6

شهرنوشت

toseeir ani.ir

شماره / 477پنجشنبه 22اسفند  17 / 1398رجب 12 / 1441مارس 2020

از گوشه و کنار

ترکتازی کووید 19-و دوران پیک بیماری ادامه دارد

خانه ،دژ مستحک م مقابله با کرونا

ریحانه جوالیی

در خانه بمانید! این دستور اکید
پزشکان و مسئوالن حوزه بهداشت
در روزهای شــیوع ویــروس کرونا
اســت .توصیهای که میتواند جان
شما و نزدیکانتان را نجات دهد.
درســت اســت که در روزهای
نزدیک نوروز در خانــه ماندن یکی
از دشــوارترین کارهاست آنهم به
ال خانهنشــینی
مدت نامعلوم اما فع ً
میتواند بهترین راه برای پیشگیری
از کرونا و مبتال نشدن به کووید19-
باشــد .ویروس کرونا با شــتاب در
حال فتح کردن تمام جهان است و
تا امروز بیشتر از  100کشور به این
ویروس آلودهشــدهاند و هر روز بر
تعداد جانباختگان افزوده میشود.
در ایــران تجهیــزات الزم برای
پیشگیری از این ویروس کم است.
از ماســک و دســتکش گرفتــه تا
لباسهــای مخصوص پزشــکان و
بیماران؛ تمام کشور بسیج شدهاند
تا این ویروس را از بیــن ببرند و در
این میان تلفات کادر پزشــکی هم
چشمگیر و قابلتوجه بوده است.
هفته گذشته سخنگوی وزارت
بهداشت از پیک بیماری خبر داده
و گفته بود هفته ســختی پیشرو
داریم .اما ایــن دوران پیک بیماری
همچنان ادامه دارد و گفته میشود
تا  3هفته آینده بر شــمار بیماران
افزوده خواهد شد .به گفته مسئولین
و پزشــکان زنجیره انتقال ویروس
نهتنها کاهش نداشــته ،بلکه شیوع
این ویروس بین مردم بیشــتر هم
شده است.
کرونا همچنان میتــازد و انگار
قرار نیســت ،برخی از افــراد آن را
جدی بگیرنــد .بهطوریکه اکنون
بزرگتریــن چالش مقابلــه با این
ویروس همکاری مردم است که باید
چند وقتی در خانههایشان بمانند.

یادداشت

سفرهای بیموقع و بدون فکر گروه
زیادی از هموطنان باعث چرخش
بیشتر ویروس در سطح کشور شده
و حاال استانهای شمالی به یکی از
نگرانیهای اصلی و کانون شــیوع
کرونا تبدیــل شــدهاند و تمام این
ســختیها پیامد در خانه نماندن و
جدی نگرفتن این ویروس است.
بایــد بدانیم که کرونــا ویروس
جدید ترس ندارد ،اما سرعت انتشار
باالیی داشــته و بهشــدت مسری
است .بنابراین کافی است که یکبار
دســت آلوده به ویروس را به دهان،
چشم یا بینی بگذاریم تا گرفتارش
شــویم .بر همین اســاس است که
وزارت بهداشــت بارها اعالم کرده
که تا فروکش کــردن بحران کرونا،
تا حد امکان در خانــه بمانید ،مگر
بهضرورت ،از سفرهای درونشهری
و برونشــهری پرهیــز کــرده و
س را به
مراودات ،مهمانیها و مجال 
تعویق بیندازید.
کرونا همچنان میتازد
آمار مبتالیــان و فوتیها هر روز
باالتر میرود .حاال ،با گذشــته سه
هفته از شــیوع ویــروس کرونا در
ایران آخرین آماری که ظهر دیروز
منتشر شد از ابتالی بیش از 9هزار
نفر و مرگ  354نفــر خبر میدهد.
این در حالی اســت که برخی منابع
غیررسمی از بیمارســتانها تعداد
اعالمشده توسط وزارت بهداشت را
شــوخی میدانند و معتقدند تعداد
بیماران و فوتیها بسیار باالتر از این
ارقام است.
اســتانهای تهران و مازندران
همچنان در صدر استانهای درگیر
با این بیماری هستند و به گفته رضا
شیران خراســانی ،نماینده مشهد،
این شهر هم وضعیت مطلوبی ندارد
و ظرفیت بیمارستانها تکمیل شده
اســت .همچنین با توجه به اینکه
باید شــرایط خاصی را برای تدفین
افراد جانباخته بــه دلیل بیماری
کرونا رعایت کــرد ،معاون فرهنگی

