
چرا نباید دست هایمان را در دهانمان بگذاریم؟

دست هایم را می شویم تا سالم بمانم
کودکان، انگشت های آغشته 
به میکروب را به دهان خود 
را  چشمانشان  می برند، 
می مالند، حتی به عنوان افرادی 
که انگشت را داخل بینی فرو می برند، شناخته شده 
هستند. موجودات موذی روی پوست و غشای 
مخاط جایگزین می شوند؛ یک سطح پر از منفذ 
و مسیری آسان برای رسیدن به مکانی گرم و 

استقبال از مهاجرت میکروب ها.

آیا گذاشتن انگشتان در دهان کار 
نادرستی است؟

می رسند  شما  چشمان  به  که  میکروب هایی 
می توانند باعث ایجاد هر مشکلی بشوند؛ از 
تا عفونت ترسناک.  ورم ملتحمه حاد گرفته 
طبق نتایج مطالعه ای که در مجله میکروبیولوژی 
تا یک چهارم  کاربردی منتشر شده، یک سوم 
میکروب آزمایش شده، از انگشتان افراد به دهان 
منتقل شده است بنابراین از وارد کردن یا تماس 
انگشتان به دهان خود به بهترین شکل ممکن 

خودداری کنید.

چگونه میکروب را از دست نوزادم 
دور کنم؟

 یک پارچه را به صابون و آب آغشته و از آن 
برای پاک کردن دست کودک استفاده کنید. از 
پارچه دوم فقط با آب استفاده کنید تا باقی مانده 
صابون پاک شود. دست کودکتان را با استفاده 
از حوله کاغذی خشک کنید. نوزادان معموال 
به مرطوب کننده نیاز ندارند، بنابراین تنها در 
صورتی که متخصص بهداشتی مانند پزشک 

آن را توصیه کرد، از آن استفاده کنید.

چگونه می توانم مانع کودک شوم تا 
انگشتانش را در دهانش نگذارد؟

انگشت  اگر فرزند شما هنگام بی حوصلگی 
شست خود را می مکد، او را تشویق کنید که 
یک تصویر را رنگ کند، یک توپ را به جلو 
و عقب پرتاب کند، یا با رنگ انگشتی نقاشی 
کند. او را مورد تشویق زیاد قرار بدهید. هر 
وقت دیدید فرزندتان انگشت شست را از روی 
دهانش برمی دارد، به طور شایسته و تا جایی که 

می توانید او را تشویق کنید.

چرا دست های تمیز برای کودکان 
مهم است؟

میکروب ها در همه جا وجود دارند و ممکن 
است دست شما آنها را حمل کند و باعث ایجاد 
عفونت برای خود و عزیزانتان شود. کودکان 
در معرض عفونت ها و آسیب پذیر هستند، از 
این رو القای درست بهداشت فردی کافي در 
کودکان از جمله عادت به شستن دست ها براي 

سالمت و رفاه فرزندان حیاتي است.
این  به  فعال هستند.  به طور طبیعی  کودکان 
اطراف  به  هنگام حرکت  آنها  دستان  ترتیب 
و لمس سطوح مختلف، میکروب ها را جمع 
می کنند. هنگامی که از همان دست های کثیف 
برای لمس صورت خود، مالیدن چشم یا قرار 
دادن انگشتان در دهان خود استفاده می کنند، 
به بدن وجود دارد که  خطر ورود میکروب 
اسهال،  مانند  عفونت هایی  به  منجر  می تواند 
بیماری های حاد تنفسی و بیماری های دست، 

پا و دهان  بشود.

