
 گیر ویروس کرونامسائل پیرامون بحران همه

 مدواموشوي ها در اثر شستجلوگیري از خشکی پوست دست

شود، می 19-همزمان با شیوع ویروس کرونا در جهان که منجر به کووید

هاي رسمی بهداشت تاکید دارند که شستن مداوم و صحیح خبرگزاري

هاي پیشگیري از شیوع عفونت و بیماري ها یکی از موثرترین روشدست

ر منظوهاي مراکز کنترل و پیشگیري بیماري، باید بهاست. طبق توصیه

ثانیه دستان خود را ضدعفونی  20ها دست کم جلوگیري از شیوع میکروب

ها توان براي زدودن میکروب از مواد الکلی براي ضدعفونی دستکنیم. می

ي آب اندازهچیز بهباشد اما هیچ %60استفاده کرد که دست کم حاوي الکل 

-وثر نیست. بهو صابون در پاك کردن گرد و غبار یا مواد شیمیایی مضر م

 .بردهاي میکروب را از بین نمیکننده تمام گونهعالوه، مواد ضدعفونی

ها روشی مطمئن براي دور کردن بیماري است، که شستن مداوم دستبا این

تواند منجر به خشکی پوست یا ي متخصصین امراض پوست میگفتهبه

خشکی پوست دست را هاي مقابله با تشدید آن شود. در این نوشته راه

 .بخوانید

 شود؟آبی بدن) چیست و چگونه درمان میدهیدراسیون (کم

بودن میزان آب ورودي بدن در مقایسه با  دهیدراسیون به به معنی کمتر

تواند به یک میزان آب خروجی است. در صورت عدم درمان، این عارضه می

سال، بیشتر در معرض  65مشکل جدي تبدیل شود. کودکان و افراد باالي 
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احتماال بدن شما در صورت داشتن عالئم آنفلوانزا یا  .آبی هستندکم

هاي درمان در این نوشته با راه .واهد شدآبی خکروناویروس، دچار کم

 .شویدآبی آشنا میکم

 تاثیر استرس روي سیستم ایمنی بدن

اند که بین اضطراب و بیماري ارتباط وجود افراد زیادي به تجربه دریافته

شویم، دارد. هنگامی که در خانه یا محل کار دچار اضطراب می

شود. به همین دلیل تشدید می سرماخوردگی، آنفلونزا، تبخال و حساسیت

ویروس کرونا هم از این قاعده مستثنی نیست. افراد مبتال به ویروس کرونا 

شوند. اگر تحت استرس قرار بگیرند دچار تضعیف سیستم ایمنی بدن می

این نوشته بررسی می کند که استرس می تواند چه تاثیرات مخربی روي 

 .سیستم دفاعی و ایمنی بدن داشته باشد

 اضطراب (استرس مخرب و شدید) ناشی از ویروس کرونا

دیدي مواجه شده است. اکنون نه تنها کشور ما، بلکه همه جهان با بیماري ج

 (COVID-19:  COrona VIrus Disease 2019) 19این بیماري کووید 

نامیده شده که به کرونا معروف شده است زیرا ویروس جدیدي از نسل 

کروناویروس ها موجب ایجاد آن است. براي این بیماري تاکنون نه تنها 

مورد آن هم بسیار درمان قطعی در اختیار نداریم، بلکه حتی اطالعات ما در 

کم است. اخبار بیماري و فوت، در کنار این واقعیت که بسیاري از افراد 

ممکن است تا دو هفته یا بیشتر ناقل ویروس باشند و حتی خودشان هم از 

آلودگی خودشان آگاه نباشند، موجب شده است تا ترس و استرس بسیاري 

https://www.darmankade.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86/?utm_source=blog&utm_medium=hyperlink&utm_campaign=corona_test&utm_content=allc
https://www.darmankade.com/blog/coronacirus-anxiety/?utm_source=blog&utm_medium=hyperlink&utm_campaign=corona_test&utm_content=allc


