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کمبود پرستار آی سی یو مشکل 
جدی بیمارستان ها 

رئیس بیمارســتان 
سینا از کمبود پرستار و 
نیروی انسانی در بخش 
آی سی یو بیمارستان ها 
خبر داد.  به گزارش ایسنا، 

محمد طالب پورگفت: همچنان مشکل کمبود تخت 
در بخش آی سی یو احســاس می شود و متأسفانه 
تعداد زیادی از بیماران بدحال در بخش ها مانده اند؛ 
چراکه آی سی یو ها همگی پر هستند. نیروی انسانی 
برای ایجاد آی سی یو جدید وجود ندارد و پرستارانی 
که آی سی یو را بچرخانند خیلی کم هستند و حتی 
باوجوداینکه با رقم های بیشتر هم پیشنهاد کار در 
این بخش را ارائه کردیم اما کسی نمی آید که بتوانیم 
آی سی یو جدید ایجاد کنیم. ما در شرایط عادی هم 
پرستار آی سی یو کم داشتیم زیرا یک پرستار شاغل 
در آی سی یو به اندازه یک پزشک عمومی باید مهارت 

و تبحر داشته باشد و باسواد باشد.
    

طب سنتی با واکسیناسیون کرونا 
مخالف نیست 

مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت با تأکید 
بر اینکه طب سنتی به هیچ وجه با واکسیناسیون 
کرونا مخالف نیســت. به گزارش فارس، نفیســه 
حسینی یکتا اظهار کرد: یک چیزی که خیلی شنیده 
می شود مخالفت طب ایرانی با واکسن است که باید 
تأکید کنم به هیچ عنوان طب سنتی با واکسیناسیون 
مخالف نیســت بلکه داعیه دار آن است و پوشش 

واکسیناسیون کمک کننده است.
    

در جزیره خارک »دستگاه 
سی تی اسکن« نیست 

رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بوشــهر گفت: 
بیمارســتان نفت فاقد 
سی تی اسکن است و با 
توجه به شرایط کرونا  باید 

سی تی اسکن هرچه سریع تر برای این بیمارستان 
تهیه شــود. به گزارش ایلنا، سعید کشمیری بیان 
کرد: اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
در زمینه انتقال بیماران، مادران باردار و غیره فعال 
اســت، اما قادر به انتقال بیماران کرونا نیست، زیرا 
پروتکل های وزارت بهداشــت اجازه حمل ونقل 
بیماران کرونایــی را نمی دهد و از طریق شــناور 
این اتفاق می افتد.  او گفت: جزیــره خارک نیاز به 
راه اندازی هرچه ســریع تر یک درمانگاه مجهز در 

زمینه تأمین اجتماعی دارد.
    

تالش های ضد کرونایی هالل احمر 
در سیستان وبلوچستان نتیجه داد

دبیر کل جمعیت هالل احمر با تأکید بر این که 
همچنان جمعیت با همه توان در کنار مردم سیستان 
و بلوچستان اســت، از نتیجه بخش بودن اقدامات 
مراقبتی و بهداشــتی در این اســتان خبر داد. به 
گزارش ایرنا، محمدحســن قوسیان مقدم گفت: 
تعامل با مدیران محلی و مدیریت صحیح در توزیع 
اقالم بهداشتی و ارائه آموزش های الزم به بهره وران 
ازجمله اقدامات مؤثر در سیســتان و بلوچستان 
بود.  او افزود: غربالگری و پایش مســافرین ورودی 
و خروجی در مبادی مرزهای زمینی از اسفند ۹۹ 
تاکنون ادامه دارد و کلیه مسافرین ورودی به کشور 
پس از پایش مجوز ورود داشته و در صورت مشاهده 
موارد مشکوک به مراکز قرنطینه مرزی ارجاع داده 
می شــوند. همچنین چهار هزار دز تزریق واکسن 
توسط هالل احمر انجام شــد. این اقدامات سبب 
شد تا امروز در استان سیستان و بلوچستان میزان 

مرگ ومیر به کمترین میزان برسد.
    

