دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

صعود آلودگی هوا به رتبه چهارم مرگ و میر زودرس

کارشناس واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن
اش��اره به صعود آلودگی هوا به رتبه چهارم مرگ و میر زودرس
گفت :در ایران انتش��ار آالینده ازن نسبت به قبل افزایش یافته
است.
به گزارش ایس��نا ،سولماز احدی با اش��اره به اینکه همهگیری
ویروس کرونا در سراس��ر جهان ،نگرانیهای جمعی درخصوص
بهداشت عمومی را به دنبال داشته است و متخصصان همچنان
در ح��ال تحقی��ق و مطالعه روی عوارض ناش��ی از این ویروس

نامرئی هستند ،اظهار کرد :درعینحال نگرانیهایی
درباره انتقال ویروس کرونا از طریق هوا وجود دارد
که متاس��فانه در بس��یاری از نقاط جه��ان نادیده
گرفته میش��ود .مطالعات اخیر نش��ان میدهد که
تاثیر س��وء آلودگی هوا بر سیس��تم تنفسی و قلبی
 عروقی ،عاملی بر آس��یبپذیری بیش��تر اف��راد در برابر اثراتکرونا است این درحالیستکه اثرات بیماری کووید 19-ممکن
اس��ت طی چند هفته کوتاه ظاهر شود اما بروز پیامدهای ناشی

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

از آلودگ��ی هوا ازجمله بیماریه��ای مزمن یا مرگ
زودرس ،ممکن اس��ت سالها طول بکشد .آمار ارائه
شده در گزارشها نشان میدهد که طی سال ۲۰۱۹
در سطح جهانی ،رتبه آلودگی هوا از پنجمین عامل
خط��ر برای م��رگ زودرس به رتبه چهارم رس��یده
اس��ت همچنین بر اس��اس این گزارش در سال  ۲۰۱۹مواجهه
با آلودگی هوا منجر به  ۶.۶۷میلیون مرگ زودرس در سراس��ر
جهان شده است.

یک درخواست از وزیر بهداشت

آفتاب یزد آمادگی دارد اسناد حیرت مقامات خارجی در مورد نحوه مدیریت کرونا در ایران را برای اثبات اظهارات آقای نمکی منتشر کند.

آفت�اب یزد-یگانه شوقالش�عرا :چند روزی است که از سالگرد
تایید رس��می وجود ویروس کرونا در کشور میگذرد .در این مدت
یکساله ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان با چالشهای زیادی
در ارتباط با این بیماری مواجه شد و امروز در کشور ما همچنان آمار
فوتیهای این بیماری س��ه رقمی است و مجموع بیماران مبتال به
کووید یک میلیون و  ۶۳۹هزار و  ۶۷۹نفر است و آمار جانباختگان
ناش��ی از این بیماری از مرز  60هزار نفر عبور کرده اس��ت .این در
حالی اس��ت که این روزها وزیر بهداشت از حیرت کشورهای دیگر
درباره کنت��رل کرونا در ایران صحبت کرده اس��ت و در این دوران
بارها از این نوع اظهار نظرها درباره کنترل این بیماری وجود داشته
اس��ت .ما به سراغ لیست کش��ورهای موفق در کنترل این بیماری
رفتیم و متاسفانه نتوانس��تیم اسم کشورمان ،ایران را در آن لیست
بیابیم .همچنین به س��راغ برخی از نزدیکان وزیر بهداشت از جمله
برخی نمایندگان مجلس و اعضای کمیته ملی ستاد مبارزه با کرونا
رفتیم اما هیچ یک حیرت کش��وری را در خصوص کنترل کرونا در
ایران تایید نکردند .آقای وزیر!ای کاش فکتهای علمی و پزش��کی
درباره ادعای خود را در اختیار رسانهها قرار دهید تا مردم بر اساس
آن حیرت دیگر کش��ورها را باور کنند و اظهارات ش��ما تنها ادعایی
بیاساس تلقی نشود.
> نمکی :جهان از کنترل کرونا در ایران حیرت کرد

وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی گفت « :در دوران کرونا
دنی��ا حیرت کرد چه ش��د که در دو ماه توانس��تیم م��رگ و میر و
اشغال تختهای بیمارس��تانی را به یک پنجم برسانیم .هیچ کاری
نبود جز بکارگیری نظام قدرتمند ش��بکه بهداشتی که توانستیم از
سرریز بیماران جلوگیری کنیم ».به گزارش ایرنا ،سعید نمکی افزود:
« برای جهانیان س��وال است ،چه ش��د که ناگهان بیمارستانها در
ایران خلوت ش��د ،علت آن چیزی نبود جز توانمندی نظام ش��بکه
بهداش��تی و به میدان آمدن نیروهای بسیجی ،هالل احمر در طرح
عظیم ش��هید سردار سلیمانی .کار عظیمی را سازماندهی کردیم تا
بیماران در اولین مرحله تشخیص داده شوند ،ایزوله و درمان شوند
و کارشان به بیمارستان کشیده نشود .این توفیق جمهوری اسالمی
ایران است که به رغم پیشبینیهای سنگین جهانی با حداقل هزینه
و خسارت تا امروز با مدیریتی هوشمند و با تکیه بر زیرساخت نظام
ش��بکه محقق ش��د .در وزارت بهداش��ت هر وزیر به این زیرساخت
ش��بکه توجه نکند ،باخته اس��ت و هر کس از ای��ن زیربنای عظیم
کمک بگیرد بازی را برده است ».در ادامه ما به برخی از کشورهای
موفق در زمینه کنترل کرونا اش��اره میکنیم .این مقایس��ه چندی
پیش توسط روزنامه «تایم» تحت عنوان بهترین پاسخهای جهانی
به کووید  19منتشر شده است.
> تایوان

ب��ا وجود نزدیکی تایوان به چین ،م��وارد ابتال به کووید ۱۹-در این
کشور ،در شرایطی نه چندان ایده آل پاسخی واقعاً تحسین برانگیز
داش��ته اس��ت .تا این هفته ،تایوان فقط  940مورد ابتال و  9کشته
ثبت کرده اس��ت .این کش��ور به جای اینکه هفتهه��ا اقتصاد خود
را متوق��ف و تالش کند تا س��رعت ویروس را کاه��ش دهد ،راهی
دیگر را دنبال کرد؛ پس از بس��تن سریع مرزهای خود و ممنوعیت
صادرات ماس��کهای جراح��ی ،دولت برای شناس��ایی و اطمینان
از رعای��ت قوانین توس��ط افرادی که در قرنطین��ه بودند ،از ردیابی
ارتباطی و ردیابی سیمکارت تلفن همراه استفاده کرد .تایوان دارای
سیستم مراقبتهای بهداشتی تک پرداختکننده است (مکانیسم
پرداخت هزینههای مراقبتهای بهداشتی توسط یک مرجع دولتی
یا خصوصی یا هر دو) ،مقامات پزش��کی روزانه جلسات توجیهی را
برای عموم مردم برگزار میکردند و با استفاده از اقدامات پیشگیرانه
مؤثر مانند س��نجش درجه حرارت و تهیه ضدعفونیکننده قبل از
ورود مراجعهکنندگان به مراکز تجاری ،مش��اغل آزاد باز نگه داشته
میشدند .در تمام مدت ،پاسخ دولت قانعکننده و قابل اعتقاد تلقی
میش��د .در حال حاضر ،پاس��خ تایوان در میان بهترینهای جهان
قرار دارد.
> سنگاپور

در این کش��ور تنها  29مرگ ناش��ی از کرونا به ثبت رسیده است.
سنگاپور داستانی مش��ابه با تایوان دارد .اقدامات زود هنگام و مؤثر
دول��ت برای اس��تفاده از فناوری و همچنین اختی��ارات دولت برای
اجرای نظ��ارت دقیق و اطمینان از حداقل انتق��ال ،نتایج خوبی را
علیه بیماری همه گیر به همراه داشته است .توانایی سنگاپور برای
بازگرداندن دانشجوها به دانشگاهها ،این کشور را مورد غبطه دنیای
دانش��گاهی قرار داده است .سنگاپور از جمله اولین کشورهایی بود
که به دلیل رویکرد مؤثر خود از طریق ردیابی ارتباطی که ش��امل
اسکن کارت شناس��ایی افراد در سوپرمارکتها و آزمایش گسترده
بود ،شهرت یافت .سنگاپور با توجه به گذشته و با توجه به درسهای
قبلی آموخته شده از اپیدمی سارس ،جمعیت کم ( 5.7میلیون نفر)
و رویکرد متمرکز «دولت پرس��تار» (یا دول��ت تیمارگر) نه تنها در
مورد بحرانهای مراقبتهای بهداشتی ،بلکه سایر جنبهها ،موقعیت
خوبی داش��ت تا در واکنش همه گیرانه خود ،از دیگران بهتر عمل
کند .دولت تختهای موقت را با س��رعت سرسامآوری برای اسکان
بیماران کووید  19ایجاد کرد و میزان تلفات را پایین نگه داشت.
> کره جنوبی

واکن��ش زود هنگام و مؤثر کره جنوبی به این کش��ور کمک کرده

>ما فقط توصیه میکنیم!

