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سرایدار افغانستانی
سارق فرش های ابریشمی

تأثیر ویروس چینی روی برخی مشاغل

کرونا زیر پوست شهر

عبدالرضا فوالدوند مدیرکل آموزش و پرورش شــهر تهران در گفت و گو با «ایران»:

با خود القایی پذیرای کرونا نباشیم

یادداشت

مدارس ضدعفونی شده اما مسئول تعطیلی نیستیم
ســامت دانش آموزان برای آموزش و پرورش مهم است .خانواده ها نگران نباشند
هدی هاشمی
خبرنگار

ایرنا

برعهده وزارت بهداشــت اســت و ما هم
تابع تصمیمات این وزارتخانه هســتیم.
لــذا هــر تصمیمی کــه وزارت بهداشــت
و ایــن کمیته بگیرد ما انجــام میدهیم.
البته بر اســاس دستورالعمل مسئولیت
تعطیلــی یــا عــدم تعطیلــی مــدارس و
تبعــات آن برعهــده وزارت بهداشــت
است.
او در پاســخ بــه اینکــه خانوادههــا نگران
حــال دانشآمــوزان هســتند میگویــد:
تنهــا کاری که ما بهعنوان وزارت آموزش
و پــرورش انجــام دادهایم این اســت که
مــدارس را ضدعفونــی کردهایــم .اگــر
اتفاقــی هم بیفتد وزارت بهداشــت باید
پاســخگو باشــد و نــه وزارت آمــوزش و
پرورش.
ëëما نمــی خواهیم اســترس خانواده ها
بیشتر شود
فوالدوند با اشاره به اینکه اگر مسئولیت
بــا وزارت آمــوزش و پــرورش بــود،
پاســخگوی خانوادهها بودیم ،میگوید:
ما نمیخواهیــم اســترس خانوادهها را
بیشــتر کنیم و همــه میدانیم وضعیت
شــیوع ایــن بیمــاری چگونــه اســت .ما
میدانیم کــه خانوادهها نگران هســتند
و به مدارس هــم نمیگوییم که حضور
و غیــاب کننــد تــا اســترس خانوادههــا
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سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با اشاره به شناسایی  ۴۴مورد جدید ابتال به ویروس کرونا (کووید )۱۹گفت :تعداد مبتالیان
به این بیماری در مجموع به  ۱۳۹نفر رســید .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،دکتر کیانوش جهانپور در جمع خبرنگاران گفت :بیشترین تعداد
مبتالیان به ویروس کووید  ۱۹در قم و ســپس در گیالن گزارش شده اســت .رئیس مرکز اطالعرسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
افــزود :از مجمــوع مبتالیان جدید  ۱۵نفر در قم ۹ ،نفر در گیالن ۴،نفر تهران ،یک نفر اســتان مرکزی ۳ ،نفر اســتان خوزســتان ۲ ،نفر سیســتان و
بلوچســتان ،یک نفر کرمانشــاه ،یک نفر اردبیل ،یک نفر مازندران ،یک نفر لرســتان ۲ ،نفر فارس ،یک نفر ســمنان ۲ ،نفر کهگیلویه و بویراحمد
و یک نفر در اســتان هرمزگان طی  ۲۴ســاعت اخیر تشخیص قطعی داده شده اســت .وی با بیان اینکه تعداد آزمایشگاههای تشخیص ویروس
کرونا هماکنون به  ۷آزمایشگاه افزایش پیدا کرده است ،اظهار داشت :تا پایان هفته این تعداد به  ۱۵آزمایشگاه و تا هفته آینده به  ۲۲آزمایشگاه
مرجع افزایش خواهد یافت .ســخنگوی وزارت بهداشــت ،تصریح کرد :متأســفانه از جمع  ۴۴نفر مبتالی جدید به ویــروس کووید  ،۱۹چهار نفر
فوت کردهاند که با احتساب این تعداد آمار فوت شدگان به  ۱۹نفر رسیده است.