کاهش سهم دختران از حقوق 
بازنشستگی پدر متوفی صحیح نیست

مــور  ا مدیــرکل 
مســتمری های تأمین 
اجتماعی با بیان اینکه 
خبــر کاهش ســهم 
دختــران از حقــوق 

بازنشســتگی پدر متوفی صحیح نیســت، گفت: 
سهم مســتمری پرداختی فرزندان اناث از حقوق 
بازنشستگی پدر در قانون تأمین اجتماعی کاهش 
نیافته است. به گزارش اعتمادآنالین، ناهید حیدری 
افزود: قانون گذار بــرای هر یک از بازماندگان واجد 
شرایط بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی به جهت 
مشخص شدن میزان مســتمری مربوطه، سهام 
تعیین کرده است. بر این اساس همسر بیمه شده 
متوفی ۵۰ درصد و هریک از فرزندان واجد شرایط 
)اعم از دختر و پسر( از ۲۵ درصد مزایای مستمری 

مربوطه برخوردار می شوند. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

بعد از زاگرس و ارسباران حاال آتش 
به جان تاالب انزلی افتاده اســت. روز 
دوشنبه 8 شهریور ماه آتش سوزی در 
سطح وسیعی از نیزارهای حاشیه تاالب 
انزلی، در روســتای چراغ پشتان آغاز 
شد و تا لحظه نگارش این گزارش ادامه 
دارد. بر اساس صحبت های کارشناسان 
و مردم محلی این آتش ســوزی ها به 
جهت تصرف اراضی بوده است و چنین 
اتفاق هایی در این مناطــق زیاد دیده 

می شود. 
اعزام هواپیماهای آبپاش برای 

خاموش کردن آتش انزلی 
البته خبرها حکایت از این دارد که 
بخش بزرگی از آتش در این منطقه اطفا 
شده است اما هنوز امکان شعله ور شدن 
دوباره و گســترش آتش سوزی وجود 
دارد. ناگفته نماند به دلیل باتالقی و نرم 
بودن خاک تاالب، تالش برای اطفای 
حریق با مشکالتی مواجه شده است و 
خودروهای آتش نشانی برای ورود به 
منطقه به مشکل برخورده اند به همین 
دلیل بــرای خاموش کــردن آتش از 
هواپیماهای آتش نشان برای مهار آتش 

استفاده شده است.
به گفته خلبان محمدمهدی نوری 
آل آقا، رئیس مرکز کنترل و پشتیبانی 
اطفای حریق هوایــی وزارت دفاع این 
منطقه جزو نواحی ســاحلی بوده و به 
تاالب متصل می شــود، امــا به دلیل 
پوشــش نیزاری حیوانــات زیادی در 

معرض خطر قرار دارند. او با بیان اینکه 
حدود ۱۰۰ آتش نشان از شهرستان های 
هم جوار بندرانزلی بــرای مهار آتش 
حضور دارند، گفت: متأســفانه شاهد 
آتش ســوزی بیش از ۱۰ هکتاری در 
این منطقه هستیم و با توجه به شرایط 
منطقه، امکان افزایش وســعت تا ۵۰ 
هکتار وجود دارد. روز گذشته مدیرکل 
مدیریت بحران استان گیالن هم درباره 
آخرین وضعیت آتش سوزی در تاالب 
انزلی گفت: ابتدای صبح به دلیل شبنم 
و مه صبحگاهی آتشی وجود ندارد، اما 
با گرم شدن هوا و وزش باد دوباره آتش 
شعله خواهد گرفت. روزهای گذشته نیز 
ما با این مشکل مواجه بودیم و در ابتدای 
صبح آتشی در تاالب مشاهده نمی شد، 

اما با گرم شدن هوا آتش شعله ور شد.
به گفته امیر مرادی، طی روزهای 
گذشته با اســتفاده از بالگردها سعی 
شد تا آتش خاموش شود، اما متأسفانه 
ایــن کار موفقیت آمیز نبــود و آتش 
دوباره شــعله ور شــد، از همین رو با 
درخواست های مسئولین برای امداد 
هوایی، هواپیماهای آبپاش به منطقه 
اعزام شدند تا شاید به وسیله آن ها آتش 

