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مشکالت اجارهبهای بیضابطه؛ از ناامنی روانی تا افزایش اختالفات خانوادگی

آب بوستانهای جنگلی تهران
احتمال قطع ِ
به دلیل کمآبی

ظرفیتهای زیستمحیطی
منطقه حفاظت شده پلنگ دره قم
افزایش یابد

خانه به دوشان شهر

خطر خشکیدگی درختان پایتخت

رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و
خدمات شهری نسبت به قطع احتمالی آب ِ
بوستانهای جنگلی تهران به دلیل کمآبی ابراز
نگرانی کرد.
به گزارش ایلنا ،مهدی پیرهادی رئیس
کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات
شهری درباره آخرین وضعیت آبی در شهر
تهران با توجه به کمی بارشها اظهار کرد :یکی
از مشکالتی که در سال جاری کشور با آن روبرو
است ،کاهش نزوالت آسمانی است که احتماال
به همین دلیل با موضوع کمبود آب مواجه
خواهیم بود.
او با تاکید بر اینکه هم ه دستگاههای اجرائی
باید نسبت به این مسئله دغدغه داشته باشند،
گفت :هرچند که متاسفانه توجه ویژهای را در
چند ماه گذشته از سوی سازمانها و ارگانها
برای فرهنگسازی و آموزش در زمینه مصرف
آب خیلی ندیدهام .اقداماتی انجام شده اما خیلی
مختصر بوده و رسانه ملی هم باید در این زمینه
اقدام کند.
پیرهادی اضافه کرد :باید قبل از بحران،
پیشگیری از بحران کنیم و در این زمینه باید
نسبت به کاهش مصرف آب اقدام کنیم.
رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و
خدمات شهری شورای شهر تهران با تاکید بر
توجه به مسئله فضای سبز شهری در شرایط کم
آبی گفت :از سوی دیگر آب مورد نیاز فضای
سبز شهر تهران نکته مهمی است که باید به آن
توجه کرد .در برخی از بوستانهای جنگلی با
توجه به کمبود آبی که با آن روبرو خواهیم شد،
وزارت نیرو در نظر ندارد که به این بوستانها آب
دهد و ممکن است به خشکی برخی از درختان
منجر شود.
پیرهادی گفت :تقاضا دارم وزارت نیرو برای
این موضوع حتما یک فکر جدی کند تا منجر به
خشک شدن برخی از درختان در فصل تابستان
نشود.
او با بیان اینکه این مطالبه جدی ما در تهران
است ،گفت :چرا که تهران با این حجم از آلودگی
اگر درختان آن نیز بخواهند دچار خشکی به
دلیل قطعی آب شوند ،اتفاق خیلی بزرگ و
فاجعه است که رخ می دهد .این اقدام ممکن
است شامل حال برخی از بوستانهای جنگلی
شود ،البته که تعامل خیلی خوبی بین شورای
شهر و مجموعه آب و فاضالب وجود دارد و برای
سالهای آینده یکی از اقداماتی که با مجموعه
آب و فاضالب انجام میدهیم ایجاد ظرفیتهایی
در بوستانها و پارکهای جنگلی است که در
سالهای بعد این اتفاق رخ ندهد.
رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و
خدمات شهری شورای شهر تهران گفت :ما تنها
نگران امسال هستیم و در سالهای بعد فکر
میکنم با تعاملی که بین شورای شهر و وزارت
نیرو وجود دارد این موضوع حل شود .کارهای
خوبی در شهرداری تهران بمنظور صرفه جویی
مصرف آب انجام شده اما این یک عزم جدی
میخواهد.
او در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت
آبی در پارک جنگلی چیتگر با توجه به
آتشسوزیهایی که در سال  ۹۹در آن رخ
داد ،گفت :در یک مقطعی قطعی آب صورت
گرفت و چنین موضوعی پیش آمد .از وزارت نیرو