و تبلیغی حوزههای علمیه خواهران
از داوطلب شدن افرادی برای کمک
به شستوشــوی و تیمم اموات در
اســتانهای قم ،گیالن و مازندران
خبر داده است.
بااینحال پزشــکان میگویند
دوره اپیدمی این بیماری  2ماه است
و این یعنی در صورت رعایت نکردن
نکات ضروری برای پیشگیری از این
ویروس ایــران همچنان باید تلفات
بدهد.
از سوی دیگر هنوز بحث قرنطینه
به میــان میآید .به گفتــه برخی
پزشــکان در حال حاضر دیگر کار
از کار گذشــته و قرنطینــه کردن
نمیتواند راهگشا باشد چراکه دیگر
ویروس در تمام کشور پخش شده و
قرنطینه شهرهای آلودهکاری عبث
اســت بنابراین در چنین شرایطی
منطقیتریــن کار قرنطینه خانگی
است.
اطالعرسانی درست از تکذیب
کارسازتر است
در گیالن هم شرایط آنقدر که
باید خوب نیســت و با تمام اخبار و
اطالعرسانیها انگار مردم ترسی از
کرونا ندارند .شواهد نشان میدهد
مبارزه با این ویروس از سوی مردم
هنوز آنطور که الزم اســت صورت
نگرفته .نمونه بــارز آن را میتوان
در کلیپهایــی که از بــازار برخی
شــهرهای این اســتان در فضای
مجازی پخششــده ،مشاهده کرد.
از سوی دیگر مســافرانی که بدون
توجه به هشدارها با تعطیلی مدارس
بار سفر را برای عزیمت به این استان
بستند مشکالت مسئوالن استان را
برای جلوگیری از این بیماری چند
برابر کردند تا حدی که چند روز اخیر
شاهد اعتراض کادر درمانی استان
گیالن نســبت به کمبود تجهیزات
پزشــکی در بیمارســتانهای این
استان هستیم .همچنین تعدادی از
نمایندگان گیالن در مجلس شورای
اســامی از رئیس مجلس و شخص

در حال حاضر دیگر
قرنطینهکردننمیتواند
راهگشاباشدچراکهدیگر
ویروس در تمام کشور
پخششدهوقرنطینه
شهرهای آلودهکاری عبث
است .در چنین شرایطی
منطقیترینکارقرنطینه
خانگیاست
وزیر بهداشت طی نامهای خواستار
قرنطینــه این اســتان و همچنین
مجهز شدن بیمارستانهای گیالن
به تجهیزات مخصوص برای بیماران
کرونایی و پرستارها شدند.
در کنار داغ بودن بازار سنتی ،بازار
تکذیب هم داغ است .چند روز پیش
محـمدحسـین قربانی ،نماینــده
تاماالختیار وزیر بهداشت در مقابله
با کرونا در گیالن گفت تنها اســتان
گیالن  200مورد فوتی داشته است
و این خبر بهصورت گسترده در همه
رسانهها پخش شد .البته این تعداد
کشته با آمارهای غیررسمی بیشتر

اضطراب مفید است ،اما نه در شرایط اپیدمی کرونا
سیداحسان طوسی ،روانپزشک

اضطراب ذاتاً مفيد اســت و کمک ميکند بــراي مقابله با
خطرات فعلي و آينده آماده شويم .اما اضطراب بیشازحد ،توان
تصميمگيري منطقي و پاسخ مناسب را از ما ميگيرد و ممکن
است در برابر مشکل ،کارهايي بياثر يا حتي مضر انجام دهيم.
همچنين ممکن اســت بر کيفيت زندگي اثر گذاشته و خواب
و خوراک ،ارتباط با خانواده و نزديکان و عملکرد شغلي را نيز با
ال
اختاللروبهروکند.ازطرفيعالئميجسميايجادميکند،مث ً
دردورانهمهگيريکروناافرادزياديبااحساسگرمشدنبدن،
سنگينيسينه،تعريقياامثالآننگرانابتالبهبيماريهستند،
النتيجهاضطراباست.
امادربررسيمشخصميشودعالئمکام ً