=همایون سامهیح :چه کسانی فعالیت ایران در خصوص
کنت��رل این بیم��اری را تایی��د کردهان��د و همچنین چه
مقامهای��ی در کش��ورهای خارجی از کاره��ای ایران در
خصوص کنترل بیماری کرونا تعریف و تمجید کردهاند؟
=مس��عود خاتمی :م��ن نمیدانم کدام یک از کش��ورها
حیرت کردهاند زیرا از خبرهای دقیق اطالعی ندارم
=محس��ن فتحی خاتمی :کش��ور ما ب��ا محدودیتها و
مشکالت خاصی هم مواجه بود اما در این فضا به نظر من
نمره قبولی را میتوانیم به مردم و حاکمیت درباره کنترل
این بیماری بدهیم
=بابک قرائی مقدم :باتوجه به شرایط کشور و تحریمها،
مدیریت ما در خصوص این بیم��اری قابل قبول بوده اما
اص�لا نحوه مدیری��ت ما جزو مواردی ک��ه حیرت دیگر
کشورها را برانگیزد نبوده است
اس��ت ت��ا نه تنها تعداد م��رگ و میر را بلکه تع��داد کل موارد ابتال
را نیز پایی��ن نگه دارد (چیزی کمت��ر از  12000نفر ،یعنی تقریباً
 0/02درصد از جمعیت) که همچنان مورد حس��ادت کش��ورهای
دموکراتیک صنعتی است .کره جنوبی توسعه تستهای کووید 19
و افزای��ش تولید آن تا هزاران عدد در روز را آغاز کرد ،در حالی که
میزان تلفات این کشور هنوز زیر صد مورد بود و سپس در راستای
کمک و در روزهای ابتدایی پاندمی ،تس��تها و تجهیزات پزش��کی
را به خارج از کش��ور صادر کرد .هوشیاری مداوم ،آزمایش گسترده
و ردیابی ارتباطی ،قرنطینه و درمان موارد تأیید ش��ده شرایطی به
وجود آورده است که اکثر کشورهای دیگر تنها میتوانند آرزوی آن
را داشته باشند .مخصوصاً که این کار را بدون متوقف کردن اقتصاد
خ��ود انجام داد .ک��ره جنوبی به عنوان یک اقتص��اد بزرگ جهانی،
منابع اقتصادی و فناوری قابل توجهی در اختیار دارد .همچنین این
کش��ور از مقابله با اپیدمی مِرس در سال  2015تجربه کسب کرده
اس��ت .محرک قابل توجه دولت  -که شامل پرداخت نقدی به اکثر
ش��هروندان است  -به مردم این کشور کمک میکند تا بر آشفتگی
اقتصادی غلبه پیدا کنند.
> نیوزیلند

اولین مورد نیوزیلند در  28فوریه کش��ف ش��د و نس��بت به س��ایر
دولتها ،به س��رعت در جهت بستن مرزها حرکت کرد به طوریکه
کمتر از س��ه هفته بعد ،کش��ور مرزهای خود را به روی مس��افران
خارجی بست و یک هفته بعد نه تنها مشاغل غیرضروری را تعطیل
کرد بلکه حتی پا را فراتر نهاد و قرنطینه سطح  4را اعمال کرد که
بدان معنی بود که مردم فقط میتوانند با افراد داخل خانه خود در
تعامل باش��ند .روش منظمی که نیوزیلند انجام داد قابل تحس��ین
اس��ت.از زمان نوش��تن این مقاله ،نیوزیلند  1504مورد ابتال و فقط
 22مورد مرگ و میر مربوط به کووید را ثبت کرده است .نیوزیلندیها
اقدام زودهنگام و اطالعرس��انی هماهنگ دولت خود را س��تودهاند.
در آوریل 88 ،درصد از مردم نیوزیلند گفتند که آنها به دولت خود
در اداره پاندم��ی اعتماد دارند .قول نخس��ت وزیر مبنی بر اینکه در
صورت از دس��ت دادن کار ،هیچ کس محل زندگی خود را از دست
نخواه��د داد و مجموعهای از اصالحات مالیات��ی با هدف کمک به
مشاغل کوچک کشور و همچنین اقدام نمادین نخست وزیر و وزرای
دیگر برای کس��ر  20درصد از حقوقش��ان ،هنوز هم مورد قدردانی
اس��ت .در بودجهای که در اواس��ط ماه مه منتش��ر شد ،سرمایهای
تقریب��اً مع��ادل  17درص��د از تولی��د ناخالص داخل��ی برای حفظ
مش��اغل و کاهش نرخ بیکاری در طی دو سال آینده در نظر گرفته
شده است.
> استرالیا

