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» کوپن سفر« راهی برای 
جبران خسارت گردشگری 

مرتضی بلوکی

سال 98 در شیب روزهای پایانی قرار گرفته 
و به نفس های آخرش نزدیک شده است. سالی 
پر از فراز و نشیب و ســالی که هرچند با رکود 
همراه بود اما توانســت بازار »بحران« را بسیار 
رونق ببخشد. سالی پر از بحران های اقتصادی؛ 
ارزی، تحریم تا بحران های زیســت محیطی 
مانند سیل، زلزله و حاال نیز در نفس های پایانی 
خود بحرانی با نام »اپیدمی بیماری کرونا« را با 

خود به همراه دارد. 

ســالی که در آن همه مردم و بــه تبع آن 
کســب و کارهــا در روزهای پر از اســترس و 
اضطــراب آن دســت و پنجه نــرم می کنند. 
به جرئــت می توان گفــت  کــه بحران های 
ایجاد شده، همه مردم کشــور را با هر شغل و 
موقعیت اجتماعی تحت تاثیــر خود قرار داد 
 که البته فعاالن حوزه گردشــگری نیز از این

 قائده مستثنی نیستند.
بحرانی که در آغاز ســال با جاری شــدن 
ســیل و درگیر کــردن بیش از 25 اســتان 
کشــور شــکل گرفت. بــه همیــن دلیل از 
همان آغاز ســال جاری بســیاری از مردم از 
فعالیــت تفریحی و گردشــگری خود صرف 
 نظر کردنــد و عطــای تفریح را بــه لقایش 

بخشیدند. 
از همان زمــان زنگ اخطار و رکــود بازار 
گردشــگری به صــدا درآمد و همــه فعاالن 
این بخش را با مشــکل مواجه کرد. تا همین 
روزهای پایانی کــه مردم به دلیــل بیماری 
کرونا به توصیه  و درخواســت مســئوالن از 
ســفر صرف نظر کردنــد؛ در نتیجــه فعاالن 
 حــوزه گردشــگری در مرز ورشکســتگی 

قرار گرفتند.
با ارائه گزارش خســارات وارد شده حوزه 
گردشــگری بــه وزارت میــراث  فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی و اوج گرفتن 
مشــکالت فعاالن این حوزه، پیشنهادهایی 
توســط این وزارت برای حل آن ارئه شد. که 
اعطای » کوپن سفر« یکی از آن ها است. طبق 
این طرح؛ بعد از فروکش کردن تب این بیماری 
درکشور و رســیدن به وضعیت سفید، توسط 
دولت فرصتی برای ســفر و تفریح و تعطیالت 

مردم فراهم خواهد شد. 

وزارت میــراث  فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی امیدوار است که با این اقدام بعد 
از طی این دوره پر استرس و اضطراب در جامعه 
نشــاط به مردم بازگردد وهمچنین بتوان به 
فعالن حوزه گردشگری که خسارات سنگینی 
را در بحران کرونا متحمل شده اند، کمک کرد.

تحقق این برنامه ها و اهداف میسر نیست، 
جز اینکه با همکاری همه نهادهای مربوطه و 
مردم ضمن رعایت بهداشت و محدودیت تردد 
در اماکن شلوغ از سفرهای غیرضروری صرف 
نظر کنیم تا بتوانیم از ایــن برهه بحرانی عبور 
کنیم. همانطور که می دانید به دلیل شــرایط 
فعلی تعطیــالت نوروز را از دســت دادیم؛ اما 
طوری نشود که تعطیالت تابســتانی را نیز از 

دست بدهیم.
و در آخر ضمن تسلیت به همه خانواده هایی 
که در هر یک از بحران های سال جاری عزیزان 
خــود را از دســت داده اند، آرزوی ســالمتی 
برای تمام مــردم کشــور را دارم و امیدوارم 
هرچــه زودتر این بحــران پایانی امســال را 
نیز با سالمتی پشت ســر بگذاریم و سالی پر 
 از خیر، برکــت و رونق اقتصــادی را پیش رو 