اینفوگرافیک :محمد عباسپور  /ایران

دکتر منصور غالمی وزیر علوم دیروز در جلسه ستاد سالمت
این وزارتخانه ،آخرین وضعیت تعطیلی دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی را تشــریح کرد ،براساس مصوبات این جلسه،
تمام فعالیتهای اداری و پژوهشــی دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی طبق روال گذشــته ادامه پیدا میکند و هرگونه
تعطیلی و توقف فعالیت آموزشی منوط به دستور ستاد ملی
مبارزه با کرونــا خواهد بود .علیرضا عبداللهینژاد ،مدیر کل
روابط عمومی وزارت علوم با اعالم این خبر به «ایران» گفت:
ما به دانشگاهها اعالم کردهایم هماهنگ با سایر بخشهای
کشــور ،بخشهای اداری و پژوهشی همچون آزمایشگاههای
دانشگاهها و مراکز پژوهشی ،جلسات دفاع تعطیل نیست و
دانشگاهها هم موظف هستند فعالیتهای دانشجویان را در
این بخشها پیگیری کنند ،مگر اینکه مورد خاصی از دانشگاه
خاصی به ستاد مبارزه با کرونا اعالم شود.
وی تأکیــد کرد :ســتاد ملــی مبارزه بــا کرونا موظف اســت که
موارد را شــهر به شــهر به دانشــگاهها اعالم و درباره تعطیلی
آموزشی دانشگاهها تصمیمگیری کند .عبداللهینژاد درباره
خوابگاههای دانشــجویی گفت :اکثر خوابگاههای دانشگاهی
تعطیــل شــده و دانشــگاههایی هــم کــه امکانــات الزم برای
برگزاری غیر حضوری کالسهای آموزشــی دارند ،میتوانند
بهصورت غیر حضوری اقدام به تشکیل کالسها کنند.
ëëبرگزاریالکترونیکیکالسهایدانشگاهتهران
رئیس دانشــگاه تهران در پیامی ویدئویــی گفت :کالسهای
ایــن دانشــگاه بهمنظور پیشــگیری از ویــروس کرونــا از هفته
آینده الکترونیکی برگزار میشــود.محمود نیلی احمدآبادی
در ایــن پیام تأکید کرد :بهمنظور پیشــگیری از ویروس کرونا و
بر اســاس ابالغیههای کشوری و مشورتهایی که در دانشگاه
تهران با مراجع ذیصالح انجام شد ،مقرر شد از آغاز این هفته
کالسهای آموزشی دانشگاه تهران تعطیل شود و از آنجایی
کــه امر آموزش بســیار مهم اســت و همه نگــران برنامههای
آموزشــی خود هســتند از اینرو تصمیم دانشــگاه بر این شد
تا از ظرفیت مرکز یادگیری الکترونیکی بیشــتر اســتفاده کند.
وی افــزود :همانطور که میدانید تعداد کالسهای درســی
در قالب آموزش الکترونیکی در دانشــگاه تهران زیاد اســت و
امــروزه بهعنوان یک ابزار بســیار مهم (آموزش الکترونیکی)
مورد اســتفاده قــرار میگیرند و میتوانــد به تعمیق آموزش
منتهی شــود و فعالیتهای گســترده آموزشــی از طریق این
آمــوزش فراهم میشــود تــا حدی که تأثیر بعــد جغرافیایی
کاهشمیدهد.
ëëکالسهایدانشگاهشهیدبهشتیتاپایانسالغیرحضوری
شد
روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی اعالم کرد :با توجه به
شــیوع کرونا و تعطیلی بخش آموزش حضوری دانشــگاه در
هفتــ ه جــاری ،در صورت تــداوم این وضعیــت در هفتههای

