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نگاهی به بیماری های واگیردار در فصل پاییز                     بخش نخست

 فصل رنگارنگ ، 
بیماری های متنوع

✍  فریده شریفی

* یک مادر: اگر والدین توجه کافی داشته باشند و 
به محض مشاهده عالئم سرماخوردگی 
در فرزندشان، او را به مدرسه نفرستند
 دیگر دانش آموزان مبتال نمی شوند 
و خانواده ها به دردسر
 نمی افتند.

* دانشجوی رشته پزشکی: سرماخوردگی و آنفلوآنزا 
بیماری های شایع فصل پاییز هستند که خطرناک و کشنده 

نیستند اما به دلیل ضعیف کردن سیستم ایمنی بدن ممکن است 
باعث ابتال به سایر بیماری ها از جمله بیماری های عفونی گردند.

* ویروس بیماری های سرماخوردگی 
و آنفلوآنزا از طریق سطوح، 

دستگیره، گوشی تلفن، کنترل 
تلویزیون، شیر آب و...

 شیوع پیدا می کند، 
بنابراین شستن مداوم

 دست ها بسیار
 ضروری است.

در حالی که با پیشگیری و پیروی از چند راهکار ساده 
می توان از ابتال به این بیماری جلوگیری کرد.

»فاطمه خیرخواه« دانشــجوی رشته پزشکی در 
گفت وگو با گزارشگر کیهان درباره بیماری های شایع 
فصــل پاییز می گوید: »فصل پاییز، زمان اوج ابتال به 
بسیاری از بیماری های ویروسی از جمله سرماخوردگی 
و آنفلوآنزا است و علت آن هم این است که ویروس ها 
به راحتی به افراد سرایت کرده و به ویژه به افرادی که 
سیستم ایمنی بدنشان ضعیف است حمله می کنند و 

آنان را مبتال می سازند.«
وی اضافــه می کند: »ویروس ســرماخوردگی و 
آنفلوآنزا با کاهش دما و ســرد شدن هوا بیشتر تکثیر 
پیدا می کنند و ابتدا در مجاری بینی تکثیر می شوند 
و از آنجا شروع به پخش شدن می کنند، این ویروس ها 
توسط دست های آلوده به چشم ها، بینی و دهان منتقل 
می شــوند و از این طریق به ســایر افراد هم می تواند 
ســرایت پیدا کند، در واقع اگــر فردی در خانواده به 
ویروس سرماخوردگی یا آنفلوآنزا آلوده و مبتال شود 
از طریق ابزار و وسایلی که به آنها دست می زند مثل 
کنترل تلویزیون، گوشــی تلفن همراه، دســتگیره یا 
سایر وسایل خانه می تواند دیگران را مبتال کند و این 

بیماری در خانواده فراگیر شود. به همین دلیل توصیه 
می شود که به محض مشاهده این بیماری تمام فضای 
داخل خانه و وسایل منزل ضد عفونی و تمیز شوند.«

به گفته این دانشــجوی پزشکی، سرماخوردگی 
یا آنفلوآنزا بیماری های شــایع فصل پاییز هستند که 
آنچنان خطرناک نیستند و به ندرت کشنده هستند 
اما به دلیل ضعیف کردن سیستم ایمنی بدن ممکن 
است باعث ابتال به سایر بیماری ها از جمله بیماری های 

عفونی گردند.
ویروس یک ارگانیســم عفونی است که در سلول 
جای می گیــرد و در آنجا زندگــی می کند تا بتواند 
خودش را تکثیر کند و بعد از تکثیر سلول میزبان را 
از بین می برد، ویروس های ســرماخوردگی مجراهای 
باالیی تنفســی را از جمله بینی، سینوس ها، حلق و 
گلو را مورد عفونت قرار می دهند در حالی که ویروس 
آنفلوآنزا قسمت های عمیق تر دستگاه تنفسی را مورد 
عفونت قرار می دهد و عالئم شــدیدتری نســبت به 

