
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

اعالم آمار تصادفات فوتی و جرحی 
دوچرخه سواران در پایتخت

معــاون آمــوزش و 
فرهنگ ترافیک پلیس 
راهــور تهــران بزرگ 
آمار تصادفــات مربوط 
بــه دوچرخه ســواران 

را تشــریح کرد. به گزارش ایســنا، سرهنگ علی 
همه خانی گفت: طبق آمارهای ما میزان تصادفات 
فوتی و جرحی دوچرخه ســواران در تهران بسیار 
ناچیز است، به طوری که در سال ۹۹ تنها یک مورد 
فوتی در مورد دوچرخه ســواران داشتیم و از بین 
۱۶هزار و ۶۰۰ تصادف جرحی رخ داده در پایتخت 
نیز تنها ۵۱ مورد آن مربوط به دوچرخه سواران بود. 

    
 اختالس ۱۱۰ میلیاردی 

در یک بیمارستان 
در راســتای بررسی 
عملکرد مالی دانشــگاه 
علوم پزشــکی استان و 
یکی از بیمارســتان ها 
مالحظه شــد مسئول 

امور مالی بیمارســتان، از ابتدای ســال ۱۳۹۸ با  
مشارکت پیمانکاران دارویی، طبخ و توزیع و خدمات 
و تنظیف اقــدام به ثبت ۱۱۰ میلیارد ریال ســند 
صوری در سیستم حسابداری بیمارستان کرده و 
تا زمان کشف جرم مبلغ ۸۴ میلیارد ریال از وجوه 
بیمارستان به این پیمانکاران پرداخت شده است. به 
گزارش ایلنا، با پیگیری انجام شده تاکنون جمعاً ۵۸ 
میلیارد ریال از وجوه اختالس شده توسط متهمان 

پرونده به بیمارستان برگشت داده شده است.
    

حناچی عذرخواهی کرد: 
نتوانستم شهر را از چنگال 

رانت خواران رها کنم
در پی اظهارات رئیس 
شورای شهر تهران مبنی 
بر عذرخواهــی از مردم 
بــه دلیــل کمبودها و 
ضعف هایــی مدیریت 

شهری، شهردار تهران نسبت به این مطالب واکنش 
نشان داد. به گزارش تسنیم؛ پیروز حناچی شهردار 
تهران در چند رشــته توییت نوشت: عذرخواهی 
می کنم که علیرغم همه اقدامــات صورت گرفته 
نتوانستم همه دست اندازان به بیت المال را به دستان 
قانون بســپارم. عذرخواهی می کنم که نتوانستم 
شــهر را به طور کامل از چنــگال رانت خواران رها 
کنم و بیت المالی را که از راه های مختلف در اختیار 
افراد خاص بود از دستانشان خارج کنم. شهروندان 
شریف بدانند حرکتی که در مبارزه با فساد، رانت و 
شهرفروشی و توسعه شفافیت آغاز کرده ایم هرگز 
با این هجمه ها و تخریب ها متوقف نخواهد شــد و 
امیدوارم با حضور مردم و تائید تداوم نگاه حاکمیت 
قانون، تعهد و تخصص و نه سرمایه داری در شهر، در 

برابر خداوند و آیندگان سربلند باشیم.
    

عضو شورای شهر تهران:
تاکسیران ها  برای دریافت واکسن 

کرونا در اولویت قرار بگیرند 
رئیس کمیســیون 
فرهنگــی و اجتماعی 
شورای شهر تهران گفت: 
با توجه به تعداد جمعیت 
نزدیــک بــه ۱۰۰هزار 

نفری تاکسیران ها خواهش می کنم جهت حفظ 
سالمت آنها، این گروه در اولویت مناسب تری برای 
دریافت واکسن قرار بگیرند. به گزارش خبرنگار ایلنا، 
محمد جواد حق شناس در جریان دویست و نودمین 
جلسه شورای شهر تهران در تذکری یادآور شد: در 
تاکسیرانی تاکنون نزدیک به ۲۰۰ نفر از همکاران 
عزیز ما به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دســت 
داده اند و ازاین رو خواهش می کنم واکسیناسیون 

این قشر در اولویت مناسبی قرار بگیرد.
    

