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سازمان بهداشت جهانی در
جدیدترین اطالعیه اش برای
پرونده
مقابله با شیوع ویروس کرونا در
جهان ،وضعیت اضطراری
اعالم کرد .این سازمان ،شامگاه پنج شنبه
در گزارشی اعــام کرد آمــار مبتالیان
به ویــروس کرونا در خــارج از چین به
 ۹۸تن رسیده
و بـــــرای ایــن
که با این ویروس
مقابله شـــود ،نــیــاز به
اعــام شــرایــط اضــطــراری اســت.
دبیرکل سازمان بهداشت جهانی
در همین باره گفته است« :هم اکنون
اطالعاتی درباره خسارتها و تلفات
ناشی از شیوع این ویروس در کشوری
با سیستم سالمت ضعیف وجود ندارد.
ما باید به کشو رها کمک کنیم تا برای
مواجهه با هر شرایطی آمادگی الزم را
داشته باشند» .در همین حال ،تا امروز
چندین نفر مشکوک بــه ایــن ویـــروس در
شهرهای مختلف کشورمان معاینه شده اند
که ابتالی هیچ کدام شان به کرونا تایید نشده
است .در پرونده امروز زندگی سالم ،توصیههایی
برای پیشگیری از ابتال به این ویروس که توسط
سازمان بهداشت جهانی اعالم شده و جدیدترین
نتایج پژوهش ها و تحقیقات دانشمندان درباره
کرونا را خواهید خواند.

نقش های غدد بزاقی در بدن
بزاقبادرصدپایینتریازموادموجوددرخون،
یکیازمهمترینمحافظانبدناست
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عارضه «حلقه پیری»
را می شناسید؟
رایجترین اشتباهات والدین
در فصل کارنامهها
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فرفره| قصه «من کی هستم؟»
برای کودکان
4

شبیه سرماخوردگی است و کودکان نمیگیرند
نتایج جدیدترین تحقیقات دانشمندان درباره کرونا از خطرناکتر بودنش
برای  40سال به باالها حکایت دارد
تاکنون درباره راههای شیوع ویروسهای انسانی کرونا مطالعات چندانی صورت نگرفته با این حال ،این روزها
ثابت شده که ویروسهای انسانی کرونا از یک فرد مبتال به فردی دیگر از طریق هوا بهوسیله عطسه یا سرفه و
تماس نزدیک فردی مانند لمس کردن یا دست دادن انتقال مییابد .این ویروسها ممکن است از طریق لمس
اشیا یا سطوح آلوده و سپس تماس دست با دهان ،بینی یا چشم نیز انتقال یابد .گاهی اوقات این ویروسها
ممکن است منجر به بیماریهای شبکه تنفسی تحتانی مانند ذاتالریه شود .در خور ذکر است هم اینک
واکسنی برای حفاظت در برابر ابتال به ویروس انسانی کرونا وجود ندارد اما می توان با رعایت یک سری اصول
بهداشتی از ابتال یا تشدید بیماری پیشگیری کرد.

