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 ذخایر خونی در ۵ استان 
به نصف رسید

بروز بیماری کرونا در کشور موجب شده میزان 
اهدای خون در بیشتر استان ها از جمله استان های 
کرمانشــاه، فارس، کرمان، اصفهان و مازندران به 
نصف برسد و این امر می تواند بیماران نیازمند خون 
را با مشکل جدی مواجه کند. مدیرکل انتقال خون 
استان تهران از افت شدید اهدای خون در روزهای 
اخیر و به دنبال شــیوع کرونا در کشور خبر داده 
است. کالنشهر تهران ۱۶۰ بیمارستان دارد و این 
استان پرمصرف ترین استان کشور از نظر خون و 
فرآورده های آن اســت. به دنبال شیوع ویروس 
کرونا در کشور، شاهد کاهش مراجعه کنندگان به 
مراکز اهدای خون در سطح استان تهران هستیم. 
در حالی که نیاز به خون، یک نیاز دائمی است. ۲۵ 
درصد خون اهدایی در کشــور در تهران مصرف 
می شود و این در حالی اســت که فقط ۱۶ درصد 

خون های اهدایی در تهران اهدا می شود.
    

 مشاوره روانشناسی برای کرونا
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی از برپایی 
مشاوره روانشناسی رایگان بهزیستی برای کاهش 
اضطراب از »کرونا« خبر داد. محمد شریعتمداری 
در حساب شخصی توئیتر خود اعالم کرد: در جهت 
کاهش استرس و اضطراب هم وطنان از بیماری« 
کرونا و کاهش خروج مردم از منزل، سامانه تلفنی 
۱۴۸۰ سازمان بهزیستی همه روزه از ساعت ۸ تا 
۲۰ به صورت رایگان مشاوره روانشناسی می دهد.

    
توزیع سبدهای غذایی برای 

مادران مناطق محروم
معاون بنیاد مســتضعفان جزئیــات توزیع ۴ 
میلیون و ۴۰۰ هزار سبد غذایی را که توسط این 
بنیاد برای رفع سوءتغذیه مادران باردار و شیرده 
در مناطق محروم کشور توزیع شده را تشریح کرد.

محسن منصوری با اشاره به فعالیت های بنیاد 
مســتضعفان در حوزه ســالمت مادران باردار و 
شیرده مناطق محروم، از توزیع ماهانه سبد غذایی 
برای رفع سوءتغذیه مادران شیرده و فرزندانشان 
خبر داد و اظهار کرد: این طرح در ۳۰ استان و ۳۶۰ 
شهرستان کشور به اجرا درآمده و بنیاد مستضعفان 
با همکاری وزارت بهداشــت، اقدام به توزیع سبد 
غذایی در میان بیش از ۴۳۰ هزار مادر کرده است. 
این ســبد غذایی شــامل ۱۳ قلم مواد غذایی 
تعریف شده اســت که از ابتدای اجرای این طرح 
تاکنون بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار سبد غذایی 
میان مادران شیرده و باردار مناطق محروم توزیع 
شده اســت. او با بیان اینکه ارزش هر سبد غذایی 
بیش از ۱۳۰ هزار تومان اســت، گفت: از ابتدای 
امســال تا اول بهمن ماه، بیش از ۷۲۹ هزار سبد 
غذایی برای رفع سوءتغذیه مادران شیرده و باردار 
در مناطق محروم کشــور توزیع شده و قرار است 
این رقم تا پایان ســال جاری به ۷۷۰ هزار ســبد 

غذایی برسد.
    

