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احتمال اختصاص یک ماه از 
تعطیالت تابستانی به آموزش

معــاون آمــوزش 
متوســطه وزیرآموزش 
و پــرورش گفــت: 
آموزش ها تا ۲۰ فروردین 
برنامه ریزی  شده 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: 
اکنون که تعطیلی مدارس به ما تحمیل شده است 
باید وضعیتی ایجاد می کردیم کــه دانش آموزان 
آسیب نبینند و تاکنون در مدارس حدود ۷۰درصد 
محتوای آموزشی آموزش داده  شده است و ۳۰درصد 
باقی مانده از طریق آموزش تلویزیونی است. او با بیان 
اینکه در فرصت باقی مانده از ســال تحصیلی اگر 
مدارس باز شوند امکان مرور دروس توسط معلمان را 
داریم، گفت: در سخت ترین و بدترین شرایط امکان 
دارد سال تحصیلی تغییر کند و یک ماه از تعطیالت 

تابستانی را به آموزش اختصاص دهیم.
    

40 نفر قربانی مسمومیت الکلی 
در خوزستان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز با بیان اینکه مسمومیت الکلی در خوزستان 
همچنان قربانی می گیرد، گفت: تعداد جان باختگان 
به ۴۰ نفر رسید. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
علی احسان پور بیان کرد: مســمومیت الکلی در 
بین تعدادی از افــراد در اهواز به دلیل مصرف الکل 
تقلبی رخ  داده اســت و تاکنون بیــش از ۵۰۰ نفر 
به بیمارستان های اســتان مراجعه کرده و تحت 
درمان قرارگرفته اند. فرهاد ابول نژادیان، سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیز اعالم 
کرد: نخستین فرد با عارضه مسمومیت الکلی در 
خوزستان در تاریخ ۱۶ اسفند به بیمارستان مراجعه 
کرد و تا به امروز تعداد مســمومیت با الکل در این 
استان به ۵۰۲ نفر رسید. او افزود: ۲ نفر از فوتی های 
ناشی از مصرف الکل ســمی مربوط به شهرستان 
رامهرمز مابقی مربوط به اهواز بوده اند که یک نفر از 
جان باختگان زن و مابقی مرد بوده اند. ابول نژادیان 
اظهار کرد: میانگین سنی این افراد مسموم ۳۴ سال 
است که کم سن ترین فوتی ها ۱۵ ساله و مسن ترین 
آن ها ۷۲ ساله است. علی بیرانوند معاون دادستان 
اهواز نیز در این خصوص گفت: تاکنون ۱۷ نفر در 

این زمینه شناسایی و بازداشت  شده اند.
    

کشف ۲۰ هزار لباس پرستاری و 
پزشکی در سقز

فرمانــده انتظامی 
اســتان کردســتان از 
کشــف ۲۰ هزار لباس 
پرســتاری و پزشــکی 
احتکار شــده توســط 

مأموران انتظامی شهرستان سقز خبر داد. به گزارش 
ایلنا، سردار علی آزادی  گفت: با هماهنگی مراجع 
قضایی، مأموران انتظامی به همراه عوامل تعزیرات 
حکومتی و بهداشت به محل موردنظر اعزام و ضمن 
بازرسی از محل موردنظر ۲۰ هزار لباس یک بارمصرف 
پرســتاری و پزشــکی آبی رنگ مخصوص بیمار و 
پرسنل بیمارستان کشف شد. او با اشاره به تشکیل 
پرونده قضایی در این رابطه خاطرنشان کرد: مبارزه با 
سوداگران سالمت شهروندان و شناسایی محتکران 
کاالهای اساسی مردم و اخاللگران بازار و شناسایی 
محل های دپو و احتکار کاال به صورت ویژه در دستور 

کار انتظامی قرار دارد.
    