منابع :ایسنا ،همشهری آنالین

کرونا شبیه سرماخوردگی و آنفلوآنزاست
یکی از دالیلی که تشخیص این بیماری را در مراحل
اولــیــه کمی سخت مــی کند ،شباهت زیــاد عالیم و
نشانههای آن به بیمار یهایی مانند سرماخوردگی
و آنفلوآنزاست .از جمله ایــن عالیم میتوان به تب،
سرفه ،تنگی نفس و مشکالت تنفسی حاد اشاره کرد
که میتواند تا چند روز ادامه پیدا کند .همچنین ممکن
است قبل از بروز نشانههای اصلی ،بیمار برای چند
روز سرفههای بدون دلیل داشته باشد .در موارد حاد،
مشکالت گوارشی نیز پدید آمده و اسهال به سراغ بیمار
خواهد آمد .در گزارشهایی از بیماران مبتال به ویروس
کرونای جدید ووهان چین ،اختالالت و نارساییهای
کلیوی نیز گزارش شده است .به وسیله نمونهبرداری
از مخاط بینی و گلو ،نمونهبرداری از خــون یا دیگر
انواع آزمایش ،ریشه بیماری مشخص خواهد شد .در
حالت معمول و خوش بینانه ،انتظار م ـیرود عالیم
بعد از چند روز از بین بروند اما در صورتی که ویروس
کرونا به دستگاه تنفسی تحتانی (نای و ریه) سرایت
کند ،مخصوصا در افراد دارای سن باال ،بیماریهای
قلبی ایجاد و در افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف به
ذاتالریه منجر میشود.
کودکان کرونا نمیگیرند!
خبر خوبی که تا اندازهای میتواند خیال والدین نگران
را راحــت کند ،ایــن اســت که یافتههای دانشمندان
نشان میدهد قربانیان کرونا تعداد محدودتری نسبت
به بیماریهای مشابه ویروسی دارنــد و تاکنون هیچ
کودک زیر هشت سالی به این بیماری مبتال نشده است.
کوچکترین فردی که بیماری کرونای جدید را گرفته،
 ۱۴سال دارد .قربانیان این بیماری هم عموما باالی۴۰
سال داشتهاند و بیشتر آنها پیش از این
بابیماریهایعفونی،قلبی-عروقی
و سرطان درگیر بــوده انــد .سابقه
داشتن این بیماریها به طور واضح
روشــن میکند که ایــن افــراد
سیستمایمنیضعیفیداشته
و نتوانستهاند در مقابل این
ویـــروس دوام بــیــاورنــد .در
واقــع این ویــروس آنقدرها
هــم کــه بــه نــظــر م ـیرســد،
کشنده نیست .البته این
باعث نمیشود توصیههای
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مراقبتیرادرخصوصکودکاناعمالنکنیموبهتراست
تمام نکات بهداشتی دربــاره کودکان همچون بزرگ
ســاالن رعایت شــود .ضمنا الزم است نکات مراقبتی
درخصوصسالمندانبیشازدیگراندرنظرگرفتهشود
تا سالمندان تا حد ممکن به این بیماری مبتال نشوند.
آیا ماسک مانع از ابتال به کرونا میشود؟
استفاده از ماسک برای پیشگیری از انتقال ویروس،
روشی معمول در بسیاری از کشورهاست .از جمله در
ماجرای شیوع اخیر ویروس کرونا در چین هم تصاویر
نشان از آن دارند که مردم در مکانهای عمومی ماسک
بــه صــورتشــان میزنند .حتی برخی شرکتها از
کارکنان خود خواستهاند در محیط کار هم از ماسک
استفاده کنند .سایت «گوگل ترندز» که میزان محبوبیت
جستوجوی کلید واژههــا را نشان میدهد ،حاکی
است که شمار بیشتری از ایرانیان طی روزهای گذشته
به دنبال جستوجوی ماسک بــودهانــد ولــی پرسش
این جاست آیا واقعا پوشیدن ماسک در انتقال بیماری
تأثیری دارد؟ ویروسشناسان اعتقاد چندانی به موثر
بودن ماسک در جلوگیری از انتقال ویروسهای هوازی
ندارند چون ویروسها به انـــدازهای کوچک هستند
که از ماسکهای بهداشتی معمولی عبور میکنند.
همچنینماسکهامعموال ُشلهستند،فیلترهواندارند
و با پوشیدن آنها ،چشمها همچنان در معرض هوا قرار
می گیرند .اما موضوع این است که ماسکها میتوانند
مانع از انتقال قطرات بزرگی شوند که پس از عطسه و
سرفه دیگران در هوا پخش میشوند .این موضوع به این
معناست که استفاده از ماسکهای بهداشتی بیفایده
نیست .ضمنا فردی که ماسک زده نمیتواند بینی و
دهان خود را با دست لمس کند و به این ترتیب امکان
ابتالی او به ویروس به دنبال تماس دستهایش با سطح
اشیا کاهش مییابد .این در حالی است که رئيس مرکز
مديريت بيماریهای واگيردار
وزارت بهداشت در یک برنامه
تــلــویــزیــونــی (گــف ـتوگــوی
خبری شبکه  )2اعالم
کرد در شرایط فعلی
و حتی در شرایط
حــاد ،اســتــفــاده از
ماسک را به مردم
عــــــادی تــوصــیــه
نمیکند.