تلف شدن یک قالده پلنگ در 
فیروزکوه

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
فیروزکوه از تلف شدن یک قالده پلنگ در مناطق 
تحت مدیریت این شهرســتان بر اثــر برخورد با 
قطار خبر داد. فرشاد فیروزنیا در تشریح جزئیات 
این حادثه گفت: حوالی ساعت ۲ بامداد دوشنبه 
۱۲ اســفند، در اثر برخورد قطار مسیر سراسری 
تهران- گرگان با یک قالده پلنگ ماده دوســاله 
در منطقه تنگه سلو، متأســفانه این حیوان تلف 
شد. در جریان این حادثه عوامل راهداری راه آهن 
فیروزکوه به محض اطالع از طریق لوکوموتیوران 
مبنی بر برخورد یک حیوان با قطار، سریعاً به همراه 
محیط بانان ســر محیط بانی انزهای فیروزکوه به 
محل موردنظر مراجعه کرده و با الشه این پلنگ در 
کناره بیرونی ریل قطار و در یکی از تونل ها مواجه 
می شوند. فیروزنیا تاریکی شب و عدم دید مناسب 
لوکوموتیوران و همچنین حیــوان را دلیل اصلی 

این اتفاق دانست.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

در حالی کــه وزارت بهداشــت 
اعالم کرده ۱۵۰۱ مورد مثبت کرونا 
در کشــور ثبت شده اســت و از این 
تعداد ۶۶ نفر فوت شده اند، برخی از 
این آمار را شــوخی می دانند و عدد 
 واقعی را بســیار بیشــتر از این رقم 

ارزیابی می کنند.
دیروز علیرضا رئیســی، معاون 
بهداشت وزارت بهداشت از افزایش 
مبتالیان قطعی کووید ۱۹ در ایران 
خبر داد و اعالم کرد: ۵۲۳ مورد جدید 
ابتالی قطعــی و ۱۲ مــورد فوت از 
بیماری کووید ۱۹ گزارش شده است. 
براســاس اعالم وزارت بهداشت 
طی روزهای یکشنبه تا دوشنبه در 
اســتان تهران ۲۲۵ مورد جدید، قم 
۶۲، گیالن ۵۳، اصفهان ۲۳، مرکزی 
۱۸، قزوین ۱۸، خراســان رضوی ۶، 
فارس ۸، کرمانشــاه یک، مازندران 
۱۲، البرز ۱۰، هرمزگان ۷، خوزستان 
۱۲، سیســتان و بلوچســتان یک، 
آذربایجان غربی ۴، ایالم ۲، خراسان 
جنوبی ۳، کرمــان ۲ و یزد یک مورد 
جدید قطعی ابتال به کووید ۱۹ ثبت و 

گزارش شده است.
وضعیت نگران کننده در گیالن

اما در کنار آمار رسمی که هر روز 
شاهد ســیر صعودی قابل توجه آن 
هســتیم، برخی نمایندگان مجلس 
و صاحب نظران حوزه بهداشت آمار 
واقعی را بسیار بیشــتر از این میزان 
می دانند. دیــروز نماینده رشــت 
در مجلس شــورای اســالمی اعالم 
کرد آماری که مســئولین منتشــر 
می کنند، شــبیه شــوخی اســت. 
غالمعلی جعفرزاده با انتقاد شــدید 
از پنهان کاری مســئوالن در اعالم 

شمار واقعی قربانیان بیماری کرونا 
گفته اســت؛ وضع در گیالن بسیار 
وخیم است. در رشت حتی راهروی 
بیمارســتان ها پــر از مبتالیان به 
کروناســت. او پیشــتر گفته بود که 
خبرهایی از آرامســتان های شــهر 
می رســد که خبر از مرگ و میرهای 
بیشتر در اثر ویروس کرونا می دهد. 
اعــدادی که گویــا اعالم رســمی 

نمی شود.
جبار کوچکی نژاد، دیگر نماینده 
رشت در مجلس نیز شــیوع کرونا را 
در رشت نگران کننده خواند و گفت: 
»با توجه به افزایــش ویروس کرونا 
در این شــهر بعد از زیاد شدن حجم 
مسافران درخواست داریم که اجازه 
ورود مسافران به رشــت را ندهند. 
در حال حاضر در استان گیالن، مردم، 
پزشکان و پرستاران و کادر درمانی از 
امکانات حفاظت شــخصی در برابر 
کرونا یعنی ماسک، دستکش و مواد 
ضدعفونــی برخوردار نیســتند و از 
طرف دیگر تخت های بیمارســتانی 