اگرفرديبااينعالئمبهروانپزشکمراجعهکند،محتملترين
تشخيصنهاختالالتعمدهواساسيروانپزشکی،بلکهاختالل
سازگاري خواهد بود و براي چنين شرايطي بهندرت دارو تجويز
ميشــود ،بلکه روشهاي غیردارویی ارجح اســت .پس براي
پيشگيري يا حل آن بايد سازگاري بهتري داشته باشيم و اولين
قدمپذيرشمشکلاست.
بايد بپذيريم که شرايط معمول زندگي ما موقتاً تغيير کرده
اســت و اين دوره نيز چندان کوتاه نيست .در اين دوران ممکن
استغمگين،مضطربياحتيعصبانيشويم.اقداماتزيربراي
بهترزيستندردورانهمهگيريکروناتوصيهميشود:برايامور
روزانه،کار،تحصيل،تفريحواستراحتدوبارهبرنامهريزيکنيد.
خصوصاً سرگرميهاي فردي و جمعي تازهاي پيدا کنيد .انجام

احتمال اختصاص یک ماه از
تعطیالت تابستانی به آموزش

جور درمیآمــد؛ حاال با گذشــت
چند روز او حرفش را تکذیب کرده
و گفته اســت تعــداد مبتالیان به
کرونا را اعالم کرده است .بااینحال
ســؤالی که پیش میآید این است
که تنها با  200نفــر مبتال ظرفیت
بیمارستانهای گیالن و بیمارستان
صحرایی پرشده است؟
او همچنیــن تأکید کــرده که
رســانهها در درج آمار و ارقام دقت
کنند تا در اعالم آمارها اشــتباهی
صورت نگیرد.
کشمکش بر سر داروی کرونا
بین مسئوالن
کوویــد 19-همچنــان قربانی
میگیرد ،اما روزهای گذشته خبری
در رابطه با دارویی که میتواند کرونا
را شکست دهد یا دستکم عالئم آن
را بهبود دهد منتشر شد .روز گذشته
کیانوش جهانپور ،سخنگوی وزارت
بهداشت از بهبود نسبی عالئم برخی
موارد شدید کروناویروس با داروی
ایرانی و ادامه روند بررسیها در این
زمینه خبر داد.
او در پاســخ به برخــی مطالب
منتشر شده در فضای مجازی مبنی
بر تجویز نوعی داروی تنظیمکننده
سیستم ایمنی بدن به نام «اکتمرا»
در بیماران مبتال بــه کرونا در یکی
از بیمارستانهای اصفهان و بهبود
نســبی عالئم بیمار در گرافیهای
انجام شــده ،با تأیید ایــن موضوع
گفت :عالئــم این بیمــاری در ۴۸
ســاعت پــس از تجویز ایــن دارو
تخفیف نسبی یافته است ،اما هنوز
برای قضاوت و ارزیابی در این زمینه
زود است.
ســخنگوی وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشکی در توضیح
بیشتر با بیان اینکه این دارو ظرف
 24ساعت پس از تزریق اولیه پاسخ
نسبی نشان داده است ،اضافه کرد:
طی امروز و روزهــای آینده نیز این
ترایال در مــوارد دیگری از بیماران
با تشخیص پزشــکان معالج ادامه
خواهد داشت و اگر اثربخشی نسبی
در موارد داشته باشــد قاعدتاً وارد
فهرست دارویی کشور نیز خواهد شد

کارهاي عقبمانده ،خواندن کتاب ،ديدن فيلم و سريال و بازي
(فردي و جمعي) مفيد است .براي سرکوب احساسات منفي از
دخانيات ،الکل يا ساير مواد استفاده نکنيد .سبک زندگي خود
راسالمنگهداریدکهشاملاينموارداست:رژيمغذاييمناسب،
خوابمنظم،فعاليتبدنيوحفظارتباطبانزدیکانتاندرمنزليا
باتلفنواينترنت.بهگذشتهنگاهکنيدکهدردورا نسختچطور
برمشکالتغلبهکردهايد؟
چنين مهارتهايي را در ايــن دوران نيز بهکارگیرید .بارش
اطالعات در ايــن روزها به اضطراب مــا ميافزايد .دقت کنيد
ال آمار مبتاليان در کشور هزار نفر باشد يا  50هزار نفر
اينکه مث ً
بر نحوه مراقبت از خودمان يا ديگران تأثیــری ندارد و در هر دو
صورت مراقبتهايي که در منزل يا امور روزمره بايد انجام دهيم