ویروس سرماخوردگی از خود بروز می دهد.
مادری که دارای دو دختر دبستانی و مهد کودکی 
است درباره بیماری های فصل پاییز می گوید: »با آمدن 
فصل پاییز و آغاز مدارس گرفتاری های من هم شروع 

می شــود چرا که در این فصل به دلیل تغییرات دما و 
ســرد و گرم شدن هوا بیماری های ویروسی از جمله 
ســرماخوردگی و آنفلوآنزا شیوع پیدا می کند و ما هر 
قدر هم که تالش کنیم فرزندانمان مبتال نشــوند اما 
باز هم موفق نخواهیم شد و در طول این فصل و فصل 
زمستان بچه های من چندین بار بیمار می شوند و باید 

در منزل بمانند.«
وی اضافه می کند: »دختر کوچک ترم که به مهد 
کودک می رود وقتی بیمار می شــود و سرما می خورد 
چند روز در خانه نگه می دارم و پس از مراقبت و مداوا 
و بهبــود کامل، دوباره او را به مهد کودک می برم اما 
دختر بزرگ ترم که سرما می خورد، گلودرد می گیرد و 
تب می کند باید حدود یک هفته در خانه بماند تا بهبود 
پیدا کند و دیگر دانش آموزان مبتال نشــوند و همین 
مسئله باعث می شود که چندین روز از درس و مدرسه 

دور بماند و مشکالتی در درس او به وجود می آید.«
وی همچنین می گوید: »اگر والدین به این مسئله 
دقت داشته باشند و به محض بروز عالئم سرماخوردگی 
فرزندان خود را به مدرسه نفرستند دیگر دانش آموزان 
مبتال نمی شــوند و خانواده ها به دردســر نمی افتند. 
آموزگاران و مربیان مدرســه هم باید به این مســئله 

توجه کافی داشــته باشند به خصوص معلم بهداشت 
باید هــر روز بچه ها را کنترل کند و به محض دیدن 
بیماری در دانش آموزان سریعا به والدین اطالع دهند 
تا شرایط برای مراقبت از آنان در منازل فراهم شود و 

برای دیگران مشکلی به وجود نیاید.«
این مادر خاطرنشــان می کند: »مــن از نزدیک 
شاهد بوده ام که برخی از مادران به عالئم بیماری در 
فرزندشان توجه نمی کنند و به خاطر اینکه به خیال 
خود فرزندشــان از درس و مشق عقب نماند او را به 
مدرسه می فرستند که باعث تشدید بیماری در کودک 
خود و دیگر همکالسان می شــود که رفتاری بسیار 

ناپسند و نکوهیده است.«
آنفلوآنزا را جدی بگیرید

آنفلوآنزا یک بیماری به شــدت واگیردار است و 
معموال بین یک تا چها روز طول می کشــد تا اولین 
نشانه های آن ظاهرشود و دوران ابتال به آن نیز حدودا 
یک هفته تا 10 روز طول می کشد. آنفلوآنزا به مراتب 
شدیدتر  و گاهی خطرناک تر از بیماری سرماخوردگی 
ظاهر می شود و اگر در درمان آن کوتاهی شود ممکن 
اســت به بیماری های تنفسی و ذات الریه منجر شود 
و زندگی فرد را به خطــر اندازد به همین دلیل باید 
سریعا مداوا و درمان شود. »محمد عسگری« درمانگر 
که در یک کلینیک مشغول به کار است درگفت و گو 
با گزارشکر کیهان دراین باره می گوید: » در فصل پاییز 
ما مراجعه کنندگان زیادی داریم از افراد مسن گرفته تا 
جوان و کودک که به بیماری سرماخوردگی و همچنین 
آنفلوآنزا مبتال شده اند و ازگلو درد، ضعف بدن، سرفه، 
تب، آبریزش بینی، و سردرد شکایت دارند و چون این 
بیماری ها ویروســی است و به سادگی از یک فرد به 
فرد دیگری منتقل می شود و مقدار مراجعه کنندگان 

