن ساخت؛ جنگ، گریز 
یا سازش که هر کدام باتوجه به موقعیت جای 
خودش را دارد.مثال فرض کنید اعضای خانواده 

زن یا شوهر در مسائل خانواده ای مداخله می کنند. 
به عبارت دیگر، منبع استرس مداخله دیگران در 
روابط خانوادگی است. حال اگر شخص بخواهد 
با این استرس بجنگد، این جنگ در زندگی اش 
موج ایجاد می کند و اگر بخواهد از این استرس 
فرار کند باید زندگی خانوادگی خود را به هم 
بزند. راه حل در این شرایط ساختن با استرس 
یا به عبارت دیگر کم دیدن استرس است. در 
شرایطی که چند نفر به فرد حمله می کنند، چاره 
کار فرار کردن است و در این شرایط دیگر ساختن 
و کم دیدن استرس فرد را در معرض خطر جدی 
قرار می دهد. گاهی باید با استرس جنگید، فرد 
گاهی باید بایستد و به جای فرار یا ساختن با 
استرس از حریم و حقوق خود دفاع کند. کمی 
اضطراب برای زندگی طبیعی هر کسی الزم است. 
اگر اضطراب نباشد، کسی حتی کارهای روزمره 

زندگی را نمی تواند انجام دهد اما اضطراب زیاد 
امکان زندگی عادی را از فرد می گیرد. زیستن با 
استرس همراه است و آرامش کامل را فقط در 
آرامگاه می شود پیدا کرد. اکنون در عصر تمدن، 
استرس ها دائم از همه سو بر ما وارد می شود. پس 
باید یاد بگیریم استرس هایمان را مدیریت کنیم.

: منظور شما از واکنش یا پاسخ به 
استرس چیست؟

در مورد پاسخ فیزیولوژیکی که به استرس حاد 
می شود داد، اطالعات زیادی داریم و راه حل های 
بیشتری برای آن می شناسیم اما آنچه درباره استرس 
مزمن می دانیم خیلی کمتر است. بدترین  نوع 
استرسی است که معلوم نیست چه زمانی تمام 
شود. اگر به کسی بگویند باید در این اتاق بمانی 
اما معلوم نیست کی بتوانی بیرون بیایی، استرس 

بیشتری دارد و ممکن است دق کند تا کسی که 
می داند ۱0 سال باید در آن اتاق زندانی بماند.

بعضی استرس ها مدت طوالنی با فرد می  مانند و 
عواقب بلندمدت دارند، مانند استرس از دست دادن 
همسر که ممکن است ماه ها یا حتی سال ها تنهایی 
فرد را به دنبال داشته باشد یا حمله خشونت بار 
جنسی به یک کودک ممکن است تا سال ها باعث 

تشویش و نگرانی در او شود.
استرس های روزمره زندگی مثل تغییر محل زندگی 
یا محل کار یا استرس های ارتقای شغلی همگی 
طبیعی هستند و اگر کسی بر اثر این استرس های 
معمولی بیمار شود، اختالل انطباق پیدا کرده. 
تجربه افراد از بالیای بزرگی مانند سیل و زلزله 

و  هواپیما  سقوط  یا 
نوعی  باعث  جنگ 
اختالل شناخته شده به 

نام نشانگان اختالل پس از سانحه می شود که از 
جمله اینها موج انفجار و مجروحان جنگی را 

هم می شود نام برد.
کسی که شاهد تصادف فرزندش باشد، استرس 
دیرپا در وجودش شکل می گیرد. هیچ استرسی 
فراموش شدنی نیست و بنا بر شخصیت ما یا شدت 
استرس، رد پایش را در زندگی ما به جا می گذارد.

: استرس چگونه عمل می کند؟
تصور کنیم یک قطره آب اضافی می تواند ظرفی 
را که پر  از آب است، لبریز کند. در این صورت، 
هیچ کس نمی گوید قطره آخر باعث لبریز شدن 
ظرف آب شده. ظرف آب بر اثر جمع شدن 
قطره های آب مستعد لبریز شدن بوده است. این 
مثال خوبی برای استرس است چون استرس ها 
نقش ماشه چکان را دارند، مثل تفنگی که از قبل پر 
شده، انباشت استرس طی روزها یا سال ها باعث 
می شود فرد به مرحله بیماری برسد. بنابراین، هیچ 
استرس یگانه ای به خودی خود نمی تواند فرد را 
بیمار کند. مداد پاک کن گرد روی میز با هر تلنگر 
به لبه میز نزدیک تر می شود اما تنها یک ضربه و 
آن هم ضربه نهایی است که آن را زمین می اندازد.

: آیا مردمی که نگران ابتال به ویروس 
هستند، واکنش  غیرعادی از خود نشان می دهند؟
درباره کرونا هم مانند هر منبع استرس دیگری، 
دستورات  از  معقول  پیروی  مثبت  استرس 
بهداشتی است که به سالمت فرد و اطرافیان 
و خانواده او کمک می کند اما استرس منفی 
فرد  عادی  زندگی  روال  شدن  مختل  باعث 
می شود. اگر فرد نمی تواند با وجود استرس، 
زندگی عادی خود را دنبال کند، حتما باید 

از کارشناس یا روان پزشک کمک بخواهد.

زیستنبااسترسهمراه
استوآرامشکاملرا
فقطدرآرامگاهمیشود
پیداکرد.اکنوندرعصر
تمدن،استرسهادائماز
همهسوبرماواردمیشود.پسبایدیاد
بگیریماسترسهایخودرامدیریتکنیم

پایانی  روزهای  در 
کرونا  که  اسفند 
مشکل اصلی و بزرگ 
شده،  دانسته  سالمت 
بسیار می شنویم که استرس ابتال به دلیل 
پایین آوردن سطح ایمنی بدن، می تواند 
بیماری را وخیم تر یا حتی کشنده کند.

با بدن ما چه می کند؟ چکار  استرس 
می توان کرد تا استرس کمترین آسیب 

را به بدن برساند؟
برای پاسخ به این سوال ها با دکتر ابراهیم 
واحد، روان پزشک گفت وگو کرده ایم. 

  مرجان 
یشایایی

اگر جایی که باید بجنگیم، بسازیم یا فرار کنیم، بزرگ ترین نشانه بیمار شدن ماست. با کسی می جنگیم که باید 
فرار کنیم، از کسی یا مشکلی فرار می کنیم که باید با آن بسازیم و...

درواقع استرس یعنی هر چیز واقعی یا تخیلی یا نمادین )فرهنگی، مذهبی یا...( که بقای انسان را با خطر روبرو 
کند، به نوعی باعث راه انداختن مجموعه ای از واکنش ها با این هدف می شود که انسان بتواند اثر این استرس ها 

را بر بدن یا روان خود کم کند و تعادل بدن را به حالت اولیه برگرداند.

بیماریبراثراسترسچگونهایجادمیشود؟

این روزها، با ورود مهمان 
ناخوانده به میهن عزیزمان 
ایران شاهد افزایش اضطراب 
در سطح جامعه  هستیم. برای 
برون رفت از این بحران، افزایش آگاهی، تقویت حس مسوولیت پذیری 
فردی و اجتماعی، همدلی و کسب آرامش هر چه بیشتر در جامعه جزو 

مهم ترین وظایف هر یک از ماست.
گذر از روزهای پر فراز و نشیب کنونی، در حالی که همه ما زیر هجوم 
اخبار منفی و پی در پی رسانه ها قرار داریم، سخت و دشوار است و بی شک 
اضطراب و نگرانی از جمله پیامدهای اجتناب ناپذیر آن است. در این میان 
افرادی که دچار یکی از انواع اختالالت اضطرابی بوده اند این اختالل را 
با شدت بیشتری تجربه خواهند کرد. همین مساله، بر اهمیت پرداختن 
به موضوع اضطراب و انتشار آن در سطح جامعه می افزاید. همچنین به 
کارگیری راهکارهای علمی و عملی مناسب برای پیشگیری و کاهش 
ادامه راهکارهای  آسیب ناشی از این اضطراب کمک کننده است. در 
مقابله با اضطراب و ترس ناشی از شیوع ویروس کرونا پیشنهاد می شود.
از کرونا فرار نکنید. با کسب اطالعات مناسب و آگاهی کافی از منابع و 
سازمان های معتبر مانند سایت رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی یا سازمان بهداشت جهانی یا افراد مطلع و متخصص در حوزه 
سالمت و پیشگیری، می توانید عالوه بر رعایت توصیه های پیشگیرانه و 
محافظتی با این مسأله روبرو شوید. اگرچه استفاده از راه حل های کوتاه مدت 
مانند درخانه ماندن که تنها در زمان کوتاه قابل اجراست و همچنین رعایت 
اصول بهداشتی مثل شستن درست و پی درپی دست ها، رعایت فاصله 
مناسب با افراد دارای عالئم مشکوک و به کارگیری دستورالعمل های 

موجود  می تواند در کاهش خطر ابتال بسیار موثر باشد.
بزرگنمایی خطر باعث افزایش اضطراب می شود. خطر را به همان اندازه ای 
که هست ببینید، نه بیشتر. عملکرد مغز آدمی به گونه ای است که خطرات 
جدید و ناشناخته را بیشتر و بزرگ تر از آنچه که هست ارزیابی می کند که 
این مساله غالبا منجر به درک غلط و نادرست از اتفاقات پیرامون می شود. 
برای مثال با وجود اینکه خطر مرگ ومیر در انواع بیماری های واگیردار مانند 
آنفلوانزا، سل و... به مراتب بیشتر از ویروس )کووید 9۱( است، ترس و 
نگرانی ناشی از سرعت همه گیری ویروس، نبود درمان قطعی یا واکسن 
مناسب اضطراب گسترده تر و جدی تری را به افراد جامعه تحمیل کرده است.
روی عوامل قابل کنترل تمرکز کنید. بهتر است روی عواملی که تحت 
کنترل هستند، مثل رعایت اصول بهداشتی توصیه شده، افزایش توان سیستم 
ایمنی بدن، تغذیه سالم، خواب کافی، ورزش و داشتن برنامه روزانه مناسب، 
تمرکز کنید تا عواملی که از کنترل خارج هستند. به عنوان مثال به جای 
اینکه پیوسته، با افکار منفی و اتوماتیک که از کنترل خارج است درگیر 
باشید، می توانید با اجتناب از قرار گرفتن در معرض اخبار )به عنوان عاملی 
که  روی آن کنترل دارید( تا حد زیادی خود را از تجربه تحمل اضطراب 

دور نگه دارید و حتی االمکان بیشتر از ۱ یا 2بار به اخبار گوش نکنید. 
افکار خود را به چالش بکشید. سیستم دفاعی بدن انسان طوری طراحی 
شده که به صورت طبیعی برای بقا به سطح مناسبی از اضطراب نیازمند 
است. در غیر این صورت، نسل بشر با وجود خطرات گوناگون سال ها 
پیش از این، در معرض انقراض قرار می گرفت. هر زمان شدت نگرانی در 
زندگی روزانه اختالل ایجاد کرد می توانید با طرح سواالتی ذهن و افکار 

خود را به چالش بکشید. برای مثال از خود سوال کنید:
آیا درگیری ذهنی من درباره بیماری نتیجه مثبتی هم دارد؟ آیا وقت و 
انرژی که صرف موضوع بیماری و حواشی آن می شود، درجهت انجام 
اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی الزم است؟ آیا در حال حاضر من در معرض 
خطر  ابتال به بیماری هستم؟ آیا به تازگی با کسی که ناقل ویروس بوده یا 

بیماری داشته در تماس مستقیم بودم؟ خطر مرگ ومیر یا آسیب جدی در 
این بیماری چقدر است؟  طرح این سواالت، با به چالش کشیدن افکار 
منفی و همچنین تقویت بخش منطقی تفکر، شما را در معرض مواجهه 

منطقی تر با مساله قرار می دهد.
از مهارت های مقابله ای تجارب گذشته بهره بگیرید. همه ما در گذشته، 
خطرات و مشکالت را با استفاده از مهارت های مقابله ای خود پشت سر 
گذاشته ایم، پس با احتمال زیاد در این مورد هم توانایی گذر از این مشکل 
را با تکیه بر مهارت ها و تجارب قبلی و نیز آگاهی و اطالعات به دست 
آمده امروز خود خواهیم داشت. برخی از این مهارت ها می توانند در قالب 
گفت وگوهای درونی شکل بگیرند. گفتگوی درونی ما در جهت تصحیح 
باورها، عقاید و افکار غیرمنطقی ما نسبت به این بیماری بوده و آنها را به 

سمت پاسخ های واقع گرایانه و منطقی تر هدایت می کند..
خود را سرگرم کنید، تحرک داشته باشید. با استفاده از برنامه ریزی 
مناسب، زمانی که در منزل هستید، خودتان را سرگرم کنید. دیدن فیلم، 
مطالعه، گوش دادن به موسیقی مالیم و دلپذیر، سرگرمی با گل و گیاه یا 
هر فعالیت لذتبخش دیگری که برای خود مناسب می دانید، کمک بزرگی 
در جهت کاهش اضطراب و مدیریت بهتر آن خواهد بود. این روزها 
ورزش را از همیشه جدی تر بگیرید. پیاده روی یا حتی دویدن در فضای 
باز در ساعاتی معین نشاط را برایتان به دنبال خواهد داشت. استفاده از 

بالکن، حیاط و حتی پشت بام منزل هم  مفید است.  
با دوستان و نزدیکانتان صحبت کنید. صحبت کردن با دوستان و آشنایان و 
گاهی  متخصص را جدی بگیرید. حرف زدن درباره موضوعات اضطراب زا 
می تواند از شدت نگرانی شما  بکاهد. عالوه بر آن، گفت وگو پیرامون 
مسائل مختلف )غیر از بیماری یا ویروس کرونا( با دور نگه داشتن شما 

از افکار منفی نقش مهمی بازی می کند.
از تکنیک های ذهن آگاهی، مراقبه و آرمیدگی به خوبی بهره بگیرید. ابتدا 
مکانی آرام را برای خود انتخاب کنید. در ذهن خود فضایی آرامش بخش 

را مجسم کنید. تنفس عمیق را آغاز کنید. به این ترتیب که به آرامی حجم 
زیادتری از هوا را درون خود فرو ببرید و پس از چند ثانیه آن را به آرامی 
بیرون بدهید. تنفس عمیق را با انقباض و انبساط منظم عضالت همراه 
کنید. با فراگیری روش های آرمیدگی )می توانید آن را از اینترنت بیاموزید( 
و انجام اصول مراقبه و استفاده از این روش ها  به صورت مستمر و روزانه 
)روزی حداقل 2بار( حجم زیادی از اضطراب خود را مدیریت خواهید 
کرد. استفاده درست و اصولی از این روش ها می تواند کمک مناسبی برای 
کاهش اضطراب باشد. استفاده از روش های ذهن آگاهی کمک مناسبی برای 
تسلط شما بر افکار و احساسات و هیجانات است. استفاده از این روش 
شما را در مسیر بودن درحال حاضر بدون توجه به اتفاق های گذشته و 
نیز نگرانی از اتفاق هایی که در آینده ممکن است بیفتد و منشاء بسیاری از 
اضطراب هایتان است، هدایت می کند و به شما می آموزد که چگونه با توجه 
به اکنون، از نگرانی های آینده و افکار منفی مربوط به گذشته دور بمانید.

فرصت ها را ببینید. همه گیری این بیماری کنار تهدیدها و خطرات فراوان 
و نگران کننده، فرصت های خوبی هم ایجاد کرده که اغلب ما به طور 
معمول توجهی به آنها نداریم. به وجود آمدن حس همدلی و همکاری 
بیشتر بین افراد در بخش های مختلف جامعه، ترافیک روان و در نتیجه 
آلودگی کمتر، حضور پررنگ تر پدران کنار فرزندان و گذراندن وقت 
بیشتر با آنها فرصتی است که غالبا از آنها بی بهره ایم و مرور آن آرامش 

بیشتری برایمان همراه خواهد داشت.
به یاد داشته باشیم... 

نخستین باری نیست که ما با مشکالتی مثل همه گیری یک بیماری روبرو 
شده ایم و البته آخرین بار هم نخواهد بود اما با همدلی، همکاری و 
حفظ آرامش و سعی در انتقال آن به اطرافیان خود و همچنین رعایت 
اصول درست بهداشتی و به کارگیری راه حل ها و توصیه های پیشگیرانه، 
در کنترل همه گیری بیماری و مدیریت سطح استرس و اضطراب خود 

موفق خواهیم بود.

بااضطرابکروناچهکنیم؟

  نورن منصوری
کارشناس ارشد روانشناسی



انجمن تغذیه ایران به عنوان سومین کمیته کشوری 
پیشگیری و مبارزه با کرونا انتخاب شده تا در بحث 
پیشگیری و بازتوانی بیماران مبتال به کرونا فعالیت 
کند. به همین منظور استادان تغذیه جمع شده اند تا از 
طریق تله مدیسن و فضای مجازی دستورالعمل هایی 
در مورد ایمنی غذایی، امنیت غذایی و ارتقای سطح 
ایمنی فردی بنویسند. موضوع بعدی این است که 
برای بیماران کرونایی که بستری می شوند ولی 
بدحال نیستند یا آنهایی که در بخش مراقبت های 
ویژه بستری هستند، تغذیه ویژه تعریف می شود و 
برای آنها هم تیم تخصصی تشکیل دادیم. در حال 
حاضر 3کمیته کشوری برای پیشگیری و مبارزه با 
کرونا در کشور فعال شده است؛  بخش عفونی،  
بخش مراقبت های ویژه و سومین کمیته بخش 
تغذیه است. با توجه به اینکه بیماری جدید است، 
حرف های متفاوتی در مورد  پیشگیری و درمان 
آن زده می شود، مثال گفته می شود ویتامین C به 
بیماران داده شود یا می گویند ویتامین D به روند 
درمان کمک می کند. برای بررسی صحت و سقم 
این مطالب به زودی دستورالعمل هایی برای عموم  
و همچنین برای بخش درمان می نویسیم. ما تیمی  
تشکیل دادیم که به صورت آنالین در مواردی که 
مشکل ایجاد می شود، گزارش  می کنیم تا استادان به  
اجماع برسند.  در مورد بهداشت مواد غذایی و اینکه 
چگونه سالمت مواد غذایی را در این شرایط حفظ 
کنیم، دستورالعملی به ویژه برای خرید مواد غذایی 

وجود دارد. افرادی که در میادین میوه و تره بار کار 
می کنند، حتما باید روپوش، ماسک و دستکش داشته 
باشند و روپوش و ماسک و دستکش را  روزانه 
تعویض یا ضدعفونی کنند. همچنین بسیار اهمیت 
دارد، با لباسی که در محیط کار هستند، به خانه 
نروند و لباس هایشان را در محیط کار بگذارند. هر 
روز بعد از شستن دست ها و ضدعفونی کردن آن، 
لباس های خانه را بپوشند و به خانه بروند. در مورد 
سالمت محصوالت پروتئینی باید یادآور شوم در 
وهله اول، گوشتی که می خریم باید خوب پخته شود 
زیرا ویروس در دمای باالی 70 درجه سانتی گراد 
از بین می رود. تخم مرغ عسلی یا نیمرو مصرف 
نشود و حتما پخته باشد بنابراین قبل از مصرف، 
گوشت و مواد پروتئینی را خوب بپزید. تخته و 
چاقوی خرد کردن مرغ و گوشت تفکیک شوند 
و اگر همزمان گوشت و مرغ خرید کرده اید، ابتدا 
مرغ را بشویید و تکه کنید. بعد چاقو و دستکش را 
تعویض کرده و بعد گوشت را خرد کنید. همچنین 
تخته گوشت و چاقوی مورد استفاده برای گوشت 
خام، جدا از تخته گوشت و چاقوی مورد استفاده 
برای مواد غذایی پخته باشد. حتما دست هایتان را 
در فواصل بین لمس مواد غذایی خام و پخته شده 
بشویید. پس از تماس با حیوانات یا محصوالتی 
که از حیوانات تهیه شده اند، دست هایتان را با آب 
و صابون حداقل به مدت 20 تا 30 ثانیه بشویید 
و به هیچ عنوان چشم، دهان و بینی تان را قبل از 
شستشوی درست لمس نکنید. سبزی و میوه هم 
به همان روش هایی که قبال گندزدایی می کردید، 
گندزدایی کنید. تمام مواد غذایی که خریداری 

می کنید قبل از مصرف بشویید.

پرسش های  از  یکی 
در  که  رایجی 
درباره  اخیر  روزهای 
جدید  کروناویروس 
مطرح می شود و نگرانی هایی برای مردم ایجاد کرده، این است که 
آیا این ویروس با روش هایی مانند فریز کردن یا حرارت دادن از 
بین می رود یا نه؟ به عبارت ساده تر، آیا مصرف کنندگان مواد غذایی 
می توانند مطمئن شوند اگر احیانا ویروسی روی ماده غذایی وجود 

داشت، با پختن یا فریز کردن از بین می رود یا نه؟ 
برای پاسخ ابتدا باید بدانید هرچند این بیماری به تازگی شیوع 
پیدا کرده و هنوز نتایج تحقیقات تکمیلی درباره مدت زنده ماندن 
کروناویروس جدید مشخص نشده، به طور کلی ویروس هایی شبیه 

کرونا می توانند نهایتا 48 ساعت در محیط آزاد زنده بمانند. 
به عبارت ساده تر، این ویروس مانند بسیاری از ویروس های دیگر 
باید یک سلول زنده به عنوان میزبان داشته باشد تا بتواند به زندگی 
خود ادامه دهد، در صورتی که محصوالت غذایی حاوی سلول 
زنده نیستند و این ویروس نمی تواند در صورت نشستن روی آنها 

بیشتر از چند ساعت زنده بماند.
نکته رضایت بخش در مورد این ویروس که می تواند تا حدی 
خیال مصرف کنندگان مواد غذایی را راحت کند، این است که 
کروناویروس در برابر گرما و سرمای شدید مقاوم نیست. به همین 
دلیل هم بسیار تاکید می شود در این روزها که با شیوع بیماری 
کرونا مواجه هستیم، از خوردن گوشت های نیم پز یا کباب شده و 
تخم مرغ نیم پز خودداری کنید و حتما این خوراکی ها را قبل از 
بپزید. پختن کامل محصوالت غذایی مانند فریز  مصرف کامال 
کردن آنها می تواند کروناویروس را از بین ببرد. خوشبختانه این 
ویروس نسبت به سرما مقاومتی ندارد و اگر ماده غذایی به مرحله 

انجماد برسد، ویروس موجود احتماال سریع از بین خواهد رفت.

پختن یا فریز کردن، کمیته کشوری تغذیه برای مبارزه با کرونا
کرونا را از بین می برد؟

پای صحبت های متخصصان حوزه غذا در پی شیوع بیماری 

ایمنی مواد غذایی و کرونا 
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 اما ممکن است هر روز مجبور 

باشیم برای خرید مایحتاج روزمره از خانه خارج شویم. نکته مهم تر اما مطالب گوناگونی 
است که در فضای مجازی مدام پخش می شود و صحت و سقم آن اصال مشخص 
نیست. هر روز مطالب زیادی در مورد نگهداری مواد غذایی، سالمت مواد غذایی و 
ایمنی آنها در برابر ویروس کرونا در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. این 

هفته قصد داریم به این موضوع مهم بپردازیم که تا زمانی که کرونا هست، هنگام خرید 
مواد غذایی، چگونه باید از سالمت آنها مطمئن باشیم یا اینکه در شرایطی که بحث 
همه گیری ویروس کرونا مطرح است، مواد غذایی در چه شرایطی باید نگهداری شوند 

و چگونه باید آنها را ضدعفونی کرد؟

 مهدیه 
آقازمانی 

با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور، یکی از مواردی 
که باید به آن توجه کنیم سالمت میوه و سبزی است که 
مردم به صورت روزانه مصرف می کنند. اولین توصیه من 
این است که مردم تحت هر شرایطی میوه بخورند ولی قبل 
از مصرف حتما پوست آن را بگیرند. میوه هایی که خریداری 
می شود، کیسه های پالستیکی که در آن میوه قرار داده شده را 
بالفاصله معدوم کنند و خود میوه باید خوب شسته شود. برای 
شستشوی میوه ها توصیه می شود، یک قطره مایع ظرفشویی 
و یک قطره وایتکس در یک ظرف بریزند و بعد مرکبات 
را داخل آن قرار دهید. مایع ظرفشویی به این علت استفاده 
می شود که کف کند و کشش سطحی آب را کاهش دهد. 
در مورد سیب حتما بعد از شستشو با آب پوستش را بگیرید. 
در مورد سبزیجات کار سخت تر است. اگر دست کارگر 
آلوده باشد به سبزی منتقل می شود. همان طور که می دانید 
ویروس کرونا سنگین است و از طریق قطرک هایی که افراد 
مبتال عطسه یا سرفه می کنند، منتقل می شود. این قطرک ها 
حداکثر یک متر بیشتر پرتاب نمی شوند ولی هرچه جلوی 
آنها باشد، اعم از میوه و سبزی را آلوده می کنند. اگر این 
قطرک ها روی سبزی بیفتد، گندزدایی سبزی سخت تر است 
زیرا سبزیجات پرز دارند، توصیه این است که سبزیجات 
در این مدت پخته مصرف شوند. در واقع با توجه به اینکه 
سبزیجات پرز  و دارای گل و الی دارند، اگر حاوی ویروس 

هم باشند با شستشو ویروس به راحتی از بین نمی رود بنابراین 
بهتر است در این زمان مصرف سبزیجات به ویژه سبزیجات 
برگی که موم هم دارند محدود شود یا پخته مصرف شوند.

آیا ویروس در زمان  این است که  موضوع مهم دیگر 
برداشت محصول یا کاشت می تواند سبزیجات و میوه ها را 
آلوده کند و به انسان منتقل شود؟ در این زمینه باید بگویم، 
ویروس انسانی وارد بافت گیاهی نمی شود و برعکس 
ویروس های گیاهی هم به انسان منتقل نمی شود، حتی 
اگر وارد میوه شود، میوه را آلوده نمی کند بنابراین داخل 
میوه ها سالم است و تنها نگرانی آلودگی سطحی هنگام 
برداشت میوه است که با شستشو از بین می رود.  نکته مهم 
در مورد کروناویروس این است که میوه و سبزیجات را 
در سطوح آلوده نگذارید و میوه و سبزی هایی که از بیرون 
خریداری می کنید داخل لگن تخلیه کنید و پالستیک ها 
را دور بریزید و داخل سینک نگذارید. میوه هایی مثل 
توت فرنگی را با یک قطره مایع ظرفشویی در یک ظرف 
پر از آب بشویید و بعد از آبکشی فراوان، به سرعت مصرف 
کنید. تا پیش از این برای ضدعفونی کردن میوه و سبزی از 
مایع ضدعفونی کننده میوه و سبزی استفاده می شد، این مایع 
همان پرکلرین است و در شرایط فعلی من توصیه می کنم 
به جای مایع ضدعفونی کننده میوه و سبزی، همان مایع 
ظرفشویی یا وایتکس استفاده شود که بیشتر کارایی دارد 
اما توصیه اکید این است که سبزیجات را از برنامه غذایی 
خود حذف نکنید زیرا ضرری که نخوردن سبزی برای بدن 
ایجاد می کند به راحتی قابل جبران نیست بنابراین بهتر است 

سبزیجات پخته بخورید که هیچ گونه آلودگی ندارند.