عادت شستشوی ضعیف دست، جان 
بسیاری از کودکان را در سراسر 

جهان می گیرد
هر ساله در کشورهای در حال توسعه، حدود 1/5 
میلیون کودک در اثر بیماری های اسهالی به دلیل 
بهداشت ضعیف و دسترسی نداشتن به بهداشت 
مناسب جان خود را از دست می دهند. از این 

بیماری ها می توان جلوگیری کرد.
شستن دست ها راه حل ساده ای است که کودکان 
می توانند یاد بگیرند از خود در برابر بیماری های 
عفونی محافظت کنند. طبق اعالم سازمان بهداشت 
جهانی، ارتقای سالمت از جمله آموزش و ارتقای 
شستشوی دست می تواند منجر به کاهش موارد 
اسهال تا 45 درصد شود. با عادت دادن کودکان به 
شستن دست ها، که معموال خط اول دفاع در برابر 
شیوع بسیاری از بیماری هاست، میزان عفونت به 

میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

میکروب ها را با آب و صابون از 
بین ببرید

وادار کردن کودکان به شستن کامل 
دست های خود ممکن است ابتدا 
کار ساده ای نباشد اما به محض 
درست  روش های  یادگیری 
شستشوی دست و درک دلیل 
این کار، هیچ وقت این عادت 

را ترک نمی کنند.
مهم است که هنگام آموزش به 

داشتن  نگه  تمیز  نحوه  کودکان 
دست ها، حالت سرگرمی به وجود 

بیاورید. به عنوان مثال، والدین و مراقبان 
می توانند در قالب مسابقه یا بازی، شستشوی 

دست را اضافه کنند که بچه ها می توانند به طور 
فعال در آن شرکت کنند و شاید در پایان به 

خاطر تالش هایشان پاداش بگیرند. این کار به 
آنها کمک می کند مراحل مختلف شستن دست 

را به خاطر بسپارند.

دست های تمیز برای مادر و پدر نیز 
هست

پرورش عادت خوب شستن دست فقط به کودکان 
محدود نمی شود، والدین و مراقبان نیز باید دست 
خود را بشویند زیرا می توانند میکروب را به 
فرزندان خود منتقل کنند. در گزارش بهداشت 
جهانی سال 2005 ذکر شده خانواده ها می توانند با 
شستن دست ها پس از دفع مدفوع، قبل از تهیه غذا 
و قبل از تغذیه کودک از بیماری جلوگیری کنند.
تمیز نگه داشتن دست نوعی مسوولیت اجتماعی 
است که به کاهش خطر عفونت کمک می کند. 

عمل ساده شستن دست ها با آب و صابون می تواند 
جان بسیاری از انسان ها را نجات بدهد.

زمان هایی که برای شستن دست ها مهم تلقی 
می شوند شامل موارد زیر است:

قبل از:
 آماده کردن و تهیه غذا

 صرف وعده های غذایی
 مراقبت از کسی که بیمار است.

 خوردن غذا یا تغذیه کودک
 درمان جای بریدگی

 دادن دارو
بعد از:

 استفاده از سرویس بهداشتی
 پاک کردن یا تخلیه بینی 

 سرفه یا عطسه
 عوض کردن پوشک

 لمس سطوح متداول مانند دکمه های باالبر، 
دستگیره درها، دستگیره ها، رومیزی
 لمس زباله یا وسایل کثیف

 بازی یا تماس با حیوانات خانگی
درگیر دست کثیف نباشید. با مثال کودکان 

را هدایت کنید.

کودکان تمایل دارند از والدین و مراقبان به عنوان 
الگوهای نقش خود تقلید کرده و به عنوان نمونه از 
آنها پیروی کنند بنابراین والدین و مراقبان باید با نشان 
دادن عادت های بهداشتی و شخصی خوب، الگوی 
خوبی برای آنها باشند. شستن مناسب و درست 
دست ها یکی از آنهاست. جدای از شستن دست، 
رعایت شیوه زندگی سالم اهمیت باالیی دارد. از 
طریق رژیم غذایی سالم و ورزش منظم، سیستم 
ایمنی بدن در برابر بیماری ها تقویت می شود. این 
اقدام هم برای افراد جوان و هم پیر کاربرد دارد.

