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 Persian translation�سخه فار�/  

، )COVID-19رونا(شی�ع و�روس ک ا�� که ما در حال حا�ن در آن  شا�د  در مق�اس جهاین مهم ت��ن بحران برای سالمیت ��ش در تار�ــــخ معا� � باشد. �ش
گ�ی کردە باشد، را در   دور از ما فقط بر�ن کشورهای    ا�نون این مسئله ای ن�ست کهقرار دار�م به هیچ عنوان شباهیت به وضع�ت ما در چند هفته گذشته ندارد.  

ممکن است هر کدام از ما را درگ�ی کند و نبا�د فکر کن�م که فقط برای د�گران اتفاق م�افتد.  ب�ماری این به ما نزد�ک�ت است.  بل�ه خطر از آنچه فکر م�کن�م
 بنابراین، در این برهه از زمان همه ما با�د متحد ش��م و برای مقابله با این بحران جهاین تالش کن�م. هدف ما حفاظت از موهبت 

گ
 آنو  حفظ ک�ف�ت  زند�

 است. اما چگونه؟

�ن بخش موض�ع این است که این مشکل را ن� توان با روش های موجود ز�ستشا�د  پزش� ، مثل داروها، برطرف کرد. مسئوالن بهداشت جهاین -حساس�ت
ک رس�دە اند که؛ تنها راە مقابلهدر تمام دن�ا  ی"  ،به �ک نت�جه مش�ت ن "راهکارهای رفتاری� مبتین بر ست و نه درمان، �ا به عبارت د�گر به  ا"پ�شگ�ی کار �سنت

. این راهکارهای رفتاری سنِگ بنای �ک مفهموم کار�ردی در ح�طه پزش� با عنوان "پزش�� رفتاری" � باشد، که به کمک  "مستندات عل� در مق�اس جهاین
ل ب�ماری های مزمن � گردد.  ی، درمان، و کن�ت ل  و اهم�ت  ا�نون مداخالت رفتاری باعث پ�شگ�ی ی و کن�ت تاث�ی راهکارهای پزش� رفتاری، در ارتباط با پ�شگ�ی

 ب�ماری ها ب�ش از پ�ش آشکار است. 

 ؛� پرداز�م رونا شی�ع و�روس کبه عنوان هسته اص� برای راە حل پزش� رفتاری  به توص�ه های در ادامه

ش آن است چرا که هی  باالی رونا �عتمشکل اص� در ارتباط با و�روس ک ی فرد  ر�ه هابا وجود اینکه  چ وا�سین برای آن موجود ن�ست. این و�روسگس�ت
سالمیت خود را به توانند  � با  در�افت حما�ت تنف�  مبتال�ان و� شوند، � دچار مشکالت تنف� جدی افراد مبتال  ، و گا�د کن  � ب�مار را به شدت درگ�ی 

ش �ابد، تعداد ز�ادی از افراد با خطر باال  دست ب�اورند  زمینه   مانند؛ سالمندان، افراد دارای مشکالت تنف�(. مسئله این است که ا�ر و�روس خ�� ��ــــع گس�ت
، ب�ماران ر�وی، ب�ماران مبتال به د�ابت �ا �طان که تق��بأ  ای �افت مراقبتهای و�ژە و )، ن�از به در درصد از جامعه را �شک�ل � دهند 40مثل ب�ماران قلیب

ن دل�ل تمام تمرکز روی برای پاسخگویی به این ن�از حاد کا�ن   امکاناتکه ست  در حال� . این حما�ت تنف� خواهند داشت س نخواهد بود. به همنی در دس�ت
ش  مسطح کردن منحین توز�ــــع ب�ماری در جامعه است به این ترت�ب در �ک . ب�ماری کند شود (به نمودار رج�ع کن�د)، که الزمه آن این است که �عت گس�ت

 رو به رو نخواه�م شد.  ،اشباع س�ستم بهداشت و درمان به دنبال آن و  دارند  به در�افت مراقبت ب�مارستاین زماین کوتاە با س�ل عظ�م ب�ماراین که ن�از بازە 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

ی از ب�ماری � باشد تا درمان آن. متأسفانه، از آنجا که هنوز وا�سین برای بنابراین  ی روی پ�شگ�ی ش ��ــــع  مقابله تأ��د ب�ش�ت ب�ماری وجود ندارد، خطر گس�ت
ن �ادآور � شود که ساال  ورت مهم وا�سیناسیون را برای ب�ماری هایی مثل آنفوالنزا ن�ی  140000-810000نه باعث  ب�ماری هم چنان باالست ( و این شی�ع باال �ن



ی در ب�مارستان در کشور آم��کا و  ی در سال در کانادا � گردد.  12000منجر به �س�ت افراد ز�ادی از انجام وا�سیناسیون برای  با این وجود هنوز مورد �س�ت
  �ف نظر م�کنند که آنها را در معرض خطر برای مشکالت جدی قرار م�دهد.)آنفوالنزا 

  این  . در مواقع ب�ماری مشکل را مرتفع کنند  وجود دارد که انتظار  این و  � باشد  به س�ستم بهداشت و درمان ب�ش از حد اعتماد مردم  معموأل از سوی د�گر 
 سالم و رفتارهای بهداشیت احساس  افراد که   � شود باعث  مسئله

گ
ن �ک سبک زند� اصله فمناسب مانند،  مسئول�ت فردی و اجتما� خود را در قبال داشنت

ن آرنج جلوی دهان هنگام �فه کردن، در خانه ماندن د ی اجتما�، شست و شوی دستها، گرفنت  )ر هنگام ب�ماری، و وا�سیناسیون (�س از تول�د وا�سنگ�ی
ند  ن رفتارهای بهداشیت مناسبو�روس کشی�ع  . ناد�دە بگ�ی ی ،رونا به ما �ادآور شد که داشنت ش ب�ماری های عفوین  از  نه تنها برای پ�شگ�ی ، بل�ه انتقال و گس�ت