افزایش سن معافیت کفالت پدر 
یا پدر بزرگ به ۷۵ سالگی

رئیس سازمان وظیفه 
عمومی نیروی انتظامی 
گفت: بر اســاس ابالغیه 
ستاد کل نیروهای مسلح 
شرط ســنی درمعافیت 

کفالت تنها فرزند ذکور پدر یا تنها نوه ذکور پدربزرگ 
از ۷۰ به ۷۵ ســالگی افزایش یافت. به گزارش ایرنا، 
ســردار تقی مهری افزود: ضوابط و مقررات جدید 
معافیت کفالت پــدر یا پدربــزرگ از اول فروردین 
سال ۹۹ اجرایی می شود، بنابراین مشموالنی که از 
ابتدای سال ۱۳۹۹ از طریق دفاتر خدمات الکترونیک 
انتظامی )پلیس+۱۰( درخواســت خــود را ثبت 
کنند، برابر ضوابط جدید یعنی ۷۵ سالگی تمام پدر 
یا پدربزرگ به درخواســت آنان رسیدگی می شود. 
او ادامه داد: در مواردی کــه پدر یا پدربزرگ به علت 
بیماری نیازمند به مراقبت است، بدون در نظر گرفتن 
شرط سنی فرد نیازمند به مراقبت، مشمول می تواند 
درخواست خود را از طریق دفاتر پلیس +۱۰ ثبت و 
در صورت تأیید شــورای پزشکی وظیفه عمومی از 

خدمت وظیفه عمومی معاف شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

در خانه بمانید! این دستور اکید 
پزشکان و مسئوالن حوزه بهداشت 
در روزهای شــیوع ویــروس کرونا 
اســت. توصیه ای که می تواند جان 

شما و نزدیکانتان را نجات دهد. 
درســت اســت که در روزهای 
نزدیک نوروز در خانــه ماندن یکی 
از دشــوارترین کارهاست آن  هم به 
مدت نامعلوم اما فعاًل خانه نشــینی 
می تواند بهترین راه برای پیشگیری 
از کرونا و مبتال نشدن به کووید-۱۹ 
باشــد. ویروس کرونا با شــتاب در 
حال فتح کردن تمام جهان است و 
تا امروز بیشتر از ۱۰۰ کشور به این 
ویروس آلوده  شــده اند و هر روز بر 

تعداد جانباختگان افزوده می شود.
در ایــران تجهیــزات الزم برای 
پیشگیری از این ویروس کم است. 
از ماســک و دســتکش گرفتــه تا 
لباس هــای مخصوص پزشــکان و 
بیماران؛ تمام کشور بسیج شده اند 
تا این ویروس را از بیــن ببرند و در 
این میان تلفات کادر پزشــکی هم 

چشم گیر و قابل توجه بوده است.
هفته گذشته سخنگوی وزارت 
بهداشت از پیک بیماری خبر داده 
و گفته بود هفته ســختی پیش رو 
داریم. اما ایــن دوران پیک بیماری 
همچنان ادامه دارد و گفته می شود 
تا ۳ هفته آینده بر شــمار بیماران 
افزوده خواهد شد. به گفته مسئولین 
و پزشــکان زنجیره انتقال ویروس 
نه تنها کاهش نداشــته، بلکه شیوع 
این ویروس بین مردم بیشــتر هم 

شده است. 
کرونا همچنان می تــازد و انگار 
قرار نیســت، برخی از افــراد آن را 
جدی بگیرنــد. به طوری که اکنون 
بزرگ تریــن چالش مقابلــه با این 
ویروس همکاری مردم است که باید 
چند وقتی در خانه هایشان بمانند. 

سفرهای بی موقع و بدون فکر گروه 
زیادی از هم وطنان باعث چرخش 
بیشتر ویروس در سطح کشور شده 
و حاال استان های شمالی به یکی از 
نگرانی های اصلی و کانون شــیوع 
کرونا تبدیــل  شــده اند و تمام این 
ســختی ها پیامد در خانه نماندن و 

جدی نگرفتن این ویروس است.
بایــد بدانیم که کرونــا ویروس 
جدید ترس ندارد، اما سرعت انتشار 
باالیی داشــته و به شــدت مسری 
است. بنابراین کافی است که یک بار 
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 
به ضرورت، از سفرهای درون شهری 
و برون شــهری پرهیــز کــرده و 
مراودات، مهمانی ها و مجالس  را به 

