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صورت صالحدید پزشــک است که در

توصیه پزشکی مهناز افشار حاشیهساز شد

تجویزهایخطرناک

سلبریتیها

آفتاب یزد  -گروه شبکه  :تعداد فالورهای
زیاد در شبکههای مجازی این ذهنیت را
برایسلبریتیهاایجادمیکندکهمیتوانند
در مورد هر چیزی اظهارنظر و ارائه راهکار
کنند؛ این وضع تا جایی پیش رفته است
که شــخصیتهایی بــا محبوبیتهای
نســبی به خود این اجــازه را بدهند که
عالوه بــر دخالت در مســائل مدیریتی
و اظهار نظرهای سیاســی شاذ اخیرا در
پزشکی نیز توان تشخیص پیدا کنند.
از سویی به نظر میرسد فضا و جو حاکم
بر جامعه این فضا را بــرای فعالیت آنها
فراهم میآورد .این اعتماد به سلبریتیها
تنها مختص به افراد عادی جامعه نبوده
و تا جایی پیش رفته اســت که «سعید
حجاریان» به عنوان یکی از تئوریسینهای
اصالحات ،بگوید«:سیاسیون حرف خود را
از زبان سلبریتیها بزنند».
این تعاریف علت اصلــی ایجاد اعتماد
به نفس کاذب در ســلبرتیها است و تا
جایی پیش رفته اســت که آنها به خود
اجازه میدهند در مورد هر گزارهای حتی
موضوعهایی که نیازمند تخصص و مهارت
است ،اظهار نظر کنند.
آخرین مورد از این نظرات عجیب و غریب،
پست اینستاگرامی«مهناز افشار» بازیگر
سینما است که نسبت به آگاهی رسانی
در مورد یک موضوع حســاس پزشکی،
احساس تکلیف کرده است!
اولین بار نیســت که مهناز افشار با بیان
نظرات احساسی و غیر دقیق خودش باعث
آسیب و ضربه به فضای عمومیاجتماع
میشود ،پیشتر نیز با ریتویت کردن یک
پست درمورد یک دختر در زلزله کرمانشاه
نیز جنجال آفرینی کــرد که در نهایت
مشخص شد اصل خبر اشتباه بوده است!
ایــن بــار امــا بــا انتشــار
ویدئوی اینســتاگرامیدرمورد آمپول
«نالوکسان»( )Naloxoneاطالع رسانی
اشــتباهی انجــام داده اســت .داروی
نالوکســان برای برطرف كردن تضعيف

درمانگر اعتیــاد در این مورد میگوید«:
تنفسي ناشــي از داروهاي شبه ترياك و
این دارو در موارد اورژانسی تجویز و برای
درمان مسمومیتهای مواد مخدر مصرف
مسمومیت با داروهای مخدر مثل تریاک و
میشود.
هروئین و در مراکز تخصصی مسمومیت
مهناز افشار در این ویدئو میگوید« :طبق
استفاده میشود».
آماریکهرسیدهاستمتاسفانهبیشاز6هزار
او افزود « :نالوکســان برای کودکانی که
جوان در اثر ســوءمصرف مواد جانشان
به صورت اتفاقی ممکن اســت اقدام به
را از دست میدهند .در صوتی که با یک
استعمال مواد مخدر یا متادون کرده باشند،
آمپول میتوانیم جلوی این آمار را بگیریم.
بزرگساالنی که در مصرف مواد و هروئین و
«نالوکسان» .طبق آماری که رسیده است،
یا خــوردن متادون
نالوکسان آمپول ارزانی
دکتــر مجیــد محمدپور
زیاد دچار مسمومیت
است که بدون نسخه
روانپزشک در مورد عوارض
شده باشندو همچنین
پزشــک میتوان آن
و
نظارت
بدون
نالوکســان
افرادی که با این مواد
را از داروخانهها تهیه
اجازه پزشک ،گفت :افرادی
و داروهــا اقــدام به
کرد؛ حتــی در ایران!
کــه ایــن دارو را دریافت
خودکشــی کنند به
لطفا اطالع رســانی
میکنند با عوارضی همچون
شکل تزریقی تجویز
کنید تا خانوادهها در
و
قراری
بی
شــدید،
خماری
میشود».
جریان قــرار گرفته
تپش قلب روبرو هســتند و
ایــن روانپزشــک و
و بتوانیــم این آمار را
اگر بیمار ســابقهی مشکل
درمانگــر اعتیاد در
کمتر و کمتر کنیم!»
قلبی داشــته باشد ،میتواند
پاسخ به این سوال که
مهناز افشار در کپشن
منجر به عارضه قلبی و سکته
آیا بدون نسخه پزشک
این ویدئو اضافه کرده
در او شود
میتوان ایــن دارو را
است « :اطالع رسانی
مورد استفاده قرار داد،
به خانوادهها تنها در
با لحن تعجبآمیزی ،گفت :به هیچ وجه
جهت استفاده بهنگام در زمان بروزعوارض
چنین چیزی ممکن نیست ،اینگونه نیست
ناشی از ســوءمصرف و همچنین جهت
که هر کسی برای تهیه آن اقدام کند ،این
تغییر در سیاستگذاری کالن ارائه این دارو
دارو حتما باید توســط پزشک تجویز و
در داروخانهها به افراد ،بدون نیار به نسخه
تزریق شود.
پزشک است».
او افزود « :تشــخیص تجویز این دارو در
دکتر «مجید محمدپور» روانپزشــک و