باگذشتهسههفتهازشیوع
ویروس کرونا در ایران
آخرین آمار از ابتالی بیش
از9هزار نفر و مرگ354
نفر خبر میدهد .این در
حالیاستکهبرخیمنابع
غیررسمیازبیمارستانها
تعداد اعالمشده توسط
وزارت بهداشت را شوخی
میدانند
و گزارشهای موردی در چین نیز از
سودمندی نسبی آن در برخی موارد
شــدید ابتال به کووید ۱۹-حکایت
دارد .به گفته جهانپــور در صورت
موفقیت این دارو طی ســه هفته به
تولید انبوه میرسد.
از سوی دیگر حســین عرفانی،
رئیس اداره بیماریهای مشــترک
بین انسان و حیوان وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،در واکنش
به گزارش پخششده از رسانه ملی
درباره تولید داروی درمان و کنترل
کرونا توسط یک شرکت داروسازی و
عرضه آن در فروردین یا اردیبهشت
سال آتی بیان کرد :بنده در این رابطه
که دارویی برای درمان یا پیشگیری
از کرونا تولید یا تایید شــده باشد،
اطالعی ندارم .البته باید اشارهکنم
که بنده مسئولی هستم که پیش از
دیگران در این زمینه باخبر میشوم.
من که بایــد باخبر باشــم؛ بیخبر
هستم.
او همچنین گفــت نمیدانم که
شــرکت دارویی مذکور چه ادعایی
در کجا کرده اســت ،اما بهطور کلی
اعالم میکنم تا امروز ،درمان واقعاً
اختصاصی برای مقابلــه با ویروس
کرونا نداشتهایم .آنچه مبنای درمان
ما اســت ،تجارب و آخرین مقاالت
علمی چین و باقی کشــورها است
که در یک کمیته علمی کشــوری
گردآوری میشــود .ایــن کمیته
شــامل متخصصان عالی کشور از
رشــتههای مختلف مرتبط با این
بیماری است .بحث و بررسی مقاالت
در ایــن کمیته ،برآیندگیــری و با
اجماع در قالب دستور عمل کشوری
ابالغ میشود.
در آخر و با توجه به صحبتهای
مسئوالن هنوز راه حلی برای درمان
کرونا پیدا نشده اســت و یادآوری
دوباره این موضوع ضرورت دارد که
در این روزهــا امنترین مکان برای
مصونیت از ویروس خانه است .بهتر
اســت در هفته پایانی سال در خانه
بمانیم و بــه کارهــای عقبافتاده
رســیدگی کنیم .از تجمع و حضور
در نقاط پرجمعیت خودداری کنیم
و توصیههــای بهداشــتی را برای
سالمتی خود و اطرافیانمان جدی
بگیریــم .اگر این مســائل را جدی
بگیریم و به آن عمل کنیم؛ ســفر،
خرید و تفریح میتواند بعد از عبور از
این بحران ادامه داشته باشد.

تفاوت نمیکند .البته هوشياري و پيگيري مناسب آموزشها
و دستورالعملها الزم است .اطالعات صحيح به دست آوريد و
فقط به توصيههاي منابع معتبر مثل وزارت بهداشت و سازمان
بهداشت جهاني يا ساير منابع معتبر توجه کنيد .از پيگيري و
بازنشر اخبار اضطرابزا خودداري ورزید و با گوش دادن فعال و
صحبتهايهمدالنهازنزديکانخودحمايتکنيد.پژوهشها
نشــان دادهاند که صحبت کردن در مورد افکار و احساســات
از شــدت آنها ميکاهد .از نگرانيهاي خــود بگوييد و براي
ديگراننيزشنوندهخوبيباشيد.دربارهتکنيکهايآرامسازي
توجو کنيد و يکــي از آنها ،که براي
( )Relaxationجســ 
شما راحتتر است را روزي چند بار ،بهخصوص هنگام افزايش
اضطراب،انجامدهيد.بهخاطرداشتهباشيددرصورتنيازهمواره
ميتوانيدبهمشاور/روانشناسياروانپزشکمراجعهکنيد.اين
مراجعهميتواندحضوريياغيرحضوريباشد.اميدوارمدرکنار
هماينبحرانراباکمترينخسارتپشتسربگذاريم.

معــاون آمــوزش
متوســطه وزیرآموزش
و پــرورش گفــت:
آموزشهاتا ۲۰فروردین
برنامهریزیشده است
و امکان دارد سال تحصیلی تغییر کند و یک ماه از
تعطیالت تابستانی را به آموزش اختصاص دهیم.
به گزارش ایســنا ،علیرضا کمرئــی ،اظهار کرد:
اکنونکه تعطیلی مدارس به ما تحمیلشده است
باید وضعیتی ایجاد میکردیم کــه دانشآموزان
آسیبنبینندوتاکنوندرمدارسحدود۷۰درصد
محتوایآموزشیآموزشدادهشدهاستو۳۰درصد
باقیماندهازطریقآموزشتلویزیونیاست.اوبابیان
اینکه در فرصت باقیمانده از ســال تحصیلی اگر
مدارسبازشوندامکانمروردروستوسطمعلمانرا
داریم،گفت:درسختترینوبدترینشرایطامکان
داردسالتحصیلیتغییرکندویکماهازتعطیالت
تابستانیرابهآموزشاختصاصدهیم.

