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اخبــار
سرپرست اورژانس کشور:

اورژانس هوایی ایران
آمادهخدمترسانیاربعیناست
ایرنا :سرپرست اورژانس کشور از آمادگی اورژانس هوایی ایران
برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی در داخل خاک
عراق خبر داد.
پیرحسین کولیوند روز چهارشنبه پس از دیدار با ایرج مسجدی
سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد گفت« :ملت و دولت عراق
با مهمانوازی بی نظیر انواع امکانات از جمله خدمات پزشکی
و درمانی را برای زائران اربعین فراهم کردهاند و ما نیز افتخار
داریم در کنار براداران عراقی سهمی در این امر داشته باشیم».
وی گفت« :با مذاکرات انجام شده ،تاکنون  30دستگاه آمبوالنس
و هفت دستگاه اتوبوس آمبوالنس برای حمل ونقل مصدومین و
یا بیماران در داخل عراق و میان مراکز درمانی این کشور و یا در
صورت لزوم اعزام به ایران در نظر گرفته شده است».
کولیوند با اشاره به دیدارهای جداگانه خود با سفیر ایران و
همچنین سرکنسولهای ایران در شهرهای مقدس نجف و کربال
افزود« :این اقدامات در قالب یک توافق با وزارت بهداشت عراق
انجام میشود و طبق آخرین هماهنگیهای انجام شده ،همچنین
مقرر شد تعدادی از متخصصان ایرانی اعم از پزشک و پرستار در
بیمارستانهای کربال و نجف حضور یابند و در خدمات رسانی
درمانی به زائران اربعین مشارکت کنند».
سرپرست اورژانس کشور گفت« :توافقاتی برای ورود احتمالی
اورژانس هوایی ایران به عراق انجام شده است و ما آمادگی داریم
هر زمان که اعالم نیاز صورت گیرد تیمهای واکنش سریع پزشکی
را وارد عمل کنیم».
کولیوند افزود« :در خصوص کمک به تامین دارو و تجهیزات
مورد نیاز از مرزها به کربال و نجف ،مسیر نجف به کربال و خود
شهر کربال نیز هماهنگیهای الزم انجام شده و به تعداد کافی
پزشک و پرستار در نظر گرفته شده است ».وی یکی دیگر از
مباحث مهم در زمینه مشارکت ایران در خدمترسانی به زائران
اربعین را بهداشت ،بهداشت محیط و مبارزه با بیماریهای واگیردار
عنوان کرد و گفت« :آموزشهای ضروری برای همه زائران و
نظر موکبها و محل های طبخ و توزیع غذا و نذورات در نظر
گرفته شده است و کنترلهای الزم در این زمینهها پیش از ورود
زائران به مرز انجام میشود».
زیارت اربعین حسینی هر ساله با مشارکت میلیونها زائر
عراقی از نقاط مختلف این کشور به شکل پیادهروی دهها تا چند
صد کیلومتری به سمت کربالی معال و نیز با حضور ارادتمندان
خاندان عصمت و طهارات و عاشقان حسینی از کشورهای مختلف
اسالمی و غیر اسالمی برگزار میشود .سال گذشته از حدود 14
میلیون زائر اربعین حسینی در عراق ،دو میلیون و  350هزار نفر
زائر ایرانی در این مراسم میلیونی شرکت داشتند .بیشترین حجم
ورود زائران ایرانی به عراق به ترتیب از گذرگاههای مهران ،چذابه،
شلمچه و فرودگاه نجف انجام میشود .همچنین اتباع خارجی
مقیم ایران نیز تنها از طریق گذرگاه شلمچه میتوانند بهشکل
زمینی برای مراسم اربعین وارد خاک عراق شوند.
اربعین حسینی امسال براساس تقویم شمشی مصادف با هشتم
آبان ماه  97خواهد بود.

عابدی در تشریح نشست کمیسیون بهداشت ودرمان:

ازآبیـاری مزارع با پسماندهای
تصفیه نشده جلوگیـری میشود

خانه ملت :سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس جزییات
نشست کمیسیون متبوع خود را تشریح کرد.
حیدرعلی از حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی،
نظام پزشکی و اداره کل بهبود تغذیه وزارت بهداشت در
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبرداد و گفت« :در این
نشست ،مباحث امنیت غذایی از مزرعه تا سفره مردم مورد
بررسی قرار گرفت».
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ،افزود:
«آبیاری برخی از مزارع سبزیجات با پسماندهای تصفیه نشده
یکی از چالشهای مهمی است که در نشست امروز مطرح و
مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی طی گزارش کاملی عملکرد
خود را در راستای جلوگیری از آبیاری مزارع کشاورزی با
پسماندهای تصویه نشده و همچنین کنترل کودهای شیمیایی
و جلوگیری از آلودگی مواد غذایی به مواد معدنی تهیه کنند و
در جلسات بعدی در اختیار کمیسیون قرار دهند تا برای رفع
و جبران نواقص آن برنامهریزی شود».
سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس ،تاکید کرد:
«نمایندگان حاضر گزارشهای بسیار خوبی از عملکرد فعاالنه
سازمان متبوع خود برای کنترل مواد غذایی وارداتی ارائه کردند.
در ادامه این جلسه اداره کل بهبود تغذیه نیز گزارشی مبنی بر
غنیسازی آرد و رفع مشکالت مواد غذایی مورد نیاز و همچنین
تامین امنیت غذایی مردم به خصوص در بحث تهیه مواد غذایی
موجود در سطح شهر گزارشی ارائه کردند .در پایان کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس نیز راهکارهای مناسبی برای بهبود
مشکالت مطرح شده پیشنهاد داد و قرار شد بعد از مدتی
گزارشهای تکمیلی به کمیسیون داده شود».