اقدام هماهنگ مقامات دولت اس��ترالیا از همه طیفهای سیاس��ی
و احترام بیش از حد آنها نس��بت به دانش��مندان ،منجر به یکی از
بهترین آمار در جهان ش��ده اس��ت ( 7،276مورد ابتال و فقط 102
مورد مرگ در کش��وری با  25میلیون نف��ر جمعیت) .عالوه بر این
محرک اقتصادی بیش از  10درصد تولید ناخالص داخلی در جهت
ارائه یارانههای دس��تمزد ،دو برابر ش��دن مزایای بیکاری و مراقبت
رایگان از تمام کودکان نیز به طرز چش��مگیری در این نتیجه مؤثر
بودند.همچنین  93درصد از استرالیاییها میگویند که دولت آنها
کویید  19را به خوبی اداره کرد.
در این لیس��ت نام کش��ورهای دیگری مانند کانادا ،آلمان ،امارات
متحده عربی ،یونان ،آرژانتین و ...نیز که در زمینه کنترل کرونا موفق
عمل کردهاند ،دیده میشود.

همایون س��امهیح نجف آبادی عضو کمیس��یون بهداشت و درمان
مجلس در باره س��خنان نمکی به آفتاب یزد گفت « :باید بسنجیم
آیا ادعاها واقعا در جامعه رخ داده است یا نه و اگر جهان حیرت زده
اس��ت باید انعکاسهایی درباره کارهایی که ایران در خصوص کرونا
انجام داده اس��ت به مردم ارائه دهیم .به عبارت دقیقتر باید بگوییم
چه کس��انی فعالیت ایران در خص��وص کنترل این بیماری را تایید
کردهاند و همچنین چه مقامهایی در کشورهای خارجی از کارهای
ایران در خصوص کنترل بیم��اری کرونا تعریف و تمجید کردهاند؟
واضح این اس��ت که در حال حاضر اغلب کشورهای جهان مبادرت
ب��ه واردات و تولی��د مقادیر انبوهی از واکس��ن کردهان��د و در حال
انجام واکسیناس��یون گسترده هستند اما متاسفانه کشور ما در این
مورد عقب اس��ت .تنها کاری که ما انجام میدهیم فقط توصیههای
بهداشتی به مردم و رعایت پروتکلهای بهداشتی است اما این مورد
برای کنترل بیماری کافی نیست .در خصوص کنترل این بیماری دو
گ��روه وجود دارند؛ دولت و مردم .مردم باید همکاری کنند و دولت
باید با ارائه واکسن و انجام واکسیناسیون به موقع ،مردم را حمایت
کند .خوش��بختانه در ایران چند ش��رکت بزرگ در حال تحقیق بر
روی واکس��نهای داخلی هستند و امیدواریم هرچه سریعتر پاسخ
آزمایشات این واکسنها ارائه شود و برای مردم قابل استفاده باشند.
من مطمئن هس��تم تا آخر بهار تولید انبوه واکس��نهای داخلی به
وقوع نخواهد پیوس��ت و تا آن زمان مش��کالت زیادی در خصوص
این بیماری وجود خواهد داش��ت ،مثال مشکالت برگزاری کنکورها
و آزمونهای مختلف در اقش��ار مختلف باعث نارضایتی شده است.
همچنین کرونا مسائل اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده
و مش��کالت عظیمی ایجاد شده است .خوش��بختانه وزیر محترم و
مس��ئولین وزارت بهداش��ت در این تفکر هستند که در هر صورتی
واکس��ن را به دس��ت مردم برس��انند و من امیدوارم ع��زم آنها به
مرحله عمل هم برس��د .البته مش��کالت اقتصادی درباره مبادالت
ارزی در کش��ور ما بس��یار زیاد بود .مبالغ عظیمی از پولهای ایران
در کش��ورهای خارجی بلوکه شده بودند ولی آخرین خبری که من
ش��نیدم این است که کشورها درباره آزاد کردن ارزهای بلوکه شده
در حال هماهنگ شدن با ایران هستند».
> اطالعی ندارم

همچنین مسعود خاتمی عضو دیگری از کمیسون بهداشت و درمان
مجلس به خبرن��گار آفتاب یزد گفت « :ویروس در جاهای مختلف
رفتارهای گوناگونی داش��ته است و ما به طور کلی نمره خوبی را در
کنترل این بیماری به دس��ت آوردهایم .م��ن نمیدانم کدام یک از
کش��ورها حیرت کردهاند زیرا از خبرهای دقیق اطالعی ندارم اما به
عنوان پزشک به عملکرد کشور در خصوص کنترل این بیماری نمره
خوبی را میدهم».
> نمره قبولی به مردم و حاکمیت

