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۱۱۰ هزار معلول »خانه« ندارند
درخواست از دولت برای واگذاری 

مسکن رایگان به معلوالن
مدیرعامــل انجمن 
حمایــت از حقــوق 
معلوالن ایران اعالم کرد 
که بیــش از ۱۱۰ هزار 
معلول در کشــور فاقد 

مسکن هستند. علی همت محمودنژاد در حاشیه 
مراســم اهدای ۱۴۰۰ واحد مسکونی به معلوالن، 
در گفت گو با ایســنا، اظهار کرد: سیاســت های 
چند سال اخیر در قبال مسکن، سبب فقیر شدن 
خانواده های مستاجرنشین دارای معلولیت شده 
و این درحالیست که باوجود ۱۱۰ هزار معلول فاقد 
مسکن، ۱۰ هزار نفر از آنها، خانواده های دارای دو 
و سه معلول و بیشتر هستند.  وی با اشاره به اینکه 
روز ملی اســکان معلوالن و نیازمندان که بهانه ای 
برای دیده شدن این قشــر در جامعه بود، از صفحه 
تقویم کشور حذف شده اســت، افزود: معلولی که 
مستمری  ش ۳۵۰ هزار تومان است، چگونه امکان 
تهیه مسکن ۴۰۰ میلیونی را دارد؟ مسکن معلوالن 
نیازمند باید رایگان و براساس قانون حمایت از حقوق 

معلوالن مصوب سال ۱۳۸۳ باشد.
    

 دبیر شورای گسترش دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور:

۱۶ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر 
در کشور خدمت می کند

ی  ا ر شــو بیــر  د
گسترش دانشگاه های 
علوم پزشــکی کشور 
بابیان اینکه به ازای هر 
۱۰ هزار نفر، ۱۶ پزشک 

در کشور داریم، تصریح کرد، در آینده دچار کمبود 
پزشک در کشــور نخواهیم شــد. به گزارش ایرنا، 
محمدحسین آیتی اظهار کرد: طبق آمار سازمان 
جهانی بهداشت سرانه تعداد پزشــک به ازای هر 
۱۰ هزار نفر جمعیت ایران حدوداً ۱۶ پزشک است 
که در مقایسه با سایر کشــورها، ایران در وضعیت 

مطلوبی قرار دارد. 
    

ورود آمبوالنس های جدید تولید 
داخل به ناوگان اورژانس کشور 

رئیــس ســازمان 
اورژانس کشــور از ورود 
آمبوالنس هــای جدید 
تولید داخــل به ناوگان 
اورژانس کشــور تا سال 

جدید و امداد نــوروزی ۱۴۰۱ خبر داد . به گزارش 
ایســنا، جعفر میعادفر اظهار کــرد: بالغ بر ۶۰۰۰ 
دستگاه آمبوالنس طی این ســال ها خریداری و 

تهیه شده است. 
    

چمران خبر داد
 وضعیت نابسامان تأمین آب 

در تهران
رئیس شــورای شــهر تهران از وضعیت نابه 
ســامان تأمین آب در تهران خبــر داد. مهدی 
چمران بابیان اینکــه می دانیم وضع ما در تهران 
ازنظر تأمین آب خوب نیست و شرایط نامناسبی 
داریم، گفت: انتظار داشتیم ساماندهی فاضالب 
تهران در ۱۰ ســال تمام شــود اما اآلن ده سال 
گذشته و هنوز مســئله فاضالب تهران به اتمام 
نرسیده و باید تالش کنیم تا حل شود. برای آب 
نیز بسیار تالش شــد به ویژه انتقال سد ماملو به 
تهران انجام و ریلی که دور تهران بود تا مسئله آب 

را متعادل کند به اتمام رسیده است.
    