آینده ،کالسهای دروس نظری دانشگاه شهید بهشتی از روز
شنبه  10اسفندماه تا پایان ســال بهصورت غیرحضوری ارائه
میشود.
بهگزارش ایســنا ،با فرض اینکه در هفتههــای آینده آموزش
حضوریدانشگاهتعطیلباشد،کادرعلمیوپرسنلدانشگاه
تعطیلنخواهندبودواعضایمحترمهیأتعلمیمیتوانند
با حضور در دفاتر کار خود و با اســتفاده از امکانات دانشــگاه،
آموزشهای غیرحضوری را آغاز کنند.
همچنین از رؤسای دانشکدهها و پژوهشکدهها خواسته شده
که تمهیدات الزم را برای پیگیری و اجرای موارد فوق بهعمل
آورنــد و در صورتی که بههر دلیل اســتاد موفق به ارائه درس
بهصــورت غیرحضــوری نشــد ،الزم اســت پس از بازگشــایی
کالسهــا معــادل دو هفتــه درس را بهصــورت کالســیهای
جبرانیارائهکند.
ëëاســتمرار فعالیت مراکز عمومی و آموزش عالی تصمیمی
خطرناکاست
دبیران شــوراهای صنفی دانشــجویان سراسر کشــور با انتشار
بیانیــهای تصمیــم اســتمرار فعالیتهــای مراکــز عمومی و
آموزش عالی را خطرناک توصیف کردند.
بهگــزارش ایســنا ،مســئوالن شــوراهای صنفــی دانشــجویان
دانشــگاههای کشــور در بیانیه خــود از همه مدیــران آموزش
عالی درخواست کردهاند که از پیگیری و استمرار در اقدامات
پیشگیرانه و تأمینی لحظهای فروگذار نبوده و تمهیدات الزم
و خدمات بهداشــتی و غذایی را برای آن دسته از دانشجویان
که امکان مراجعه و بازگشت از دانشگاه را ندارند فراهم کنند.
ëëتالشبرایغیرحضوریکردنکالسهایدرس
معاوندانشجوییدانشگاهخواجهنصیرالدینطوسیدرباره
آزمایش منفی دانشجوی مشکوک به کرونای این دانشگاه به
ایلنا گفت :طبق آخرین آزمایشی که از این شخص گرفته شد،
آزمایش او منفی بود.
«عبدالمجید خشــنود»افزود :با درصد بــاال میتوانم بگویم
کــه کالسهــای حضــوری مــا برگــزار نخواهد شــد ،زیــرا اکثر
دانشجویان ما به شهرستانهای خود رفتهاند و در این زمینه
معاونت آموزشــی باید رسماً اعالم کند البته همکاران ما در
انتظار تصمیمات دولت و وزارت علوم هســتند و امیدواریم
این تصمیم گرفته شود که کالس حضوری نداشته باشیم.
ëëتعلیق مراسم اعتکاف از تصمیمات هوشمندانه بود
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع نهاد نمایندگی رهبری
در دانشــگاهها گفــت :حفظ ســامتی از واجبــات مؤکد دینی
اســت .تصمیــم خوبی که در تعلیق مراســم اعتــکاف اتخاذ
شــد از جملــه تصمیمات هوشــمندان ه بود .بهگــزارش مرکز
ارتباطات و اطالعرسانی نهاد نمایندگی رهبر معظم انقالب
در دانشگاهها ،حجتاالسالم فاطمیپور گفت :این تصمیم
میتواند سالمتی افراد را در این وضعیت حفظ کند.