یکی از راه های مهم انتقال غیرمحسوس ویروس کرونا داخل 
منازل، نان های سنتی است. همان گونه که مطلع هستید در سطح 
کشور نان به دو صورت صنعتی و سنتی عرضه می شود. نان های 
صنعتی یا نان های حجیم در کارخانجات صنعتی تهیه و به بازار 
عرضه می شوند که طبیعتا از نظارت بیشتری درمورد تهیه مواد 
اولیه ای مثل میزان نمک، مایه خمیر و... )تحت شرایط بهداشتی( 
برخوردارند و پس از خرید این نوع نان ها با ضدعفونی کردن 
پالستیک آن یا دور انداختن پالستیک حمل آن می توان از 
آلوده نبودن نان به ویروس، اطمینان نسبی داشت اما نان های 
سنتی که در نانوایی های سنتی تهیه و عرضه می شوند، این 
روزها می توانند در صورت  رعایت نکردن نکات بهداشتی 
عامل انتقال بیماری باشند. وقتی خمیر تحت هر شرایطی تهیه 
شود، هنگامی که در تنور پخت قرار می گیرد هر گونه آلودگی 
ویروسی در آن از بین می رود و می توان گفت نانی که از تنور 
خارج می شود، عاری از آلودگی به ویروس کروناست اما 
نگرانی ها درمورد استفاده و خوردن این نان تازه و گرم، آغاز 
می شود. ویروس کرونا از راه های گوناگون می تواند به نان 
تازه از تنور درآمده، انتقال پیدا کند. مواردی مانند اینکه آیا 
نانوا و فروشنده از سالمت برخوردار هستند و ناقل ویروس 
نیستند؟ آیا محلی که برای خنک شدن نان ها استفاده می کنیم 
عاری از ویروس است؟ آیا رد و بدل کردن پول باعث آلودگی 
نان می شود؟ آیا دادن کارت بانکی به فروشنده و وارد کردن 
رمز در دستگاه کارتخوان باعث آلودگی دست ها و متعاقب 
آن آلودگی نان ها می شود؟ آیا با استفاده از پالستیک برای 

انتقال نان به منزل، ویروس را هم انتقال می دهیم؟ نگرانی هایی 
هستند که باید در شرایط فعلی مورد توجه قرار بگیرند. به 
عالوه، اگر نان آلوده شود، نمی توان مانند سایر مواد غذایی 
دیگر آن را شست یا ضدعفونی کرد و خیلی غیرمحسوس، 
ویروس داخل خانه خواهد شد. این شرایط باعث شده نکات 
ویژه ای را در مورد نحوه مصرف نان گرم سنتی در این روزها 
ارائه کنیم که توجه به آنها اهمیت زیادی دارد. در صورت 
وجود افراد شاغل در نانوایی ها که مشکوک به ناقل بودن یا 
عالئم بیماری هستند، مراتب را به مراجع ذیربط اطالع دهید. 
از منتظر ماندن در واحدهای نانوایی و پهن کردن نان برای 
خنک شدن در میز نانوایی جدا خودداری کنید، از بریدن و 
خرد کردن نان توسط چاقو و برس های عمومی که معموال 
در نانوایی ها وجود دارد، بپرهیزید، اگر از نایلون برای حمل 
نان به منزل استفاده کرده اید آن را داخل خانه نبرید و پس از 
خارج کردن نان، آن را دور بیندازید. همان طور که می دانید 
نان قابلیت شستشو و ضدعفونی کردن ندارد و درجه حرارت 
پایین حتی فریز کردن در فریزر، ویروس های موجود در نان 
را از بین نمی برد. با توجه به نکات مهمی که به آنها اشاره 
شد، تنها راه اطمینان از اینکه نان بدون آلودگی است، حرارت 
دادن دوباره آن در منزل قبل از مصرف است. این حرارت 
دادن به طریق مختلف می تواند انجام شود، استفاده از فر و 
توسترهای برقی و گازی، مایکروویو و در صورت دسترسی 
نداشتن به موارد فوق استفاده از ماهیتابه و قابلمه برای حرارت 

دادن و گرم کردن نان توصیه می شود.
در آخر، با توجه به خطر جدی انتقال ویروس کرونا از طریق 
نان از عموم شهروندان می خواهم  نکات ایمنی مطرح شده 
را جدی بگیرند و حتما هنگام مصرف نان از سالم بودن و 

آلوده نبودن آن اطمینان حاصل کنند.

سبزیجات پخته مصرف کنید 

نان های سنتی را دوباره حرارت بدهید!

توصیه اکید 
این است که 

سبزیجات 
را از برنامه 
غذایی خود 

حذف نکنید 
زیرا ضرری 
که نخوردن 
سبزی برای 
بدن ایجاد 

می کند 
به راحتی 

قابل جبران 
نیست 

بنابراین 
بهتر است 
سبزیجات 

پخته بخورید 
که هیچ گونه 

آلودگی ندارد     
-دکتر یداللهی

  دکتر مجید حسن قمی
  دکتر مینو محرزنایب رئیس انجمن تغذیه ایران  

فوق تخصص بیماری های 
عفونی و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی  

 دکتر عباس یداللهی
متخصص اصالح نباتات و بیوتکنولوژی و 

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر جالل الدین میرزای رزاز
متخصص تغذیه و رئیس انستیتو 

تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ایران

شماره هفتصدوچهل وپنج  پانزده اسفند نودوهشت6 ویژه کروناویروس



31 ماه دسامبر 2019 میالدی، خوشه  ا ی از موارد عفونت شدید تنفسی 
در شهر ووهان، استان هوبای، کشور چین گزارش شد.  ابتدا بر اساس 
مشاهدات این گونه به نظر می رسید که برخی بیماران تاریخچه حضور یا 
کار در بازار عمده  فروش ماهی و غذاهای دریایی را دارند. بازار مذکور 
بالفاصله در روز اول ژانویه 2020 تعطیل شد و اقدامات سالمت محیط و 
گندزدایی در آنجا به طور کامل انجام گرفت. چند روز پس از رد تشخیص 
آنفلوانزای فصلی، آنفلوانزای پرندگان، آدنوویروس، کروناویروس سارس، 
کروناویروس مرس و سایر عوامل بیماری زای دیگر، در 9 ژانویه 2020 
ویروسی به عنوان عامل بیماری در 15 نفر از 59 بیمار بستری اعالم و 
باعث نگرانی زیادی شد؛ یک کروناویروس جدید که 70 درصد قرابت 

ژنتیکی با سارس دارد و در زیرگونه Sarbecovirus قرار می گیرد.

در حال حاضر این ویروس را به اختصار nCoV-2019 نامگذاری موقت 
کرده اند تا اطالعات بیشتر به دست بیاید. در 11 ژانویه 2020 اولین مورد 
فوت ناشی از این ویروس در چین گزارش شد و گزارش موارد مثبت نیز از 
کشورهای دیگر مانند تایلند، ژاپن، کره جنوبی و آمریکا تا 20 ژانویه 2020 و 
انتقال فرد به فرد به کادر درمانی نیز شرایط را پیچیده تر کرد. حاصل این همه گیری 
بزرگ، پر شدن تخت های بیمارستانی، خستگی مفرط تیم های درمانی، کمبود 
شدید وسایل حفاظت فردی، ابتالی کارکنان بیمارستان، کمبود نیروی انسانی 
و گسترش بیماری و نگرانی در شهر های مختلف چین و برخی کشور های 
جهان بود. برای مدیریت درست این همه گیری و ارائه خدمات ایمن و موثر، 
ضروری است آمادگی کافی در بیمارستان ها برای مدیریت خدمات بالینی وجود 
داشته باشد و تمامی کارکنان به رعایت این شیوه نامه اهتمام ورزند. بدیهی است 
بسیاری از اقدامات تشخیصی و کنترل عفونتی توصیه شده برای این بیماری در 
حال حاضر تا حدودی مشابه دستورالعمل کروناویروس مرس است بنابراین 
اجرای آن را تسهیل می کند. این بیماری جدید  قابل انتقال از حیوان به انسان 
است  اما هنوز راه های انتقال، مخازن حیوانی، راه های پیشگیری و تظاهرات 
دقیق بالینی آن مشخص نشده  و نیاز به مطالعات بیشتر دارد. همچنین هنوز 
واکسن و درمان مناسب برای nCoV وجود ندارد بنابراین داشتن ظن بالینی 
باال و پرسش از شرح حال سفر و تماس از بیماران تب دار و بیماران دارای 
عالئم تنفسی نقش بسیار مهمی در برنامه پیشگیری و کنترل این بیماری دارد.

 
مراقبت

اهداف مراقبت
1. تعیین موارد قطعی کروناویروس جدید )اعم از تک گیر یا خوشه ای( و 

شناسایی هر گونه شواهدی مبنی بر انتقال فرد به فرد تشدیدشده یا پایدار
2.  تعیین عوامل خطر و نواحی جغرافیایی پرخطر عفونت کروناویروس جدید

در صورت وجود شرایط ذیل، ضروری است بررسی های بالینی و اپیدمیولوژیکی 
بیشتری برای دستیابی اهداف ذیل انجام پذیرد:

1. تعیین مشخصات بالینی بیماری، مانند دوره کمون، طیف عالئم و نشانه ها، 
چگونگی سیر بالینی بیماری

2.  تعیین مشخصات اپیدمیولوژی کروناویروس جدید، مانند تعیین راه های 
انتقال و تماس هایی که پرخطر محسوب می شود و انتقال دهنده بیماری هستند، 

عوامل خطر ابتال، میزان حمله ثانویه بیماری

تعریف موارد بیماری برای نظام مراقبت
مورد مشکوک )مورد مشکوک موردی است که باید نمونه گیری شود و 

بررسی های بیشتری درمورد آن انجام پذیرد(
فرد مبتال به پنومونی )بیماری شدید تنفسی تب دار سارس به دلیل تب، سرفه 
و تنگی نفس نیازمند بستری در بیمارستان است و عامل بیماری زای دیگری  
برای توجیه عالئم بیماری وی متصور نیست که حداقل یکی از مشخصات 

ذیل را دارد:
الف-  سابقه سفر به کشور چین، در عرض 14 روز قبل از شروع عالئم بیماری

ب- به 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 و با تایید فوکال پوینت دانشگاه(

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( 2( با مورد قطعی و 
nCoV - 2019 عالمت دار بیماری

 nCoV - 2019 ب- مراقبت مستقیم از بیمار مبتال به سارس ناشی از
)محتمل/ قطعی(

تبصره: پزشکان در مورد تظاهرات غیرتنفسی و غیرمعمول بیماری در افراد با 
نقص ایمنی باید هوشیار باشند.

 
کنترل عفونت

nCoV اصول کنترل عفونت در ارائه خدمات بالینی به بیماران مشکوک
راهکارهای کنترل عفونت برای پیشگیری و محدودسازی گسترش بیماری 

در مراکز درمانی به این شرح است:
 ظن بالینی باال، تشخیص زودهنگام و کنترل عفونت در منبع احتمالی

 به کار گیری احتیاطات استاندارد برای همه بیماران
 بهره گیری از اقدامات احتیاطی بیشتر )تماسی، قطره ای، و هوا برد در صورت 

اقدامات ایجاد کننده ذرات آئروسول) در موارد مشکوک(
 اقدامات کنترل عفونتی مدیریتی 

 اقدامات کنترل عفونتی مهندسی و محیطی 

ظن بالینی باال و تشخیص زودهنگام
تریاژ عفونی شامل ظن بالینی باال و تشخیص اولیه به موقع و قراردادن بیماران 

مشکوک در فضای امن جدا از سایر بیماران است.
 بخش مهمی از برخورد بالینی جداسازی بیماران مشکوک به nCoV است. 
مراکز درمانی باید هنگام موارد مشکوک برای تسهیل شناسایی، به این موضوعات 

توجه کنند:
 درخواست از کادر درمانی برای داشتن ظن بالینی باال

 استفاده از پرسشنامه های غربالگری
 استفاده از پوستر ها و عالئم هشدار دهنده برای بیماران دارای عالمت برای 
استفاده از ماسک )ترویج بهداشت تنفسی و رعایت موازین کنترل عفونت 
و همچنین هدایت کردن بیمار به سمت یادآوری سابقه سفر و تماس های 

خود به کادر درمانی

 IPC  پیاده سازی سریع موازین پیشگیری و کنترل عفونت
موازین کنترل عفونت بخش اساسی و جزء ذاتی ارائه خدمات درمانی به 
بیماران است و از بدو ورود بیمار به بیمارستان باید مد نظر قرارگیرد. احتیاطات 
استاندارد باید همیشه و برای همه بیماران و در تمام نقاط ارائه خدمات سالمت 

در بیمارستان مورد تاکید و توجه باشد.
احتیاطات استاندارد شامل بهداشت دست، استفاده از وسایل حفاظت فردی 
در صورت لزوم )برمبنای ارزیابی خطر( جهت پیشگیری از تماس با ترشحات، 
مخاط و پوست آسیب دیده بیماران، بهداشت سطوح و پسماندها، تزریق ایمن، 
آداب تنفسی، تمیز کردن وضدعفونی ابزار طبی و بهداشت منسوجات و ملحفه 

مورد استفاده بیمار است.

به کار گیری احتیاطات استاندارد برای همه بیماران
احتیاطات استاندارد شامل بهداشت تنفسی و دست، پیشگیری از آسیب با 
سوزن و اشیای نوک تیز، مدیریت ایمن پسماندها، سالمت و تمیز نگه داشتن 
محیط و استریل کردن وسایل و ملحفه بیمار، استفاده از وسایل حفاظت فردی 
PPE  بر اساس ارزیابی خطر بالینی است و توسط کادر درمانی از احتیاطات 

تنفسی ذیل اطمینان حاصل شود:
 در صورتی که بیمار مشکوک به nCoV می تواند ماسک را تحمل کند، 

یک عدد ماسک طبی به او داده شود.
 دهان و بینی در زمان عطسه و سرفه پوشانده شود )با دستمال یا بخش 

باالیی آستین لباس(
 رعایت شستشو و بهداشت دست، بعد از تماس دست ها با ترشحات تنفسی

استفاده از وسایل حفاظت فردی: استفاده از وسایل حفاظت فردی در زمان 
ضرورت و به روش درست  کنار رعایت بهداشت دست، نقش مهمی در 
جلوگیری از گسترش بیماری دارد. اثربخشی  آن زمانی است که وسایل حفاظت 
فردی مناسب، در اندازه و کیفیت مناسب، در دسترس کادر بهداشتی- درمانی 
باشد و کارکنان برای استفاده درست از آنها آموزش کافی دیده و تمرین 
کرده باشند و از سایر رفتارهای بهداشتی دیگر نیز در محیط کار تبعیت کنند.

تمیز بودن و گندزدایی سطوح و محیط کار، از نظر صحت و همیشگی بودن 
فرایند باید ارزیابی شود. تمیز نگه داشتن سطوح با آب و مواد شوینده و 
گندزدایی با مواد گندزدای بیمارستانی مورد تایید از اقدامات مهم احتیاطات 
استاندارد است. موازین بهداشتی در رختشوی خانه ، ظروف مورد استفاده در 
تهیه و توزیع غذا و مدیریت پسماندهای بیمارستانی باید طبق دستورالعمل های 

ابالغ شده رعایت شوند.

اقدامات احتیاطی بیشتر )تماسی، قطره ای(
الف- احتیاطات تماسی و قطره  ا ی در تماس با مورد مشکوک کروناویروس 

:nCoV جدید
 عالوه بر احتیاطات استاندارد، همه افراد اعم از اعضای خانواده، مالقات کنندگان 
با بیمار و کادر بهداشتی درمانی بیمارستان، برای تماس با بیمار مشکوک به 

کروناویروس جدید باید احتیاطات تماسی و قطره  ا ی را رعایت کنند.
 بیمار در یک اتاق انفرادی با تهویه مناسب بستری شود. اتاق های بخش های 
عمومی که تهویه طبیعی دارند باید هوای اتاق 160 لیتر در هر ثانیه به ازای 

هر بیمار تهویه شود.
 زمانی که اتاق انفرادی در دسترس نیست، می توان بیماران مشکوک به 
nCoV را در یک اتاق کنار هم با رعایت احتیاطات استاندارد به صورت 

کو هورت بستری کرد.
 تخت های بیماران حداقل یک متر از هم فاصله داشته باشد.

 اگر امکان دارد کادر درمانی که از بیمار nCoV مراقبت می کنند، از مراقبت 
سایر بیماران معاف شوند تا از انتقال عفونت از بیمار مشکوک به سایر بیماران 

)در صورت خطای احتمالی ناخواسته در کنترل عفونت( جلوگیری شود.
 از ماسک طبی استفاده شود.

 از محافظ چشم و صورت استفاده شود )عینک، محافظ صورت و...(
 از گان آستین بلند غیراستریل تمیز و ضدآب استفاده شود )ضرورتی بر 

استریل بودن گان نیست و تمیز بودن کفایت می کند(.
 از دستکش استفاده شود.

 وسایلی که برای بیمار استفاده می شود )دستگاه فشار خون، استتوسکوپ 
و...( انحصاری برای خود بیمار باشد. در صورتی که الزم است وسیله  ا ی برای 
بیماران دیگر نیز استفاده شود، باید تمیز و ضدعفونی )الکل اتیل 70 درصد( شود.
 در صورت احتمال آلودگی دست ها، از لمس چشم، بینی و دهان خودداری شود.

 بیمار نباید از اتاق بستری خارج شود، مگر ضرورت بالینی داشته باشد. 
در صورت امکان از انواع پرتابل دستگاه رادیولوژی یا سایر ابزار تشخیصی 
استفاده شود. بیمار قبل از خروج از اتاق باید از ماسک طبی استفاده کند. 
برای جابجایی های ضروری بالینی تشخیصی، باید با واحد مقصد هماهنگ 
کرد تا آمادگی های الزم را فراهم کنند. زمان و مسیر خروج بیمار تا مقصد 
باید به گونه  ا ی هماهنگ شود تا خطری برای سایر بیماران، کادر بیمارستان و 

مالقات کننده های حاضر در بیمارستان ایجاد نشود.
 کادر بیمارستانی که همراه بیمار مشکوک به nCoV در خارج از اتاق 
است، باید از وسایل حفاظت فردی  مناسب، همان گونه که ذکر شد، استفاده 

کرده و بهداشت دست را به دقت رعایت کند.
 به طور منظم و همیشگی، سطوحی که بیمار لمس می کند باید تمیز و 

گندزدایی شود.
 nCoV ضمن ثبت اسامی افرادی که به اتاق بستری بیمار مشکوک به 
وارد می شوند، باید تالش کرد تعداد مالقات کنندگان و کارکنانی که وارد اتاق 

می شوند به حداقل ممکن تقلیل یابد.
ب- اقدامات تولید کننده آئروسول و احتیاطات هوابرد 

تراشه،  لوله  تراشه، خروج  لوله  )تعبیه  درمانی  تشخیصی  اقدامات  برخی 
برونکوسکوپی، احیای قلبی- ریوی، تهویه دستی کمکی قبل از انتوباسیون(، 
تراکئوتومی و تهویه کمکی غیرتهاجمی می توانند منجر به ایجاد آئروسول شوند 

و خطر انتقال هوابرد کروناویروس ها را به دنبال دارند.
کارکنانی که در زمان انجام اقدامات تولید کننده آئروسول در اتاق حضور دارند 

باید به موارد ذیل توجه کنند:
 از ماسک N95 مورد تایید NIOSH )معادل FFP2 اروپا( با اندازه 
مناسب صورت خود استفاده کنند و حتما بعد از پوشیدن ماسک از عدم نشت 
هوا با انجام مانور fit test یا seal-check  مطمئن شوند. ریش های بلند به 

دلیل ممانعت در ثابت شدن ماسک، می تواند کارایی ماسک را کاهش دهد.
 محافظت از چشم ها )پوشیدن عینک یا محافظ صورت(

 گان و دستکش بلند تمیز )استریل( پوشیده شوند.
 اگر گان مقاوم در برابر مایعات )ضدآب( نیست، در زمان انجام اقداماتی 
که امکان تماس با حجم فراوانی از ترشحات بدن وجود دارد، از یک آپرون 

ضدآب روی گان استفاده شود.
 اقدام تولید کننده آئروسول در یک اتاق با تهویه کافی انجام شود )به عنوان 
مثال تهویه طبیعی با 160 لیتر در ثانیه به ازای هر بیمار یا فشار منفی با تعویض 
هوای اتاق حداقل 12 بار در ساعت( و جهت جریان هوا باید تحت کنترل باشد.

 تعداد افراد حاضر در اتاق، باید به حداقل ممکن برسد.

اقدامات کنترل عفونتی مدیریتی
 سیاست ها و اقدامات مدیریتی به این مفهوم است که زیرساخت و ابزار 
الزم برای رعایت موازین کنترل عفونت باید از پیش فراهم شده باشد و 
کادر بیمارستانی در این مورد آموزش الزم را دیده باشند، کسانی که خدمات 
و مراقبت بالینی برای بیمار nCoV انجام می دهند، اعم از افراد خانواده یا 
کادر بیمارستانی آموزش دیده باشند، دسترسی به آزمایشگاه تشخیصی برای 
تشخیص قطعی، تسهیالت یادآور برای ظن بالینی باال و شک اولیه بالینی 
فراهم باشد )پوستر یادآور در محل ارائه خدمت در معرض دید ارائه دهندگان 
خدمت باشد(، از ازدحام جمعیت در تمامی فضاهای که بیماران و همراهان 
دریافت کننده خدمت حضور دارند به ویژه در فضای اورژانس جلوگیری شده 

باشد، فضای انتظار و بستری مناسب جداگانه برای بیماران عالمت دار مشکوک 
کروناویروس در نظر گرفته شده باشد و نسبت کادردرمانی به تعداد بیماران 
مناسب باشد )ترجیحا روش تقسیم کار بین کادر پرستاری؛روش موردی باشد، 
تهیه برنامه شیفت نیروهای جایگزین در شرایط اضطراری الزم است، وسایل 
مناسب به تعداد کافی در دسترس قرار داشته باشد، سیاست و ابزار الزم برای 
اجرای کنترل عفونت در تمام بخش ها و نقاط بیمارستان وجود داشته باشد، 
نظام مراقبت بیماری حاد تنفسی کادر بیمارستانی وجود داشته باشد و اهمیت 
مراجعه به پزشک و ثبت و گزارش در صورت ابتال به بیماری تنفسی در 
بیمارستان میان کارکنان بیمارستانی مشخص شده باشد، میزان تبعیت کادر 
درمان از دستورالعمل ها سنجیده شده و تحت نظر باشد و مکانیسم هایی برای 

ارتقای شرایط و رفع چالش ها موجود باشد.

اقدامات کنترل عفونتی  مهندسی و محیطی
 تهویه : محیطی مناسب و مطلوب تمامی بخش ها و واحد های درمانی و 
تمیزی و پاک سازی مطلوب محیطی از عوامل کلیدی و زیرساختی در کاهش 

انتقال عوامل پاتوژن بیماری است.
 جداسازی تخت های بستری حداقل به میزان 1 متر از یکدیگر در خصوص 

بستری بیمار مشکوک عفونت از الزامات است.

تا چه زمانی رعایت احتیاطات تماسی و قطره  ا ی برای بیمار مشکوک 
کروناویروس جدید 2019 ضروری است؟

احتیاطات استاندارد در تمام زمان ها باید رعایت شود. احتیاطات اضافه بر آن 
)تماسی و قطره ای( تا زمانی که بیمار بدون عالمت نشده باید ادامه یابد. اطالعات 
بیشتر در مورد راه های انتقال بیماری باید در هفته ها و ماه های آینده به دست 
برسد تا بتوان در مورد طول دوره احتیاطات اضافه با دقت بیشتری نظر داد.

مواد مصرفی )شستشو، ضدعفونی و گندزدایی(
نکات مهم در مورد مواد مصرفی )شستشو، ضدعفونی و گندزدایی( در اجرای 

موازین کنترل عفونت به شرح ذیل است:
1. پیشنهاد می شود شستشوی دست ها با آب و صابون  یا استفاده از فراورده های 
ضدعفونی کننده دست بر پایه  الکل )فرموالسیون های پیشنهاد شده توسط 
سازمان بهداشت جهانی یا محصوالت به ثبت رسیده  دارای کد IRC مندرج 
در وب سایت سازمان غذا و دارو، لینک مواد و تجهیزات حوزه  کنترل عفونت 
بر اساس اصول 11گانه پروتکل ابالغ شده توسط سازمان غذا و دارو  برای 
استفاده توسط بیماران و تمام  افراد و کارکنان دخیل در امر درمان انجام پذیرد.
 ضدعفونی دست بر پایه اتانول 80 درصد، گلیسرول 1/45 درصد  مرطوب کننده 
و پر اکسید هیدروژن 125 هزارم درصد برای حذف اسپور باکتری هاست. 
فرمول ساخت به این صورت است که در فالسک مدرج 1 لیتری 833/3 
میلی لیتر اتانول 96 درصد، 41/7 میلی لیتر پراکسید هیدروژن 3 درصد و 14/5 
میلی 12 لیتر گلیسرول 98 درصد را با آب مقطر یا آب جوشیده سردشده به 

حجم 1 لیتر برسانید و محتویات فالسک به آرامی مخلوط شود .
 ضدعفونی دست بر پایه ایزوپروپیل الکل 75 درصد، گلیسرول 1/45 
درصد به عنوان مرطوب کننده و پراکسید هیدروژن 125 هزارم درصد برای 
حذف اسپور باکتری هاست. فرمول ساخت به این صورت است که در یک 
فالسک مدرج 1 لیتری 751/5 میلی لیتر ایزوپروپیل الکل با خلوص 99/8 
درصد، 41/7 میلی لیتر پراکسید هیدروژن 3 درصد و 14/5 میلی لیتر گلیسرول 
98 درصد را با آب مقطر یا آب جوشیده سردشده به حجم 1 لیتر برسانید و 

محتویات فالسک به آرامی مخلوط شود .
2 . با توجه به آلوده شدن محیط اطراف بیماران به وسیله ترشحات تنفسی 
و سطوح دارای تماس مداوم و مکرر با دست های بیمار در مراکز درمانی و 
بهداشتی، اورژانس ها، آمبوالنس ها و سایر مکان هایی که بیماران در آنجا نگهداری 
می شوند، استفاده از ضدعفونی کننده های سطح متوسط بر پایه  آب، الکل یا 
هیپوکلریت** سدیم 1 درصد )حدود ppm 500 ) بر مبنای محصوالت به 

ثبت رسیده در سازمان غذا و دارو توصیه  می شود.
* 99 حجم آب + یک حجم هیپوکلریت سدیم 25 / 5 درصد)بلیچ 5 درصد(
3 . استفاده از ضدعفونی کننده های سطح باال توصیه نمی شود )به استثنای موارد 
درگیری همزمان بیمار با اسپور باکتری ها از جمله کلستریدیوم دیفیسیل و 

همچنین در موارد مشاهده شده با آلودگی های بیوتروریسم(

حالت های بالینی بیماران nCoV-2019 و مداخالت مرتبط
کرونا ویروس جدید 2019 در اغلب بیماران به شکل یک بیماری تنفسی بدون 
عارضه تظاهر می یابد و در برخی بیماران می تواند به شکل عوارض ریوی 
)پنومونی خفیف، پنومونی شدید، نارسایی حاد تنفسی(، شوک سپتیک ظاهر 
شده و در موارد معدودی منجر به فوت بیمار شود. اغلب بیماران فوت شده از 
گروه سالمندان و بیماران مبتال به نقص ایمنی بوده اند. در جدول ذیل حاالت 
مختلف بالینی و مداخالت ضروری و کلیدی در هر یک به صورت خالصه 

یادآوری شده است.

حاالت بالینی ، توضیحات حالت و مداخالت ضروری مرتبط
بیماری بدون عارضه 

 توجه شود که بیمار دارای عفونت حاد تنفسی فوقانی بدون عارضه )بدون 
نشانه های شوک،سپسیس، دهیدراتاسیون و تنگی نفس(، ممکن است گاهی 
بدون تب، سرفه، گلودرد، احتقان بینی، بی حالی، سردرد یا درد عضالنی باشد.
 و بیماران دارای نقص ایمنی ممکن است با عالئم غیراختصاصی آتیپیک 

مراجعه کنند. 
 تعیین تکلیف، ترخیص بیمار

 آموزش بیمار و خانواده در ارتباط با نحوه مراقبت و الگوی پیگیری مجدد
 ثبت مشخصات بیمار در فرم تجمیعی و اطالع

به رابط کنترل عفونت بیمارستانی در شیفت برای هماهنگی با کارشناس 
بیماری های شبکه بهداشت

پنومونی خفیف
 بالغان مبتال به پنومونی که نشانه های پنومونی شدید را ندارد.