در این فصل زیاد است.« 
وی می گوید: »ساده ترین راه شیوع این بیماری ها 
از طریق عطســه یا ســرفه فرد بیمار است که افراد 
دیگر را مبتال می کند، در حالی که اگر بیماران هنگام 
عطسه یا سرفه از دستمال استفاده کنند و یا ماسک 
به کار ببرند احتمال شیوع این بیماری ها کاهش پیدا 
می کند، تماس افراد آلوده با میز، دستگیره و سطوح 
عمومی موجب می شود که ویروس به راحتی منتقل 
شود و مستقیما وارد بدن شود. این ویروس می تواند تا 
هشت ساعت روی سطوح دوام بیاورد به همین دلیل 

شستن مداوم دست ها بسیار مهم و ضروری است.«
ایــن درمانگر اضافه می کنــد: » تنفس در هوای 
تمیز و ســالم و دوری از دود ســیگار و هوای آلوده و 
فضاهای پر ازدحام از دیگر راه  های پیشــگیری از این 
بیماری های ویروسی اســت. مصرف مایعات به ویژه 
شــیرگرم نیز در بهبود این بیماری هــا تاثیر فراوان 
دارد.« کارشناســان بهداشــت توصیه می کنند برای 
شست وشــوی صحیح دست ها ابتدا باید آنها را با آب 
خیس کرد و پس از اســتفاه از صابون و یا مایع های 
دستشویی به مدت 20 ثانیه دست ها به شدت به هم 
مالیده شود تا اطمینان حاصل شود زیر ناخن ها، بین 
انگشتان، مچ ها و سطح پوست کامال تمیز و عاری از 
هرگونه میکروب شده است. دستگیره، شیرآب، ظرف 
مایع دستشــویی، قالب صابون و... درســرویس های 
بهداشتی به ویژه سرویس های عمومی مهم ترین مکان 
برای اشاعه بیمار ی های ویروسی و میکروبی هستند 
و در صورت اســتفاده بایــد نهایت دقت به عمل آید 

کــه احتمال انتقال بیماری به حداقل و حتی به صفر 
کاهش پیدا کند، از جمله اقداماتی که می توان انجام 
داد گرفتن دســتگیره و شیرآب با دستمال کاغذی، 
اســتفاده از مواد ضدعفونی کننده، بازکردن در با پا یا 
دســتمال و رعایت سایر مواد بهداشتی است. مصرف 
کافی ویتامینc که معموال در لیموترش فراوان است 

می تواند ابتال به بیماری های عفونی را کاهش دهد.
پزشک خود باشیم

انتقال ویروس سرماخوردگی و آنفلوآنزا از طریق 
فرد آلوده صورت می گیرد، این فرد آلوده ممکن است 
در منزل یا محل کار باشد بنابراین باید از تماس با این 
فرد یا ابزارهایی که از سوی این فرد مورد استفاده قرار 

گرفته اند جدا پرهیز شود.
فاطمه خیرخواه دانشــجوی رشــته پزشکی 
دراین بــاره می گویــد:» افــرادی که بــه ویروس 
سرماخوردگی یا آنفلوآنزا مبتال شده اند بهتر است 
که در خانه بمانند تا از شــیوع و ســرایت بیماری 
به دیگران جلوگیری کنند. و اگر کســانی از افراد 
خانواده هستند که با این فرد بیمار در تماس هستند 
می توانند برای جلوگیــری از ابتال به این بیماری 
از ماسک اســتفاده کنند و تماس کمتری داشته 
باشند و دست های خود را مدام مورد شست وشو  و 
ضدعفونی قراردهند، ضدعفونی کردن تمام سطوح، 
وســایل، ظروف، ابزارها و.... نیز بســیار تاثیرگذار 
اســت و از انتقال ویروس جلوگیری می کند.« به 
گفته این دانشــجوی رشته پزشکی، تغذیه سالم، 