بیشــتر شــود .البتــه نظراتمــان را در
نامــهای محرمانــه به وزارت بهداشــت
دادیــم و نمیتوانــم برای شــما بگویم.
امــا وزارت آمــوزش و پرورش ســامت
دانشآمــوزان برایــش مهــم اســت و
خانوادهها نگران نباشند.
ëëخانوادهها نگران نباشند
مدارس کشور چند روزی تعطیل بود تا
بــرای ایمنــی بچهها در مقابــل ویروس
کرونا آماده شود .حال این سؤال مطرح
میشود اگر قرار است از شنبه  ۱۰اسفند
بچههــا به پشــت نیمکتهای مدرســه
بازگردنــد و بدون اســترس و با باالترین
ســطح رعایت نــکات بهداشــتی تمرکز
خــود را بــر یادگیــری بگذارنــد ،آیــا این
شــرایط مهیاســت؟ رضوانه حکیمزاده
معاون ابتدایی وزیــر آموزش و پرورش
دربــاره ایــن موضــوع بــه «ایــران»
میگویــد :در وزارتخانه تقســیم وظایف
انجــام شــده اســت و بنــده بــه عنــوان
کســی کــه مســئولیت دانشآمــوزان
ابتدایـــــــی را برعهـــــــــده دارم اعـــــالم
کــردهام کــه فضای مــدارس بایــد برای
دانشآمــوزان ضدعفونــی شــود .لذا ما
در وزارت آموزش و پرورش نمیتوانیم
دبســتانها را تعطیل کنیم بلکه کمیته
مبــارزه بــا کرونــا بایــد ایــن تعطیلــی را

اعالم کند البته در این زمینه بســتههای
آموزشــی را هــم بیــن خانوادههــا و
دانشآموزان پخش کردهایم.
او با اشــاره بــه اینکــه خانوادهها نگران
حــال فرزندانشــان نباشــند میافزاید:
زمانی که دانشآموزان تعطیل بودند
معلمــان در شــبکههای اجتماعــی بــا
خانوادههــا و دانشآمــوزان در ارتبــاط
بودنــد حتی برخی از معلمــان درباره
ویــروس کرونــا بــرای دانشآمــوزان
اطالعرسانی کردند و به دانشآموزان
گفتند کــه اگر بــه مدرســه میآیید چه
کارهایی بایــد انجام دهید .ما شــرایط
خانوادههــا را درک میکنیم و مدیران
مــدارس در ارتباط با شــرایط جســمی
دانشآموزان توجیه هستند.
مهــرزاد حمیــدی معــاون تربیــت
بدنــی و ســامت آمــوزش و پــرورش
دربــاره آمادهســازی مــدارس اعــام
میکنــد :تســهیل دسترســی مــدارس
بــه تولیــد مــواد ضدعفونــی ازجملــه
مصوباتــی اســت کــه در دســتور کار
داریــم .آمــوزش ســرایداران مدارس
بــرای نحوه ضدعفونی کــردن محیط
مــدارس ازجملــه مــواردی اســت که
با مســاعدت وزارت بهداشــت عملی
میشود .آموزش و مشــارکت والدین

در موضوع پیشگیری از کرونا ویروس
ازجملــه اقداماتــی اســت کــه توســط
اداره کل انجمــن اولیا و مربیان انجام
میشود.
او بــا اشــاره بــه ارســال دســتورالعمل
ضدعفونــی کــردن مــدارس بــه
اســتانها اظهــار مــیدارد :تمرکــز
بــر مــدارس نبایــد باعــث غفلــت از
ســاختمانهای حــوزه ســتادی شــود
بنابرایــن دســتورالعملی بــا موضــوع
اقدامــات پیشــگیرانه از کرونــا تهیــه و
به حوزههای ســتادی ارســال میشود.
باید بــرای دریافت هرگونه آموزش در
خصــوص پیشــگیری و مبارزه بــا کرونا
ویــروس بــه ســایت وزارت بهداشــت
مراجعــه کــرد و آموزشهــای الزم را
از آن ســایت دریافــت کــرد .مــدارس
موظــف هســتند کــه بهطــور مســتمر
ضدعفونی ،گندزدایی ،آلودگیزدایی،
پاکســازی و نظافــت تمــام ســطوح و
اشــیاء ،وســایل و تجهیزات (نظیر کلید
بــرق ،دســتگیره اتــاق ،میــز ،لیــوان،
ظــروف و )...و محلهای توقف و تردد
را هر  ۱۲ســاعت یکبــار یا حداقل روزی
یکبــار و بــه صورت تواتــر در مدارس با
مواد گنــدزدای مربوطه نظیر وایتکس
انجام دهند.