محسن فتحی خاتمی عضو دیگری از کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس به ما گفت « :کنترل کرونا یک تعامل بین دستگاهی و بین
مردم بود .این تعامل میان جامعه و حاکمیت به خوبی در کشور ما
شکل گرفت .مردم و حاکمیت با یکدیگر همکاری مناسبی داشتند.
در بح��ث کنترل کرونا همین تعامل بین مردم و حاکمیت و تعامل
بین دس��تگاهی بسیار مهم اس��ت که در کشور ما به درستی شکل
گرفته است .کشور ما با محدودیتها و مشکالت خاصی هم مواجه
ب��ود اما در این فضا به نظر من نم��ره قبولی را میتوانیم به مردم و
حاکمیت درباره کنترل این بیماری بدهیم».
>در حد متوسط عمل کردهایم

در این خصوص بابک قرائی مقدم پزش��ک متخصص به آفتاب یزد
گفت « :کار اصلیای که کش��ورهای موفق در خصوص این بیماری
انج��ام دادند این بود که اج��ازه ندادند این بیماری به بحران تبدیل
شود .نیوزیلند و استرالیا ،ژاپن و کره جنوبی را میتوان از نمونههای
موفق در کنترل ویروس کرونا دانست .نظر من این است ما به شکل
آنها اصال موفق نبودهایم اما ش��رایط به اینگونه هم نبوده است که
جزو بدترینها در کنترل این بیماری باشیم .باتوجه به شرایط کشور
و تحریمه��ا ،مدیریت ما در خصوص این بیم��اری قابل قبول بوده
اما اصال نحوه مدیریت ما جزو مواردی که حیرت دیگر کش��ورها را
برانگیزد نبوده است .خوشبختانه توانستهایم بیماری را در چند ماه
اول ب��ا همکاری مردم و تالش جامعه پزش��کان و ارگانها تا حدی
کنترل کنیم .چون ش��رایط ما ش��رایط تحریمی ب��ود ،این ویروس
میتوانس��ت خیلی بیش��تر از این خطر آفرین باش��د .ما از بسیاری
از کشورهای دیگر بهتر توانس��تیم شرایط را با توجه به بحرانهای
کشور کنترل کنیم اما خیلی از کشورهای دیگر توانستند از ما بهتر
عمل کنند .ما در کنترل این بیماری در حد متوسط عمل کردهایم».
> آفتاب یزد منتظر سند وزیر است

جستجو در رسانههای داخلی و خارجی یک نکته را روشن میکند
و آن اینک��ه کش��وری و دولتی حداقل به صورت رس��انهای حیرت
خود را از عملکرد وزارت بهداشت کشورمان اعالم نکرده است .البته
ممکن است در جلسات خصوصی میان مقامات کشورمان با مقامات
خارجی چنین اظهاراتی مطرح شده باشد که ارائه سندهای آن نیز
مغایر پروتکلهای دیپلماتیک نیست .آفتاب یزد آمادگی دارد اسناد
حیرت کشورهای دیگر را منتشر کند.

تزریق ماهانه  ۲۰میلیون واکسن کرونا در کشور از تیر ماه

معاون وزیر بهداش��ت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:
پاندم��ی کرونا ،یک نبرد واقعی اس��ت .آینده در مورد این پاندمی
بهت��ر قضاوت خواهد ک��رد .قطعا در آینده یکی از ش��اخصهای
موفقیت کش��ورها ،مدیریت رهبران کشورها در بیماری کووید۱۹
است.به گزارش ایسنا سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره
به ورود  ۱۰۰هزار دوز واکسن اسپوتنیک روسی در هفته گذشته
به کش��ور ،گفت :خوشبختانه س��اعت  ۴صبح روز  ۱۰اسفند نیز
 ۲۵۰هزار دوز واکسن ساینوفارم چین وارد کشور شد که به زودی
برای س��ایر گروه ها ،تزریق را شروع میکنیم .اوایل هفته آینده،
حدود  ۲۰۰هزار دوز دیگر از واکس��ن اسپوتنیک وی روسی وارد
کشور میشود.رییس��ی تاکید کرد :پیش بینی ما این است که تا

هفته پایان اس��فند حدود  ۹۰۰هزار دوز واکسن از سبد کوواکس
به دس��ت مان برسد و به تدریج واکس��نهای کوواکس به فاصله
هر  ۱۰روز یکبار تا  ۴.۲میلیون دوز تا اردیبهش��ت ماه به کش��ور
وارد ش��ود .از هندوستان و ش��رکت بهارات حدود  ۲۰۰هزار دوز
واکسن میرس��د بنابراین مجموعهای متنوع از واکسن کووید۱۹
در اختیار داریم و در فاز سه ،گروههایی مانند مطبهای پزشکان،
متخصصی��ن عفون��ی ،داخلی ،اطفال ،دندانپزش��کان ،پزش��کان
عموم��ی ،س��المندان باالی  ۷۵ ،۸۰و به ترتیب  ۵س��ال کمتر تا
 ۶۵س��ال و گروه  ۱۶تا  ۶۴س��ال دارای بیماریهای زمینهای را
واکسینه میکنیم.وی یادآور شد :اولین واکسن ایرانی که به دست
ما خواهد رس��ید ،واکسن پاستور اس��ت که در هفته آخر اسفند،

