
فرمول های مقابله با بیماری در فصل سرما

زمانی که احساس بیماری به سراغ شما می آید، بررسی 
و در نظر گرفتن عالئم اهمیت دارد.

عصر ایران به نقل از "کر2" نوشت: »همه ما با احساسی 
که در آغاز بیماری شکل می گیرد، آشنا هستیم: گلو 
بینی  آبریزش  با  است  ممکن  می گیرد،  درد  اندکی 
مواجه شوید و احساس خستگی غیرطبیعی آزاردهنده 
می شود. اما زمانی که با سرماخوردگی یا آنفلوآنزا 
مواجه می شویم می توان اقداماتی را مد نظر قرار داد تا 
به بهبود هرچه سریع تر و بهتر این شرایط کمک کند.

شناسایی عالئم
زمانی که احساس بیماری به سراغ شما می آید، بررسی 
و در نظر گرفتن عالئم اهمیت دارد. یک سرماخوردگی 
ویروسی ممکن است با آبریزش بینی، گلو درد، سرفه، 
آنفلوآنزا  اما  باشد.  همراه  خفیف  خستگی  و  عطسه 
لرز  و  درد  بدن  و  باال،  تب  با سرفه شدید،  می تواند 

شدید خود را نشان دهد.
مانند  باال،  خطر  معرض  در  گروه های  استثنای  به 
کودکان، سالمندان و افرادی که از سیستم ایمنی ضعیف 
برخوردار هستند، احتماال بدون نیاز به دارو می توانید 
سرماخوردگی جزئی را پشت سر بگذارید. اما در صورت 
به  مراجعه  گزینه  بهترین  آنفلوآنزا،  عالئم  با  مواجهه 
پزشک است. شما بدن خود را بهتر از هر فرد دیگری 
می شناسید و با ارزیابی و شناسایی به موقع عالئم و 
را پشت  بیماری  دوره  درمان می توانید هرچه زودتر 

سر بگذارید.

مصرف مایعات فراوان
مصرف مایعات فراوان یکی از بهترین سالح هایی 
است که می توان در برابر سرماخوردگی به کار گرفت. 
بیمار هستید، بدن در معرض خطر کم آبی  زمانی که 
قرار می گیرد زیرا مخاط بیشتری تولید کرده یا با تب 

مواجه می شوید. 
درد  گلو   با  که  زمانی  است  ممکن  این،  بر  افزون 
مواجه هستید، تمایلی به مصرف مایعات نداشته باشید 
که می تواند به کم آبی بدن منجر شود. تامین آب مورد 

نیاز بدن می تواند روند بهبودی را تسریع کند. 
لیمو  آب  یا  گوشت  آب  تازه،  آبمیوه های  آب، 
گرم به رفع احتقان و پیشگیری از کم آبی بدن کمک 
می کنند. این در شرایطی است که باید از مصرف الکل 
می توانند  زیرا  کنید  پرهیز  کافئین دار  نوشیدنی های  و 

موجب کم آبی بدن شوند.

استراحت
کافی  میزان  به  استراحت  هستید،  بیمار  که  زمانی 
ممکن است بدیهی به نظر برسد اما افراد بسیاری در 

ابتدای بیماری به این نکته کمتر توجه می کنند و این 
شرایط می تواند در بلند مدت بیماری را تشدید کند. 
خود  بدن  به  بیماری،  عالئم  نخستین  تجربه  از  پس 

استراحت دهید، 
حتی اگر فکر می کنید می توانید روال عادی زندگی 
خود را ادامه دهید. یک روز استراحت کافی می تواند 
تشدید  و  عالئم  شدن  وخیم  از  پیشگیری  بین  فرق 
بیماری و یک سرماخوردگی شدید زمینگیر کننده را 

مشخص کند.

کاهش احتقان
اگرچه  است.  آزاردهنده  شرایطی  بینی  گرفتگی 
دهان  طریق  از  را  بدن  نیاز  مورد  اکسیژن  می توانیم 
از  تنفس  در  ناتوانی  و  بینی  اما گرفتگی  کنیم،  تامین 
می  ایجاد  ما  در  را  ناخوشایند  احساسی  آن همچنان 
کند. افزون بر این، عدم رفع احتقان ممکن است به 
به  برای درمان آن  یک عفونت شدید منجر شود که 

مصرف آنتی بیوتیک نیاز است.
 از این رو، دفع مخاط اضافه اهمیت دارد. استفاده 
از قطره ها یا اسپری های بینی برای رفع گرفتگی بینی 
مانند چای گیاهی  و همچنین مصرف مایعات گرم، 
اضافه  پاکسازی مخاط  به  تواند  یا آب گوشت، می 

کمک کند.

