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علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا شد

ر  ئیس جمهــو ر
طی حکمی، علیرضا 
معــاون  ئیســی،  ر
بهداشــت و درمــان 
وزارت بهداشــت را به 

عنوان سخنگوی »ســتاد ملی مبارزه با ویروس 
کرونا« منصوب کرد. علیرضا رئیسی است.

در حکم حســن روحانی آمده اســت: »نظر 
به اهمیت ســامت و آرامش روانی مردم و لزوم 
اطاع رسانی شفاف، منسجم، متمرکز و به دور از 
هرگونه حاشیه و ایجاد دغدغه و هراس باجهت 
در مردم و این که صدای واحد نســبت به اخبار، 
اطاعات و شــیوه مدیریت ویروس کرونا شنیده 
شود، جناب عالی را به عنوان سخنگوی ستاد ملی 

مبارزه با ویروس کرونا منصوب می نمایم.«
روحانی افزوده که انتظار دارد رئیسی با حضور 
فعال در رســانه ها و شــبکه های خبری و فضای 
مجازی، از -تشــتت اطاعات و تشــویش افکار 

عمومی- جلوگیری کند.
    

 هزینه آزمون آیلتس 
از ۶میلیون فراتر رفت

سازمان سنجش 
ر  کشــو مــوزش  آ
به عنوان نهــاد ناظر 
برگزاری آزمون های 
بین المللی، نرخ جدید 

ثبت نام آزمون آیلتــس را به مبلــغ ۶میلیون و 
۱۵۱هزار و ۴۰تومان محاسبه و به مراکز برگزاری 
آزمون، اباغ کرد. به گزارش مهر، سازمان سنجش 
تنها مرجــع صادرکننده مجــوز فعالیت جهت 
برگزاری آزمون های بین المللی در ایران اســت 
و فعالیت مراکزی که از این ســازمان مجوز اخذ 
نکرده اند فاقد اعتبار و غیرقانونی است. تاکنون ۹ 
مرکز خصوصی مجوز برگزاری آزمون IELTS را 

از سازمان سنجش دریافت کرده اند.
وجه واریزی از سوی داوطلبان جهت ثبت نام در 
آزمون آیلتس، به صورت علی الحساب بوده، و این 
بدان معناست که چنانچه قبل از برگزاری آزمون 
تغییر قابل اعتنایی )افزایش یا کاهش( در نرخ ارز از 
سوی بانک مرکزی و سایر شاخص های اقتصادی 
اعام شــود، مابه التفاوت نرخ قطعــی ثبت نام از 

داوطلبان اخذ و یا به آنان عودت داده می شود.
    

فرمانده انتظامی پایتخت:
 ۶ هزار خودرو  را  جریمه  

ماسک کردیم
فرمانــده انتظامی 
پایتخــت از اعمــال 
قانون ۶هزار خودرو که 
راننده یا سرنشینان آن 
ماسک نزده بودند خبر 

داد. به گزارش فارس سردار حسین رحیمی اظهار 
کرد: تا این لحظه به ۳۶۳هزار نفر که ماسک نزده 

بودند تذکر دادیم. 
او همچنین از بازدید بیــش از ۲۴هزار واحد 
صنفی توســط پلیس اماکن خبــر داد و گفت: 
7۱۰واحد صنفــی که ضوابط اباغــی را رعایت 
نمی کردنــد اخطار پلمــپ را دریافــت کرده و 

۱۳۹واحد نیز  پلمپ شدند.
از سوی دیگر، پلیس ایران از روز گذشته برای 
ارائه تذکر به شهروندان فاقد ماسک گشت ویژه ای 

به راه انداخته است. 
بنابر اعــام پلیس این گشــت تحت عنوان 
»طرح مشترک امنیت ســامت محور« برای 
مقابله جدی با کرونا به راه افتاده است. عاوه بر 
مأموران نیروی انتظامی، واحدهایی از اداره کل 
تعزیرات، وزارت بهداشــت و صنوف نیز در این 

گشت مشارکت دارند.
    