وزیر بهداشت برای لحاظ شدن در بودجه سال  98درخواست کرد

توجـه ویـژه بـه بیـماران خـاص

کل مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی
سامان نیابد و در نتیجه به کیفیت خدماتی که
باید ارائه دهند ،توجه کافی نداشته باشند».

وزیر بهداشت ضمن تشریح سه درخواست
بودجهای وزارت بهداشت برای سال ،۹۸
گفت« :درخواست مهمی که دارم این است
که اعتبار مربوط به بیماران خاص را به طور
ویژه مورد توجه قرار دهند».
به گزارش سپید ،سیدحسن هاشمی در
گفتوگو با ایسنا با اشاره به درخواستهای
بودجهای وزارت بهداشت برای سال ،۹۸
گفت« :در زمینه بودجه سال  ۹۸وزارت
بهداشت ،تنها خواهشی که دارم این است
که آنچه را که سال گذشته برای وزارت
بهداشت پیشبینی کردند ،در سال  ۹۸هم
ببینند ،اما اعتبار مربوط به بیماران خاص
را به طور ویژه مورد توجه قرار دهند».

بیماریهای حاشیهساز بیپول!
وی افزود« :در صدر این بیماران،
مبتالیان به  SMAهستند و دیدید که
چهحاشیههاییبرایشدرستشد.ازطرفی
بیماران مبتال به دیستروفی عضالنی هم
باید مورد حمایت قرار گیرند ،اما تاکنون
هیچ اعتباری برایشان دیده نشده است .در عین حال
الزم است از بیماران مبتال به بیماریهای متابولیک که
در راس آنها بیماری  MPSقرار دارد ،بیماران مبتال به
اماس ،بیماران پروانهای و مبتالیان به سرطان حمایت
جدی به عمل آید و در سال آینده بودجه حمایت از
این بیماران را به صورت واقعی ببینند؛ چراکه مردم
واقعا گرفتارند و هر کمبودی هم که باشد ،آن را از
چشم ما میبینند .حق هم دارند ،اما واقعیت این است
که نقش ما در این موضوعات وقتی که پولی در کار
نباشد ،کمترین نقش است ».هاشمی تاکید کرد« :اقدامات
و سرویسهایی هم که تا به امروز به این بیماران ارائه

شده ،به گونهای بوده که از سایر بخشها زدهایم و این
سرویس را ارائه کردهایم .بنابراین خواهشم این است
که در بودجه سال  ،۹۸درباره این قبیل بیماریها توجه
الزم را داشته باشند .در عین حال موضوع حمایت از
معلوالن هم مهم است ،هرچند که این موضوع در حوزه
کاری من نیست و در حوزه کاری وزارت رفاه قرار
دارد ،اما الزم است که برای معلوالن و خانوادههایی
که دو تا سه فرزند معلول دارند هم واقعا یک اعتبار
ویژهای دیده شود؛ چراکه نگهداری این افراد هزینههای
سرسامآوری به دنبال دارد .بنابراین ما در بودجه سال
 ،۹۸هیچ پول اضافهتری نسبت به سالهای گذشته

نمیخواهیم ،فقط میخواهیم برای حمایت از این
بیماران اعتبار ویژهای را ببینند».
زیان انباشته بیمهها سال به سال بیشتر میشود
وزیر بهداشت به اعتبارات سازمانهای بیمهگر هم
اشاره و اظهار کرد« :از طرفی عالقهمندم که هزینههای
بیمهها را به صورت واقعی ببینند .اعتباری که هر سال
برای بیمههای کشور میگذارند ،کمتر از هزینههایی است
که بیمهها متقبل میشوند .بر همین اساس است که میزان
معوقات و زیان انباشته سازمانهای بیمهگر سال به سال
افزایش پیدا میکند و این اتفاق باعث میشود که اقتصاد

چالش نیروی انسانی
گریبانگیر وزارت بهداشت
هاشمی در ادامه صحبتهایش گفت:
«بخش دیگری که درخواست میکنیم در
بودجهریزیبهآنتوجهشود،موضوعنیروی
انسانی است .ما بارها اعالم کردهایم که ۱۰۰
هزارپرستاردرکشورکمبودداریم.نمیگوییم
این کمبود را طی یک سال تامین کنند ،اما
باالخره میتوانند طی  ۱۰سال با برنامهریزی
این کمبود را برطرف کنند .روز گذشته ۷۰۰
دستگاهآمبوالنسجدی دواردناوگاناورژانس
کشور شد .باالخره این آمبوالنسها راننده و
تکنیسیناورژانسمیخواهند.اگرمنبهترین
بیمارستان دنیا را در کشور ایجاد کنم ،بهترین
تجهیزات و پزشک را فراهم کرده و بهترین
امکانات در کشور وجود داشته باشد ،اما
پرستار،کمکپرستار،ماما،گروهپیراپزشکی
و ...نباشند ،حتما نارضایتی مردم افزایش پیدا میکند ».وی
تاکید کرد« :حوزه سالمت با جان مردم سروکار دارد وباید
آنطور که شایسته است و طبق استانداردها دیده شود .حال
نمیگوییم مطابق استانداردهای دنیا پیش رویم ،اما وزارت
بهداشتراطبقاستاندارهایکشورهایاطرافماندربودجه
سال  ۹۸ببینیم .البته ما هم واقعبین هستیم و میدانیم که
درآمدهای کشور کاهش مییابد و باید سفرهها کوچکتر
شود ،اما به نظر من این کوچک کردن سفره را از جاهای
دیگر شروع کنند و بعد مشمول حال حوزه سالمت شود.
در عین حال ما هم سعی میکنیم در وزارت بهداشت
نهایت صرفهجویی را داشته باشیم».