فعالیت مفید شستشوی دست
والدین و مراقبان می توانند از آهنگ مخصوصی 
برای شستن دست ها استفاده کنند و روش شستن 
آنها را به کودکان به طرز درست آموزش بدهند. 
مدت زمان آهنگ به عنوان زمان برای نشان دادن 
فرایند شستشوی دست استفاده می شود. مثال30 
ثانیه طول می کشد، پس شستن دست باید تا پایان 

آهنگ طول بکشد.
وقتی نمی توانید از صابون و آب استفاده کنید، 

ضدعفونی کننده دست را فراموش نکنید.
با مراجعه به برچسب محصول متوجه می شوید 

ضدعفونی کننده حداقل 60 درصد الکل دارد. 
ضدعفونی کننده ها در بسیاری از مواقع می توانند به 
سرعت تعداد میکروب های دست را کاهش دهند.

چگونه دست شستن از بروز بیماری 
جلوگیری می کند؟

بسیاری از بیماری ها و شرایط، با نشستن دست 
همراه صابون و آب جاری گسترش می یابند. 
شستن دست با صابون میکروب را از آن دور 
می کند و به جلوگیری از عفونت ها کمک خواهد 
کرد زیرا افراد غالبا چشم و بینی و دهان خود 

بدون اینکه متوجه باشند لمس می کنند.

مهم ترین قسمت شستشوی دست 
چیست؟

در کل، 5 عنصر مهم برای شستشوی مناسب 
دست وجود دارد:
 مدت شستشو

 فرایند مکانیکی)مالیدن دست ها به هم(
 آب جاری

 خشک کردن
 پوشش پوست

چند بار در روز باید دستانم را بشویم؟
معموال دست هایمان را قبل از غذا و بعد از استفاده 
از سرویس بهداشتی می شوییم. اگر به این نکات 
توجه کنید، به طور متوسط باید حداقل 11 بار 
در روز دست خود را بشویید )3 بار قبل از غذا، 
8 بار بعد از استفاده از سرویس بهداشتی(. این 
بدان معنی است که  بیش از 6 بار در روز به 

آسانی باید دستانتان را بشویید.

آیا صابون و آب میکروب ها را از بین 
می برد؟

صابون و آب میکروب ها را نمی کشند، بلکه آنها را 
به صورت خودکار از دست شما دور می کنند.  در 
حقیقت، اگر دستان شما به وضوح کثیف یا آغشته 
به غذاست، صابون و آب از »ضدعفونی کننده 
دست« حاوی الکل موثرتر هستند زیرا پروتئین ها 
و چربی های موجود در مواد غذایی باعث از 
بین بردن قدرت میکروب زدایی الکل می شوند.

آیا شستن دست با آب گرم ضروری 
است؟

سازمان غذا و دارو در ادبیات پزشکی خود اظهار 
داشته آب گرمی که ضمن شستن دست ها باعث 
آزار نشود به اندازه کافی داغ نیست تا بتواند 
باکتری ها را از بین ببرد اما از آب سرد موثرتر 
است زیرا روغن های روی دست را برمی دارد و 

می تواند باکتری ها را در خود حل کند.
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حقیقی

طبق نتایج مطالعه ای که در مجله 
میکروبیولوژی کاربردی منتشر 

شده، یک سوم تا یک چهارم میکروب 
آزمایش شده، از انگشتان افراد به 

دهان منتقل شده است بنابراین 
از وارد کردن یا تماس انگشتان به 

دهان خود به بهترین شکل ممکن 
خودداری کنید

چگونه دستان خود را از میکروب ها خالص کنید؟
انواع میکروب ها یا پاتوژن ها می توانند باعث بیماری شوند.

1. دستان خود را با آب تمیز و گرم یا سرد مرطوب کنید، شیر را ببندید و 
صابون بزنید. 

2. با مالیدن دست ها به همراه صابون، آنها را بشویید. 
3. دستان خود را حداقل به مدت 20 ثانیه روی هم مالش دهید.

