
اعتصاب رسانه ای کی روش و تیم ملی

مطالبه حق یا فرافکنی؟

فناوری جدید آمریکا برای بررسی هزینه های حمالت سایبری

رئیس مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم تاکید کرد

لزوم تجویز درمان منحصر به فرد در بیماران دیابتی

کارلوس کی روش طرح جدیدی برای مطالبه خواسته هایش در فوتبال ایران 
کلید زده و به دنبال جلب توجه برای خودش و بازیکنانش است.

به گزارش ایسنا، پیرمرد پرتغالی بعد از مصاحبه های متعدد علیه مدیرانی 
که به او وعده و وعید دادند اما به قولشان عمل نکردند، وارد دوره اعتصاب 
در  اهدافش  به  طریق  این  از  شاید  تا  رسانه ها  و  مردم  علیه  اعتصابی  شده؛ 
کنونی،  برهه  در  کی روش  خواسته  برسد.  فوتبال  فدراسیون  با  مواجهه 
پرداخت حقوق کادرفنی، پاداش موفقیت بازیکنان و مربیان در جام جهانی 
و آماده سازی بسیار خوب تیم ملی اعم از اردوها و بازی های تدارکاتی خوب 
است؛ خواسته ای که کامال منطقی و طبق قرارداد با فدراسیون فوتبال است 
ولی در تمام سال هایی که این مربی پرتغالی در ایران حضور داشته، به طور 

کامل اجرا نشده است.
این خواسته ها در حالی مطرح می شود که سرمربی پرتغالی بهتر از هر کسی، 
به حدی است که  او  را می شناسد؛ شناخت  فوتبال  فدراسیون  مدیران کنونی 
بعد از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه شرط عمل به وعده ها در جهت آماده سازی 
هر چه بهتر تیم ملی را مطرح کرد. مهدی تاج هم  مطابق سال های گذشته با 
خواسته های کی روش موافقت کرد اما از حرف تا عمل مدیران فدراسیون فوتبال 

فاصله زیاد است.
طرح جدید کی روش برای مقابله با بدقولی مدیران، اعتصاب رسانه ای شامل 
مصاحبه نکردن، حاضر نشدن در نشست خبری، خروج از صفحات اجتماعی و به 
طور کلی خارج شدن از دسترس مردم است؛ اتفاقی که دقایقی بعد از جلسه با 

مهدی تاج رخ داد. در نخستین روز اردوی تیم ملی همه چیز عادی بود و بازیکنان 
با روی باز با نمایندگان رسانه های گروهی صحبت کردند اما پیرمرد پرتغالی بعد از 
جلسه با مهدی تاج - که مثبت و رو به جلو عنوان شد - پروژه جدیدش را برای 

تحقق خواسته هایش کلید زد.
البته روش مرد پرتغالی اصال صحیح به نظر نمی رسد. تکرار رفتارهای نامتعارف 
کی روش در آستانه جام ملت های آسیا نه تنها او را موجه جلوه نمی دهد بلکه 
موجب نارضایتی مردم و کارشناسان فوتبال شده است. در حالی که پرسپولیس 
با انبوهی از مشکالت متعدد توانست فعل خواستن را برابر رقبای تا دندان مسلح 
صرف کند و تیم ملی فوتبال ساحلی با کمترین امکانات، در حضور قدرت های 
جهان مانند برزیل و روسیه به مقام قهرمانی جام بین قاره ای برسد، کادرفنی تیم 

ملی طرح نه چندان موفقی را کلید زده است.
اکثر  که  شده  مطرح  حالی  در  ملی  تیم  بازیکنان  پاداش  نشدن  پرداخت 
مخاطبان فوتبال و طرفداران تیم ملی از قشر متوسط جامعه هستند و برای فرار 
از مشکالت روزمره اعم از مشکالت اقتصادی که در مواقعی زندگی را در کامشان 
تلخ  می کند به فوتبال پناه می آورند. بعد از هفت سال، کی روش بهتر از هر کسی 
به داشته های فوتبال ایران اشراف دارد. رفتارهای خارج از زمین فوتبال کی روش، 
نه تنها تحسین برانگیز نیست بلکه روی اعصاب و روان هواداران رفته است و فقط 
او را در مقام مقایسه با برانکو قرار می دهد که بدون گله گزاری کار بزرگی را با 