به طور کامل مهار شود.
مرادی همچنین اعــالم کرده که 
بر اســاس تخمین های صورت گرفته 
توسط کارشناسان اداره محیط زیست 
استان بین ۷ تا ۱۲ هکتار درگیر آتش 

شده است.
نابودی سرمایه ملی توسط 

سودجویان محلی
گفته می شود طی این آتش سوزی 
دو نفر از افراد سودجو دستگیر شده اند 

و حادثه پیش آمده کاماًل عمدی بوده 
اســت. اما چرا عده ای بایــد به صورت 
عمدی بخشــی از طبیعت را به آتش 

بکشند؟
همان طور که گفته شد طی روزهای 
گذشته حداقل ۱۲ هکتار از اراضی تاالب 
انزلی ســوخت و به خاکستر بدل شد. 
تاالبی ارزشمند که از سال ها پیش چشم 
طمع زمین خواران و روستاییان اطراف 
منطقه را گرفتــه و آن ها به روش های 
مختلف قصد دارند که زمین هایشان را 
به تاالب نزدیک کنند. بر همین اساس 
تعــدادی از افراد محلی بــا آتش زدن 
اراضی سعی بر این داشتند تا به هدف 
خود برسند. دادستان عمومی و انقالب 
بندرانزلی نیز حریق عمدی در تاالب 
انزلی با هدف گسترش تصرف اراضی را 

تائید کرده است. 
اما این موضوع تــازه ای در اراضی 
استان گیالن و انزلی نیست و اکثراً منشأ 
حریق های روزها و سال ها در این تاالب، 
عوامل انسانی بوده اســت، چراکه در 
اطراف تاالب تیر برق یا منزل مسکونی 
وجود ندارد که عامل آتش سوزی باشد. 
همان گونه که دادســتان انزلی گفته: 
سودجویان که زمین آن ها در مجاورت 
تاالب است این نیزارها را آتش می زنند تا 
تصرفات خود را به سمت تاالب افزایش 
دهند. ســودجویان به عمــد اقدام به 
آتش افروزی و اعالم می  کنند سوزاندن 
خار و خاشاک سبب گسترش حریق 
شده است که این ادعا بسیار کودکانه 
است و اقدام عامدانه آن ها سبب نابودی 

سرمایه های ملی شده است.
ســوم شــهریورماه امســال نیز 

پنــج هکتــار از نیزارهای روســتای 
شانگ های پرده انزلی در آتش سوخت 
که شواهد حاکی از عمدی بودن این دو 
آتش سوزی  با هدف تصرف اراضی است، 
در آن روزها نیز مهرداد رضاپور، رئیس 
آتش نشانی شهرستان بندرانزلی اذعان 
کرده بود: نیمی از آتش سوزی های رخ 
داده در تاالب انزلی توسط کشاورزان 
به منظور سوزاندن کاه و کلش و نیمی 
دیگر از سوی زمین خواران و متصرفین 
تاالب انجام می شــود. این حریق نیز 
به صورت عمدی و برای تصرف اراضی 
تاالبی ایجاد شــد. این در حالی است 
که در ســال ۹8 نیز حدود ۱۰ هکتار از 
نیزارهای تاالب انزلــی در آتش طمع 
زمین خواران آتش گرفت. نکته تأسف 
بار در آتش سوزی روزهای اخیر نابودی 
پهنه تاالب انزلی بود، در شرایطی که 
بیش از ۱۲ هکتار در آتش ســوخت، 
بالگردهای اطفای حریق چون پهنه آبی 