ترس به این دلیل به وجود براي افراد در مواجه با این ویروس ایجاد شود. اس

می آید که ما آینده و زندگی خودمان یا عزیزانمان را در خطر می بینیم. این 

 .نوشته را بخوانید تا با اضطراب ناشی از ویروس کرونا مقابله کنید

 اثرات استرس ناشی از ویروس کرونا روي کودکان و کاهش آن

در ایران و جهان، انتشار  19-امروزه با افزایش میزان شیوع بیماري کووید

اخبار مربوط به آن، بحث قرنطینه خانگی موضوعی همگانی و حتی جهانی 

متاسفانه در حضور کودکان نقل می شود و براي  این مباحث .شده است

دنیاي کوچک آنها این خبرها، مانند اخبار آخر الزمانی است و استرس 

زیادي را براي کودکان به همراه خواهد داشت. آنها ممکن است احساس 

کنند که دنیا به پایان رسیده و دیگر به حالت عادي باز نخواهد گشت. این 

بتوانید به کودکان خود در کنترل و کاهش استرس نوشته را بخوانید تا 

 .کمک کنید

 کنترل و کاهش استرس ناشی از ویروس کرونا

استرس با افزایش ترشح کورتیزول همراه است که بسته به میزان کورتیزول 

ترشح شده، واکنش هایی را در بدن ایجاد می کند. در گذشته هاي دور این 

دشمن، و یا هورمون می بایست ما را براي مقابله با حمله حیوان وحشی، 

فرار از موقعیت خطرناك آماده می کرد. این هورمون موجب ایجاد آمادگی 

جسمانی بیشتر و تولید انرژي براي واکنش سریعتر و قوي تر در برابر خطر 

می شود. اما در شرایط فعالی این استرس اگر طوالنی باشد، می تواند منجر 

دارد. در این نوشته به اضطراب بشود که آثار بسیار مخربی در بدن ما 
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بخوانید که چطور می توانیم استرس ناشی از شیوع همه گیر کروناویروس را 

 .کنترل کنیم و کاهش دهیم

 تقویت سیستم ایمنی بدن براي مقابله با ویروس کرونا

ترس از ویروس کرونا منجر به افزایش جستجو هاي آنالین شده است و 

تقویت سیستم ایمنی بدن اطالعات نادرست زیادي در مورد چگونگی 

شود. آیا غذاهایی وجود دارد که بتوانند سیستم ایمنی بدن ما مشاهده می

توانند کمک کنند؟ سیستم ایمنی، شبکه ها میرا تقویت کنند؟ آیا ویتامین

کنند تا از ها است که با هم همکاري میها و بافتها، ارگانپیچیده از سلول

نند. در حالی که ژنتیک نقش بسیار مهمی بدن در برابر عفونت محافظت ک

دانیم که قدرت سیستم ایمنی ما تا حد دارد، اما از مطالعه دوقلوها می

هایی که در طول زیادي تحت تاثیر فاکتورهاي غیروراثتی است. میکروب

ها هستیم و فاکتور هاي سبک زندگی، مانند استرس، زندگی در معرض آن

بسیار مهمی را در تقویت واکنش سیستم  خواب، رژیم غذایی و ورزش نقش

 .کنندایمنی ما ایفا می

  هاي مقابله با آناسترس ناشی از ویروس کرونا و راه

ممکن است براي افراد  (COVID-19) 2019شیوع بیماري کورونا ویروس 

زا باشد. ترس و نگرانی در مورد یک بیماري می تواند بسیار زیاد استرس

باشد و باعث ایجاد احساسات شدید در بزرگساالن و کودکان شود. مقابله با 

تان عهاسترس، باعث می شود شما، افرادي که به آنها اهمیت می دهید و جام
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هاي مقابله با استرس ناشی از تر شوید. با خواندن این نوشته با راهقوي

 .ویروس کرونا آشنا شوید

 

 