تقاضا دارم آب بوستانهای جنگلی را قطع نکنند.
باید امسال را سپری کنیم تا برای سال بعد و با
تفاهمهایی که در حال انجام هستیم مشکالت
حل شود .امسال به واسطه بارشهایی که
صورت گرفته است همه مردم باید کمک کنند تا
امسال را بتوان سپری کرد.
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به گزارش خبرآنالین ،یک روزهایی بود که آدمها
وقتی طول کوچه را سپری میکردند مجبور بودند
بارها سالم احوالپرسی کنند ،تقریبا ً اهالی کوچه و
محله یکدیگر را میشناختند ،حتی میدانستند آخر
ماه قرار است مثال ً پسر مریم خانم مراسم ازدواج
بگیرد ،یا نوه حاج آقا مرتضی هفته آینده متولد
شود ،چراکه آشنایی از غریبگی بیشتر بود ،دلیل
چنین وضعیتی هم مشخص است ،سال به سال
که میگذشت ساکنان کوچه تغییر نمیکردند،
آدمها گاهی در همان خانهای فوت میشدند که به
دنیا آمده بودند ،اصال ً شماره پالک خانهها معنی
نداشت ،اسم آدمها نشانی خانه بود .با این میزان
از شناخت و آشنایی یک نظم قابل قبول میان
همسایهها برقرار میشد ،نظمی که به تامین امنیت
کوچه و محله کمک میکرد تا آرامش نسبی افراد و
محله حفظ شود.
دراینباره «مصطفی آب روشن» ،جامعه شناس،
میگوید« :بین احساس تعلق خاطر یک فرد نسبت
به محیط زندگی و امنیت در جامعه رابطهی معناداری
وجود دارد ،بهعبارتی زمان سکونت در محل بهطور
معناداری در افزایش و کاهش احساس ناامنی موثر
است ،هر چقدر زمان سکونت یک خانواده در یک
محل بیشتر باشد بهطور قطع احساس تعلق خاطر
نسبت به آن محل بیشتر شده و بدیهی است که
امنیت بیشتر احساس میشود».
هجوم و توالی اجارهنشینی در نظم مدرن
با این وجود آهسته آهسته این قبیل از محلهها
کم شدند و رفت و آمد ساکنان کوچه و خانهها
بیشتر شد ،شاید بخشی از آن بهدلیل امکان تغییر
طبقه اجتماعی باشد که حاصل زندگی مدرن است،
دراینباره «سعید معدنی» ،جامعه شناس میگوید:
«در جامعه مدرن همه چیز درحال تغییر است ،لذا
زندگی هم تغییر میکند؛ بنابراین انسانها براساس
توانایی مالی که دارند مکان زیست خودشان را عوض
میکنند .اصطالحی در جامعه شناسی شهری وجود
دارد ب ه نام هجوم و توالی ،یعنی ممکن است کسی
به شهر بزرگ مهاجرت کند و بعد با بهتر شدن
شرایط مالی از منطقه ضعیف به منطقه متوسط و
باالتر تغییر محل زندگی دهد ،این اصل در جامعه
امروز پذیرفته شده است».
خانهبهدوشی با اقتصاد بر باد رفته
از طرفی وقتی شرایط اقتصادی به سامان نباشد
جابهجایی ساکنان کوچه و محله هم بیشتر میشود،
مستاجرها به دلیل افزایش قیمتها نه میتوانند
صاحب خانه شوند و نه میتوانند هزینه اجاره خانه
که هر سال دارد بیشتر میشود را تامین کنند،
وضعیتی که امروز برای جامعه ایرانی پیش آمده
همین است ،تورم سر به فلک گذاشته و کاهش
قدرت خرید سبب شده آدمها بیشتر از یکی دو
سال نتوانند در یک خانه ساکن شوند و سر سال که
نشده باید به دنبال خانهای دیگر متناسب با توانایی
اقتصادی خود در محلهای دیگر باشند« .معدنی» با
اشاره بههمین مسئله بیان میکند« :همه مشکالت
از جایی شروع میشود که انسانها مجبور هستند
محل زندگی خود را تغییر دهند ،در حقیقت فرد
بهدلیل عدم توانایی اقتصادی مجبور میشود از یک