ازدواج معلوالن در روز جهانی معلول

شرایط ویژه و اورژانسی که مطمئن است
بیمار دچار مسمومیت شده ،آن را تجویز
میکند».
این درمانگر اعتیاد با اشــاره به این که
نالوکســان در موارد مسمومیت بهشدت
نجات دهنده و کمک کننده است ،گفت:
ایــن دارو موارد مصرفــی و تجویزهای
خاص خودش را دارد و اگر در اســتفاده
از آن اشــتباه رخ بدهد میتواند بسیار
مشکلآفرینباشد.
این روانپزشک در مورد عوارض نالوکسان
بدون نظارت و اجازه پزشک ،گفت :افرادی
که این دارو را دریافت میکنند با عوارضی
همچون خماری شدید ،بی قراری و تپش
قلب روبرو هســتند و اگر بیمار سابقهی
مشکل قلبی داشته باشد ،میتواند منجر
به عارضه قلبی و سکته در او شود.
کاربران دنبال کننده صفحه مهناز افشار
دراینستاگرام ضمن واکنش به این موضوع،
این کار وی را غیرمسئوالنه دانستند.
یکی از دنبال کنندگان صفحه او ،زیر این
پست نوشــت «:خانم افشار من یکی از
طرفداران شما هستم اما به نظرم این پست
شما بیشتر شبیه به یک شوخی خطرناک
است و هیچ نقشی جز اطالع رسانی ندارد.
آیا به عنوان یک هنرمند وقتی مطلبی را
نشرمیدهید ،کمترین تحقیق یا فکری در
مورد آن میکنید؟ »

مراسم جشن ازدواج جمعی از معلوالن کشور با
عنوان جشن مهرانه  ،۳به مناسبت روز جهانی
معلول ،دوشــنبه  ۱۲ -آذر -بــا حضور پیروز
حناچی شهردار تهران و جمعی از مسئوالن به
همــراه  ۱۳۷زوج معلول و خانوادههای آنها در
سالن همایشهای برج میالد تهران برگزار شد.
این روز برابر است با سوم دسامبر هر سال که
برای آگاهی بخشی در مورد معلوالن نامگذاری
شده است.
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انتقادشدیداشکانخطیبی
به پخش مجدد «شام ایرانی»

شبکه نســیم مدتی است که شــروع به پخش
مسابقه قدیمی«شام ایرانی» به کارگردانی بیژن

#

بیرنگ کرده اســت؛ برنامهای که ســال  ۹۰در
شبکه نمایش خانگی پخش شده است.
اما پخش دوباره این برنامــه با واکنش انتقادی
اشکان خطیبی ،یکی از شرکت کنندگان درآن
برنامه همراه شــده است .این بازیگر در واکنش
به این موضوع درصفحه اینستاگرام خود نوشت:

سید جالل حسینی

گهایداغ
هشت 

حاضر تیم پرسپولیس
حسینی بازیکن حال
سید جالل
خداحافظی کند .او که
یم ملی فوتبال ایران
رسما از ت
از بازیکنان ثابت تیم
جهانی  ۲۰۱۸روسیه
ام
ج
قبل از
یروش
ــخیص کارلوس ک 
وتبال ایران بود ،با تش
ملی ف
نامش از لیست نهایی
یم ملی فوتبال ایران،
سرمربی ت
خــط خورد .پس از
ی حضور در روســیه
تی مملی برا
ان پرسپولیس تصمیم
سهای فراوان ،کاپیت
کش و قو 
ما خداحافظی کند .او
ملی فوتبال ایران رس
گرفت از تی م
سابقه شش قهرمانی
ن بازیکن لیگ برتر و با
پرافتخارتری
اســت که توانسته با
تاریخ لیگ برتر ایران
تنها بازیکن
مختلف قهرمان شود.
سه تیم

#

«مخالفت خودم را با پخش برنامه «شام ایرانی»
از طریق شبکه نسیم در شرایط کنونی کشور و
وضعیت بد معیشتی مردم ایران اعالم میدارم،
برنامه مذکور نزدیک به  ۱۰ســال پیش تولید
شده اســت و در حال حاضر بنده هیچ فعالیت
غیرهنری ندارم و نخواهم داشت».