غذا خوردن حتی در زمان بی اشتهایی
زمانی که بیمار هستید باید بدن خود را با غذاهای 
سالم تغذیه کنید. حتی اگر اشتها ندارید باید برای مبارزه 
مصرف  مقوی  و  مغذی  غذاهای  بیماری زا  عوامل  با 
کنید زیرا بدن برای غلبه بر میکروب ها به مواد مغذی 

فراوان نیاز دارد.

مرطوب نگه داشتن هوا
ماه های سرد سال به عنوان فصل سرماخوردگی و 
آنفلوآنزا شناخته می شوند. ویروس های سرماخوردگی 
بهتر  کم  رطوبت  و  پایین تر  دماهای  در  آنفلوآنزا  و 
دوام می آورند. از این رو، اگر احساس می کنید بیمار 
شده اید، مرطوب نگه داشتن هوا با استفاده از یک دستگاه 
مرطوب کننده یا بخار ساز می تواند به بهبود شرایط کمک 
کند. این شرایط می تواند به کاهش احتقان کمک کرده و 
به مسیرهای هوایی برای مبارزه بهتر با عفونت کمک کند. 
تعویض آب روزانه دستگاه و پیروی از دستورالعمل شرکت 

سازنده دستگاه مرطوب کننده هوا را فراموش نکنید.

درمان های طبیعی
دستگاه  یک  از  استفاده  و  گرم  مایعات  نوشیدن 
مرطوب کننده هوا برخی از درمان های طبیعی هستند 
که می توانید برای مقابله با عوامل بیماری زا مد نظر 

قرار دهید. غرغره آب نمک برای مقابله با گلو درد 
بر  افزون  اقدامات توصیه شده است.  از  یکی دیگر 
این، درمان های دیگر، از جمله روی، ویتامین C و 
اکیناسه ممکن است به پیشگیری از بیماری یا تسکین 

عالئم آن کمک کنند.

ماندن در خانه
زمانی که به بیماری مبتال می شوید، به طور معمول 
ماندن در خانه، استراحت و پرهیز از استرس بهترین 
گزینه است. استراحت و آرامش اجازه می  دهد بدن 
راحت تر و بهتر با عامل بیماری زا مبارزه کند. همچنین، 
سیستم ایمنی از عدم تعامل با محیط های پر از میکروب 

سپاسگزار خواهد بود.
استراحت در خانه از سرایت بیماری به افراد دیگر 
پیشگیری می کند. در مورد آنفلوآنزا، افراد از یک روز 
پیش از بروز عالئم تا حدود روز پنجم پس از ظهور 
عالئم به شدت آلوده کننده هستند. از این رو، بدون 
در نظر گرفتن این که احساس بیماری دارید یا خیر، 

همواره بهداشت را رعایت کنید. 
در همین راستا، دست های خود را به طور مرتب 
بشویید، دهان و بینی خود را هنگام عطسه یا سرفه 
بپوشانید و غیره. به محض احساس بیماری استراحت 

و تمرکز بر خود را مد نظر قرار دهید.

آنفلوانزا یا سرماخوردگی؟

معاون آموزشی. وزارت بهداشت گفت: »برای رشته های فوق تخصصی 
مورد نیاز حوزه درمان در مناطق محروم، افراد با ارائه تعهدات 3 برابر مدت 
تحصیل، می توانند با مدرك گواهینامه ورعایت سایر مقررات مرتبط در آزمون 

فوق تخصص شرکت نمایند.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، باقر الریجانی معاون آموزشی وزارت 
بهداشت و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با بیان اینکه آموزش 
تخصصی و فوق تخصصی به منظور تامین کادر درمانی و آموزشی در این 
حوزه صورت می گیرد گفت: »متاسفانه در سال های گذشته آزمون بورد 

فعالیت های بالینی متخصصین را تحت تاثیر قرار می دهد و الزم است به 
نحوی برنامه ریزی شود تا ضمن ارتقای علمی افراد، مهارت های بالینی 

ایشان نیز ارتقا یابد.«
 الریجانی با اشاره به اینکه بسیاری از دستیاران برای مطالعه به منظور 
آمادگی در آزمون بورد، در انجام مسئولیت های بالینی در سال آخر دوره 
تخصصی با چالش مواجه می شوند، گفت: »باید به نحوی برنامه ریزی شود 
که دستیاران دوره تخصصی را با کیفیت قابل قبول طی نمایند.« وی خاطرنشان 
کرد: »بر اساس مصوبه نودمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، 