یک جامعه شناس گفت« :اگر ما دائم محل زندگی خودمان را تغییر دهیم پدیدهای بهنام مهاجر یا غریبگی ایجاد میشود ،این غریبگی کمتر پایبند به اصول
همسایگی است و زمینه افزایش جرم را فراهم میکند».

آب روشن:
فقدانامنیت
سکونت در یک
محلمناسب
به استرس و
اضطراب در بین
طبقاتمتوسط
و پایین جامعه
دامن میزند
محله به محله دیگر تغییر مکان دهد ،این روش از
تغییر محله سبب سرخوردگی اجتماعی میشود ،اگر
ما دائم محل زندگی خودمان را تغییر دهیم پدیدهای
بهنام مهاجر یا غریبگی ایجاد میشود ،این غریبگی
کمتر پایبند به اصول همسایگی است و زمینه
افزایش جرم را فراهم میکند».
«آب روشن» هم با اشاره بههمین مسئله بیان
میکند« :در سالهای اخیر بهدلیل مشکالت
اقتصادی و تورم افسار گسیخته شاهد این واقعیت
تلخ هستیم که نه تنها خانوادهها قادر به خریدن
خانه نیستند بلکه توان تمدید خانهی استیجاری
را نیز ندارند ،بر این اساس مشاهده میکنیم که
مستاجران دائما ً محل سکونت خود را به سمت
مناطق جنوبی شهر تغیر میدهند که همین افزایش
جابهجایی ساالنه بهطور بالقوه میتواند امنیت
مناطق شهری را به مخاطره بیاندازد».
اسبابکشی دائمی و کوچ امنیت از محله
همانطورکه گفته شد به دلیل وضعیت بد
اقتصادی جابهجایی افراد از محله به محلهی دیگر
بیشتر شده است ،این جابهجاییهای دائمی مانع
میشود آدمهای محله یکدیگر را بشناسند و ممکن
است با رشد غریبگی در محل زمینههای نا امنی و
انواع آسیبها فراهم شود.
«آب روشن» دراینباره میگوید« :یکی از عواملی
که کمک به افزایش نا امنی در شهرها میکند
احساس گمنامی است ،یعنی حضور گذری افراد
در یک محیط جغرافیایی مشخص به نا امنی در آن
محیط اجتماعی دامن میزند ،زیرا انسجام اجتماعی

معاون بهداشت وزارت بهداشت مطرح کرد

بهعلت روابط زود گذر به شدت پایین است ،برهمین
اساس مشاهده میکنیم که امنیت در محیطهای

روستایی بیشتر از شهرها احساس میشود زیرا
ماندگاری و احساس تعلق خاطر باعث نظارت
عمومی شده است».
آسیبهای فردی جابهجایی دائمی مستاجران
ت
اما در این اسبابکشی ِ دائمی فقط محله و امنی ِ
آن نیست که آسیب میبیند ،بلکه فرد و سالمت
روانی او هم با آسیبهای جدی مواجه میشود،
نگرانی از جابهجاییهای هرساله سبب میشود
اعضای خانواد ه نتوانند برنامهریزی بلند مدت داشته
باشند و این عدم برنامهریزی ممکن است ناکامیهای
زندگی آنها را بیشتر کند تا استرس جزو جدا نشدنی
زندگیشان شود.
«معدنی» دراینباره میگوید« :متاسفانه در
جامعه مدرن تا حدودی هم محلی بودن از بین رفته
است ،اگر همسایگی از بین برود شخصیت افراد
تحت تاثیر قرار میگیرد چراکه بخشی از شخصیت
فرد در گروه همساالن شکل میگیرد و همسایه یکی
از این گروهها است.
نسل امروز که نمیتواند صاحب خانه شود و دائم
مستاجر است بخشی از سرنوشت خودش دست
خودش نیست ،بلکه دست صاحب خانه است،
جابهجایی دائمی برنامههای زندگی فرد را با بیثباتی
مواجه میکند ،امکان برنامه ریزی برایش ممکن
نیست ،همه اینها ذهن فرد را اذیت میکند و اجازه
نمیدهد آرامش داشته باشد».
همچنین «آب روشن» معتقد است این

اسبابکشی دائمی زمین رشد خشونت در افراد را
فراهم میکند« :متاسفانه فقدان امنیت سکونت