تعطیلی و جمع آوری چند واحد 
بازیافت زباله در پاکدشت

ه  ر ا د ا ئیــس  ر
حفاظت محیط زیست 
شهرســتان پاکدشت 
گفت: متأسفانه برخی 
از مالــکان ســوله های 

صنعتی غیرمجاز و صاحبان زمین های زراعی که 
به صورت چهاردیواری تفکیک شــده اند با اجاره 
دادن آن ها به فعالیت های آالینده غیرمجاز از قبیل 
ریخته گری، آبکاری، بازیافت پسماند و از این قبیل، 
موجبات آلودگی در محیط زیست منطقه و سلب 
آسایش اهالی و تهدید بهداشــت و سالمت مردم 
را فراهــم می آورند. به گزارش ایلنــا، محمودرضا 
سعیدپور افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون شش 
واحد آالینــده بازیافت زباله در حاشــیه چندین 
روستای شهرستان پاکدشــت، به دلیل آلودگی 
زیست محیطی و مزاحمت برای سکنه ی هم جوار 
پس از اخذ اخطاریه و اعطای مهلت قانونی جهت 

جمع آوری و تعطیل شده اند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

شــیوع کرونا بیش از هــر چیز بار 
مضاعفی بر دوش پزشکان، پرستاران و 
به صورت کلی کادر درمان گذاشت. در 
این تقریباً دو سالی که پای این ویروس 
در کشور باز شده است فشار کار از یک 
سو و کم بودن تعداد پرستاران از سوی 
دیگر باعث شده تا این قشر دوران سختی 
را پشت سر بگذرانند. فشارهای ناشی از 
کار، مرگ ومیرهای روزانه، دور شــدن 
از خانواده به واســطه قــرار گرفتن در 
محیط های آلوده به ویــروس و ترس 
از ابتال و یــا در مواردی تــرک نکردن 
پست با وجود بیماری پرستاران را دچار 
افسردگی و در برخی شرایط مشکالت و 

آسیب های روحی و روانی کرده است. 
 باال بودن میل به خودکشی 

در پرستاران
داشتن مشکالت روحی پرستاران 
موضوع تــازه ای نیســت. مدتی پیش 
نتیجه یک پژوهش نشــان داد که ۳۸ 
درصد از پرستاران دارای افکار خودکشی 
و یا آمادگی برای خودکشــی دارند. در 
همین مورد فریبرز تاج، عضو شــورای 
مرکزی ســازمان نظام روانشناســی 
ایران، گفته است شیوع بیماری کرونا و 
پیامدهای کاری مرتبط با آن، به افزایش 
خودکشی در میان پرســتاران منجر 
شده اســت، به گفته او در مجموع روند 
خودکشی در میان پرستاران بیشتر از 

جمعیت عمومی است.
اوایل امسال هم خبرهایی مبنی بر 

خودکشی رزیدنت ها و پرستاران برخی 
بیمارستان های کشــور رسانه ای شد 
که برخی از آن به عنوان »خودکشــی 
ســریالی« یاد کردند. کارشناســان بر 
این باور بودند که آســیب های روانی، 
تبعیض های شغلی و مصرف مواد مخدر 
به عنوان عوامل احتمالی خودکشی نام 
برده شده است ولی به روال معمول آمار 

دقیق و شفافی ارائه نشد. 
به تازگــی هم خبر خودکشــی دو 
پرســتار بیمارســتان امام خمینی در 
فضای مجازی جنجال به پا کرده است. 
یکی از این پرستاران در خانه و دیگری 

در پارک الله به زندگی خود پایان داد. 
اما یکی دیگر از دالیلی که عرصه را به 
پرستاران تنگ می کند مشکالت مالی 
است. تعداد پرســتاران برای این حجم 
از بیمار بسیار کم است و دریافتی های 
مالی آن ها هم کفاف زندگی را نمی دهد. 
به همین دلیل بســیاری از پرستاران از 
کشــور مهاجرت کرده اند یا در آرزوی 
مهاجــرت هســتند. چند مــاه پیش 
گزارش هایی درباره افزایش مهاجرت 
پرستاران از ایران نیز منتشر شد و یوسف 
رحیمی، عضو شورای عالی سازمان نظام 
پرستاری، از افزایش ۶ برابری تقاضای 
پرستاران برای مهاجرت خبر داد و گفت: 
شاید بیش از ۱۵۰۰ نفر در سال اقدام به 

مهاجرت می کنند. 
بر اساس گزارشی که آبان ۹۷ توسط 
یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس 
منتشر شد، ایران نزدیک به یک صد هزار 
نیروی پرستاری کمبود داشت و مشخص 
نیست که کمبود نیرو در وضعیت جدید 

به چند هزار نفر رسیده است.