شارمین میمندی نژاد آزاد شد
موســـــــــس 
مــام  »جمعیــت ا
علی« پــس از ۱۲۹ 
روز بازداشــت، بــه 
قیــد وثیقــه آزاد 

شد.شارمین میمندی نژاد اول تیر ماه و پس از 
تفتیش دفتر این جمعیت، در خانه اش بازداشت 
شده بود. دو عضو دیگر این موسسه خیریه که 
هم زمان با او او بازداشت شده بودند، مدتی قبل 

آزاد شده اند.
جمعیت امام علی یک تشکل غیردولتی است 
که از سال ۱۳7۸ در عرصه کمک رسانی به گروه ها و  
قشرهای آسیب پذیرفعالیت می کند. روابط عمومی 
این جمعیت گفته که بازاداشت اعضایش با شکایت 

»قرارگاه ثاراهلل« انجام شد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

چند روز پیش خبر خودکشــی سه 
نوجوان و جوان ۱۵ ،۱۶ و ۲۲ ســاله در 
نیشابور رسانه ای شد. در رابطه با مرگ 
این ســه جوان گمانه هــای زیادی زده 
شد از شــرکت در چالش مومو تا ارتباط 
داشتن این سه خودکشی به هم که در 
نهایت تمام حــرف و حدیث ها تکذیب 
شــد. پس از آن بود که علیرضا قامتی، 
فرماندار شهرستان نیشابور ضمن تأیید 
اخبار منتشر شده مبنی بر خودکشی سه 
نوجوان و جوان در این شهرستان عنوان 
کرد: پس از وقوع ایــن حوادث در مدت 
۲۴ ســاعت این موضوع توسط امنیت 
اجتماعی و مجموعه مدیریت شهرستان 
بررسی و مشخص شــد که هر سه مورد 
خودکشی به دلیل اختافات خانوادگی 
به وقوع پیوسته است. اگر کمی به عقب 
برگردیم حتماً دختران جوانی که پیش 
از خودکشی از روی پل عابر پیاده از خود 
فیلم گرفته و در شــبکه های اجتماعی 
منتشــر کرده بودند، یا خودکشی های 
عجیب چند تن از دانش آموزان در همان 
روزها را به یاد می آوریم.  چند هفته پیش 
هم خودکشی پسرک جنوبی به خاطر 
نداشــتن تلفن همراه هوشمند و عقب 
افتــادن از همکاســی هایش هنوز به 
روشنی در ذهنمان مانده است. در مورد 
خودکشی های جوانان مثال های زیادی 
می شود زد که یادآوری تمام آن ها در این 

گزارش نمی گنجد. با این حال موضوعی 
که در این گزارش به آن پرداخته می شود 
این است که چرا در سال ها و ماه های اخیر 
آمار خودکشی در جوانان و نوجوانان تا این 

اندازه باال رفته است. 
سیر صعودی و نگران کننده 

خودکشی در ایران 
آمارهای مســئوالن از خودکشــی 
در ایران ترســناک شده اســت. اخیراً، 
محمدمهدی تندگویــان، معاون امور 
جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشــاره 
به رتبه ایران در خودکشــی از افزایش 
خودکشی در کشــور خبر داد و افزود: 
آن طور که به نظر می رســد، خودکشی 
در کشــور بــا ضریب روبه رشــدی در 
حال افزایش اســت و طبق آمار منتشر 
شده عمده آن ها بین ســنین ۱۵ تا ۳۵ 
سال رخ می دهد، اما امســال ما شاهد 
خودکشــی های نوجوانان زیر ۱۵ سال 

هم بودیم که جای تأسف دارد.
تندگویــان درخصــوص علــت 
عمده خودکشــی گفت: به اعتقاد من 
بخش زیادی از خودکشــی ها به اوضاع 
اقتصادی کشور و موضوع معیشتی مردم 
بازمی گردد و از آنجایی که نوجوانان هم 
در فضای مجازی حضور پررنگی دارند 
و حداقل برای شــرکت در کاس های 
آنایــن باید گوشــی و تبلت داشــته 
باشــند، مدل زندگی خود را با دیگران و 
همساالن مقایســه می کنند و وقتی به 
این کمبود برسند که چرا مانند دیگران 
زندگی نمی کنند ممکن است دست به 
خودکشی بزنند که این یکی از آفت های 

فضای مجازی است.
معاون امور جوانــان وزارت ورزش 
و جوانان تصریح کرد: عــدم نظارت بر 
موضوعــات اجتماعــی و اخاقی بین 
خانواده ها یکی دیگر از کمبودهایی است 
که در جامعه وجود دارد که این موضوع 
پیوند قوی با عدم حضــور مددکاران در 