در یک محل مناسب به استرس و اضطراب در
بین طبقات متوسط و پایین جامعه دامن میزند،
بهطوریکه در سالهای اخیر این نوع از ناکامیها
به یکی از عوامل افزایش معضالت فردی و اجتماعی
تبدیل شده است ،در واقع یکی از علل افزایش
خشونت در جامعه را میتوان به ناکامی افراد در
دستیابی به اهداف خود در ابعاد مختلف زندگی
دانست».
اسبابکشی دائمی و آسیبی که به فرزندان میرسد
همچنین اسبابکشیهای دائمی میتواند سبب
افزایش اختالفات خانوادگی از جمله آسیب دیدن
رابطه فرزند با والدین شود« .معدنی» دراینباره
میگوید« :این وضعیت سبب سرخوردگی فرزندان
میشود و تا حدودی اقتدار مادر و پدر در نزد
فرزندان از بین میرود ،یکی از درگیریهای جوانان
این است که نوجوانی خودشان را در محلهای دیگر
سپری میکنند و آنجا دوستانی دارند اما به دالیل
مختلف از جمله دالیل مالی خانواده آن محله را
ترک میکند ،در برخی از این موارد بچهها مجدد به
همان محله اول برمیگردند ،در واقع نوعی گسست
میان خانه و محل تفریح فرزندان ایجاد میشود،
بنابراین تا حدودی کنترل خانواده نسبت به فرزندان
از بین میرود ،از طرفی فرزندان احساس میکنند
والدینشان توانمند نیستند که زندگی با ثباتی داشته
باشند ،در این وضعیت بسیاری از ابزارهای تربیتی از
دست والدین خارج میشود».

تاکید بر دریافت کامل واکسنهای دوران کودکی

معاون بهداشت وزارت بهداشت به مناسبت هفته واکسیناسیون
اعالم کرد :بسیاری از بیماریها با واکسیناسیون ریشهکن شدند و
سالمت کودکان ایرانی همتراز کشورهای توسعه یافته است.
به گزارش ایسنا ،کمال حیدری گفت :هفته جهانی واکسیناسیون
را تبریک میگویم و خدا را شاکریم در جمهوری اسالمی با اهتمام
همه مسئوالن و دستاندرکاران که در تولید و توسعه بحث
واکسیناسیون داشتند ،بسیاری از بیماریهایی که یک زمانی برای
کشور ما یک آسیب جدی تلقی میشد امروزه به شکلی حذف و
ریشهکن شده و الحمدلله سالمت کودکان ایران در حد کشورهای
توسعه یافته و در برخی از شاخصها در منطقه و جهان بسیار
پیشروهستیم.
وی افزود :به این بهانه به تمام دست اندرکاران واکسیناسیون و
همکاران بهداشتی خدا قوت میگوییم و از حضور مردم در مراکز
برای دریافت واکسن نیز قدردانی میکنیم.

وی با بیان اینکه در بسیاری از بیماریهامثل سرخجه ،سرخک و
فلج اطفال توفیقاتی که حاصل شد براحتی به دست نیامد ،اظهار
کرد :حذف و ریشه کنی این بیماریها در ایران مورد تایید سازمان
جهانی بهداشت قرار گرفته است.
معاون بهداشت بیان کرد :نگرانی ما از کشورهای اطراف است که
دچار ناامنی هستند و برخی بیماریها در آنجا شیوع دارد و از این
نظر یک تهدید برای ایران محسوب میشوند.
حیدری افزود :کشور ما از بعد از انقالب دچار تحریمها و
هجمههای زیادی شده ،ولی با این حال عزم دولت و وزارت بهداشت
بر ارتقای سالمتی و پوشش هرچه گستردهتر واکسیناسیون قرار
گرفته است.
وی یادآور شد :بنابراین همه باید به پوشش واکسیناسیون اهتمام
داشته باشند و کودکان خود را در پوشش کامل واکسنهایی که در
مراکز بهداشتی عرضه میشود ،قرار دهند.
وی با اشاره به این که ایران گواهینامه حذف سرخک را دریافت
کرده است ،تصریح کرد :با این حال با توجه به مسائلی که در
کشورهای همسایه شرقی رخ داده و مهاجرتهایی که از افغانستان
و پاکستان صورت میگیرد ،نگرانیم که با ورود این عزیزان به
کشورمان و پراکندگیشان در استانهای مختلف ،افرادی که واکسن
خود را دریافت نکردهاند در معرض بیماری قرار گیرند .همانطور که
تعدادی از هموطنان عزیز به سرخک مبتال شدند.
حیدری ابراز کرد :بنابراین خواهشمندیم افرادی که واکسن دریافت
نکرده اند حتما ًبا مراجعه به مراکز بهداشتی نسبت به واکسیناسیون
کودکان خود اقدام کنند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت :متاسفانه شاهد برخی