یادداشت

ویــروس کرونــا پنــج روز اســت کــه
دانشآمــوزان را در همــه مقاطــع خانه
نشــین کــرده اســت  .اگــر چه شــیوع این
ویــروس باعــث شــده بــود تــا برخــی از
والدیــن منتظــر تمدیــد تعطیلیهــا تــا
پایــان ســال باشــند امــا وزارت آموزش و
پرورش در اطالعیهای اعالم کرد از شنبه
مدارس کشــور باز اســت .این هفته البته
هفتــه پرالتهابــی بــرای خانوادههــا بود.
مردم از یک ســو نگران ابتــا به ویروس
کرونا بودند و از ســوی دیگر چشم انتظار
تصمیــم مســئوالن بــرای خــروج از این
بحــران .تــا ایــن جــای کار و طبــق اعالم
مســئوالن دولتی نزدیک به یک هفته از
ورود ویروس کرونا به کشــور میگذرد .از
شنبه سوم اسفند ماه و با افزایش تعداد
تلفات و مبتالیان به کرونا مدارس تهران
و بســیاری از شــهرهای کشــور بهخاطــر
پیشگیری از شــیوع این ویروس تعطیل
شــد .روزهــای اول مســئوالن وزارت
آمــوزش و پــرورش اعالم کردنــد که این
تعطیلــی بهخاطــر ضــد عفونــی کــردن
مدارس ،ایمنی و سالمت دانشآموزان
انجــام میشــود .امــا پــس آنکــه ایــن
ویــروس بــه تهــران و دیگــر شــهرهای
کشــور انتقال پیدا کرد؛ مسئوالن آموزش
و پــرورش مــدارس را روزانــه تعطیــل
کردند و ســپس طبق مصوبه ســتاد ملی
مبــارزه بــا کرونا؛ همــه مــدارس و مراکز
آموزشــی تــا آخر هفتــه تعطیل شــد؛اما
از روز شــنبه  10اســفند ماه همه مدارس
کشــور باز خواهــد بود .این خبــر درحالی
روی خروجــی خبرگزاریهــا قــرار گرفت
که بســیاری از خانوادهها نگران ســامت
فرزندانشان هستند .برخی از خانوادهها
در تمــاس بــا «ایــران» اعــام کردنــد:
دانشآمــوزان در یــک کالس  30نفــره
چطور میتوانند بهداشــت خودشــان را
رعایت کنند .سرویس بهداشتی مدارس
و آبخوریها آلوده اســت .چقدر مدارس
میتواننــد کالسها را ضــد عفونی کنند.
میــز و نیمکــت؛ بوف ه مدرســه؛ نردههای
پلهها و ســرویس بهداشتی همه باید هر
لحظه ضد عفونی شود .آیا واقعاً وزارت

