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از گوشه و کنار

توصیههایی برای پیشگیری از تب کریمه کنگو در عید قربان

پرهیز از ذبح خانگی دام و طبخ گوشت گرم

ریحانه جوالیی

تابســتان در کنــار تمــام گرما و
سختی که برای انســانها دارد یک
رنج مضاعف هــم با خود بــه همراه
میآورد و آن زیاد شــدن حشــرات و
آفتهاســت .از ســوی دیگر یکی از
معضالت تابســتان مسمومیتهای
غذایی اســت .کارشناســان همواره
توصیه کردهاند که افراد در این فصل
از مصرف گوشــتهایی که زیر نظر
اداره بهداشت نیست بپرهیزند و حاال
چند سالی میشود با همزمان شدن
تابســتان و عید قربان این هشدارها
در رابطه با ذبــح دام بهصورت خانگی
بیشتر هم شده است.
«تب کریمه کنگو» برای بیشــتر
ما نام آشــنایی اســت که تابستانها
زیاد شنیده میشــود .بیماری که در
تمام دنیا جان افراد زیادی را گرفته و
ایران هم از این قاعده مستثنا نیست.
به گفته محمدمهــدی گویا ،رئیس
مرکــز مدیریت بیماریهــای واگیر
وزارت بهداشت ،از ابتدای سال جاری
تاکنون  ۵۴نفر در ایران به تب کریمه
کنگو مبتال شــده و از این تعداد  5نفر
جان خود را ازدستدادهاند.
کنه،عاملاصلیتبکریمهکنگو
شــاید برایتان جالب باشــد که
بدانید عامل این بیماری حشــرهای
کوچک اســت .تب کریمه کنگو یک
عفونت ویروسی مشترک بین انسان
و حیوان اســت و از طریق گزش کنه
به حیوانات منتقل میشود و آنها را

بیمار میکند ،امــا عالئمی در حیوان
ایجاد نمیکند که باعث تشــخیص
ا طبیعی
شــود و ظاهر حیوان کامــ ً
اســت .همچنین تــب کریمه کنگو
میتواند بهصورت مســتقیم از دام به
انسان و یا از طریق گزش انسان توسط
کنه آلوده منتقل شود .اکثر موارد این
بیماری در افرادی دیده میشود که با
دام سروکار داشتهاند ،چراکه بیماری
تب کریمه کنگــو از طریق گزش دام
توســط کنه آلوده ایجاد میشود .راه
دیگر انتقال بیمــاری از طریق تماس
با ترشــحات بدن حیوان آلوده است.
این بیماری از طریــق تماس با خون
حیوانات ،ترشحات بدنی هنگام ذبح
در کشــتارگاهها و یا در فرآیندهای
بعد از ذبح حیوان ،حتی در قصابیها،
ممکن است فرد را مبتال کند .چنانچه
از گوشــتهای مورد تأیید سازمان
دامپزشکی اســتفاده نشود ،احتمال
انتقال بیماری زیاد است.
هرچند موارد این بیماری در کشور
ما کم است ،اما موضوع مهم ،خطرناک
بودن بیماری است؛ بیماری تب کریمه
کنگو جان فرد مبتال را بهشــدت در
معــرض تهدید جدی قــرار میدهد
و اگر بهموقــع اقدامــات مراقبتی و
درمانی صورت نگیــرد ،تا حدود ۳۰
درصد موارد مبتــا میتواند منجر به
مرگ شود.
لزوم استفاده از گوشتهای
تحتنظر وزارت بهداشت
یکــی از اقدامات بســیار مهم در
کشتارگاهها این اســت که وقتی دام
به کشتارگاه ســپرده شد تا ذبح شود،
حداقل  ۲۴ســاعت در یــک فضای