اظهار نظرهای بی مورد در قالب طب سنتی بودهایم که زحماتی
که سالهای متمادی برای واکسیناسیون انجام شده را خدشه دار
میکند .این اظهار نظرات از بین رفتن بیماریهایی که زمانی از
دغدغه های اصلی کشور بوده با واکسیناسیون را تحتالشعاع قرار
داده است.
وی خاطرنشان کرد :از مردم میخواهیم همچنان به وزارت
بهداشت و توصیههای معاونت های بهداشت دانشگاههای علوم
پزشکی اعتماد داشته باشند و نسبت به دریافت کامل همه
واکسنها در تمام مقاطع سنی اقدام کنند.
وی شعار سازمان بهداشت جهانی برای هفته واکسیناسیون ۲۰۲۲
زندگی طوالنی برای همه با واکسیناسیون را مورد اشاره قرار داد و
گفت :همانطور که ما خدمتگزار مردم در امر سالمتشان هستیم،
امیدواریم مردم هم با مراجعه برای واکسیناسیون زندگی طوالنی و
با کیفیت خود را رقم بزنند.
وی افزود :جا دارد از موسسات انستیتو پاستور ،موسسه واکسن
و سرم سازی رازی و سایر موسساتی که در عرصه تولید واکسن طی
سالهای متمادی تالش کرده اند ،قدردانی کنیم.
معاون بهداشت یادآور شد :این موسسات در تولید واکسن برای
بیماریهای واگیر که آخرین مورد آن بیماری کرونا بود ،بسیار
زحمت کشیدند و نقش اساسی در مهار بیماریها داشتهاند.
همچنین همت اندیشمندان ایرانی را در تولید واکسنهای ضد کرونا
که دستاورد بزرگی برای کشور بود ،میستاییم.
حیدری در پایان گفت :امیدواریم با ادامه این روند در تولید
واکسنهای مختلف و پوشش گستردهتر واکسیناسیون موفق
باشیم.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
سازمان حفاظت محیط زیست کشور بر ضرورت
بهبود و ارتقاء شاخصها و ظرفیتهای زیست
محیطی منطقه حفاظت شده پلنگ دره قم تأکید
کرد.
به گزارش ایسنا ،حسن اکبری معاون محیط
زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت
محیط زیست کشو در بازدید از منطقه حفاظت
شده پلنگ دره قم گفت :این منطقه به لحاظ
تنوع گیاهی و جانوری بسیار غنی و ارزشمند
است و برای بهبود و ارتقاء سطح حفاظتی و
ظرفیتهای زیست محیطی آن باید برنامهریزی
جدی انجام شود.
وی با اشاره به افزایش جمعیت حیات وحش
منطقه پلنگ دره در سالهای گذشته بر اساس
سرشماریهای ساالنه ،خاطرنشان کرد :افزایش
تعداد محیط بانان در منطقه ،بهرهمندی از
مشارکت جوامع محلی و آموزش و فرهنگسازی
گسترده نیز میتواند منجر به بهبود این آمار
شود.

واردات کاالهای سالمتمحور بدون
مجوز سازمان غذا و دارو تخلف
است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،
نسبت به واردات کاالهای سالمتمحور بدون
مجوز سازمان غذا و دارو هشدار داد.
به گزارش مهر ،همایون سامهیح ،ضمن تاکید
بر این نکته که واردات کاالهای سالمتمحور باید
تحت نظارت و مجوز سازمان غذا و دارو باشد،
گفت :حتی اگر دارویی که مورد نیاز است ،در
کشور کم باشد ،ولی شخص حقیقی یا حقوقی
بدون مجوزهای الزم ،اقدام به واردات کند،
ترخیص آن کاال تا زمانی که سازمان مجوز نداده،
دارای اشکال است.
وی درخصوص واردات شیرخشک و دارو بدون
ثبت سفارش و مجوز سازمان غذا و دارو ،اظهار
کرد :تاکنون چنین موردی به ما گزارش نشده
ولی اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد ،تداخل در
مسئولیتها است که خالف قانون است .اینکه
هر ارگانی بخواهد در مسئولیتهای ارگان دیگر
دخالت کند ،به جز هرج و مرج چیزی عاید
کشور نمیشود و مسئولین باید با این اقدامات
برخورد جدی داشته باشند .اگر واردات کاالهای
سالمت محور بدون مجوز سازمان غذا و دارو
انجام شود ،به روالی برای سایر ارگانها تبدیل
میشود که هر کاالیی که بخواهند را بدون مجوز
قانونی وارد کنند؛ خصوصا ً کاالهای استراتژیک
مانند دارو و کاالهای سالمتمحور که عدم
نظارت بر آنها میتواند زندگی مردم را به خطر
بیاندازد و عواقب بلندمدت آن چیزی جز ضرر و
زیان برای کشور نخواهد بود.
سامهیح درخصوص راه پیشگیری و برخورد با
این فرایندهای غیر قانونی گفت :اگر چنین اتفاقی
افتاده باشد و سازمان متولی امر به ما گزارش
دهد ،این گزارش را در کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس بررسی و به کمیسیون اصل ۹۰
ارجاع میدهیم تا با این تخلفات در دستگاهها
برخورد شود و ما شاهد چنین تخلفاتی نباشیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
درواکنش به درگیری دو سازمان گمرک و غذا
و دارو درباره شیر خشک های رژیمی و ادعای
سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه واردات
شیرخشکهای دپوشده در انبارهای گمرک
بدون ثبت سفارش بوده و سازمان از این
واردات اطالعی نداشته ،اظهار کرد :مسئولین
کشور سامانه جامع تجارت را راهاندازی کردند
تا از تخلف ،رانت و سوءاستفادههای احتمالی
جلوگیری کند .اگر گمرک در این امر با سایر
دستگاهها همراهی نکند و اطالعات خود را به این
سامانه متصل نکرده و در اختیار سازمانهایی
مانند سازمان غذا و دارو قرار ندهد ،این برخالف
مصلحت کشور و تخلف است .در صورتی که
گزارشی به ما برسد ،قطعا ًاین موارد را در مجلس
پیگیری خواهیم کرد؛ زیرا این مسائل یقینا ً به
ضرر کشور و مردم خواهد بود.