COVID-19  دستورالعمل کشوری
)شامل مراقبت، کنترل عفونت و مواد ضدعفونی کننده، تشخیص آزمایشگاه، درمان و ارجاع بیماران مشکوک، محتمل و قطعی و توصیه های سالمت محیط و کار(

2019-nCoV جدول موازین کنترل عفونت در برخورد با بیمار مشکوک به

به بیمار مشکوک به nCoV-2019 یک ماسک طبی داده شده و بیمار به فضایی جداگانه هدایت شود )ترجیحا در زمان تریاژ
اتاق ایزوله با در بسته )بین بیمار با سایر بیماران حداقل یک متر فاصله وجود داشته باشد. به بیمار تاکید شود هنگام 
سرفه یا عطسه از دستمال استفاده کرده یا در بخش باالیی آرنج سرفه یا عطسه کند. در صورت آلوده شدن دست با 

ترشحات تنفسی، باید دست ها را سریع بشوید.

هرکدام از کادر ارائه دهنده خدمت، در صورتی که در فاصله یک تا دو متر از بیمار ارائه خدمت  می دهد، باید از ماسک احتیاطات قطره ای
طبی استفاده کند. بیمار در اتاق انفرادی قرار داده شود )یا اگر امکان اختصاص یک اتاق به این بیماران نبود، ناچار با سایر 

بیماران مشکوک به nCoV-2019 در یک اتاق مشترک قرار گیرند و بین ایشان فاصله گذاری )حداقل یک متر جهت 
پیشگیری از انتقال بیماری رعایت شود( در صورتی که کادر درمانی در حال ارائه خدمت به بیماری هستند که دارای عالئم 

تنفسی )سرفه، عطسه( است باید از عینک یا محافظ صورت استفاده کنند. در صورتی که بیمار از اتاق خارج می شود حتما از 
ماسک طبی استفاده کند اما تا جایی که امکان دارد و ضرورت بالینی ندارد سعی شود بیمار از اتاق بیرون برده نشود.

برای پیشگیری از تماس مستقیم و غیرمستقیم با ترشحات عفونی باید احتیاطات قطره  ا ی و تماسی رعایت شود. به احتیاطات تماسی
عنوان مثال پرهیز از تماس با ماسک اکسیژن بیماران. هنگام ورود به اتاق بیماران مشکوک به nCoV  باید از 

ماسک، دستکش، عینک و گان ضدآب یا پیش بند پالستیکی استفاده کرد. در صورت امکان از وسایل معاینه و طبی 
یکبار مصرف و انحصاری برای بیمار استفاده شود و در صورتی که ضرورت شود که وسیله مورد نظر برای سایر 
بیماران نیز استفاده شود باید تمیز و ضدعفونی شود. کادر درمان باید از لمس چشم و بینی و دهان با دست آلوده 
به ویژه با دستکش آلوده خودداری کنند. از آلوده کردن سطوحی که در تماس مستقیم با بیمار نیستند، مانند کلید 

برق، دستگیره اتاق و... خودداری شود. اتاق باید تهویه مناسب داشته باشد. از جابجایی و خروج بیمار از اتاق باید 
خودداری کرد، مگر ضرورت بالینی ایجاد شود.  بهداشت دست هم مورد تاکید است.

کادر درمانی که اقدامات تولید کننده آئروسول برای بیمار انجام می دهند باید از وسایل محافظ PPE مناسب استفاده کنند ) احتیاطات هوابرد
دستکش، گان با آستین بلند، محافظ چشم و صورت، ماسک N95 با اندازه مناسب صورت و ترجیحا از اتاق جداگانه انفرادی 
برای انجام اقدامات تولید کننده آئروسل استفاده شود.  تهویه اتاق به صورت فشار منفی و تهویه 12 بار در ساعت باشد یا در 
صورتی که تهویه طبیعی باشد باید 160 لیتر در ثانیه به ازای هر بیمار باشد. در زمان انجام اقدامات تولید کننده آئروسل باید 
افراد غیرضروری در اتاق حضور نداشته باشند. بیماران اینتوبه شده نیز باید در اتاق جداگانه با فشار منفی و تهویه 12 بار در 

ساعت بستری باشند یا در صورتی که تهویه طبیعی باشد باید 160 لیتر در ثانیه به ازای هر بیمار هوای اتاق تعویض شود.
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 کودک مبتال به پنومونی غیرشدید که دارای سرفه یا دشواری خفیف تنفس  
همراه تنفس سریع باشد )بدون نشانه های پنومونی شدید(

تنفس سریع: زیر 2ماه )بیشتر از 60 تنفس در دقیقه(، 2ماه تا 11 ماه )بیشتر 
از 50 تنفس در دقیقه(، یک سالگی تا 5سالگی )بیشتر از 40 تنفس در دقیقه(  
بستری در بخش های بیمارستان با رعایت ایزوالسیون و احتیاطات قطره  ا ی 
و تماسی )در صورت موارد ایجاد آئروسل، احتیاطات هوا برد رعایت شود(

مطابق  مرتبط(  )در فصل  آنفلوانزا  و  آنتی باکتریال  دارویی  درمان های   
دستورالعمل حاضر

 ویزیت روزانه بیماران و پوشش خدمات مشاوره های اورژانس مورد نیاز 
و ارزیابی از نظرپیشرفت بیماری یا پاسخ به درمان

 بررسی اطرافیان بیمار از نظر احتمال وجود پنومونی توسط تیم معاونت بهداشت

پنومونی شدید
جوانان و بالغان: تب یا نشانه های بالینی مطرح کننده عفونت تنفسی، همراه یکی 
از نشانه های: سرعت تنفس بیشتر از 30 بار در دقیقه، دیسترس تنفسی شدید، 
یا SpO2 کمتر از 90 درصد در هوای اتاق کودک دارای سرفه یا دشواری 
تنفس همراه یکی از : سیانوز مرکزی یا SpO2 کمتر از 90درصد، دیسترس 
شدید تنفسی )نفس نفس زدن یا تورفتگی شدید قفسه صدری هنگام تنفسی) 
نشانه های دال بر پنومونی به همراه عالئم خطر عمومی مانند ناتوانی در شیر 
خوردن یا نوشیدن، بی حالی شدید یا کاهش سطح هوشیاری، یا تشنج( سایر 
نشانه های پنومونی که ممکن است وجود داشته باشد شامل تورفتگی قفسه 
صدری هنگام تنفس، تنفس سریع {زیر 2ماه )بیشتر از 60 تنفس در دقیقه(، 2 
ماه تا 11 ماه )بیشتر از 50 تنفس در دقیقه(، یک سالگی تا 5 سالگی )بیشتر از 
40 تنفس در دقیقه( تشخیص پنومونی شدید بالینی است و انجام رادیولوژی 

برای رد کردن عوارض کمک کننده است. 

درمان
  درمان های دارویی

  درمان حمایتی زودهنگام و پایش بیمار
ARDS مدیریت نارسایی تنفسی  هایپوکسمیک و نشانگان  

مدیریت شوک سپتیک
درمان های اختصاصی ضدکروناویروس و تحقیقات بالینی

 در حال حاضر تحقیق بالینی تصادفی مناسبی برای انتخاب درمان ضدویروس 
اختصاصی برای این کروناویروس جدید وجود ندارد .

درمان های بدون تاییدیه تنها در قالب تحقیقات دارای مجوز حقوقی و پایش 
بالینی شدید سختگیرانه و بر اساس چارچوب پایش استفاده اضطراری از 

مداخالت بدون تاییدیه انجام شود.

موضوعات ویژه خانم های باردار
خانم های باردار مشکوک به ابتال به کروناویروس جدید 2019 )یا موارد قطعی 
دارای عفونت تاییدشده( باید مطابق درمان های سایر افراد تحت درمان حمایتی 

قرار گیرند و تطبیق درمان با فیزیولوژی بارداری نیز مدنظر باشد.
استفاده از درمان های تحقیقی خارج از مطالعات تحقیقاتی باید صرفا بر اساس 
سنجش سود و زیان درمان و بی خطر بودن برای جنین و مفید بودن بالقوه 
برای سالمت مادر انجام شوند )با کسب مشوره از متخصص زنان و کمیته 

اخالق دانشگاه(
تصمیم به ختم بارداری و زایمان اضطراری کار دشواری است و به عوامل 
متعددی مثل سن بارداری، شرایط مادر و پایدار بودن جنین بستگی دارد. 
ضروری است در صورت امکان مشاوره با متخصص زنان، نوزادان و بیهوشی 

و مراقبت های ویژه قبل از این تصمیم انجام شود )باتوجه به شرایط مادر(

انتقال بین مراکز درمانی
 EMS توسط EOC که با هماهنگی nCoV-2019 1 - بیماران مشکوک به
از سطوح درمانی اول، فرودگاه ها و پایانه های مرزی به نزدیک ترین بیمارستان 
تعیین شده واجد متخصص مقیم بخش اورژانس/عفونی ارجاع شده اند، بدون 
توقف در واحد تریاژ به اتاق ایزوله اورژانس منتقل شوند تا از تردد و تاخیر 
غیرضروری در بخش اورژانس پیشگیری شود. پس از ارزیابی کامل بالینی 
تعیین تکلیف بیمار برای ترخیص، بستری در بیمارستان یا ارجاع به سطح 

باالتر درمانی مشخص می  شود.
2 - با توجه به محدودیت تخت های ایزوله و ویژه در مراکز ریفرال، هرگونه 
اعزام با رعایت اندیکاسیون بستری و تایید متخصص مقیم عفونی و با هماهنگی 

ستاد هدایت بیماران دانشگاه انجام گیرد.
3 - در صورت وجود هرگونه ابهام در زمینه لزوم اعزام و تعیین سطح بیمارستان، 
پزشک معالج با مشارکت اجرایی سوپروایزر بیمارستان مبداء با مشاوره فوکال 

پوینت تخصصی عفونی دانشگاه/دانشکده مربوط اقدام کند.
4 - در موارد مراجعه مستقیم بیمار به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی –درمانی مطابق 
راهنمای مراقبت از بیماران حاد تنفسی nCoV-2019، طی فعال شدن زنجیره 
 EOC اطالع رسانی به ،nCoV-2019 اطالع و مدیریت بیماران مشکوک به
برای اطمینان از ثبت مشخصات بیمار در فهرست جامع کشوری انجام گیرد.

5 - نتیجه نهایی تعیین تکلیف فهرست بیماران مشکوک به nCoV-2019 در 
بیمارستان ها باید به اطالع مسوول کنترل عفونت بیمارستان برسد تا هماهنگی های 

الزم با واحدهای ذیربط دانشگاهی و ستاد انجام گیرد.

هم افزایی اقدامات بهداشتی و درمانی
-20192 

nCoV و اهمیت اقدامات بهداشتی و درمانی برای محدودسازی احتمال 
گسترش بیماری، استفاده از همه امکانات و ظرفیت های بهداشتی درمانی و 

تالش جهت هم افزایی ضروری است.
موارد مشکوک به nCoV-2019 ممکن است با اورژانس پیش بیمارستانی 
تماس بگیرند یا به بیمارستان ها و مراکز خدمات جامع سالمت شبانه روزی 
مراجعه کنند بنابراین، ایجاد شبکه هماهنگ با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها 
ضروری است. جهت کنترل بهینه موارد، الزم است با توجه به امکانات 
موجود و پس از توافق بین مسوول شبکه و رئیس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی دانشگاه و تایید معاونت های درمان و بهداشتی دانشگاه 

هم افزایی در موارد ذیل انجام گیرد:
  در صورت مراجعه بیمار نیازمند بستری در بیمارستان به مراکز خدمات 
جامع سالمت پزشک مرکز با واحد EOC دانشگاه تماس بگیرد و پس از 
تایید پزشک مشاور تلفنی و وجود اندیکاسیون اعزام، آمبوالنس ویژه جهت 

انتقال بیمار به بیمارستان اعزام شود.
  از مراکز خدمات جامع سالمت شبانه روزی برای تشخیص اولیه موارد 

غیر بدحال استفاده شود. به این منظور در صورت اعزام آمبوالنس 115 برای 
بیمار مشکوک به nCoV-2019 و  وجود نداشتن عالئم نیاز به بستری )با 
تایید پزشک مشاور تلفنی( بیمار برای ویزیت، درمان سرپایی و آموزش های 
الزم بهداشتی، درمانی به مراکز خدمات جامع سالمت شبانه روزی ارجاع 
سرپایی شود. ستاد هدایت موظف است اطالعات مربوط به بیمار شامل 
مشخصات فردی، تلفن و نشانی را برای پیگیری به مراکز خدمات جامع 

سالمت شبانه روزی اطالع دهد.
  طی دوره هشدار، دفترچه راهنمای تعامل  باید در مراکز خدمات جامع 
سالمت شبانه روزی، مرکز ارتباطات اورژانس و دفتر پرستاری بیمارستان هدف، 

موجود و در دسترس باشد. این دفترچه محتوی موارد زیر است:
1. فهرست مراکز خدمات جامع سالمت شبانه روزی، نشانی و شماره تلفن 
ثابت پاسخگوی 24 ساعته و فهرست کشیک ها و شماره همراه پزشکان این 

مراکز در EOC دانشگاه/دانشکده
2. فهرست کشیک مسووالن ستاد هدایت، پزشک مشاور تلفنی مدیر جانشین 
و EOC دانشگاه/دانشکده و شماره تلفن همراه ایشان و شماره تلفن ثابت 

پاسخگوی 24 ساعته آنها
3 . فهرست کشیک سوپروایزر های بیمارستان ها، نشانی و شماره تلفن ثابت 

پاسخگوی 24 ساعته و فهرست آنکال عفونی و شماره تلفن همراه ایشان

آموزش بیماران و همراهان
توجه شود بیمار دارای عفونت حاد تنفسی فوقانی بدون عارضه و با عالئم 
خفیف )بدون نشانه های شوک، سپسیس، دهیدراتاسیون و تنگی نفس(، ممکن 
است گاهی بدون تب، سرفه، گلودرد، احتقان بینی، بی حالی، سردرد یا درد 
عضالنی باشد. سالمندان و بیماران دارای نقص ایمنی ممکن است با عالئم 
غیراختصاصی آتیپیک مراجعه کنند. این بیماران دارای عالئم خفیف و بدون 
بیماری های زمینه ای مزمن )گروه پرخطر مثل بیماران مبتال به بیماری های 
قلبی- ریوی، نارسایی کلیوی و بیماران مبتال به نقص ایمنی( در معرض خطر

کمتری هستند. بعد از ارزیابی خطر بهداشتی و بالینی، بیماران مبتال به عالئم 
خفیف یا بدون عالمت که از نظر سطح آگاهی قابل اطمینان و آموزش پذیر 
هستند می توانند با رعایت تمامی جوانب احتیاط در منزل تحت مراقبت و 

درمان قرار گیرند.
بیماران دارای عالئم خفیف )تب خفیف، سرفه، ضعف، آبریزش بینی، گلودرد( 
بدون عالئم هشدار دهنده مانند تنگی نفس یا مشکل در تنفس، افزایش ترشح 
)خلط یا خونریزی(، عالئم گوارشی مانند تهوع، استفراغ و اسهال و بدون 
تغییر در وضعیت روانی )گیجی، بی حالی( و بدون وجود شرایط مزمن مانند 
بیماری های ریه یا قلب، نارسایی کلیوی و شرایط نقص ایمنی بدن که فرد را 
در معرض خطر ابتال به بیماری قرار می دهد می توانند در محیط خانه مورد 
مراقبت قرار گیرند که همان اصول مراقبت در محیط خانه در مورد این بیماران 
باید رعایت شود. این تصمیم نیاز به قضاوت بالینی دقیق دارد و اطمینان ایمنی 

در خانه برای بیمار باید انجام گیرد.
یک مراقب سالمت آگاه باید برای کنترل وضعیت بیمار تا بهبود کامل در ارتباط 
باشد. کادر مراقبت های بهداشتی باید وضعیت بهداشتی بیمار را از نظر پیشرفت 
عالئم از طریق تماس تلفنی و در صورت امکان، با مراجعه حضوری به صورت 
روزمره بررسی کنند. موارد سرپایی که در 14 روز قبل در استان  هوبی چین 

بوده اند نیز مشمول نمونه گیری در این دستورالعمل تا اطالع ثانویه هستند.
عالوه بر این بیماران و اعضای خانواده باید در زمینه بهداشت فردی، روش های 
پیشگیری و کنترل عفونت، نحوه مراقبت از افراد مشکوک به عفونت و نحوه 
پیشگیری و انتقال عفونت به سایر اعضای خانواده آموزش های الزم را دریافت 
کنند. بیمار و خانواده باید تحت آموزش و حمایت مستمر قرار گیرند و برای 

مراقبت بالینی در منزل به توصیه های زیر عمل کنند:
  بیمار را در یک اتاق جداگانه و با تهویه مناسب قرار دهید.

  محدودیت ارتباط و تماس بیمار با افراد دیگر ضروری است. به طور 
ایده آل یک نفر که از نظر سالمت در وضعیت خوبی است )ترجیحا از گروه های 

پرخطر مانند سالمندان نباشد( برای مراقبت از بیمار اختصاص داده شود.
  اعضای خانواده باید از تردد به اتاق بستری بیمار خودداری کنند و در 
شرایط ناچاری از اشتراک فضای روزانه، بیمار باید بهداشت تنفسی را رعایت 
کرده و از سایر افراد خانوار فاصله حداقل 1 متر را حفظ کند )مثال خوابیدن 

در یک تخت جداگانه(
 یک استثنا ممکن است برای یک مادر شیرده در نظر گرفته شود. با توجه 
به مزایای تغذیه با شیر مادر و نقش ناچیز شیر مادر در انتقال ویروس های 
دستگاه تنفسی، مادر می تواند به شیردهی ادامه دهد. مادر هنگام نزدیک شدن 
به کودک باید از ماسک استفاده کند و قبل از تماس با کودک، بهداشت دست 
را دقیق رعایت کند. وی همچنین باید سایر اقدامات بهداشتی شرح داده شده 

در این دستورالعمل را رعایت کند.
  تردد و جابجایی بیمار باید محدود باشد و فضای مشترک به حداقل برسد. 
اطمینان حاصل کنید فضاهای مشترک،به عنوان مثال آشپزخانه و حمام به خوبی 

تهویه می شوند. پنجره ها را باز نگه دارید.
  فرد مراقبت کننده از بیمار زمانی که با فرد بیمار در یک اتاق قراردارد باید 

از ماسک معمولی استفاده کرده و دقت کند که به طور
مناسب صورت را بپوشاند. حین استفاده، ماسک نباید لمس یا دستکاری شود. اگر 
ماسک فرد مراقبت کننده، با ترشحات تنفسی و سرفه بیمار آلوده شد، باید فوری 
تعویض شود. ماسک بعد از پایان استفاده، با شرایط بهداشتی به طور مناسب 
جمع آوری و دفع شود و بهداشت دست بعد از برداشتن ماسک انجام گیرد .

  بهداشت دست را فوری به دنبال تماس با افراد بیمار یا محیط اطراف آنها 
انجام دهید. بهداشت دست نیز می تواند قبل و بعد از تهیه غذا، قبل و بعد از 
خوردن غذا، بعد از استفاده از سرویس بهداشتی و هر زمان که دست ها کثیف به 
نظر می رسند، رعایت شود. می توان از الکل70 درصد نیز استفاده کرد. بهداشت 
دست را با استفاده از صابون و آب با دقت و درست باید رعایت کرد . قبل 
از توصیه برای استفاده از الکل برای ضدعفونی در کاربرد خانگی، توجهات 
الزم مربوط به ایمنی باید اعالم شود. )احتراق و خطرات ناشی از آتش سوزی(

  پس از استفاده از آب و صابون برای شستن دست ها از حوله های کاغذی 
یکبار مصرف استفاده و دست ها خشک شود. اگر حوله کاغذی در دسترس 
نیست از حوله های پارچه  ا ی اختصاصی استفاده کرده اما حتما بعد از خیس 

شدن آنها را جایگزین کنید.
  بهداشت تنفسی باید در همه اوقات به ویژه برای افراد بیمار رعایت شود. 
بهداشت تنفسی به صورت پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه یا عطسه، با 
استفاده از ماسک های طبی، ماسک های پارچه  ا ی و... انجام می شود که به دنبال 

آن بهداشت دست نیز باید رعایت شود.
  مواد مورد استفاده برای پوشاندن دهان و بینی بعد از استفاده به روش 
مناسب جمع آوری و دفع شده یا به روش مناسب شسته شود. به عنوان مثال، 

دستمال ها با استفاده از صابون معمولی یا مواد شوینده و آب شسته شوند.

  از تماس مستقیم با مایعات بدن، به خصوص ترشحات دهان یا تنفس و 
مدفوع خودداری شود. از دستکش یکبار مصرف برای مراقبت از بهداشت دست 
و ماسک برای بهداشت دهان یا تنفس، هنگام جابجایی مدفوع، ادرار و پسماند 
استفاده شود. بهداشت دست  قبل و حتی بعد از برداشتن دستکش رعایت شود.
  دستکش ها، حوله ها، ماسک ها و سایر پسماندهای تولیدشده توسط بیمار 
یا حین انجام فرایند مراقبت از بیمار قبل از دفع با سایر پسماندهای خانگی 

باید در یک ظرف دردار در اتاق بیمار جمع آوری شوند.
  رعایت بهداشت فردی ضروری است و باید استفاده از ظروف غذایی 
مشترک، سیگار مشترک )به منظور اجتناب از آلودگی با ترشحات دهانی فرد 

بیمار(، حوله و ملحفه های مشترک خودداری شود.
  شستشوی ظروف غذایی بیمار با آب و مایع ظرفشویی توصیه می شود.

  به طور روزانه سطوح مورد تماس بیمار با محلول ضدعفونی وایتکس 
رقیق )1 درصد( گندزدایی شود.

  سرویس بهداشتی و روشویی مورد استفاده بیمار روزانه با محلول ضدعفونی 
وایتکس رقیق )1 درصد( گندزدایی شود.

  البسه، حوله و ملحفه های مورداستفاده بیمار با استفاده از ماشین لباسشویی 
در آب 60 تا 90 درجه سانتی گراد شسته شود.

  به دلیل احتمال ایجاد ذرات ریز آلوده کننده، از تکاندن البسه و ملحفه های 
بیمار خودداری شود.

  پیگیری درمان و مراجعه دوباره بیمار در صورت بروز عالئم هشدار، 
ضروری است.

  اگر یکی از اعضای خانواده عالئم عفونت حاد تنفسی از جمله تب، سرفه، 
گلودرد و تنفس دشوار را تجربه کرد، بالفاصله به تیم بهداشت شهرستان و 

دانشگاه منطقه اطالع داده  شده و توصیه های بهداشتی  دنبال شود.

مدیریت افراد در معرض تماس
به تماس یافتگان توصیه  می شود تا 14 روز از زمان تماس روی سالمت خود 
نظارت داشته باشند. در صورت بروز هرگونه عالئم، به خصوص تب، عالئم 
تنفسی مانند سرفه یا تنگی نفس یا اسهال، از آخرین روز از تماس احتمالی 
خود به فوریت های پزشکی اطالع دهند. در طول مدت تحت نظر، باید مراقب 
سالمت تیم بهداشت، تماس یافتگان را فهرست کنند و با آنها در تماس باشند. 
مراقبان بهداشتی باید وضعیت سالمت افراد را از طریق تلفن و در حالت ایده آل 

در صورت امکان با مراجعه پیگیری کنند.
  جهت انتقال بیماران عالمت دار، حتما باید از دستورالعمل اورژانس 

پیش بیمارستانی تبعیت شود.
  از وسایل حمل و نقل عمومی برای مراجعه به مراکز درمانی، خودداری 
شود. ترجیحا بیمار با آمبوالنس جابجا شود یا در صورت اضطرار و عدم امکان 
انتقال با آمبوالنس، بیمار را با وسیله نقلیه شخصی حمل کنید و در صورت 

امکان پنجره های وسیله نقلیه را باز نگه دارید.
  به بیمار توصیه می شود همواره بهداشت تنفسی و بهداشت دست را 
رعایت کند و در حالت ایستاده و نشسته و نیز هنگام انتقال به مرکز مراقبت های 
بهداشتی و همچنین در مرکز بهداشتی- درمانی تا حد ممکن از افراد دیگر 

)حداقل 1 متر( فاصله داشته باشد .
  سطوح آلوده شده با ترشحات تنفسی یا مایعات بدن بیماران باید با ماده 
گندزدای معمولی خانگی حاوی محلول رقیق سفیدکننده یک قسمت سفید کننده 
با 99 قسمت آب تمیز و گندزدایی شود و موازین کنترل عفونت و احتیاطات 
استاندارد به ویژه شستشوی دست و بهداشت تنفسی رعایت شود )با آموزش 

افراد تماس یافته، توسط مراقب سالمت(

توصیه های مرکز سالمت محیط و کار
مرکز سالمت محیط و کار در راستای وظایف کمکی خود اقدام به تدوین 
دستورالعملی در این زمینه برای حفظ بهداشت محیط بیمارستان ها و سایر 
اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی کرده که توجه به آن می تواند 
در جلوگیری از ابتال به این بیماری بسیار مفید باشد. همچنین توجه به این 
موارد و اقدامات کنترلی ساده مانند رعایت بهداشت فردی بعد از استفاده از 
سرویس بهداشتی و حضور در اماکن عمومی و... در جلوگیری از ابتال به این 

بیماری موثر خواهد بود.
توصیه هایی برای  اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

1. نصب راهنمای کنترل محیطی مقابله با بیماری های تنفسی در محل و نظارت 
متصدی نسبت به اجرای درست آن توسط کارکنان

2. نصب تابلوهای آموزشی پیشگیری از انتقال بیماری های تنفسی به تعداد 
کافی در محل

3. نصب دستورالعمل شستن دست ها برای پیشگیری از انتقال بیماری های 
تنفسی به تعداد کافی در محل سرویس های بهداشتی

4. وجود مواد شوینده، گندزدا، امکانات و تجهیزات نظافت به مقدار کافی 
و الزم در محل

5. استفاده از هواکش و سیستم تهویه مناسب در سرویس های بهداشتی
6 . ممانعت از ادامه فعالیت کارکنان بیمار و مشکوک به بیماری های تنفسی

7 . استفاده از کارکنان مخصوص به عنوان مسوول نظافت و استفاده از ماسک، 

دستکش، چکمه و لباس کار  هنگام نظافت
8. نظافت و گندزدایی روزانه دستگیره های در، نرده پله ها و سرویس های 
بهداشتی به صورت مستمر و سایر سطوح مانند کف اتاق ها، راهروها، سالن های 

آمفی تئاتر و ... 
9. جداسازی سطل، دستمال ها، وسایل نظافت و گندزدایی سرویس های 

بهداشتی از وسایل مکان های دیگر از جمله آبخوری و ...
10. جمع آوری دستمال کاغذی های استفاده شده و همچنین وسایل یکبار 
مصرف نظافت در کیسه های پالستیکی محکم و سطل های دردار پدالی ودفع 

آنها در آخر هر نوبت کاری توسط مسوول نظافت همان شیفت
11. مجزا بودن همه لوازم مورد استفاده بهداشتی برای هر فرد مقیم و کارکنان

12. استفاده از چادر نماز، مهر و سجاده شخصی در نمازخانه
13. شستشو، نظافت و گندزدایی مستمر سرویس های بهداشتی

14 .  نظافت، شستشو و گندزدایی تمام سطوح سرویس های  بهداشتی بعد 
از هر شیفت به طور مرتب

15. وجود سیستم لوله کشی صابون مایع یا حداقل ظرف همراه با مایع دستشویی 
در محل سرویس های بهداشتی

16. شستشو و گندردایی مستمر همه قسمت های آشپزخانه یا محل های جانبی
17. آموزش های الزم به کارکنان آشپزخانه و سایر کارکنان

18. آموزش، نحوه شستن دست ها را برای پیشگیری از انتقال ویروس به 
کارکنان آشپزخانه و سایر کارکنان

19. سرو نمک، فلفل، سماق و آب خوردن در بوفه، آبدارخانه یا آشپزخانه و 
سالن پذیرایی در بسته بندی های یکبارمصرف و در غیر این صورت گندزدایی 

مناسب ظروف حاوی آنها

دستورالعمل گندزدایی خودروها
1.  رعایت مسائل بهداشت فردی شامل:

 پرهیز از دست دادن با یکدیگر به دلیل مسائل بهداشتی یا استفاده از دستمال 
کاغذی هنگام عطسه یا سرفه کردن و شستن مرتب دست ها با آب و صابون 

  استفاده از شوینده های با پایه الکل بدون نیاز به آب توصیه می شود
2. استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و در صورت امکان پنجره های 

خودرو در مبداء و مقصد
3. زمان نظافت و گندزدایی خودروها :

3 - 1. در پایان هر شیفت کاری
3 - 2. در میانه شیفت

4 . دستورالعمل گندزدایی
نظافت سطوح دارای تماس مشترک شامل میله های افقی و عمودی، دستگیره ها، 
پشتی صندلی ها و فرمان وسایل حمل و نقل عمومی با کمک مواد شوینده 
و سپس توسط آب ژاول 1درصد و با کمک دستمال تمیز دیگری گندزدایی 

انجام می گیرد .
4-1. هنگام گندزدایی و نظافت، خودرو باید خالی از سرنشین باشد و درها 
و پنجره ها باز گذاشته شوند و هواکش برای تهویه بهتر هوا نیز روشن باشد .