پرسپولیس انجام داد.
هنوز کسی فراموش نکرده که پرسپولیس چطور و بعد از چندین ساعت پرواز 

به ژاپن رفت و برگشت در حالی که تیم ملی مدت زمانی است که از پرواز چارتر 
در  که کی روش  این  تصور  می کند.  استفاده  مختلف  به کشورهای  رفتن  برای 
وضعیت مشابه با وضیت برانکو چه رفتاری از خود نشان می داد، بسیار آسان و در 

عین حال، نه چندان دلپذیر است.
روی  بر  سماجت  و  اصرار  با  ایران  فوتبال  در  پرتغالی  مربی  که  کارهایی 
خواسته هایش انجام داده قابل ستایش و با ارزش است اما بازی جدید او با طرح 
با  بلکه  نیست  و خوشایند  تنها جذاب  نه   OUT OF SERVICE کمپین 
اعصاب اهالی فوتبال بازی می کند که خواستار قهرمانی تیم ملی در جام ملت های 
آسیا هستند؛ اتفاقی که بعد از موفقیت های اخیر در فوتبال خواسته ای بدیهی 

به نظر می رسد.

"وزارت امنیت ملی آمریکا"، پژوهشگران این کشور را فراخوانده است تا ابزار جدیدی برای بررسی حمالت سایبری ابداع 
کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیفنس وان، "وزارت امنیت ملی آمریکا")DHS(، بودجه ای به ارزش ۱.3 میلیون دالر را به پژوهش  در مورد 
حمالت سایبری اختصاص داده است.

 University("این سازمان اعالم کرد که قصد دارد بودجه خود را در اختیار گروه های پژوهشی دانشگاه های "کالیفرنیا، سن دیه گو
of California. San Diego( و "دانشگاه ایلینوی در شیکاگو")UIC( بگذارد تا ابزاری برای سنجش هزینه های تهدیدات احتمالی 

سایبری ارائه دهند.
هدف از این پروژه که زیرمجموعه برنامه موسوم به "سایری")CYRIE( به شمار می رود، ترغیب سازمان های بزرگ به سرمایه گذاری 
در زمینه دفاع سایبری است تا مثبت ترین نتیجه رقم زده شود. اگر گروه های پژوهشی بتوانند هزینه تهدیدات سایبری و مزایای ابزار ایمنی 

الزم را محاسبه کنند، تصمیمات هوشمندانه تری در زمینه سرمایه گذاری خواهند گرفت.
"ارین کنیلی")Erin Kenneally(، مدیر برنامه سایری، در بیانیه ای گفت: این پژوهش، به سازمان ها کمک می کند تا سرمایه گذاری در 
زمینه محصوالت و خدمات سایبری را ارزیابی کنند. مدل استاندارد برای سنجش هزینه ها، تاثیر حمالت سایبری را برای تصمیم گیری در 
مورد سرمایه گذاری مشخص می کند. این کار در حال حاضر به خاطر در دست نداشتن منبع مناسب برای درک آسیب ها غیرممکن است.

گروه پژوهشی دانشگاه کالیفرنیا، سن دیه گو، بیش از یک میلیون دالر بودجه دریافت کرده تا یک نرم افزار تحلیلی برای سنجش قابلیت 
اعتماد و ارزش ابزار ارزیابی خطر سایبری ارائه دهد. این نرم افزار می تواند امکان مقایسه محصوالت مربوط به امنیت سایبری موجود در 

بازار را برای سازمان ها فراهم کند.
پژوهشگران دانشگاه ایلینوی در شیکاگو نیز بودجه  یکساله ای معادل ۲۲7 هزار دالر دریافت کرده تا پلتفرمی برای سنجش عوارض 

حمالت سایبری ارائه دهد. این ابزار می تواند به صورت خودکار، داده ها را برای ارزیابی تاثیر حوادث در زمان واقعی جمع آوری کند. 
سازمان ها با استفاده از این اطالعات می توانند هزینه های مربوط به این حوزه را بررسی کنند.

در این پژوهش، ابزاری ارائه خواهند شد که بتوانند تاثیر سرمایه گذاری در زمینه امنیت سایبری را تحلیل و پیش بینی کنند و امکان، 
شدت و پیامدهای این حمالت احتمالی را مورد بررسی قرار دهند. این سیستم ها می توانند رابطه میان این سرمایه گذاری ها و عملکرد 

تجاری را بسنجند و انگیزه ای برای مدیریت بهتر این شرایط فراهم کنند.