راههای پیشگیری از ابتال به کرونا
سازمان بهداشت جهانی بعد از اعالم وضعیت اضطراری در پی شیوع ویروس کرونا در جهان ،دادههایی تصویری برای پیشگیری از ابتال به این بیماری را در چهار دسته منتشر
کرد« :مانع بیمار شدن خودتان و دیگران شوید»« ،مواد غذایی ایمن مصرف کنید»« ،در محل کار ،مراکز خرید و مکانهای شلوغ ،بیشتر مراقب باشید» و «از مراقبتهای الزم در
سفر غافل نشوید» .در ادامه ،متنهای ترجمه شده این توصیهها را خواهید خواند.

مانع بیمار شدن خودتان و دیگران شوید
دستهایتان را هر روز با
صابون و آب جاری بشویید ،به
خصوص هر زمان که احساس
کردید دستهایتان آلوده
شده است.
حتی اگر دستهایتان به
وضوح آلوده نیست ،مرتبا
آنها را با آب و صابون بشویید
یا با دستمال مرطوب الکلی
ضدعفونی کنید.

زمانهایی که باید و حتما دستهایتان را بشویید:
* بعد از سرفه یا عطسه
* هنگام مراقبت از بیمار
* قبل ،در زمان پختن
و تهیه غذا و بعد از آن
* قبل از خوردن
* بعد از استفاده
از سرویس بهداشتی
* زمانی که دستها به وضوح آلوده شدهاند
* بعد از تماس با حیوانات

هنگام عطسه یا سرفه ،دهان
و بینی خود را با دستمال
کاغذی یا آرنج خمیده
شدهتان بپوشانید.
دستمال آلوده را پس از
استفاده ،فورا در یک سطل
زباله دربسته بیندازید.

زمانی که دارای
نشانههای
سرفهیاتبباال
هستید
ارتباطتانرا
بادیگرانبرای
مدتکوتاهی
قطعکنید.

مواد غذایی ایمن مصرف کنید
تخته گوشت و چاقوی
مورد استفاده برای بریدن
گوشت خام و تکه تکه
کردن آن ،جدای از تخته
گوشت و چاقوی مورد
استفاده برای مواد غذایی
پخته شده باشد.

از خوردن
غذاهای
مشکوک ،به
شدتپرهیز
کنید.

دستهای خود را در
فواصل زمانی بین لمس
مواد غذایی خام و مواد
غذایی پخته شده،
بشویید.

در مکانهای شلوغ ،بیشتر مراقب باشید
بعد از تماس با حیوانات یا محصوالتی که از حیوانات است
یا خرید از مغازههای پروتئینی ،حتما دست های خود را با
آب و صابون بشویید.

به هیچ عنوان ،چشم ،دهان و بینی خود را
لمس نکنید.
به گوشتهای فاسد بدون
داشتن دستکش و رعایت
نکات ایمنی ،دست نزنید.
از هرگونه تماس با حیوانات
ولگرد ،آشغالها و مایعات
ریخته شده روی زمین
خودداری کنید.

پوششهای محافظ مانند
دستکش و روپوش را روزانه
بشویید.

ترس بی جا و بیدلیل به
خودتان راه ندهید چراکه
حتی در مناطقی که بیماری
شیوع پیدا کرده است،
مصرف محصوالت گوشتی
در صورتی که کامل پخته
شده و با رعایت نکات ذکر
شده برای مصرف آماده
شده باشد ،هیچ مشکلی
نخواهد داشت.

از مراقبتهای الزم در سفر غافل نشوید
از دست دادن و بغل کردن
افراد ناشناس به خصوص
آنهایی که عالیمی شبیه
ابتال به سرماخوردگی
دارند ،خودداری کنید.

اگر تب باالیی دارید
یا بیش از حد سرفه
می کنید ،از رفتن به
سفر پرهیز کنید.
در صورت احساس تنگی نفس
جعبهکمکهایپزشکی را قبل
از شروع سفر در دسترستان بگذارید.

اگرازماسکاستفادهمیکنید،مطمئنشویدکهاینپوششبه
خوبیاطرافدهانوبینیتانراپوشاندهاست.درضمنوبعداز
دستزدنبهماسکیادرآوردنش،دستهایتانرابشویید.

در هر رستورانی غذا نخورید ،به خصوص
غذاهای گوشتی.