4-2. دو مرحله نظافت و گندزدایی جدا از یکدیگر است و نباید هیچ گونه 
اختالطی بین شوینده و گندزدا انجام گیرد .

4 - 3. محلول گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول پس از 
گذشت 24 ساعت کاهش می یابد)

4-4. گندزدا باید با آب سرد یا معمولی تهیه شود .
4-5. فرد / افراد مسوول نظافت خودرو هنگام نظافت باید از ماسک، دستکش 

و لباس کار مناسب و مقاوم در برابر خوردگی آب ژاول استفاده کنند.
 الزم است حین کار با ترکیبات گندزدای پایه کلره از جریان مناسب هوا 
در محل گندزدایی استفاده کرد تا انتشار ترکیبات کلر در فضای بسته باعث 

مسمومیت افراد نشود.
 حین کار با ترکیبات کلر و اسیدی الزم است از ماسک های تنفسی تمام 

صورت و با کارتریج مناسب برای گاز و بخارهای اسیدی استفاده شود.
  حین کاربرد مواد شیمیایی الزم است از دستکش و لباس مقاوم در برابر 

خوردگی اسیدی استفاده شود.
 ماده مناسب برای گندزدایی برپایه آب، الکل یا هیپوکلریت سدیم 1 درصد 
در نظر گرفته می شود . برای تهیه این غلظت از مواد گندزدا الزم است یک 
واحد آب ژاول ) ماده سفیدکننده تجارتی با غلظت 5درصد را به 5 واحد 
آب سرد و معمولی در ظرفی دردار و ترجیحا پالستیکی اضافه کرد. یادآور 
می شود محلولی که به این ترتیب مهیا می شود، الزم است در ظرف دربسته  ا ی 
نگهداری شود و حداکثر زمان ماندگاری و قابل استفاده بودن برای عملیات 
گندزدایی 24 ساعت در نظر گرفته شده است. برای افزایش کارآمدی ماده 

گندزدای درست شده، تازه مصرف کردن آن در اولویت است.
4-6. برای نظافت سطوح در خودروها الزم است 2 دستمال مجزا پیش بینی 
شود و پس از هر بار نظافت) درنیمه شیفت و انتهای آن( دستمال ها حتما 

شسته و گندزدایی شوند تا برای نوبت بعدی استفاده آماده شوند.
  برای زدودن و کاهش بار آلودگی سطوح از عامل بیماری زا، ابتدا سطوح 

با دستمال مرطوب و آغشته به مواد شوینده نظافت  می شود.
  گندزدایی توسط دستمالی که توسط محلول گندزدا تهیه و مرطوب و 



خیس شده، برای سطوح انجام می شود.
در این قسمت دستمال در سطل یا ظرفی که محتوی محلول گندزداست 
غوطه ور می شود پس از فشردن و زدودن محلول اضافی روی همه سطوحی 

که تماس مشترک برای آنها وجود دارد، کشیده می شود.
  الزم است رطوبت ناشی از آغشته شدن سطوح میله ها، دستگیره ها، پشتی 
صندلی و فرمان و ... به مواد گندزدا به صورت خودبه خودی خشک شود و از 

خشک کردن سطوح با وسایل یا دستمال دیگر ممانعت شود.
  مدت حدود 10 دقیقه  ا ی ماندگاری برای اثربخشی مواد گندزدا روی 

سطوح پیش بینی می شود.
  الزم است نظافت از یک نقطه آغاز شود و در طرف یا نقطه مقابل به 

پایان برسد.
  دستمال ها و وسایلی که برای نظافت خودروها استفاده می شود باید از 
وسایلی که برای شستشو و نظافت سرویس های بهداشتی به کار می رود جدا 

باشد و در هیچ شرایطی مشترک استفاده نشود.
4 - 7. محل نگهداری مواد شوینده و گندزدا، لباس و وسایل حفاظتی مربوط 
در مقصد و مبدأ خودرو پیش بینی شود و روسای مربوط موظف به تامین 

نیازهای مرتبط با این فعالیت ها در خطوط هستند .
8-4. الزم است در محل ابتدا و انتهای محل نگهداری مواد شیمیایی، جعبه 
کمک های اولیه مشتمل بر حداقل ابن موارد باشد؛ یک جفت دستکش یکبار 
مصرف، ماده چشم شوی، یک شیشه ماده ضدعفونی کننده پوست و محل 
جراحت، ماده شوینده مثل صابون و ترجیحا صابون مایع یا صابون با پایه 
الکی بدون نیاز به شستشو با آب، 4 عدد گاز استریل، یک رول باند، یک 
پماد سوختگی، یک عدد قیچی، پنبه به مقدار کافی و 10 عدد چسب زخم .

5. برای حفظ و مراقبت از سالمت کارکنان شاغل در سامانه ها، نکات ذیل 
در نظر گرفته شود:

  در صورت بروز هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگی های فصلی در کارکنان 
سامانه های حمل و نقل مانند تب باالی 38 درجه سلسیوس، سرفه و گلودرد 
و سایر عالئم تنفسی و تنگی نفس بالفاصله از ادامه کار خودداری کنید و به 
مراکز بهداشتی- درمانی یا پزشک معتمد دستگاه مربوط برای طی دوره درمان 

و مراقبت های الزم مراجعه کند.
  شروع به کار افراد فوق الذکر فقط با ارائه گواهی سالمت و تایید مرکز 
بهداشتی- درمانی یا پزشک معتمد دستگاه مربوط امکان پذیر خواهد بود. الزم 
است هماهنگی های الزم با کارفرما در طول مدت غیبت از کار ضمن فراهم 
وجایگزینی برای وی تا انتهای دوره درمان پیش بینی شود. در این شرایط  باید 
حقوق و مزایای کامل بیمار طبق مقررات سازمانی پرداخت و امنیت شغلی 

فرد در زمان ترک خدمت حفظ شود.
  برای حفظ سالمت شاغالن و پیشگیری از ابتالی این افراد به کرونا 
ویروس، کارفرما موظف است حداقل به ازای هرشیفت 2 ماسک  در اختیار 
رانندگان خودروها و روزی 2 ماسک تنفسی یکبار مصرف از نوع 95 به 

کارمندان بدهد و ملزم به استفاده از آن  باشند.
  الزم است رانندگان خودروها که در تماس مستمر با بیمار هستند در هر 
رفت و برگشت مسیر خود در محل مبداء و مقصد اقدام به شستشوی دست 

مطابق با دستورالعمل پیش گفت، کنند.
6. تا برطرف شدن شرایط ویژه و مراقبت از عوامل محیطی و کاهش بار 
آلودگی کرونا ویروس همه خودروها پوشش شیشه و پرده پنجره های خود 

را باز کنند و با این کار باعث کاهش سطوح آلودگی در خودروها شوند .
7. نصب تابلوهای توصیه  ا ی و آموزشی برای به کارگیری تمهیدات الزم در جهت 
مقابله با شیوع کرونا ویروس در محل سامانه های حمل و نقل ضروری است .
8. الزم است در همه سامانه های حمل و نقل سطل های دردار پدالی پیش بینی 
شود و همه مسافران و گیرندگان خدمات در این مکان ها موظف به امحای 

دستمال های کاغذی مصرف شده در این محل ها هستند .
 تخلیه این مخازن زباله توسط افراد موظف نظافت در بخش مربوط انجام 
گیرد. تخلیه مخازن زباله در کیسه های پالستیکی محکم در آخر هر شیفت 
انجام شود و وسایل طبق مقررات پیش گفت نظافت و گندزدایی انجام گیرد.
 صحت انجام مراحل و فعالیت های کنترل و مراقبت محیطی سامانه های حمل 
و نقل برعهده روسای سازمان تابعه است و به علت شرایط ویژه و خطر شیوع 
بیماری کرونا ویروس همه مراحل ارائه شده در این دستورالعمل تا رفع بحران و 
استقرار شرایط عادی برای تمام دستگاه های اجرایی و خدماتی الزم االجراست.

ارتباطات و اطالع رسانی خطر، مشارکت اجتماعی، آمادگی و 
2019-nCoV پاسخ بهنگام در برابر کورونا ویروس جدید

چک لیست اطالع رسانی خطر و مشارکت اجتماعی برای آمادگی و پاسخ اولیه 
به کروناویروس جدید شناسایی شده در ووهان چین )ارائه شده توسط سازمان 
جهانی بهداشت برای به کارگیری راهبرد RCCE )ارتباطات و اطالع رسانی 
خطر، مشارکت اجتماعی( موثر در پاسخ زودهنگام به nCoV است، به 
نحوی که منجر به حفاظت از سالمت عمومی شود. در این بخش به اهداف 
و اقدامات پیشنهادی RCCE  برای کشورهایی که در حال آمادگی برای پاسخ 
به موارد nCoV هستند یا موارد مثبت این بیماری را دارند نیز اشاره می شود.

در صورت دستیابی به اطالعات جدید در مورد وضعیت این بیماری در چین، 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر این پیشنهادات را به روزرسانی خواهد کرد.

چرا باید RCCE به عنوان بخشی از پاسخ ملی به فوریت های 
بهداشتی لحاظ شود؟

هر فوریت بهداشتی عمومی همراه با چالش های ارتباطاتی و درس آموخته های 
جدیدی است. این چالش ها می تواند منجر به از دست رفتن اعتماد، نیکنامی، 
فشار اقتصادی یا در بدترین شرایط، مرگ افراد شوند. به دالیل ذیل باید از 
وجود نقش RCCE در آمادگی و پاسخ به فوریت های بهداشتی اطمینان داشت:

یکی از مهم ترین مداخالت بهداشتی عمومی در پاسخ به هر نوع رخدادی، 
برقراری ارتباط و اطالع رسانی پیش دستانه درخصوص دانسته ها و نادانسته های 
مساله و ارائه اطالعات در مورد اقداماتی است که برای کسب اطالعات بیشتر 
و با هدف نجات جان افراد و کاهش آثار سوء آن رخداد در حال انجام است. 
RCCE می تواند از ایجاد اینفودمیک ها )انتشار اطالعات اشتباه( پیشگیری 
کند، اعتمادسازی کند و احتمال تبعیت از توصیه های بهداشتی را افزایش دهد. 
همچنین موجب کاهش و مدیریت بهتر شایعه ها و اطالعات اشتباهی شود که 
می توانند پاسخ به رخداد بهداشتی را تحت تاثیر قرار دهند و منجر به انتشار 
هرچه بیشتر بیماری شوند. RCCE پیش دستانه و پیوسته با جمعیت در معرض 
خطر و عموم مردم، می تواند به کاهش سردرگمی و اطالعات اشتباه کمک کند.

مردم حق دارند در مورد مخاطرات سالمت که خودشان یا وابستگانشان با آنها 
روبرو هستند، اطالع داشته باشند.

افرادی که تحت تاثیر رخداد بهداشتی بوده اند در مقایسه با متخصصان و 
مسووالن امر، برداشت متفاوتی از خطر دارند. یک RCCE خوب می تواند 
این خالء را با شناسایی دانسته ها، احساسات و اقدامات مردم برای مقابله با 
طغیان و آنچه که باید بدانند یا انجام دهند تا طغیان تحت کنترل دربیاید، پر 
کند. همچنین یک RCCE خوب و موثر به انتقال مفاهیم علمی پیچیده به 
مطالب قابل درک، در دسترس و قابل اعتماد توسط مردم و جوامع کمک می کند.

یک RCCE موثر از راهبرد های مشارکت اجتماعی برای درگیر کردن جامعه 
در پاسخ استفاده می کند و مداخالت مورد پذیرشی که می توانند جلوی گسترش 
هرچه بیشتر طغیان را بگیرند و همچنین موازین پیشگیرانه فردی و گروهی را 
پیشنهاد می کند. وجود RCCE برای سایر کارکردهای پاسخ به رخداد بهداشتی 
شامل نظام مراقبت، گزارش دهی موارد، پیگیری تماس یافتگان، مراقبت و درمان 
بیماران، جلب حمایت های محلی و ملزومات پشتیبانی و اجرایی ضرورت دارد.

گام های اجرایی
سیستم های ارتباطات و اطالع رسانی خطر

  مطمئن شوید در باالترین سطوح دولت، برای لحاظ کردن RCCE به 
عنوان یکی از اقدامات آمادگی و پاسخ به فوریت ها، توافق وجود دارد. همچنین 
آمادگی الزم برای انتشار سریع، شفاف و قابل دسترس اطالعات مورد نیاز برای 

حفظ سالمت عمومی وجود دارد.
 در صورت وجود برنامه RCCE، آن را برای پاسخ به طغیان های تنفسی 

تطبیق دهید.
 درباره فرایندهای انتشار بهنگام اطالعات، مثل نحوه پاالیش و شفاف سازی 

پیام ها و محتواها توافق کنید تا جایی که این فرایندها کوتاه شود.
 برای ارتباطات و اطالع رسانی خطر بودجه  ا ی مجزا در نظر بگیرید. )شامل 

نحوه ارتقای آن نیز باشد(
 تیم RCCE را تعیین کرده و نقش ها و مسوولیت ها را مشخص کنید.

هماهنگی درون بخشی و شرکا
 شرکا را شناسایی کنید که شامل سازمان ها، سیاست گذاران و برنامه ریزان 
جامعه، کارکنان بهداشتی و درمانی و... همراه اطالعات تماس آنهاست. 
)در صورت وقوع طغیان پیشنهاد می شود وزارت جهاد کشاورزی، سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری، سیستم بیمارستانی و ... را لحاظ کنید.( 
تیم چند بخشی  قالب یک  باید در  این شرکا  در صورت وقوع طغیان 

RCCE فعال شوند.
 ظرفیت های ارتباطات تمام شرکا را ارزیابی کرده و مخاطبان هدف شرکا 

و کانال های ارتباطی مورد استفاده توسط آن سازمان ها را نیز شناسایی کنید.
 نقش و مسوولیت های مربوط به ارتباطات و اطالع رسانی را با ایجاد 
SOP تعیین کنید و توافق الزم را داشته باشید. به عنوان مثال تعیین کنید 
چه سازمانی و چه موضوعی را باید ابتدا اطالع رسانی کند، چه موضوعات 
و مخاطبان خاصی توسط هر سازمان/شرکا پوشش داده شود و اینکه چگونه 

پیام ها هدایت خواهند شد.

ارتباطات عمومی
 فهرستی از سخنگوها در سطوح مختلف آماده کرده و تخصص هرکدام 
را در مورد مخاطرات بهداشتی پیش بینی شده تعیین کنید و در صورت لزوم 

آنها را آموزش دهید.
 الگوهای از پیش تعیین شده برای پیام ها ایجاد و آنها را امتحان کنید.

 رسانه های کلیدی را تعیین کنید: فهرستی از خبرنگاران ایجاد و آن را 
به روزرسانی کرده و ارتباطات رسانه  ا ی را تقویت کنید.

 رسانه ها و سایر کانال های ارتباطی و همچنین تاثیرگذاران را شناسایی کنید 
و پتانسیل آنها را در دسترسی به مخاطبان هدف مورد ارزیابی قرار دهید. از 
کانال هایی که مورد اعتماد و ترجیح مخاطبان هدف هستند و آنها را مرتب 

مورد استفاده قرار می دهند، استفاده کنید.
مشارکت جمعیت تحت تاثیر در ارتباطات و اطالع رسانی خطر

 روش های شناسایی دغدغه ها، نگرش ها و اعتقادات مخاطبان کلیدی را 
تعیین کنید.

 مخاطبان هدف را شناسایی کنید اطالعات مورد نیاز در مورد دانش و 
رفتار آنها گردآوری کنید. )مثال به چه کسی اعتماد دارند، محتمل ترین راه های 
دریافت اطالعاتشان کدام است، عادات روزانه  و دغدغه هایشان چیست و 

سواالتی از این قبیل(
 تاثیرگذاران موجود در جامعه را شناسایی کنید، مثال رهبران جامعه، رهبران 
مذهبی، کارکنان بهداشتی درمانی، درمانگران سنتی  و شبکه های مورد استفاده 
آنها )مثال گروه های زنان، داوطلبان سالمت جامعه، انجمن ها، بسیج اجتماعی 
برای طرح های فلج اطفال، ماالریا و ایدز( را که می توان با هدف مشارکت 

اجتماعی تغییر داد، تعیین کنید.

پاسخ به ابهامات، مدیریت برداشت ها و اطالعات اشتباه
 قبل از اینکه تصویر کاملی از طغیان/فوریت بهداشتی به دست بیاید،، ضمن 
اطمینان از توافق رهبران برای اطالع رسانی، برقراری ارتباطات و اطالع رسانی 

را آغاز کنید.
 سیستمی برای پایش و در صورت نیاز پاسخ به شایعات و اطالعات اشتباه 

ایجاد کرده و پرسش و پاسخ های پرتکرار را منتشر کنید.

ظرفیت سازی
 برای افرادی که در برنامه RCCE نقش آفرینی می کنند برنامه های آموزشی 
درمورد دانسته ها و نادانسته های کرونا ویروس جدید )n-CoV) در نظر 
بگیرید. همچنین برنامه ها و فرایندهای جاری شامل سطح استانی و شهرستانی 

را برای RCCE بیان کنید.

موضوعات اورژانس پیش بیمارستانی
تعاریف

پایگاه ویژه اورژانس 115
پایگاهی است که کارکنان آن آموزش نحوه برخورد تشخیصی– درمانی و نحوه 
انتقال موارد مشکوک به کروناویروس را دیده باشند و تجهیزات الزم برای 
حفاظت شخصی حین ویزیت و انتقال این بیماران به آمبوالنس و بیمارستان در 
پایگاه به میزان کافی وجود داشته باشد. این پایگاه شامل تیم/ تیم هایی است که 
آماده اعزام برای موارد مشکوک بوده و برای مرکز دیسپچ تعریف شده باشد.
تبصره: فرودگاه های بین المللی  باید واجد این تیم/ تیم های عملیاتی ویژه باشند.

کارکنان پایگاه ویژه:
شامل 2 نفر تکنیسین فوریت های پزشکی با حداقل مدرک کاردانی مرتبط است 
که باید آموزش کامل درباره احتیاط های استاندارد )پیوست یک(، احتیاط ها 
بر اساس راه انتقال بیماری شامل انتقال از راه قطرات تنفسی  انتقال از طریق 
هوا، راه تماسی، نحوه ویزیت، نحوه انتقال بیمار، نحوه استفاده وسایل حفاظت 
شخصی)PPE(، توجه به اهمیت رعایت بهداشت دست و تکنیک درست 
آن، تحویل بیمار به بیمارستان مقصد، نحوه گندزدایی آمبوالنس و تجهیزات 

آن است را دیده باشند.

تجهیزات الزم
این تیم/ تیم ها باید تجهیزات حفاظت فردی )دستکش التکس، ماسک جراحی، 
ماسک N95، محافظ صورت و عینک محافظ، گان، آپرون ضدآب، روکفشی(، 
ملزومات رعایت بهداشت دست، ملزومات گندزدایی محیط و آمبوالنس، وسایل 
جمع آوری زباله های عفونی و جعبه های جمع آوری وسایل تیز و برنده و نحوه 

دفع آنها را داشته باشند.

مرکز درمانی مقصد
  مراکز درمانی برای بیماران سرپایی: مراکز سالمت جامع شبانه روزی 
)مرکز بهداشتی- درمانی روستایی یا شهری شبانه روزی در شهرهای کوچک( 
یا بیمارستانی است که طی برنامه ریزی قبلی برای درمان سرپایی تعیین و به 
مراکز ارتباطات پیش بیمارستانی دانشگاه و مرکز پایش مراقبت های درمانی 

ابالغ شده است.
 مراکز درمانی برای بیماران بستری: بیمارستانی است که طی برنامه ریزی 
قبلی برای درمان بستری تعیین و به مراکز ارتباطات پیش بیمارستانی دانشگاه 
و مرکز پایش مراقبت های درمانی ابالغ شده است. )در شهر تهران در حال 

حاضر بیمارستان شهدای یافت آباد(

اندیکاسیون اعزام بیمار با آمبوالنس 
بروز عالئم تب + سرفه، همراه با تنگی نفس یا افزایش تعداد تنفس )بیش از 24 
تا در دقیقه در بالغان( یا فرورفتگی عضله های بین دنده  ا ی یا سوپراکالویکوالر، 
یا تنفس صدادار) استریدور( یا خلط خونی، قضاوت بالینی تکنیسین یا نظر 
پزشک مشاور تلفنی )دیسپچ( حسب مورد یا تبعه کشور چین یا موردی که 
از کشور چین طی روزهای اخیر منتهی به بیماری مستقیم یا از طریق کشور 

ثالث وارد کشور شده باشد.

برخورد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی بر اساس سناریوها
الف- بیمار با گزارش احتمال آلودگی به کروناویروس جدید

در این سناریو بیمار طی تماس تلفنی مورد شک قرار گرفته یا طبق گزارش 
واحدهای بهداشتی- درمانی احتمال آلودگی وی وجود دارد و باید بندهای 

4 تا 10 اجرا شود.
ب- برخورد با بیمار بدون اطالع قبلی از احتمال آلودگی به کروناویروس جدید

در این سناریو احتمال آلودگی به کروناویروس در زمان معاینه توسط تکنیسین 
مورد شک قرار می گیرد. در مراجعه آمبوالنس اورژانس 115 به محل حضور 
بیمار یا مراجعه حضوری بیمار به پایگاه، با توجه به شرح حال و عالئم و 
وجود سابقه تماس )مطابق تعریف مورد مشکوک به ابتال به کروناویروس( 

احتمال بیماری کروناویروس مطرح  می شود.
در این حالت:

  کارکنان آمبوالنس موظفند در صورت شک به کروناویروس، مراتب را فوری 
به دیسپچ اطالع دهند و بیمار را طبق دستور دیسپچ به بیمارستان منتقل کنند یا 

طبق دستور دیسپچ کد ویژه برای ارزیابی و مدیریت درمان بیمار اعزام شود.
  سایر اقدامات مانند بیماران با احتمال ابتال به کروناویروس انجام  می شود. 

)بندهای 4 تا 10(

وظایف دیسپچ
سرپرست مرکز دیسپچ

  تهیه فهرست پایگاه/ پایگاه های ویژه برای انتقال بیماران مشکوک به 
کروناویروس: این فهرست باید در مرکز دیسپچ دراختیار کارکنان باشد.

  اطالع به واحد EOC داده شود.
  آموزش کارکنان دیسپچ)پرستار تریاژ تلفنی 115 و واحد اعزام و راهبری 

آمبوالنس( انجام شده باشد.
  تکمیل بودن فرم درخواست ثبت مورد مشکوک مشخص شود.

وظایف واحد تریاژ تلفنی
توجهات مهم در زمان تریاژ تلفنی یک بیمار تنفسی

از تمام کسانی که در تماس با اورژانس 115، شکایت اصلی آنها عالئم تنفسی 
است، سواالت ذیل پرسیده شود:

 سابقه مسافرت به چین یا سایر مناطق آلوده در چین یا سایر کشورهایی 
که ابتال به موارد مشکوک را گزارش کرده اند، 14 روز قبل از شروع عالئم

 از کارکنان بهداشتی- درمانی پزشک، پرستار، خدمه و سایر کارکنان بخش 
باشد که در محلی که یک مورد بیمار تنفسی شدید SARI بستری بوده  و 
خدمت کرده و تردد داشته است.)بدون توجه به ملیت یا سابقه مسافرت آن بیمار(
 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.
nCoV الف- تماس نزدیک با مورد قطعی و عالمت دار بیماری

ب- کار در بیمارستان یا مرکز درمانی در کشوری که انتقال داخل بیمارستانی 
در آن کشور گزارش شده باشد .

اقدامات پرستار تریاژ تلفنی در صورت تطبیق مورد تماس با بیمار مشکوک 
به کروناویروس

  ارائه راهنمایی های الزم و کمک به همراه درمورد ارائه اقدامات حمایت کننده 
در صورت لزوم تا رسیدن آمبوالنس

 باز کردن در و پنجره برای بهبود وضعیت تنفس )با مالحظه آلودگی هوا(
 در صورت در دسترس بودن، بیمار ماسک معمولی جراحی به صورت 

داشته باشد .
  بیمار را آرام کنید.

  بیمار را در هر وضعیتی که راحت تر است، قرار دهید.
  لباس های تنگ بیمار را شل کنید.

  به بیمار بگویید تقال )فعالیت( نکند.
  در صورت امکان، داروهای مصرفی بیمار را شناسایی کنید .

  در صورت داشتن اسپری و ناآگاهی کامل از چگونگی استفاده از آن، 
طرز استفاده درست آن را آموزش دهید.

  در صورتی که بیمار نارسایی قلبی دارد یا همراه مشکل تنفسی درد سینه 
را نیز عنوان می کند، توجه به مشکالت قلبی فراموش نشود.
  در صورت بروز مشکل جدید، مجدد  تماس بگیرید.

سایر وظایف پرستار تریاژ تلفنی
  ثبت دقیق مشخصات بیمار و تماس گیرنده و تعداد احتمالی مبتالیان

  رعایت دستورالعمل تریاژ تلفنی برخورد با بیمار تنفسی
  دریافت نشانی و شماره تلفن مناسب برای پیگیری

  ارائه اطالعات الزم به تماس گیرنده برای جلوگیری از انتشار بیماری در 
خانواده و کسانی که در تماس با بیمار هستند .

  اطالع به سرپرست مرکز دیسپچ )در مورد احتمال بیمار مشکوک به 
کروناویروس(به منظور پیگیری های بعدی

هشدار سریع
  ثبت نتایج سواالت پرسیده شده در تریاژ در فرم درخواست اعزام

  توصیه به مشاوره تلفنی با پزشک مرکز دیسپچ در صورت مواجهه با 
مورد مشکوک)طبق تعریف(، ضمن توجه به موارد اندیکاسیون اعزام طی 

مدت تصمیم گیری برای اعزام
  اطالع رسانی به سرپرست مرکز دیسپچ )فرایند هشدار سریع(

 در صورت عدم نیاز به اعزام آمبوالنس، مشاوره الزم برای مراجعه سرپایی 
داده شود و مشخصات و نشانی و تلفن بیمار به EOC ارسال شود تا به مرکز 

مدیریت بیماری های دانشگاه برای پیگیری بعدی داده شود.

