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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
به جای سیل به بی تدبیری 

خودمان معترض باشیم
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به 
وقوع سیالب در کشور گفت: مجلس در قانون بودجه 
۹۴ تصویب کرده بود حریم رودخانه هایی را که آب 
جاری ندارند به مردم بفروشــند که خوشبختانه 
دولت از این قانون تمرد کرد. ما نباید به سیل معترض 

باشیم باید به بی تدبیری خودمان معترض باشیم.
عیسی کالنتری گفت: در برخی موارد منتظر 
هســتیم مردم به ما مراجعه کنند اما اگر سازمان 
یا نهــادی در حوزه زیســت محیطی وظایف خود 
را به درســتی انجام نــداد ما به عنــوان نهاد ناظر 
وظیفه داریم به او تذکر بدهیم تا شاهد سیل هایی 
هم چون آق قال نباشیم این ما هستیم که از حقوق 
زیست محیطی و شهروندی مردم باید دفاع کنیم 
اما در برخی از موارد حداقل از بود فلســفی محیط 
زیســت مردم هم دفاع نکردیم. کالنتری با اشاره 
به بارش های پایان ســال گذشــته اظهارکرد: در 
پایان ســال ۹۷ بارش های متعددی رخ داد. طبق 
برآوردهای انجام شــده برای یک مترمکعب آب 
حدود ۵۳ ســنت هزینه باید کرد اما خداوند این را 
در بهار به ملت ما هدیه داده اســت. رییس سازمان 
حفاظت محیط زیســت با بیان این که تولیدی که 
آینده ملت را به خطر می اندازد ارزشی ندارد، گفت: 
ما باید کشور را از بعد محیط زیست حفظ کنیم. حق 
نداریم محیط زیســت را تخریب کنیم اما حق هم 

نداریم جلوی توسعه را بگیریم.
    

 خبر خوش ابتکار 
برای زنان زندانی

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از 
رایزنی با قوه قضائیه خبر داد تا زنان زندانی که امکان 
گرفتن رای باز و دستبند الکترونیک دارند، بتوانند در 
کنار خانواده های خود باشند . معصومه ابتکار درباره 
اقدامات معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری 
در سال ۹۷ گفت: تصمیم معاونت در سال ۹۷ بر این 
مبنا بود که فعالیت هایی که معاونت زنان از سال های 
قبل و خانم موالوردی پایه ریزی کردند ادامه یابد و 
به هیچ عنوان تالش ها و زحمات گذشتگان نادیده 
گرفته نشود و از ابتدا کار جدیدی شروع نشود لذا بعد 
از ارزیابی ها، سعی شد طرح های موفقی که به خوبی 
اجرا شده بود ادامه یابد و خط مش های جدیدی را 
که باید تعریف شود را شــرح و براساس آن حرکت 
کنیم. شــاید مهم ترین ویژگی حرکت ما در حوزه 
زنان در سال ۹۷»حرکت برنامه ای« بود؛ به گونه ای 
که در اواخر سال ۹۶ موضوع زنان به ستاد ملی زن و 
خانواده برده شد. وی افزود: به عنوان نمونه چند هفته 
گذشته سند وضعیت زنان استان کرمانشاه نهایی 
شد و در شورای برنامه ریزی این استان، برنامه ارتقاء 
وضعیت زنان و خانواده به تصویب رسید، لذا برای 
اولین بار برای هر استانی، با اقتضائات، ویژگی ها و 
شرایط خاص آن استان برنامه ای تدوین شده است.

         
وزیر کشور:

 هیچ دغدغه  امنیتی و اجتماعی 
در مناطق سیل زده وجود ندارد

وزیر کشور گفت: بحثی که در برخی شبکه ها 
و فضاهای مجازی نقل شده است نه تنها بی اساس 
است بلکه هیچ مشکلی در رابطه با همکاری مردم 
نیســت و هیچ دغدغه ای برای مردم در حوزه های 

امنیتی و اجتماعی وجود ندارد.
رحمانی فضلی افزود: الحمداهلل با مدیریتی که تا 
کنون صورت گرفته و با کمک همه مردم و مسئوالن 
مدیریت بحران اعــم از نظامیــان و غیر نظامیان 
شهرهای عمده در دشــت آزادگان و اهواز از نفوذ 
سیالب مسدود مانده است.  وی افزود: امداد رسانی، 
کمک رسانی، تغذیه و اســکان اتفاق می افتد و در 
حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار اسکان را آماده کردیم و 
تقریباً مردم در حال استفاده است ودر بخش تغذیه 
با مشکلی مواجه نیستیم هم چنین امکانات و ماشین 
آالت دستگاه های مورد نیاز نیز از استان های مختلف 

تقاضا می شود و منتقل می شود.