پر شده است.«
کوچکی نــژاد توضیــح داد: »به 
صــورت عــادی بیمارســتان های 
رازی و پورســینا پر از بیمار اســت 
کــه در وضعیت فعلــی تخت های 
بیمارســتان های خصوصی هم پر 
شده است. الزم است وزارتخانه های 
بهداشــت و دفاع و ســایر نهادها به 
میدان آمده و کمک کنند. آن هم در 
شرایطی که امکانات اولیه کم است و 
در داروخانه ها نیز این وسایل نایاب 

شده است.«
این در حالی اســت که استاندار 
گیالن و نماینده وزارت بهداشــت 
گفته بود که در حــال حاضر هزار و 
۵۰۰ تخت به بیماران مبتال به کرونا 
در گیالن اختصاص یافته اســت؛ اما 
حتی تخصیص این میزان تخت نیز 

به نظر تنها در حد خبر می رسد.

محمــد. ض شــهروند رشــت 
می گوید: »من عفونت و التهاب ریه 
دارم، بعد از آزمایش و عکسبرداری، 
پزشک با احتمال باالی کرونا نامه ای 
برای بســتری در بیمارستان رازی 

رشت به من داد.«
او می افزایــد: »نماینــده وزیــر 
بهداشت گفته اســت مشکل تخت 
نداریم، امــا این حــرف در واقعیت 
درست نیســت، چون امروز وقتی با 
اورژانس تماس گرفتــم؛ گفتند که 
عالئمم شدید نیست و آنها هم نیروی 
کافی ندارند و بیمارســتان رازی هم 
پر است، بنابراین نمی توانند کمکی 
به من بکنند و پیشــنهاد دادند که با 
وسیله شخصی یا آمبوالنس خصوصی 
به بیمارستان خصوصی مراجعه کنم. 
موضوع را به دانشــگاه علوم پزشکی 
گیالن اطالع دادم، آنها گفتند که از 
امروز تمام بیمارســتان ها موظف به 
پذیرش بیماران هستند و صداوسیما 
هم اطالع رسانی کرده است.  اما وقتی 
با بیمارستان خصوصی پارس رشت 
تماس گرفتم، گفتنــد که ظرفیت 
بستری تکمیل است و فقط پزشک 
اورژانس می تواند مــرا ویزیت کند و 
امکان بستری شــدن نیست؛ حال 
نمی دانم چه کنم؟ مــن با پدر و مادر 
پیرم زندگی می کنم و امکان قرنطینه 
خانگی نــدارم و آنها هم بســیار در 

معرض خطر هستند.«
چنین مشــکالتی در شهرهای 
دیگری مثل قم و تهران که بیشترین 
میزان ابتال را دارند نیز حاکم اســت 
و بسیاری امکان بســتری شدن در 

بیمارستان را پیدا نمی کنند.
 بیماریابی خانه به خانه 

ویروس کرونا
در حالی که بســیاری از بیماران 
و افراد مشــکوک به کرونا موفق به 
بســتری شــدن در بیمارســتان 
نمی شوند و هنوز داروخانه ها با کمبود 

و نبود اقــالم مراقبتی و بهداشــتی 
مربوط بــه کرونــا از جملــه الکل 
روبروست، وزیر بهداشــت از طرح 
بیماریابی خانه به خانه ویروس کرونا 
خبر داد و گفت: »در قالب بسیج ملی 
مقابله بــا کرونا، ۳۰۰ هــزار اکیپ 
بهداشتی و درمانی تجهیز شده اند که 
موارد مشکوک را شناسایی خواهند 