وظایف واحد اعزام و راهبری آمبوالنس 
  اعزام تعداد مناسب کد از پایگاه / پایگاه های ویژه که دارای کارکنان 

آموزش دیده و تجهیزات حفاظت فردی مناسب هستند.
  اطالع به تکنیسین های عملیات در مورد فوریت بیمار با عالئم تنفسی 

و آلودگی به کروناویروس
  در صورت بدحال بودن بیمار و نیاز به اقداماتی مانند حمایت و برقراری 
راه هوایی، موضوع از ابتدای مأموریت به اطالع کارکنان پایگاه رسانده شود 
تا هشدار الزم به منظور استفاده از وسایل حفاظت فردی به کارکنان رسیده 
باشد. )عالوه بر وسایل حفاظت فردی به خصوص داشتن ماسک N95 به 

جای ماسک جراحی(
  در صورت تصمیم به انتقال به بیمارستان توسط تکنیسین های اورژانس 
115، اپراتور واحد اعزام و راهبری آمبوالنس موضوع را به مسوول دیسپچ و 
از طریق ایشان به واحد پذیرش/ ستاد هدایت )برای مطلع کردن بیمارستان 

مقصد اطالع دهد.
  مرکز درمانی مقصد باید از قبل برای مرکز دیسپچ، EOC  و ستاد هدایت 
تعریف شده باشد و فرایند ورود، تحویل بیمار مشکوک، محل خروج بیمار 

از آمبوالنس و واحد تحویل گیرنده بیمار به خوبی مشخص شده باشد.

وظایف ستاد هدایت به محض آگاهی از مورد/موارد مشکوک به کروناویروس
 ستاد هدایت موظف است مرکز درمانی/ بیمارستان فوکال پوینت مقصد 
را در جریان اعزام و وضعیت بیمار قرار دهد تا نسبت به تمهیدات الزم و 
تحویل سریع بیمار به منظور عدم سردرگمی تیم آمبوالنس و معطل شدن و 

عبور و مرور زیادی در محیط بیمارستان اقدام کنند.
 ستاد هدایت باید وضعیت بیمارستان/بیمارستان های مقصد را پایش کند 
تا در شرایط بروز چند بیمار مشکوک به آلودگی به کروناویروس در تعیین 

محل اعزام بیمار، دقت الزم انجام شود.
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 در صورت نیاز بیمارستان ها به جابجایی بیمار، مسوول هماهنگی بین 
بیمارستانی، ستاد هدایت است.

 EOC وظایف مرکز هدایت عملیات بحران
  کارشناس کشیک EOC در اولین فرصت مشخصات کامل تماس گیرنده، 
نشانی، عالئم بیمار و نتیجه مشاوره با پزشک مشاور را ثبت و در صورت 
تطبیق با دستورالعمل به کارشناس کشیک مرکز مدیریت بیماری های واگیر 

معاونت بهداشتی و EOC سطح باالتر اعالم کند.
 EOC ،در صورت بروز همه گیری گسترده و خارج از توان دانشگاه  
موظف است با هماهنگی سازمان اورژانس کشور اقدامات الزم برای مدیریت 

و انتقال این بیماران را انجام دهد.
  فعال کردن سایر واحدهای درون و برون سازمانی طبق برنامه عملیاتی 

مدیریت بحران دانشگاه
  ارسال اطالعات اولیه وضعیت فرد مشکوک به صورت فوری به EOC کشور
  پیگیری و تعیین تکلیف فرد مشکوک و ارسال اطالعات نهایی به EOC کشور

وظایف واحد آموزش
  آموزش همه کارکنان مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث 
دانشگاه در زمینه موارد مشکوک به بیماری و اصول اولیه در برخورد با بیمار 

مشکوک به کروناویروس و نحوه انتقال بیمار
  آموزش الزم و کامل برای پایگاه/ پایگاه های )تیم/تیم های ویژه انتقال 

موارد مشکوک
  آموزش کارکنان واحد ارتباطات

EOC آموزش کارکنان  

وظایف واحد کنترل کیفیت
  نظارت بر اجرای شیوه نامه ارسالی و برنامه عملیاتی محلی در مورد نحوه 

برخورد با بیمار مشکوک و نحوه انتقال بیماران
  نظارت بر عملکرد همه واحدها

  تهیه گزارش های ممیزی بالینی از نظر صحت عملکرد کارکنان اورژانس 
پیش بیمارستانی و ارائه به رئیس مرکز

  نظارت و تهیه گزارش از وضعیت تعامل واحدهای درگیر در برنامه

توجهات مهم
  نکته مهم ظن بالینی باال، تشخیص زودهنگام و کنترل عفونت در منبع 

احتمالی است.
  عالوه بر احتیاطات استاندارد، احتیاطات تماسی حتما از کاربرد درست 

احتیاطات تنفسی اطمینان حاصل شود.
  در صورتی که بیمار مشکوک به nCoV می تواند ماسک را تحمل کند، 
یک عدد ماسک طبی به بیمار داده شود تا دهان و بینی در زمان عطسه و سرفه 
پوشانده شود ) پوشاندن دهان و بینی توسط دستمال یا بخش باالیی آستین لباس(
  از محافظ چشم و صورت استفاده شود. )عینک، محافظ صورت و...(

  رعایت شستشو و بهداشت دست، بعد از تماس دست ها با ترشحات تنفسی

تعامل و هم افزایی اورژانس پیش بیمارستانی با معاونت های بهداشتی و 
درمانی دانشگاه ها

با توجه به اهمیت شناخت به موقع موارد مشکوک به بیماری کروناویروس 
و اهمیت اقدامات بهداشتی و درمانی جهت محدودسازی احتمال گسترش 
بیماری، استفاده از تمام امکانات و ظرفیت های بهداشتی درمانی و تالش 

جهت هم افزایی ضروری است.
موارد مشکوک به کروناویروس ممکن است با اورژانس پیش بیمارستانی 
تماس بگیرند یا به بیمارستان ها و  مراکز سالمت جامع شبانه روزی مراجعه 
کنند بنابراین، ایجاد شبکه هماهنگ با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها ضروری 
است. جهت کنترل بهینه موارد الزم است با توجه به امکانات محلی و پس 
از انجام توافقات محلی بین مسوول شبکه و رئیس اورژانس دانشگاه و تایید 

معاونت های درمان و بهداشتی دانشگاه هم افزایی در موارد ذیل انجام گیرد:
1. در صورت مراجعه بیمار نیازمند بستری در بیمارستان به مراکز سالمت 
جامع، پزشک مرکز با واحد EOC دانشگاه تماس بگیرد و پس از تایید 
پزشک مشاور تلفنی و وجود اندیکاسیون اعزام، آمبوالنس ویژه برای انتقال 

بیمار به بیمارستان اعزام شود.
2. از مراکز سالمت جامع شبانه روزی در شهرهای کوچک بدون بیمارستان 
و روستاها جهت تشخیص اولیه موارد غیربدحال استفاده شود. به این منظور 
در صورت اعزام آمبوالنس 115 بر بالین بیمار مشکوک به کروناویروس و  
وجود نداشتن عالئم نیاز به بستری )با تایید پزشک مشاور تلفنی( بیمار برای 
ویزیت، درمان سرپایی و آموزش های الزم بهداشتی –درمانی به مراکز سالمت 
جامع شبانه روزی ارجاع سرپایی گردد EOCموظف است اطالعات مربوط 
به بیمار شامل مشخصات فردی، تلفن و نشانی را جهت پیگیری به معاونت 

بهداشتی اطالع دهد.
3. طی دوره هشدار، دفترچه راهنمای تعامل  باید در مراکز سالمت جامع، مرکز 
ارتباطات اورژانس و دفتر پرستاری بیمارستان هدف موجود و در دسترس 

باشد. این دفترچه محتوی موارد زیر است:
4 . فهرست مراکز سالمت جامع شبانه روزی، نشانی و شماره تلفن ثابت 
پاسخگوی 24 ساعته و فهرست کشیک ها و شماره همراه پزشکان این مراکز

5 . فهرست کشیک های مسووالن ستاد هدایت، پزشک مشاور تلفنی، مدیر 
جانشین و EOC دانشگاه و شماره تلفن همراه ایشان و شماره تلفن ثابت 

پاسخگوی 24 ساعته آنها
6 . فهرست کشیک سوپروایزرهای بیمارستان ها، نشانی و شماره تلفن ثابت 

پاسخگوی 24 ساعته و فهرست آنکال عفونی و شماره تلفن همراه ایشان

فرایند تحویل بیمار در بیمارستان
در فرایند انتقال بیمار مشکوک به کروناویروس توسط 115، ستاد هدایت 
موظف است به محض اطالع از وجود بیمار مشکوک قبل از انتقال بیمار 
سوپروایزر بیمارستان را در جریان انتقال بیمار و وضعیت بالینی وی قرار دهد.

کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی موظف هستند بیمار را در اتاق انتظار مخصوص 
بیماران مشکوک به کروناویروس یا واحد ایزوله بیمارستان و نه در واحد تریاژ 
یا بخش اورژانس به پزشک مقیم اورژانس تحویل دهند. بعد از هر بار اعزام 
بیمار با نشانگان حاد تنفسی گندزدایی آمبوالنس باید در بیمارستان و زیر نظر 

کارشناس بهداشتی انجام شود.

توجهات مهم پایگاه اورژانس 115 و تیم فوریت های پزشکی
  مطابق تعاریف پایگاه / پایگاه های ویژه اورژانس 115 از قبل برای اعزام 

به محل بیمار مشکوک کروناویروس باید مشخص شود و اقدامات الزم به 
منظور آمادگی و تجهیز آنها انجام شده باشد.

  پایگاه/ پایگاه های اورژانس 115 از قبل برای اعزام به محل بیمار مشکوک 
کروناویروس تعریف شده باشد.

  تیم/ تیم های ویژه باید آموزش کامل درباره بیماری کروناویروس دیده 
باشند و اسامی افراد آموزش دیده در این پایگاه که دارای گواهی های مربوط 
هستند در مرکز دیسپچ و اداره اورژانس 115 ثبت شده باشد. همچنین برای 

آنها باید پرونده بهداشتی و سالمت تکمیل شده باشد.
  تیم/ تیم ها  ویژه باید کامال تجهیز شده باشند و تجهیزات فردی به تعداد 

کافی در آمبوالنس و پایگاه وجود داشته باشد.
  هر تیم ویژه شامل حداقل 2 نفر تکنیسین فوریت های پزشکی آموزش 
دیده است. این آموزش ها شامل شناخت موارد مشکوک، نحوه ویزیت، موارد 
و نحوه انتقال بیمار، حفاظت شخصی، تحویل بیمار، احتیاطات بیماری و نحوه 
گندزدایی آمبوالنس و تجهیزات آن است. توصیه اکید  می شود آموزش های 

دریافت شده به صورت مستمر موردتمرین قرار گیرد.
  فهرست تجهیزات حفاظت فردی و ملزومات مورد نیاز به منظور رعایت 
بهداشت دست، ملزومات احتیاطات استاندارد و احتیاط های بر اساس راه انتقال 
تنفسی و تماسی، ملزومات مورد نیاز گندزدایی محیط و آمبوالنس، وسایل 
جمع آوری زباله های آلوده و... باید کامال مشخص و به صورت روزانه کنترل 
و بررسی شوند و نتایج آنها در دفاتر گزارش پایگاه ثبت شده باشد و اقدامات 
انجام شده برای پیگیری رفع کمبودها و مشکالت در پایگاه به صورت مستند 

وجود داشته باشد.

اقدامات و احتیاطات ضروری پایگاه اورژانس 115 متعاقب 
دریافت مأموریت، اعزام به محل و انتقال بیمار به بیمارستان 

اقدامات احتیاطی بیشتر شامل احتیاطات تماسی و قطره  ا ی در تماس با مورد 
مشکوک کروناویروس جدید از شروع مصاحبه، معاینه و طی انتقال تا تحویل 

به بیمارستان باید توسط کارکنان اورژانس 115 استفاده شود که شامل:
1 . تکنیسین های فوریت های پزشکی در شروع شیفت کاری باید از وجود 
تجهیزات حفاظت فردی شامل گان، کاله، ماسک جراحی و N95، محافظ صورت  
با عینک چشم ، دستکش التکس و ملزومات بهداشت دست مطمئن باشند.

2. به محض رسیدن کارکنان به صحنه به طور قطع داشتن ماسک جراحی و 
دستکش الزامی است. در صورت وجود عطسه و سرفه در زمان دریافت شرح 
حال و معاینه اولیه عالوه بر داشتن ماسک و دستکش، داشتن محافظ صورت 
الزامی است. گان در صورتی که احتمال پاشیده شدن ترشحات تنفسی و بدن 

بیماری وجود دارد، ضروری است.
3. استفاده از ماسک، پوشش کامل صورت توسط محافظ آن، در صورت 
پوشیدن گان عدم جدایی بین دستکش و آستین گان و مهار شدن کامل لبه 

آستین زیر لبه دستکش توصیه می شود.
4. سطح بیرونی ماسک جراحی و ماسک N95 پس از ویزیت بیمار آلوده 

است و نباید از روی غفلت، تکنیسین فوریت های پزشکی آن را لمس کند.
5. بعد از رسیدن به محل فوریت، تا حد امکان فقط تکنیسین ارشد آمبوالنس )با 
رعایت اصول مراقبت شخصی( در فرایند دریافت شرح حال و معاینه دخالت 
داشته باشد. در صورت ضرورت به پیاده شدن تکنیسین دوم از آمبوالنس 
به منظور کمک در انتقال بیمار حتما باید ماسک جراحی پوشیده باشد و از 
دستکش التکس استفاده کند و در صورت لزوم سایر لوازم حفاظت فردی را 
پوشیده باشد. تکنیسین دوم بعد از کمک در انتقال و قبل از سوار شدن نسبت 
به خروج ماسک و دستکش و دفع بهداشتی آنها در کابین عقب آمبوالنس و 
ضدعفونی کردن دست توسط ماده با پایه کلرهگزیدین اقدام کند و سپس به 

کابین جلو برای هدایت آمبوالنس مراجعه کند.
6. بیمار در طول مدت مصاحبه، معاینه و انتقال باید ماسک جراحی به بیمار 
داده شود و بیمار به روش درست از ماسک استفاده کند، به نحوی که کامال 

روی بینی و دهان را پوشانده و لبه های آن به صورت چسبیده باشد.
7. تکنیسین فوریت های پزشکی در طول مدت حضور بر بالین بیمار تا حد 

امکان از لمس اشیاء و سطوح نزدیک بیمار اجتناب کند.
8. در صورت  وجود نداشتن دیسترس تنفسی که باعث ایجاد هیپوکسی در 
بیمار شود باید ابتدای ارزیابی، دهان و بینی بیمار با ماسک جراحی به شکل 

مناسب پوشیده شود.
9. طی انتقال اگر کابین آمبوالنس اگزوز فن دارد باید روشن باشد و در غیر 

این صورت پنجره های کابین عقب آمبوالنس برای برقراری تهویه باز باشد.
10. در بالین بیمار یا حین انتقال اگر نیاز به اقدامات ایجاد کننده ریزافشانه  
 ،Air Way ائروسل مانند ساکشن ترشحات، مدیریت راه هوایی، گذاشتن
یا احیای ریوی داشته باشد، حتما باید از ماسک N95 استفاده شود. زمانی 
که از ماسکN95 استفاده می شود، باید در زمان استفاده به خوبی لبه ماسک 
با دور بینی و زیر چانه با فشار تطبیق داده شود و ثابت باشد، به طوری که از 
ورود و خروج هوا از اطراف بینی و چانه خودداری شود. جهت اطمینان از 
این رخداد، تست مربوط )fit-test( را به درستی انجام دهد. سپس دست 
را مجدد ضدعفونی کند و دستکش بپوشد. تکنیسین ارشد که در بالین بیمار 

حضور دارد، از همان ابتدا ماسک N95 استفاده کند.
11. در صورت پاشیده شدن یا تماس پوست سالم بدن یا دست )بدون 

دستکش( با ترشحات تنفسی یا خون بیمار، شستشوی
دست با آب و صابون و سپس ضدعفونی با پایه کلرهگزیدین یا الکل الزامی 

است. سپس محل تماس به خوبی از نظر وجود بریدگی یا خراشیدگی بررسی 
و مشاهده شود و واقعه به مدیر کشیک دیسپچ) یا کارشناس کنترل عفونت 
اورژانس یا فرد مشخص شده مطابق فلوچارت( اطالع رسانی وگزارش شود 
تا مدیر نسبت به اطالع رسانی مطابق فلوچارت مشخص شده برای پیگیری 
سریع مورد تماس اقدام کند. )گزارش مورد مواجهه شغلی با خون یا ترشحات 

بدن بیمار مشکوک(
12. در صورت پاشیده شدن خون یا ترشحات تنفسی بیمار به چشم یا دهان، 
شستشوی فراوان با آب یا سرم سالین به مقدار زیاد الزامی است و واقعه به 
مدیر کشیک دیسپچ )یا کارشناس کنترل عفونت اورژانس یا فرد مشخص شده 
مطابق فلوچارت( گزارش شود و مدیر نسبت به اطالع رسانی مطابق فلوچارت 
مشخص شده به منظور پیگیری سریع مورد تماس اقدام می کند ) گزارش مورد 

مواجهه شغلی با خون یا ترشحات بدن بیمار مشکوک(.
13. بعد از رسیدن به بیمارستان مقصد، کارکنان اورژانس 115  باید احتیاطات 

الزم جهت جلوگیری از انتشار عفونت را مدنظر داشته باشند.
14. در بیمارستان مقصد، محل استقرار و پارک اولیه آمبوالنس، فرایند تحویل 
بیمار و انتقال به منطقه مورد نظر در اورژانس /بخش که از قبل تعریف شده 

باید به خوبی مشخص باشد.
15. در بیمارستان، بعد از تحویل بیمار، مکان مشخصی برای خروج وسایل 
حفاظت فردی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی و دفع بهداشتی آن مشخص شود.
16.  مکان مشخص برای فرایند شستشو و گندزدایی کابین عقب تعریف و 

این مهم به خوبی انجام شود.
17. در صورت آلوده شدن لباس فرم با خون و ترشحات بیمار، باید لباس 
فرم خارج و در نایلون مناسب جمع آوری شده و در پایگاه به روش مناسب 

گندزدایی شود، سپس بهداشت دست رعایت شود.
18. در صورت آلودگی برگه فرم مأموریت به خون و ترشحات بیمار  باید 

فرم های آلوده در کیسه زباله عفونی دفع شود.
19. در صورت آلودگی گوشی تلفن همراه و  PDA دستگاه  باید با مواد 

ضدعفونی کننده اشیاء بر پایه الکل ضدعفونی شود.
20. در صورت تماس حفاظت نشده  و پرخطر کارکنان با بیمار مشکوک به 
نشانگان کروناویروس بالفاصله به مدیر جانشین اطالع داده شود و تا زمان 
رد تشخیص یا 14 روز پس از تماس از نظر بروز تب و عالئم تنفسی و 
گوارشی تحت نظر باشند. ادامه فعالیت کارکنان مذکور منوط به نظر متخصص 

عفونی دانشگاه است.
21. همراه داشتن و در دسترس بودن Safety Box مقاوم به سوراخ شدگی 

و نشت مایعات حائز اهمیت است.
22.  همراه داشتن کیسه های مناسب برای دفع بهداشتی وسایل حفاظت فردی 

مصرف شده مهم است.
23. دستورالعمل های ابالغی معاونت بهداشتی وزارت/ دانشگاه به همه پایگاه های 
تحت پوشش ارسال و به عنوان تمهیدات و موازین الزامی جهت پیشگیری 
و کنترل بیماری تنفسی ناشی از کرونا ویروس آموزش داده و بر اجرای آن 

نظارت دقیق شود .
24.  از وجود ماسک N95 در اندازه  های مختلف به میزان کافی، سطل پدال دار 
برای دفع پسماندهای عفونی، دیسپنسر حاوی محلول های ضدعفونی دست با 
پایه الکلی و safety box برای دفع سرنگ و سرسوزن اطمینان حاصل شود.
25. تاکید می شود، جهت احیای قلبی- تنفسی بیماران با عالئم نشانگان تنفسی 

در صورت نیاز ترجیحا، از تیغه الرنگوسکوپ یکبار مصرف استفاده کنید.
26.  بهداشت و نظافت سطوح و تجهیزات به ویژه برانکارد و دستگیره آمبوالنس 
و دکمه تنظیم جریان اکسیژن به صورت معمول و روزانه با هیپوکلریت سدیم 
1 درصد انجام شود .) 99 حجم آب و یک حجم هیپوکلریت 25 / 5 درصد(

27. وسایلی مانند ماسک و نازال اکسیژن اختصاصی الزاما یکبار مصرف 
استفاده شوند.

28. تجهیزات پزشکی مانند کاف فشارسنج و استتسکوپ پس از معاینه بیماران 
به صورت همیشگی ضدعفونی شود.

پیوست 1- احتیاطات استاندارد
تعریف: )دراینجا زده شود به سپید آنالین مراجعه شود در باکس(

احتیاطات استاندارد حین مراقبت از تمامی بیماران بدون در نظر گرفتن مورد 
مشکوک یا تأییدشده یک عامل عفونی به کار بسته می شود. راهبرد اولیه برای 
پیشگیری از عفونت، در این احتیاطات با توجه به این اصل است که خون، 
سایر مایعات و ترشحات بدن به جز عرق می توانند انتقال دهنده بالقوه عوامل 
عفونی باشند. مجموعه احتیاطات استاندارد شامل نحوه استفاده از تجهیزات 
حفاظت فردی مثل دستکش، ماسک، گان و محافظ چشمی متناسب با خطر 
پیش بینی شده، بهداشت دست، احتیاطات پیشگیری از جراحات و آسیب های 
ناشی از سرسوزن در بیماران و کارکنان خدمات سالمت، جابجایی مناسب 
تجهیزات یا وسایل آلوده با مایعات بالقوه عفونی بدن در محیط اطراف بیمار 

و بهداشت تنفس، آداب سرفه است.
احتیاطات استاندارد شامل:

1. پوشیدن دستکش: رعایت بهداشت دست با شستشوی دست با آب و 
صابون یا مایعات ضدعفونی دست با پایه الکلی الزم است. کارکنان خدمات 
سالمت باید بر اساس اندیکاسیون تعریف شده در  5 موقعیت  بهداشت 

دست را رعایت کنند.
این موقعیت ها شامل 1- قبل از تماس با بیمار، 2- قبل از هر گونه مداخالت 

درمانی، تشخیصی و مراقبتی تمیز یا آسپتیک، 3 - بعد از مواجهه با ترشحات 
بیمار، 4 - بعد از تماس با بیمار و 5 - بعد از تماس با محیط مجاور بیمارمشتمل 

بر موارد یا سطوح آلوده است.
نکته مهم: در صورت آلودگی قابل مشاهده دست ها با مواد پروتئینی مثل 
خون یا سایر مایعات بدن و ترشحات آلوده شستشوی دست ها با آب و 

صابون توصیه می شود.
2. استفاده از وسایل حفاظت فردی حسب اندیکاسیون های آن

3 . تزریقات ایمن
  اجتناب از دستکاری سرسوزن و سایر وسایل تیز و برنده مصرف شده

  دفع ایمن سرسوزن و سرنگ بدون جدا کردن از هم یا درپوش گذاری 
سرسوزن در ظروف ایمن 

  رعایت اصول ایمنی کلی در انجام تزریقات
4 . رعایت بهداشت تنفسی/  آداب سرفه

5 . مدیریت دفع پسماندها
6 . روش اجرایی تمیزی و ضدعفونی پاشیدن ترشحات بدن و خون بیماران 

مشکوک روی سطوح، دیوارها و کف
7 . آلودگی زدایی محیط و تجهیزات

پیوست 2- احتیاطات برمبنای روش انتقال
تعریف

هنگام درمان بیماران شناخته شده یا مشکوک عفونی یا کلونیزه با عوامل 
عفونی بیماری زا، از احتیاطات برمبنای روش انتقال استفاده می شود. در این 
موقعیت ها موازین کنترلی اضافی به منظور پیشگیری مؤثر از انتقال عفونت 
الزامی است. از آنجا که غالبا هنگام پذیرش بیماران در بیمارستان عوامل 
عفونی شناخته شده نیست، این احتیاطات بر اساس نشانه های بالینی ابتدایی 
و عوامل اتیولوژیک احتمالی و سپس تعدیل آن بر اساس نتایج تست های 

آزمایشگاهی  تعیین و به کار گرفته می شوند.

احتیاطات تماسی
رعایت احتیاطات تماسی برای اجتناب از انتقال ارگانیسم های مرتبط با عفونت ها 
یا کلونیزاسیون عوامل عفونی از طریق تماس مستقیم یا غیرمستقیم توصیه می شود.

اصول احتیاطات تماسی
1. استفاده از وسایل حفاظت فردی

2 . پوشیدن دستکش در بدو ویزیت و درآوردن آن قبل از ترک بیمار
3. انجام ضدعفونی دست ها، یکبار بعد از درآوردن دستکش و گان و یکبار 

بعد از درآوردن محافظ صورت و ماسک الزامی است.
4. رعایت بهداشت دست با آب و صابون یا مایعات ضدعفونی با پایه الکلی، 

بالفاصله بعد از درآوردن دستکش

احتیاطات قطره ای
برای اجتناب از انتقال ذرات بزرگ تر از 5 میکرون، باید از این نوع احتیاط 
استفاده شود. اندازه بزرگ این قطرات مانع از حرکت در فاصله زیاد یا تعلیق 
آنها در هوا می شود. این ذرات، در فاصله کوتاه حدود یک متر می توانند 
مستقیم از سیستم تنفسی فرد عفونی به سطح مخاطات فرد گیرنده کارکنان 
ارائه کننده خدمات سالمت یا سایر بیماران منتقل شوند. این قطرات تنفسی 
که حامل پاتوژن های عفونی هستند، هنگام سرفه، عطسه یا صحبت فرد 

عفونی   ا یجاد می شوند.

اصول احتیاطات قطره ای
1. کارکنان در فاصله کمتر از 2 متری از بیمار، باید از ماسک صورت استفاده کنند.

2 . بیمار باید از ماسک جراحی استفاده کند.
3 . در بیماری کروناویروس جدید برای احتیاط بیشتر در صورت انتقال 

بیمار، کارکنانی که در کابین بیمار
قرار دارند باید از وسایل حفاظت فردی شامل دستکش، ماسک )بهتر است 

ماسک N95 باشد( و محافظ
صورت )سایر موارد حسب اندیکاسیون( استفاده کنند.

4 . در صورت انجام هرگونه پروسیجر به ویژه مدیریت راه هوایی و ساکشن 
 باید احتیاطات هوابرد رعایت شود.

5. وسایلی که برای بیمار استفاده می شود )دستگاه فشار خون، استتوسکوپ و 
...( انحصاری برای خود بیمار باشند. در صورتی که الزم است وسیله ای برای 
بیماران دیگر نیز استفاده شود، باید تمیز وضدعفونی الکل 75 درصد به باال شود.
6. در صورت احتمال آلودگی دست ها، از لمس چشم، بینی و دهان خودداری 

شود .
7 . به طور منظم و همیشگی، سطوحی از آمبوالنس که بیمار لمس می کند 

باید تمیز و گندزدایی شود .