از گوشه و کنار

آذر فخری

مــا در پی ســیل ویران گــر این 
ایــام، دچــار اضطــراب و ناامنــی 
شــده ایم و  پرت شــده ایم به اندوه، 
به نومیدی، و باوِر سراب گوِن این که  
هرگزهیچ چیز درســت نخواهدشد. 
چون تجربه سال های اخیر در فجایع 
و بالهای آســمانی چیزی جز این را 

ثابت نکرده است.
سیل نه فقط سرزمین مادری را در 
هم کوفته که ساختار روانی یکایک ما 
را نیز ویران کرده است. این خشم، این 
اندوه و ناامیدی و احساس اضطراب 
و ناتوانی نباید باعث شــرمندگی ما 
شود. هیچ کدام این رفتارها و حس ها 
عجیب و پلشت نیست، یا نشانه این 
نیست که ما آدم های بدی شده ایم. 
آن چنان که روان شناسان می گویند 
این فقط نشان دهنده این نکته است 
که ما انسانی هستیم با تمام ضعف ها 
و قوت های انسانی. و باز بنا به توصیه 
همان روان پزشــکان، پذیرفتن این 
مسئله کمک مان می کند به مرحله 
بعــد برســیم. این که حــاال به رغم 
بروز فاجعه از دســت و زبان ما برای 
آســیب دیدگان چه برمی آید؟ چه 
می توانیم بکنیم تا اندکی هم شــده 

از میزان مصیبت آدم ها بکاهیم. در 
زمانه ای به سر می بریم که برافروختن 
چلچراغ از عهده اکثر ما خارج است اما 
حتما می توانیم شمعی روشن کنیم.

سیل و پی آمدهای جسمی 
پس از وقوع سیل احتمال شیوع 
بیماری هــای حــاد عفونــی مانند 
عفونت هــای روده ای، انگلــی و وبا 
زیاد می شــود. در این شــرایط باید 
آب آشامیدنی سالم در اختیار مردم 
آســیب دیده قرار بگیــرد. این ها را 
مسعود مردانی، استاد دانشگاه شهید 
بهشتی و فوق تخصص بیماری های 
عفونی می گوید و اضافه می کند که 
خوشبختانه کشورهای اروپایی چند 
دســتگاه تصفیه آب به سیل زدگان 
اهدا کردند که در این شرایط می تواند 
بسیار مفید باشد. اما البته با توجه به 
وسعت مناطق سیل زده و دورافتاده 
بودن بســیاری از این مناطق، بعید 
به نظر می رســد این چند دســتگاه 
کفاف بیشتر آسیب دیدگان را بدهد. 
پس مردانی توصیــه می کند افراد 
در آن مناطــق آب را پیش از مصرف 
بجوشانند، اما در کجا و با کدام وسایل. 
یعنی وضعیت طوری است که شما 
انگشت روی هر توصیه و پیشنهادی 
بگذارید اولین پرسشــی کــه افراد 
آســیب دیده مطــرح می کنند این 
اســت که چگونه و با کدام وســیله 

گرم کننــده؟ در حالی کــه اغلــب 
شــهرها و خانه همراه بــا هر چه در 
خود داشته اند در زیر الیه هایی از گل 

مدفون شده اند.
درســت اســت، دولت توســط 
خبرگزاری های رسمی اعالم می کند 
که یا آب شرب به لوله ها بازگشته یا 
جریان گازرســانی برقرار شده، ولی 
عمال مردم بحران زده چنین اخباری 
را تایید نمی کنند و یا امکان و وسیله 
استفاده از آب و گاز لوله کشی ندارند 
چون اصال خانه  و کاشــانه ای برای 

شان باقی نمانده است.  
مســئله مهم دیگر عــدم امکان 
دسترسی این افراد به سرویس های 
بهداشــتی اســت. مردانی چنین 
توضیح می دهد: »پس از وقوع بالیای 
طبیعی بســیاری از زیرساخت ها از 
بین می رود و ممکن اســت بسیاری 
از آســیب دیده ها بــه دستشــویی 
اســتاندارد دسترســی نداشــته 
باشــند، حتی نتوانند پس از اجابت 
مزاج دســت خود را با آب و صابون 
بشویند. در این شرایط اپیدمی های 
بیماری های روده ای مانند بیماری 
حصبه و شــبه حصبه گزارش شده 
است که بیشتر آن ها به دلیل استفاده 