بین خانواده ها دارد.
استقبال جوانان از خودکشی 

چندی پیــش خبرگــزاری برنا با 
توجه آمارهای پزشکی قانونی و وزارت 
بهداشت گفته بود در ســال ۹7 میزان 
خودکشی نوجوانان در ایران ۲۰ درصد 
بوده است. این رقمی بسیار نگران کننده 
است. در گزارش هم چنین آمده است: 
بیشــتر جوانانی که دســت به این کار 
می زنند در سطح تحصیات ابتدایی و 
راهنمایی هستند و خودکشی در میان 
دانش آموختگان لیسانس و باال تر کمتر 

رواج دارد.
مجیــد ابهــری، رفتارشــناس و 

آسیب شناس اجتماعی، درباره دالیل 
خودکشــی در میان نوجــوان به موارد 
عدیده ای اشــاره کرده اســت. به گفته 
او بیماری ها و اختال هــای مربوط به 
بهداشــت روان، اضطراب و افسردگی، 
متغیرهای ژنتیکی، بحران بلوغ، تغییرات 
هورمونی، بیماری های جسمی و دردهای 
مزمن، ضعــف عزت نفس، احســاس 
ناامیدی و ناتوانی، فقــدان و یا بحران در 
هویت و شناخت خود، آشفتگی در هویت 

جنسی، کنترل تکانه ای ضعیف.
از نظر او بسیاری عوامل دیگر نیز در 
تقویت انگیزه خودکشــی در نوجوانان 
مؤثرند. ازجمله: ســطح باالی استرس 
و فشــار برای موفقیت، ترس از تحقیر، 
خودبینی، انعطاف ناپذیری، درک ناپخته 
از مرگ، گرایش بــه عرفان های کاذب، 
فقدان مهارت های سازگاری و تاب آوری 
برای حل مسئله، تصمیم گیری، کنترل 
خشــم، حل تعارض، همچنین وجود 
پیشینه خانوادگی در زمینه خودکشی.«
خودکشی با مسمومیت دارویی 

یکــی از راه هــای خودکشــی که 
به تازگی طرفداران زیــادی پیدا کرده، 
خودکشی از طرق مسمومیت دارویی 
اســت. در بسیاری از شــهرهای غربی 
کشور خودکشــی در ســنین پایین و 
با استفاده از قرص برنج سال هاست که 
باب شده و جوانان زیادی بر اثر خوردن 
این قرص شیمیایی به زندگی خود پایان 
داده اند. نکته قابل تأمل در این رابطه این 
است که بسیاری از بیمارستان های این 
مناطق با وجود تعداد باالی خودکشی 
حتی آزمایشگاه های سم شناسی ندارند 
تا بتواننــد به افراد کمک کننــد. با این 
حال چندی پیش خبرگزاری ایسنا در 
گزارشی از باال رفتن آمار استفاده از دارو 

برای خودکشی خبر داده است. 
دکتر یســنا به منش، رئیس گروه 
تجویز و مصرف منطقی و اطاع رسانی 
فرآورده های ســامت ســازمان غذا و 
دارو بیان کرد: با توجه به آمار منتشــر 
شده از سوی ســازمان پزشکی قانونی 
کشــور درخصوص مرگ ومیر ناشی از 
مســمومیت با داروها، شاهدیم که طی 
هشت سال اخیر رفته رفته تعداد موارد 
مرگ ناشی از مسمومیت های دارویی 
در حال افزایش بوده است. بر اساس اعام 
سازمان پزشکی قانونی کشور، متأسفانه 
متادون که یک داروی مسکن مخدر است 
و در درمان اعتیاد به مواد مخدر تجویز 
می شود، به دلیل اقبالی که افراد معتاد به 

مصرف آن دارند، قاچاق شده و درنتیجه 
مصرف بدون تجویز پزشک و یا مصرف 
بیش از حد درمانــی و یا مصرف اتفاقی 
شربت آن توســط کودکان، به تنهایی 
دلیل مسمومیت و مرگ ۱۶۰۱ نفر در 
سال ۱۳۹۸ و 7۳۰ نفر در پنج ماه نخست 