اقدامات تولید کننده آئروسول و احتیاطات هوابرد 
1 . برخی اقدامات تشخیصی درمانی )تعبیه لوله تراشه، خروج لوله تراشه، 

برونکوسکوپی، احیای قلبی(
ریوی، تهویه دستی کمکی قبل از انتوباسیون، تراکتوتومی، تهویه کمکی 
غیرتهاجمی می توانند منجر به   ا یجاد آئروسول شوند و خطر انتقال هوابرد 

کروناویروس ها را به دنبال دارند.
2 . کارکنانی که در زمان انجام اقدامات تولیدکننده آئروسول در اتاق حضور 

دارند باید به موارد ذیل توجه کنند:
  از ماسک N95 مورد تایید ) NIOSH  معادل FFP2 اروپا( با اندازه 
مناسب صورت خود استفاده کنند و حتما بعد از پوشیدن ماسک از عدم نشت 

هوا با انجام مانورfit test  یا seal-check مطمئن شوند.
  ریش های بلند به دلیل ممانعت در ثابت شدن ماسک، می تواند کارایی 

ماسک را کاهش دهد.
  محافظت از چشم ها  ) پوشیدن عینک یا محافظ صورت(

  گان و دستکش بلند تمیز )غیراستریل( پوشیده شوند.
  اگر گان مقاوم در برابر مایعات ) ضدآب( نیست، در زمان انجام اقداماتی 
که امکان تماس با حجم فراوانی از ترشحات بدن وجود دارد، از یک آپرون 

ضدآب روی گان استفاده شود.
3 . دقت کنید اقدام تولیدکننده آئروسول در یک اتاق با تهویه کافی انجام 
شود. )به عنوان مثال تهویه طبیعی با 160 لیتر در ثانیه به ازای هر بیمار یا 
فشار منفی با تعویض هوای اتاق حداقل 12 بار در ساعت(  و جهت جریان 
هوا باید تحت کنترل باشد. در آمبوالنس باید اگزازفن های کابین عقب در 

طول مدت انتقال روشن باشد.
4. تعداد افراد حاضر در کابین عقب آمبوالنس، باید به حداقل ممکن برسد.
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6 تمرین ورزشی برای ارتقاء روانی بدن در برابر کروناویروس

ورزش و کرونـا

روحیه و کرونا
کروناویروس عالوه بر حمله به سیستم تنفسی و سایر ارگان های بدن به روان 
انسان نیز با شدت حمله کرده است. استرس، اضطراب و سایر مشکالت روانی 
با ظهور کروناویروس  میان مردم جهان افزایش یافته است. به همین دلیل 
سازمان جهانی بهداشت بر حفظ آرامش تاکید کرده است. در همین راستا در 
کشور چین بخش های مختلفی بسیج شده اند تا با  مشکالت روانی ناشی از 
کروناویروس مقابله کنند. این مشکالت از چه لحاظ می تواند برای ما مضر باشد؟
استرس، ترس و اضطراب عالوه بر کاهش حس و حال و درگیری فکر، 
موجب افزایش سطح هورمون کورتیزول در بدن انسان می شود. زمانی که 
سطح کورتیزول افزایش پیدا کند، سیستم ایمنی بدن را سرکوب کرده و 

بدن را در برابر بیماری آسیب پذیر می کند. 
ترس، استرس و اضطراب ناشی از ناآگاهی است. زمانی که شما فیلم 
ترسناکی می بینید، می ترسید زیرا آگاه نیستید سکانس بعدی چه اتفاقی 
می افتد بنابراین اگر آگاه باشید دیگر نمی ترسید. به همین ترتیب باید خود 

را در مورد کروناویروس آگاه کنید.

همان طور که می دانید سازمان جهانی بهداشت برای مقابله با ویروس کرونا 
تاکید می کند سیستم ایمنی بدن را تقویت کنید؛ حال شما با ایجاد ترس 
و استرس، سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کنید بنابراین، اولین کاری که 
باید انجام دهید کاهش استرس و اضطراب است. نباید به شایعات و اخبار 
کذب دقت کرده و کروناویروس را بیش از حد بزرگ کنید. این بیماری با 
اینکه خطرناک است، ترسناک نیست. اگر دقت کنید، بیشتر مبتالیان بدحال 
و جان باختگان این بیماری، افراد مسن و بیمارانی هستند که سیستم ایمنی 
ضعیفی داشته اند. به همین دلیل، راه های پیشگیری و مقابله با آن تقویت 

سیستم ایمنی بدن و رعایت بهداشت فردی و عمومی است.
عالوه بر افزایش آگاهی، شما می توانید با ورزش میزان سطح کورتیزول ناشی از 
استرس و اضطراب را کم کنید. سازمان جهانی بهداشت برای مقابله با استرس 
ناشی از کروناویروس تغذیه سالم، خواب کافی و ورزش را توصیه کرده است. 
هرگونه فعالیت بدنی موجب ترشح هورمون های شادی آور می شود. البته برای 
اثربخشی بیشتر آن می توانید به صورت گروهی همراه خانواده ورزش کنید. این 

کار به حفظ آرامش و تغییر حال و هوای خانه نیز کمک می کند.

ورزش برای تقویت سیستم ایمنی 
پژوهش های متعددی در این زمینه انجام شده که نتایج شان 
اثربخشی ورزش بر بهبود سیستم ایمنی افراد را نشان 
داده اند. نتایج پژوهشی در ایاالت متحده نشان داده، زنانی 
که به صورت روزانه پیاده روی می کنند نسبت به دیگران 
کمتر به سرماخوردگی مبتال می شوند یا افراد مسن باالی 
70 سال که به صورت مداوم دوچرخه سواری می کنند 
از لحاظ قوای جسمانی و سالمت مانند یک فرد 20 
ساله هستند. غده تیموس سلول هایی به نام »لنفوسیت 
تی« ترشح می کند که با افزایش سن اندازه آن کوچک 
می شود، درنتیجه میزان ترشح آن نیز کاهش پیدا می کند. 
میزان ترشح این سلول را می توان با آزمایش هایی در خون 
افراد مشاهده کرد. به گفته پژوهشگران، افراد کهنسالی 
که به صورت مداوم به فعالیت ورزشی می پردازند، غده 
تیموس شان به اندازه یک شخص جوان سلول لنفوسیت 

تی ترشح می کند. همچنین پژوهشگران بر این باورند 
فعالیت بدنی در سنین باال به افراد کمک می کند به 
واکسن ها واکنش بهتری نشان دهند و درنتیجه در مقابل 

بیماری هایی مثل آنفلوانزا مقاوم باشند.
بنابراین برای اثربخشی تمرین بر سیستم ایمنی بدن باید 
به صورت مداوم و با شدت متوسط به پایین ورزش کنید. 
می توانید روزانه به مدت 15 تا 30 دقیقه به فعالیت هایی 
مثل حرکات کششی، پیاده روی، دوچرخه سواری، تمرین 
در منزل و... بپردازید. از طرف دیگر، باید توجه داشت 
ورزش سنگین به صورت روزانه به مدت طوالنی 
می تواند موجب کاهش عملکرد سیستم ایمنی بدن 
شود. به همین دلیل در طول هفته برنامه تمرین تان را 
تغییر دهید. برای مثال، 2 روز تمرین با شدت باال، 3 
روز تمرین با شدت متوسط به پایین و 2 تا 4 روز 

حرکات کششی انجام دهید.

تمرین اول
مشابه تصویر مقابل مبل یا صندلی 
بایستید. دست هایتان را مقابلتان قرار 
دهید و به آرامی  روی صندلی بنشینید 
و بلند شوید. توجه داشته باشید نباید 
نشیمنگاه کامال با سطح صندلی یا 
مبل تماس داشته باشد، فقط کافی 

است اندکی آن را لمس کند.

 تمرین سوم
مشابه تصویر دست هایتان را روی مبل بگذارید، پشت و آرنج هایتان باید صاف باشند. سپس زانوهایتان را به صورت 

متوالی باال بیاورید.

تمرین پنجم
 روی صندلی یا مبل بنشینید و مشابه تصویر پاها را از سطح زمین بلند کنید و مانند دوچرخه فرضی، پای دوچرخه بزنید.

 تمرین دوم
بالفاصله پس از اتمام تمرین دوم، 
دست هایتان را مشابه تصویر روی لبه 
صندلی بگذارید )توجه داشته باشید 
آرنج باید به سمت عقب باشد، نه 
به سمت پهلو( و به آرامی پایین و 

باال بروید.

تمرین چهارم
و  کنید  جفت  را  پاها  ایستاده،  حالت  در 
در  دهید.  قرار  بدن  کنار  را  دست هایتان 
مرحله بعد، دست ها را از طرفین به سمت 
باز  نیز  را  پاها  حال  همین  در  و  ببرید  باال 
کرده و سپس آنها را جمع کنید و دست ها 
را  تمرین  برگردانید.  اولیه  حالت  به  نیز  را 

بدون مکث و پیاپی تکرار کنید.

تمرین ششم
مشابه تصویر در حالت شنا قرار بگیرید و با خم کردن آرنج ها، تنه تان را به زمین نزدیک کنید و حرکت شنا را انجام 

دهید و به حالت اولیه بازگردید.

آمار مرگ ومیر کروناویروس نسبت به سایر ویروس ها کمتر است اما استرس و ترس بیشتری  میان مردم ایجاد کرده 
است. به گزارش مجله پزشکی لنست، مشکالت روانی ناشی از کروناویروس بیشتر از مشکالت جسمی آن است و 
به گفته متخصصان، این مشکالت می تواند موجب کاهش سطح ایمنی بدن شود. سیستم ایمنی، بخشی از بدن است 
که وظیفه شناسایی سلول ها و مولکول های خودی را از بیگانه و از بین بردن یا بی خطر کردن آنها برعهده دارد. در 
این میان، عوامل مختلفی از قبیل خواب مناسب و تغذیه موجب بهبود سیستم ایمنی بدن می شود و نتایج پژوهش ها 
نشان داده  ورزش و فعالیت بدنی نیز موجب بهبود و تقویت سیستم دفاعی بدن می شود. ما نیز این هفته به معرفی راهکارهایی برای ارتقای سیستم ایمنی بدن 

پرداخته ایم. از آنجا که توصیه می شود در خانه بمانید، تمرین های ورزشی آموزش داده شده را می توانید در منزل همراه خانواده انجام دهید.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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یادتان باشد که...

هر تمرین را به مدت 15 ثانیه انجام دهید و بالفاصله 

بدون استراحت تمرین بعدی را اجرا کنید. زمانی 

که تمرین ششم را تمام کردید، 30 ثانیه استراحت 

کنید؛ با این کار شما یک چرخه را تمام کرده اید. 

دهید.  انجام  روال  همین  به  نیز  را  دیگر  4 چرخه 

باالتر است، می توانید مدت  اگر سطح آمادگی تان 

اجرای تمرین و تعداد چرخه ها را بیشتر کنید و زمان 

استراحت را کاهش دهید.
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مناب

آنچه باید در مورد بهداشت دست هایمان با هدف پیشگیری از کرونا بدانیم

همه با هم دست هایمان را بشوییم!
با شیوع ویروس »کرونا« در دنیا و البته ایران، نگرانی در مورد این بیماری نیز بیشتر شده 

و لزوم توجه جدی به اقدامات پیشگیری را می طلبد. از آنجا  که کرونا یک ویروس 
تنفسی شبیه سرماخوردگی و آنفلوانزاست، متخصصان بر »شستشوی درست 

دست ها« به عنوان مهم ترین عامل انتقال آلودگی تاکید دارند. البته برای این 
منظور، باید دست ها حداقل 20 ثانیه با آب و صابون شسته شوند. همچنین در این شرایط، 

استفاده از محلول و ژل های ضدعفونی کننده دست توصیه می شود، البته در شرایطی خاص! 

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

دست؛ مهم ترین عامل انتقال ویروس
نتایج مطالعات نشان می دهد روی دست های 70 درصد افرادی که دچار عالئم سرماخوردگی 
هستند، ویروس بیماری وجود دارد. هنگام عطسه و سرفه، حتی اگر صورت با دستمال پوشانده 
شود، باز هم این ذرات در دست جا می گیرند که با لمس سطوح مختلف و دست دادن با دیگران، 
به راحتی منتقل می شوند. در نتیجه زمانی که دست با دهان، بینی و چشم تماس داشته باشد، به 

راحتی زمینه ابتال به بیماری افزایش می یابد. از طرفی، متاسفانه برخی افراد نیز  دست ها را پس از 
استفاده از سرویس بهداشتی درست نمی شویند که سبب انتقال سریع آلودگی خواهد بود. نکته مهم تر، 

شستشوی درست دست هاست که باید با آب و صابون کامل شسته شوند.

محل مناسبی برای رشد و تکثیر عوامل بیماری زا خواهد بود. البته باید این زیورآالت نیز در صورت امکان شسته و در غیراین صورت، ضدعفونی شوند.  پیش از شستشو باید انگشتر، ساعت و دستبند کنار گذاشته شود. در مورد النگو نیز باید کامال قسمت زیرین آن شسته شود زیرا به دلیل تعریق، برای اینکه بتوان از بهداشت دست ها برای پیشگیری از ابتال به کروناویروس اطمینان داشت، توجه به چند نکته ضروری است:اصول شستشوی دست ها
و مچ دست، بین انگشتان و پشت دست ها را حتما خوب بشویید. انگشت شست را نیز جدا بشویید. دست ها را به مدت حداقل 20 ثانیه با یکدیگر بشویید؛ انگشتان یک دست را جمع کنید و به حالت چرخشی روی کف دست دیگر بکشید باکتری ها خواهد بود. این نکته به خصوص در اماکن عمومی اهمیت جدی دارد و اصال نباید استفاده شود.  به مقدار کافی صابون به دست ها بزنید. صابون مایع اولویت دارد زیرا قالب صابون زمانی که خیس می شود، محیط مناسبی برای رشد و تکثیر  دست ها را کامال خیس کنید. 

 شستن زیر ناخن ها را فراموش نکنید. 
  دست ها را با آب لوله کشی بشویید. 
یابد. همچنین این کار را باید در طول روز براساس توصیه سازمان بهداشت جهانی، 20 نوبت تکرار کرد. شستشوی درست دست ها باید حداقل 20 ثانیه طول بکشد که در صورت مراقبت از بیمار یا حضور در اماکن آلوده باید تا 40 ثانیه نیز ادامه برخالف تصور، خشک کردن دست ها با دستگاه خشک به تنهایی عامل از بین رفتن کروناویروس نیست. دست ها را با دستمال کاغذی دیگری خشک کنید. به خاطر داشته باشید رطوبت محیط مناسبی برای زندگی عوامل بیماری زا خواهد بود.  شیر آب را با دستمال کاغذی ببندید. 

چه زمان باید دست ها را شست؟

بدیهی است زمانی که دست ها دچار آلودگی 

واضح باشد، نباید در شستشوی آنها تردید 

داشت اما برای پیشگیری از ابتال به کروناویروس 

توصیه می شود در شرایط زیر حتما دست ها 

طبق اصول ذکرشده شسته شوند:

 پس از استفاده از سرویس بهداشتی یا 
تعویض پوشک بچه

 پس از بازگشت به منزل

 پس از استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

 پیش از آشپزی، چیدمان مواد غذایی و 
صرف غذا

 پیش از در آغوش گرفتن کودک

 پس از عطسه و سرفه؛ حتی به رغم تمیزکردن 
صورت با دستمال کاغذی

دلیل استنشاق الکل دور از صورت نگه داشته شوند.شستشو با آب و صابون، همه قسمت های دست باید آغشته شده و دست ها به در غیر این  صورت، مایع رقیق می شود و تاثیر آن کاهش پیدا می کند. البته مانند را مالش دهید تا کامال ژل یا محلول خشک شود. دست باید کامال خشک باشد، هنگام استفاده، کمی از ژل یا محلول را کف دست بریزید و 20 تا 30 ثانیه دست ها ضدعفونی دست ها می شود، نه تمیز شدن آنها. دست از آلودگی ظاهری پاک شده، استفاده شوند. در واقع، محلول و ژل باعث جایگزین شستشوی دست ها نخواهند بود. این محصوالت باید در شرایطی که  جالب است بدانید این محصوالت تاثیر عالی در نابودی ویروس ها دارند اما این روزها به دلیل شیوع کروناویروس، استفاده عمومی آنها بسیار رایج شده است. محلول، ژل، موس و پد وجود دارد که گرچه عموما در مراکز درمانی کاربرد دارد، باکتری ها، ویروس ها و قارچ های بین فردی باشد. انواع این محصوالت به شکل شامل آب و 60 تا 70 درصد الکل است که می تواند تا حدود 60 درصد عامل نابودی محلول هیدروالکلی که عموما به عنوان محلول ضدعفونی شناخته می شود، محلولی »ژل ضدعفونی« جایگزین شستشوی دست ها نیست!

چه زمانی از »محلول یا ژل الکل« استفاده کنیم؟

گرچه متخصصان براین باورند که شستشوی مکرر و درست دست ها 

با آب و صابون برای جلوگیری از انتقال و سرایت کروناویروس، 

در شرایط عادی برای حفظ بهداشت دست کافی است، استفاده از 

محصوالت ضدعفونی در شرایط زیر اهمیت خواهد داشت:

 پس از حضور در محیط آلوده یا پرتردد مثل وسایل 

حمل  ونقل عمومی

 در صورت رسیدگی یا تماس با فرد بیمار
 هنگام سفر

 پیش از غذا خوردن در اماکن 

عمومی، ادارات و...

 هنگام مواجهه با فرد دارای 

عالئم مشکوک بیماری

 پس از دست زدن به وسیله 

یا سطوح آلوده و حتی مشکوک 

به آلودگی ویروس

 در شرایط  دسترسی نداشتن 

به آب و صابون برای شستشوی 
دست ها

احتیاط در مورد »محصول ضدعفونی« 
 پس از استفاده هر یک از محصوالت ضدعفونی کننده، نباید دست  ها را با حوله یا 

دستمال خشک کرد.
آب و صابون توصیه می شود. در صورت تماس با چشم، باید با مقدار فراوان نباید پیش از آن دست ها را با محلول یا ژل تمیز کند، بلکه شستشوی درست با  از تماس این مواد با چشم باید اجتناب کرد. اگر فرد قصد استفاده از لنز دارد،  پس از 3 نوبت استفاده از این محصوالت، باید دست ها با آب و صابون شسته شود.

 در مورد کودکان شستشوی درست دست ها با آب و صابون برتری دارد، آب شسته شود.
 هنگام رسیدگی به نوزاد، حتما باید صبر کرد تا محلول یا ژل کامال روی دست مگر در موارد خاص.

 استفاده از این محصوالت در شرایط حساسیت، زخم و جراحت پوست توصیه نمی شود.خشک شود.
بهتر است از کرم مرطوب کننده نیز استفاده شود. استفاده مکرر به دلیل وجود الکل می تواند باعث خشکی و حساسیت پوست  شود که 
کرد. در هرحال، به بروشور محصول توجه کنید.   معموال محصوالت ضدعفونی را نباید بیش از 3 ماه پس از باز شدن در محصول مصرف 

ضدعفونی وسایلی که دائم به آنها دست می زنیم 

 کنار شستشو و بهداشت دست ها، باید به ضدعفونی وسایلی 

مانند عینک، ساعت، تلفن همراه، صفحه کلید رایانه، کارت 

بانکی، کیف پول، کلید و سوئیچ ماشین و... که به طور مکرر 

لمس می کنیم نیز توجه داشته باشیم. این وسایل به دلیل استفاده 

مکرر و همراه بودن بیرون از منزل، آلودگی باالیی دارند. پس از 

بازگشت به منزل، حتما این وسایل را با پد الکلی یا دستمال آغشته 

به سرکه، الکل یا محلول رقیق آب و سفیدکننده )وایتکس( تمیز 

کنید. در محل کار نیز چند بار در روز این اقدام را انجام دهید.

 در صورتی که یکی از اعضای خانواده عالئم مشکوک بیماری 

را دارد، الزم است تمامی وسایلی که وی به آنها دست زده به 

این ترتیب ضدعفونی شود. برای ضدعفونی ملحفه ها، آنها را 

با پودر لباسشویی و آب 60 درجه سانتی گراد بشویید یا همراه 

پودر از شوینده های ضدعفونی کننده نیز استفاده کنید. گرچه 

استفاده از وسایل شخصی مانند حوله یکی از اقدامات اصلی 

و همیشگی رعایت بهداشت است، در شرایط شیوع ویروس 
کرونا باید جدی تر رعایت شود.

آنچه باید در مورد بهداشت دست هایمان با هدف پیشگیری از کرونا بدانیم

همه با هم دست هایمان را بشوییم!
آنچه باید در مورد بهداشت دست هایمان با هدف پیشگیری از کرونا بدانیم

همه با هم دست هایمان را بشوییم!



اگر برای خرید ماهی به فروشگاه های عرضه مواد غذایی 
یا بازارهای تره بار مراجعه کنید، حتما متوجه می شوید 
ماهی ها به 3 شکل مختلف در این مراکز عرضه می شوند. 
برخی مراکز ماهی ها را به صورت زنده در آکواریوم های 
بزرگ و مخصوصی نگهداری می کنند و آنها را با انتخاب 
مشتری به فروش می رسانند. برخی دیگر ماهی های تازه 
را در یخ نگهداری می کنند و بعضی دیگر هم ماهی ها را 
به صورت منجمد و بسته بندی می فروشند. این روزها برای 
خیلی از افراد این پرسش مطرح شده که آیا باید درباره 
انتقال کرونا از طریق مصرف گوشت ماهی، مخصوصا 
ماهی هایی که به صورت زنده و در حضور مشتری صید 

و عرضه می شوند، نگران بود یا نه؟
انتقال  مورد  در  خاصی  نگرانی  ما  بدانید  است  بهتر 
کروناویروس از طریق مصرف گوشت های قرمز و سفید یا 
به طور کلی مواد غذایی نداریم زیرا راه انتقال این ویروس 
گوارشی نیست. به عبارت ساده تر، مهم ترین راه انتقال 
کروناویروس به صورت تماس یا ریزقطرات است؛  یعنی 
اگر فردی به کرونا مبتال باشد و سرفه یا عطسه کند و هنگام 
سرفه یا عطسه جلوی دهان و بینی اش را نپوشاند، ممکن 
است قطرات و ترشحات ناشی از سرفه یا عطسه تا حدود 
یک متر پخش شوند بنابراین اگر فردی در این شرایط 
تا فاصله یک متری بیمار قرار داشته باشد، احتمال انتقال 
ویروس به بدن او هم وجود دارد. از طرف دیگر، ممکن 
است همین ترشحات روی سطوح مختلف باقی بمانند و 

قبل از ازبین رفتن ویروس، فرد سالمی به آن سطوح دست 
بزند و با دست آلوده، دهان و بینی یا چشمان خودش را 
لمس کند. در این صورت هم احتمال انتقال ویروس به 
بدن فرد سالم و ابتالی او به بیماری کرونا وجود دارد. 

حاال 2 نکته در مورد گوشت ها یا تخم مرغ و کروناویروس 
مطرح است؛ اول اینکه برای پیشگیری از ابتال به بیماری 
کرونا باید تمام گوشت ها و تخم مرغ ها در این ایام کامال 
پخته شوند تا مشکلی از نظر احتمال مبتال شدن به کرونا 
پیش نیاید. نکته دوم اینکه اگر ماهی، گوشت، مرغ یا هر 
ماده خوراکی دیگری با دست آلوده به ویروس کرونا لمس 

شود، می تواند مانند هر جسم دیگری به عنوان ناقل ویروس 
کرونا عمل کند. اگر بخواهیم کمی ساده تر توضیح دهیم، 
باید بگوییم اگر فروشنده به کرونا مبتال باشد و در دست 
خودش عطسه یا سرفه کند سپس ماهی یا گوشت را با 
دست آلوده لمس کند و آن را به شما بدهد و شما هم 
سطح این ماده غذایی را لمس کنید، حتما ویروس کرونا 
را به سطح دست خودتان می رسانید. در این حالت اگر 
دست ها با دهان، چشم یا بینی شما تماس داشته باشند، 
احتمال انتقال ویروس به بدنتان ایجاد می شود. شاید حاال 

بپرسید که پس چاره چیست؟ 

مهم ترین راه پیشگیری در این مورد، رعایت بهداشت فردی 
هم از سوی فروشنده و هم از سوی خریدار است؛ یعنی 
هم فروشنده و هم خریدار باید دست هایشان را درست 
قبل از لمس ماده غذایی شسته باشند و اگر عطسه یا 
سرفه شان داشتند و دستمال کاغذی هم در دسترس شان 
نبود،  به جای کف دست در بازوی خود عطسه یا سرفه 
کنند. به این ترتیب احتمال انتقال ویروس از فروشنده 
احتماال بیمار به ماده غذایی و سپس از ماده غذایی به 

مصرف کننده، به حداقل ممکن می رسد. 
از طرف دیگر، توصیه می شود در این ایام بعد از خریدن 
هر ماده غذایی، لمس آن و رسیدن به منزل، حتما قبل 
از شستن کامل دست ها با آب و صابون از دست زدن 
به سر و صورتتان خودداری کنید. در صورت امکان 
هم بهتر است حتی محصوالت بسته بندی هم قبل از 
مصرف شسته شوند. به طور کلی، رعایت بهداشت فردی 
از طرف فروشنده و مصرف کننده در این ایام  اهمیت بسیار 
زیادی دارد زیرا عمال امکان شستشوی تمام محصوالت 
خوراکی قبل از مصرف وجود ندارد. باز هم تاکید می شود 
حتما تمامی فروشندگان و خریداران و مصرف کنندگان 
محصوالت غذایی، مخصوصا محصوالتی مانند نان و 
آجیل و... که امکان شستن شان قبل از مصرف وجود 
ندارد، حتما بهداشت فردی را در باالترین سطح رعایت 
کنند تا سالمت خود، اطرافیان و سایر اعضای جامعه 

را به خطر نیندازند.

آیا نگران انتقال کرونا از طریق گوشت ماهی های زنده باشیم؟ 
نگاه متخصص بهداشت مواد غذایی

   دکتر آراسب دباغ مقدم/ عضو  هیات علمی ومعاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

1. قبل از اینکه ماهی را بخارپز کنید، حتما آن را با آب سرد 
بشویید و کامال خشک کنید. اجازه ندهید ماهی قبل از بخارپز 
شدن آب اضافی داشته باشد. این کار به بهبود طعم نهایی گوشت 

ماهی کمک می کند. 

2. سعی کنید میزان آب درون ظرف را به گونه ای تنظیم کنید 
که آب هنگام جوشیدن با کف سبد بخارپز تماس نداشته باشد و 
گوشت ماهی فقط با بخار آب و نه مستقیم با خود آب پخته شود. 

3. در صورت تمایل می توانید ماهی را با پوست آن بخارپز کنید 
و قبل از سرو پوست ماهی را جدا کنید. با این کار کمی از چربی 
پوست ماهی به گوشت آن نفوذ می کند و طعم ماهی بخارپز که 

شاید مورد عالقه برخی از افراد نباشد را از بین می برد. 

4. حتما هنگام بخارپز کردن ماهی، یک سبزی معطر مانند کرفس 
کنار آن بگذارید. 

5. اگر نمی خواهید ماهی را بخارپز کنید اما روش سرخ کردن را 
هم نمی پسندید، کف یک ظرف نچسب را با سبزی ها و صیفی هایی 
مانند سیب زمینی حلقه شده، پیاز حلقه شده، کرفس و هویج بپوشانید 
و ماهی را روی این سبزیجات بگذارید. سپس ظرف را روی 
حرارت مالیم قرار دهید تا سبزیجات کم کم گرم شوند و آب 
بیندازند و هم خودشان و هم ماهی به خوبی پخته شوند. در این 
روش افزودن مقداری نمک، فلفل، پودر سیر یا خود سیر به گوشت 

ماهی می تواند در بهبود طعم نهایی آن موثر باشد. 

6. مدت بخارپز شدن ماهی برای پختن کامل آن به ضخامت 
گوشت ماهی بستگی دارد اما معموال 7 تا 8 دقیقه زمان برای پختن 

کامل گوشت ماهی با روش بخارپز نیاز خواهد بود.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

 6 نکته برای
پخت ماهی بخارپز 

غذایی مناسب برای تقویت سیستم ایمنی و کاهش التهاب بدن در برابر ویروس کرونا

ماهی با سس سویا و زنجبیل

طرز تهیه 
1. برای تهیه این غذا ابتدا اگر ماهی های شما فیله نیستند، حتما آنها را با جدا 
کردن پوست و استخوان به صورت فیله دربیاورید. بهتر است برای این غذا 

از ماهی قزل آال یا ماهی سالمون استفاده کنید. 
2. حاال که ماهی ها را فیله کردید، درون یک قابلمه گود مقداری آب بریزید 
و اجازه دهید آب درون ظرف جوش بیاید. بعد از جوش آمدن آب، یک 
عدد سبد بخارپز معمولی داخل قابلمه قرار دهید و ابتدا حلقه های زنجبیل 
را کف سبد بچینید. سپس تکه های فیله شده ماهی را روی زنجبیل ها قرار 
دهید. حاال کمی نمک روی ماهی ها بپاشید و در قابلمه را به مدت 7 دقیقه 

ببندید تا ماهی ها به خوبی و به صورت بخارپز مغزپخت شوند. 
3. تا ماهی ها پخته و آماده می شوند، می توانید سس آنها را تهیه کنید. برای 
تهیه سس باید زنجبیل رنده شده، سیر خردشده و دانه کنجد را به خوبی با 

یکدیگر مخلوط کنید. 
4. تابه نچسبی را روی حرارت قرار دهید و روغن هسته انگور یا کانوال 

را درون آن بریزید. 
5. بعد از گرم شدن روغن، مخلوط زنجبیل، سیر و کنجد را درون تابه بریزید 
و حدود 1 دقیقه تمام مواد را با یکدیگر تفت دهید تا طعم یکنواختی بگیرند. 
6. حاال روغن کنجد را اضافه کنید و 30 ثانیه دیگر به تفت دادن ادامه دهید. 
7. بعد از 30 ثانیه سس سویا را هم به این ترکیب بیفزایید و یک دقیقه دیگر 

تمام مواد را با هم حرارت دهید تا سس یکنواختی داشته باشید. 
8. پس از 7 دقیقه که ماهی ها به اندازه کافی پخته شدند، آنها را از سبد 
بخارپز خارج کنید و درون ظرف بچینید. سپس ابتدا سس سویا و زنجبیل 
آماده شده را روی ماهی ها بکشید و درنهایت پیازچه های خردشده را 

روی آنها بریزید.