داشته باشیم.
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فرانک زرین

»چهار بار تا به امروز دچار سرطان 
بدخیم شده ام. در حال حاضر سه ماه 
است که دوباره تحت شیمی درمانی 
قرار گرفته ام و از بخت بد، بخشی از 
این دوره  همزمان شده با شیوع کرونا 
در ایران. همه ما که شیمی درمانی 
می شــویم، می توانیم خیلی زود از 
دیگــران بیماری های ویروســی و 
عفونی بگیریم. یعنی سیستم ایمنی 
بدن ما پایین اســت. حاال با بیماری 
کرونا با ترس و وحشــت مجبوریم 
100 درصد تــوی خانــه بمانیم. 
فرزندان و اعضــای خانواده، آنها که 
به ما در این شــرایط دشوار کمک 
می کنند، ناچارند از این داروخانه به 
آن داروخانه دنبال ماسک و محلول 
ضدعفونی کننده برای ما بگردند که 
این کار هم برای آنها خطرناک است، 

هم برای ما، اما چاره ای نداریم.«
این شرایط نگارنده این گزارش 
به عنوان یک فرد مبتال به سرطان و 
تحت شیمی درمانی است که حاال با 
کمی تفاوت، نشان دهنده حال و روز 
بیشتر بیماران مبتال به سرطان های 
بدخیم است که این روزها یا در حال 
شیمی درمانی اند یا تازه آن را پشت 

سر گذاشته اند. 
افــرادی کــه شــیمی درمانی 
می شــوند، مانند ســالمندان، جزو 
افرادی هســتند که سیستم ایمنی 
بدن شان ضعیف است و مدام به آنها 
گفته می شود به دلیل شیوع بیماری 
کرونا در منزل بمانند. آنها باید روابط 
خود را حتی با نزدیکان شان محدود 
کنند. چون افرادی که بیمار نیستند 
نیز می توانند ناقل ویروس کرونا به 
آنها باشــند.  این تاکیــد در حرف و 
سخن خیلی ســاده به نظر می رسد، 
اما حاشیه ها و گرفتاری های زیادی 
برای مبتالیان به سرطان های بدخیم 
به همراه دارد. از یک طــرف آنها را 
ایمن تر می کند، اما از طرف دیگر در 
شرایط سخت تری قرار می دهد که از 

آن هم البته گریزی نیست. 
درواقع افراد مبتال به ســرطان، 
جدا از مشــکالت متعــدد ازجمله 
»هزینه هــای گــزاف درمــان« و 
»سیســتم درمانی نامناسب« که 
همیشه داشــته و دارند؛ این روزها 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا دچار 
فشارهای بیشتر و مضاعف به ترتیب 

زیر هستند:
الف - افزایش قیمــت داروهای 

شیمی درمانی؛
ب- کاهش شــدید کمک های 
خانوادگــی بــه دلیــل ضــرورت 

محدودیت رفت و آمد؛
ج- حضــور ناگزیر امــا پرخطر 
فرد یــا افراد حامی بیمــار مبتال به 
ســرطان، در محافل عمومی برای 

تهیه نیازهای درمانی وی؛  

د- تعطیلــی بخــش شــیمی 
درمانــی برخــی بیمارســتان  ها 
و کلینیک هــای دولتی بــه دلیل 
افزایش ســرویس دهی به بیماران 

مبتال به کرونا.
 افزایش قیمت داروهای 

شیمی درمانی
در ایــران برخالف بســیاری از 
کشــورهای جهان، فرد بیمار باید 
خود داروهای شیمی درمانی را تهیه 
و به محل شــیمی درمانی ببرد. در 
آنجا فقط تزریــق صورت می گیرد. 
دیگر اینکــه در بیشــتر مواقع باید 
پول شیمی درمانی را هم همان اول 
بپردازد و بعد مــدارک را به بیمه ای 
که تحت پوشــش آن است، تحویل 
دهد. بازگشت بخشی از این هزینه ها 
توسط بیمه های درمانی و تکمیلی 
به بیمار هــم بین یک تــا دو ماه به 
طول می انجامد. این در حالی است 
که قیمت داروهای شیمی درمانی 
همزمان با شــیوع کرونا بیشتر هم 

شده است. 