مخصوص که به آن فضای پیشسرد
گفته میشود ،نگهداری شود زیرا این
اقدام باعث میشود که ویروس در بدن
دام از بین برود و بعد از آن به بازار عرضه
شود .درصورتیکه اگر ذبح دام در کنار
خیابانها و جادهها باشد و توسط مردم
عادی انجام شود ،چنین امکانی برای
نگهداری وجود نداشته و جان کسی
که با این دام سروکار دارد ،مورد تهدید
قرار میگیرد .یکی از مشــکالتی که
مســئوالن را بر این میدارد که زمان
عید قربان و پیشازتاریخ قربانی کردن
دام هشــدار و توصیههای ایمنی را از
طرق مختلف منتشــر کنند همین
امر است .دامهایی که بدون نظارت و
بهصورتخانگییامحلیذبحمیشوند
میتوانندناقلاینویروسباشند،امابنا
بر گفتههای کارشناسان گوشت دام
ناقل ویروس درصورتیکه خوب پخته
شود برای مصرفکننده خطر ندارد.
عالئمتبکریمهکنگو
این بیمــاری اولین بــار در کتاب
گنجینه خوارزمشاه جرجانی حدود
سال  ۱۱۱۰توصیف و در سال ۱۹۷۰
وجود بیماری در ایران ثابت شــد .در
حیوانات اهلی مثل گاو و گوســفند
بیماری عالئم مشــخصی نــدارد و
حداکثر باعث تب میشــود ،بنابراین
کارکنان کشتارگاهها و سالخ خانهها
بهاحتمالزیاد متوجــه بیماری دام
نخواهند شد.
شیوع بیماری بیشتر در فصل گرم
ســال همزمان با فصــل فعالیت کنه
است .ازجمله عالئمی که این بیماری
را در انسان نشــان میدهد میتوان
به سردرد ،تب شدید ،کمردرد و درد

تبکریمهکنگوبیماری
ویروسی است که از طریق
گزش کنه به دام انتقال پیدا
میکندومیتواندهنگام
ذبح از دام به انسان نیز
منتقلشود؛بههمیندلیل
به کارگران کشتارگاهها
توصیه میشود از وسایل
حفاظتفردی استفاده
کنند
مفاصل و عضالت ،دلدرد ،اســهال،
استفراغ ،قرمزی چشم و سرخی گونه،
ا بهصورت نقطههای
خونریزی (مثــ ً
ریز مثل سرســوزن یا خونریزیهای
وسیعتر یا خوندماغ) یا یرقان اشاره
کرد.
همچنین عالئم بیمــاری یک تا
ســه روز بعد از نیش کنه آلوده یا پنج
تا شــش روز بعد از تمــاس با حیوان
آلوده ایجاد میشــود .بعد از چند روز
بیماریوارد مرحله خونریزی میشود.
خونریزی خطر اصلی برای بیمار است
و موارد منجر به مــرگ اکثرا ً به دلیل
خونریزیهای شدید داخلی است.
دوره نهفته بیماری بسته به عمق
نیش کنه متفاوت اســت .در صورت
گزش عمیق ،دوره نهفتــه بین یک
تا ســه روز و حداکثر  ۹روز است .اگر
بیماری براثر تماس بــا خون یا بافت
آلوده باشــد ،دوره نهفته پنجتا شش
روز و حداکثر  ۱۳روز اســت .تب ،درد
عضالنی ،گردن درد ،ســفت شــدن
بافت گردن ،درد چشــم ،حساسیت