معاون وزیر بهداشت خبر داد

انتخاب ایران به ریاست نهمین نشستکنوانسیونکنترل دخانیات
معاون بهداشت وزارت بهداشت از انتخاب ایران به عنوان رییس بعدی
کنوانسیون کنترل دخانیات خبر داد و گفت« :در جریان برگزاری هشتمین
کنفرانساعضایکنوانسیونچارچوبکنترلدخانیات،ایرانبهعنوانرییس
نهمین نشست اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات انتخاب شد».
به گزارش سپید ،علیرضا رییسی با اشاره به برگزاری هشتمین کنوانسیون
کنترل دخانیات در ژنو ،اظهار داشت« :در این کنواسیون ،بیش از  ۱۸۰کشور
حضور داشتند و در مورد کنترل و کاهش مصرف دخانیات و مبارزه با
قاچاق دخانیات ،مباحثی مطرح شد».
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر عضویت ایران در کنوانسیون
کنترل دخانیات و نقش پررنگ ایران در این کنوانسیون ،افزود« :از ایران به
دلیل تصویب اخذ مالیات برمواد دخانی و افزایش این مالیات قدردانی شد.
از مجلس شورای اسالمی به دلیل تصویب قانون مالیات بر مواد دخانی
تشکر میکنیم ».رییسی با بیان اینکه یکی از عوامل موثر در کاهش و کنترل
مصرف مواد دخانی ،وضع مالیات سنگین بر این مواد است ،افزود« :انتظار
این است که اخذ مالیات بر مواد دخانی به حدی برسد که نقش بازدارنده
در مصرف دخانیات داشته باشد».معاون بهداشت افزود« :خوشبختانه وضع

مالیات سنگین بر مواد دخانی تصویب شده و در بودجه سال  ۹۷نیز لحاظ
شده است ،به همین دلیل از ایران در کنوانسیون کنترل دخانیات در ژنو
تقدیر شد ».وی با اشاره به پیشنهاد ایران مبنی بر منع مداخله شرکتهای
بزرگ تولیدکننده دخانیات در امور تبلیغات و اقدامات خیریه و بشردوستانه
و استقبال بسیار زیاد کشورهای عضو کنوانسیون کنترل مواد دخانی از این
پیشنهاد ،گفت« :اگر شرکت های بزرگ تولیدکننده مواد دخانی در این مساله
دخالت کنند ،کنترل و کاهش مصرف مواد از دست مسئولین سازمان جهانی
بهداشت خارج میشود ».رییسی در ادامه از انتخاب ایران به عنوان رییس
بعدی کنوانسیون کنترل دخانیات خبر داد و گفت« :در جریان برگزاری
هشتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب کنترل دخانیات ،تصمیم
گرفته شد که ایران ریاست نهمیننشست اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات
را بر عهده گیرد ».وی با بیان اینکه ایران از ابتدا به عضویت این کنوانسیون
در آمده و خصوصا در قالب گروه منطقه مدیترانه شرقی در فعالیتهای
آن مشارکت فعال داشته است ،افزود« :بر این اساس ،ایران به مدت  ۲سال
ریاست این نشست را عهدهدار خواهد شد .همچنین نهمین کنوانسیون
کنترل دخانیات در سال  ۲۰۲۰در هلند برگزار میشود».

بنابر اعالم وبدا ،معاون بهداشت وزیر بهداشت همچنین با اشاره به
تقدیر این کنواسیون از ایران در کنترل بیماریهای غیرواگیر (،)NCD
یادآور شد :کنترل و کاهش مصرف مواد دخانی از جمله فاکتورهای مهم
در کنترل بیماریهای غیر واگیر است.

معاون اجتماعی وزیر بهداشت:

خیرین 17هزار میلیارد ریال به نظام سالمتکمککردند
معاون اجتماعی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی گفت« :خیرین حوزه سالمت ،پارسال حدود
 17هزار میلیارد ریال به نظام سالمت کمک کردند».
به گزارش سپید به نقل از ایرنا سید محمد هادی
ایازی در اجالس روسا ،معاونان اجتماعی ،بهداشت
و مدیران شبکه های بهداشت و درمان دانشگاهها و
دانشکدههای علوم پزشکی منطقه چهار آمایشی کشور
در سرسرای هتل پارس اهواز بیان کرد« :سال  ،95میزان
مشارکت مردم و خیرین سالمت نیز  15هزار میلیارد
ریال بود و امسال اگر چه مسایل اقتصادی تا حدی
تاثیرگذار بوده اما امید است تا پایان سال مشارکت
گستردهتر مردم را در حوزه سالمت شاهد باشیم».
 900موسسه خیریه و  700سازمان مردم نهاد
وی افزود« :هم اکنون  900موسسه خیریه در
حوزه سالمت و  700سازمان مردم نهاد سالمت در
کشور فعال هستند ».ایازی با بیان اینکه هم اکنون 126
سمن سالمت نیز به صورت ملی در کشور فعالیت
میکنند گفت« :ایجاد سرای سمنهای سالمت در

ایرانشهر ،ایالم ،بهبهان ،جیرفت ،بیرجند و دزفول
در دستور کار است ».وی در ادامه با اشاره به اینکه
مشارکت مردم و همکاری بین بخشی به عنوان 2
رویکرد قابل اهمیت در اجتماعی شدن سالمت افزود:
«موضوعات مورد تاکید در اجتماعی شدن سالمت
شامل مشارکت مردم (در زمینه خود مراقبتی و در
قالب سازمانهای مردم نهاد و خیریهها) ،افزایش سواد
سالمت ،همکاری بین بخشی و عدالت در سالمت
است ».ایازی گفت« :صنعتی شدن جوامع منجر به
تغییر بار بیماریها و فاصله طبقاتی منجر به کاهش
عدالت در سالمت میشود و اطلس بیماریهای ایران
در نقاط مختلف شهری گویای این موضوع است».
معاون اجتماعی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ادامه داد« :ادامه روند رو به رشد افزایش
مرگ و میر ناشی از بیماریها به ویژه بیماریهای
غیرواگیر نیز مورد توجه است چون بیش از  75درصد
مرگومیرها ناشی از بیماریهای غیر واگیر است».
وی بیان کرد« :توانمندسازی آحاد مردم و
مسئولیت پذیری ،کرامت و شرافت انسانی ،حفظ