مینــو زن 65 ســاله ای کــه 
خواهرش مبتال به ســرطان پستان 
اســت، در یــک کلینیک شــیمی 
درمانی در اســتان البرز می گوید: 
»من برای خرید داروهای شــیمی 
درمانی خودم، 21 روز پیش از این 
دوره شــیمی درمانی و قبل از بحث 
کرونا، 100 هزار تومان داده بودم و 
این دفعه 300 هــزار تومان دادم. از 
هالل احمر پرسیدم چرا؟ گفتند بر 
اساس تعرفه های جدید بیمه است. 
حاال جدا از این؛ هزینه سه بار تزریق 
را هم پرداخت کردم که مبلغ گزافی 

است.«
سیســتم درمانی کشــور، تهیه 
بســیاری از داروهای خــاص را به 
عهــده بیمــاران می گــذارد. این 
شــیوه برخورد با بیمــاران خاص، 
همچنین نابســامانی چرخه تولید 
و تهیه داروهای یادشده، در بیشتر 
مواقع به نفع ســودجویانی اســت 
که به این داروها بــه عنوان منبعی 

بــرای مال اندوزی نــگاه می کنند. 
درنتیجــه احتکار دارو در شــرایط 
بحرانی مثل شــیوع کرونا، ســبب 
می شــود تا بیماران خاص بیش از 
همیشــه با بحران مالی، استرس و 
خطر سالمتی روبه رو باشند. در این 
میان صد البته بیماران سرطانی نیز 

قرار دارند. 
اردالن که مادرش بیمار اســت 
می گوید: »مــن ناچــارم خیلی از 
روزهــا از کار اداری ام بزنــم حتی 
اگر به من مرخصــی ندهند و دنبال 
داروهــای مادرم بگــردم. دو هفته 
پیش که شــیمی درمانــی پنجم 
مادرم بــا شــیوع کرونــا در ایران 
مصادف شــد، آمپول هــای او را با 
 یــک فاصلــه زمانی ســه هفته ای 

خیلی گران تر خریدم. 
درست اســت که بخش بزرگی 
از این پــول بعد توســط اداره بیمه 
به حســاب مادرم برمی گــردد، اما 
دوندگی و بوروکراســی دارد، توی 
صف طوالنی ایستادن دارد، این در 
و آن در زدن دارد، تاخیر زمانی دارد. 
برخی مراکز خیریه بــرای گرفتن 
کمک وجود دارند اما پی گیری همه 
اینها آسان نیســت. در این شرایط، 
هزینه های دســتکش و ماســک و 
محلول ضد عفونی هم به هزینه های 
ما اضافه شــده. به جیب و مشکالت 
اقتصادی ما اصاًل توجه نمی شــود. 
این وسط ســالمت ما مهم نیست؟ 
در هر شــرایطی مثل پاسوخته ها 
ناچار به دویدن هســتیم. بعد این 
همه بدبختی و مبارزه با ســرطان 

می ترســم مادرم از کرونا بمیرد. در 
این وضعیت خودم هم نمی توانم از 

محافل پرخطر دور باشم.«
حامیان بیمار و خطر کرونا

کســانی که به بیمــاران مبتال 
به ســرطان بدخیم کمــک )اعم از 
مالی و غیر مالی( می کنند، بیشــتر 
اعضای خانواده آنها هســتند. این 
افراد ناچارند بــرای تهیه دارو، رتق 
و فتق امور بیمه و خرید مواد غذایی 
برای بیماران شان )که اغلب نیازمند 
رژیم غذایی ویژه هم هستند(، مدام 
در خیابان ها و محافــل عمومی در 
تردد باشــند. همین باعث شــده 
اســت تا هم اســترس بیمار بیشتر 
شــود، هم به واســطه حضور مدام 
خانواده شــان برای حــل نیازهای 
ضروری در محافل عمومی، در خطر 