رئیس مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد 
و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران همزمان 
با روز جهانی دیابت با اشاره به پایه پژوهشی برخی 
فعالیت های این مرکز، گفت: در این مرکز آموزش 
به تفکیک شرایط و نیز ارزیابی تاثیر آموزش انجام 
درمان  است  الزم  که  داشت  توجه  باید  و  شده 
بیماری دیابت با توجه به شرایط منحصر به فرد هر 

فرد پی گرفته شود.
انسیه نسلی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تمام 
خدماتی که در کلینیک های دیابت ارائه می شود، اعم از 
آموزشی یا بالینی دارای پایه پژوهشی نیز هست،  برخی از 

این فعالیت ها را تهیه بروشورها و تدوین آموزش استاندارد 
صورت  به  فرد  هر  برای  آموزش  داد:  توضیح  و  دانست 
جداگانه تعریف می شود؛ بدین صورت که برخی بیماران 
کلیات را می دانند، اما در زمینه چگونگی برخورد با برخی 
عوارض یا مشکالت این بیماری بی اطالع هستند. وی ادامه 
داد: این آموزش ها همچنین به نیازهای فرد بیمار بستگی 
دارد. از جمله آنکه فردی ممکن است در شرایط ازدواج 
یا بارداری بوده و نیازمند آموزش های الزم در این زمینه 
باشد. رئیس مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و 
متابولیسم همچنین به ارزیابی تاثیر آموزش ها از سوی این 
مرکز اشاره کرد و افزود: پایه پژوهشی در کلینیک ها نیز پی 

گرفته شده و بر این اساس کلیه اطالعات و شرایط بیمار از 
جمله شغل، تحصیالت، ثبت می شود.

ارزشمندی  نسلی تشریح کرد: بدین ترتیب اطالعات 
گرد آمده که پژوهش ها از جمله محاسبه قیمت داروها 
و اثربخشی آن با توجه به شرایط اقتصادی بیمار بررسی 

می شود.
وی تاکید کرد: در کنترل دیابت الزم است که درمان 
به صورت فردی و حتی با توجه به شغل بیمار تجویز 
شود و هر بیمار نیازمند درمان منحصر به فردی است 
به  ما  فعالیت های  پایه پژوهشی  از  نیز بخشی  این  که 

شمار می آید.
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فقط »تاج« پایان تهدیدات فیفاست

رییس! چه راهی را انتخاب می کند؟
این روزها پیرامون  علی رغم تمامی حرف و حدیث های 
آینده فوتبال ایران پس از اجرای قانون منع به کارگیری 
میان  این  در  انکارناپذیر  واقعیت  یک  اما  بازنشستگان، 
نادیده گرفته شده و آن اینکه یگانه راه پایان تمام این 
ماجراها تصمیم و اقدام شخص رئیس فدراسیون فوتبال 

است.
به گزارش ایسنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا در موضع گیری 
رسمی و علنی تهدید کرده که اتفاقات فوتبال ایران را دنبال 
می کند و اگر دخالتی از سوی دولت یا پارلمان در امور فوتبال 
ایران خواهد  فوتبال  برای  تبعات جبران ناپذیری  اعمال شود، 
داشت. این یک روی واقعیت ماجرای این روزهای فوتبال کشور 
است. روی دوم این ماجرا مستقیما در تصمیم گیری ها و راهبری 

آینده شخص رئیس فدراسیون فوتبال قرار دارد.
درست است که فیفا و AFC در مورد هرگونه فشاری برای 
مطابق  و  هستند  حساس  فوتبال  فدراسیون  امور  در  دخالت 
منشور و اساسنامه فیفا با آن برخورد می کنند اما نباید این نکته 
از یاد برد که فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون  را 
فوتبال آسیا تنها چیزی که برای آنها مهم است موضع  رسمی 
فدراسیون فوتبال و شخص رئیس آن یعنی مهدی تاج درباره 
المللی  بین  کمیته  همچنانکه  است.  فدراسیون  این  اتفاقات 
المپیک نظر کمیته ملی المپیک را حجت همه مباحث می داند، 
فیفا نیز نظر فدراسیون های ملی را درباره همه ماجراهای فوتبال 

