
سایت پاالیش اخبار و اطالعات درباره کرونا راه اندازی شد
به همت موزه ملی علوم و فناوری ایران و به منظور 
اطالع رسانی دقیق در زمینه بیماری کرونا، سایت پاالیش 

اخبار و اطالعات )پاال( راه اندازی شد. 
به گزارش سپید، با توجه به شیوع بیماری کرونا و حجم 
گسترده پیام ها و شایعاتی که مردم با آنها مواجه هستند، 
موزه ملی علوم و فناوری ایران به منظور اطالع رسانی 
دقیق در زمینه بیماری کرونا،  ارائه مطالب علمی معتبر،   پاالیش اطالعات موثق از شایعه ها،  تولید 
پادکست های آموزشی با مشارکت کارشناسان در حوزه های مختلف و بازنشر اخبار معتبر به زبان 

ساده با همراهی گروهی از پزشکان و پرستاران و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان و همکاری 
شماری از چهره های برجسته علوم ارتباطات و رسانه، روان شناسی،   جامعه شناسی، تربیت بدنی 
و علوم تغذیه در ایران اقدام به راه اندازی سایت پاالیش اخبار و اطالعات )پاال( کرده است. 
این سایت به آدرس http: //palanews. ir پاالیش اخبار و اطالعات در موضوع ویروس کرونا 
را انجام داده و به مخاطبان ارائه می دهد. در این سایت مخاطبان می توانند آخرین اخبار موثق 
در مورد کرونا را که در سایت های معتبر منتشر شده، به صورت تجمیع شده مشاهده کنند. 
بر اساس اعالم دانشگاه تربیت مدرس، همچنین سایت http: //palanews. inmost. ir با هدف 
پاسخگویی به دغدغه و سواالت مردم در خصوص ویروس کرونا در 5 بخش شامل کرونا از 
زبان متخصصان، تجربه مبتالیان، کرونا به زبان ساده، کرونا و موزه ها و همزیستی با کرونا زیر 

نظر موزه ملی علوم و فناوری با ریاست سیف اهلل جلیلی فعالیت می کند.
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آمار درگذشتگان کرونا ظرف یک روز، 25 درصد 
افزایش یافته و به عدد 200 رسیده است. هرچند 
در چند ماه گذشته، کشورمان توانسته بود از جمع 
۱0 کشور با بیشترین تعداد مبتالیان خارج شود، 
روز گذشته با پرش یک باره آمار، به جمع 5 کشور 
با باالترین تلفات جانی در شبانه روز پیوست و از 
این منظر، باالتر از کشورهای آمریکا اسپانیا و ایتالیا 

قرار گرفت. اما مشکل چیست و چه باید کرد؟ 
۱. در این روزها، پیام های متعددی از سوی مردم 
دریافت می کنم که خواهان تأخیر در برگزاری 
آزمون های سراسری هستند. این طبیعی است که 
هر خانواده، به فکر سالمت فرزند و سایر اعضای 
خویش باشد، اما از سوی دیگر و در نگاهی کالن تر، 
آزمون های سراسری ورودی دانشگاه ها در مقاطع 
مختلف، با صدها هزار مخاطب، موجب تردد و 
چرخش چند میلیون ایرانی طی چند روز در اقصی 
نقاط ایران خواهد شد و مطمئنا جامعه کرونازده ما 
را در وضعیت بسیار خطرناک تری قرار خواهد داد. 

عالوه بر این، ده ها هزار دانشجو می خواهند دانشگاه 
قبول شوند که بعدازآن، تا ماه ها کالس هایشان تعطیل 
یا غیرجدی باشد؟ آیا نمی توان برای این مسئله 

راه حل بهتری یافت؟ 
مجموعه های  فراوان اند.  ازاین دست  نمونه ها   .2
تفریحی، ورزشی، مراکز تجمع جمعیتی و موارد 
دیگری ازاین دست باید هرچه زودتر محدود یا کامال 

تعطیل شوند. متأسفانه در سایه نظارت ضعیف، 
اخباری به گوش می رسد که حتی برخی تاالرها و 
سالن های پذیرایی، مراسم عروسی و عزا برای چند 
صد نفر برگزار می کنند. اگر بازرسی ها و فعالیت 
سازمان های نظارتی، اینجا که مستقیما با جان مردم 
سروکار دارد به کار نیاید، کجا می خواهد به کار بیاید؟ 
3. یقینا برخی با خواندن سطور باال، فورا این به 

ذهنشان خطور می کند که مگر می شود اقتصاد و 
روال جاری کشور را بیش از این معطل گذاشت. 
البته دغدغه غلطی نیست، اما درست فهمیده نشده 
است. کرونا با اقدامات محدودی مانند کاستن از 
ساعات کاری کارکنان و تعطیلی درصد پایینی از 
مشاغل و مراکز خطرساز، آن هم بدون نظارت مستمر 
و مؤثر قابل مدیریت نیست. کارشناسان پزشکی و 
درمانی هم، از ضرورت تصمیمات جدی دولت 
و ستاد ملی مبارزه با کرونا می گویند،  اما گویا در 
میان رجال سیاسی و دولتی، حرفشان چندان خریدار 
ندارد. تعطیلی و محدودیت، خسارت اقتصادی دارد، 
اما خسارت اقتصادی طوالنی شدن شیوع بیماری 
کووید ۱۹ قطعا بزرگ تر است. ما شاید بتوانیم 
چند هفته تعطیلی سراسری را پیاده کنیم، اما اقتصاد 
کشور یقینا تحمل دوره طوالنی رکود و نارسایی را 
نخواهد داشت. اگر وضعیت بیش از این قرمز شود، 
ناچار مجبور به اقدامات سخت گیرانه خواهیم شد، 
چه بهتر که آن اقدامات همین امروز انجام شوند. 
تصمیم گیری در شرایط بحران شجاعت می خواهد 

و باید هزینه های آن را پذیرفت.