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا:

سویههای جدید کرونا نگرانکننده است
سویههای جدید کرونا نگرانکننده استبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا
با بیان اینکه سویههای جدید این بیماری در برخی کشورها نگران کننده است،
گفت :مردم دچار عادیانگاری شدهاند و با این تصور که آمار کرونا کاهش یافته
و به پایان کرونا رسیدهایم ،در اماکن عمومی ،فضاهای سربسته ،وسایل نقلیه
عمومی ،همایشها ،کنسرتها و خیابانها ،ماسکهای خود را برداشتهاند ،با
جدیت تاکید میکنم که کرونا به پایان نرسیده و شیوهنامههای بهداشتی باید
همچنان رعایت شود.
به گزارش ایسنا ،حمیدرضا جماعتی در حاشیه برگزاری جلسه کمیته علمی
کشوری کووید  ۱۹اظهار کرد :در جلسه امروز ،بحث استفاده از آنتی بیوتیکها
در دوره کووید  ۱۹مطرح شد که یکی از اساتید نتایج مطالعات خود در این زمینه
را توضیح داد .براساس این مطالعه ،مشخص شد در  ۱۰بیمارستان دانشگاهی
و  ۴۳هزار بیماری که در این  ۱۰بیمارستان بستری شدند ۱۰۰ ،درصد بیماران
حداقل یک آنتی بیوتیک و  ۵۰درصد آنها حداقل  ۳آنتی بیوتیک مصرف کردند
که این میزان ،بی رویه محسوب می شود .بیشترین آنتی بیوتیک مصرف شده
در بخشهای عادی ،آزیترومایسین و بیشترین آنتی بیوتیک مصرف شده در
بخشهای ویژه ،مِرُوپنم بوده است .هزینهای هم که در این مدت برای استفاده
از آنتی بیوتیکهای بیرویه صرف شده ،چیزی حدود  ۲.۲میلیون دالر بوده
است .وی افزود :در این مطالعه همچنین مشخص شد در بیمارستانهایی که
مصرف آنتی بیوتیک بیشتر بوده ،میزان مرگ و میر باالتری نیز گزارش شده
است که علل مختلفی از جمله عوارض آنتی بیوتیک ها و تداخالت دارویی در