، که برای وا��ی ی و درمان ب�مار�های مزمن غ�ی ایی دارند. � باشد ن�ا کل ددر  درصد از مرگ و م�ی  70 عامل پ�شگ�ی   ، نقش به �ن

ی، را�گ ها، جرا� ها، ه��نه و���ت پزشکرفتارهای بهداشیت مناسب در مقا�سه با دارو  انجامخوشبختانه،  مهم  بنا بر این باشد.  � اندکان �ا �س�ار و �س�ت
 روزمرە خود � باشد. ت��ن راهکار استفادە از عقل سل�م و انجام مراقبت های 

گ
ن رفتارهای بهداشیت مناسب به عنوان سبک زند� ، و داشنت  منط�ت

 the Public Health Agency ofازمان بهداشت عمو� کانادا(رونا از منابع قابل اعتماد مثل سس کرو عات مورد ن�از خود را در�ارە و�اما نگران نباشد! اطال 
Canada)سازمان جهاین بهداشت ،(the World Health Organization)ل ب�ماری �د: the Centers for Disease Control)، و مرا�ز کن�ت  ) بگ�ی

ی اجتما� را تم��ن کن�د  .1 شود شما در فاصله ای کم�ت از �ک م�ت از افراد، �ا سطو� ز هر موقع�ت �ا فعالییت که باعث  ا  به عبارت د�گر؛  . فاصله گ�ی
ن کن�د. مانند:  �د، پره�ی  که افراد مبتال لمس کردە اند قرار بگ�ی

 الف) محل کار، مدرسه �ا دا�شگاە

و) )، م�ت نیت  ب) وسا�ل حمل و نقل عمو�(ات��وس، تا��(�ا تا�� این�ت

 پ) مرا�ز درماین 

( کل�سا، کن�سه، مسجد)  ت) مناسک مذهیب

 س) مغازە ها، مرا�ز خ��د(تا حد امکان از پ�ک فروشگاهها استفادە کن�د)

، فستیوال، کنفرا�س، کن�ت و ...)  ج) تما� رو�دادهای اجتما�( ورز�ش

 و دوستانهچ
گ

 ) دوره� ها و مهماین های خانواد�

وری با  ا�ط پروازها را از قبل چک کن�د، چرا که هر روز در حال تغی�ی هستند، و ا�ر اقدام به ح) تما� مسافرت های غ�ی �ن هواپ�ما( حتما �ش
 برخورد با مرزهای �سته شدە را داشته باش�د)

گ
 مسافرت م�کن�د آماد�

ل و بعد از لمس مکانهای عمو� 20برای مدت حداقل  و  دستان خود را با آب و صابون .2 ن ( ا�ر امکان  �شور�د  ثان�ه قبل و بعد از خروج از م�ن
درصد استفادە کن�د و تا حد امکان از لمس سط�ح در مکان های عمو�  60شست و شو وجود ندارد از ژل های ضدعفوین کنندە با ال�ل حداقل 

 اجتناب کن�د.)

ن   .3  کن�د. از لمس صورت خود پره�ی

�د.  .4  هنگام �فه و عطسه بازو �ا آرنج خود را جلو صورتتان بگ�ی

 نفس)،  .5
گ

 �ا آنفوالنزا دار�د (به خصوص تب و تن�
گ

ن طور از افرادی که در خانه با هم خودتان را قرنطینه کن�د ا�ر عالئ� شب�ه �ماخورد� (همنی
 م�کن�د)، و 

گ
�د.  بالفاصله زند�  با مرا�ز درماین م��وطه تماس بگ�ی

به مسئله به عنوان �ک  . سالمت روان و آرامش خود را حفظ کن�دو اطالعات مف�د در�ارە عوامل خطر ،  راهکارهای ارائه شدەبا تفکر در مورد  .6
کتاب خواندن، تماشای ف�لم های مورد   ؛د مثلفاجعه نگاە نکن�د و س� کن�د با استفادە از خالق�ت خود راههایی برای گذارندن این دوران پ�دا کن�

، تماس با دوستان، پ�ادە روی، گذاراندن زمان با کودکان.  ی، مراقبه، ورزش، انجام خانه تکاین ن  عالقه تان، آش�پ

 

ن کاال در کانادا �ا ا�االت متحدە آم��کا وجود  ە تأمنی ە هیچ کاالیی وجود ندارد، هیچ گونه خطری برای زنج�ی  ندارد.  ن�ازی به ذخ�ی

ی از ابتال توص�ه ن�  شود.  شود، چرا که ماسک فقط برای افراد مبتال �ا در معرض تماس مانند پرسنل بهداشیت توص�ه � استفادە از ماسک برای جلوگ�ی

 و درمان افراد با خط 
گ

ش ب�ماری، و حما�ت از س�ستم بهداشیت و پرسنل آن برای رس�د�  به اول��ت همه ما با�د کاهش �عت گس�ت
گ

ر باال و هم چنان رس�د�
 با�ت ب�ماران باشد. 

ن رفتارهای بهداشیت مناسب و معقول   ی از سایر ب�ماری های مزمن  مقابله با و�روس کرونا، بل�ه  ، نه فقطدر راستایبنابراین، برای داشنت مانند (غ�ی وا��ی   پ�شگ�ی
، ر�وی، �طان، و د�ابت) هم چنان مهم ت��ن عامل مرگ و م�ی در  ب�ماری های مزمن ، این بحران بهداشیت �س از پا�ان که   چرا  . تالش کن�م ب�ماری های قلیب

 . دن�ا � باشند 
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