حقوق شهروندی ،از اصول و روشهای مورد توجه
درچهارچوب اجتماعی شدن سالمت محسوب
میشود .ایازی با بیان اینکه دستگاههای دولتی نیز
در اجتماعی شدن سالمت نقش مهمی دارند و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در این زمینه
تفاهمنامههای زیادی منعقد کرده افزود« :پارسال
 336هزار نفر مصدوم ناشی از تصادف داشتیم که
 10هزار تخت بیمارستانی به آنها اختصاص یافت
بنابراین یک همکاری بین بخشی و اراده جمعی
میتواند مشکالت را تعدیل کند».
معاون وزیر بهداشت بیان کرد« :از جمله شواهد در
فرآیند اجتماعی شدن سالمت در حوزههای مختلف
شامل تشکیل شبکه مراقبتهای اولیه بهداشتی،
درمانی ،ایجاد محیط کار سالم با مشارکت کارگران
و کارفرمایان ،گروههای داوطلب جهادی ،مراقبت
در منزل که  750واحد در کشور مجوز گرفتهاند
که این کار را انجام دهند ،آموزش پزشکی جامعه
نگر ،برنامه سالمت محصوالت کشاورزی منتخب
و بهرهگیری از سفیران سالمت است».

راهاندازی سه هزار و  540کانون سالمت
محله در تهران
وی در خصوص سیاستها و برنامههای وزارت
بهداشت در زمینه اجتماعی شدن سالمت به ایجاد
معاونت اجتماعی ،تقویت شورای سالمت و امنیت
غذایی،کانونهایسالمتمحلهمحوروتوسعهسمنها
و خیریهها اشاره کرد و گفت« :هم اکنون سه هزار
و  540کانون سالمت محله در سطح شهر تهران
راهاندازی شده است ».ایازی با اشاره به اینکه در حوزه
آسیبهای اجتماعی  23آسیب در شورای اجتماعی
کشور مورد بحث قرار گرفت افزود« :پنج مورد از
جمله اعتیاد حاشیه نشینی ،طالق باید در اولویت قرار
گرفت و وزارت بهداشت اختالالت روانی ،رفتارهای
پرخطرو بیماری ایدز را در اولویت بررسی قرار داد».
معاون اجتماعی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ادامه داد« :در این راستا پنج کارگروه طالق،
اعتیاد ،سالمت روان ،حاشیه نشینی ،مسایل اجتماعی و
فرهنگی محیطهای دانشگاهی تشکیل شد که اقدامات
خوبی نیز در این زمینه انجام گرفته است».
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اخبــار

از سوی جمعیت هالل احمر صورت گرفت

بارگیری ۲۰۰تن دارو و تجهیزات پزشکی جهت ارسال به عراق
بارگیری محموله دارویی و ملزومات پزشکی
اربعین  ٩٧با حضور مسئوالن هالل احمر
انجام شد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا ،دبیر
کل جمعیت هالل احمر در مراسم بارگیری
و ارسال دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی
هالل احمر به عتبات عالیات همزمان با
اربعین حسینی ،اظهار داشت« :مراس م پیاده
روی اربعین حسینی وجوه مختلف دارد
و سالهاست که با اشتیاق برگزار میشود
و دستگاههای مختلف در کشور خدمات
متنوعی در این زمینه دارند تا هر سال زائران
با راحتی بیشتری این مناسک را انجام دهند.
ما در جمعیت هالل احمر مسئول کمیته
امداد و نجات این ستاد هستیم و دستگاه
ها مختلفی در این کمیته عضو هستند».
محمود محمدی نسب افزود« :در این
کمیته دو بخش در داخل مرزها و بیرون
مرزها فعالیت میکنند که خدمات داخل
مرزها شامل خدمت رسانی در خصوص
حوادث مرزها ،خدمت رسانی در حوادث
جادهای و پوشش سه استان هم مرز با
کشور عراق است که باز به خاطر ازدحام
جمعیت اگر نیاز به امداد باشد همکاران ما وارد عمل
میشوند تا اسکان اضطرای ،تغذیه اضطرای و اعزام
تیمها ،بالگرد و تجهیزات مختلف را ارائه دهند .در
حوزه برون مرزی هم بحث درمان در حین پیادهروی
نیز با همکاری همین گروه است که در سازمان پزشکی
حج و زیارت انجام میشود».
محمدی نسب ادامه داد« :توسط جمعیت هالل احمر
در کربال ،نجف ،سامرا ،کاظمین و مسیرهای پر تردد در
مانگاههایی ایجاد شده که به هموطنان خدمات درمانی
ارائه میدهند .عالوه بر این با گروههای مختلف داوطلب
که میخواستند در این مدت خدمات درمانی ارائه کنند
همکاری داشتیم و پروتکلی را در نظر گرفتیم که از
کارهای اضافی در این زمینه خودداری کنیم .در مجموع