تعویق بیندازید.
کرونا همچنان می تازد

آمار مبتالیــان و فوتی ها هر روز 
باالتر می رود. حاال، با گذشــته سه 
هفته از شــیوع ویــروس کرونا در 
ایران آخرین آماری که ظهر دیروز 
منتشر شد از ابتالی بیش از ۹هزار 
نفر و مرگ ۳۵۴ نفــر خبر می دهد. 
این در حالی اســت که برخی منابع 
غیررسمی از بیمارســتان ها تعداد 
اعالم شده توسط وزارت بهداشت را 
شــوخی می دانند و معتقدند تعداد 
بیماران و فوتی ها بسیار باالتر از این 

ارقام است. 
اســتان های تهران و مازندران 
همچنان در صدر استان های درگیر 
با این بیماری هستند و به گفته رضا 
شیران خراســانی، نماینده مشهد، 
این شهر هم وضعیت مطلوبی ندارد 
و ظرفیت بیمارستان ها تکمیل شده 
اســت. همچنین با توجه به اینکه 
باید شــرایط خاصی را برای تدفین 
افراد جان باخته بــه دلیل بیماری 
کرونا رعایت کــرد، معاون فرهنگی 

و تبلیغی حوزه های علمیه خواهران 
از داوطلب شدن افرادی برای کمک 
به شست وشــوی و تیمم اموات در 
اســتان های قم، گیالن و مازندران 

خبر داده است. 
بااین حال پزشــکان می گویند 
دوره اپیدمی این بیماری ۲ ماه 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 می آید. به گفتــه برخی 
پزشــکان در حال حاضر دیگر کار 
از کار گذشــته و قرنطینــه کردن 
نمی تواند راهگشا باشد چراکه دیگر 
ویروس در تمام کشور پخش  شده و 
قرنطینه شهرهای آلوده کاری عبث 
اســت بنابراین در چنین شرایطی 
منطقی تریــن کار قرنطینه خانگی 

است.
اطالع رسانی درست از تکذیب 

کارسازتر است
در گیالن هم شرایط آن قدر که 
باید خوب نیســت و با تمام اخبار و 
اطالع رسانی ها انگار مردم ترسی از 
کرونا ندارند. شواهد نشان می دهد 
مبارزه با این ویروس از سوی مردم 
هنوز آن طور که الزم اســت صورت 
نگرفته. نمونه بــارز آن را می توان 
در کلیپ هایــی که از بــازار برخی 
شــهرهای این اســتان در فضای 
مجازی پخش شــده، 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 بیمارســتان های این 
استان هستیم. همچنین تعدادی از 
نمایندگان گیالن در مجلس شورای 
اســالمی از رئیس مجلس و شخص 

وزیر بهداشت طی نامه ای خواستار 
قرنطینــه این اســتان و همچنین 
مجهز شدن بیمارستان های 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 
تام االختیار وزیر بهداشت در مقابله 
با کرونا در گیالن گفت تنها اســتان 
گیالن ۲۰۰ مورد فوتی داشته است 
و این خبر به صورت گسترده در همه 
رسانه ها پخش شد. البته این تعداد 
کشته با آمارهای غیررسمی بیشتر 

جور درمی آمــد؛ حاال با گذشــت 
چند روز او حرفش را تکذیب کرده 
و گفته اســت تعــداد مبتالیان به 
کرونا را اعالم کرده است. بااین حال 
ســؤالی که پیش می آید این است 
که تنها با ۲۰۰ نفــر مبتال ظرفیت 
بیمارستان های گیالن و بیمارستان 

صحرایی پرشده است؟
او همچنیــن تأکید کــرده که 
رســانه ها در درج آمار و ارقام دقت 
کنند تا در اعالم آمارها اشــتباهی 

صورت نگیرد.
 کشمکش بر سر داروی کرونا  

بین مسئوالن
کوویــد-۱۹ همچنــان قربانی 
می گیرد، اما روزهای گذشته خبری 
در رابطه با دارویی که می تواند کرونا 
را شکست دهد یا دست کم 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 بررسی ها در این 