4. آنها را به خوبی و تمیز آبکشی کنید.
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بسیاری  ایران  در  کرونا  بیماری  شیوع 
از والدین به خصوص والدین بچه های 
و  نگران  را  مدرسه ای  و  مهدکودکی 
مضطرب کرده است. این در حالی است 
که سال تحصیلی امسال با تعطیلی های زیادی به علت آلودگی 
هوا و بارش برف و یخبندان همراه شد و دانش آموزان را از 
درس و مدرسه دور نگه داشت. حال نگرانی والدین دو سو 
دارد. اگر فرزندشان را به مدرسه بفرستند، امکان ابتالی آنها 
به بیماری وجود دارد و اگر نفرستند بیش از پیش از درس ها 
عقب می مانند، مگر اینکه وزارت آموزش پرورش تمهیدات 
مناسبی در این زمینه در نظر بگیرد؛ یا مدارس را برای مدت 
طوالنی تعطیل کند یا اقدامات الزم و دستورالعمل های مکفی 
صادر کند که البته با توجه به تعداد زیاد مدارس به خصوص 
در مناطقی که جمعیت دانش آموزان زیاد، امکانات بهداشتی 
 کم و فضای کالس ها کوچک است انجام همه این دستورات 

بدون وجود منابع کافی عمال امکان پذیر نخواهد بود. 
آیا کودکان به بیماری کرونا یا کوئید-19 مبتال می شوند؟ 
بسیاری بر این باورند که کودکان هم در تماس با ویروس 
کرونا به بیماری مبتال می شوند اما میزان عالئم و کشندگی 

آنها در کودکان سالم و بدون بیماری های زمینه ای به مراتب 
کمتر از بزرگساالن است. البته هنوز مشخص نیست که چرا 
کودکان خردسال آسیب پذیری کمتری نسبت به ویروس 

کرونا دارند. 
ایان جونز، پروفسور ویروس شناسی دانشگاه ردینگ انگلستان 
در این زمینه می گوید: »به دالیلی که کامال روشن نیست، به 
نظر می رسد کودکان از دست این عفونت فرار می کنند یا 
عفونت شدید نمی گیرند. به عبارت دیگر، کودکان بیماری 
خفیفی می گیرند که عالئم ندارد، درنتیجه نیاز به مراجعه به 
پزشک یا بیمارستان نیست پس گزارش هم نمی شود.« ناتالی 
مک درموت، مدرس دانشگاه کالج لندن هم با این نظر موافق 
است: »سیستم ایمنی کودکان باالی 5 سال و نوجوانان کامال 
آماده مبارزه با عفونت های ویروسی است. آنها ممکن است 
به ویروس آلوده شوند اما به بیماری بسیار خفیف تری مبتال 
می شوند که عالئم عفونت نشان نمی دهد.« این موضوع 
سابقه هم دارد. بیماری سارس هم کودکان را کمتر بیمار کرد. 
عامل بیماری سارس که در سال 2002-2003 میالدی شایع 
شد، نوع دیگری از ویروس کرونا بود. سارس 8 هزار نفر را 
مبتال کرد و جان حدود 800 نفر را گرفت )10 درصد مرگ( 

که تعداد کمی از آنها کودک بودند. در سال 200۷ میالدی 
مرکز کنترل بیماری های آمریکا 135 مورد ابتالی کودکان به 
سارس را گزارش کرد اما گفت هیچ مرگی در کودکان و 
نوجوانان گزارش نشده است. خانم مک درموت علت این 
مساله را در تعطیالت سال نو چینی می داند و فکر می کند 
ممکن است کودکان به اندازه بزرگساالن در معرض ویروس 
قرار نگرفته باشند چرا که شیوع بیماری در تعطیالت سال 
نو چینی شروع شد، زمانی که مدارس تعطیل بود. همچنین 
بزرگساالن بیشتر نقش مراقبت از بیمار را برعهده دارند. آنها 
کودکان را محافظت می کنند یا اگر کسی در خانه مبتال شد، 
کودکان را جای دیگری می فرستند. این اقدام هم می تواند از 
کودکان حفاظت کرده باشد. با این حال گسترش سریع این 
ویروس با افزایش موارد ابتالی کودکان همراه نبوده است.