سال ۱۳۹۹ بوده است.
بنا بر گفته های او ترامادول نیز جزو 
داروهای مسکن مخدر محسوب شده 
و برای کنترل دردهای شدید استفاده 
می شود که این دارو هم  مورد سوءمصرف 
قرار می گیرد و بر اســاس آمار سازمان 
پزشک قانونی ســوءمصرف ترامادول، 
منجر به مرگ ۲۶۹ نفر در سال ۱۳۹۸ و 
۸۹ نفر در پنج ماه اول سال ۱۳۹۹ شده 
است. مســمومیت با بقیه داروها علت 
مرگ ۵۰۶ نفر در ســال ۱۳۹۸ و مرگ 
۲۴۳ نفــر در پنج ماه اول ســال ۱۳۹۹ 

بوده است.
رئیــس گــروه تجویــز و مصرف 
منطقی و اطاع رســانی فرآورده های 
سامت سازمان غذا و دارو گفت: به طور 
کلی مســمومیت های دارویی، اعم از 
مسمومیت با متادون، ترامادول و بقیه 
داروها از دیگر دســته های درمانی، در 
سال گذشــته، منجر به مرگ دو هزار و 
۳7۶ نفر شده و در پنج ماه نخست سال 
جاری، منجر به مرگ یک هزار و ۶۲ نفر 
شده است. مرگ ناشــی از مسمومیت 
دارویی در کشــور ما، بعد از مرگ ناشی 
از مسمومیت و ســوءمصرف مواد و با در 
اختیار داشــتن  ۲۸ تا ۳۱ درصد از کل 
موارد مرگ ومیر در ایــن حوزه در رتبه 

دوم  قرار دارد.
80 درصد از مسمومیت های 

دارویی تعمدی است
به منش در ادامه خاطرنشان می کند 
که شیوع مسمومیت دارویی در شهرهای 
ایران متفاوت اســت. بر این اســاس در 
بیمارستان های شــهرهای مازندران، 
گیان، گلستان و اســفراین مراجعات 
مسمومیت های دارویی، درصد باالتری 
را نسبت به دیگر مسمومیت ها به خود 
اختصاص داده است و بین ۵۰ تا 77 درصد 
از کل مراجعات مســمومیت را به خود 
اختصاص می دهند. این در حالی است که 
بیشترین تعداد مراجعه مسمومیت های 
دارویی در بیمارستان های لقمان حکیم 
که زیر نظر دانشگاه شهید بهشتی تهران 
اســت، با شــش هزار و ۹۴۰ مراجعه 
مســمومیت دارویی و ســپس مشهد، 
گیان، مازنــدران، آذربایجان غربی، به 

ترتیب بین پنج هزار و  ۳۳۴ تا چهار هزار و 
۱۳۹ مراجعه مسمومیت دارویی در سال 

۱۳۹۸ بوده است.
او همچنین با ارائه یک سری آمار پرده 
از تعمدی بودن برخی مسمومیت های 
دارویی برداشته است. به گفته او گرچه 
تنها ۴۸ درصد از کل مســمومیت های 
مراجعه شــده به بیمارستان ها در سال 
گذشته، علت تعمدی دارد، اما در مورد 
مســمومیت های دارویــی نزدیک به 
۸۰ درصــد از موارد تعمــدی و با هدف 
خودکشی اتفاق می افتد. این در حالی 
است که مســمومیت های دارویی در 
کودکان با شیوع کمتر از چهار درصد و 
اغلب به صورت اتفاقی و در اثر کنجکاوی 

کودک و یا اشتباه والدین رخ می دهد.
در رأس داروهایــی کــه منجر به 
مسمومیت دارویی می شوند؛ اما داروهای 
اعصاب و روان اســت. در بزرگســاالن 
داروهای مؤثــر در بیماری های اعصاب 
و روان خصوصاً داروهــای آرام بخش، 
ضدافســردگی و ضد جنون و ســپس 
مسکن های غیرمخدر، عهده دار نزدیک 
به 7۰ درصد از موارد مسمومیت دارویی 
هستند.   در آخر اینکه زندگی کردن در 
این روزها برای هیچ کــدام از ما راحت 
نیست و این شــرایط بار مضاعفی روی 
دوش جوانان گذاشته است. قیمت های 
نجومی و عجیب وغریب خانه، مایحتاج 
اصلی زندگی و ... باعث شــده تا جوان 
بیش از همیشه در گرفتاری های زندگی 
دســت و پا بزنند. همین امــر منجر به 
ناامیدی و تصمیمات ناگهانی برای پایان 
دادن به زندگی می شــود. بهتر اســت 
مســئولین جامعه برای بهبود وضعیت 
جوانان راهکارهایی بیاندیشند تا بیش از 
این شاهد سیر صعودی خودکشی به ویژه 

در جوانان و نوجوانان نباشیم. 