یک کشور صائب می داند.
ایران  فوتبال  حال حاضر  اتفاقات  به  نگاهی  بیرون  از  اگر 
در  رسانه ها  دیدگاهی  تضاد  و  جنگ  در  باشید  داشته 
اما  شد  خواهید  گم  ایران  فوتبال  تعلیق  به  تهدید  موضوع 
رسمی  پروتکل های  براساس  که  است  این  ماجرا  واقعیت 
از سوی رئیس  تابعه، اگر مکاتبه ای رسمی  فیفا و مقررات 
فدراسیون فوتبال ایران با فیفا و AFC انجام شود و طی آن 
پارلمان  از سوی دولت و  رسما اعالم شود که هیچ فشاری 
بر فوتبال ایران وجود ندارد و تغییرات مدیریتی در آن نیز 
تمام  شده،  گرفته  مستقل  و  شخصی  تصمیمات  براساس 
ماجرای پرچالش این روز های فوتبال ایران حل خواهد شد. 
تصمیم  و  فوتبال  العاده  فوق  مجمع  برگزاری  هم  دوم  راه 
سازی متناسب با اجرای قوانین باالدستی است، موضوعی که 

می تواند اقناع فیفا را نیز به همراه داشته باشد. اجرای این 
تصمیم نیز مستقیما به نظر مهدی تاج بستگی دارد.

کنونی  بن بست  از  خروج  برای  تاج  آقای  رسد  می  نظر  به 
فوتبال باید این لطف را به فوتبال و منافع ملی کشور بکند و 
در مکاتبه ای رسمی با فیفا ضمن اعالم استعفا با اختیار و میل 
شخصی تاکید کند که فارغ از هر گونه فشار دولتی و پارلمانی 
از ریاست فدراسیون کناره گیری می کند، کناره گیری که نظر 
مجمع فدراسیون را نیز داشته باشد در غیر این صورت حتی 

"سکوت" او نیز در نتیجه اجرای قانون منع بکارگیری بازنشسته 
ها و با توجه به تهدید مستقیم AFC و موضع گیری های فیفا، 

تعلیق فوتبال ایران را به دنبال خواهد داشت.
با این اوصاف به نظر می رسد که گره حل معضل پیچیده این 
روز های فوتبال ایران فقط و فقط در داخل است نه در مقر فیفا 
این روزها در هیاهوی  این مهم واقعیتی است که   .AFC یا
اظهارنظرها بی ربط و باربط درباره فوتبال و تهدید تعلیق فوتبال 

ایران، گم شده است و کمتر کسی به آن توجه دارد.

امید است رئیس فدراسیون فوتبال که امروز محور و مرکز 
حل این ماجراست، در فضایی به دور از جنجال های رسانه ای 
و در جهت منافع ملی اقدام عملی را انجام دهد که طی آن 
حاشیه های ایجاد شده برای فوتبال ایران در پی اجرای قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان بدور از هرگونه شائبه دخالت به 
پایان برسد تا هم خود او در مظان اتهام تقابل با نظام و مقررات 
حاکمیتی آن نباشد و هم با دست خود مشکالت ایجاد شده 

کنونی فوتبال را حل کرده باشد.
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پند روز

چه کسانی باید واکسن »آنفلوآنزا« و «ذات الریه« بزنند؟

طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، بیماری های پنوموکوکی )عفونت ریه یا ذات 
الریه( بخش مهمی از عفونت های تنفسی و اولین بیماری عفونی کشنده در 
سراسر دنیا هستند؛ به گونه ای که ساالنه بیش از یک میلیون کودک زیر پنج 

سال بر اثر ابتال به این بیماری ها جان خود را از دست می دهند.
در همین رابطه دکتر محمدرضا مسجدی - فوق تخصص بیماری های ریوی و دستگاه 
تنفس و استاد پیشکسوت بیماری های داخلی – ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: پنومونی یا عفونت ریه یکی از مهم ترین علل مرگ و 
میر در سطح جهان بوده و در سنین کودکی اولین علت مرگ و میر کودکان محسوب 

می شود.
وی با تقسیم بندی عفونت های تنفسی به عفونت های ویروسی مانند سرماخوردگی و 
آنفلوانزا و عفونت های باکتریال شامل ذات الریه و عفونت اختصاصی ریه، عنوان کرد: به 
عنوان نمونه از انواع عفونت های تنفسی می توان به بیماری عفونی سل اشاره کرد که همه 
بدن را در برگرفته و ۸5 درصد بروی ریه و دستگاه تنفس متمرکز شده و از راه  تنفس 