از آب آلوده ایجاد می شود.«
هجوم جانوران به شهر

در این مدت اخباری شــنیدیم و 

ویدئوهایی دیــدم از هجوم جانوران 
گاه خطرناک مانند مارهای ســمی 
و نیز موش ها به شــهرها و روستاها. 
گذشــته از خطــر جانورانــی مثل 
مارهای ســمی که می توانند به طرز 

غافلگیرکننده ای موجب آســیب به 
افراد شوند، حضور موش در شهرها 
و روستاها با توجه به اجساد رها شده 
دام ها در این مناطق می تواند موجب 
شیوع بیماری طاعون در این شهرها 
و روستاها شود. همین مسئله است 
که باید مســئوالن را در تمام نهادها 
و بخصوص در وزارت بهداشت گوش 
به زنگ یک خطر بالقوه بکند. این که 
اگر وضعیت گل گرفتگی و رهاشدگی 
دام های تلف شده که توصیه هم شده 
مردم به آن ها نزدیک نشوند و آن ها 
را لمس نکنند، ممکن است منطقه 
وسیعی از کشور را درگیر خطرات و 
آســیب های جبران ناپذیری بکند. 
البته محمدمهدی گویا، رئیس مرکز 
مدیریت بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشت، گفته اســت آمادگی های 
الزم بــرای مقابله با خطــر هر نوع 
احتمال شیوع بیماری در این مناطق 
وجــود دارد و همــکاران وی آماده 
هســتند اگر اپیدمی یــک بیماری 
در این مناطق ایجاد شــد بالفاصله 
اقدامــات الزم را انجــام دهنــد. او 
می گویــد پیشــگیری های الزم در 
این مدت از ســوی مراکز بهداشت 
و درمان در مناطق ســیل زده انجام 
شده اســت. کنترل آب آشامیدنی 
برای ما بسیار اهمیت دارد و به دقت از 
سوی همکاران ما در سطح روستاها 
و شــهرهایی که درگیر سیل بودند، 
انجام می شــود. اما حقیقت چیزی 

دیگری می گوید.
خبرهای خوبی در راه نیست! 

خبرهای رسمی و غیررسمی که 
در رابطه با شیوع برخی بیماری های 
مسری و حتی غیرمسری می رسد، 
تا حدود زیادی نگران کننده اســت. 
نگران کننده از چند جهت مهم؛ اول 
این که خود بیماری برای فرد آسیب 
دیده ای کــه به کمتریــن امکانات 
دارویی و درمانی دسترســی ندارد، 
بســیار دردناک و آزاردهنده است 
و ممکن اســت برای همین فرد یک 
بیماری ساده، تبدیل به یک بیماری 
کشنده شود. مسئله دیگر مهاجرت 
افراد بیمار به سمت شهرهای دیگر و 
انتقال بیماری از این طریق است که 
کل کشور را تهدید می کند. طبیعی 
اســت که فرد بیمار برای نجات جان 

خود تالش می کند خود را به جایی 
برساند و در طی این مســیر با افراد 
مختلف از زن و مرد و پیر و جوان در 
ارتباط خواهد بــود و همین زمینه 
گسترش و اپیدمی بیماری می شود. 
از موارد بیماری هایــی که اخیرا 
بسیار شایع شــده و در مورد آن زیاد 
صحبت می شود؛ بیماری های پوستی 
است. بیماری هایی که به دلیل عدم 
شرایط بهداشتی و تماس با گل والی 
و آب آلوده، امــکان ترمیم آن وجود 
نــدارد مگر این که بیمــار به منطقه 
و یا مکانــی منتقل شــود که امکان 
رســیدگی به ضایعه پوستی وجود 
داشته باشد. افرادی که در این حادثه 
به هر نحوی زخمی شده اند، آمادگی 
ابتال بــه انواع بیماری هــای عفونی 
مرتبط با پوست و حتی خون هستند. 
چون زخم گذرگاه مناســبی است 

برای مورد انواع میکروب به بدن. 
خبرهــای دردناکــی از شــیوع 
بیماری هــای پوســتی می رســد؛ 
بیمارهای پوســتی که دیگر از حد 
قانقاریــا گذشــته اند و به آســتانه 
بیماری های خطرناک تری رسیده اند. 
بیماری مانند »سندرم پای غوطه ور 
در آب« که هــم افراد ســیل زده و 
هم امدادرســانان را بشدت تهدید 