کرد.«
ســعید نمکی افزود: »ما در این 
حرکت به عنوان یکی از کشــورهای 
پیشتاز منطقه شرق مدیترانه و برای 
اولین بــار در جهــان، به جای اینکه 
بنشینیم تا ویروس به سراغ ما بیاید، 
ما به سراغ پیشــگیری از ابتال به این 
بیماری خواهیم رفــت، این طرح با 
۳۰۰ هزار اکیپ درمانی و بهداشتی 

از امروز کار خود را آغاز خواهد کرد. 
تک تک منازل مردم را ســر خواهیم 
زد و موارد مشکوک را در اسرع وقت 
شناســایی خواهیم کرد و اگر مورد 
مشکوکی شناسایی شــود به مراکز 

درمانی ارجاع داده خواهد شد.«
 اما این طــرح که بــه گفته وزیر 
بهداشــت از امروز آغاز می شــود، 
منتقــدان زیــادی هــم دارد. یک 
متخصص بیماری های عفونی، درباره 
تصمیم جدید وزارت بهداشت مبنی 
بر اجرای طرح بیماریابی خانه به خانه 
مبتالیان به کرونا ویروس، گفت: این 
طرح باید در ابتــدا به صورت پایلوت 
و نمونه در یک شــهر یا استان انجام 
می شــد و در صورتی که پاسخ دهی 
مناسبی داشــت در کل کشور اجرا 

می شد.
مسعود مردانی، در خصوص طرح 
جدید وزارت بهداشت برای مقابله با 
کرونا ویروس مبنی بر تشکیل ۳۰۰ 
هزار اکیپ بــرای بیماریابی خانه  به 
خانه ایــن بیماری، گفــت: »به نظر 
می رســد انگیزه های روانشناختی 
این طرح به درســتی بررسی  نشده 
اســت. آیا ابعاد این طرح در مشورت 
با روانپزشک یا مددکار اجتماعی به 

تأیید رسیده است؟«
او با اشاره به اضطراب و هراسی که 
در بین مردم نســبت به این بیماری 
وجود دارد، این طرح را خام و نیازمند 
بررسی بیشتر عنوان کرد و به ایسنا 
گفت: »نمی توان طرح تشکیل ۳۰۰ 
هزار اکیپ بیماریابی را با بسیج ملی 
کنترل فشــارخون باال مقایسه کرد. 
این اکیپ هــا در مراجعــه منزل به 
منزل در صورتی که بــا بیمار مبتال 
به کرونا ویروس مواجه شوند، امکان 
ابتال به ویروس به آنهــا نیز به وجود 
می آید. مردم به شــدت تحت تأثیر 
هراس اجتماعی از بیمــاری کرونا 
ویروس هســتند که به نظرم سبب 
می شــود طرح نتواند آینده خوبی 

داشته باشد.«
از سوی دیگر نگرانی های امنیتی 
نیز در این طرح وجود دارد و در همین 
باره پلیس هشدارهایی به شهروندان 
داده اســت. ســرهنگ رضا مؤذن، 
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی 
ناجا با اشــاره به اعالم وزیر بهداشت 
مبنی بر اعزام گروه های بهداشــتی 

به در منازل، گفت: »هم وطنان باید 
به منظور جلوگیری از هرگونه سرقت 
و کالهبرداری احتمالی با پوشــش 
مأموران بهداشت دقت الزم را به عمل 
آورده و قبل از هرگونه اقدامی، کارت 

شناسایی افراد را رؤیت کنند.«
اعمال محدودیت تردد

همچنین دیروز وزیر بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی از 
محدودیت های ســنگین تری برای 
ورود به شــهرهای آلــوده خبر داد. 
سعید نمکی، گفت: »نیروی انتظامی 
از همــان دقایق اول در کنــار ما در 
برقراری امنیت در بیمارستان هایی 
که قرنطینه بودند، کمک بســیاری 
کرد. همچنین کنترل تردد ها از طریق 
پلیس راهور و ناجا صورت گرفت و در 
ادامه محدودیت های ســنگین تری 
برای ورود به شــهرهای آلوده اعمال 
خواهد شد. این اتفاق حتی در سطح 
اســتان های دیگر نیز در نظر گرفته 