 کرونا به افسردگی پرستاران 
دامن زده است

بررســی ها نشــان می دهد در بین 
کارکنان مراقبت های بهداشتی شیوع 
اضطراب ۲۴.۱ تا ۶۷.۵ درصد، افسردگی 
۱۲.۱ تا ۵۵.۹ درصد و اســترس ۲۹.۸ 
تــا ۶۲.۹ درصد اســت. روی هم رفته، 
این یافته ها نشــان می دهــد که روند 
خودکشی در میان پرستاران بیشتر از 
جمعیت عمومی اســت و به طور بالقوه 
در همه گیــری جهانــی کووید۱۹ در 
حال افزایش است. به گفته کارشناسان 
پرستاران بسیار زیاد در معرض استرس 
ناشی از بیماری کرونا هستند و به احتمال 
زیاد بیشتر از سایر اقشار جامعه مشکالت 
و عالئم روان شناختی را نشان خواهند 
داد و پرستارانی که در معرض بیماران 
مبتال به کرونا قرار دارند، ممکن اســت 
عالئم جسمانی، اضطراب، افسردگی و 
افکار خودکشی بیشتری را تجربه کنند.

عالوه بــر این در ایــران، یافته های 
تحقیق »آریان پور« در بین ۲۴۷ پرستار 
شهر مالیر، قبل از شیوع کووید ۱۹ نشان 
داد، میزان افسردگی خفیف تا متوسط 
در پرســتاران ۱۷.۸۳ درصد بوده است 
که با مقایســه میزان شیوع افسردگی، 
اضطراب و افکار خودکشــی بر اساس 
پژوهش های قبلی و جدید می توان گفت 
که میزان شیوع این مشکالت در دوره 
کووید ۱۹ در پرستاران ایرانی افزایش 
یافته است. بنابراین می توان علت آن را 
به استرس های ناشــی از ویروس کرونا 
نسبت داد. پرستاران در دوره کووید ۱۹ 
بیشتر از قبل با مرگ ومیر بیماران و حتی 
پرسنل بیمارســتانی روبه رو هستند و 

این مسئله می تواند میزان افسردگی و 
افکار خودکشی را در آنان بیشتر کند؛ 
زیرا عالئم اســترس مرتبط با حوادث 
استرس زا، با افسردگی و افکار خودکشی 

ارتباط مستقیم دارد.
 بیش از 5۰درصد پرستاران 

اختالل روانی دارند
با تمام اوصاف آخرین آمار از اختالالت 
روانی پرستاران را روز پیش دبیر کل خانه 
پرستار ایران رسانه ای کرد. با استناد به 
گفته های محمدرضا شریفی مقدم، بیش 
از ۵۰ درصد کادر پرستاری کشورمان 

دچار اختالالت روانی اند.
او تصریح کرد: آخرین پژوهش جامع 
کشــوری که درباره وضعیت سالمت 
روان پرستاران انجام شــده، مربوط به 
هشت سال پیش است که البته نتایج این 
پژوهش غیرقابل انتشار توصیف شده 
است. اما نکته مهمی که در آن پژوهش 
تأکید شده بود، این است که اوضاع شیوع 
اختالالت روانی در میان بعضی پرستاران 
تعدادی از بیمارستان های دانشگاهی 
به گونه ای اســت که اساســاً نمی توان 
مسئولیت بیماران را به آن ها واگذار کرد.

