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فرد  ایرانی االصل زرتشتی قول داد
فروش 20 میلیون دوز واکسن 

کرونا به ایران
ســعید نمکی وزیر 
بهداشت در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا گفت: 
یک شرکت هندی 100 
میلیون دوز واکسن کرونا 

به آمریکایی ها پیش فروش کرده است، مدیر عامل 
این شرکت فردی ایرانی االصل زرتشتی است که به 
ما قول داده است 20 میلیون دوز واکسن را با قیمت 

پایین تر به ما بفروشد.
    

اعالم جزئیاتی از طرح تشویق 
زاد و ولد

به گفته یک نماینده 
مجلــس، در طــرح در 
دست بررسی »تشویق 
زاد و ولــد« پیش بینی 
شده که برای سه دهک 

پایین جامعه، به محض تولد فرزند ســوم ســهام 
آیندگان تعلــق  گیرد که به اندازه مبلــغ یارانه آن 
خانوار است و ماهانه پرداخت خواهد شد. سیدعلی 
موسوی، با بیان اینکه ســهام آیندگان از محل ۵ 
درصد سهام شرکت های دولتی است که در اختیار 
بنیاد ملی جمعیت قرار می گیرد، گفت:  ما درباره این 
طرح با رئیس کمیسیون فرهنگی مشورت کردیم و 
قرار شد پس از ارائه نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها 

این طرح در صحن مجلس مطرح شود.
    

 تکذیب قطع انگشت ۳ کودک 
به جرم سرقت

قــوه قضاییــه قطع 
انگشت ۳ کودک به جرم 
ســرقت را تکذیب کرد. 
مرکز رسانه قوه قضاییه 
جمعه شب خبر منتشره 

پیرامون اجرای حکم قطع انگشت دست سه کودک 
به جرم سرقت را کذب محض خواند. به گزارش مرکز 
رســانه قوه قضاییه، پیگیری های مرکز رسانه قوه 
قضاییه از دادگستری استان آذربایجان غربی نشان 
می دهد؛ ادعای مطرح شــده در برخی رسانه های 
خارجی مبنی بر تأیید و اجرای حکم قطع انگشت 
دست سه کودک به جرم سرقت، صحت نداشته و این 
موج تبلیغاتی نیز در راستای ادامه پروژه فضاسازی 
رسانه ای غرب علیه رویکرد دستگاه قضا در مبارزه 
همه جانبه با فساد و ناامنی صورت گرفته است. بنا 
به این گزارش، مجرمان سارق مذکور باالی 20سال 
ســن دارند و هم اکنون در حــال گذراندن دوران 

محکومیت خود هستند.
    

بررسی واگذاری مهدهای 
کودک به آموزش و پرورش 

معاون امور اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور با 
بیان اینکه بحث واگذاری 
مهدهای کودک همچنان 
در حال بررســی است، 

گفت: در جلسه ای که با نمایندگان مجلس در این 
خصوص برگزار شــد، نمایندگان به صورت کلی با 
واگــذاری مهدهای کودک به آمــوزش و پرورش 
موافقت کردند، اما ریزه کاری هایی هم وجود دارد که 
در این راستا مقرر شد کمیته ای متشکل از بهزیستی، 
آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس و ... تشکیل و 
در این رابطه جزیی تر تصمیم گیری شود.  حبیب اهلل 
مسعودی فرید گفت: سازمان بهزیستی درخواست 
دارد که کودکان زیر ســن دبستان یک گروه تلقی 
شوند و تولی گری مهدهای کودک باید بر عهده یک 
نهاد قرار گیرد، چراکه تولی گری دوگانه یا چندگانه 

به حوزه کودک آسیب می زند.  
    

گاوخونی زنده نشد
دفتــر  مدیــرکل 
حفاظــت و احیــای 
تاالب هــای ســازمان 
حفاظت محیط زیست 
ضمن اشــاره به اینکه با 

وجود بارش های خوب دو سال اخیر تاالب گاو خونی 
همچنان در وضعیت خوبی نیست، گفت: به دلیل 
حجم بارگذاری ها در باالدست تاالب اگر سه برابر 
میانگین بارش ســاالنه، بارندگی داشته باشیم باز 
هم آب به تاالب گاوخونی نمی رسد. مسعود باقرزاده 
کریمی ضمن اشاره به اینکه به عنوان یک کارشناس 
تاالب بر این باورم که تاالب گاو خونی مظلوم ترین 
تاالب ایران است، اظهار کرد: بیشتر تاالب های ما در 
کشور چندین رگ حیاتی دارند اما تاالب گاوخونی 
تنها یک رگ حیاتی دارد که آن هم زاینده رود است. 