تاالب نابود شــده، مجبور بودند تا دریا 
بروند و با خــود آب بیاورند و این زمان 

اطفای حریق را طوالنی تر می کرد.
 ترفندهای جدید با هدف 

تصرف اراضی
زمین خــواری موضــوع جدیدی 
در این منطقه نیســت؛ اما شــکل آن 
نسبت به سال های پیش تغییر کرده 
اســت. همیشــه مواردی از این نوع 
اتفاقات و چشم طمع زمین خواران به 
اراضی ملی تاالب انزلی وجود داشــته 
و همواره تصرفاتی در حاشــیه تاالب 
انزلی انجام می شده است. در گذشته 
افراد بومی و کشــاورزان بــرای اینکه 
زمین های کشــاورزی یا اراضی باغی 
خود را گسترش دهند، بخش هایی از 
تاالب را خشــک می کردند و با درخت  
و صنوبرکاری، اراضی ملی را به تصرف 
خود درمی آوردند. این موضوع با ورود 
ســازمان حفاظت از محیط زیســت 
استان و انجام شکایت و دادرسی قضایی 
موجب رفع تصرف می شد، اما در سالیان 
اخیر که اکوسیســتم تــاالب انزلی با 
چند مشــکل عمده روبه رو شده، نوع 
زمین خــواری نیز از خشــک کردن و 
درختکاری به قصد تصرف به آتش زدن 

اراضی تغییر کرده است.
شــیوه های دیگری هم وجود دارد 
که برخــی برای خشــکاندن تاالب از 
آن استفاده می کنند تا زمین هایشان 
را گســترش دهند. تخلیه فاضالب و 
پساب خانگی در سه شهرستان صومعه 
سرا، انزلی و رشت در کنار پساب بیش 
از ۱۰۰ روســتای اطراف، بــه تاالب، 
موجب نابودی پهنه آبی تاالب شــده 
اســت. تخلیه فاضالب در تاالب انزلی 
باعث شده زمین های اطراف از لحاظ 
پوشش گیاهی غنی شوند، یعنی فسفر 
و نیتراتی که در فاضــالب وجود دارد، 
وارد تاالب شده، به طوری که پر غذایی 
در تاالب بــه وجود آمــده و این باعث 
افزایش رشد گیاهان شده است. اگر در 
این شرایط سنبل آبی که سطح زیادی 
از آب را می پوشاند و آب تاالب را جذب 
می کند، به این موارد اضافه کنیم، مقصر 
خشکی تاالب انزلی مشخص می شود. 
همچنین از دیگر مشکالت می توان به 
باالدست تاالب و حوزه های آبریز مثل 
ماسوله رودخانه و شــفارود اشاره کرد 
که تغییر کاربری ها مثل سدســازی و 
ویالسازی در آنجا صورت گرفته و باعث 
شده اراضی جنگلی تغییر و فرسایش 

خاک در آن ها رخ بدهد.
 نجات 20 هکتار از عرصه های 

تاالبی در سال 99
ساسان اکبری پور، فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست گیالن نیز با 

تاییــد موضوعات ذکر شــده گفته 
است یگان حفاظت از محیط زیست 
گیالن به تنهایی قادر به پیشگیری 
از آتش ســوزی در گســتره تاالب 
نیســت و حل این معضــل نیازمند 
برپایــی گشــت های مشــترک با 
همکاری نهادهای مختلف از جمله 
اداره کل منابــع طبیعــی، جهــاد 
کشــاورزی، آب منطقه ای و توجه 

بیشتر مراجع قضایی است.
اکبری پور بیان کرد:  اگرچه آتش 
زدن زمین ها جرم است و 6 ماه تا ۲ سال 
حبس دارد، اما متأسفانه خشک شدن 
بخش هایی از تاالب انزلی سودجویان را 
بر آن می دارد تا با آتش زدن زمین های 
تاالبی شــرایط تصرف این زمین ها را 
برای شالی کاری، استخر یا درختکاری 
فراهم آورند که در صورت عدم همکاری 
دستگاه های یاد شده شاهد تکرار این 

موضوع خواهیم بود.
طی یــک مــاه اخیر نیــز حریق 
ناشــی از بی احتیاطی گردشــگران 
که منجر بــه آتش ســوزی در یک 
هکتار از پارک ملی بوجاق کیاشــهر 
شــده بود، به طور کامل مهار شــد؛ 
گرمای شدید هوا خطر آتش سوزی 
را تشــدید می کنــد و بی احتیاطی 
گردشگران به این موضوع دامن زده 
بود. بر اساس آمارهای پیشین اداره 
کل حفاظت محیط زیست گیالن در 
بازه زمانی سال ۹۹حدود ۲۰ هکتار 
از عرصه های تاالبی اســتان از دست 
متخلفان و متجاوزان به انفال توسط 
یــگان حفاظــت اداره کل حفاظت 
محیط زیست گیالن آزاد شده است .