می کند. 
ســید مهدی طباطبایی، رئیس 
پژوهشــکده زخم و ترمیــم بافت 
جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران 
در مورد »ســندرم غوطــه وری پا« 
می گوید:» این سندرم ناشی از قرار 
گرفتن طوالنی مدت پا در آب ســرد 
اســت و با عالئمی مانند تورم، درد 
شــدید، رنگ پریدگی در ناحیه پا و 
حتی زخم های پوستی خود را نشان 
می دهد.« توصیــه طباطبایی این 
است که سیل زدگان و امدادرسانان 
از کفش های مناسبی که هم از ورود 
آب جلوگیری کند و هــم مانع نفوذ 
ســرمای آب به پا هســتند استفاده 
کننــد. گیریم کــه امدادرســانان 
بتوانند به هر نحوی چنین وســایلی 
را برای خود تهیه کنند، اما آیا چنین 
 امکاناتی در اختیار افراد ســیل زده 

قرار می گیرد؟

ضرورت پیشگیری و کنترل بیماری های پوستی و انگلی در مناطق سیل زده

 آن چه پس از سیل می آید، ترسناک تر است

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

کودکان به لحاظ شــرایط جسمی و روحی 
در جوامع مختلف بشری جزو اقشار آسیب پذیر 
محسوب می شوند، بطوریکه آنان در بحران ها، 
جنگ ها و درگیری های خانوادگی نخســتین 
قربانیــان رویداد ها و حوادث تنش زا هســتند. 
بنابراین به دور از هر گونه تعصــب و نژاد باید به 
حقوق آن توجه شود. دیدگاه روانشناسی معتقد 
است برخورداری از حقوق انسانی یکی از مهمترین 
نیاز های حیاتی کودکان به حساب می آید که اگر 
برآورده نشود ممکن است به سالمت جسمانی و 
روانی این خردساالن آسیب پذیر صدمات جدی 
وارد کند. از اینرو باتوجه به اینکه تک تک انسان ها 

ســزاوار بهره مندی از حقوقی یکسان و اساسی 
هستند که جزء الینفک وجود آنهاست، کودکان 
نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین کودکان 
و خردساالن همچون بزرگساالن قابل احترام اند 
و باید حقوق آنان همچون دیگر افراد بزرگسال 

جامعه مورد توجه قرار گیرد.
روانشناسان معتقدند کودک به دلیل نزدیک 
بودن به مبداء فطرت و داشــتن دلــی پاک و 
همچنین مصون بودن از زشتی ها، از سرشتی 
ســالم و بدور از آلودگی بــرای تربیت پذیری 
برخوردار است. بر این اســاس تربیت صحیح و 
مناسب، فراهم آوردن شــرایط الزم برای رشد 
و پرورش توانمندی هــای بالقوه ، رفع نیاز های 
اولیه و اساســی، و همچنین انس و مهربانی با 
کودک می تواند بستر مناسب را برای شکوفایی 
استعدادهای وی فراهم سازد. بنابراین از آنجایی 

که نوزاد انسان در نهاد خانواده پا به عرصه حیات 
می گذارد، از اینرو مهمتریــن کانون حمایت 
از کودک، خانواده اســت؛ به این ترتیب بسیار 
مهم است والدین شــرایط ایمن را برای فرزند 
خویش بوجود آورند. چنانچه کودک در بستر 
خانوادگی خویش احســاس امنیت و آرامش 
نکند، شاهد پرورش نسلی فاقد اعتماد به نفس 
کافی خواهیم بود که در آینده در برابر مصائب 
و مشکالت، ضعیف و ناتوان عمل خواهند کرد. 
در همین راستا روانشناسان معتقدند برای امن 
بودن بستر و محیط پرورش کودک باید گریه ها 
و نیاز های او دیده شــود؛ باید حضور مناسب و 
پاسخگویی از سوی وی درک و فهمیده شود تا 
در وجود او دلبستگی ایمن شکل بگیرد تا به این 
ترتیب دنیا برای او همچون یک محیط ناایمن 
تجسم نشود. بر این اســاس کودکان هم انسان 