26درمانگاه خارج از جمعیت هالل احمر 14 ،در مانگاه
توسط خود سازمان هالل احمر و به طور کل  40در
مانگاه در کشور عراق تجهیز خواهد شد و حجم زیادی
از کادر درمان در عتبات عالیات در اربعین حسینی ارائه
خدمت خواهند داشت».
ارسال مهموله دارو و تجهیزات به عتبات
سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت
جمعیت هالل احمر نیز در ادامه گفت200« :تن دارو و
تجهیزات به همراه  400قلم دارو و  80قلم مصرفی در
 14تریلر به عتبات عالیات ارسال خواهد شد».
وی ادامه داد« :همه زائران تحت پوش بیمه هستند
و خدماتشان هم رایگان است .همچنین بالغ بر  90نفر

تیم امدادی قلب ،ارتوپد ،زنان ،روانشناسی و  ...را
در بیمارستان الحسین(ع) در کربال داریم .ما همچنین
بیمارستان الکوفه در کربال را تجهیز کردهایم».
مرعشی افزود« :امسال برای اولین بار یک درمانگاه
طب سنتی را هم در کربال راهاندازی خواهیم کرد».
به گفته مرعشی ،مهمترین توصیه برای این ایام پوشیدن
لباس گرم و داشتن کفش و کوله پشتی مناسب است.
عالوه بر آن زائران باید داروهای خاص خود را که در
ایران مصرف میکردند همراه خود داشته باشند؛ البته ما
اقالمی را به همراه داریم اما ممکن است مارک مصرفی
آنان با داروی بیمار متفاوت باشد.
وی درباره ارتباط خدمات داخل عراق نیز بیان کرد:
«حرکت اربعین هر سال با شکوهتر میشود و ما کمک

میکنیم این اتفاق بهتر از هر سال پیش بیاید
زیرا این پیادهروی بزرگترین تجمع دنیا
است .توصیه این است که مراسم اربعین
حالت مردمی خودش را از دست ندهد
بهتر است چنین مراسمی را خود مردم
مدیریت کنند».
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت
جمعیت هالل احمر ادامه داد« :قسمت
درمان عراق به عهده سازمان ما است و
کاری که ما میکنیم حداقل کاری است که
در جاهایی که زائران وجود دارند میتوانیم
انجام دهیم .امسال هم ما در سه رمز خروجی
و در آن طرف مرز از همان ابتدای ورود
به خاک عراق خدماتمان را ارائه میدهیم
و عالوه بر آن مسیرهای امدادی را تجهیز
خواهیم کرد».
وی افزود« :یکی از کارهایی که امسال
متفاوتتر از پارسال انجام دادیم این است
کیفیت خدمات را باال ببریم و سعی کردیم
به نسبت سال گذشته همه چیز بهتر باشد.
همچنین سعی کردیم خدمات اصلیتر و
بیمارستانی را با وجه قویتر ببینیم و همکاری
بهتری با سیستم وزارت بهداشت عراق و
سازمان هالل احمر عراق داشته باشیم .همچنین استقرار
درمانگاه بین راه نجف و کربال هم مثل سال قبل هستند.
ضمن اینکه برای اولین بار درمانگاه طب سنتی را خواهیم
داشت که 25نفر در آنجا با ما همکاری خواهند داشت.
عالوه بر این ما با بسیج جامعه پزشکی ،بهداری سپاه
پاسداران و بهداری قدس نیز همکاری داریم».
مرعشی بیان کرد« :ما هر ساله  22تا  26میلیون نفر
زائر در کربال داریم که برخی خارج از سامانه سما ثبت
نام میکردند از این رو بیمه نمیشدند و در نهایت از
خدمات بیمهای بهره نمیبردند و متحمل هزینههای
سنگینی میشدند .از همینجا تاکید میکنم مردم از
طریق سامانه سما برای ثبتنام اقدام کنند».

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

یکی از ابزارهای جنگ استکبار علیه ایران ،تحریم دارو و غذ است
نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار ادامه داد« :تاسیس بنیاد بیماریهای
نادر توسط مرحوم داودیان اقدام موثری برای مرهم نهادن بر درد بیماران
نادر بود .باید قدرشناس افرادی باشیم که در مسیر مداوای دردمندان قرار
گرفتند ».وی ادامه داد« :امروز شاهدیم مردم گرسنه دراتیوپی ،بحرین و
یمن به وسیله استکبار به درد مبتال شدند و حتی به واسطه تحریمهای
آمریکا ،دارو و غذا نیز به دست این مردمنمیرسد.»

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت« :استکبار جهانی در سه بعد جنگ
روانی ،جنگ اقتصادی وترور و ناامنی ایران را تهدید میکند .یکی از ابزار
گ ها ،تحریم در مسیر دارو و غذا است.»
این جن 
به گزارش سپید به نقل از ایرنا ،ولیاهلل نانواکناری در نشست بنیاد
بیماریهای نادر ایران و انجمن بانوان وهمسران دیپلمات وزارت امور
خارجه افزود« :امروز جهان توسط استکبار جهانی در معرض خطر است
و سرکرده استکبار در مسیرنابودی بشریت است».

یک داروخانه مخصوص بیماران نادر وجود ندارد
حمیدرضا ادراکی ،مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر نیز در این مراسم
گفت« :در ابتدای آغاز کار بنیاد بیماریهای نادر ایران،تمرکز خود را بر
تهیه اطلس بیماریهای نادر و کارهای تحقیقاتی گذاشتیم .سپس تالش
کردیم صدای  12هزار بیمار نادر را به وسیله سفیران بنیاد به دیگران
برسانیم .کنگرهها و کارهای تحقیقاتی بنیاد بیماریهای نادر به مرور اجرا
شد .کنگره بیماران ایبی ( بیماری پوستی پروانه ای) نیز اجراشد .زیرا
این بیماران نیازمند توجه بیشتری بودند که داروها و پانسمانهای این
بیماران راحتتر به دستشان برسد.»
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد«:برای بیماران نادر
از طرف بنیاد بیماریهای نادر ،کارتی با عنوان سالمت کارت نادر صادر
شدو هر ساله همایشی تحت عنوان همایش بینالمللی بیماران نادر در
روز هشتم اسفند تشکیل دادهایم تا انجمنهای بیماران نادر در یکمکان