مراجعه ساالنه ۷۰ هزار نفر به مراکز 
توانبخشی هالل احمر

معاون بهداشت، درمان و توان بخشی جمعیت 
هالل احمر از مراجعه ۷۰ هزار نفر از شــهروندان در 
سال به مراکز توان بخشی جمعیت هالل احمر خبر 
داد. به گزارش ایرنا، فرید مرادیان خاطرنشان کرد: 
ما در مراکز خود خدمات پایه توان بخشی مانند ارتز، 
پروتز، فیزیوتراپی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، 
گفتاردرمانی و کاردرمانی ارائه می دهیم. از ســوی 
دیگر خدمــات تخصصی همچون رســیدگی به 
ضایعات مغــزی و نخاعی، خدمات توان بخشــی 
قلبی و ریوی نیــز در این مراکز انجام می شــود. ما 
درحال توسعه فعالیت های تخصصی خود هستیم و 
این مراکز ساالنه حدود ۷۰ هزار مراجعه کننده دارند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

ســالمت روان جامعه ایــن روزها 
به شــدت تحت تأثیر پدیده ای به نام 
کرونا قرارگرفته اســت و بســیاری از 
تحلیلگران اجتماعــی معتقدند اگر 
روزی کرونا هم تمام شــود، تأثیرات 
روانی ناشی از مشــکالت اقتصادی، 
مرگ دوســتان و نزدیــکان و تحمل 
طوالنی مدت دوری از اجتماع و انزوای 

شخصی ادامه خواهد داشت.
ســطح فراگیری بیماری کرونا در 
جهان تا به امروز به گونــه ای بوده که 
به عنوان یک بزنگاه تاریخی، تا سال ها 
بعد هم در خاطره ها خواهد ماند و مانند 
همه گیری وبا یا طاعــون در مناطق 
مختلف جهان موردبررسی قرار خواهد 
گرفت با این تفاوت که سطح گستردگی 
این ویروس ورای گسترش منطقه ای 
بوده و تمام جهان را درگیر کرده است. 
این نگرانی ها بارها به مســئوالن 
جهانی گوشزد شــده و روانشناسان و 
جامعه شناسان کشور هم آثار تخریبی 

این ویروس را بررسی کرده اند. 
 از سوی دیگر کرونا به طورطبیعی 
با بحران اقتصــادی در جهان همراه 
بود و باعث مشکالت اقشار کم درآمد 
جامعه شــد. آثار روان شناختی این 
پدیده هــم ناامیــدی و درماندگی 
و تشــنج خانوادگــی و مشــکالتی 

ازاین دست است.
افزایش مراجعه به روانشناس با 

اختالل اضطراب و افسردگی
بــه گفتــه روانشناســان، هنگام 
رویارویی بــا بحران هــای همه گیر؛ 
اضطراب و ترس پدیــده ای طبیعی و 

رایج اســت. این ترس ناشی از نگرانی 
افراد برای ســالمتی خــود و اعضای 
خانواده، اثرات منفی بســیاری دارد. 
در چنین شــرایطی طبیعی است که 
میزان تاب آوری و تحمل افراد کاهش 
 یابــد. البته برخالف تصــور عمومی، 
سالخوردگان و سالمندان در مواجهه 
با قرنطینه صبورتر هســتند و میزان 
ســازگاری بیشــتری از خود نشان 
می دهند. اما در این راســتا، بیشترین 
آسیب متوجه کودکان است، تعطیلی 
مدارس نکته قابل توجه دیگری است 
که باعث افزایش میزان افســردگی و 
بیش فعالی و کاهش تمرکز در کودکان 
می شود. ترس از دست دادن نزدیکان 
هم باعث افزایش میــزان اضطراب و 
تنش و ضعیف شــدن سیستم ایمنی 
بدن می شود و افراد را بیشتر در معرض 
ابتال به بیماری قرار می دهد. بر اساس 
نظریه های روان شناســی اجتماعی، 
کســانی که در گذشته سابقه بیماری 
روانی داشته اند به طور میانگین بیشتر 
در معرض ابتال به این ویروس و بیماری 
قــرار می گیرند. در چنین شــرایطی 
میزان تاب آوری افراد و مهارت آن ها در 
مدیریت استرس و مهارت حل مسئله 
در زمان بحران به ویــژه در کودکان و 
نوجوانان می تواند باعث کاهش سطح 