آمــوزش و پرورش توان ایــن کار را دارد؟
برخی دیگر اظهار داشتند دانشآموزان
بهداشــت را رعایت نمیکننــد و ممکن
اســت آنهــا ناقــل بیمــاری باشــند و این
ویــروس را بــه خانــه بیاورند .مــادر یکی
توگــو بــا «ایران»
از دانشآمــوزان درگف 
اعالم کرد :وضعیت بهداشــتی مدارس
برای دانشآموزان خوب نیست .امسال
هــم به خاطر آلودگی هــوا دانشآموزان
تعطیالت زیادی داشــتند و از نظردرسی
هــم عقــب هســتند .مــا از آمــوزش و
پرورش درخواســت داریم مــدارس را تا
پایــان ســال تعطیل کنند و بــرای جبران
عقب ماندگــی درســی در ســال آینــده
پنجشــنبه ها مدارس را باز کنند.از ســوی
دیگر اما این معلمان مدارس هستند که
با نگرانی بیشتری مواجهند .
علی بهشــتی نیا معلم مقطع متوســطه
دربــاره دغدغــه ایــن روزهــای خانوادهها
میگویــد :وزارت بهداشــت مســئولیت
بهداشــت کشــور را برعهــده دارد و بایــد
مــدارس را تعطیــل کنــد .متأســفانه
کالسهای درس تهویه مناســبی ندارند.
دانشآمــوزان در کنــار هــم مینشــینند
و همیــن موضــوع موجــب میشــود اگــر
دانشآمــوزی مریــض باشــد بــه دیگــر
دانشآموزان هم سرایت کند .البته تجربه
نشان داده که در شرایط بحران خانوادهها
بچه هایشــان را به مدرســه نمیفرستند و
کالسها نیمه تعطیل اســت البته در این
شــرایط مدیران مدارس هم با خانوادهها
کنار میآیند چرا که ما میدانیم خانوادهها
نگران حال بچه هایشان هستند.
 ëëکالسها را ضدعفونی کردیم
با این همه یکی از درخواستهای جدی
خانوادههــا از مســئوالن وزارت آمــوزش
و پــرورش تعطیلــی مــدارس بــود .در
ایــن بــاره عبدالرضــا فوالدونــد مدیرکل
آموزش و پرورش شهر تهران به«ایران»
میگویــد :کمیتــه ملــی مبــارزه بــا کرونا
بایــد دســتور تعطیلی مــدارس را بدهد.
در شــرایط فعلــی تنهــا کاری کــه وزارت
آمــوزش و پــرورش انجــام داده اســت
تجهیــز مــدارس اســت .ما نظراتمــان را
مکتوب به کمیته مبارزه با کرونا دادهایم.
بنابرایــن تشــخیص تعطیلــی مــدارس

زمانی که دانشــجویان پزشــکی برای نخستین بار
راجــع بــه بیماریهــا میآموزنــد معمــوالً همان
نشــانههای بیماری آموخته شــده را در خودشــان
احســاس میکننــد .این یــک وضعیت شــناخته
فربد فدایی
شــده اســت که وقتی انســان در مورد یک بیماری
روانپزشک
اشــتغال فکــری پیــدا کــرد ،احســاس میکنــد که
نشانههای بیماری در خود او نیز وجود دارد .در شرایط جاری با توجه به اهمیتی
که به بیماری کرونا داده شــده است ،بسیاری از مردم نشانههای این بیماری را
که آموختهاند در خود احســاس میکنند ،اما این احســاس با واقعیت منطبق
نیست و خیلی از اوقات ممکن است افراد در مورد نشانههای بیماری اطالعات
نادرســتی داشته باشند و جالب اینجاســت که برخی همان اطالعات نادرست
را در خــود بهعنوان نشــانههای بیماری احســاس میکنند .بــرای نمونه فرض
کنید به کســی گفته باشــند که نشــانههای بیماری کرونا ،دل درد و پایین آمدن
درجه حرارت بدن اســت .این فرد همین نشــانهها را در خود احساس میکند.
باید دانســت در بین عموم مردم برخی افراد هســتند کــه نوعی بیماری بهنام
هیپوکندریازیــس ( )hypochondriasisیا خودبیمــار انگاری دارند .علت اینکه
این نام گذاشته شده این است که عموماً این افراد در ناحیه تحتانی شکم خود
و خیلی از اوقات سمت راست بدن احساس بیماری میکنند ،این ناحیه از بدن
هیپوکندر نامیده میشود .این افراد هرگونه وضعیت طبیعی یا هرگونه تغییر
جزئــی وضعیت بدنــی را دلیل بیماری میداننــد .برای نمونه ایــن گونه افراد
اگر احســاس تپش قلب میکنند ،چیزی که به طور معمول برای انســان پیش
میآید ،سریعاً به متخصص قلب مراجعه میکنند چون فکر میکنند بیماری
قلبی دارند .این قبیل بیماران در مواردی که همهگیری بیماری به وجود میآید،
بسیار مستعدتر از سایرینی هستند که همان نشانهها را در خود ببینند.
دســته دیگر بیماران وسواسی هســتند که آنان نیز در این شــرایط که توصیه به
رعایت بهداشت و شستن دستها میشود ،کار را از حد میگذرانند و بهصورت
غیرعادی در هر ســاعت  7تا  8بار دســتها را میشــویند .بهترین توصیه این
است که افراد راجع به زوایای بیماری و زمینههای آن و همین طور مسائل روانی
که سبب احساس بیماری بهصورت ناهنجار میشود ،اطالعات دقیق و علمی
داشته باشند .چنانچه مردم احساس کنند که مقامات بهداشتی کار خود را به
درســتی انجام میدهند ،از نگرانی آنها کاســته خواهد شد .چیزی که متأسفانه
در چند ماه گذشــته دچار نقصان شــده است .وجود پزشک خانواده که بیمار او
را میشناسند و اعتماد دارند هم میتواند اطمینان بخش این دسته از بیماران
باشد .باید توجه داشته باشیم که هر موقع انسان با اضطراب یا افسردگی همراه
باشد ،دستگاه ایمنی بدن او هم ضعیف میشود و در این شرایط بدن به راحتی
مهیای پذیرش انواع بیماریها خواهد بود.