دور هم جمع شوند و مشکالت خود را مطرح کنند .از طرفی ارتباطاتی
بین این بنیاد و دیگر مراکزی که درباره بیماریهای نادر کارمیکنند ،برقرار
کردیم تا از تجربه یکدیگر استفاده کنیم.»
ادراکی اظهار داشت« :باید با سایر بیماران نادر جهان نیز در ارتباط باشیم.
در این راستا میتوان مسائل ژنتیک و غیره را با کشورهایدیگر به اشتراک
گذاشت.» وی بیان کرد« :بیماریهای نادر دیر تشخیص داده میشوند و باید
مراحل تشخیص به موقع انجام شود .به همین علت با وزارت آموزش و
پرورش تفاهمنامهای برای غربالگری دانش آموزان امضا کردیم.»
مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر گفت« :مشکل دیگر درباره بیماران
نادر ،دارو است .دارو یکی از پرمخاطرهترین مشکالت برایبیماران نادر
است .هنوز یک داروخانه خاص برای این بیماران وجود ندارد .قوانین
بسیار دست و پا گیر و مشکالت زیادیدر مسیر رساندن دارو به دست
این بیماران وجود دارد که شرایط را هر روز سختتر میکند.»
مریم ایمانیه ،رئیس انجمن بانوان و همسران دیپلماتها نیز در ادامه
این مراسم گفت« :اینکه مردم بدانند کسی که هیچ مشکلی نداشته،خودش
را به آب و آتش زده تا بنیادی را برای کاهش درد بیماران تشکیل دهد،
احساس آرامش ایجاد میکند.» همسر وزیر امور خارجه ادامه داد« :در این
برنامه همسر سفیر مجارستان ،همسر سفیر فنالند ،همسر سفیر پاکستان،
همسر سفیراسترالیا ،همسر سفیر بلغارستان ،همسر سفیر هلند ،همسر سفیر
مالزی و همسر سفیر کره جنوبی حاضر هستند که جای تشکر دارد.»

رئیس سازمان غذا و دارو:

قیمت ظرف سرم از محتوایآن بیشتر شده است

رئیس سازمان غذا و دارو گفت« :موضوع تغییر قیمت دارو در نیمه دوم
سال به عوامل دیگری مثل قیمت بستهبندی آن بستگی دارد ،مواد پتروشیمی
و هزینه بستهبندی دارو افزایش یافته است به عنوان مثال قیمت تمام شده
ظرف سرم از محتوای آن بیشتر شده است».
به گزارش سپید به نقل از ایرنا ،غالمرضا اصغری درباره احتمال افزایش
قیمت دارو در نیمه دوم سال افزود« :قیمت دارو نیز مثل قیمت سایر کاالهاست
و اگر عواملی که منجر به شکلگیری قیمت میشود ،افزایش پیدا کند ،بر
قیمت دارو نیز موثر خواهد بود .به طور مثال افزایش هزینههای بسته بندی،
افزایش قیمت مواد پتروشیمی و غیره در مسیر قیمت تمام شده دارو موثر
است ».وی افزود« :اگر این افزایش قیمتها در قیمتگذاری اقالم دارویی
مد نظر نباشد ،تولید دارو دچار اختالل میشود؛ در نتیجه موضوع افزایش
قیمت دارو ،کامال وابسته به عوامل دیگری مثل قیمت بستهبندی و غیره است.
نمی توان این مسائل را نادیده گرفت و باید لحاظ کرد .ولی اینکه این موارد

چقدر در افزایش قیمت موثر خواهد بود ،نیازمند کار کارشناسی است که
باید بررسیهای بیشتری در این راستا انجام شود».

معاون وزیر بهداشت درباره گزارشهایی مبنی بر افزایش قاچاق و احتکار
دارو اظهار داشت« :گزارشهای متعددی در این راستا به سازمان غذا و دارو
می رسد و تمام این موارد بررسی میشود .قطعا وقتی فاصله قیمتی بین
کاالها شکل میگیرد و قیمت یارانهای و غیر یارانهای اتفاق می افتد ،امکان
اتفاقاتی مثل احتکار بیشتر است .البته بر اساس گزارشهایی که داریم ،تعداد
این موارد خیلی زیاد نیست و انگشت شمار است ».رئیس سازمان غذا و دارو
اضافه کرد« :بیشتر مواردی که به سازمان غذا و دارو گزارش میشود مربوط
به قاچاق همراه مسافر است .البته این میزان بسیار کمتر از واردات چمدانی
است ».وی افزود« :سازمان غذا و دارو حد مشخصی از دارو را اعالم کرده که
به طور مثال یک فرد برای مصرف شخصی میتواند چه تعداد کپسول ،قرص،
آمپول و غیره به همراه خود داشته باشد ».اصغری گفت« :درباره احتکار نیز
سه یا چهار مورد احتکار طی یک ماه گذشته به ما گزارش و رسیدگی شد.
این برخوردها از طرف مراجع قضایی با احتکار کنندگان صورت میگیرد».