استرس و اضطراب در افراد شود.
بر اساس آخرین اطالعات، در این 
روزهــای کرونایی بیشــترین میزان 
مراجعــات افــراد بــه کلینیک های 
روان پزشــکی با تشــخیص اختالل 
اضطرابی، وســواس و افسردگی است 
که یکی از مهم ترین عواملی که باعث 
این مشکالت شده، سردرگمی ناشی 
از اخبار و اطالعات متناقض است که 
شاید همه افراد قدرت تجزیه وتحلیل 

آن ها را نداشته باشــند و همین موارد 
باعث تعارضات و خطاهای شناختی 
می شــود. تعداد باالیی از افرادی که 
دچار افسردگی و اضطراب می شوند، 
نســبت به درمان آن اقدام نمی کنند 
و همین باعث بروز مشــکالت حادتر 
می شــود، بنابراین توصیه می شــود 
که اگر مواردی از ابتــال به اضطراب و 
افسردگی وجود دارد حتماً به متخصص 

روان پزشکی مراجعه کنند. 
تغییر شیوه سوگواری و مشکالت 

ناشی از آن
پدیده ســوگ یکی از مشــکالت 
بزرگی است که در شــرایط کنونی به 
آن خیلی توجه نشده است، در مباحث 
روان پزشکی مســئله ای به نام سوگ 
پاتولوژیک وجــود دارد که مربوط به 
سوگ هایی است که روند طبیعی خود 
را طی نکرده اند و در آینده میان مدت 
و درازمدت برای افراد سوگوار تبعات 

بسیاری به همراه خواهد داشت.
سنتی که در جامعه ما وجود دارد 
این است که وقتی کسی عزیز خود را 
از دست می دهد اطرافیان به او تسلی 
خاطر می دادند و با سر خاک رفتن این 
افراد کم کم با این مسئله کنار می آمدند 
و سوگ مراحل طبیعی خودش را طی 
می کرد اما به دلیل شیوع ویروس کرونا 
همه این ها دســتخوش تغییر شده و 
همه این ها باعث شــده در این دوران 
کرونایی پدیده ســوگواری ســالمی 
نداشته باشیم. روانشناسان می گویند 
بهترین راهکار برای خانواده ها در این 
روزها این است که خود را با این شرایط 
وفق دهند و نسبت به مشکل پیش آمده 
پذیرش داشته باشند و بدانند که این 
مشکلی اســت که رفع و بعد از مدتی 
این بیماری به طور کامل کنترل خواهد 

شد. خانواده ها سعی کنند که متناسب 
با شرایط موجود تغییراتی را در سبک 
زندگی ایجاد کنند د. نبود  فعالیت های 
جایگزین در درون خانواده ها موجب 
ایجاد سرآسیمگی و آشفتگی در افراد 

می شود. 
 بحران کرونا و تغییر 

سبک زندگی 
بحران کرونا باعث شــده ســبک 
زندگی ها تغییر کند. پیش از همه گیری 
کرونا افراد با رفت وآمدهای خانوادگی 
و دوستانه بخشی از بار مشکالت روانی 
خود را کم می کردند. حاال در این یک 
ســال و اندی که رفت وآمدها بســیار 
محدود شــده اند و فاصلــه اجتماعی 
بین مردم برقرارشــده ایــن پیوندها 
کاهش یافته است و یکسری فشارها و 
استرس ها در درون خانواده ایجادشده 
به ویــژه در درون خانواده هایــی که 
هیچ مکانیسمی برای تقویت فعالیت 
جایگزین وجود نــدارد. افراد مدام در 
معرض اخبار کرونا قرار دارند و همین 
باعث می شــود دوباره سیستم ایمنی 
بدن به واسطه آن استرس که در سطح 
جامعه تزریق می شــود ضعیف عمل 