دبیــر کل خانه پرســتار ایــران با 
تأکید بر این که بیش از ۵۰ درصد کادر 
پرســتاری ایران دچار اختالالت روانی 
است، عنوان کرد: آمار دچار بودن زنان 
پرســتار به اختالالت روانی بیشــتر از 
مردان اســت، زیرا امــال نزدیک به ۸۰ 
درصد از کادر پرستاری ما را زنان تشکیل 
می دهند و ثانیه بانوان اصوالً شخصیت 
حساس تری دارند و بنابراین فشارهای 
سنگین شغلی، به زنان پرستار بیشتر 
آسیب می زند و آن ها بیشتر در معرض 

افسردگی قرار دارند.
همان طور که در ابتــدای گزارش 
به آن اشاره شــد ایران با کمبود پرستار 
مواجه اســت. در شــرایطی که طبق 
استانداردهای جهانی، باید به ازای هر 
تخت بیمارســتانی ۳ پرستار فعالیت 
کنند، در ایران، تا قبل از شــیوع کرونا 
تعداد پرســتاران حدود ۱.۵ پرستار به 
ازای هر تخت بیمارستانی بود و با توجه 
به خــروج برخی پرســتاران از چرخه 
خدمــت رســانی در دوره کرونا و البته 
اضافه شدن تخت های بیمارستانی در 
این دوره، طبیعتاً ســرانه نسبت تعداد 
پرســتار به تخت در دو ســال گذشته 
به صورت محسوسی کاهش یافته است. 
وقتی حجم کاری پرستاران ایرانی بیش 
از دو برابر استانداردهای جهانی است و 
برخی از آن ها حتی به دلیل مشکالت 
مالی، دو شیفته مشغول فعالیت هستند، 
بنابراین طبیعی است که پرستاران ما 
بسیار زودتر از حالت عادی از نظر روحی 
و جسمی مستهلک شــوند. اکنون هم 
بعضی پرســتاران ما نه تنها هیچ گونه 
تاب آوری برای ادامه فعالیت خود ندارند، 
بلکه هر روز بیشتر از روز گذشته دچار 

افسردگی می شوند.
لزوم توجه به سالمت روانی 

پرستاران
یکــی از اقداماتی کــه در رابطه با 
سالمت پرستاران در کشورهای دیگر 
صورت می گیرد پایش ســالمت روان 
آن هاست. در کشورهای دنیا پرستاران 
پرونده سالمت دارند و کادر پرستاری به 
صورت مداوم از نظر سالمت روان پایش 
می شوند. این در حالی است که در ایران 
هرگز چنین اتفاقی رخ نداده و پرستاران 
و کادر درمان هیــچ پرونده ای که در آن 
سالمت جسمی و روحی آن ها تحت نظر 

قرار گرفته شود ندارند. 
پرستار باید از نظر روحی و جسمی 
سالم باشــد تا بتواند به خوبی از بیمار 
مراقبت کند و پرســتاری که خودش 
دچار اختالالت روحی و جسمی باشد، 
نمی تواند به وظایف شغلی خود به نحوی 
مطلوب عمل کند. اما در نظام سالمت 

ایران، به هیچ وجه پرســتاران در طول 
دوره خدمت خود از نظــر روانی تحت 

پایش دوره ای قرار نمی گیرند.
شریفی مقدم معتقد است برای اینکه 
بتوانیم کمی از آسیب های روانی و روحی 
پرســتاران را کم کنیم باید تعداد کادر 
پرستاری کشور را به اســتانداردهای 
جهانی برســانیم و تا زمانــی که تعداد 
پرســتاران ایران بســیار کمتر از حد 
استاندارد است، هیچ اقدامی برای رفع 
مشکالت روحی و جســمی پرستاران 
به نتیجه نخواهد رسید؛ زیرا اصلی ترین 
ریشــه بروز ایــن مشــکالت در میان 
پرستاران، حجم کاری باالی آن هاست.