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

آلزایمر بیماری غریبی است که 
تجربــه چنگ اندازیش به خاطرات 
و روابط خانوادگــی در نگاه آنهایی 
که نزدیکان شــان به ایــن بیماری 
مبتال بوده اند چنان تلخ اســت که 
معموال هراس ابتــال به این بیماری 
رهایشان نمی کند. شاید این ترس 
چندان هم بیراه نباشــد. بر اساس 
آمار ها در هــر ۳ ثانیه یــک نفر در 
جهان به آلزایمر مبتال می شود و بر 
اســاس آخرین آمار ارائه شده، این 
آمار در ایران هر هفــت دقیقه یک 
مبتالست. بیماری که زندگی فرد و 
اطرافیانش را چنان تحت تاثیر قرار 
می دهد که اغلب کســانی که از این 
بیماران حمایــت می کنند خود نیز 
نیازمند حمایت های روانشناســی 
و اقتصادی هســتند. این در حالی 
اســت که به گفته متخصصان مغز 
و اعصاب یک سال تشخیص زودتر، 
۵ ســال معلولیت ناشی از آلزایمر را 
کاهش می دهد و می تواند بر کیفیت 
زندگی بیماران و خانواده هایشــان 

تاثیر بسزایی داشته باشد.
روزی برای بیماران آلزایمر

۳1 شــهریور، مصــادف با 21 
سپتامبر روز جهانی بیماری آلزایمر 
است. بیماری که در ایران بیشتر با 
نام »فراموشــی« از آن یاد می شود. 
این بیمــاری در واقع شــایع ترین 
نوع ِدمانــس )اختالل شــناخت و 
حافظه( است که با شروع تدریجی و 

پیشرفت مداوم همراه بوده و به مرور 
توانایی های ذهنی را تحت تأثیر قرار 

می دهد.
اختالل حافظه  بارزترین مشکل 
این بیماری اســت که بــه تدریج 
ایجاد شــده و پیشــرفت می کند. 
در ابتدا اختالل حافظــه به وقایع و 
آموخته های اخیر محدود می شود، 
ولــی کم کم خاطــرات قدیمی هم 
آســیب می بیننــد. بیمار پاســخ 
پرسشــی را که چنــد لحظه قبل 
پرسیده  اســت فراموش می کند و 
مجدداً همان ســؤال را می پرســد. 
وســایلش را گم می کند و نمی داند 
کجــا گذاشــته  اســت. در خرید و 
پرداخت پول دچار مشکل می شود 
و نمی تواند حســاب اموالش را نگه 
دارد. به  تدریج در شناخت دوستان 
و آشــنایان و نام بردن اســامی آنها 
نیز دچار مشکل می شــود. کم کم 
مشکل مســیریابی پیدا کرده و اگر 
تنها از منزل بیرون برود ممکن است 
گم شود. در موارد شدیدتر حتی در 
تشــخیص اتاق خواب، آشپزخانه، 
دستشویی و حمام در منزل خودش 
هم مشکل پیدا می کند. بروز اختالل 
در حافظه و روند تفکر سبب آسیب 
عملکردهای اجتماعی و شــخصی 
بیمــار شــده و در نتیجــه ممکن 
است سبب افسردگی، عصبانیت و 

پرخاشگری بیمار شود.
 گفتــه می شــود؛ پنــج درصد 
از جمعیــت 6۵ ســاله و باالتــر به 
بیماری آلزایمر متوســط تا شدید 
مبتال هســتند و این در حالیســت 
که 1۵-10 درصد ســالمندان در 

 همین گروه سنی از بیماری آلزایمر 
خفیف رنج می برند.

هر هفت دقیقه یک مبتال
بــر اســاس آمارهــا بیــش از 
۵0میلیون نفــر در جهان با دمانس 
زندگی می کنند، گرچــه این رقم 
در ایــران هنوز قطعی نیســت، اما 
تخمین زده می شود که بیش از ۷۵0 
تا ۸00 هزار نفر فرد مبتال به دمانس 
در کشور زندگی می کنند که توجه 
به کیفیت زندگی آنها و مراقبان آنها 