کودکان ویروس ها را پخش می کنند. کودکان در واقع 
مستعد ابتال و پخش عفونت های ویروسی هستند و به گفته 
متخصصان، حتی »پخش کنندگان اصلی« ویروس اند. ایان 
جونز، پروفسور ویروس شناسی دانشگاه ردینگ می گوید: 
»کودکان عفونت های تنفسی را به راحتی منتقل می کنند، 
آنچه که هر کس بچه اش مهدکودک می رود می داند.« شاید 
سیستم ایمنی کودکان بیشتر آماده مقابله به ویروس هاست یا 
ویروس خود را در کودکان به شکلی خفیف تر ظاهر می کند 
بنابراین آنها به پزشک و بیمارستان برده نمی شوند و ثبت 

و شناسایی نخواهندشد.

همه افراد از جمله 
کودکان در معرض 
ابتال به »کرونا« هستند 
خوشبختانه  اما 
بیماری در این گروه 
سنی وخیم نیست و معموال شبیه سرماخوردگی که در دوران 
مدرسه شایع است، بروز می کند. مهم ترین نگرانی به این 
علت است که آلودگی کودکان به کروناویروس موجب 
سرایت به افراد خانواده و خصوصا سالمندان می شود. به 
همین دلیل توصیه بر تعطیلی مدارس و اجتماعات می شود 

تا از شیوع بیماری پیشگیری شود.
فرد بیمار در منزل بماند: بهترین راهکار این است که اگر فرد 
دچار عالئم بیماری شد، در منزل بماند. خوشبختانه در 80 
درصد موارد از جمله کودکان، بیماری شبیه سرماخوردگی 
خودبه خود و بدون درمان خاصی بهبود می یابد. تنها در 20 
درصد بیماران نیاز به بستری در بیمارستان خواهد بود و 
به طورکلی 2 درصد بیماران فوت می کنند. خوشبختانه این 
بیماری مرگبار نیست و فقط باید مراقب انتقال ویروس به 
افرادی بود که سیستم ایمنی ضعیف دارند. مبتالیان به بیماری 
زمینه ای در هر سنی باید عالوه بر پیشگیری، در صورت 
مشاهده عالئم بیماری فوری به مراکز درمانی مراجعه 

کنند. افراد با سابقه پیوند عضو، مبتالیان به ایدز، بیمارانی 
که شیمی درمانی می شوند یا بیماری نقص سیستم ایمنی 
یا ناراحتی قلبی- عروقی یا بیماری ریوی، دیابت و دیالیز 
دارند از جمله کسانی هستند که باید احتیاط بیشتری کنند.

ماسک زدن دانش آموزان برای رفتن به مدسه کمک کننده 
است؟ واقعیت این است که استفاده از »ماسک« برای افراد 
سالم، توصیه نمی شود. ماسک تنها برای کسانی ضروری 
است که بیمار هستند تا از انتشار ویروس از طریق عطسه 
و سرفه پیشگیری کنند. البته برای کادر پزشکی و مراقبان 

بیماران نیز الزم خواهد بود.  
بهداشت شخصی را به کودکان آموزش دهید: اولین 
راهکار برای پیشگیری از بیماری، رعایت بهداشت فردی 
و آموزش درست شستشوی دست ها به کودکان است. 
کودکان هم باید مانند بزرگساالن دستان خود را مرتب و 
زودبه زود بشویند. این کار به خصوص در مدارس بعد از 
استفاده از سرویس بهداشتی، در زنگ های تفریح، قبل از 
خوردن میان وعده، قبل و بعد از غذاخوردن الزامی است. 
عالوه بر این، اگر دانش آموز دچار نشانه های بیماری باشد 
اصال نباید در مدرسه حضور یابد. در رابطه با تغذیه نیز 
همان گونه که همیشه توصیه بر اصول غذایی درست می شود، 

در این شرایط نیز باید رعایت شود.

چطور از کودکانمان در برابر کروناویروس محافظت کنیم؟

عالئم بیماری کوئید-19 در کودکان کمتر است
کودکان را به اماکن شلوغ نبرید!

 هما قلم سیاه

 دکتر حمید 
عمادی

متخصص 
بیماری های عفونی