ازسی و هشتمین دوره آزمون ارتقا-گواهینامه رشته های تخصصی بالینی در 
سال1399 و به بعد آزمون دانشنامه تخصصی بالینی در هر دوره یکسال پس 

از اخذ گواهینامه تخصصی برگزار خواهد شد.« 
دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی افزود: »الزم است با رعایت 
این شرط افراد برای شرکت در آزمون بورد، گواهی 9 ماه فعالیت درمانی 

تخصصی خود را با رعایت سایر مقررات،  ارائه نمایند.« 
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: »برای اینکه این شرایط اختاللی در 
وضعیت آزمون داوطلبان ایجاد نکند، به دبیرخانه مجوز داده شد در صورت 
تشخیص و بر حسب نیاز در بعضی رشته ها، از سال آینده آزمون دانشنامه 
تخصصی بالینی را دو بار در سال یعنی یکبار در شهریور ماه، بهمن ماه و 
یا اسفند ماه همان سال برگزار نماید.« وی با بیان اینکه در برخی رشته های 
فوق تخصصی در برخی مناطق کشور، خصوصا مناطق محروم با کمبود 
مواجه هستیم، گفت: »الزم است تا حدی که به کیفیت آموزش متخصصین 
آسیبی وارد نشود، ترتیبی اتخاذ گردد که افراد بومی این مناطق بتوانند به 
منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز وارد رشته های فوق تخصصی شوند.« 
الریجانی گفت: »در نشست 90 شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مقرر 
شد برای پذیرش بومی در مناطق مورد نیاز حوزه درمان، که اعالم می شود، 
شرط دارا بودن مدرك دانشنامه تخصصي رشته پیش نیاز، از شرایط الزامي 
شرکت در آزمون هاي پذیرش دستیار فوق تخصصي و دوره هاي تکمیلي 
تخصصي در رشته های مورد نیاز، حذف گردیده واین گروه از داوطلبان با 
مدرك گواهینامه و رعایت سایر مقررات مرتبط، مجاز به شرکت و پذیرش 

درآزمون هاي مربوطه باشند.« 
وی خاطرنشان کرد: »مدت تعهدات این افراد سه برابر مدت آموزش برای 
منطقه محل تحصیل خواهد بود و این افراد مشمول کلیه محدودیت های استفاده 
کنندگان از سهمیه بومی مصوبه  بند )3( ماده واحده قانون برقراری عدالت 
آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت مورخ 29 فروردین 

1389 و اصالحیه مورخ 10 مهر 1392 مجلس شورای اسالمی می شوند.«

از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت؛

 شرایط شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی بالینی اعالم شد
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جهت مديريت پیشگیري از بروز خطاهای پزشکی 
در بیمارستان ها تعريف شد؛

 اجرای نظام مراقبتی جدید 
مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت 
گفت: »نظام مراقبتی جدید در خصوص مدیریت پیشگیري از 
بروز خطاهای پزشکی به گونه ای تعریف شده است که ترس 
و واهمه گزارش دهی ها به عنوان گام اول از بین می رود، چرا که 
شرط ارتقای کیفیت، پذیرش اشتباه است  و در گام دوم با انجام 
تحلیل ریشه ای خطا، تالش شود از بروز خطا و یا خطاهای 

مشابه پیشگیری شود.« 
علیرضا عسگری در پنجمین کنگره تخصصی و دومین کنگره 
بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات گفت: 
»امروزه فرآیند اعتباربخشی رویکردی جدیدی به خود گرفته و 
به شکل ممیزی های سالیانه و بازدیدهاي ادواری درآمده است ، 
رویکردی که طي آن از ایجاد ظاهرسازي چند روزه برای دریافت 
گواهی دائمی رنگ باخته و به شکل مستمر و پویا به ارزیابی 
خواهد پرداخت.« وی افزود: »تالش ما ایجاد ضمانت اجرایی 
براساس وجدان و تعهد کاری است که در میثاق موسسات درمانی 
و بیمارستانی کشور وجود دارد و تمام این سازمان ها باید به این 
نتیجه برسند که برای بهتر شدن لزوماً احتیاج به کنترل بیرونی 
نیست، بلکه تعهد به میثاق خدمت براساس وجدان کاری است.« 
عسگری با بیان اینکه در روزهای آینده در موسسات مرتبط 
با بیمارستان ها شاهد چند تغییر خواهیم بود، گفت: »برای مثال 
 )MRIدر مورد موسسات جامع تصویربرداري )سي تي اسکن و
از این پس در کشور به آن دسته از موسسات تصویربرداری 
 )hospital based( مجوز  داده می شود که در قالب بیمارستان ها