زمینه خبر داد.
او  در پاســخ به برخــی مطالب 
منتشر شده در فضای مجازی مبنی 
بر تجویز نوعی داروی تنظیم کننده 
سیستم ایمنی بدن به نام »اکتمرا« 
در بیماران مبتال بــه کرونا در یکی 
از بیمارستان های اصفهان و بهبود 
نســبی عالئم بیمار در گرافی های 
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 این که این دارو ظرف 
۲۴ ساعت 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 

و گزارش های 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 می رسد.
از سوی دیگر حســین عرفانی، 
رئیس اداره بیماری های مشــترک 
بین انسان و حیوان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، در واکنش 
به گزارش پخش شده 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 اشاره کنم 
که بنده مسئولی هستم که پیش از 
دیگران در این زمینه باخبر می شوم. 
من که بایــد باخبر باشــم؛ بی خبر 

هستم.
او همچنین گفــت نمی دانم که 
شــرکت دارویی مذکور چه ادعایی 
در کجا کرده اســت، اما به طور کلی 
اعالم می کنم تا امروز، درمان واقعاً 
اختصاصی برای مقابلــه با ویروس 
کرونا نداشته ایم. آنچه مبنای درمان 
ما اســت، تجارب و آخرین مقاالت 
علمی چین و باقی کشــورها است 
که در یک کمیته  علمی کشــوری 
گردآوری می شــود. ایــن کمیته 
شــامل متخصصان عالی کشور از 
رشــته های مختلف مرتبط با این 
بیماری است. بحث و بررسی مقاالت 
در ایــن کمیته، برآیندگیــری و با 
اجماع در قالب دستور عمل کشوری 

ابالغ می شود.
در آخر و با توجه به صحبت های 
مسئوالن هنوز راه حلی برای درمان 
کرونا پیدا نشده اســت و یادآوری 
دوباره این موضوع ضرورت دارد که 
در این روزهــا امن ترین مکان برای 
مصونیت از ویروس خانه است. بهتر 
اســت در هفته پایانی سال در خانه 
بمانیم و بــه کارهــای عقب افتاده 
رســیدگی کنیم. از تجمع و حضور 
در نقاط پرجمعیت خودداری کنیم 
و توصیه هــای بهداشــتی را برای 
سالمتی خود و اطرافیانمان جدی 
بگیریــم. اگر این مســائل را جدی 
بگیریم و به آن عمل کنیم؛ ســفر، 
خرید و تفریح می تواند بعد از عبور از 

این بحران ادامه داشته باشد.

ترکتازی کووید-19 و دوران پیک بیماری ادامه دارد 

خانه، دژ مستحکم  مقابله با کرونا

یادداشت

سیداحسان طوسی، روان پزشک

اضطراب ذاتاً مفید اســت و کمک مي کند بــراي مقابله با 
خطرات فعلي و آینده آماده شویم. اما اضطراب بیش ازحد، توان 
تصمیم گیري منطقي و پاسخ مناسب را از ما مي گیرد و ممکن 
است در برابر مشکل، کارهایي بي اثر یا حتي مضر انجام دهیم. 
همچنین ممکن اســت بر کیفیت زندگي اثر گذاشته و خواب 
و خوراک، ارتباط با خانواده و نزدیکان و عملکرد شغلي را نیز با 
اختالل روبه رو کند. از طرفي عالئمي جسمي ایجاد مي کند، مثاًل 
در دوران همه گیري کرونا افراد زیادي بااحساس گرم شدن بدن، 
سنگیني سینه، تعریق یا امثال آن نگران ابتال به بیماري هستند، 
اما در بررسي مشخص مي شود عالئم کامالً نتیجه اضطراب است. 