خواب کافی، اســتفاده از میوه های سالم و متنوع، 
سبزیجات، حبوبات در تقویت سیستم ایمنی بدن 
بسیار موثر است همان طور که استفاده از غذاهای 
چرب، شور، بسیار شیرین، فست فودها و.... موجب 
اختالل درعملکرد سیســتم ایمنی بدن می شود. 
بنابراین برای تقویت بــدن و جلوگیری از ابتال به 
بیماری های ویروســی، میکروبی و عفونی باید این 
موارد را رعایت کرد از ســوی دیگر، ورزش کردن، 
پیاده روی همیشــگی و مداوم، اســتفاده از هوای 
سالم ومطبوع و پرهیز از فضاهای دودآلود و آلوده 
از دیگر عواملی اســت که بــه افراد کمک  می کند 
در مقابلــه با بیمارهای ویروســی از خود مقاومت 
بیشتری نشان دهند. هرچند که به طور صددرصد 
ثابت نشده که روش های زندگی سالم بتواند جلوی 
بیماری سرماخوردگی و آنفلوآنزا را بگیرد، اما یک 
زندگی ســالم باعث می شــود که سیستم ایمنی 
بدن در بهترین حالت خود قرار بگیرد و از ابتال به 
بیماری های گوناگون جلوگیری شــود. آنفلوآنزا با 
واکسیناسیون قابل پیشگیری است لیکن پزشکان 
اخیرا به این نتیجه رسیده اند که تنوع ویروس ها و 
درجه مقاومت آنها به حدی است که باید هرسال 
واکسن های جدیدی مطابق با نوع ویروس ساخته  
شود تا با ویروس مقابله شود، معموال این واکسن ها 
برای کودکان و افراد مسن که سیستم ایمنی بدنشان 
ضعیف تر است توصیه می شود اما بهترین راه برای 
جلوگیــری از ابتال به آنفلوآنزا و دیگر بیماری های 
ویروسی  پیشگیری و به کارگیری روش های ساده ای 
است که هرکسی می تواند آنها را انجام دهد و پزشک 

خود باشد.

پاییز فصل تنوع رنگ هاست، فصل زیبایی 
درخت هاســت، یکی زرد و یکی قرمز، برگ ها 
یکی یکــی می ریزند و خیابان ها پر می شــود 
از برگ های رنگارنگ و زیبا، هوا کم کم ســرد 
می شود و زاویه تابش آفتاب هم تغییر می کند. 
بارش باران به تدریج آغاز می شود و با کاهش 
دما بیماری های فصل پاییز به اکثر خانه ها سر 
می کشند، ســرماخوردگی،  آنفلوآنزا، آبریزش 
بینی، آلرژی و... از جمله بیماری های شــایع 

فصل پاییز است.
وقتی پاییز می شود، مدرسه ها باز می شود و سال 
تحصیلی جدید آغاز می گردد، دانش آموزان قدیمی، 
دوستان خود را پیدا می کنند و از اینکه یک سال دیگر 
در کنار هم به دانش اندوزی و فراگیری علم مشــغول 
می شوند خوشحال هستند و دانش  آموزان کالس اول 
دبستان هم از اینکه دوره ای جدید در زندگی شان آغاز 
شــده و به مدرسه رفته اند بسیار خوشحال هستند و 
سر از پا نمی شناسند، اما پاییز با همه زیبایی های خود 
مشــکالت و زحمت هایی برای خانواده ها به ارمغان 
می آورد که مهم ترین آنها شیوع بیماری های مخصوص 

این فصل است.
بیماری های فصل پاییز

در فصل پاییز با کاهش دما و ســرد شــدن هوا 
بیماری هایی از جمله سرماخوردگی، آنفلوآنزا، آسم، 
آلــرژی و... شــیوع پیدا می کند کــه مهم ترین آنها 
ســرماخوردگی می باشــد و معموال با آبریزش بینی، 

سردرد، گلودرد، سرفه و تب همراه است.
سرماخوردگی مکرر در این فصل سیستم ایمنی 
بدن را تضعیف می کند و باعث می شود که بدن برای 
پذیرش بیماری های دیگر آمادگی بیشتری داشته باشد 
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سازمان بهشت زهرا )سالم ا...  علیها( درنظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی 
واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