این زمینه دخیل است ،بنابراین الزم است آگاهی پزشکان در این زمینه افزایش
یابد ،زیرا استفاده بی رویه از آنتی بیوتیکها نمیتواند میزان مرگ و میر ناشی از
کرونا را کاهش دهد و شاید به دلیل عوارض و تداخالت دارویی اثرات عکس نیز
بگذارد .از سوی دیگر بار زیادی را به هزینه اقتصاد کشور تحمیل میکند .بنابراین
الزم است از مصرف بیرویه آنتی بیوتیکها در درمان بیماران مبتال به کرونا،
جلوگیری شود .دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا ادامه داد :در این
جلسه مقرر شد که کمیتههای اقتصاد درمان که در بیمارستانها و دانشگاه ها و
معاونت درمان تشکیل شده بود ،دوباره احیا شود .همچنین کمیتههای استوارد
شیپ که در مورد مصرف آنتی بیوتیکها اقدامات مناسبی انجام داده بودند و از
قبل از شیوع کرونا آغاز به کار کرده بودند ،دوباره احیا شود و پروتکلهایشان نیز
در معاونت درمان ریوایز شده و به بیمارستانها ابالغ شود تا از مصرف بی رویه
آنتی بیوتیکها در بیمارستانها و هزینههایی که به بیمار و اقتصاد کشور وارد می
کند ،تا حدود زیادی جلوگیری کند .وی در ادامه درخصوص استفاده از ماسک
و رعایت پروتکلهای بهداشتی ،بیان کرد :با توجه به اینکه گزارشاتی از بعضی
کشورها مانند کشورهای آفریقایی و آمریکا برای بروز سویههای جدید ۱.۱.۷.B
از  ۱۹-COVIDدر این کشورها و همچنین بروز دوباره سویههای ترکیبی دلتا و
اومیکرون در برخی کشورهای خاورمیانه وجود دارد ،نگرانیهایی ایجاد شده مبنی
بر اینکه ممکن است در آینده دوباره با موجهایی از ویروس کرونا مواجه باشیم؛
بنابراین توصیه کمیته علمی بر این است که پروتکلها و شیوهنامههای بهداشتی
حتما رعایت شود ،به خصوص توسط گروههای پرخطر.

پرخطرها دُز چهارم را تزریق کنند
جماعتی همچنین عنوان کرد :توصیه دیگر ما این است که گروههای پرخطر
مانند سالمندان ،افراد یا بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیف دارند و یا داروهای
سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف میکنند ،الزم است دُز چهارم واکسن کرونا
را تزریق کنند .کودکان  ۵تا  ۱۱ساله هم که انجام واکسیناسیون کرونا برایشان
به تصویب رسیده ،حتما واکسیناسیون را انجام دهند ،زیرا کودکان میتوانند
عامل انتقال بیماری باشند ،بنابراین ،چنانچه واکسیناسیون را انجام ندهند ،با
بروز سویههای جدید بازهم میتوانند باعث انتقال و چرخش بیماری و بروز
موجهای جدید و تشدید بیماری در کشور شوند .افرادی که دُز سوم را هنوز
تزریق نکردهاند نیز حتما مراجعه کنند و روند واکسیناسیون را تکمیل کنند ،زیرا
با توجه به شرایط ،ممکن است در آیندهای نزدیک ،با فرارسیدن فصول سرد پاییز
و زمستان ،با سویهها و پیکهای جدید روبهرو شویم.
تصور نشود که کرونا پایان یافته است
وی با بیان اینکه پاندمی کرونا در دنیا و ایران به پایان نرسیده و وارد مرحله
اندمیک نشدهایم ،گفت :در حال حاضر مشاهده میکنیم که مردم دچار
عادیانگاری شدهاند و با این تصور که آمار کرونا کاهش یافته و به پایان
کرونا رسیدهایم ،در اماکن عمومی ،فضاهای سربسته ،وسایل نقلیه عمومی،
همایشها ،کنسرتها ،خیابانها و  ...ماسکهای خود را برداشتهاند ،با جدیت
تاکید می کنم که شیوهنامههای بهداشتی همچنان رعایت شود و به هیچ عنوان
تصور نشود که کرونا پایان یافته است.

سویههای جدید در برخی کشورها نگران کننده است
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا در پایان درخصوص وضعیت کرونا در سایر
کشورها ،یادآور شد :در حال حاضر ،در اکثر کشورهای جهان ،آمار ابتال و فوت
ناشی از کرونا در مقایسه با وضعیت قبلی خودشان ،کاهش یافته است ،اما
سویههایی که در کشورهای آفریقایی ،آمریکا ،رژیم صهیونیستی و فلسطین
اشغالی گزارش شده ،میتواند نگرانکننده باشد و پیش درآمد به وجود آمدن
موج های جدید در کشورهای جهان باشد .لذا باید از قبل آمادگی الزم را کسب
کنیم و این آمادگی نیز با تزریق واکسن و تکمیل روند واکسیناسیون میسر
میشود.