امری ضروری است.
در همین باره معصومه صالحی، 
مدیرعامل انجمــن آلزایمر ایران با 
اشــاره به اینکه شعار امسال انجمن 
جهانــی آلزایمر مانند ســال قبل 
»بیایید بدون شــرم درباره بیماری 
آلزایمــر صحبــت کنیم« اســت، 
می گوید: »بیمــاری آلزایمر و انواع 
دمانس از بیماری های غیرواگیری 
اســت که با باال رفتن سن بیشترین 
مشکالت را برای خود فرد، مراقبین 
و جامعه پدید مــی آورد«. به گفته 
او علت انتخاب این شــعار این است 
که وقتی شــرم از ابــراز بیماری در 
تمام جوامع به  ویژه در کشــورهای 
خاورمیانه وجــود دارد، بیماری به 
راحتی تشــخیص داده نمی شود و 
فرد مبتال به آلزایمر خانه نشین شده 
و ارتباط اجتماعــی اش به حداقل 
می رســد و مراقبیــن درجــه یک 
این فرد نیز دچار مشــکالتی مانند 

افسردگی  خواهند شد. 
این در حالی اســت که اگر شرم 
از ابــراز بیمــاری وجود نداشــته 
باشــد، می توان بیمــاری را زودتر 

تشخیص داد و هر یک سال تشخیص 
زودهنگام، پنج ســال مشــکالت 
ناشــی از بیماری آلزایمر به تعویق 

می اندازد. 
 عوامل موثر در بروز 
و  راه های پیشگیری

اما در این میان گرچه متخصصان 
به صورت قطعــی از عوامل ابتال به 
این بیماری صحبــت نکرده اند، اما 
برخی داشتن حداقل سواد خواندن 
و نوشــتن و خواندن کتاب و داشتن 
سرگرمی را در پیشــگیری از ابتال 
به آلزایمر دخیل می دانند. از سوی 
دیگر معتقدند؛ ابتال به بیماری هایی 
نظیر فشارخون باال، افزایش چربی 
خون و... پس از ۴0 سالگی می تواند 
خطری برای ابتال به آلزایمر باشــد، 
زیرا عدم درمان ایــن بیماری های 
مزمن به عروق ریز مغزی آســیب 
می رســاند و در دراز مدت ریسک 
ابتال به مشــکالت مغزی را افزایش 
می دهد. همچنین چاقی عامل موثر 
دیگری برای ابتال به آلزایمر است که 
با افزایش استفاده از غذاهای فست 
فود، چرب، عدم فعالیت جسمی و... 

بیش از گذشــته دیده می شود. به 
طوری که گفته می شــود هرچقدر 
اندازه دور کمر افــراد افزایش پیدا 
کند، احتمال ابتال بــه آلزایمر هم 
همچون بیماری های دیگر افزایش 

می یابد. 
در این میان مصــرف دخانیات 
و الکل نیز که ســبب مختل شدن 
خون رسانی در مغز می شود و عامل 
موثر دیگری برای ابتال به دمانس و 

آلزایمر است. 
اما نباید فراموش کرد که احتمال 
افسردگی در ســالمندی نسبت به 
دوره هــای دیگر زندگــی افزایش 
می یابد؛ فوت همســر، دور شــدن 
فرزندان، تغییر محــل زندگی و ... 
ســبب تنهایی ســالمند می شود و 
در نتیجــه احتمال بــروز آلزایمر 
قوت می گیرد. معمــوال افراد پس 
از بازنشســتگی نیز ممکن است به 
افسردگی مبتال شــوند که توصیه 
اکید کارشناســان جذب این افراد 
در کارهای گروهی به ویژه کارهای 
خیریه است تا فرد احساس رضایت 
از خود داشته و شاد شــود. این در 
حالی اســت که این روزها به دلیل 
بحران کوویــد 1۹ این فعالیت های 
اجتماعی کاهــش یافته اســت و 
پیش بینی می شود این موضوع در 
درازمدت آثار بدی در افزایش آمار 

ابتال به آلزایمر بر جا بگذارد.
در این میان آنچه بیش از هر مورد 
برای ســالمندان توصیه می شود، 
ورزش و فعالیــت بدنــی اســت. 
متخصصــان معتقدند، بــا نهادینه 
شدن ورزش از کودکی تا سالمندی 
خون رسانی در سیستم بدن افزایش 
می یابد. به طوری که روزی حداقل 
20 دقیقه تا نیم ساعت پیاده روی در 

حفظ سالمت موثر است.
 ایران و تهدید آلزایمر 
در سال های پیش رو

در حالی که پیش بینی می شود 
در ۳0 سال آینده شــمار مبتالیان 
به آلزایمر بــه 1۳2 میلیون نفر در 
جهان برسد، گفته می شود در ایران، 
به دلیل تغییرات جمعیتی و تغییر 
در سبک زندگی و مشکالت فراوان 
اقتصــادی و اجتماعی ایــن رقم از 