یک مقام سازمان غذاودارو از افزایش 80 درصدی مسمومیت های دارویی تعمدی خبر داد؛

افزایش خودکشی با ضریب روبه رشد در کشور

خبر

سخنگوی وزارت بهداشت در یک کنفرانس 
خبری آنایــن، از برگزاری مراســم هزار نفری 
در ورزشــگاه مشهد ابراز تاســف و تعجب کرد و 
آن را جنایت خواند. سیما ســادات الری گفت: 
»علی رغم پیگیری های صــورت گرفته برای آن 
که بدانیم چه کسی مجوز این کار را صادر کرده، 
همه اظهار بی اطاعی کردند.« وی افزود که این 
کار در شرایطی که همه دنیال کنترل بیماری و 
محدودیت های بیشــتر هستند »یک جنایت« 

است.
فقط می توانم بگویم که  متأسفم

یک عضو ستاد ملی مقابله با کرونا نیز با اشاره به 
برگزاری جشن و تجمع در مشهد گفت: از مردم و 
مسئولین تعجب می کنم که بعد از این همه مدت 
چرا اجازه می دهند چنین اتفاقاتی رخ دهد. فقط 

می توانم بگویم که  متأسفم.
مینو محرز بیان کرد: گویــا برخی هنوز باور 
ندارند که این بیماری به صورت وحشــتناک در 
کشور زیاد شــده اســت و نباید اجازه برگزاری 
تجمعات را داد.  کســانی که چنین تجمعی را در 
مشهد ایجاد کردند مسئول هستند و باید پاسخگو 

باشند.
از سوی دیگر، بتول گندومی عضو شورای شهر 
مشهد در همین رابطه گفت که این مراسم مجوز 

نداشته و خودسرانه برگزار شده است.

یادآور می شود که روز دوشنبه پنجم آبان، به 
مناسبت »آغاز امامت حضرت مهدی« جشنی با 
حضور هزاران نفر در »ورزشگاه امام رضا« در مشهد 
برگزار شد که فرمانداری و ستاد مقابله با کرونا در 
شهر از صدور مجوز برای آن ابراز بی اطاعی کردند. 
شهردار مشهد نیز از مسئله برائت جست و استفاده 
از لوگوی شــهرداری در تبلیغات این جشــن را 

»سوءاستفاده« خواند. 
 به کشته های 300 تایی 
در روز عادت کرده ایم

آمارهــای ابتــا و جان باختــگان کووید-
۱۹همچنان باالست. بر اساس گفته های وزارت 
بهداشت از روز دوشنبه تا ظهر سه شنبه ۶هزار و 
۹۶۸بیمار جدید مبتابه کووید-۱۹ در کشــور 
شناسایی شــد و مجموع بیماران کووید-۱۹ در 
کشور به ۵۸۱هزار و ۸۲۴نفر رسید. در طول زمان 
ذکرشده، ۳۴۶بیمار کووید- ۱۹نیز جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری را 

به ۳۳هزار و ۲۹۹نفر رساندند.
پزشــکان و مســئوالن حوزه بهداشت بارها 
هشــدار داده اند که عادی شــدن این بیماری 
می تواند خطرناک باشد و حاال باگذشت بیش از 
۹ ماه، کرونا برای بسیاری آن طور که باید جدی 
گرفته نمی شــود، به گفته رئیــس بخش پیوند 
بیمارستان امام خمینی )ره( تعداد مرگ های باال 

در یک روز هم برای مردم عادی شده است.  علی 
جعفریان گفت: به نظر می آید حساســیت همه 
نسبت به مرگ ومیر ناشی از کرونا کاهش یافته و به 
یک اتفاق روزمره بدل شده است. گویا مرگ های 
۳۰۰ تایی در روز عادی شده است و دیگر عجیب 
نیست درحالی که نباید عادی شــود.  وی با بیان 
اینکه در این شــرایط کادر درمانی هم فرسوده 
می شود، گفت: اگر بحران یک هفته یا ۱۰ روز باشد، 
قابل حل اســت اما وقتی دو سال طول می کشد، 
دیگر افراد نمی توانند مانند روز اول انرژی بگذارند. 
خستگی فیزیکی، جسمی، روانی، از دست دادن 
عزیزان و... همه افراد و کادر درمان را خسته می کند. 
کادر بهداشــت و درمان که نمی توانند دورکاری 
کنند، باید سرکارشــان حضورداشته باشند، اما 