گفت و گو با مردم برای کاهش هراس اجتماعی

ایــن روزها بــا ورود ویروس کرونا به کشــور ،مردم
نگرانی شــدیدی دارند .لذا بــرای کاهش هراس
اجتماعی در زمینه ابتال بــه ویروس کرونا در گام
اول صحبتهــای پزشــکان میتوانــد در حفــظ
غالمرضا
روحیــه مــردم مؤثــر باشــد .وقتــی متخصصــان
جمشیدیها
و پزشــکان دربــاره جوانــب مختلــف بیمــاری
جامعهشناس
اطالعرسانی میکنند و بهطور مثال میگویند که
هر بیمار مبتال به کرونا ویروس نمیمیرد ،همین
صحبت میتواند سبب آرامش و حفظ روحیه مردم شود .زیرا مردم بیشتر از
هر کسی به صحبتها و راهنماییهای متخصصان اعتماد دارند و آنها را به
کارمیبندند.فضاهایتبلیغاتیورسانههاییمانندرادیووتلویزیوننیزدراین
برهه حســاس ،اثرگذاری زیادی دارند .وقتی متخصصان از طریق رسانههای
عمومی و ارائه اطالعات صحیح بهطور مکرر با مردم در ارتباط باشند ،آرامش
به مردم باز میگردد .همچنین مسئوالن باید با سرعت و با فاصلههای زمانی
کوتاهی با مردم ســخن بگویند .چنــد روز پیش خبری جعلی مبنی بر تعداد
فوتیهای استان قم منتشر شد که پس از مدت زمان زیادی مسئوالن در این
باره اطالعرسانی دقیق کردند .در صورت بروز موارد اینچنینی و انتشار اخبار و
شایعات خالف واقعیت ،مسئوالن باید به سرعت ورود کرده و پاسخگو باشند
تا از میزان هراس مردم هم کاسته شود .در فضای مجازی هم دیده میشود
که اطالعات نادرســتی توســط غیرمتخصصان و در برخی موارد حتی توسط
پزشکان با تخصصهای غیر مرتبط با کرونا ویروس ،در حال انتشار است .در
این زمینه هم وزارت بهداشــت باید بهطوری جدی پیگیر موضوع باشــد و از
طریق مراجع رسمی با متخلفان برخورد شود ،زیرا همین اطالع رسانیهای
نادرست و جعلی به مرور زمان میتواند باعث ایجاد بحرانهای بزرگ شود.
برای جلوگیری از بحران باید هر چه سریعتر جلوی مردم هراسی گرفته شود.