 40نفر قربانی مسمومیت الکلی
در خوزستان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور
اهواز با بیان اینکه مسمومیت الکلی در خوزستان
همچنانقربانیمیگیرد،گفت:تعدادجانباختگان
به ۴۰نفررسید.بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،
علی احسان پور بیان کرد :مســمومیت الکلی در
بین تعدادی از افــراد در اهواز به دلیل مصرف الکل
تقلبی رخداده اســت و تاکنون بیــش از ۵۰۰نفر
به بیمارستانهای اســتان مراجعه کرده و تحت
درمانقرارگرفتهاند.فرهادابولنژادیان،سرپرست
دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز نیز اعالم
کرد :نخستین فرد با عارضه مسمومیت الکلی در
خوزستاندرتاریخ ۱۶اسفندبهبیمارستانمراجعه
کرد و تا به امروز تعداد مســمومیت با الکل در این
استان به ۵۰۲نفر رسید .او افزود ۲:نفر از فوتیهای
ناشی از مصرف الکل ســمی مربوط به شهرستان
رامهرمز مابقی مربوط به اهواز بودهاند که یک نفر از
جانباختگان زن و مابقی مرد بودهاند .ابول نژادیان
اظهارکرد:میانگینسنیاینافرادمسموم ۳۴سال
استکهکمسنترینفوتیها ۱۵سالهومسنترین
آنها  ۷۲ساله است .علی بیرانوند معاون دادستان
اهواز نیز در این خصوص گفت :تاکنون  ۱۷نفر در
تشدهاند.
اینزمینهشناساییوبازداش 

کشف  ۲۰هزار لباس پرستاری و
پزشکی در سقز

فرمانــده انتظامی
اســتان کردســتان از
کشــف  ۲۰هزار لباس
پرســتاری و پزشــکی
احتکار شــده توســط
مأمورانانتظامیشهرستانسقزخبرداد.بهگزارش
ایلنا ،سردار علی آزادی گفت :با هماهنگی مراجع
قضایی ،مأموران انتظامی به همراه عوامل تعزیرات
حکومتی و بهداشت به محل موردنظر اعزام و ضمن
بازرسیازمحلموردنظر۲۰هزارلباسیکبارمصرف
پرســتاری و پزشــکی آبیرنگ مخصوص بیمار و
پرسنل بیمارستان کشف شد .او با اشاره به تشکیل
پروندهقضاییدراینرابطهخاطرنشانکرد:مبارزهبا
سوداگرانسالمتشهروندانوشناساییمحتکران
کاالهای اساسی مردم و اخاللگران بازار و شناسایی
محلهایدپوواحتکارکاالبهصورتویژهدردستور
کارانتظامیقراردارد.

افزایش سن معافیت کفالت پدر
یا پدر بزرگ به  ۷۵سالگی

رئیسسازمانوظیفه
عمومی نیروی انتظامی
گفت :بر اســاس ابالغیه
ستادکلنیروهایمسلح
شرط ســنی درمعافیت
کفالتتنهافرزندذکورپدریاتنهانوهذکورپدربزرگ
از  ۷۰به  ۷۵ســالگی افزایش یافت .به گزارش ایرنا،
ســردار تقی مهری افزود :ضوابط و مقررات جدید
معافیت کفالت پــدر یا پدربــزرگ از اول فروردین
سال  ۹۹اجرایی میشود ،بنابراین مشموالنی که از
ابتدایسال ۱۳۹۹ازطریقدفاترخدماتالکترونیک
انتظامی (پلیس )۱۰+درخواســت خــود را ثبت
کنند ،برابر ضوابط جدید یعنی  ۷۵سالگی تمام پدر
یا پدربزرگ به درخواســت آنان رسیدگی میشود.
او ادامه داد :در مواردی کــه پدر یا پدربزرگ به علت
بیمارینیازمندبهمراقبتاست،بدوندرنظرگرفتن
شرطسنیفردنیازمندبهمراقبت،مشمولمیتواند
درخواست خود را از طریق دفاتر پلیس  ۱۰+ثبت و
در صورت تأیید شــورای پزشکی وظیفه عمومی از
خدمتوظیفهعمومیمعافشود.