منتقل می شود.
عفونت های تنفسی در سنین کودکی و سالخوردگی

مسجدی با تقسیم عفونت های تنفسی در طیف های سنی کودکی قبل از بلوغ، بعد 
از بلوغ و سالخوردگی عنوان کرد: عفونت های تنفسی از نظر مرگ و میر جایگاه مهمی را 
به خود اختصاص داده اند. از نظر تنوع نیز در سنین زیر چهار سال، هر کودکی بین ۸ تا 
۱۰ بار در سال دچار سرماخوردگی می شود که اغلب گذراست، ولی همین عفونت ها اگر 
خیلی شدید بوده و یا کودک دارای بیماری زمینه ای باشد، می تواند عامل بروز عفونت های 

ثانویه، سایر میکروب ها و گرفتاری های شدیدتر باشد.
احتمال تبدیل عفونت های تنفسی به ذات الریه

وی افزود: این مساله برای بعد از بلوغ نیز صدق می کند؛ به گونه ای که عفونت های 
تنفسی در فصول مختلف با اشکال گوناگون سرماخوردگی بروز می یابند و در افراد دارای 
زمینه سایر بیماری ها و یا در شرایط خاص احتمال تبدیل آن به عفونت های شدید ریوی 

یا ذات الریه نیز وجود دارد.
تغییرات ژنتیکی ساالنه ویروس آنفلوانزا

دبیر شبکه ملی تحقیقات بیماری های تنفسی با تاکید بر اهمیت توجه به شیوع 
آنفلوانز در فصول پاییز و زمستان، عنوان کرد: آنفلوانزا یک نوع عفونت ویروسی است 
که دستگاه تنفسی را بیش از سایر بخش ها متاثر می کند. ویروس آنفلوانزا هر ساله دچار 
تغییرات ژنتیکی متنوعی شده و بر همین اساس کمپانی های واکسن ساز سعی می کنند 
برای پیشگیری از بروز اپیدمی آنفلوانزا، با توجه به اپیدمی سال های گذشته و اعمال 

آزمایش های ژنتیکی بروی ویروس ها، واکسن های جدید و موثرتری تولید کنند.
دو موج  اپیدمی آنفلوانزا

وی با اشاره به دو موج  اپیدمی آنفلوانزا در اواخر پاییز و اوایل زمستان، تصریح کرد: 
اپیدمی آنفلوانزا با مرگ و میر بسیار باالیی بخصوص در کودکان، زنان باردار، افراد 
سالخورده و افراد دارای بیماری هایی همچون دیابت، بیماری مزمن ریوی و یا سایر 

بیماری های زمینه ای همراه است.
تحمیل بار مالی سنگین عفونت های تنفسی بر جامعه و بودجه سالمت عمومی  
مسجدی با بیان اینکه عفونت های تنفسی از لحاظ بار مالی جزو بیماری های گروه 
اول محسوب می شوند، افزود: عفونت های تنفسی بار مالی سنگینی به جامعه و بودجه 
سالمت عمومی کشور تحمیل می کنند.  بنابراین باید با آگاه سازی عمومی بویژه در مورد 

عفونت های ویروسی فصل پاییز، اقدامات جدی پیشگیرانه اعمال کنیم.
عوامل مستعد و تشدید کننده عفونت های دستگاه تنفسی

این استاد پیشکسوت دانشگاه با اشاره به دو فاکتور اساسی آلودگی هوا و استعمال 
دخانیات به عنوان عوامل مستعد و تشدید کننده عفونت های دستگاه تنفسی، افرود: 
این دو فاکتور که متاسفانه در کشور ما نیز در حد نگران کننده ای وجود دارد، می تواند 
ضمن افزایش زمینه انتشار عفونت ها، منجر به تشدید و طوالنی شدن بیماری شود. 
متاسفانه مساله آلودگی هوا به خصوص در پاییز و اوایل زمستان در بیش از ۱5 شهر 
کشور بسیار جدی است و ضمن این که بروی سالمت مردم تاثیرگذار است، برای افراد 
دارای بیماری های زمینه ای و همین طور کودکان خردسال یا افراد سالخورده بسیار 