مدیریت بحران ازشجاعت تا پرداخت هزینه

شماره ۱6۹3 ۱۹7 تیـر ۱3۹۹

کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
گفت: »نتایج حاصل از مطالعات جدید منتشر شده در دنیا نشان 
می دهد که برخی افراد در مراحل اولیه عفونت با ویروس کرونا 
ممکن است عالئمی مانند درد شکم، اسهال، یبوست، تهوع و 

استفراغ را تجربه کنند.«
به گزارش سپید، نگار چاهی بخش افزود: »به  تازگی محققان دانشگاه 
استنفورد آمریکا در ایالت کالیفرنیا دریافتند که یک سوم از بیماران 
مورد مطالعه مبتال به شکل خفیف کووید- ۱۹ عالئم گوارشی بروز 
داده اند؛ همچنین در پکن نیز محققان اعالم کردند که در 3 تا ۷۹ 
درصد از مبتالیان به کووید-۱۹ عالئم گوارشی بروز کرده است.«
وی تصریح کرد: »در کشور ما نیز مواردی از عالئم گوارشی در 
بیماران مبتال به کووید-۱۹ مشاهده  شده، بنابراین ممکن است برخی 
بیماران بدون نشان دادن عالئم ریوی، تنها با مشکالت شکمی 
مراجعه کنند و یا برخی عالئمی همچون تهوع، استفراغ یا اسهال 
را قبل از سایر تظاهرات همچون تب یا عالئم تنفسی بروز دهند.«
این کارشناس تاکید کرد: »این عالئم گوارشی عمدتاً در بیماران 
بزرگسال گزارش  شده ولی در مورد کودکان نیز مواردی از اسهال 

مشاهده  شده است.« وی بیان کرد: »در صورت وجود عالئم گوارشی 
مانند اسهال، استفراغ، دل درد و... توصیه می شود دست های خود را 
به طور مرتب به  ویژه پس از اجابت مزاج و یا عطسه، قبل از غذا 
خوردن و یا پخت وپز با آب و صابون به مدت حداقل 20 ثانیه 
بشویید.« چاهی بخش بهترین ضدعفونی کننده دست را محلول 
حاوی حداقل ۷0درصد الکل دانست و گفت: »وسایل منزل از 
جمله سرویس بهداشتی، دستگیره دستشویی و حمام، گوشی و 
شماره گیر تلفن و هر وسیله دیگری که به طور مشترک توسط 
اعضای خانواده ممکن است لمس شود را به طور مرتب تمیز و 
ضدعفونی کنید.« وی با بیان اینکه اگر دچار اسهال هستید مقدار 
زیادی مایعات بنوشید، گفت: »مهم است که به جایگزینی مایعات 
ازدست رفته، با مصرف مایعات فراوان به  ویژه آب ساده و پرهیز از 
نوشیدن مایعات شیرین توجه کرده و از محلول ORS که حاوی 
الکترولیت های الزم برای جبران امالح موردنیاز از دست رفته بدن 

طی اسهال است طبق نظر پزشک استفاده کنید.«
چاهی بخش توصیه کرد: »نوشیدنی های حاوی نمک مانند دوغ 

بدون گاز نیز به تأمین امالح از دست  رفته بدن کمک می کنند.«

وی بیان کرد: »در صورت ابتال به اسهال از یک رژیم غذایی سبک 
حاوی موز، برنج سفید، کمپوت سیب و نان سفید )کم سبوس( که 
کربوهیدرات بدن شما را تأمین کرده و فشار برای دفع را کاهش 
می دهند پیروی شود، همچنین مصرف بلغور جو دوسر، سیب زمینی 

پخته یا تنوری و مرغ بدون پوست نیز مفید است.«
این کارشناس تغذیه  افزود: »اگر ناراحتی معده ناشی از مسمومیت 
غذایی یا مشکالت گوارشی باشد معموالً پس از 4۸ ساعت بهتر 
می شود و اگر مدت بیشتری طول کشید ممکن است از نشانه های 
زودرس کووید-۱۹ یا عفونت باکتریایی باشد.« وی توصیه کرد: 
»در این شرایط بهتر است غذاهای چرب و فست فودها، مصرف 
بیش  از حد لبنیات، قهوه، نسکافه، چای، انواع شکالت، فلفل و 
ادویه جات، غالت کامل )با سبوس باال(، غذاهای شور و مصرف 
گوشت قرمز محدود شده و از پرخوری خودداری شود.« به گزارش 
ایسنا، کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر گفت:  »برای بهتر شدن درد شکم به هر علت که باشد مصرف 
نعناع )در صورت عدم ابتال به سوزش سر دل( و ریشه زنجبیل 

تازه )در صورت عدم ابتال به کاهش پالکت( کمک کننده است.«

عالئم جدید در مراحل اولیه ابتال به کووید-۱۹ 