الف( شــرایط متقاضی: 1- رتبه 5 ابنیه یــا راه و باند از معاونــت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی ریاســت جمهوری دارای ظرفیت کاری مجاز 2- کارت پیمانــکاری دارای اعتبار از 

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران 3- گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت کار
ب( محل دریافت اســناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین می توانند جهت خرید 
اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب 1001 
نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا )ســالم اهلل علیها( به جاده قدیم تهران- قم ساختمان اداری 

شماره یک سازمان- اداره حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.
ج( سپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ فوق را به عنوان سپرده شرکت 
در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان بهشت زهرا)س( با اعتبار حداقل سه ماه 
و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حساب 1003 بانک شهر شعبه بهشت زهرا)س( به نام سازمان 

بهشت زهرا)س( به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید.
د( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری جهت دریافت 

و تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می باشد. )ساعت پایان تحویل پاکت 15 می باشد(.
بدیهی اســت شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد 

مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
هـ( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.

ضمنًا مشــروح شرایط مناقصه در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از 
اخذ امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر شده »الف« و »ب« تحویل نمایند. امضاء اسناد 

مناقصه به منزله قبول شرایط مندرج در آن می باشد.
روابط عمومی سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها(
www.beheshtezahra.ir

آگهی تجدید 
96/18مناقصه عمومی

موضوع ردیف
مناقصه

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه به ریال

مدت 
قرارداد

محل 
اجرا

مبلغ تقریبی برآورد 
به ریال

1

اجرای عملیات 
قبرچینی سه طبقه 
در سطح سازمان 
برابر فهرست بهاء 

ابنیه سال 96

12 ماه 1/000/000/000
شمسی

سطح 
سازمان

20/000/000/000
)به صورت نقد و غیرنقد(

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

آگهی 
مناقصه عمومی

سازمان بهشت زهرا)سالم ا...علیها( در نظر دارد خرید سنگ لحد در ابعاد 
6×20×60 به تعــداد 1000/000 قالب را از طریق مناقصه و به پایین ترین قیمت 

پیشنهادی خریداری نماید، بدینوسیله از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید.
الف( مدت تحویل: 12 ماه

ب( شرایط متقاضی: شــرکت هایی که در فهرست مجاز معاونت فنی و 
عمرانی شهرداری تهران می باشند.

ج( محل دریافت اســناد و تسلیم پیشــنهادات: کلیه داوطلبین 
برای خرید اســناد مناقصه می توانند با در دســت داشــتن فیش واریزی به 
 مبلــغ 200/000 ریال به شــماره حســاب 1001 نزد بانک شــهر شــعبه 
بهشت زهرا)سالم ا...علیها( به جاده قدیم تهران- قم ساختمان اداری شماره 

یک سازمان- اداره حقوقی و قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند.
د( میزان سپرده نقدی و شماره حساب: متقاضیان می بایست مبلغ 
1/000/000/000 ریال را به عنوان ســپرده شــرکت در مناقصه به صورت 
ضمانتنامه بانکی در وجه ســازمان بهشــت زهرا)س( با اعتبار حداقل ســه 
 مــاه و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حســاب 1003 بانک شــهر شــعبه 
بهشت زهرا)س( به نام سازمان بهشت زهرا)س( به همراه اسناد مناقصه در 

پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید.
ه  ( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.

و( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشــار آگهی به مدت 10 روز در اوقات 
اداری جهت دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می باشد.)ساعت پایان 

تحویل پاکت 15 می باشد(.
بدیهی اســت شــرکت در مناقصه و ارایه پیشــنهاد به منزله قبول شروط و 
تکالیف مقرر در اســناد مناقصه بوده و ســازمان در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار است.
ضمنا مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید 
مــدارک را پس از اخذ با قید قبولی امضاء  نموده و در پاکت های الک و مهر 

شده »الف« و »ب« تحویل نمایند.
روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)سالم ا... علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

شماره: 
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