بیشتر بیماری کرونا قرار بگیرند.
ناصر کــه ســرطان لوزالمعده 
دارد می گوید: »واال من شــرمنده 
همسرم هســتم. یعنی با این همه 
پیشرفت  توی کارهای کامپیوتری 
که اخبارش را می خوانیم و هر وقت 
الزم بدانند هــزار و یــک کار با آن 
انجام می دهند، بعد هم با این همه 
پولی که ما می دهیم و یک عمر هم 
حق بیمه دادیم، نمی توانند جواب 
تســت های جورواجور ما را با یکی 
دو تا کلیک به پزشــک  ما برسانند؟ 
هنوز هم باید مثل 50 ســال پیش 
عمل کنیم؟ مــدام می گویند بمان 
توی خانه... برایت خطرناک اســت. 
چطور؟ همسر من باید برود جواب 
آزمایش های جورواجــور را بگیرد 
و ببرد نــزد دکتر. باید فــرم بیمه را 
پرکند و پرونده مــن را ببرد تامین 
اجتماعی. دو ســه ســاعت منتظر 
بماند بعد آن را ببرد فالن سازمان تا 
تاییدیه بگیرد و ... این قصه سر دراز 
دارد. هزارجور از این کارها هســت. 
خب پیشرفت سیستم کامپیوتری 
به درد چه خورده توی این مملکت؟ 
مسئوالن خوب اســت کمک کنند 
تا این شــرایط پرخطر بــرای همه 

ازجمله ما بیمارها کمتر شود.«
می توان گفت بیشــتر بیماران 
مبتال به سرطان که شیمی درمانی 
می شوند حتی اگر در منزل بمانند 
هم به واسطه شرایط موجود در خطر 

دوچندان هستند.
شــهال که خواهــرش مبتال به 
سرطان های پی در پی بدخیم است، 
می گوید: »سیســتم درست درمان 
باید به گونه ای باشــد که بیمار فقط 
به ســالمتی خودش فکر کند. همه 
سرطان شــناس ها به ما می گویند 
اســترس و نگرانــی بدترین ضربه 
برای یک بیمار ســرطانی است، اما 
بیمار و نزدیــکان او هزار و یک جور 

بدبختی دارند. 
در چنین شــرایطی نــه بیمار 
می تواند فقط به خودش و سالمتش 
فکر کند نه مــا می توانیــم انرژی 
خودمان را برای تقویت جسم و روح 
بیمار بگذاریم. حاال نگرانی کرونا هم 
به این کلکســیون اضافه شده! گل 
بود، به ســبزه نیز آراسته شد! درد و 
رنج بیماری و اســترس هزینه ها و 
زحمت خانواده  ها یک طرف؛ و حاال 

ترس کرونا طرف دیگر.«

تعطیلی بخش شیمی درمانی 
برخی مراکز درمانی

خــی  بر  ، شــهر هــر  ر  د
بیمارستان های دولتی و خصوصی، 
بخشــی ویــژه بیمــاران مبتال به 

سرطان و شیمی درمانی دارند.  
در ایــن روزهــا بســیاری از 
بیمارستان های دولتی و نیمه دولتی، 
در حال ســرویس دهی به بیماران 
مبتال به کرونا هستند و همین باعث 
شده است تا برای امور دیگر ازجمله 
شــیمی درمانی، دچار محدودیت 
شوند. بخشی از این محدودیت، به 
دلیل نداشــتن »امکانات درمانی 
مناسب با شرایط بحران« و بخشی 
هم به ضرورت »مصون نگاهداشتن 
بیماران آسیب پذیر از کرونا« است. 