در آخر اینکه برای حفظ جنگل ها 
و ســرمایه های ملی نیــاز به توجه 
و پیگیری هــای مــداوم، مجازات 
متخلفــان و نظارت هــای مــداوم 
و اشــراف نهادهای ذی ربــط بر این 

مناطق است. 

تاالب انزلی در آتش طمع می سوزد

تغییرشیوهزمینخوارانازدرختکاریبهآتشافروزی

بررسی

بسیاری از بیماران وقتی با عالئم شبیه به سرماخوردگی به 
پزشک مراجعه می کنند، دکتر با تأکید بر اینکه در حال حاضر 
چیزی به نام سرماخوردگی نداریم، تشخیص کرونا می دهد و 
نسخه می پیچد. در بیشتر نسخه ها سه آمپول دگزامتازون برای 

سه روز متوالی تجویز می شود.
همچنین به توصیه پزشــکان برای پنج روز دیگر اسکن 
ریه انجام می شود. بسیاری از پزشکان در حال حاضر مصرف 
دگزامتازون را چون سم می دانند. بااین حال آنها هیچ داروی 
مشخصی برای کرونا تجویز نمی کند و هنوز پروتکل درمانی 

مدونی برای درمان کرونا تدوین و ابالغ نشده است.
 همین ماجرا هــم عوارض جانبی داروهــای تجویزی را 
افزایش داد تا جایی که بنا به تصدیق دکتر عاطفه عابدینی، 
دبیر کمیته علمی کشــوری کووید ۱۹ عامل بروز بیماری 
قارچ سیاه، تجویز بیش ازاندازه کورتن از سوی پزشکان است 
و حاال در کنار کرونا، قارچ ســیاه هم جان و سالمتی بیماران 

را تهدید می کند.
تأخیر در به روزرسانی اشتباهات درمانی

کرونا با این شکل و شــمایل پدیده تازه ای است که دنیا را 
غافلگیر کرد و از این منظر تا حدی آزمون وخطا برای پیدا کردن 
راهکار مقابله و درمان این بیماری قابل پذیرش است، اما انگار 
کشور ما در زمینه به روزرسانی اشــتباهات درمانی و دارویی 

با تأخیر عمل می کند. چنانچه داروهایی مانند رمدسیویر یا 
فاویپیراویر از یک ســال قبل در پژوهش های سازمان جهانی 
بهداشت رد شــدند، اما در کشــور ما فاویپیراویر به تازگی از 
فهرســت داروهای موردحمایــت بیمه خارج شــد و درباره 
رمدسیویر هم همچنان درمانگاه های سرپایی تزریق این دارو 
افتتاح می شــود! همچنین تجویز بی رویه کورتن ها از سوی 
پزشکان موجب شده تا در بحبوحه کرونا سروکله بیماری قارچ 
سیاه هم پیدا شود و نظام ســالمت را با چالشی جدید در این 

زمینه مقابل سازد.
عامل قارچ سیاه چیست؟

موکورمیستس یا قارچ ســیاه نوعی عفونت قارچی مزمن 
است که منجر به ایجاد رنگ ســیاه در مخاط بینی می شود و 

می تواند سینوس ها، مغز، ریه ها و چشم ها را آلوده کند.
آبریزش بینی، تورم و درد یک طرفه صورت، سردرد، تب و 
بافت مردگی برخی از عالئم ابتال به این عفونت قارچی است که 
البته سبب مرگ برخی از بیماران نیز می شود. پزشکان هندی 
هم که با این بیماری مواجهه گسترده تری داشته اند، می گویند 
این عفونت ۱۲ تا ۱8 روز پس از بهبودی بیماری کووید ۱۹ ظاهر 
می شــود و درصورتی که بیماران به موقع و به درســتی تحت 
درمان قرار نگیرند، احتمال فوت آن هــا تا ۹۴ درصد افزایش 

پیدا می کند.