متوسط جهانی نیز پیشی بگیرد.
آمارهــای وزارت بهداشــت و 
ســازمان ثبت احوال نشان می دهد 
کشــورمان در ســال  های آینده با 
جمعیت عظیمی از سالمندان روبرو 
خواهد بود، جمعیتی کــه آلزایمر 
خطر بالقوه دوران سالمندیشــان 
محسوب می شود و به همین دلیل 
اگر آمادگی الزم در این زمینه نباشد، 
مشــکالت و هزینه های سنگینی 

را بــرای خانواده هــا و جامعه به بار 
خواهند  آورد. در حال حاضر تخمین 
زده می شــود بیش از ۷۵0 هزار نفر 
در کشــور مبتال به فراموشی باشند 
که بــا توجه بــه اینکــه 2۵ درصد 
جمعیــت ایران در 20 تا ۳0 ســال 
آینده سالمند خواهند بود و شیوع 
این بیمــاری ۳ برابر خواهد شــد؛ 
برنامه ریزی بــرای مقابلــه با این 

معضل ضروری است.
در این بــاره مدیرعامل انجمن 
آلزایمــر ایران با اشــاره به ســند 
ملی بیمــاری دمانــس، می گوید: 
»با رونمایــی از این ســند بیش از 
گذشته به بیماری آلزایمر پرداخته 
می شــود و آمــوزش، غربالگری و 
پیشگیری از آن در اولویت بیشتری 
قرار می گیرد. براســاس غربالگری 
که با سازمان بهزیستی انجام دادیم 
از ۷20 نفر مورد مطالعه حدود 2۸۵ 
نفر ســالمندان مبتال به افسردگی 
بودند و بین ۸ تا 10 ابتال به دمانس 
داشــتیم که عددی نزدیک به آمار 
جهانی است«. او که به مناسبت روز 
جهانی آلزایمر سخنرانی کرد گفت 
توصیه اکید ما جدی گرفتن بیشتر 
ســالمندان در خانه ها اســت و در 
صورتی که خانواده ها فکر می کنند 
احتیاج به راهنمایی بیشــتر دارند 
می توانند با انجمن آلزایمر ایران در 

ارتباط باشند.
 لزوم فعالیت گسترده 

در حوزه آلزایمر
آلزایمر صرف نظر از هزینه های 
مســتقیم اقتصادی بــر خانواده، 
هزینه های پنهــان دیگر همچون 
تهدید بهداشــت روانی و جسمانی 
فرد پرستار بیمار و اعضای خانواده 
را در پــی دارد. تاثیر مســتقیم بر 
شغل فرد پرستار، ایجاد افسردگی 
و بیماری هــای اســتخوانی در فرد 
نگهداری کننده بیمار، افزایش تنش 
در اعضــای خانواده کــه گاه منجر 
به طالق می شــود و نیز مشــکالت 
تحصیلی فرزندان خانواده از جمله 
هزینه های پنهان ایــن بیماری بر 

خانواده است.

به بهانه 21سپتامبر، روز جهانی آلزایمر

روزی برای یادآوری فراموشی

گزارش

از اوج گیری سفرها در روزهای پایانی تابستان 
گرفته تا برگزاری مراســم عــزاداری محرم و 
بازگشایی مدارس و دانشــگاه ها و لغو دورکاری 
یک ســوم از شــاغالن مراکز دولتی در تهران؛ 
رفتارهایی است که کارشناسان معتقدند کشور 

را خیلی زود وارد پیک سوم کرونا کرده است. 
گرچه سیما سادات الری، سخنگوی وزارت 
بهداشت، دیروز از شناسایی 2۸۴۵ مورد ابتال و 
166 فوتی ناشی از کووید-1۹ طی یک شبانه روز 
خبر داد، اما پیش بینی می شود، مرگ و میر ناشی 
از کرونا در نیمه پاییز بیش از سه بار آنچه در این 

روزها با آن مواجه ایم افزایش پیدا کند.
 در تهران روزی 60 نفر 
بر اثر کرونا می میرند

در این میان، این روزها شــرایط در پایتخت 
کمی وخیم تر از سایر نقاط کشور نیز هست. به 
طوری که زهرا صدراعظم نوری، عضو شــورای 
شهر تهران با اشاره به فوت روزانه بیش از 60 نفر 
در پایتخت به دلیل ابتال به کرونا گفت که حتی 