پاسخ به سؤاالت مردم درباره کرونا

ëëچراتاکنوندرمانیبرایاینویروسشناختهنشدهاست؟
کووید  19یک بیماری ویروسی است.هیچ دارو یا آنتی بیوتیکی روی ویروسها
تأثیر ندارند .این ویروس نســبت به واکســنهای موجود مانند واکسن آنفلوانزا
مقاومت نشــان میدهد و از آن تأثیر نمیگیرد بنابراین باید طی زمان معینی
که معموالً  2تا  3ماه طول میکشد واکسن ویژه این ویروس ساخته شود .دلیل
زمان بردن تهیه واکســن این اســت کــه معموالً این واکســنها باید ظرف چند
هفته روی مدلهای حیوانی آزمایش شــوند و بعد از تأثیر در بهبودی بیماری
برای انسانها نیز مورد استفاده قرار میگیرند .در حال حاضر هیچ نوع واکسنی
برای کووید  19ساخته نشده است .تالشها برای ساخت این واکسن ادامه دارد
و متخصصان در خوشبینانهترین حالت ممکن ظرف یک تا دو ماه دیگر به این
واکسن دسترسی پیدا میکنند.
ëëاکنونچهروشهایدرمانیبرایکووید 19درنظرگرفتهمیشود.آیابهکارگیری
اینروشهادربهبودیبیمارانتأثیردارد؟
روشهایــی ماننــد تأمیــن آب بــدن بــا تزریــق ســرم و راهکارهــای حمایتــی و
نگهدارنــده برای وضعیــت بیمارانی که تب باالتری دارند در بیمارســتانهای
چین بهکار گرفته شده است .جامعه جهانی نیز با الگوگیری از روش چینیها در
کنترل و مهار بیماری همین درمان را مد نظر قرار داده است.
ëëآیاهمهمبتالیانبهاینبیماریبهبستریشدننیازپیدامیکنند؟
اکنون در شــهر ووهان چین بیش از  69هزار نفر به این بیماری مبتال شــدهاند.
تنها  20تا  30در صد این بیماران در بیمارســتانها بســتری هستند و بسیاری از
آنها بعد از تشــخیص بیماری با آموزشهای الزم در خانههایشــان قرنطینه
میشــوند .رژیــم غذایــی را رعایت میکنند .به اســتراحت میپردازنــد .به طور
مداوم درجه تبشــان را کنترل میکنند و به تقویت سیســتم ایمنی بدنشــان
میپردازند.
ëëبا توجه به اینکه کووید 19عالئمی شــبیه به ســرماخوردگی و آنفلوانــزا دارد در
درمانگاهها و بیمارستانهای ما چطور تشخیص این بیماری امکان پذیر خواهد
بود؟
در هیچ نقطه از دنیا این بیماری در درمانگاهها و بیمارستانها تشخیص داده
نمیشــود .پروتــکل معینی به پزشــکان همه مراکز درمانی ابالغ شــده اســت.
پزشک با بیمار به طور دقیق صحیت میکند.اگر در شرح وضعیت بیمار نکاتی
بود که او را مشکوک به این بیماری نشان میداد پزشک موظف است که بیمار
را بــه مراکز آزمایشــگاهی مــا هدایت کنــد .در این آزمایشــگاهها از بیمار نمونه
آزمایشگاهی گرفته میشود و تا آماده شدن جواب آزمایش بیمار تحت مراقبت
قــرار میگیــرد .در صورت مثبت بــودن این آزمایش بیمار در بیمارســتانهای
معین بستری و رسیدگی به وضعیت او در قرنطینه آغاز میشود.
ëëفارس