منعبكارگيرىبازنشستگان

ان مدتی است با همه
به کار گیری بازنشستگ
قانون منع
ت ،دیروز مقام معظم
هایش اجرا شــده اســ
ود
فراز و فر
قه خود ،ضمن تمجید
حاشیه درس خارج ف
در
رهبری
یتواند
با اینکه این قاون م 
ــب این قانون گفتند:
از تصوی
ور جوانان بگشاید اما
مدیریتی را برای حض
فضای بسته
مل شود؛ ممکن است
نباید هم هی افراد را شا
اجرای آن
دمت درآمده باشند و
بیست ســالگی به خ
کســانی در
حالی که تجربه خوبی
ال بازنشست شوند در
بعد از سی س
درســت نیست بهتر
الق در مورد این افراد
هم دارند ،اط
گونه ای اصالح کنند
ان مجلس قانون را به
است نمایندگ
ن اشکاالت پیش نیاید.
که دیگر ای

#

آرش ضلیپور

مهی
ضلی پور» مجری برنا 
خورد نامناسب «آرش
در پی بر
ن مجری از برنامه کنار
با «مسعود فراستی» ،ای
«ما و شما»
کنش به این موضوع
پرویز پرستویی در وا
گذاشته شد.
به ما یاد میده که باید
خوب که صداوسیما
نوشت«:چه
شخص بزرگوار منتقد
کنی نکنیم و حرمت
حرمتشــ
ما را به کل برنام ههای
یخواهم صداوســی
را نگهداریم .م 
دهم ،که استاد بزرگ،
شبکه سوم سیما ارجاع ب
«هفت» در
آقای مسعود فراستی
نتقد یک هتاز ســینما
م
و
فرهیخته
ببینند که این بزرگوار
ند و میزبان ثابت بودند،
حضور داشت
ان ایران و جهان منهای
مه فیلمسازها و بازیگر
چقدر به ه
فها را زده»
کترین حر 
توهین کرده و رکی 
هیچکاک

مرز مرموز کره جنوبی و کره شمالی
منطقه غیرنظامی
یــا  )DMZ) Demilitarized Zoneدر مرز
کره شمالی و کره
ج
نوبی
که
چ
ندی پیش بازگشایی شده یکی از
نظام 
یترین م
ناطق
دنیا
است
که
با
وجود
تالش ارتش دو کره برای
ک
اهش
نظا
میان
اما
هنوز
حالت
نظام
ی
خود
را
دارد.

کامنت امروز

بهترینجای
تبلیغات؟!
محمد ماکویی
ستون نویس

گهایداغ
هشت 

شاید باورش ســخت باشد ،اما یکی از بهترین
جاهایی که میتواند جهت انجام تبلیغات مورد
استفاده قرار گیرد ،درون سرویسهای بهداشتی
میباشد.این امر در درجه نخست از این واقعیت
نشات میگیرد که سرویسهای بهداشتی ایرانی
همانند سرویسهای بهداشتی فرنگی که باب
دل روزنامه خوانها طراحی میشوند ،نیستند.با
این حساب مردمیکه از سرویسهای بهداشتی
ایرانی اســتفاده میکنند بد نمیبینند برخی
مطالب تبلیغاتی را مطالعه کنند.
خوبی تبلیغات داخل ســرویسهای بهداشتی
این است که بخشی از درآمد حاصله را میتوان
به تمیز سازی و پاکسازی سرویسها اختصاص
داد و دیگــر نگران آبروریزی نزد گردشــگران

خارجــی و ایرانیهایــی که بر خالف ســایر
هموطنان،به تمیز بودن سرویس بهداشتی هم
به میزان الزم بها میدهند ،نبود.
یک نکته مهم در تبلیغات داخل سرویسهای
بهداشتی این اســت که تبلیغات،ناخواسته به
زیباســازی ســرویسها کمک کرده و ضمن
ترغیب و تشــویق مردم به اســتفاده بیشتر از
ســرویسهای بهداشــتی عمومی ،شهرداری
یا بخش خصوصــی را به فکــر درآمدزایی از
آنهامیاندازد.به عبارت دیگر انجام این "مهم"
کاری میکنــد که یکــی از نگرانیهای مردم،
که کمبود و نبود سرویس بهداشتی در برخی
مناطق است ،مرتفع گردد.
با این حال بایــد نهایت دقت را به عمل آورده
و در انجام تبلیغات ســنگ تمام نگذاشت ،زیرا
این امر موجب خواهد شد که کسانی که جهت
استفاده و انجام کار ضروری داخل سرویسها
میشــوند ،دیگر به این زودیها و آســانیها
"بیرون بیا" نباشند!