این در حالی است که مسئوالن قبلی 
وزارت بهداشت قرار بود بر اساس مجوز 
دولت دوازدهم، حداقل ۵۰ درصد از ۵۵ 
هزار مجوز استخدام نیروی انسانی در 
سال ۹۹ را به کادر پرستاری اختصاص 
دهند، اما از ابتدای سال ۹۹ تاکنون، تنها 
۷ هزار پرســتار جدید در نظام سالمت 

ایران استخدام شده است.
الزم به ذکر اســت، در همین مدت 
حدود ۱۰ هزار پرستار به دلیل ابتال به 
کرونا، بازنشستگی، مهاجرت یا تغییر 
شــغل از چرخه نظام ســالمت کشور 
خارج شده اند و امال تعداد پرستاران ایران 
در دوره کرونــا حداقل ۳ هزار نفر کمتر 
شده است. این در حالی است که قطعاً 
با افزایش تعداد تخت های بیمارستانی 
کشــور در دوره کرونا، ســرانه نسبت 
تعداد پرســتار به تخت به شدت کمتر 

شده است.
با این حال و به بهانه قرار گرفتن در 
هفته سالمت روان تنها راهکار بهبود 
وضعیت روحی و روانی پرســتاران و 
جلوگیری از تکرار مســائلی از جمله 
خودکشــی کادر پرستاری، این است 
که مســئوالن وزارت بهداشــت به 
صورت اساسی فکری به حال استخدام 
پرستاران بیشــتر کنند؛ زیرا تا وقتی 
حجم کاری پرستاران بیش از ظرفیت 
آن هاست، حتماً مشکالت روانی آن ها 

ادامه خواهد یافت.

جدیدترین آمار حاکی از افزایش اختالالت روانی و خودکشی در میان این قشر است؛

خروج غم انگیز پرستاران از چرخه نظام سالمت 

خبر

پرنــدگان مهاجــر با ســرد شــدن هوای 
سیبری به نقاط گرم تر مانند ایران و آفریقا سفر 
خود را آغاز می کننــد. این در حالی اســت که 
هم زمان با تغییــرات اقلیمی در سراســر نقاط 
دنیا پرنــدگان مهاجر نیز تمایــل کمتری برای 
مهاجــرت دارند. عــالوه بر این، سوءاســتفاده 
شــکارچیان و فرصت طلبان از حضور پرندگان 
 مهاجر دلیل دیگری برای پرهیــز این پرندگان 

از مهاجرت است.
به گفته کارشناسان، ایران یکی از مهم ترین 
پاســاژها )محل عبور پرندگان( برای پرندگان 
است. بااین حال در سال های اخیر به دلیل ضعف 
نظارت و سودجویی یکسری افراد فرصت طلب، 
همچنین رخدادهای طبیعی مانند خشک سالی 
که در اغلب نقاط جهان رخ داده است، انواع پرندگان 
مهاجر کمتر به سمت آســمان کشورمان سفر 
می کنند. متأسفانه برخی افراد میزبانی مناسبی 
از پرندگان نکرده و با هدف به جیب زدن پول های 
آن چنانی، پرندگانی که برای چند صباحی مهمان 
 آســمان کشور می شــوند را شــکار می کنند و

 به فروش می رسانند.

شکارچیان برای شکار پرندگان مهاجر 
آماده می شوند

به گــزارش رکنا، اســماعیل کهــرم، فعال 
محیط زیســت در همیــن رابطه اظهــار کرد: 
همه کســانی که تور هوایی دارند در تاالب های 
اطراف بابل، آمل و فریدون کار در حال آماده شدن 
برای صید و فروختن پرنده ها هستند. باید توجه 
داشت که اکنون قیمت یک جفت غاز ۵۰۰ هزار 
تومان است. اکنون در تاالب عزیزک در نزدیکی 
بابل، جلوی چشم محیط بانان افرادی به همراه 
یونیفرم هســتند که تورهای هوایی خود را برای 
شکار پرندگان آماده می کنند، این در حالی است 

که طبق قانون، تور هوایی ممنوع است.
مهم ترین پاساژ پرندگان مهاجر، نظارت 

ضعیفی بر شکارچیان دارد
این فعال محیط زیســت بابیان این که ایران 
برای پرندگان مهاجر یکی از مهم ترین پاساژهای 
دنیاســت، افزود: پرنــدگان مهاجر از آســمان 
کشورهای شمالی و ترکیه به ایران آمده و سپس 
به سمت آفریقا پرواز می کنند، در این زمان است 
که برخی افراد با تورهای هوایی درصدد صید این 