هستند؛ آنها نیز مستحق برخورداری از حقوق 
اساسی و ابتدایی بشــرند و شایسته احترامی 
هســتند که تمام اعضای خانواده بزرگ بشری 
باید از آن بهره مند باشــند.  بر اســاس مطالب 
ذکر شده و پژوهش های روانشناسی در زمینه 
آسیب شناسی کودکان و نوجوانان، این عزیزان 
در همه جوامع از حقوق متناسب با شرایط آن 
جامعه برخوردارند اما این حقوق گاهی از اوقات به 
علت شرایط سنی و ناتوانی در وضعیت جسمانی 
در برخی جوامع و مناطق نادیده گرفته می شود 
که این مساله صدمات فراوانی را بر جسم و روان 
این عزیزان وارد می کند. بنابراین حفظ حقوق و 
مراقبت از شــکوفه های زندگی در زمره یکی از 
مهمترین وظایف والدین، همچنین بزرگساالن 
است که برای تحقق این امر به عنوان یک اصل 
اساسی، نهاد ها و مراجع حقوقی و قضایی باید 
با وضع قوانینــی جدید و همچنین تجدیدنظر 
در قوانین فعلی کشــور در جهــت حمایت از 
کودکان تصمیمات جــدی را اتخاذ کنند. زیرا 
کودکان امروز آینده سازان فردا هستند؛ بنابراین 

هر جامعه ای برای رشد و تعالی باید به پرورش 
این گروه ســنی توجه ویژه داشته باشد از اینرو 
رســیدگی به وضعیت حقوق کــودکان یک 

ضرورت انکارناپذیر است.
به عنوان نکته آخر به خانواده ها تاکید می شود، 
وقت گذاشتن و اختصاص دادن زمانی مناسب و 
کافی برای توجه و نظارت در انجام فعالیت های 
کودکان یکی از نکات کلیدی در تربیت و پرورش 
فرزندان محسوب می شود تا به این ترتیب والدین 
با شــناخت صحیح  نیازهای کــودک خویش 
از بروز بســیاری از مشــکالت و آالم بشری در 
زندگی جلوگیری به عمل آورند، زیرا کودکان 
سالم جامعه سالم را می سازند. البته خانواده ها 
به خصوص پــدران و مــادران می توانند برای 
هموار کردن مسیر فرزند پروری از مساعدت ها 
و کمک های مشاوران و روانشناسان نیز استفاده 
کنند تا با پرورش سرمایه های اجتماعی ارزشمند 
و همچنین شهروندانی مسئول و عالقمند به امور 
جامعه، آینده ای روشــن را برای ایران عزیزمان 

رقم بزنند.

انسان ها حقوق برابر دارند؛ اما کودکان برابر ترند!

مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت در مدیریت کاهش خطر بالیا بر کنترل بیماری های واگیر در اردوگاه های هموطنان 
سیل زده تاکید کرده است.محمد اسماعیل مطلق می گوید در هنگام وقوع بالیای طبیعی مثل سیل، زلزله و آتش سوزی که 
انسان های بسیاری مجبور به سکونت در اردوگاه ها و زیر چادرها می شوند، مراقبت از بیماری های واگیر که ظرفیت اپیدمی 

شدن را دارند، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. وبا، اسهال خونی )شیگالیی و آمیبی(، هپاتیت های A وE، تیفوئید، ماالریا، 
مننژیت، سرخک، لپتوسپیروز و ،  عفونت های حاد تنفسی و  شبه آنفلوانزا، بیماری های واگیری هستند که در این راستا قرار 

می گیرند و مراقبت سندرومیک از این بیماری ها که مشمول قوانین بین المللی یا  IHR نیز هستند در شرایط اضطراری راهکار 
مناسبی است که به تیم بهداشتی امکان واکنش سریع در پیشگیری و مهار طغیان ها را می دهد.

دولت توسط 
خبرگزاری های رسمی 

اعالم می کند که یا آب شرب 
به لوله ها بازگشته یا جریان 
گازرسانی برقرار شده، ولی 

عمال مردم بحران زده چنین 
اخباری را تایید نمی کنند و 
یا امکان و وسیله استفاده از 

آب و گاز لوله کشی ندارند 
چون اصال خانه  و کاشانه ای 

برایشان باقی نمانده است

با مهاجرت افراد بیمار از 
مناطق سیل زده به سمت 

شهرهای دیگر، انتقال 
بیماری از این طریق کل 
کشور را تهدید می کند. 
طبعا فرد بیمار سیل زده 

با افراد مختلف در ارتباط 
خواهد بود و همین زمینه 

گسترش و اپیدمی بیماری 
می شود 
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