لغو طرح ترافیک نیز در کاهش مبتالیان اثری 
نداشته است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: علیرغم 
تذکرهای ســتاد ملی مقابله بــا کرونا برخی 
از مردم هنوز هشــدارها و توصیه ها را جدی 
نمی گیرند و فاصله  گذاری فیزیکی و استفاده 
از ماسک نسبت به ماه های قبل متأسفانه در 
تهران کمتر مدنظر شــهروندان قرار دارد که 
این بی توجهی و سهل انگاری ها افزایش آمار 

مبتالیان را سبب می شود.
شروع موج سوم کرونا و ضرورت 

بیش ازپیش استفاده از ماسک
 همچنین رئیس بخش عفونی بیمارستان 
مسیح دانشــوری با اشــاره به پیک سوم کرونا 
و بــا بیان اینکــه ایــن روزها چیزی به اســم 
ســرماخوردگی نداریم و هر عالمت تنفســی 
مطمئنا کروناســت، گفت: متاسفانه موج سوم 
کرونا شروع شده، حداقل تا چهار ماه آینده باید 
برای جلوگیری از فاجعــه  جدید پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کرده و حواس خود را سرگرم 
اخبار واکسن و دارو نکرد.

پیام طبرســی با اشــاره به افزایش تقاضای 
بســتری در بخش اورژانس بیمارستان مسیح 
دانشوری از اواخر هفته گذشــته، عنوان کرد: 
متاسفانه آمار مراجعه به اورژانس از حدود 6۸ نفر 
در چند روز گذشته، این روزها به حدود 200 نفر 
در روز رسیده، به گونه ای که مردم برای بستری 
در اورژانس صف کشیده اند و فشار کاری شدیدی 

طی چند روز اخیر شروع شده است.
وی همچنین از مسئوالن خواست که بحران 
کرونا را جدی تر بگیرند و تاکید کرد: نباید صبر 
کنیم که شرایط بحرانی شود و بعد به دنبال حل 
آن بحران باشیم. شیوع موج سوم از اواخر هفته 
گذشته آغاز شــده و اگر به همین منوال پیش 
برویم، طبق تخمین دکتر حریرچی در نموداری 
که نشــان دادند، در آبان ماه مرگ و میر ناشی از 
کرونا به 600 نفر در روز می رسد، البته امیدواریم 
که این تخمین هیچ وقت محقق نشود، ولی اگر 

برنامه ریزی درستی نداشته باشیم و این تخمین 
واقعی شود، یک فاجعه در کشور رخ می دهد.

طبرســی مجددا بر رعایــت پروتکل های 
بهداشتی و پوشش ماسک از سوی مردم تاکید 
کرد و گفت: از مردمی کــه تا به امروز هم رعایت 
نمی کردند، می خواهیم که پوشــش ماسک و 
رفتارهای بهداشتی را جدی بگیرند، از تجمعات 
و رفت و آمدهای غیرضروری پرهیز کنند، چراکه 
اوضاع بدی داریم و اگر این موج سوم شکل بگیرد 

متاسفانه مرگ و میرها بسیار باالتر می رود.

وی افزایش ناگهانی آمار کرونا طی چند روز 
اخیر را مسئله ای قابل پیش بینی دانست و گفت:  
میزان باالی مســافرت های اخیر، عدم رعایت 
پروتکل ها از ســوی مردم در تجمعات و مراسم 
مختلف، همگی مشخص بود که می تواند منجر 
به بروز فاجعه شــود، االن کادر درمان در حال 
جمع کردن تبعات این فاجعه هستند، بنابراین از 
مردم می خواهیم که بیش از پیش رعایت کنند، 
چرا که در غیر این صورت آمار مرگ و میر بسیار 

باالتر می رود.

پیش بینی تشدید کرونا در موج سوم؛

مرگ و میر در آبان ماه به 600 نفر در روز می رسد

در حال حاضر تخمین 
زده می شود بیش از 750 

هزار نفر در کشور مبتال به 
فراموشی باشند که با توجه 
به اینکه 25 درصد جمعیت 

ایران در 20 تا 30 سال آینده 
سالمند خواهند بود؛ شیوع 

این بیماری 3 برابر خواهد 
شد

به گفته متخصصان مغز و 
اعصاب یک سال تشخیص 

زودتر، 5 سال معلولیت 
ناشی از آلزایمر را کاهش 

می دهد و می تواند بر 
کیفیت زندگی بیماران 
و خانوادهایشان تاثیر 

بسزایی داشته باشد
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