به دلیل افزایش بیماران مبتال به 
کرونا، برخی مراکز درمانی، اقدام به 
توقف بخش شیمی درمانی خود، و 
ادغام بیماران تحت پوشش شــان با 
دیگر مراکز شیمی درمانی کرده اند. 
این کار خود ســبب ازدحام بیشتر 
بیماران نیازمند به شــیمی درمانی 
در برخی مراکز درمانی و کلینیک ها 

شده است.
کمبود تخت جدی ترین بحران 
این مراکز اســت به نحــوی که به 
شــماری از بیماران، به طور نشسته 
و سرپایی داروهای شیمی درمانی 
در بازه زمانی یک و نیم تا دو ساعته 

تزریق می شود.
 نادیا که به دلیل سرطان پیشرفته 
رحم، در کلینیکــی در مرکز تهران 
به تازگی شیمی درمانی شده است 
می گوید: »مــن به دلیل شــیمی 
درمانی دچار خستگی مفرط هستم. 
دو ســاعت نشســتن روی صندلی 
برای من خیلی ســخت بود. مشکل 
دیگر هم این بود که به نزدیک 30 نفر 
در یک فضای محــدود، دارو تزریق 
شــد. همه آنها که ماسک نداشتند. 
این برای آدم های آسیب پذیر مثل 
ما احتماالً خطرناک اســت. من که 

خیلی احتیاط کردم.«
مــادر کیانــا ســرطان دارد. او 
می گوید: »تا آنجا که یادم هســت 
ما همیشــه بابت همه چیز نگرانی 
و استرس داشــتیم. کار، تحصیل، 
هزینه های زندگی و خیلی چیزهای 
دیگر. اگر بیمار توی خانه داشــته 
باشی که نگرانی بابت پیدا کردن دارو 
و از پس هزینه های درمان برآمدن 
هم به آنها اضافه می شــود. حاال با 
بحران کرونا، تمام ایــن نگرانی ها  
برای من و مادرم چند برابر شــده. 
مادر من شــیمی درمانی می شود 
و سیســتم دفاعی بــدن او ضعیف 
است. با این وجود ناچار است برای 
دوره های شیمی درمانی به کلینیک 
بــرود. محیط هــای درمانی مثل 
کلینیک و درمانگاه و بیمارســتان 
جزو محیط های پرخطر هســتند. 
هرچه این کلینیک ها شلوغ تر باشند، 
خطرناک تر و استرس زاتر می شوند 
که االن شده اند. تصورش را بکنید در 
یک اتاق 20 یا 30 متری، همزمان 
15 نفر حتی بیشتر در حال گرفتن 
داروی شــیمی درمانی هستند. در 
این شــرایط ماســک و دستکش و 
مواد ضدعفونی هم به درســتی گیر 

نمی آید. متاسفانه زیاد شدن قیمت 
دارو هم نگرانی های ما را چند برابر 
کرده. برای من ســئوال اســت که 
کرونا چرا باید روی قیمت داروهای 

سرطان تاثیر بگذارد؟«
نیلوفــر ادامه می دهــد که »از 
طرفی بــرای پیدا کردن ماســک و 
الکل و مواد ضدعفونی باید کل شهر 
را بگردم چون در مدت 2۴ ســاعت 
نایاب شــد. از طرف دیگر هر بار که 
برای خرید مجبور می شوم از خانه 
بیرون بروم استرس دارم که مبادا با 
خودم ویروس را داخل خانه ببرم و 
باعث مبتال شدن مادرم بشوم. واقعاً 
زندگی کردن توی این همه استرس 
و نگرانی های پی درپــی روح آدم را 

خسته و داغان می کند...«   
کاهش کمک های خانوادگی

فرد مبتــال به ســرطان بدخیم 
و تحت شــیمی درمانــی، در انجام 
ساده ترین امور روزانه خود از جمله 
پخت و پز، نظافت خانه و بهداشــت 
شــخصی دچــار ضعــف و ناتوانی 
می شــود. بیمــار گاه توانایی انجام 
ســاده ترین امور خود را ندارد، چه 
برســد به تهیه دارو، خرید مایحتاج 
زندگی و رفت و آمدهای چندباره به 
اداره بیمه. به همین دلیل دست کم 
تــا 10 روز پس از شــیمی درمانی، 
نیازمند حمایت ویژه نزدیکان است.