کسانی که می توانند دورکاری نمی کنند.
 خطر فرسودگی تجهیزات 

با طوالنی شدن کرونا
رضا جلیلی خشنود، رئیس بیمارستان شهدای 
تجریش نیز از باال رفتن تعداد بیمــاران به ویژه 
جوانان خبر داده اســت. به گفته او در پیک های 
جدید جوانان بیشتر درگیر می شوند. او همچنین 
اعام کرد: در چند روز اخیر هم میزان ورودی های 
بیمارستان افزایش پیداکرده و هم میزان میرایی 
و درگیری های ریوی بیماران بیشتر از قبل شده 
است. قبًا بیشــتر مراجعه کنندگان که بیماری 

در آن ها شــدت می گرفت باالی ۶۵ سال بودند 
که عمدتاً دارای بیماری هــای زمینه ای بودند، 
اما اآلن در تمام رده های ســنی شــاهد ورودی 
بیماران به بیمارستان هستیم. جلیلی خشنود 
با اشاره به وضعیت تجهیزات بیمارستانی افزود: 
وزارت بهداشــت و ســتاد کرونا به هر طریق که 
شده تجهیزات فردی و امکانات بیمارستانی را به 
ما رساندند تا با کمبود مواجه نشویم، اما باالخره 
تمام این ها یک ظرفیتی دارد و اگر تعداد بیماران 
از یک حــدی فراتر برود، قطعاً بیمارســتان ها با 
کمبود تجهیزات و فرسودگی مواجه خواهند شد، 
امیدواریم که مردم با رعایت پروتکل ها در کنترل 

این بیماری به کادر درمان کمک کنند.
20برابر شدن آمار فوتی ها در تهران

دو روز پیش عضو شورای شهر تهران از افزایش 
۱۵تا ۲۰برابری فوتی های ناشی از کرونا در پایتخت 
در هفته های اخیر نسبت به اردیبهشت خبر داد و 
گفت: در حال حاضر عاوه بر موضوع کرونا معضل 

آلودگی هوا نیز  دردسرساز شده و هر دو این مشکل 
ریه شهروندان را نشانه گرفته است و این مسئله 
به ویژه برای افــرادی که گرفتــار بیماری های 

زمینه ای هستند حادتر است. 
محمود میرلوحی ادامــه داد:  در حال حاضر 
تعداد فوتی های ناشی از کرونا در پایتخت به ۱۵۰و 
۱۶۰نفر رسیده و نسبت به اردیبهشت سال جاری 
که تعداد فوتی ها به دلیل کرونا حداکثر ۹نفر بود 
۱۵تا ۲۰برابر شده است که برخی از کارشناسان 
معتقدند ارتباط آلودگی هــوا و کرونا با یکدیگر 

می تواند از دالیل افزایش فوتی ها باشد. 
به گفتــه او در حال حاضر بهتریــن راهکار و 
شــاید بتوان گفت، تنها راه حــل جهت مقابله با 
کرونا و آلودگی هوا در خانه ماندن و عدم سفرهای 
درون شــهری و برون شهری اســت. شهرداری 
برنامه هایی که در حال حاضر اجرا می کند مشابه 
ماه اردیبهشت است و مردم نیز باید هر چه بیشتر 

در رعایت فاصله اجتماعی دقت کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت:

 برگزاری مراسم هزار نفری در مشهد جنایت بود

معاون امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان: خودکشی 

در کشور با ضریب روبه 
رشدی در حال افزایش 

است و طبق آمار منتشر 
شده عمده آن ها بین 

سنین ۱۵ تا 3۵ سال رخ 
می دهد، اما امسال ما شاهد 

خودکشی های نوجوانان 
زیر ۱۵ سال هم بودیم که 

جای تأسف دارد

48 درصد از کل 
مسمومیت های مراجعه 
شده به بیمارستان ها در 

سال گذشته، تعمدی 
بوده است، اما در مورد 

مسمومیت های دارویی 
نزدیک به 80 درصد از 

موارد، تعمدی و با هدف 
خودکشی اتفاق می افتد
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