 عاطفه عابدینی، دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ با 
اشاره به بیماری قارچ سیاه و تأکید بر اینکه بیماری مذکور از 
عوارض درمان است، تصریح می کند: »باعث این بیماری خود 
ما پزشکان هســتیم و حاال هم می دویم تا آن را درمان کنیم، 
درحالی که واقعیت این است که مهم ترین دلیل این بیماری 

تجویز بسیار زیاد کورتن است.«
به گفته عابدینی دســتورالعمل کشــوری برای تجویز 
کورتن ابالغ شــده و اینکه به بیماران چه میزانی داده شود، 
مشخص شده است. او می افزاید: »در ICU بزرگ بیمارستان 
مسیح دانشوری تهران قارچ سیاه تاکنون نداشته ایم و تنها از 
بیمارانی که از سایر بیمارستان ها پذیرش کردیم چند مورد 
اندک بود. باید روی دوز کورتــن تجدیدنظر کنیم و دوز باال 
تجویز نکنیم؛ اگر مدیریت نکنیم، هرچقدر هم دارو بیاوریم 

بازهم کم خواهد بود.«
از نگاه دبیر کمیته علمی کشــوری کووید ۱۹ خیلی بعید 
است که مریض کرونایی بتواند درمان و جراحی قارچ سیاه را 
پشت سر بگذارد و احتمال مرگ ومیر خیلی باال می رود. بنابراین 
کادر پزشــکی باید مصرف کورتن را مدیریــت کنند؛ چراکه 
تجویز بیش ازحد آن اوضاع را بد خواهد کرد. به گفته او بعضی از 
پزشکان از همان ابتدا آنتی بیوتیک وسیع به بیماران می دهند 

که این کار هم اشتباه است.

کرونا نمی کشد، اما...
ایالد علوی، فوق تخصص بیماری های عفونی بیمارستان 
لقمان حکیم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با اشاره به اینکه ابتال به کرونا و دیگر شرایط محیطی 
باعث می شــود تا در بدن یک پدیده مرموز بــه نام »طوفان 
سیتوکین« فعال شــود، می گوید: »در این وضعیت، سیستم 
ایمنی بدن دچار اختالل می شود و در کنار حمله به سلول های 

عفونی، به سلول های سالم نیز حمله می کند.«
او با عنوان این مطلب که پزشــکان ناگزیرند برای کاهش 
حمالت شدید ناشــی از کرونا، داروهای ضد التهاب همانند 
دگزامتازون، بتامتازون، هیدروکورتیــزون و پردنیزولون با 
مقدار باال و طوالنی مدت تجویز کننــد، ادامه می دهد: »این 
کار باعث تضعیف قدرت دفاعی بدن و در مقابل افزایش سطح 
قند می شود و به این ترتیب محیط مناسبی برای رشد قارچ ها 

فراهم می آید.«

باوجود گذشت بیش از 17 ماه از شیوع بیماری؛ 

هنوز برای کرونا پروتکل درمانی تدوین و ابالغ نشده است

بر اساس تخمین های 
صورت گرفته بین 7 تا 12 
هکتار تاالب انزلی درگیر 
آتش است؛ آتش هایی که 
بنابر اعالم منابع محلی و 

ذی ربط به صورت عمدی و 
برای تصرف اراضی تاالبی 
ایجاد شده است. در سال 
98 نیز حدود 10 هکتار از 
نیزارهای تاالب انزلی در 
آتش طمع زمین خواران 

سوخت

مدیرکل مدیریت بحران 
استان گیالن: طی روزهای 

گذشته با استفاده از 
بالگردها سعی شد تا آتش 
خاموش شود، اما متأسفانه 
این کار موفقیت آمیز نبود و 
آتش دوباره شعله ور شد، از 
همین رو با درخواست های 

مسئولین برای امداد 
هوایی، هواپیماهای آبپاش 

به منطقه اعزام شدند
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