این روزها اما با هدف جلوگیری 
از شیوع بیماری کرونا، حتی اعضای 
یک خانواده هم لزومــاً همدیگر را 
نمی بینند. در نتیجه بیماران مبتال 
به سرطان های بدخیم، از بسیاری 
حمایت های خانوادگی در پخت و پز 

و نظافت خانه محروم شده اند.
کیانا می گوید: »در طول درمان 
مادرم، اگر من خرید مایحتاج خانه 
را انجام مــی دادم، به طور متناوب و 
حداقل دو تا سه روز در هفته، خاله ام، 
دخترخاله ام یا گاه همســر دایی ام 
به ما بــرای پخت و پــز و گاه برخی 
کارهای خانه کمک می کردند. االن 
شرایط جوری است که برای حفظ 
سالمت دوجانبه، این رفت و آمدها 
 کاهش پیدا کرده و حتــی به صفر 

رسیده است. 
به همین دلیل شرایط برای مادرم 
که شیمی درمانی می شود و خسته 
است و توان کار ندارد، اما می خواهد 
من را دســت تنها نگــذارد؛ خیلی 
ســخت شــده. مضاف بر اینکه به 
همه کارهای ما و شــرایط ســخت 
گذشــته، مقابله با کرونا هم اضافه 
شده اســت. جدا از دربه دری برای 
خرید ماســک و دســتکش و مواد 
شوینده مناسب که پیش از این شرح 
دادم، ضد عفونی همه چیزهایی که 
برای خانه می خریم و همه ســطوح 
 و ... واقعــاً موقعیت ما را دشــوارتر 

کرده است.«
تالش برای جلوگیری از شــیوع 
کرونا یک تالش عمومی اســت، اما 
شرایط افراد آســیب پذیری مانند 
سالمندان و مبتالیان به بیماری های 
خاص مانند ســرطان، بسیار دشوار 
شــده اســت. به عبارت دیگر این 
قشر، از همیشــه تنهاتر و ضعیف تر 

شده  است.   

گزارش میدانی »توسعه ایرانی« از تأثیر کرونا بر بیماران سرطانی

تکمیلپازلرنجوآسیبپذیری
اردالن که مادرش بیمار 
است می گوید: »در این 

شرایط، هزینه های 
دستکش و ماسک و محلول 
ضد عفونی هم به هزینه های 

ما اضافه شده. به جیب و 
مشکالت اقتصادی ما اصاًل 

توجه نمی شود. بعد این 
همه بدبختی و مبارزه با 

سرطان می ترسم مادرم از 
کرونا بمیرد«

این روزها به دلیل افزایش 
بیماران مبتال به کرونا، 

برخی مراکز درمانی، 
اقدام به توقف بخش 

شیمی درمانی  و ادغام 
بیماران تحت پوشش  خود با 

دیگر مراکز شیمی درمانی 
کرده اند. این کار  سبب 
ازدحام بیشتر بیماران 

نیازمند به شیمی درمانی 
در برخی مراکز درمانی و 

کلینیک ها شده است 

افراد مبتال به سرطان، 
جدا از مشکالت متعدد 

»هزینه های گزاف درمان« 
و »سیستم درمانی 

نامناسب« که همیشه 
داشته و دارند؛ این روزها به 

دلیل شیوع بیماری کرونا 
دچار فشارهای بیشتر و 
مضاعف ازجمله افزایش 

قیمت داروهای شیمی 
درمانی و کاهش شدید 
کمک های خانوادگی به 

دلیل محدودیت رفت و آمد 
هستند

تالش برای جلوگیری از 
شیوع کرونا یک تالش 

عمومی است، اما شرایط 
افراد آسیب پذیری مانند 

سالمندان و مبتالیان به 
بیماری های خاص مانند 

سرطان، بسیار دشوار شده 
است. به عبارت دیگر این 
قشر، از همیشه تنهاتر و 

ضعیف تر شده اند