پیشنهاد این غذا
این ماهی به دلیل سس خاصی که دارد، می تواند طعم نهایی 
بسیار مطلوب و جدیدی داشته باشد اما اگر به هر دلیلی اعضای 
خانواده شما طعم ماهی بخارپز را دوست ندارند، می توانید 
ماهی را درون ظرف نچسبی بچینید، روی آن را فویل بکشید 
و 7 تا 10 دقیقه داخل فر به صورت تنوری بپزید. البته در این 
روش پخت هم نباید چیدن حلقه های زنجبیل زیر فیله های 
ماهی و افزودن کمی نمک روی فیله های ماهی را فراموش 
کنید. اگر مبتال به اضافه وزن هستید، روغن کنجد یا مقداری 
از کنجد این غذا را حذف کنید. در صورت تمایل می توانید 
روغن زیتون را جایگزین روغن هسته انگور در این غذا کنید. 
اگر زنجبیل تازه در دسترس تان نبود، به سادگی پودر زنجبیل 
را جایگزین آن کنید. به یاد داشته باشید این غذا به دلیل داشتن 
زنجبیل کمی تند و تیز است و اگر قرار است کودکان هم این 
ماهی را بخورند، بهتر است  روی فیله ماهی کودکان کمی سس 

بریزید تا تندی زنجبیل آنها را اذیت نکند.

پیشنهاد سرآشپز

/20 آماده می شود

/10 پخته می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

مواد الزم )برای 6 نفر(

42 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

سویا  سس  با  ماهی 
از  یکی  زنجبیل،  و 
پرطرفدارترین غذاهای 
که  است  بین المللی 
برخی  بومی  را  آن  افراد  از  بسیاری 
مناطق آمریکا و برخی دیگر هم آن را 

بومی نواحی مدیترانه ای می دانند. 
از  بسیاری  منو  در  که  غذا  این 
هتل های بین المللی وجود دارد، به دلیل 
ریزمغذی های فراوانی که در خود جا 
داده، می تواند گزینه بسیار مطلوبی برای 
و  بدن  دفاعی  سیستم  قدرت  افزایش 

کاهش التهاب در بدن باشد. 
نوع طبخ این غذا هم به گونه ای است 
که باعث می شود نهایتا بیشترین میزان 
ریزمغذی ها با خوردن آن به بدن برسد. 
ماهی با سس سویا و زنجبیل هم کالری 
پایینی دارد و هم هضم آن بسیار ساده 
است. از این رو، می تواند در برنامه غذایی 

افراد سالمند هم قرار بگیرد. 
و  کلسیم  میزان  اینکه  به  توجه  با 
ویتامین های این غذا در حد قابل قبولی 
است، می توان آن را در برنامه غذایی 
خانم های باردار و نوجوانان هم قرار داد.  

مقدار کالری 
مواد غذایی یادشده 1920 کیلوکالری انرژی 
دارند و در صورت تقسیم کردن غذای 
تهیه شده میان 6 نفر به هر یک از آنها 370 
کیلوکالری انرژی خواهد رسید. البته در 
صورتی که این غذا با نان میل شود، به 
 80 باید  نان،  گرمی   30 برش  هر  ازای 

کیلوکالری به عدد یادشده افزود. 
 

ارزش تغذیه ای
گرم   14/2 غذا حاوی  این  از  وعده  هر 
چربی )1/8 گرم چربی اشباع(، 69 میلی گرم 
 726 سدیم،  میلی گرم   455 کلسترول، 
پتاسیم، 6/8گرم کربوهیدرات،  میلی گرم 
1/1گرم فیبر، 28/7گرم پروتئین، 97 واحد 
بین المللی ویتامین A، 4 میلی گرم ویتامین 
C، 24 میکروگرم فوالت، 91 میلی گرم 
کلسیم، 2 میلی گرم آهن و 62 میلی گرم 

منیزیم است. 

 

همراهان این غذا 
ماهی با سس سویا و زنجبیل از نظر طعمی 
همخوانی خوبی با برنج و نان دارد. شما 
می توانید این غذا را برای هر نفر با 2 کف 
دست نان یا یک لیوان برنج پخته سرو کنید. 
اگر برنج را به صورت سبزی پلوی کته ای 
آماده کنید، قطعا ارزش تغذیه ای این غذا 

را باالتر خواهید برد. 

از میان چاشنی های مختلف، آبلیموی تازه 
و آب نارنج تازه باعث تکمیل طعم این 
غذا می شوند و  به دلیل ویتامین C فراوانی 
که دارند، به بهبود عملکرد قدرت سیستم 

دفاعی بدن کمک می کنند.  
لیوان  یک  مختلف،  نوشیدنی های  میان 
می تواند  خانگی  و  تازه  مرکبات  آب 
نظر طعمی  از  مناسبی هم  بسیار  همراه 
و هم از نظر ارزش تغذیه ای برای این 

باشد.  غذا 
میان سبزی ها و ساالدهای مختلف هم 
ساالدهای  یا  خوردن  سبزی  می توان 
غذا  این  با  را  رنگی  حاوی صیفی های 

همراه کرد. 
ساالد  ظرف  یک  است  این  ما  پیشنهاد 
متشکل از کلم بنفش، هویج رنده شده، 
گردو  کمی  مقدار  خیار،  گوجه فرنگی، 
و کشمش و همچنین مقداری پیاز قرمز 
و  تازه  نارنج  آب  زیتون،  روغن  با  که 
فلفل سیاه طعم دار شده را کنار این غذا 

باشید. داشته 
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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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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 
ژل های  از  استفاده  نیست،  دسترس  در  آب 
ضدعفونی کننده مناسب تر است. این روزها خیلی 
از افراد به خصوص مادرهای جوان در کیف شان 
پنبه های الکلی یا ژل های آنتی باکتریال دارند و 
مرتب دست کودکانشان را با این محصوالت 
ضدعفونی می کنند تا مبادا فرزند دلبندشان به 
بیماری های عفونی و ویروسی مختلف مبتال 
شود اما پژوهش های جدید محققان اثبات کرده 
مصرف بیش از حد این مواد غیر از مشکالتی که 
برای سالمت پوست ایجاد می کند، زمینه ساز ابتال 
به اگزما و حساسیت هم است. با دکتر محمدرضا 
قاسمی، متخصص پوست و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم  پزشکی ایران درمورد مزایا و 
معایب استفاده از این مواد ضدعفونی کننده و 

الکل گفت وگو کرده ایم.

: آقای دکتر! با توجه به اوضاع کنونی 
کشور و تاکیدی که بر رعایت بهداشت می شود، 
توصیه می کنید از چه شوینده هایی برای شستشو 
استفاده کنیم تا آسیب کمتری به پوست وارد شود؟

بهترین کار، شستشو با شوینده های مالیم است. اگر 
افراد قانون شستشوی 20 ثانیه ای دست را به طور 
مناسب رعایت کنند، در مواردی که با سطوح بسیار 
مشکوک در تماس نبوده  باشند، شستشوی دست با 
آب و صابون کفایت می کند و نیازی به استفاده از 
ضدعفونی کننده ها نیست!  پوست اولین سد دفاعی 
بدن است اما در اثر استفاده از شوینده های نامناسب 
آسیب می بیند و بروز ضایعات اگزمایی روی آن، 
فرد را در معرض خطر قرار خواهد داد. صابون ها 
و مایع های صابون قدیمی به واسطه  pH قلیایی 
در استفاده طوالنی مدت و مکرر به پوست آسیب 
می رسانند. بهترین نوع شوینده برای پوست در 
شرایط کنونی که نیاز است دست ها به طور مکرر 
 pH شسته شوند، پن های غیرصابونی است که

متناسب با اسیدیته پوست دارند و در عین حال 
که آالینده ها را از روی پوست پاک می کنند، به 

ساختار پوست هم آسیب نمی رسانند. 
پن ها با توجه به اینکه پوست، خشک یا چرب 
باشد به چند گروه تقسیم می شوند. پن ها، هم به 
شکل قالب های شبه صابونی و هم به شکل مایع 
در بازار موجودند ولی برخالف دیگر شوینده های 
مایع مرسوم pH قلیایی ندارند و به پوست آسیب 

نمی رسانند. 
آنتی باکتریال  ژل های  از  استفاده   :

چطور؟ توصیه می شود؟
ژل آنتی باکتریال مایعی حاوی الکل است که به 
سرعت باکتری های روی پوست را از بین می برد 
اما به دلیل الکلی که دارد پوست را خشک می کند 
آنتی باکتریال  صابون های  است.  آسیب زننده  و 
برخالف این ژل ها ترکیبی از اسیدهای چرب، 
روغن ها و مواد ضدعفونی  کننده هستند و در عین 

حال که سبب از بین رفتن باکتری ها می شوند 
پوست را تحریک نمی کنند. 

: صابون های آنتی  باکتریال چه تفاوتی   
با صابون های مرسوم دارند؟

صابون ها و شوینده های دست در اصل حالل های 
و  چربی  می شوند  باعث  که  هستند  چربی 
آالینده های روی پوست برداشته شوند اما برای 
زدودن باکتری ها، میکروب ها و ویروس ها از روی 
دست نیاز به مالش و سایش است و صرفا صابون 
زدن و کف ایجاد کردن فایده ای ندارد. فرد باید 
به طور مناسب رو و کف دست و بین انگشتان و 
زیر ناخن ها را با مالش و سایش بشوید تا اجرام 
بیماری زا از روی پوست برداشته شوند. صابون های 
آنتی  باکتریال موادی مثل تری کلوسان دارند که 
ترکیب آلی محلول در آب و باکتری زدا است. 
این نوع از صابون ها و ژل ها، جرم ها را از روی 
پوست برمی دارند و سبب بهبود وضعیت سالمت 

فرد می شوند اما در مورد اینکه در بلندمدت چه 
تاثیری بر سالمت می گذارند اختالف نظر وجود 
دارد. وقتی فردی دچار بریدگی یا زخم می شود، 
استفاده از صابون های آنتی باکتریال جلوی عفونت را 
می گیرد و مصرف آنها در کسانی که دچار ضعف 
سیستم ایمنی یا مبتال به سرطان هستند بسیار مهم 
است. البته این موضوع هنوز کامال ثابت نشده است. 
در افرادی که ناخن بلند یا زیورآالت دارند، ژل ها 
به اندازه شستشوی با آب و صابون آلودگی را رفع 
نمی کنند. در ضمن مصرف باالی ژل در کودکان 
باعث مسمومیت با الکل می شود زیرا کودکان 
زیاد دست را به دهان می برند و دیده شده یک 
قاشق چای خوری از ژل به راحتی طفل نوپا را 
مسموم می کند. ژل ها قابل اشتعال هم هستند. مراقب 
باشید بعد از استفاده دست را نزدیک شعله نبرید. 
: چه زمانی و در چه شرایطی باید 
محلول های  و  آنتی باکتریال  محصوالت  از 

ضدعفونی کننده استفاده کنیم؟
استفاده از محلول های ضدعفونی کننده، ژل های 
آنتی باکتریال، الکل و محصوالتی از این نوع در 
هر شرایطی نیاز نیست و بهتر است افراد با پن ها 
برای 20 ثانیه تمام سطوح دست را بشویند و از 
دستکش یکبار مصرف استفاده کرده و مرتب آن 
را تعویض کنند. اگر افراد با سطوحی در تماسند 
که احتمال آلوده بودن آن باالست می توانند از مواد 
ضدعفونی کننده دست کمک بگیرند. در انتخاب 
این محلول ها باید به استاندارد بودن و پروانه 
ساخت هم توجه داشته باشند. در مواردی که 
مواد ضدعفونی کننده موجود نیست می توان از 
پدهای الکلی یا الکل هم استفاده کرد اما الکل، 
چربی پوست را از بین می برد و اگر فرد به صورت 
افراطی از آن استفاده کند به ساختار آناتومیک 
پوستش آسیب می زند. با تخریب سد دفاعی 
پوست و ایجاد اگزما و خشکی، فرد در معرض 

خطرات بیشتری قرار می گیرد. باز هم تاکید می کنم 
در شرایط عادی استفاده از صابون های مرسوم و 
پن ها کفایت می کند و استفاده از ژل و صابون های 
آنتی باکتریال یا محلول های ضدعفونی کننده بهتر 
است به شرایطی که بنا به بیماری های زمینه ای 
مانند دیابت یا نقص سیستم ایمنی فرد مستعد 
ابتال به بیماری است یا به دلیل نوع فعالیت در 
مکان های آلوده و مشکوک به عفونت در رفت وآمد 

است، محدود شود. 
: در مورد نحوه استفاده هم توضیح 

می دهید؟
هنگام استفاده از محلول های ضدعفونی کننده یا 
صابون باید انگشتر و زیورآالت را از دست درآورد. 
اگر از صابون استفاده می شود باید تمام سطح دست 
و الی انگشتان و زیر ناخن و حتی زیر زیورآالت 
را تمیز کرد و بعد از آبکشی هم مطمئن شد که 
بخشی از مواد شوینده زیر انگشتر باقی نمانده زیرا 
این مواد در طوالنی مدت می توانند اگزما ایجاد کنند. 
محلول های ضدعفونی کننده را هم باید چند قطره به 
اندازه ای که کامال دست مرطوب شود، کف دست 
ریخت و دست ها را به هم مالید و 20 تا 25 ثانیه 
ماساژ داد تا ژل تبخیر شود. اگر چرک قابل مشاهده ای 
روی دست وجود داشته باشد استفاده از آب و 
صابون ضروری است. استفاده طوالنی مدت از این 
ژل ها باعث مقاومت آنتی بیوتیکی می شود و نباید 
آن را جایگزین صابون های معمولی یا پن ها کرد. 
نحوه استفاده از صابون های آنتی باکتریال مشابه 
صابون های معمولی و پن است. بهتر است هنگام 
شستشوی دست؛ چه با صابون های معمولی، چه 
آنتی باکتریال و چه پن ها از آب داغ یا سرد استفاده 
نکنید چون آب داغ با حل چربی روی پوست 
باعث خشکی بیشتر می شود و آب سرد مانع از 
شستشوی کافی دست ها خواهد شد. در کل در 

استفاده از شوینده ها افراط نکنید. 
با  مقایسه  در  کمتری  کف زایی  قدرت  پن ها 
به  وجود  این  با  دارند.  مرسوم  صابون های 
برمی دارند.  را  پوست  روی  جرم های  سادگی 
پس از شستشوی دست و به خصوص قبل از 
خواب، استفاده از  نرم کننده ها و رطوبت رسان ها به 

حفظ نرمی و رطوبت پوست نیز کمک می کند.

گفت وگو با دکتر محمدرضا قاسمی متخصص پوست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم  پزشکی ایران

در استفاده از ضدعفونی کننده ها افراط نکنید
 سمیه 

مقصودعلی

هنگام استفاده از 
محلول های 

ضدعفونی کننده یا 
صابون باید انگشتر 

و زیورآالت را از 
دست درآورد. اگر 
از صابون استفاده 
می شود باید تمام 
سطح دست و الی 

انگشتان و زیر ناخن 
و حتی زیر زیورآالت 
را تمیز کرد و بعد از 

آبکشی هم مطمئن 
شد که بخشی از 

مواد شوینده زیر 
انگشتر باقی نمانده 

زیرا این مواد در 
طوالنی مدت 

می توانند اگزما ایجاد 
کنند

هر سال با نزدیک شدن به ایام تعطیالت نوروز خیلی 
از خانم ها دچار مشکالتی مانند خشکی پوست دست 
در اثر مواجهه مداوم با انواع شوینده ها می شوند. این 
خشکی پوست دست گاهی می تواند تا ترک خوردن 
پوست دست هم پیش برود و در ایام تعطیالت و دید 
و بازدیدهای نوروزی باعث ایجاد ناراحتی روانی برای 
خانم ها شود. از طرف دیگر، این روزها و با توجه به 
برجسته بودن اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا، بیشتر 
ما توصیه های فراوانی را مربوط به شستن مداوم دست ها 
در طول روز می شنویم. خود این مساله هم می تواند 
خشکی پوست دست را به دنبال داشته باشد. از این رو، 
در ادامه این مطلب به بررسی مهم ترین نکاتی می پردازیم 
که رعایت شان می تواند به راحتی باعث محافظت از پوست 

در برابر مواد شوینده مختلف شود. 
1. دستکش بپوشید: اولین و مهم ترین توصیه در پیشگیری 
از خشک شدن یا آسیب دیدن پوست دست ها هنگام 
مواجهه با مواد شوینده، این است که حتما قبل از تماس با 
این ترکیبات شیمیایی دستکش پالستیکی ضخیم بپوشید. 
دستکش های مخصوص ظرف  شستن که ضخامت و 
جنس محکمی دارند، می توانند از این نظر گزینه بسیار 
مطلوبی باشند. به خاطر داشته باشید همیشه، حتی برای 
شستن کوچک ترین ظرف و لباس یا وسیله، حتما دستکش 
بپوشید تا تماس محصوالت پاک کننده های شیمیایی با 
پوست دست باعث خشکی و ترک پوست دست نشود. 
شاید  2. از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید: 
بتوان گفت یکی از خطاهای خانم ها هنگام مواجهه 
با مواد پاک کننده، کم اهمیت دانستن آسیب های ناشی 
از برخی از این مواد است. به عنوان مثال، معموال کمتر 
دیده می شود که خانمی هنگام استفاده از اسپری های 
مخصوص برای پاک کردن شیشه ها، کابینت ها، درها، 
دستگیره ها یا شیرآالت دستکش بپوشد. این درحالی است 
که تمام این محصوالت پاک کننده حاوی درصدی از 
الکل و ترکیبات ضدعفونی کننده هستند بنابراین تماس 
آنها با پوست دست می تواند سریع باعث خشکی پوست 
دست، احساس گزگز، سوزش و خارش در کف دست 
یا پشت دست ها شود. برای پیشگیری از بروز چنین 
مشکلی توصیه می کنیم حتما پیش از استفاده از انواع 
جرم گیر،  و  ضدعفونی کننده  پاک کننده،  محصوالت 
دستکش بپوشید. اگر نمی توانید از دستکش های ضخیمی 
مانند دستکش های مخصوص ظرف شستن برای انجام 
سایر نظافت های خانه و ضدعفونی سطوح استفاده کنید، 
حتما باید برای این کار از دستکش های یکبار مصرف 

معمولی یا التکس کمک بگیرید. متخصصان زیبایی بر 
این باورند که برای حفظ سالمت پوست دست حتی 
نباید اجاق گاز را هم بدون دستکش تمیز کرد، چه برسد 
به وسایلی که از شوینده های قوی برای پاک کردن آنها 

استفاده می شود. 
3. دستکش نخی را فراموش نکنید: رخی خانم ها به دلیل 
حساسیت پوستی خاصی که به ترکیبات استفاده شده در 
دستکش های پالستیکی دارند، قید استفاده از دستکش 
هنگام کار با مواد شوینده و پاک کننده را می زنند. این 
در  موجود  ترکیبات  به  شما  اگر  که  است  درحالی 
دستکش حساسیت داشته باشید، حتما این حساسیت 
در مورد شوینده ها چند برابر خواهد شد. در این صورت 
ممکن است تماس مستقیم مواد شوینده، پاک کننده یا 
ضدعفونی کننده با پوست دست شما سریع باعث ایجاد 
مشکالت پوستی جدی مانند اگزمای تماسی بسیار شدید 
شود و عوارضی مانند خشکی شدید، خارش، قرمزی و 
پوسته ریزی پوست دست ایجاد کند. از این رو، توصیه 
می شود به جای کنار گذاشتن دستکش در صورت داشتن 
حساسیت به ترکیبات موجود در آن، ابتدا دستکش نخی 
بپوشید و سپس دستکش پالستیکی را روی دستکش نخی 
دستتان کنید. در این حالت، هم از پوست دست در برابر 
شوینده ها محافظت کرده اید و هم دیگر با دستکش های 

پالستیکی تماس مستقیم نداشته اید. 
4. استفاده از نرم کننده و مرطوب کننده را فراموش 
نکنید: از دیگر توصیه های بسیار مهم برای حفظ سالمت 
دست ها، استفاده به موقع از انواع کرم های مرطوب کننده 
و نرم کننده است. معموال کرم های مرطوب کننده بر پایه 
آب تولید شده و خیلی سریع جذب پوست می  شوند. 
در این حالت، حس چرب بودن دست ها هم نخواهید 
داشت.  کرم های نرم کننده برعکس مرطوب کننده ها 
برپایه یک نوع چربی مانند روغن بادام، روغن نارگیل، 
آووکادو، روغن هسته انار و... تولید می شوند و جذب 
آنها توسط پوست کمی دیرتر اتفاق می افتد. نکته مهم 
اینکه استفاده از هر کدام از این محصوالت دارای مزایای 
خاص خودش است و برای حفظ سالمت دست ها 
باید موارد کاربرد هر کدام را بدانید. به عنوان مثال در 
این روزها که توصیه می شود برای پیشگیری از ابتال به 
ویروس کرونا دست هایتان را مرتب در طول روز با آب 
و صابون بشویید، باید برای جلوگیری از خشک شدن 
پوست دست ها، بعد از شستن  و خشک کردن آنها و 
زمانی که هنوز پوست مقدار کمی نرمی ناشی از رطوبت 
آب را دارد، دست ها را با کمک کرم مرطوب کننده بر 
پایه آب ماساژ دهید. هنگام زدن کرم به دست نباید کف 
دست ها، الی انگشتان و اطراف ناخن ها را فراموش کنید 
تا این قسمت های پوست دست هم دچار خشکی شدید 
نشوند. بعد از استفاده از کرم حدود 2 تا 5 دقیقه اجازه 
دهید ترکیبات موجود در آن به خوبی جذب پوست 

شوند و سپس به کارتان ادامه دهید. بهتر است در این 
ایام و برای پیشگیری از آسیب دیدگی پوست دست ها 
حتما روزی 2 مرتبه هم دست ها را با کرم های نرم کننده 
حاوی ترکیب روغنی ماساژ دهید. یک بار شب ها قبل 
از خواب این کار را بکنید و یک بار هم در میانه روز 
و زمانی که می دانید حداقل یکی- دو ساعت نیازی به 
شستن دست ها ندارید. اگر این مورد ساده را درباره 
استفاده از مرطوب کننده ها و نرم کننده ها رعایت کنید، 
حتما می توانید از پوست دست ها در برابر انواع مواد 

شوینده، پاک کننده و ضدعفونی کننده محافظت کنید. 
5. از تکنولوژی کمک بگیرید: متاسفانه برخی خانم ها 
به  رغم داشتن لوازمی مانند ماشین لباسشویی یا ماشین 
ظرفشویی باز هم اصرار به شستن دستی ظروف یا لباس ها 
دارند. حتی اگر عالقه ای به استفاده مداوم از ماشین های 
ظرفشویی و لباسشویی ندارید، توصیه می کنیم در این 
ایام از سال که دست ها بیشتر با محصوالت پاک کننده 
و شوینده در تماس هستند، بیشتر از تکنولوژی برای 
تمیز کردن لباس ها و ظرف ها کمک بگیرید تا پوست را 
هرچه کمتر در معرض تماس مستقیم با انواع شوینده ها 
قرار دهید. بعضی خانم ها ادعا می کنند شستن ظرف ها 
با ماشین ظرفشویی باعث می شود گاهی بوی نامطلوبی 
روی سطح ظرف ها یا خود ماشین باقی بماند. برای 
پیشگیری از چنین مشکلی می توانید همزمان با استفاده از 
ماده شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی، حدود 1 تا 2 
قاشق غذاخوری سرکه سفید را هم داخل محفظه شوینده 
بریزید و به این ترتیب مطمئن باشید هم بوی ناخوشایند 
از بین می رود و هم ظرف ها تمیزتر و براق تر می شوند. 
6. استفاده از دستکش شبانه را جدی بگیرید : اگر 
جزو افرادی هستید که در تماس با محصوالت شوینده، 
حتی صابون های مخصوص پوست، دچار خشکی شدید 
دست می شوید، حتما شب ها بعد از ماساژ دادن پوست 
دست با کرم نرم کننده ، حدود 20 دقیقه صبر کنید و سپس 
دستکش نخی بپوشید. این کار به نرم تر شدن پوست 
دستتان کمک می کند. طبیعی است این دستکش باید 

هر 2 روز یکبار شسته شود. 
7. بهترین محصوالت را انتخاب کنید : حاال که این روزها 
قرار است بیشتر دست ها را بشوییم، بهتر است محصوالت 
مناسب تری برای حفظ سالمت پوست دست ها انتخاب 
کنیم، مثال برای پیشگیری از خشک شدن پوست دست 
در اثر شستن زیاد می توانید از صابون های کرم دار یا 
صابون های حاوی روغن های گیاهی استفاده کنید تا 
پوست دست کمتر دچار خشکی شود. در مورد استفاده 
از محصوالت شوینده، پاک کننده و ضدعفونی کننده هم 
باید به خاطر داشته باشید حتما از محصوالت دارای 
مهر استاندارد کمک بگیرید تا کمتر در معرض ترکیبات 
شیمیایی غلیظ و خارج از حد استاندارد متناسب با مصرف 

خانگی قرار داشته باشید.

7 راه مراقبت از پوست دست ها در مواجهه با انواع شوینده ها 

دست ها را باید شست، نرم کننده باید زد
 دکتر بهروز باریک بین

متخصص پوست
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ارادت و عالقۀ مردم ایران به امام رضا علیه السالم آن قدر زیاد است 
که تا کنون داستان های بسیاری از زندگی آن حضرت نوشته 
شده است. کودکان نیز مانند بزرگساالن به مطالعۀ داستان های 

تاریخی از اهل بیت علیهم السالم عالقه مند هستند. 
»امام رضا علیه السالم« نام کتابی است از مجموعۀ »چهارده 
معصوم«، روایتی کوتاه و خالصه از زندگی امام رضا علیه السالم 

از زمان والدت تا شهادت آن حضرت. معنی نام مبارک ایشان، 
ماجرای وداع آن حضرت با خانواده و سرزمین پدری، اثبات 
حقانیت ایشان بر همه گان و کینه و دشمنی مأمون از موضوعاتی 
است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. در این کتاب 
تصویری، کودکان به طور خالصه با دورۀ کوتاهی از زندگی پُر 

برکت امام مهربانی آشنا می شوند.