تصور بیضرر بودن «گل»
در ذهن  ۳۳درصد دانشآموزان

چشم نســبت به نور ،تهوع ،استفراغ،
اسهال ،شــکمدرد ،گلودرد ،نوسانات
خلقــی شــدید و خوابآلودگــی از
مهمترین عالئم تب خونریزی دهنده
کنگو هستند .البته در برخی بیماران
افزایش ضربان قلب ،تورم غدد لنفاوی،
بزرگ شــدن کبد ،خونریزی داخلی
قابلمشاهده از روی پوست ،نارسایی
کبد و ریه نیز دیده میشود .داروهای
ضدویروســی تنها راه درمان بیماری
هستند که بهصورت خوراکی و وریدی
استفاده میشوند.
این در حالی اســت که تب کنگو
قابلپیشگیری است .دامپزشکان نیز
تأکید میکنند ،تهیه گوشت از مراکز
مورد تأیید بهداشــتی و دامپزشکی
و فریز کردن گوشــت قبل از مصرف
در دمای فریزر به مدت ســه تا چهار
ســاعت ،ویروس تب کنگــو را از بین
میبرد.
هشدار نسبت به ذبح دام
در عید قربان
با تمام این تفاســیر کارشناسان
حوزه بهداشــت نسبت به این مشکل
هشــدارهای الزم را دادهانــد .روز
گذشته هم رئیس اداره بیماریهای
قابلانتقال بین انسان و حیوان وزارت
بهداشت ،با اشاره به افزایش آمار ذبح
دام در کشــور همزمان با عید قربان،
توصیههایی در جهت ذبح بهداشتی
دام و همچنیــن طریقــه مصــرف و
نگهداری گوشت دام ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر بهزاد امیری
اولویت وزارت بهداشــت ،جلوگیری
از بیماری واگیر تــب کریمه کنگو را
آگاهسازی مردم دانســت .به گفته او
آموزش و اطالعرســانی به مردم در
این زمینه از نکات حائز اهمیت است.
این مســئول در ادامه مردم را تشویق
کرده تا از خرید گوشتهایی که خارج
از نظارت شــبکه سازمان دامپزشکی
ذبح میشــوند ،خــودداری کنند و
این امر جز با آگاهیرســانی نسبت به
عوارض مصرف گوشــت آلوده میسر
نخواهد بود.
او همچنین با اشــاره به اینکه در
آستانه عید قربان برخی افراد اقدام به
ذبح گوسفند میکنند ،ادامه داد :افراد
بهتر است خرید دام را از مراکزی انجام
دهند که زیر نظر سازمان دامپزشکی
بوده و ذبح دام را نیز در کشــتارگاهها
انجام دهند.
گفتههــای رئیــس اداره کنترل
بیماریهای قابلانتقال بین انســان
و حیوان وزارت بهداشــت نیز بر این
تأکید دارد که گوشــت دام ذبحشده
باید بــه مدت حداقل ۲۴ســاعت در
دمای چهار درجه ســانتیگراد قرار

یکی از اقدامات بسیار مهم
در کشتارگاهها این است
که وقتی دام به کشتارگاه
سپرده شد تا ذبح شود،
حداقل ۲۴ساعت در یک
فضایمخصوصنگهداری
شود که به آن فضای پیش
سرد گفته میشود .این
اقدام باعث میشود که
ویروس در بدن دام از بین
رود و دام بعدازآن به بازار
عرضهشود

داده شود .از ســوی دیگر توصیهشده
جگر و سایر امعا و احشــای دام ،پس
از  ۴۸ساعت نگهداری در دمای چهار
درجه ســانتیگراد مصرف شــوند؛
چراکه یکی از موارد فوتشده به علت
تب کریمهکنگو ،به علت مصرف جگر
خام بوده است.
همانگونه که اشــاره شــد ،تب
کریمهکنگو بیماری ویروســی است
کهازطریقگزشکنهبهدامانتقالپیدا
میکند و میتواند هنگام ذبح از دام به
انسان نیز منتقل شود؛ به همین دلیل
بهکارگرانکشتارگاههاتوصیهمیشود
ازوسایلحفاظتفردیاستفادهکنند.
ازآنجاییکهگزشکنهبهطورمستقیم
هم میتواند باعــث انتقال بیماری به
انســان شــود ،دامداران در مناطقی
که احتمال وجود کنه هســت ،لباس
پوشیده و روشن به تن کنند.
یکــی دیگــر از توصیههایی که
کارشناســان در رابطه با شــیوع این
بیماری چندین بار مطرح کردهاند به
زائرین خانه خداست .با توجه به اینکه
در شهر مکه افرادی خاص به نیابت از
زوارکارذبحگوسفندراانجاممیدهند،
ممکن است برخی افراد بومی منطقه،
مقداریازگوشتهایقربانیشدهرابه
بهانه تبرک بودن آن در نزدیکی محل
اســتقرار زوار کباب کرده و در اختیار
افراد قراردهند ،باز هم ازآنجهت که
ممکن اســت حملونقل و نگهداری
گوشتبهدرستیصورتنگرفتهباشد،
به زائران خانه خدا توصیهشــده است
تا در مصرف این گوشــت دقت الزم را
داشته باشند.
در آخــر اینکه تــب کریمه کنگو
بیماری ترسناکی نیســت ،البته در
صورتی که موارد بهداشــتی رعایت
شــود یا اگر به هر دلیلــی عالئم این
بیماری در شخصی نمود پیدا کرد آن
را جدی بگیرد و با مراجعه به پزشــک
و یا مراکز درمانــی درجهت رفع آن
اقدام کنند.