پرنده ها قرار می گیرند. تاکنون سازمان محافظت 
از محیط زیســت به وظیفه خــود در محافظت 
از پرندگان مهاجر به خوبی عمل نکرده اســت. 
متأسفانه در برخی مناطق مانند فریدون کنار و 
انزلی برخی خود را مالک پرندگان می دانند و به 

فکر آن ها نیستند.
 برخی در تاالب میانکاله نفت می ریزند 

تا پرندگان را صید کنند
کهرم همچنین افزود: اکنــون فصل آمدن 
پرندگان آبزی است، به عبارتی اردک، غاز و امثالهم 
وارد کشور می شوند. باید در نظر داشت که وقتی 
پرندگان می آیند، اگر تاالب آماده پذیرش آن ها 
نباشــد، مورد تهدید قرار می گیرند. در میانکاله 
هرسال در فصل مهاجرت پرندگان، تعداد زیادی 
پرنده از بین می روند، زیرا دیده شــده اســت که 
شــکارچیان در تاالب نفت ریخته تــا آن ها را به 

دست آورند.
اردک سرسفید، اردک مرری و عروس غاز 

با آسمان ایران قهر کردند
او پرنده هایی کــه کمتر به کشــورمان برای 
مهاجرت ســفر می کننــد را برشــمرد و گفت: 

پرنده های حساس مانند اردک سرسفید، اردک 
مرمری و عروس غاز تعدادشان هرسال کمتر و کمتر 
می شود. پس از چند ده سال اکنون در یک گله ۱۰ 
هزارتایی فقط یک یا دو عروس غــاز وجود دارد. 
همان طور که گفته شد اردک سرسفید و مرمری 
نیز بسیار کم شده است. همچنین تعداد پرنده های 

ساحلی نیز در معرض خطر و نابودی هستند.
 پرندگان مهاجر آن قدر در آسمان
 بال می زنند تا از خستگی می میرند

اسماعیل کهرم در تشریح علل کاهش سفر 
پرندگان مهاجر به آسمان ایران ابراز کرد: کاهش 
مهاجــرت پرندگان بــه ایران عمدتــاً به خاطر 
خشک سالی نیســت. اکنون در میانکاله علوفه 
را آتش می زنند تا ماری جوآنا اســتخراج کنند، 

از پســماندهای نفتی در تاالب شادگان استفاده 
می شــود و یا در دریاچه ارومیه خودمان مقصر 
باعث شدیم که هرسال حجم آب آن کم آب تر از 
سال گذشته شود. هنگامی که آب رودخانه ها به 
دریاچه ها نریزد، دریاچه به سمت خشکی رفته 
و جذابیتی برای پرندگان مهاجر نــدارد. پرنده 
مهاجر چندین ســال با پدرومادرش به ســمت 
تاالب های ما آمده و عادت کرده است که مسیرش 
از کجا می گذرد، او گمان می کند که هر چه بیشتر 
پرواز کند ممکن اســت به آب برســد اما نتیجه 
آن می شــود که نهایتاً با جسد آن پرنده در تاالب 
مواجه می شویم. در گاوخونی نیز پرندگان به دلیل 
خستگی، گرسنگی و یافت نشدن آب در آسمان 

می میرند و جسدشان به روی زمین می افتد.

همزمان با آماده شدن شکارچیان برای صید و فروختن پرنده ها روی  می دهد؛

قهر غریزی پرندگان مهاجر با آسمان ایران 

آخرین آمار از اختالالت 
روانی پرستاران را روز پیش 
دبیر کل خانه پرستار ایران 

رسانه ای کرد. با استناد 
به گفته های محمدرضا 
شریفی مقدم، بیش از 

5۰ درصد کادر پرستاری 
کشورمان دچار اختالالت 

روانی اند

حدود ۱۰ هزار پرستار 
به دلیل ابتال به کرونا، 

بازنشستگی، مهاجرت 
یا تغییر شغل از چرخه 

نظام سالمت کشور خارج 
 شده اند و تعداد پرستاران 

ایران در دوره کرونا حداقل 
3 هزار نفر کمتر شده است
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