واکسیناسیون حدود  ۵۰هزار نفر را شروع میکنیم و از فروردین
و اردیبهش��ت ماه ،تقریبا حدود دو میلیون دوز واکسن از پاستور
هر ماه به دس��ت ما خواهد رس��ید .در اواخر اردیبهشت ماه ،اگر
مراحل واکس��ن کووبرکت ایران پیش ب��رود که تا االن هم خوب
پیش رفته ،از اواخر اردیبهش��ت ماه با تولید نیمه صنعتی ،حدود
ی��ک و نیم میلیون دوز به دس��ت ما خواهد رس��ید اما از تیرماه،
ماهانه حدود  ۱۰تا  ۱۵میلیون دوز ،واکسن به دست ما میرسد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود :پیش بینی ما این است
که از تیرماه به بعد ،ماهانه  ۲۰میلیون دوز واکسن تزریق کنیم و
ت��ا آذرماه ،کل جمعیت مورد نظر که حدود  ۵۰تا  ۵۶میلیون نفر
است و به  ۱۲۰میلیون دوز واکسن نیاز دارند را واکسینه کنیم.
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کرونا؛ مهاجمتر و سرکشتر از قبل
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ویروس جهش یافته کرونا مهاجمتر از گذشته
شده است ،گفت :سد مقابله با ویروس جهش یافته تشدید رعایت پروتکلهای بهداشتی،
استفاده جدی از ماسک ،پرهیز از تردد غیرضروری و محدود شدن جمعهای خانوادگی
اس�ت.به گزارش ایسنا ،دکتر سیما س�ادات الری ،گفت :ویروس جهش یافته انگلیسی
چندین برابر ویروس قبلی قدرت سرایت دارد .

کرونا خبر
جهان
=تع�داد مبتالی�ان ۱۱۴ :میلی�ون و
 ۶۸۹هزار و  ۷۵۷نفر
=تعداد فوتی ها :دو میلیون و  ۵۴۳هزار
و  ۳۲۱نفر
=تع�داد بهب�ود یافت�گان ۹۰ :میلیون و
 ۲۵۱هزار و  ۸۹۱نفر
ایران
=تع�داد مبتالی�ان :ی�ک میلی�ون و
 ۶۳۹هزار و  ۶۷۹نفر
=تعداد فوتی ها ۶۰ :هزار و  ۱۸۱نفر
=تعداد مبتالیان دیروز۸ :هزار و  ۵۱۰نفر
=تعداد فوتیهای دیروز 108 :نفر
آمریکا
=تعداد مبتالیان ۲۹ :میلیون و  ۲۵۵هزار
و  ۳۴۴نفر
=تعداد فوتی ها ۵۲۵ :هزار و  ۷۷۶نفر

خبر

کاهش ۷درصدی
اهدایخون

س��خنگوی س��ازمان انتقال خون ایران گفت:
می��زان اهدای خون در  ۱۱ماه س��ال جاری،
نس��بت به م��دت مش��ابه س��ال  ۹۸در کل
کش��ور  ۷درصد کاهش داش��ته است.بش��یر
حاجی بیگی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران با
اش��اره به آمار اهدای خون مربوط به  11ماه
گذشته کش��ور اظهار کرد :از اول فروردین تا
پای��ان بهمن م��اه  ،1399دو میلیون و 205
هزار نف��ر برای اهدای خون ب��ه مراکز انتقال
خون مراجعه کردهان��د و یک میلیون و 750
هزار واحد خون اهدا ش��ده اس��ت.وی تصریح
ک��رد :میزان اهدای خون در  11ماه نخس��ت
سال جاری ،نس��بت به مدت مشابه سال 98
در کل کش��ور  7درصد کاهش داش��ته است.
حاجی بیگی ابراز داشت :استانهای خراسان
جنوبی ،خوزس��تان و ق��م بیش��ترین میزان
رش��د اهدای خون را در  11ماهه سال جاری
داشتهاند.وی افزود بانوان استانهای لرستان،
خراس��انجنوبی ،کردس��تان و سیس��تان و
بلوچس��تان بیشترین میزان ش��اخص اهدای
خون را در کش��ور داش��تهاند؛ هنچنین بانوان
اس��تانهای چهارمحال و بختیاری ،هرمزگان،
خراس��ان جنوب��ی و فارس بیش��ترین میزان
رشد اهدای خون را در مقایسه با مدت مشابه
س��ال قبل داشتهاند.سخنگوی سازمان انتقال
خ��ون ایران خاطرنش��ان ک��رد :در  11ماهه
س��ال جاری  3میلیون و  48هزار و  83واحد
خون و فرآورده ش��امل گلبول قرمز فش��رده
شده ،پالکت و پالسما در بیمارستانها و مراکز
درمانی کشور توزیع شده است.