یادداشت

رابط ه نوکیسگی و بروز آسیبهای اجتماعی
وحید کشافینیا ،دانشجوی دکتریجامعهشناسی

ن میآید،
زمانی که از اعتیاد ســخن به میا 
در ذهنهایمان ،کارتنخوابهای بیخانمانی
نقش میبندند که با لباسهای مُندرس و کثیف،
درگوشهایازخیابانیادرزیرپل،درحالمصرف
یا چُ رتزدن هستند .اگرچه بخشی از این تصور
ناشی از مصرف آشکار موادمخدر از سوی اقشار
تهیدست است ،اما بخشی از آن نیز ،از بازنمایی
نادرســت واقعیتهای اجتماعی در رسانههای
جمعی و اجتماعی ناشی میشود .واقعیت این
است که آسیبهای اجتماعی ،بهویژه اعتیاد ،در
بینهم هاقشارجامعهرواجدارندوتنها،شیوهبروز
و دالیل آنها ،متفاوت هستند .در زمین ه اعتیاد
نیز ،اگرچه آمار دقیقی در دست نیست ،اما باید
گفتبخشقابلتوجهیازموادمخدردرایران،در
طبق هباالیجامعه،مصرفمیشود.دربیناقشار
مرفهجامعه،مصرفموادمخدرگرانقیمتنظیر
کوکائین ،شیشه و انواع قرصهای روانگردان،
بهویژه در مهمانیها ،بسیار رایج است.
در برشــماری دالیــل گرایش بــه اعتیاد،

عموماً فقر ،بیکاری و مشــکالت مالی در بیشتر
پژوهشهایانجامشده،دراولویتقرارمیگیرند.
پرسش اساسی که در اینجا مطرح میشود ،این
است که اقشــار مرفه جامعه که از توانایی مالی
خوبی برخوردار هســتند ،چــرا در دام اعتیاد
میافتند؟ در یک تحلیــل کلی ،نهتنها به لحاظ
اقتصادی کشــور با بحرانهایی چون تحریم،
تورم و رکود دستبهگریبان است ،بلکه شکاف
بین اقلیــت صاحب ثروت و اکثریــت فاقد آن،
بهطور روزافزونی در حال افزایش است .نتیجه
مستقیم این مسئله ،انباشت سرمایه در دست
طبقــ ه ثروتمنــد و تجمیع فقر در بین اقشــار
ضعیف و متوسط جامعه است .با نگاهی به آمار،
درمییابیم که روند افزایش شکاف طبقاتی در
جامعه ،صعودی است .اما ،پیامدهای اجتماعی
این نابرابری ،چه میتواند باشد ؟ افزایش شکاف
طبقاتی در کنار سایر بحرانهای اقتصادی نظیر
فقر ،بیکاری ،فسادهای مالی و  ...دو نتیج ه عمده
به دنبال دارد :پیدایش قشر ثروتمند نوکیسه در
هرم باالی جامعه و پیدایش قشر فقیر ماالمال
از احســاس محرومیت نســبی ،در هرم پایین.

درواقع،بایدگفتبهلحاظاجتماعی،هردوگروه،
در معرض انواع آسیبهای اجتماعی قرار دارند.
رابط ه بین فقر ،بیکاری و احســاس محرومیت
نســبی با اعتیاد ،بهتفصیــل در پژوهشهای
مختلف ،نشان دادهشده اســت .آنچه در اینجا
مورد تأکید اســت ،رابط ه نوکیسگی و مصرف
موادمخدر است.
بیشک ،تحرک اقتصادی عمودی (پیشرفت
مادی) الزمه پویایی اقتصاد یک جامعه است و
انگیزه الزم برای کار و تــاش را در بین اعضای
جامعه فراهم مــیآورد؛ اما زمانــی که در یک
جامعه ،این تحــرک ،ناگهانی و بــدون اتکا بر
اصل شایستهساالری روی دهد ،باعث پیدایش
دو گروه اجتماعی متفاوت میشــود که هر دو
درگیر مشکالت خاص خود هستند .از یکسو،
ثروت بــادآورده ،باعث پیدایش نوکیســگان
ثروتمند در طبقات باالیی جامعه میشــود و از
سویی فقر فزاینده و احساس محرومیت نسبی
در بین طبقات پایین باعــث افزایش نارضایتی
و ســرخوردگی آنها و کاهش انگیزه برای کار
و تالش میشود .مشــکلی که در حال حاضر،