اگر فردي با این عالئم به روان پزشک مراجعه کند، محتمل ترین 
تشخیص نه اختالالت عمده و اساسي روان پزشکی، بلکه اختالل 
سازگاري خواهد بود و براي چنین شرایطي به ندرت دارو تجویز 
مي شــود، بلکه روش هاي غیردارویی ارجح اســت. پس براي 
پیشگیري یا حل آن باید سازگاري بهتري داشته باشیم و اولین 

قدم پذیرش مشکل است. 
باید بپذیریم که شرایط معمول زندگي ما موقتاً تغییر کرده 
اســت و این دوره نیز چندان کوتاه نیست. در این دوران ممکن 
است غمگین، مضطرب یا حتي عصباني شویم. اقدامات زیر براي 
بهتر زیستن در دوران همه گیري کرونا توصیه مي شود: براي امور 
روزانه، کار، تحصیل، تفریح و استراحت دوباره برنامه ریزي کنید. 
خصوصاً سرگرمي هاي فردي و جمعي تازه اي پیدا کنید. انجام 

کارهاي عقب مانده، خواندن کتاب، دیدن فیلم و سریال و بازي 
)فردي و جمعي( مفید است. براي سرکوب احساسات منفي از 
دخانیات، الکل یا سایر مواد استفاده نکنید. سبک زندگي خود 
را سالم نگه دارید که شامل این موارد است: رژیم غذایي مناسب، 
خواب منظم، فعالیت بدني و حفظ ارتباط با نزدیکانتان در منزل یا 
با تلفن و اینترنت. به گذشته نگاه کنید که در دوران  سخت چطور 

بر مشکالت غلبه کرده اید؟ 
چنین مهارت هایي را در ایــن دوران نیز به کارگیرید. بارش 
اطالعات در ایــن روزها به اضطراب مــا مي افزاید. دقت کنید 
اینکه مثاًل آمار مبتالیان در کشور هزار نفر باشد یا ۵۰  هزار نفر 
بر نحوه مراقبت از خودمان یا دیگران تأثیــری ندارد و در هر دو 
صورت مراقبت هایي که در منزل یا امور روزمره باید انجام دهیم 

تفاوت نمی کند. البته هوشیاري و پیگیري مناسب آموزش ها 
و دستورالعمل ها الزم است. اطالعات صحیح به دست آورید و 
فقط به توصیه هاي منابع معتبر مثل وزارت بهداشت و سازمان 
بهداشت جهاني یا سایر منابع معتبر توجه کنید. از پیگیري و 
بازنشر اخبار اضطراب زا خودداري ورزید و با گوش دادن فعال و 
صحبت هاي همدالنه از نزدیکان خود حمایت کنید. پژوهش ها 
نشــان داده اند که صحبت کردن در مورد افکار و احساســات 
از شــدت آن ها مي کاهد. از نگراني هاي خــود بگویید و براي 
دیگران نیز شنونده خوبي باشید. درباره تکنیک هاي آرام سازي 
)Relaxation( جســت و جو کنید و یکــي از آن ها، که براي 
شما راحت تر است را روزي چند بار، به خصوص هنگام افزایش 
اضطراب، انجام دهید. به خاطر داشته باشید در صورت نیاز همواره 
مي توانید به مشاور/روانشناس یا روان پزشک مراجعه کنید. این 
مراجعه مي تواند حضوري یا غیرحضوري باشد. امیدوارم در کنار 

هم این بحران را با کمترین خسارت پشت سر بگذاریم.

اضطراب مفید است، اما نه در شرایط اپیدمی کرونا

با گذشته سه هفته از شیوع 
ویروس کرونا در ایران 

آخرین آمار از ابتالی بیش 
از 9هزار نفر و مرگ 3۵4 
نفر خبر می دهد. این در 

حالی است که برخی منابع 
غیررسمی از بیمارستان ها 

تعداد اعالم شده توسط 
وزارت بهداشت را شوخی 

می دانند

در حال حاضر دیگر 
قرنطینه کردن نمی تواند 

راهگشا باشد چراکه دیگر 
ویروس در تمام کشور 
پخش شده و قرنطینه 

شهرهای آلوده کاری عبث 
است. در چنین شرایطی 

منطقی ترین کار قرنطینه 
خانگی است
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