بیمه

دفترچه و کارت جدیدی
جایگزین دفترچه بیمهها
نمیشود

سازمان تامین اجتماعی با صدور اطالعیهای
اع�لام کرد :ص��دور دفاتر درمانی س��ازمان
تامین اجتماعی در ش��عب و کارگزاریهای
این س��ازمان از اول اس��فند متوقف ش��ده
اس��ت و هیچ دفترچه و ی��ا کارت جدیدی
جایگزی��ن دفات��ر درمانی فعلی نمیش��ود.
به گزارش ایس��نا ،براس��اس ای��ن اطالعیه،
بیمه ش��دگان و بازنشستگانی که برگههای
دفاتر آنها به اتمام میرس��د نگران نباش��ند
ب��ا همراه داش��تن یک��ی از م��دارک معتبر
( کارت مل��ی ،شناس��نامه،برگه اول دفترچ��ه
بیمه) به پزش��ک و مراکز درمانی مراجعه و
خدم��ات الزم را دریافتکنند .در ادامه این
اطالعیه آمده اس��ت :دفاتر درمانی سازمان
تامی��ن اجتماع��ی بتدریج حذف میش��ود
و دفات��ر درمانی فعلی نزد بیمه ش��دگان تا
آخرین برگ آن اعتبار دارد و قابل اس��تفاده
اس��ت .از اول اس��فند دفترچه جدید صادر
نمیش��ود .همچنی��ن در اطالعیه مذکور به
بیمه ش��دگان هشدار داده ش��ده است که
در این میان ،ش��رکتهای س��ودجو و افراد
ش��یاد با بیمه شدگان و بازنشستگان تماس
میگیرند و به بهانه توقف انتش��ار دفترچه،
کارت بیمه درمان طالیی ،کارت هوش��مند
درمان ،کارت تکمیل��ی درمان و ...را به آنها
معرفی میکنند و مدعی میش��وند در قبال
دریافت وج��ه ،کارت جدید برای آنها صادر
کنند .این افراد صرف��ا قصد اخاذی دارند و
این س��ازمان تاکید میکن��د در قبال حذف
تدریج��ی دفترچهها هی��چ کارت و دفترچه
جدیدی صادر نمیش��ود و ه��ر تماس و یا
مراجع��ه به بیمه ش��دگان با عن��وان صدور
کارت جدی��د درمان کالهبرداری اس��ت و
بیمه شدگان به این تماسها اعتنا نکنند.