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران اعالم کرد

کمبـود بـرخـی از
داروهـایروانپـزشـکـی

رئیسانجمنعلمیروانپزشکانایرانبااشارهبهاینکهنوسانات
ارزی بیماریهای روانتنی را تشدید میکند ،گفت« :زمانی
که اضطراب بیش از حد معمول باشد عملکرد فرد کاهش و
سالمتی آن تحت تأثیر قرار میگیرد».
به گزارش سپید ،مریم رسولیان در ارتباط با تأثیر نوسانات
ارزی بر سالمت روان افراد ،گفت« :بحرانهای اقتصادی یکی
از عوامل اجتماعی هستند که میتوانند با احساس ناامنی و
ضعف افراد همراه شوند و بر اساس مبنای شخصیت فرد
استرس بارزی را در آنها بروز دهند».
رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران بیان داشت« :زمانی
که چنین حوادثی را شاهد باشیم اختالل انطباقی صورت
میگیرد که میتواند بر اساس بیماری پایهای روانشناسی
نباشد و به دلیل حجم اضطرابها عملکرد افراد را کاهش
دهد ».وی افزود« :زمانی که اضطراب بیشتر شود کارایی افراد
نیز بیشتر خواهد شد ولی اگر این افزایش اضطراب بیش از
حد معمول شود نتیجه معکوس خواهد شد که نوسانات ارزی
نیز چنین مصداقی است ».رسولیان گفت« :نوسانات ارزی بر
سالمت روان افراد تأثیرگذار است و اگر کسی بیماری زمینهای
همچون بیماری قلبی داشته باشد میتواند سبب بروز مشکالتی
همچون سکتههای قلبی شود و به طور کلی اضطراب که
زیاد باشدآسیبپذیری جسم فرد نیز در بخشهای مختلف
تشدید خواهد شد».

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران با اشاره به اینکه
مشکالت اقتصادی بیماری روانتنی را تشدید میکند ،گفت:
«در مورد داروهای روانپزشکی سیاست وزارت بهداشت
ک ً
ال کاهش واردات داروهای خارجی در حوزههای مختلف
است و مبنا بر افزایش تولید داخل؛ که این مسأله سبب شده
در حال حاضر برخی از داروها در دسترس نباشد و به طور
کلی کمبود هر دارویی میتواند خود بر سالمت روان افراد
تأثیر گذارد ».وی گفت« :برخی از این کمبود داروها مقطعی
بوده که به دلیل مشکالتی همچون اختالل در برنامهریزی
تولید داروها و عدم واردات داروهای خارجی ایجاد میشود».
بنابراعالم روابط عمومی انجمن علمی روانپزشکان ایران،
رسولیان با اشاره به نزدیکی به زمان برگزاری سی و پنجمین
همایش ساالنه انجمن علمی روانپزشکان ایران اظهار داشت:
«این کنگره در جهت ارتقای دانش همکاران روانپزشک و تبادل
اطالعاتآنحائزاهمیتاست».ویافزود«:موضوعاتمختلفی
در حوزه پیشگیری ،تشخیص ،درمان دارویی و غیردارویی
بیمارانروانپزشکی،روانپزشکیجامعهنگر،کودکونوجوان
و  ...در این کنگره مورد بحث و گفتوگو قرار میگیرد».
سی و پنجمین همایش انجمن علمی روان پزشکان ایران
 26تا  29مهر در سالن شهید غرضی بیمارستان میالد برگزار
میشود.

سازمان غذا و دارو اعالم کرد

مردم بدون نگرانی «والزارتان» را
از داروخانهها تهیهکنند
معاون فنی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو
با اشاره به جمع آوری کامل والزارتان  7شرکت دارویی ،گفت:
«مردم بدون نگرانی ،والزارتان مورد نیاز خود را از داروخانهها
تهیه کنند».
به گزارش سپید ،حمیدرضا اینانلو با اشاره به جمع آوری
کامل والزارتان ریکال شده  7شرکت دارویی عنوان کرد« :در
حال حاضر مصرف کنندگان والزارتان میتوانند با خیال آسوده
این دارو را بدون نگرانی ،از داروخانههای سراسر کشور تهیه و
مصرف کنند».وی افزود« :تمام والزارتان تولیدی با یک نوع ماده
موثر که از تیرماه ریکال شده بود ،از سطح بازار جمعآوری شده
و شرکتهای دارویی نیز در حال عودت مواد اولیه خریداری
شده به شرکت تولیدکننده هستند».
به گفته معاون فنی مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد
مخدر سازمان غذا و دارو ،مصرفکنندگان والزارتان میتوانند
داروهای همه شرکتهای تولیدکننده را تهیه و مصرف کنند.
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دیـدگـاه