کند. عمده ترین مشکالت خانواده ها 
در دوران کرونا این اســت که آمادگی 
روحــی و روانی را بــرای مقابله با این 
مسئله نداشته و افراد از طریق دولت، 
رسانه و جامعه ازلحاظ ذهنی آمادگی 

الزم برای تحمل این شرایط را ندارند.
 لزوم غربالگری سالمت روان 

در سطح ملی
آســیب های روحی و روانی در این 
مدت آن قدر زیاد بوده است که جامعه 
روانشناسان و روان پزشکان به صورت 
مکرر نســبت به آن هشدار می دهند. 
آن هــا معتقدند مشــکالت روحی و 
روانی اگر به موقع درمان نشود در زمان 
پســاکرونا می تواند گریبان همه ما را 
بگیرد. ازاین رو توجه به این اصل بسیار 

اهمیت دارد. 
بــه گفته رئیــس ســازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره یکی از مهم ترین 
موضوعــات بعد از ایجــاد ترس های 
غیرمنطقی در اوایل شیوع کرونا، ایجاد 
کمیته ویــژه مقابله با ســالمت روان 
دوران کرونا در ذیل ستاد ملی مقابله 
به کرونا بود کــه رئیس جمهور با آن 

موافقت نکرد و این کار انجام نشد.
بر اســاس صحبت هــای محمد 
حاتمــی، ســالمت روان بزرگ ترین 
مســئله ما بعد از کروناست. اگر کرونا 
فروکش کند سالمت روان مسئله اول 
جامعه است. در دوران کرونا و پساکرونا 
مردم نیازمند خدمات روان شناســی 
هستند. اگر بیمه ها کمک کنند همه 
افراد کم درآمــد می توانند از خدمات 
اســتفاده کنند و پیشــنهاد موضوع 
پوشــش بیمه ای را به ســتاد ملی و 

استانی کرونا داده ایم.
او در بخش دیگر از صحبت هایش 
گفته است که پیشنهاد ما این است که 
غربالگری ملی ســالمت روان صورت 
گیرد و ایــن کار را می تــوان از طریق 
کمیته امداد و بهزیســتی انجام شود 
و برای همه مردم نیز باید شناســنامه 
سالمت روان تهیه شود و سازمان آماده 
مدیریت این کار است. در دوران کرونا و 
پساکرونا احساس خطر می کنیم؛ البته 
فعاًل درگیر مسائل درمانی هستیم اما 
موضوع ســالمت روان بعــداً گریبان 
ما را خواهد گرفت و نرخ آســیب های 

اجتماعی افزایش پیدا می کند.
او همچنین متذکر شــد: به ستاد 
ملی مقابله با کرونا پیشنهاد داده ایم  که 
هر پروتکل بهداشتی که تهیه می شود 
یک پیوست سالمت روان داشته باشد و 

پیگیر این طرح هستیم.
حاتمی با بیان اینکه سواد سالمت 
روان مردم بســیار پایین است، افزود: 
باید در کنــار رئیس جمهور و وزرا یک 
روان شــناس و مشــاور وجود داشته 
باشــد؛چراکه یک کلمه بــاال و پایین 

صحبت کــردن روان مــردم را به هم 
می ریزد و باید نگذاریــم با روان مردم 

بازی شود.
بیمه کردن خدمات مشاوره ای 

راه نجات سالمت روان
بیماری های روحی و روانی در دنیای 
امروز یکی از شایع ترین و بی صداترین 
مشکالت مردم در سرتاسر دنیاست. 
حاال با آمدن پاندمی این بیماری ها در 
بســیاری وخیم تر و در گروه بیشتری 
از انســان ها به صــورت شــفاف بروز 
کرده اســت. نکته دیگر این است که 
جلســه های مشــاوره و روان درمانی 
برای افرادی که مشکالت وخیم روانی 
ندارند خدماتی لوکس تلقی می شود، 
بر همین اساس بیمه ها هزینه مشاور 
و درمان را در شــرایط که بیماری حاد 