هایدريافتمنابعجشنواره:
راه

دریافت فایل کتاب ها می توانند از طریق اسکن رمزینه مقابل
 

 مراجعه به سایت جشنواره به آدرس www.razavi.iranpl.ir و اقدام به دریافت فایل کتاب ها 
مراجعه به کتابخانه های عمومی کشور و دریافت امانی منابع جشنواره

 كودك 
)4 تا 12 سال(

نوجوان
 

جوان و بزرگسال)13 تا 17 سال(
)18 سال به باال( 

 امام رضا علیه السالم
نویسنده:زهرا عبدی
انتشارات: جمکران 

برای متولدین ۱۳۸۶تا ۱۳۸۹

 کبوترها و آهوها 
نویسنده: سید احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 
برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

 فاطمه و فاطمه 
شباهت های حضرت معصومه با حضرت زهرا سالم اهلل علیهما 

نویسنده: محمد مهاجرانی 
انتشارات: زائر 

برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ 

 هشت قصه از امام جواد علیه السالم 
نویسنده: حسین فتاحی

انتشارات: قدیانی 
برای متولدین ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

 راز آن بوی شگفت 
داستانی بر اساس زندگی امام رضا علیه السالم

نویسنده: فریبا کلهر 
انتشارات: به نشر
  با کبوترهای گنبد

سروده هایی درباره امام رضا علیه السالم برای نوجوانان
نویسنده: احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 

 درختی که بال در آورد
 داستان هایی از زندگی امام جواد علیه  السالم 

نویسنده: مجید مالمحمدی 
انتشارات: بوستان کتاب 

 مهارت های ارتباط مؤثر در سیره امام رضا علیه السالم
نویسنده: علی جانفزا  و علی خیاط

 انتشارات: به نشر
 فصل فیروزه 

نویسنده: محبوبه زارع
انتشارات: کتابستان معرفت

 دّر عصمت
مروری بر زندگانی حضرت معصومه سالم اهلل علیها

نویسنده: علی اشرف عبدی 
انتشارات: زائر

 ابوالفضل نهضت رضوی
زندگانی حضرت احمدبن موسی علیهما السالم شاهچراغ

نویسنده: محمدرضا سنگری 
انتشارات: شاهچراغ 

 سیره تقوی
ترجمه و توضیح چهل حدیث درباره سیره امام جواد علیه السالم

نویسنده: جواد محدثی
انتشارات: به نشر

راههایشركتدرجشنواره
ترسیم نقاشی  کشیدن نقاشی از جذاب ترین بخش مورد عالقه کتاب در برگه های 
مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس از تکمیل، 

تحویل گرفته می شود(.

ارسال فیلم موبایلی  ارسال فیلم معرفی کتاب یا خواندن بخش های جذاب کتاب.

راههایشركتدرجشنواره
پاسخگویی به سواالت چهار گزینه ای پاســخگویی به صورت مکتوب و الکترونیکی و بر 

اساس کتاب های معرفی شده در جشنواره خواهد بود.

ارسال فیلم موبایلی   ارسال فیلم شامل معرفی کتاب دلخواه اعم از منابع جشنواره و منابع آزاد 
مرتبط با موضوع در جمع یا گروه های مختلف )دوستان، خانواده، همکاران و...( .

ارسال معرفی کتاب به صورت متنی  معرفی کتاب دلخواه، تصویر و مشخصات آن )به صورت 
متنی( در حد یک پاراگراف ) ۳۵۰ کلمه( .

راههایشركتدرجشنواره
ترسیم نقاشی  کشــیدن نقاشــی از جذاب ترین بخش مورد عالقه کتاب در 
برگه های مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس 

از تکمیل، تحویل گرفته می شود(.

پاســخگویی به ســئواالت چهار گزینه ای  پاســخگویی به صورت مکتوب و 
الکترونیکی و بر اساس کتاب های معرفی شده در جشنواره.

ارسال یک فیلم موبایلی  ارســال فیلم معرفی کتاب از یکی از منابع جشنواره و 
یا منابع آزاد مرتبط با موضوع جشنواره در جمع یا گروه های مختلف )دوستان، 

خانواده، همکاران و...(.
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شماره هفتصدوچهل وپنج  پانزده اسفند نودوهشت

جرم نامهربانی

بوي عيدي، بوی توپ، بوی کاغذ 
رنگی... خيلی سال است که عادت 
کرده ام روزهای اسفند ماه مدام به این 
ترانه گوش بدهم. صدایش بپيچد در 
گوشم و در جانم و حالم را خوب 
به  رفتن  برای  بشود  انگيزه  ام  کند. 
استقبال سال جدید و دلم هی تندتر 
و کودکانه تر بتپد که برنامه ریزی کنم 
برای چه کردن و چه  نکردن. صدایم 
را کلفت کنم و همراهش بخوانم و با 
انرژی این ترانه راه بروم و کارهای 
ناتمام و زیاد آخر سال را با لبخند 

انجام بدهم.  
با  این روزها به رسم هر سال، نه 
حال هميشه که به اميد جوانه زدن 
اندکی انگيزه، به ترانه گوش می دهم 
اما دلخوشم نمی کند که هيچ، دلم را 
ناخوش می کند. دلم می گيرد، نه از 
اینکه بوی عيد به مشامم نمی رسد، 
نه از اینکه ذوق خرید پنجمين لباس 
عيد پسرکم در دلم کور شده، نه از 
اینکه نمی توانم مثل هر سال به هوای 
خرید سمنو و سبزه در بازار  قدم بزنم 
و البالی جمعيت زندگی را حس 
کنم. حتی دلخور نيستم از اینکه به 
جای بوی باغچه و عطر خوب نذری، 
دم خور  ضدعفونی کننده ها  بوی  با 
شده ایم و فکر خرید ضدعفونی کننده 
دست و سطح و ترس از بيماری به 

جانمان افتاده. 
دلخورم چون حس می کنم امسال از 
سال های دیگر بدتر شده ایم. سال قبل 
شاید بد بودنمان در نادیده گرفتن 
در  اگر  اما  دیگران خالصه می شد 
این شرایط فقط به فکر خودمانيم، 
مجرميم. مجرميم اگر مایحتاج این 
روزها را نگه داشته ایم تا بتوانيم با سود 
بيشتر بفروشيم. ناپاکيم اگر فقط به فکر 
خودمانيم و ماسک و ضدعفونی کننده 
انبار  خانواده مان  نياز  برابر  چند  را 
کرده ایم، ناپاکی ای که با هيچ کدام از 
آن ضدعفونی کننده ها پاک نمی شود. 
این روزها بوی عيد نمی آید که نياید، 
کاش حداقل مشاممان از بوی الکل 
و ضدعفونی کننده پر شود، نه بوی 

تعفن احتکار و نامهربانی.

حرف آخر

آرزوی  هزاران  با  کرد،  که  ازدواج 
جدید عزمش را جزم کرد تا زندگی 
زیباتری بسازد اما تا آمد شيرینی این 
رویا را مزه کند، رنج بر جانش پنجه 
انداخت و حقيقت ابتال به بيماری 
جانش  بر  شرنگ  لنفوم،  سرطان 
این  با  است  سال   4 حاال  ریخت. 
مادرش  و  پدر  می جنگد.  بيماری 
شب و روز کنارش هستند و در این 
روزهای کهنسالی، حتی از خانه شان 
برای تامين هزینه درمان پسر جوانشان 
گذشته اند اما حاال عالوه بر غم بيماری 
فرزند، غم ناتوانی هزینه درمانش دارد 

آنها را هم از پا درمی آورد. 
این آقای جوان شيمی درمانی شده 
و حاال باید برایش پيوند انجام شود 
ولی پدر بازنشسته اش دیگر توانایی 
تامين ۱۷ ميليون تومان هزینه درمان 
او را ندارد. این روزهای آخر سال، 
جان می دهد برای اینکه توشه ای از 
مهر برای سال جدیدمان ذخيره و 
دل هایی را با اميدی زیبا شاد کنيم. برای 
این کار می توانيد کمک نقدی خود 
 را به کارت بانک پارسيان با شماره
به   622۱-06۱0-800۱-0۷56
امدادگران  خيریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنيد  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی2(  تلفن۷5983000 
شماره همراه 09۱980۱26۷۷ تماس 
بگيرید. این بيمار با کد 249۱3 در 
امدادگران عاشورا شناخته  موسسه 

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.

هيجان  ها برای آدمی و بسياری از موجودات دیگر به عنوان 
راهنما و هدایت گر کنش های روزمره عمل می کنند. در 
بدو تولد و در برخورد با محرک های گوناگون محيطی، 
نوزاد حيوان و انسان باید بداند از چه محرکی دوری 
کند و به چه محرکی می تواند نزدیک شود. این ارزیابی 
به کمک سيستم هيجانی انجام می شود که طبيعت 
در ما به ودیعه گذاشته است بنابراین از همان آغاز 
تقسيم بندی محرک خوشایند- ناخوشایند و رویکرد 
تقرب- احتراز در مغز موجود زنده مدارهای خود 
را تثبيت می کند. محيطی که قابليت پيش بينی داشته 
باشد، رفته رفته الگوهایی را در ذهن ما تثبيت می کند 
که می توانيم با قابليت اعتماد باالیی بدانيم در رابطه با 

محرک های گوناگون چه رفتاری داشته باشيم.
تجارب اوليه ما با مراقبان خود برای تکوین و شکل گيری 
ظرفيت تنظيم هيجان ها و احساسات ضروری است. 
حضور یک فرد پاسخ دهنده که به شکلی مناسب نيازهای 
کودک را درک کند و محيطی برای او به وجود بياورد 
که مانند ظرفی احساساتش را درخود جا بدهد، برای 
عملکرد تنظيم کننده هيجانی بنيانی محکم فراهم می کند 
و فرد قادر به مدیریت مناسب هيجان ها در سال های 
بعد می شود. وجود نداشتن چنين فردی به شکل گيری 
سيستمی از دفاع های روانی منجر می شود که فرد برای 
مدیریت احساسات غيرقابل تحمل خود به آنها متوسل 
می شود. از آنجا که کودک قربانی قادر به کنش موثر در 
برابر آسيب نبوده، در چنگ رفتارهای تکراری که ریشه 
در زمان آسيب دارند، اسير می شود. او قادر به دفاع 
موثر نيست چون همان  افرادی که باید از او مراقبت 

می کردند، در مقام آسيب زننده عمل کرده اند. از یک 
سو با آزار و آسيب روبرو است و از سوی دیگر باید 
به همين فرد آزارگر برای برطرف کردن نيازهای روزمره 
خود روبياورد. در یک محيط پر آسيب و در فضایی که 
کودک با محرک های متناقض و متضاد روبرو است، 
سيستم هيجانی دچار سردرگمی و آشفتگی می شود. 
فرض معقول این است که والدین به گروه محرک های 
خوشایند تعلق دارند که می توان به آنها نزدیک شد اما 
اگر همين والدین به عامل خشونت و سرکوب تبدیل 
شوند، با موقعيتی دوسویه روبرو هستيم. در این مواقع 
سيستم هيجانی کاربرد معمول خود را از دست می دهد. 
از آنجا که این والدین به هر حال تنها عامل حمایت کننده 
و مراقبت گر از کودک نيز هستند باید به آنها هرازگاه 
نزدیک شود و طلب حمایت کند. این حمایت را گاهی 
دریافت می کند اما خشونت و آسيب نيز به دنبال می آید. 
تکرار این فرایند ابتدا حالت گوش به زنگی و توجه بيش 
از حد به وجود می آورد؛ گویی هميشه منتظر پایين 
آمدن دست تنبيه گر پدر یا مادر است اما پس از مدتی 
از آنجا که سيستم هيجانی قابليت اعتماد خود را از 
دست می دهد، فرد ترجيح می دهد آن را خاموش کند.
 در اینجا با فردی روبرو هستيم که توان برقراری تمایز 
ميان محرک های مختلف را از دست می دهد و همه 
چيز را رها می کند. گویی درکی از خطر ندارد، مثل 
هواپيمایی که سيستم رهگيری خود را خاموش کرده 
باشد. این سيستم دیگر نمی تواند راهنمای عمل باشد.
در برخورد با همه گيری کرونا نيز می بينيم که رفتار 
برخی هموطنان در قبال آن واکنش توأم با ترس و 

اضطراب و تخمين زدن بيش از حد خطر نيست، بلکه 
برعکس بی تفاوتی و ارزیابی نکردن واقع بينانه خطر 
است. وجود صحنه هایی از قبيل حجم باالی ترافيک 
برای خرید  بازارها  ازدحام در  در جاده های شمال، 
شب عيد و بی تفاوتی نسبت به دستورهای پيشگيرانه، 
حکایت از چنين رفتاری دارد. گویی انسان ها خود را 
در محيطی آسيب زا می بينند که در آن همان هایی که 
به قاعده باید در قد و قامت منابع حمایت، اعتماد و 
امنيت عمل کنند، به عاملی برای آسيب و آزار تبدیل 
شده اند. در فضایی که بی اعتمادی در آن موج می زند، فرد 
دچار سردرگمی و سرگيجه می شود و از خود می پرسد 
باالخره به چه منبعی باید رجوع کرد؟ آیا رجوع به این 
منبع اطالعاتی به امنيت و آسایش من منجر می شود یا 
آسيب زا و زیان بخش خواهد بود؟ چنين سردرگمی ای 
می تواند اضطرابی به فرد تحميل کند که درنهایت باعث 
می شود عطای هيجان ها را به لقای آنها ببخشد و ترجيح 
دهد یک سره سيستم ارزیابانه هيجانی خود را خاموش 
کند. این مساله، فرد را رفته رفته بی تفاوت، بی احساس 

و کرخت خواهد  کرد. 
پيامدهای منفی در پيش گرفتن چنين سياستی برای فرد 
و جامعه قابل پيش بينی است. چنين سد انکار و بی تفاوتی 
را باید از طریق بازگرداندن اعتمادی که در گذر زمان 
به دالیل گوناگون به کمرنگی گرایيده ویران کرد. در 
سایه بازسازی اعتماد در جامعه است که می توان به 
مردمانی دست یافت که درکی درست از خطر دارند 
و رفتارهایی را پيش می گيرند که به تقویت سالمت 

خود و دیگران کمک می کند

 زهراسادات صفوی 

این روزها که به  دليل شيوع ویروس کرونا خيلی از مردم خانه نشين 
شده اند، مهدکودک ها و مدارس تعطيل شده و همه جا صحبت از 
پيشگيری، ضدعفونی و آمار مبتالیان و فوت شده هاست، کودکان 
هم ممکن است به روش های مختلفی  به این شرایط استرس زا 
واکنش نشان بدهند، مثال بيشتر به والدین بچسبند، مضطرب و 
گوشه گير یا عصبانی و آشفته و حتی دچار شب ادراری، کابوس های 

شبانه، ناخن جویدن و... شوند.
نشان  سردرد  و  دل درد  صورت  به  را  استرس  کودکان  بعضی 
می دهند و برخی از آنها عالئم  اضطراب جدایی بروز می دهند و 
 نمی خواهند از والدین دور شوند چون مرتب در معرض اخبار 
بد قرار دارند و فکر می کنند در زمانی که والدین کنارشان حضور 
ندارند، ممکن است اتفاقی برای خودشان یا پدر و مادرشان بيفتد. 

در چنین شرایطی چه باید کرد؟
 کودکان در شرایط سخت به عشق و توجه بزرگ ترها نياز دارند 
بنابراین تا می توانيد به آنها توجه کنيد و برایشان وقت بگذارید.
 به حرف های فرزندانتان گوش بدهيد، با مهربانی صحبت کنيد 

و به آنها اطمينان خاطر بدهيد تا امنيت روانی شان حفظ شود.
 تا جایی که می توانيد برای بازی با کودکان وقت بگذارید و 

اسباب آرامششان را فراهم کنيد.
 امکان تخليه هيجان ها را از طریق بازی و قصه برای کودکان 

فراهم کنيد.
 بچه ها را تا حد امکان از خودتان دور نکنيد. چنانچه به دالیل 
مختلف مثل بستری در بيمارستان مجبور به جدایی شدید، مرتب 
با آنها تماس داشته باشيد و اطمينان بدهيد همه چيز مرتب است. 
بزرگ ترها صحبت  با  بيماری  درباره  وقتی  حواستان  باشد   
به  شيوه  را  مطالب  کودکان   نشنوند چون  را  می کنيد، صدایتان 

خود تحليل می کنند و ترس زیادی وجودشان را فرامی گيرد. 
 با کلماتی که برای سن کودکتان قابل درک باشد، واقعيت ها 
را در مورد اتفاق های اخير به او بگویيد. برایش توضيح بدهيد 
که چه اتفاقی افتاده و اطالعات واضحی درباره راه های کاهش 

خطر ابتال به بيماری در اختيارش قرار دهيد.
 به کودکان توضيح دهيد جانشان در خطر نيست و اگر والدین 
فوت  ویروس  این  به  ابتال  اثر  در  ندارند،  خاصی  بيماری  آنها 
به  تا  شود  رعایت  بهداشتی  نکات  باید  فقط  و  کرد  نخواهند 

دیگران آسيب نرسد.
 به جای اینکه کودکان را از مدرسه رفتن بترسانيد و اجازه ندهيد 
مدرسه بروند )مگر در شرایط بحرانی(، به آنها آموزش دهيد چطور 
دست هایشان را خوب بشویند و نکات بهداشتی الزم و ضروری 
را در مدرسه و سایر اماکن رعایت کنند. نکته هایی مثل شستن 
مرتب دست ها، پوشاندن دهان هنگام عطسه یا سرفه با دستمال 
یا آرنج خم شده و سپس انداختن دستمال داخل سطل دردار  و 
لمس نکردن چشم ها، دهان یا بينی مخصوصا اگر دست ها کامال 

شسته نشده اند، را به آنها آموزش دهيد. 
 از تذکر دادن دائمی به کودکان بپرهيزید. تاکيد زیاد کودکان 

را به سمت اختالل وسواس و اضطراب می برد.
 برای بچه های کمتر از 3 سال، شستن دست ها را با آب بازی 
همراه کنيد که کودک به سمت بازی برود، نه ترس. الزم  نيست 
برای کودک زیر 3 سال خيلی توضيح بدهيد، با توجه به سن 

کودک و سطح  درکش از  بيماری رفتار کنيد.
کرونا  بيماری  به  آنها  خانگی  حيوان  بياموزید  کودکان  به   
دچار نمی شود چون از دست دادن حيوان خانگی برای کودکان 
آنها  از دست دادن در  سوگ محسوب می شود و  ترس دائمی 

تشدید خواهد شد.
روز سطوح  طول  در  و  هستند  بازی  حال  در  مدام  بچه ها   
بسياری را لمس می کنند. کافی است یکی از این سطوح آلوده 
به ویروس باشد تا سالمتشان در معرض خطر قرار گيرد. عالوه 
بر این، بچه ها نمی توانند به خوبی کف دست، الی انگشت ها و 
پشت دستشان را بشویند. سعی کنيد روش درست شستن دست 
را به کودکتان آموزش بدهيد و در طول روز هم چند بار دست 

کودکتان را به دقت بشویيد.
 کودکان را به مکان های شلوغ و مهمانی هایی با تعداد زیاد 
نبرید. خانه بازی، پارک، مرکز خرید و... می توانند خطر ابتالی 

کودک را به ویروس باال ببرند.
یا  کند  بغل  را  کودکتان  کسی  ندهيد  اجازه  روزها  این  در   
ببوسد. ممکن است فرد مورد نظر ناقل ویروس باشد و عالئم 

او هنوز آشکار نشده باشد.
 از تماس نزدیک با کسانی که عالئم سرماخوردگی یا آنفلوانزا 
دارند، بپرهيزید. سعی کنيد فاصله کودکتان را با این افراد حفظ کنيد.
 کودکان را در معرض دائمی  اخبار بد قرار ندهيد چون اضطراب، 
ترس از مرگ و ترس از دست دادن والدین در آنها تقویت می شود.

 بهترین روش آموزش به کودکان از طریق قصه است.
 اضطراب های  کودک را از طریق نقاشی و   بازی کاهش دهيد.

 در خانه شرایطی فراهم  کنيد که کودک سرگرم  باشد.
 گوش دادن به  آهنگ های شاد، انجام فعاليت بدنی و حرکات 
موزون در خانه همراه با کودکان به تقویت سيستم ایمنی آنها 

کمک می کند.
هيجان ها  تخليه  بپرسيد.  احساس های  کودکانتان  مورد  در   
افکار و  از طریق قصه  آنها کمک  می کند.  به  کاهش اضطراب 
احساسات کودکان را درباره بيماری کشف و در مسير درست 
هدایت کنيد. آنها را از اخبار بد دور نگه دارید چون ذهنشان 

توجه انتخابی دارد.
 اگر کودک به رعایت نکات بهداشتی مقاومت نشان می دهد، 
از سيستم تقویت و پاداش استفاده کنيد. جمله های منفی مثل 
کودک  به  و...«  می کنی  مریض   رو  همه  خطرناکه،  »می ميری، 
را  و  اضطراب کودک  ترس  منفی  روانی  کار جو  این  نگویيد. 
و شستن  بهداشت  رعایت  به  او  ترغيب  برای  می کند.  تشدید 

دست، پاداش در نظر بگيرید. 
 به کودکان اطمينان دهيد اگر نکته های الزم را رعایت کنيد، 

اتفاقی برای آنها و شما نمی افتد.

تجهیز کودکان برای مقابله با کرونا

 مونا فلسفی
روان شناس کودک و بازی درمانگر

دانشجوی دکترای سالمت روان  

چند روز پيش یکی از دوستانم عکسی از خودش، 
همسرش و فرزندش فرستاد که روبروی آینه ایستاده و 
با خنده ادا درآورده بودند. برایم جالب بود که تا این حد 
روحيه شان را حفظ می کنند و حتی از لحظات قرنطينه 
در خانه لذت می برند. در این روزها که خيلی از مردم با 
اضطراب ابتال به کرونا دست و پنجه نرم می کنند و برخی 
در قرنطينه خانگی هستند، هر یک از اعضای خانواده نقش 
مهم و اساسی در تعدیل و تلطيف فضای خانه دارند و 
نقش خانم ها در این ميان شایان توجه است زیرا زنان 
سرزنده، مدیر و مدبر در این شرایط هم می توانند حال 
و هوای خانه و اعضای خانواده را به خوبی تغيير  دهند.

تاثیر زنان بر همسرشان
 حتما با همسرتان صبحانه بخورید. اگر همسرتان مجبور 
است سر کار برود، زمان صبحانه خوردن به او روحيه 
بدهيد و با او صحبت کنيد. صبحانه کامل و مکمل هایی که 
این روزها برای ایمنی بدن مفيد است، همراه با موسيقی 
مالیم می تواند آرامش بخش و شروع خوبی باشد. حتما 
زمان کافی در نظر بگيرید تا با همسرتان حرف بزنيد 
و او را  آرام کنيد. تعارضات، کنایه زدن و... را حداقل 
برای مدتی کمرنگ تر کنيد. سعی کنيد زمان وعده های 
غذایی که در خانه صرف می کند، با آرامش سپری شود. 
 زمان ضدعفونی کردن خانه، دکوراسيون را تغيير 
دهيد. شمع، عود و موسيقی مالیم می تواند فضای خانه 

را دلپذیرتر کند. 
 نگرانی هایتان را با همسرتان در ميان بگذارید و سعی 
کنيد به واقعيت ها و اطالعات منابع موثق اعتماد کنيد. 
آمار مرگ ومير و. .. را پررنگ نکنيد و دنبال اطالعات 
منفی نروید. تالش همه مبتال نشدن است ولی اگر مبتال 
شدید، آرامش روان و تغذیه مناسب برای بدن شما از 

هزاران دارو مفيدتر است.
 برخی افراد این روزها به دليل شيوع بيماری کرونا و 

اختالل در کسب و کارشان دچار مشکالت مالی شده اند. 
شرایط همسرتان را درک کنيد و به او فشار نياورید. در 
مواجهه با کمبودها مالمتش نکنيد. از پس اندازتان استفاده 
یا مخارجتان را محدود کنيد. این وضعيت مقطعی است 

و نباید همسرتان را تحت فشار بگذارید. 
 اگر خودتان هم شاغل هستيد و تحت تاثير قرار 
گرفته اید، سعی کنيد آرامشتان را حفظ کنيد و این شرایط 

مقطعی بحرانی را بزرگ نکنيد.

تاثیر زنان بر فرزندانشان
با تعطيل شدن مدارس و زمان بيشتر حضور بچه ها در 
منزل احتماال تعارضات و مشکالت هم بيشتر می شود. 
در این روزها بچه ها با نظم گذشته پيش نمی روند چون 
آزادتر هستند ولی والدین با اقتدار می توانند آنها را به سمت 
انجام وظایفشان سوق دهند. بچه ها باید مسووليت هایی 
مثل کمک به ضدعفونی اتاقشان، مطالعه کافی و حل 
تمرین های مرتبط با دروسی که به صورت مجازی تدریس 

می شود، برعهده بگيرند.
با بچه ها باید واقع گرایانه و حمایت گرایانه سخن گفت و 
نکات بهداشتی را به آنها گوشزد کرد اما نباید با وسواس 
آزارشان داد.  نکته های الزم را به فرزندانتان یادآوری 
کنيد و در عين حال به آنها بگویيد قرار نيست اتفاق 
خاصی بيفتد و می شود از ابتال به بيماری پيشگيری 
کرد. توضيح دهيد ابتال به کرونا ویروس به معنای مرگ 
نيست و درصد باالیی از مبتالیان درمان می شوند. نه 
به آنها اطمينان واهی بدهيد، نه ترس بی اساس. بچه ها 
باید بدانند مادرشان از آنها حمایت و مراقبت می کند 
و خودشان نيز قدرت مواجهه با مسائل را دارند. بچه ها 
ناخودآگاه حقيقت را دریافت می کنند. نمی توان به آنها 
دروغ گفت. پس خودتان را نبازید و با کمک گرفتن 
از متخصصان روان یا مشاوره با افراد آگاه، خودتان 

را مدیریت کنيد.

تاثیر زنان بر تمام اعضای خانواده
حاال که تفریحات  خارج از خانه خانواده محدود شده، 
انجام بازی های رایانه ای، تماشای برنامه های تلویزیونی، 
بازی های خانوادگی و کارهایی از این قبيل به خوبی 
می تواند حال و هوایتان را عوض کند. قدم زدن در 
محوطه خلوت محل زندگی تان با رعایت نکات ایمنی 
و ورزش  در خانه، می تواند حال و هوایتان را تغيير دهد، 

پس برای خودتان برنامه  ریزی کنيد.
 از بچه ها در غذا پختن، ساالد درست کردن، کارهای 

خانه و... کمک بگيرید.
 برای حفظ سالمت و نظم خانه، به ساعت خواب 
فرزندتان دقت کنيد. نباید نظم ثابت تغيير کند چون به 

هر حال بچه ها باید به مدرسه بازگردند. 
 واقعيت این است که کنترل بيماری تا حدی ممکن 
است و از آن مهم تر، حفظ روحيه، کنترل استرس و باال 

بردن ایمنی بدن است.
 اگر دچار اختالالت اضطرابی، افسردگی و... هستيد، 
حتما کمک حرفه ای بگيرید، مثال اگر هر روز نگران بيماری 
هستيد و نگرانی تان بيش از اندازه است، به طوری که تصور 
می کنيد حتما خطری در پيش است، در طوالنی مدت افسرده 
خواهيد شد. اگر افسردگی دارید و تحت نظر هستيد، حتما 
درمانتان را جدی بگيرید. اگر برگزاری جلسات حضوری 
برایتان ناممکن است، از درمانگران قابل اعتمادتان مشاوره 
تلفنی بگيرید. روان درمانگران از روش های مختلفی امکان 

مشاوره برای هموطنانمان فراهم کرده اند.
 اضطراب و ترس تا حدی به پيشگيری از ابتال به 
این بيماری کمک می کند اما از حدی که فراتر برود، 
حتما باعث تضعيف سيستم ایمنی و، اثر منفی بر همسر 

و فرزندانتان خواهد شد.
 ورزش کافی، تغذیه سالم و دوری از هر رژیم سخت 

الغری ضروری است.
اميدوارم با حفظ آرامش به خوبی از این روزها عبور کنيد.

کرونا؛ از هراس تا بی تفاوتی

نقش زنان در این روزهای مهم

جامعه سالم

             

 بين خوبان جهان هيچ كس مثل تو نيست
 پدرم هيچ زمان

         هيچ كس مثل تو نيست
شهريار

 دکتر علی فیروزآبادی
روان پزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز  

 کتایون خانجانی
روان شناس و روان درمانگر

زندگی مثبت
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