فعالیت کنند.« 
مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت 
در این خصوص ادامه داد: »مجزا بودن فعالیت این دسته از 
موسسات، خدمات القایی را افزایش می دهد، همچنین سطح 
دسترسی مردم را کاهش، زمان دسترسی را افزایش و تسلط و 
تمرکز تولیت را دچار مشکل می کند. مسلما این اقدام به نفع 
مردم، مجموعه و تولیت خواهد بود. در بهبود کیفیت تجهیزات 
این مراکز که سابقا مجوز گرفته و مستقل شده اند نیز این شرط 
لحاظ خواهد شد. بر همین اساس از این به بعد به آن دسته از 
دی کلینیک ها و مراکز جراحی محدودی مجوز داده خواهد شد 

که در  قالب بیمارستان ها فعالیت کنند.« 
عسگری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: 
»موضوع دیگر که مرتبط با حوزه کیفی بیمارستان ها است، نظام 
مراقبتی جدید در خصوص مدیریت پیشگیري از بروز خطاهای 
پزشکی به نام خطاهای 28 گانه درمانی است که در حدود یکسال 
پیش در سطح کشور پیاده شده است و روز به روز شاهد پویایی 
آن هستیم. در این مورد، 28 آیتم از خطاهای پزشکی شناسایی 
شده اند که تیم بیمارستانی را به سمت فرایندهایی سوق می دهد 
که از بروز این خطاها در مجموعه درمانی جلوگیری کند.« وی با 
بیان اینکه نظام گزارش دهی خطاها در بیمارستان بعد از سال ها که 
از عملکرد نظام سالمت می گذرد به هیچ وجه قابل قبول نیست، 
افزود: »نظام مراقبتی جدید در خصوص مدیریت پیشگیري از 
بروز خطاهای پزشکی به گونه ای تعریف شده است که ترس و 
واهمه گزارش دهی ها به عنوان گام اول از بین می رود، چرا که 
شرط ارتقای کیفیت، پذیرش اشتباه است  و در گام دوم با انجام 
تحلیل ریشه ای خطا، تالش می شود از بروز خطا و یا خطاهای 

مشابه پیشگیری شود.« 
مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت 
بهداشت تصریح کرد: »امیدواریم با دنبال کردن این نظام، یک 
نظام مراقبتی قابل قبول در سطح کشور ایجاد شود که قائم به 
فرد و مدیریت خاص نباشد تا به قله مورد انتظار نزدیک شویم 
و ایمني بیمار و بالطبع کیفیت تضمین شده اي از خدمات که در 

شان مردم عزیز ماست حاصل شود.«

ريیس سازمان سنجش پزشکی مطرح کرد

اعالم نتایج تکمیل ظرفیت 
دکتری علوم پزشکی تا پایان آذرماه

رییس سازمان سنجش پزشکی با بیان اینکه تکمیل ظرفیت رشته های 
دکتری به صورت محدود صورت خواهد گرفت گفت: »نتیجه پذیرش 

این افراد تا پایان آذرماه به اطالع خواهد رسید.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، آبتین حیدرزاده رییس سازمان 
سنجش پزشکی درباره »اعالم زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 
دکتری رشته های علوم پزشکی« اظهار داشت: »تعداد پذیرش آزمون 
تکمیل ظرفیت دکتری سال 97 به صورت محدود بوده و نتیجه 

پذیرش به اطالع افراد خواهد رسید.«
وی با بیان اینکه تا پایان آذرماه نتیجه تکمیل ظرفیت دکتری اعالم 
خواهد شد گفت: »تکمیل ظرفیت سال 97 گروه علوم پزشکی  تنها 

در رشته های مورد نیاز با تعداد محدود انجام خواهد شد.« 
حیدرزاده درخصوص لغو تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد توضیح 
داد: »دبیرخانه های تخصصی با توجه به رشته های مورد نیاز برای 
تکمیل ظرفیت تصمیم خود را اعالم کرد. این دبیرخانه  به مرکز سنجش 
آموزش پزشکی اعالم کرد که نیازی به مرحله تکمیل ظرفیت برای 

آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی نیست.«

اخبــار