گریبانگیر جامعه ایران شــده است .رابطه بین
فقر ،بیکاری ،احســاس نابرابری و سرخوردگی
و گرایش به انــواع آســیبهای اجتماعی ،در
پژوهشهای مختلف ،تأیید شــده اســت و در
اینجا ،صرفاً ،تحلیل رابطه بین نوکیسگی و بروز
آسیبهای اجتماعی ،بهویژه اعتیاد ،موردتوجه
قرار میگیرد.
نوکیسگان ،افرادی هستند که به دلیل وجود
بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ،بهســرعت به
ثروتهای کالنی دستیافتهاند .درواقع ،سرعت
تحرک عمودی آنها ،بســیار زیاد بوده است،
بهگونهایکه ،صعود آنهــا ،از وضعیت قبلی به
وضعیت فعلی ،بسیار چشمگیر بوده است .البته
باید گفت ،نوکیســگی صرفاً به مجموع ه افراد
نوکیسه گفته نمیشــود .نوکیسگی متشکل از
یکمنظومهفرهنگیشاملنوکیسگان،فرهنگ
نوکیسگی و هواداران این فرهنگ است؛اما ،چه
رابطهای بین منظوم ه فرهنگی نوکیسگی و بروز
آسیبهای اجتماعی در جامعه وجود دارد؟
پیر بوردیو ،جامعهشناس فرانسوی ،معتقد
است که نوکیسگان در جامعه ،از اختاللی به نام،
«اختالل منزلتی» ،رنج میبرند .بهزعم او ،این
اختالل از وجود تعارض بین سرمای ه اقتصادی
و سرمایه فرهنگی آنها ناشی میشود .از آنجا

که سطح سرمای ه اقتصادی این افراد بهسرعت
و عموماً بــدون اتکا بر اصل شایســتگی ،ارتقا
پیداکرده اســت درحالیکه سرمایه فرهنگی
آنها ،همچنان در وضعیت پیشین باقیمانده
است؛ بین این دو نوع سرمایه ،تعارض به وجود
میآید.اینافرادتواناییخریدهزارانجلدکتاب
را دارند ،اما از توانایی و ظرفیت الزم برای جذب
سریع سرمایههای فرهنگی برخوردار نیستند.
اگرچه،اینتعارضمیتواندپیامدهایاجتماعی
بسیاری داشته باشد ازجمله تالش برای خرید
ســرمای ه فرهنگی یا جعل آن ،بهطور مثال از
طریق خرید مدرک تحصیلی یا موارد مشابه،
اما یکی از مهتریــن نتایج این اختالل ،گرایش
به ســمت «مصرف نمایشی» اســت .درواقع،
فرد نوکیســه ،میکوشــد تا از طریق مصرف
نمایشی ،اقدام به کســب منزلت اجتماعی یا
ارتقای آن کنــد .در مصرف نمایشــی ،هدف
ارضای نیاز نیست ،بلکه هدف نمایش مصرف
یا به رخ کشــیدن مصرف و لذت از کسب تأیید
دیگران (همان هواداران فرهنگ نوکیسگی)
اســت .انجام انواع عملهای زیبایی ،پیروی از
مُدگرایی ،دارا بودن روابط جنسی آزاد و بیبندو
بار و سطحینگری برخی از مشخصههای بارز
اینفرهنگهستند.

دبیرکل ستاد مبارزهبا مواد مخدر گفت :بیش از
 ۳۳درصد دانشآموزان فکر میکنند مصرف ماده
مخدر گل بیضرر است .به گزارش ایسنا ،اسکندر
مؤمنی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامهای که
میاندبیرکلستادمبارزهباموادمخدروسرپرست
وزارت آموزشوپرورش برگزار شد ،ضمن بیان این
مطلب ،افزود :روند افزایشی شیوع مواد مخدر در
مدارس کنترلشده است.
وی یــادآور شــد :در کنار کشــوری زندگی
میکنیم که در سال  ۲۰۰۱میالدی تولیدات مواد
مخدر آن  ۲۰۰تن بود اما در سال ۲۰۱۷به بالغبر ۹
هزار تن رسید ،این نشان میدهد که اگر اقدامات
پیشــگیرانه و بازدارنده را در دستور کار خود قرار
ندهیمنمیتوانیم بهتنهایی موفق باشیم.