خطرناک است.
راه های پیشگیری از بروز بیماری

دبیر شبکه ملی تحقیقات بیماری های تنفسی با بیان اینکه آلودگی هوا باعث تشدید 
بیماری افراد در معرض خطر، بروز عفونت های ثانویه و میکروبی می شود، افرود: اگر به این 
عالئم توجه نشود، احتمال بروز مشکالت جدی تر، بستری شدن و حتی مرگ و میر افراد 
نیز وجود دارد.  بنابراین در این فصول افراد باید هوشیارتر بوده و اصول بهداشتی را بیش 
از پیش رعایت کنند؛  چراکه برخالف باور عمومی ویروس های تنفسی بجز از راه تنفس، 
عمدتا از طریق دست و مواد آلوده منتقل می شود. به عنوان نمونه به افراد دارای عالئم 
سرماخوردگی توصیه می شود که عالوه بر رعایت اصول بهداشتی، بیشتر استراحت کرده 

و مایعات گرم بنوشند، در این صورت بدون مصرف دارو خوب می شوند.
وی با اشاره به برخی از این اصول بهداشتی مانند دست ندادن با فرد بیمار، عدم 
استفاده از وسایل مشترک و ضدعفونی کردن مدام دست ها با آب و صابون، عنوان کرد: 
با رعایت همین اصول ساده، انتقال عفونت های تنفسی در افراد به خصوص در مهد 

کودک ها و مدارس، محل تجمع سالمندان یا بیمارستان ها کمتر اتفاق می افتد.
چه کسانی در معرض ابتال به ذات الریه قرار دارند؟

این استاد پیشکسوت دانشگاه با اشاره به عفونت های باکتریال مانند ذات الریه و 
پنومونی، تصریح کرد: احتمال بروز این  عفونت ها در تمامی افراد وجود دارد، با این حال 
افراد دارای ضعف بدنی به علت سن خیلی پایین یا سن خیلی باال، افراد دارای بیماری 
های همراه، استفاده از داروهای تضعیف کننده ایمنی یا کورتون، افراد دارای نقص ایمنی 
و افراد پیوند عضو شده بیشتر در معرض ابتال قرار دارند.  همچنین شدت بیماری در 
این افراد بیشتر از سایرین است.  بنابراین باید هرچه سریع تر برای تشخیص و درمان به 
موقع به پزشک متخصص مراجعه کنند، در غیر این صورت با عوارض جدی و حتی مرگ 

ومیر همراه خواهد بود.
عالئم عمومی و اختصاصی عفونت های باکتریال

مسجدی با اشاره به عالئم عمومی و اختصاصی این نوع عفونت ها گفت: ضعف، تب و 
بی حالی، درد بدن، حالت تهوع، بی اشتهایی، بی حوصلگی و اختالل در خواب برخی از 
عالئم عفونت های ویروسی و باکتریایی و عالئمی مانند سرفه ساده، سرفه همراه با خلط 
زرد و یا سبز رنگ و یا گاها همرا با رگ های خونی، نفس تنگی و درد سینه از عالئم افراد 
دارای عفونت در دستگاه تنفس است. وی در این رابطه ادامه داد: در صورت شروع این 
عالئم به صورت ساده و در فصول شیوع  سرماخوردگی، بیمار تنها با استراحت بیشتر، 
مصرف مایعات گرم، در معرض هوای آلوده قرار نگرفتن و استفاده از غذاهای سالم مانند 

سوپ و لبنیات به بهبود سریع بیماری خود کمک کند.
عالئم هشداردهنده برای مراجعه سریع به پزشک

عالئم  برخی  به  اشاره  با  تنفس  دستگاه  و  ریوی  بیماری های  تخصص  فوق  این 
هشداردهنده برای مراجعه سریع به پزشک متخصص، عنوان کرد: تب شدید همراه با 
احساس تنگی نفس و سرفه شدید برخی از عالئم هشدار برای مراجعه به پزشک است که 
در این صورت پزشک براساس تشخیص، درمان های خانگی را شروع کرده و یا در صورت 
تشدید عالئم مانند تب باال، افزایش تعداد تنفس و یا ضربان تند قلب، دارو تجویز می کند 

و در شرایط ضروری حتما برای بستری کردن مبتالیان اقدام کنند.
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