گزارش کوتاه

کرونا با روانمان چه کرد؟

یک سال از شیوع کووید ۱۹ -و شرایط روانی
متاثر از آن در کش��ور میگذرد .شرایطی که
به طور طبیع��ی با ایجاد ترس آغاز و به طور
غیر طبیعی با عادی انگاری رعایت پروتکلها
همراه ش��د .وس��واس ،اس��ترس ،اضطراب و
بیگانه هراسی تنها بخشی از اختالالت روانی
است که کرونا با خود به همراه آورد و به نظر
میرس��د اثرات ناشی از آن به قدری پر رنگ
بوده اس��ت که به گفته رئیس سازمان نظام
روانشناس��ی و مشاوره کش��ور در پسا کرونا
با س��ونامی اختالالت روان��ی مواجه خواهیم
بود.به گزارش ایس��نا ،ترس ناشی از شرایط
خطرناک پاندم��ی کووید ۱۹ -که در ابتدای
ش��یوع ویروس ایجاد ش��ده بود رفت��ه رفته با
طوالنی ش��دن مدت بیماری ج��ای خود را به
عادیانگاریشرایطوبعضاسهلانگاریدررعایت
پروتکلها داد .به گفته روانشناسان اجتناب
از ای��ن عادی انگاری مس��تلزم رش��د عمیق
فردی و درون پذیری اس��ت و در صورتی که
افراد به این رشد عمیق نرسیده باشند نحوه
تبیین رعایت دستورالعملها توسط گروههای
صاحب نفوذ باید به گونهای باشد که مردم به
رعایت آنها ترغیب ش��وند چراکه ذهن انسان
به طور ناخودآگاه برخوردی حساسیت زدایانه
با این هشدارها دارد و فشارهای روانی ناشی
از حض��ور دائ��م در منزل منج��ر به گرایش
شدید افراد برای خروج از خانه میشود.برخی
دیگر از کارشناسان نیز مش��اهده رفتارهای
اجتماعی س��ایر افراد را در این بیتوجهیها
بیتاثی��ر نمیدانن��د ،ب��ه طوری ک��ه هرچه
افراد بیش��تری از رعایت دس��تورالعملهای
بهداش��تی س��ر باز میزنند ش��اهد افزایش
حساسیت زدایی نسبت به رعایت پروتکلها
هستیم .همچنین در این میان نمیتوان کاهش
حساسیت افراد نس��بت به رعایت پروتکلها
را تنه��ا معط��وف به عدم مس��ئولیتپذیری
اجتماعی افراد دانس��ت چراکه وضع قوانین
مح��دود کنن��ده و ادام��ه رون��د آن منج��ر
به احساس فرسودگی ،کاهش حساسیتها و
تمایل بازگشت به زندگی طبیعی شده است.
افراد به دو دلیل "نیاز به حفظ فردیت خود" و
"نیاز به حفظ کنترل بر زندگی خود" ممکن
است در ازای پرداخت هر هزینه مالی و جانی
از رعایت پروتکلها س��رپیچی کنند.در این
میان افکار و باورها و بعضا ش��ایعات فراوانی
شکل گرفت .افراد و نهادهای بسیاری دست
ش در این راس��تا زدند .از جمله آن
ب��ر پژوه 
پژوهش��گاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات بود که
مطابق با س��ومین نظرسنجی این پژوهشگاه
ک��ه به ص��ورت تلفن��ی ب��ر روی  ۲۰۲۴نفر
در مهرم��اه س��ال ج��اری انجام ش��د حدود
 ۵۹درصد اف��راد هنگام پاندمی کووید۱۹ -
احس��اس امنیت میکنند و ای��ن بیانگر بروز
رفتارهای��ی نظیر عدم رعای��ت پروتکلهای
بهداشتی از س��وی آنهاست .فشارهای روانی
ی و فرسودگی شغلی ناشی از
ناش��ی از بیکار 
دورکاریها از جمله پیامدهای روانی پاندمی
کووید ۱۹ -اس��ت .به ط��وری که  ۵۰درصد
اف��راد در برخی کش��ورها مبتال به اختالالت
روانی شدهاند و در صورت تداوم روند پاندمی
این آمار نی��ز افزایش مییابد.اما این پیامدها
برای زنان دو چندان احساس میشود .بیکاری
 ۶۲درصدی زنان جهان و حضور بیشتر آنها در
خانه ،دغدغه زنان ب��رای حمایت از والدین
و همس��ر و فرزن��دان ،بار آم��وزش مجازی
فرزن��دان بر دوش مادران و ...از جمله دالیلی
اس��ت که زنان را بیش��تر در معرض ابتال به
بیماریهای روان قرار داده است .در این مدت
اما اختالفات زناش��ویی و خانوادگی در میان
زوجین و والدین با فرزندان نیز افزایش یافته
است .بروز اختالفات در شرایط فعلی به دلیل
افزایش میزان حضور اعض��ا خانواده در کنار
یکدیگر امری طبیعی به نظر میرسد اما بعضا
این اختالفات منجر به افزایش خش��ونت نیز
شده اس��ت ،به طوری مطابق با آمار سازمان
غیر دولتی دیده بان حقوق بشر طی پاندمی
کووید  ۱۹-خشونت خانگی علیه زنان افزایش
یافته اس��ت.انجام بیشتر امور و فعالیتها در
بستر فضای مجازی و اینترنت در ایام پاندمی
کووی��د ۱۹ -نیز از جمله دالیلی اس��ت که
ترس از افزایش اعتیاد به اینترنت را بیش��تر
کرده اس��ت .طبق گفته کارشناس��ان حدود
 ۱۰درص��د از افراد در کش��ور درگیر اعتیاد
به اینترنت هس��تند و پیش بینی میش��ود
با توجه به پاندمی کووید ۱۹ -و افزایش حضور
افراد در اینترنت این آمار نیز بیش��تر ش��ود.
همچنین مطابق با یافتههای آزمایش��گاهی
تامل بر اپیدمیها منجر ب��ه افزایش مرتبط
با مرگ و باورهای اضطرابی و بیگانه هراسی
میش��ود که میتواند بدبینی و ش��کاکیت را
افزایش دهد .این بیگانه هراس��ی از ابزارهای
دس��ت یابی ب��ه احس��اس نامیرایی اس��ت.
از سوی دیگر اما برخی کارشناسان معتقدند
بسیاری از رفتارهای اجتنابی مردم در دوران
پاندمی کووید  ۱۹ربطی به رعایت پروتکلها
ندارد و ناشی از انفعال و از دست دادن روابط
اجتماعی اس��ت چراکه در حال حاضر شاهد
رفتاره��ای اجتنابی نظیر کاه��ش تماس با
خویشاوندان ولو به شکل مجازی هستیم که
باید برای آن فکری کرد.