شده است.«
این در حالی است که به  رغم اعالم 
مسئوالن مبنی بر اجرای غربال گری 
افراد مشکوک به ابتال به ویروس کرونا 
در خروجی های قــم، از ابتدای روز 
یکشنبه، این طرح اجرا نشد و در طول 
روز یکشنبه در ورودی های شهر قم، 
رفت وآمد خودروها به صورت عادی 
در جریان بود. حال باید دید ســایر 
محدودیت های ترافیکی نیز به همین 

شکل اجرا خواهد شد یا خیر؟
 کمپینی برای

 دو هفته ماندن در خانه
پویش مردمی »قرنطینه اختیاری 
حداکثری« با همت جمعی از اساتید 
و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی و همکاری خبرگزاری 
دانشجویان ایران به راه افتاده است و 
تالش می کند عموم مردم کشور را به 
ماندن در خانــه، حداقل به مدت دو 
هفته ترغیب کند. قرنطینه اختیاری 
و پرهیز از ترددهای غیرضروری، یکی 
از راه های مقابله با شیوع گسترده تر 

ویروس کرونای جدید است.

نماینده رشت: آمار رسمی فوت شدگان بر اثر کرونا شبیه شوخی است

طناب کشی میان آمارهای رسمی و غیررسمی

یادداشت

علیرضا معماریان، رئیس انجمن روانشناسان مثبت گرای ایران

مراقبت های روحــی و روانی در کنار توجه بهداشــتی 
برای پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا ضروری است، زیرا 
بی توجهی به این مهم ناشــی از رفتارهای غلط رسانه ای و 
شــایعه پراکنی ها و کنترل نکردن هیجان ها موجب بروز 

مشکالت روانی در آینده خواهد شد.
مردم باید حقایق در خصــوص یک بحران مثل بیماری 
کرونا را فراگیرند و دروغ و زیاده گویی ها را از واقعیت ها جدا 
کنند کــه در این خصوص رســانه ها و نهادهای فرهنگی و 
آموزشی نقش مهمی دارند چرا که التهاب روانی و گسترش 
اضطراب و اســترس در بین افراد در پیشــگیری از ابتال به 
بیماری کرونا و شــیوع آن در جامعه کارآمد نیســت و این 

موضوع عواقب بد روانی در آینده برای افراد دارد.
ترس و اســترس و دوری از بی تفاوتی برای پیشگیری 
از بیماری و رعایت اصول بهداشــتی تاحدودی الزم است، 

ولی نباید این هیجان های منفی تبدیل به معضل و آسیب 
به روح و روان بشــود و زندگی افراد را مختل کند که چنین 
اتفاقی پس از بهبود وضعیت ناشی از بیماری کرونا موجب 
بروز و نمایــش اختالل های روانی در جامعه خواهد شــد. 
احتمال فوت ناشی از بیماری کرونا فقط ۲ درصد است، اما 
خطر ابتال به بیماری های روانی و مشکالت روانشناختی به 
دلیل وجود ناآرامی های روحی و روانی بیشتر از خطرهای 

جسمی خواهد بود.
بر اساس تحقیقات انجام شده در چین ۴۳ درصد از مردم 
آن کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا دچار ترس و اضطراب 
شده و سیستم روانی بدن این درصد از افراد به هم ریخته که 
نتایج این اتفاق در آینده، کشور چین را با بیماری های روحی 

و روانی روبرو می کند.
برخی از افراد جامعه در شرایط فعلی یا در زندگی عادی 
هم همواره خود را بیمار می دانند و با کوچک ترین احساس 
و رفتار بدن شروع به انجام فعالیت های آزمایشی می کنند 