نباشد پرداخت نمی کنند.
ســالمت روان، حلقه ی واســطی 
بین ارتقای سالمت جسمی و ارتقای 
سالمت اجتماعی است؛ چراکه ذهن 
سالم می تواند جسم سالم را به سمت 
ارتقای ســالمت جامعه ســوق دهد. 
بیمه، اولین راه ســرمایه گذاری برای 
ارتقای سالمت روان جامعه و افزایش 
اقبال عمومی برای استفاده از خدمات 
روانشناسی است، سرمایه گذاری در 
این زمینه باعث می شــود تــا افراد با 
پیش آمدن هر مشکلی بدون نگرانی از 
هزینه های این خدمات به روانشناس و 
مشاور مراجعه کنند، چنین تدابیری 
از آســیب های اجتماعی و بسیاری از 
اختالل های روانی از افسردگی گرفته 

تا خودکشی  پیشگیری می کند.
بااین حال متأسفانه سیاست گذاران 
ما بدون آینده نگری، برنامه ی خاصی 
برای تحت پوشــش بیمه قرار گرفتن 
خدمات سالمت روان ندارند. با توجه 
به شرایطی که امروز در آن قرار داریم 
و وضعیت نامشخصی که در سال های 
آینده با آن درگیر هستیم بیمه شدن 
خدمــات مشــاوره ای می تواند راهی 
باشد تا مردم کمتر با مشکالت روانی 
دست به گریبان شوند و بتوانند باروحیه 

بهتری زندگی کنند. 

ضرورت اجتناب ناپذیر این روزهای محنت زده کرونایی؛

غربالگریملیسالمتروانوبیمهشدنخدماتمشاورهای

خبر

وزیر بهداشت می گوید ســه مورد ویروس 
آفریقــای جنوبی کرونا در یکی از اســتان های 

جنوبی کشور دیده شده است. 
دیروز ســعید نمکی خبر از درگیری قطعی 
ایران با ویــروس کرونای هنــدی داد. به گفته 
او صدای پای ویروس هــای آفریقای جنوبی و 
برزیلی را هم در پشت در مرزهایمان می شنیدیم 
و همچنین ویــروس هندی را کــه از مرزهای 
شــرقی و جنوب شــرقی همواره ورودش ما را 

تهدید می کند.
او تأکید کرد: با توجه به اینکه علم به حضور 
و شــیوع ویروس آفریقای جنوبی و برزیلی در 
کشورهای همســایه داشــتم، مکاتباتی برای 
منــع ورود و خروج موارد از برخی کشــورهای 
همسایه کرده بودم که به هر دلیل، مسائل دنبال 
نشد و متأسفانه گزارش پیدا کردیم که دریکی 
از اســتان های جنوبی برای اولین بار سه مورد 
ویروس آفریقــای جنوبــی را در یک مجموعه 

پیدا کردیم.

این درحالی است که روز گذشته کشورمان با 
۴۹۶ فوتی براثر ابتال به کرونا با یک رتبه افزایش 
در جایگاه ســوم تلفات این بیمــاری در جهان 

ایستاد.
هند با ۲ هزار و ۷۶۴ فوتی اول، برزیل با هزار و 
۲۷۹ فوتی دوم، ایران با ۴۹۶ فوتی سوم، آمریکا 
با ۴۵۵ فوتی چهارم، کلمبیا با ۴۴۸ فوتی پنجم، 
آرژانتین با ۴۴۳ فوتی ششم، فرانسه با ۳۹۸ فوتی 
هفتم، روسیه با ۳۵۶ فوتی هشتم، ترکیه با ۳۵۳ 
فوتی نهم و ایتالیا با ۳۰۱ فوتی دهم جدول شدند.