صدور  ۲۸۷مجوز سقط درمانی
در سه ماهه نخست امسال

اداره کل پزشکی قانونی اســتان تهران اعالم
کرد :از ابتــدای فروردیــن تا پایــان خردادماه
امسال  ۴۷۳نفربری دریافت مجوز سقط درمانی
(جسمانی) به مراکز پزشــکی قانونی این استان
مراجعه و  ۲۸۷مــورد مجوز ســقط درمانی را از
این اداره کل دریافت کردند .به گزارش ایرنا ،این
تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال  ۹۷که تعداد
درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی ۴۸۲
مورد اعالمشده بود ۲درصد کاهشیافته است.
بر اساس قانون ،مجوز ســقط درمانی تنها در
صورت داشــتن شــرایط خاص برای مادر باردار
صادر میشود که مهمترین آن سن بارداری کمتر
از ۱۹هفته اســت .عالوه بر سن بارداری باید وجود
ناهنجاریدرجنینکهبعدازتولدموجبحرجمادر
شودویابیماریمادربهنحویکهادامهبارداریبرای
اوخطرجانیبههمراهداشتهباشدتوسطسهپزشک
متخصصبهتائیدبرسدتاپزشکیقانونینسبتبه
صدور مجوز اقدام کند بنابراین ،این تصور که تمام
ناهنجاریهــای موجود در جنین یــا هر بیماری
ال
مادر به صدور مجوز سقط میانجامد تصوری کام ً
نادرست است زیرا تنها ناهنجاریهای جنینی که
موجبحرجمادرشودیابیماریهاییکهدرصورت
ادامه بارداری برای مادر خطر جانی به همراه داشته
باشدبهصدورمجوزمنجرخواهدشد.

بررسی صالحیت روانی
رانندگان آزاردهنده حیوانات

در صورت اثبات عدم صالحیت روانی ،تصمیم
مقتضی در خصوص ادامه رانندگــی ،ابطال و یا
ضبط گواهینامه راننده اتخاذ خواهد شد.
به گزارش خبرآنالین؛ معاون اجتماعی پلیس
راهور ناجا در خصوص انتشار عکس خودرو پراید
در حومه یاسوج که رانندهای با اقدام غیراخالقی و
غیرقانونی خود مبادرت به بستن یک قالده حیوان
به عقب خودرو و کشیدن آن در سطح آسفالت در
انظارعمومیکرد،گفت:بهاستانمربوطهاعالمشد
علتوچگونگیایناقدامغیرانسانیازسویراننده
پراید را بررسی نمایند .سرهنگ عیناهلل جهانی
اضافه کرد :پس از شناســایی ،ابتدا انگیزه راننده
موردبررسی و سپس از حیث روانی و شخصیتی
در کمیسیون پزشکی مورد معاینه روانشناسان
و روانکاوان بهداری استان قرارگرفته و در صورت
اثبات عدم صالحیت روانی او ،تصمیم مقتضی در
خصوص ادامه رانندگی نامبرده و یا ابطال ،ضبط
گواهینامه اتخاذ میشود .معاون اجتماعی راهور
گفت :رانندگی و یا حق اســتفاده از وسیله نقلیه
میتواند از حقوق مسلم آحاد جامعه باشد لیکن
به علت احتمال تغییر شــرایط جسمی و یا روانی
رانندگان(حتیپسازاخذگواهینامه)وبامشاهدۀ
اعمالی از قبیل حیوانآزاری که موجبات تشکیک
به عدم صالحیت روانی راننده را فراهم نماید ،برابر
اختیارات قانونی ،صالحیت رانندگی وی از سوی
کمیسیون پزشکی تحت بررسی مجدد قرارگرفته
و در صورت تحقق شــرایط الزم ،گواهینامه فرد
ابطال یا ضبط میشود.