به گونه ای که رفتار آن ها تبدیل به وســواس می شــود که 
ماجرای اخیر می تواند این حالــت را در آنها به مرحله حاد 
برساند. به همین دلیل نباید افکار عمومی به سمت ترس و 
اضطراب برود که این موضوع شادی و نشاط را از بین خواهد 
برد و صدمه های جبران ناپذیری را بر روح و ســپس جسم 
آن ها خواهد گذاشت که خســارت های ناشی از این وضع 

بیش از تلفات بیماری کرونا است.
مردم باید اطالعات مربوط به شــرایط بحرانی بیماری 
کرونا را از رســانه های معتبر و همچنین کارشناسان خبره 
بگیرند و نباید فضای مجازی و هر شــبکه اجتماعی مرجع 
خبری باشــد. افراد ســودجو همواره در شــرایط بحرانی 
با شــایعه پراکنی اهداف خــود را دنبال می کننــد و افراد 
ســاده اندیش و زودباور با این دسته از افراد همراه می شوند 
و زمینه تحقق سودجویی را فراهم کرده که کسب دانش و 

آگاهی از راه صحیح در این خصوص مهم است.
در این میان آمــوزش صحیح و بــه دور از ایجاد ترس و 

وحشــت برای کودکان و نوجوانان باید بیشتر مورد توجه 
قرار گیرد. برخی از والدین با ایجاد وحشــت که اگر نظافت 
را رعایت نکنی بیمار می شوی ســعی در پیشگیری دارند 
که این موضوع ترس و وحشــت و کابوس و شب ادراری را 
در آینده برای فرزندان ایجاد و نشاط و شادی خانواده ها را 
تهدید می کند. کودکان و نوجوانان هوشمندانه رفتارهای 
خانواده ها را در شــرایط مختلف مثل بحران بیماری کرونا 
فرا می گیرند و در آینده برای زندگی خود همان طور عمل 
خواهند کرد که رفتارهای غلط ترویج پیدا می کند و جامعه 

تحت ثاتیر عملکرد غلط گذشته قرار می گیرد.
در چنین شرایطی انسان نباید خود را در برابر مشکالت 
کوچک بشمارد و با توجه به پیچیدگی و قوی بودن ذهن و 
فکر، لطف پروردگار، قدرت اختیار و جانشینی آفریدگار بر 

زمین در برابر تهدیدها ایستادگی و راه خروج را پیدا کند.
فراموش نکنیم که نباید مشکالت کشور را بزرگ کنیم 
بلکه باید با روحیه مشارکت اجتماعی و حس همدردی برای 
خروج از بحران ها کار کنیم. مردم باید در حد توان خود برای 
بهبود شرایط کشور همکاری کنند و اصالح رفتار را از خود، 

خانواده و اطرافیان آغاز کرده و به کل جامعه تعمیم دهند.

کرونا و ضرورت مراقبت های روانی در کنار مراقبت های بهداشتی

محمد. ض شهروند رشت: 
»من عفونت و التهاب 

ریه دارم، بعد از آزمایش 
و عکسبرداری، پزشک 

با احتمال باالی کرونا 
نامه ای برای بستری در 

بیمارستان رازی رشت به 
من داد. اما وقتی با اورژانس 

تماس گرفتم؛ گفتند که 
عالئمم شدید نیست و آنها 

هم نیروی کافی ندارند و 
بیمارستان رازی هم پر 

است، بنابراین نمی توانند 
کمکی به من بکنند« 

دیروز نماینده رشت در 
مجلس شورای اسالمی 

اعالم کرد آماری که 
مسئولین منتشر می کنند، 

شبیه شوخی است. او با 
انتقاد شدید از پنهان کاری 

مسئوالن در اعالم شمار 
واقعی قربانیان بیماری 

کرونا گفته است؛ وضع در 
گیالن بسیار وخیم است
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