واکسیناسیون سالمندان  کلید خورد
نوبت واکسیناســیون کرونا به افراد سالمند 
رسید. واکسیناسیون علیه پاندمی قرن از دیروز 
در کشورمان با اولویت افراد ۸۰ سال به باال وارد 
فاز دوم شــد؛ فازی که به گفته مقامات وزارت 

بهداشت قرار است تا تیرماه به طول انجامد.
علیرضا رئیســی، ســخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا، چندی پیش اعالم کرد که آغاز 
واکسیناسیون فاز دوم کرونا از روز سه شنبه 

فقط برای افراد ۸۰ ســال به باال خواهد بود. 
در اکثر شــهرها و روســتاهای ایران، پرونده 
الکترونیک این افراد در اختیار حوزه بهداشت 
قرار دارد و بنابراین از طریــق تلفن و از مرکز 
بهداشــت با آن ها تماس گرفته شده و در روز 
و ساعت مشــخص برای تزریق واکسن کرونا 

دعوت می شوند.
به گفتــه، رئیســی در این فاز کــه از دیروز 
آغازشده است، به ترتیب از سنین ۸۰ سال به باال، 
۷۵ تا ۸۰، ۷۰ تا ۷۵، ۶۵ تا ۷۰ و بیماران زمینه ای 

و صعب العالج، واکسن دریافت خواهند کرد.
واکسیناسیون پولی غیراخالقی و خالف 

قانون اساسی است
در ابتدا شایعاتی مبنی بر پولی شدن واکسن 
کرونا در کشــور به گوش می رســید که کمی 
بعد از شــنیده شــدن این شــایعات، مقامات 
وزارت بهداشــت نه تنها این شایعات را تکذیب 
نکردند بلکه مهر تائید بر آن هم زدند. بر همین 
اساس نایب رئیس شورای شــهر تهران گفت: 

واکسیناسیون پولی غیراخالقی و خالف قانون 
اساسی است.

ســید ابراهیم امینی بیان کرد: هنگامی که 
اصل چهل و سوم به صراحت بیان می دارد اقتصاد 
جمهوری  اسالمی  ایران  بر اساس  ضوابطی نظیر 
تأمین  نیازهای  اساسی : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، 
بهداشت ، درمان ، آموزش وپرورش  و امکانات  الزم  
برای  تشــکیل  خانواده  برای  همه استوار است، 
پرواضح است که سخن از پولی کردن جان مردم 
و واکسن پولی به هر بهانه ای ولو تحریم و شرایط 

نامساعد اقتصادی غلط و غیرقابل پذیرش است.
او افزود: امیدواریم متولیــان امور با عدول از 
تصمیم خود، حتی در صورت واردات واکســن 
توسط بخش خصوصی، با خرید و پخش و تزریق 
رایگان آن، جان انسان ها را تجاری سازی نکنند 
و اجازه ندهند این بار در زمینه واکســن شاهد 
احتــکار و اقدامات ناپســندی همانند آنچه در 
ماه های آغازین همه گیری کرونا در حوزه اقالم 
بهداشــتی نظیر ماسک، الکل، دســتکش و... 

مشاهده شد، باشیم.

صدای پای ویروس هندی هم نزدیک است

ایران در جایگاه سوم فوتی های کرونا در جهان

آسیب های روحی و 
روانی در این مدت 

آن قدر زیاد است که 
جامعه روانشناسان و 

روان پزشکان به صورت 
مکرر نسبت به آن هشدار 
می دهند. آن ها معتقدند 
مشکالت روحی و روانی 
اگر به موقع درمان نشود 

می تواند در پساکرونا 
گریبان همه ما را بگیرد

در این روزهای کرونایی 
بیشترین میزان مراجعات 

افراد به کلینیک های 
روان پزشکی با تشخیص 

اختالل اضطرابی، وسواس 
و افسردگی است که یکی 

از مهم ترین عواملی که 
باعث این مشکالت شده، 

سردرگمی ناشی از اخبار و 
اطالعات متناقض است

 شماره   783 /   چهارشنبه 8  اردیبهشت   1400  /   15  رمضان 1442  / 28  آوریل   2021