خالهزنکزدگی؛آفتمدیریتکالن
سهیل طالبی حسینی ،جراح و متخصص ارتوپدی

باید از آفتی حرف بزنم که دامنگیر اداره کالن جامعه شده است.
خالهزنک زدگی اتفاق جدیدی است که دارد سطوح منتشری از
مدیریت رسمی جامعه ما را تهدید میکند .در اپیدمی خاله زنکی،
رفتار مبتنی بر حب و بغض شخصی به رویکرد غالب مدیران مبدل
میشود .مدیر ،احساس و عواطفش را در برخورد با زیردستان وارد
میکند.تنزلسطحدیسیپلینتصمیمگیرندگانبهمشغولیتهایچیپ
و بچهگانه منجر به درگیری عمیق اذهان مدیریتی در روزمرگی
دمدستی و خاله خانباجی میشود.
یک تفاوت مدیر ارشد و سطح باال با بیجنبگی نوکیسهها ،در تأثیر
افراطی سلیقه و عالیق شخصی مدیر در تصمیمسازی است .متاسفانه
خاله زنکی اتفاقی ناخوشایند است که دارد منجر به واپاشی اصل
احترام در سلسله مراتب میشود .آنچه امربری کور را از تبعیت
عاقالنه متمایز میکند اصل احترام متقابل است .رفتار مبتنی بر حب
و بغض شخصی با دخالت دادن پنداشتهای ذهنی و احساسی
کنترل نشده بر عملکرد تصمیمساز مدیر دارد به تالشی الیههای
منسجم اجتماعی منجر میشود .ظرفیت قدرت و اختیار ،پیششرط
تفویض حق تصمیمگیری برای دیگران است ،چیزی که امروز در
عملکرد شاهپوری مدیرکان نو رسیده نقصان دارد.
خاله زنکزدگی در سطوح مدیریتی اگر با تغییر در ضوابط انتخاب
مدیران اصالح نشود به بیماری حاشیهنشینی و گسست نخبگان از
ساختار دیوانساالر منتهی خواهد شد .سوءاستفاده از قدرت و مقام
اولین عارضه زودرس این بیماری مدیریتی است ،وقتی مردان کوچک
عهدهدار امور بزرگ میشوند .عدالت قربانی حتمی کسانی است
که رشد حبابیشان اتفاق ًا محصول تبعیض موجود است .تنشهای
جاری در مراودات بین بخشی اداری و اجتماعی را نمیشود بدون
ترمیم رفتار مدیریت احساسی و واکنشگرا اصالح کرد.
بازنگری در انتخاب تصمیمسازان و مصادر اختیار باید منطبق بر
اصول علمی و اخالق حرفهای باشد ،تا جایگزینی خاله زنکها با
شایستگان تربیت شده مودب به آداب علمی را آغاز کند.
برای پاالیش هسته مدیریتی عالی جامعه از رفتارهای تکانهای فرصت
زیادی باقی نمانده است...

خبــر
عضو انجمن پزشکان ورزشی عنوان کرد

شــطرنـج

سبب پیشگیری از آلزایمر میشود

عضو انجمن پزشکان ورزشی گفت« :شطرنج و تمرینات هوازی با
شدت متوسط سبب پیشگیری از آلزایمر میشود».
به گزارش سپید ،حسین سعادت مهر با بیان این که ورزش منظم
خطر ابتال به آلزایمر را تا پنجاه درصد کاهش میدهد ،اظهار داشت:
«ورزشهای ذهنی مانند شطرنج و تمرینات هوازی با شدت متوسط
در پیشگیری از آلزایمر بسیار موثر است ».وی افزود« :آلزایمر بیشتر در
بانوان و افراد باالی  ۶۵سال دیده میشود .ضربههای ناگهانی ،اضافه
وزن و کم تحرکی ،انزوا و گوشهگیری ،بیماری هایی مثل دیابت،
کلسترول و فشار خون باال ،کم خوابی و استرس از عوامل ایجاد
آلزایمر بشمار میرود که تمام موارد ذکر شده با  ۳۰دقیقه ورزش
منظم روزانه قابل پیشگیری است .همچنین باالرفتن فعالیت قلبی
و ذهنی مغز را وادار میکند تا ارتباطات تازهای را به وجود بیاورد
که این ارتباط به کاهش سرعت زوال عقل و آلزایمر کمک میکند».
سعادتمهر خاطرنشان کرد« :مواد غذایی مثل قند و شکر،
کربوهیدراتهای تصفیه شده و بدون سبوس مثل نان و برنج
سفید و فست فودها احتمال ابتال به الزایمر را افزایش میدهند و
در مقابل غذاهای سرشار از امگا ۳یا چربیهای مفید مثل ماهیهای
قزل آال و ماهی تن این احتمال را کاهش میدهند .همچنین مواد
غنی از اسید فولیک و منیزیم مغز را در برابر آلزایمر مقاوم میکنند».
وی اضافه کرد« :بیماری آلزایمر با از دست دادن حافظه کوتاه مدت،
فراموش کردن نامها و آدرسها آغاز و کم کم تا جایی پیش میرود
که فرد حتی راه بازگشت به خانه را فراموش میکند .این بیماری یک
بیماری مزمن ،پیش رونده و تحلیل برنده سلولهای مغزی است
که به اختالل شناختی در فرد منجر میشود .فرد مبتال در شناخت
زمان ،مکان و اشخاص دچار اختالل میشود و حافظه اخیرش از
کار میافتد .در این بیماران بافت مغز تحلیل میرود ،بافت و جرم
مغز کوچک میشود و پالکهای پیری بافت مغز را احاطه میکند».
عضو انجمن پزشکان ورزشی گفت« :ورزش منظم تا حد زیادی
میتواند از افراد در برابر بیماری آلزایمر محافظت کند .ورزش در افراد
مسن عالوه بر سالمت جسم و بدن باعث سالمت روح و روان هم
میشود .از نتایج تاثیر مثبت ورزش بر روح و فکر انسانها جلوگیری
از آلزایمر در کهنسالی است .ورزش کردن باعث بهبود گردش خون
در فرد به ویژه در سیستم سلولهای مغزی و عصبی میشود که این
امر ترشح بهتر و موثر تر پروتیین و اسید کولین در این سلولها را
به همراه خواهد داشت ».وی ادامه داد« :از جمله ورزشهای مفید
برای افراد مبتال به آلزایمر پیادهروی روزانه ،دوچرخهسواری جهت
بهبود تعادل و افزایش خونرسانی به مغز ،شنا جهت ایجاد شادابی،
احساس آرامش و بهبود عملکرد قلب و ریههاست».
سعادت مهر در پایان افزود« :ورزش مداوم ،شرکت در کالسهای
گروهی در کنار رژیم غذایی سالم ،خواب باکیفیت و از همه مهمتر
مدیریتاسترسمیتوانددرپیشگیریازآلزایمربسیارمفیدواقعشود».

روزشمار هفته سالمت روان اعالم شد

بهداشت روانی نوجوانان درکانون توجه جهانی

هرساله۱۰اکتبربهعنوانروزجهانیسالمت
روانوباهدفافزایشآگاهیهاازپیامدهای
بیماریهای روان بر زندگی میلیونها نفر
در سراسر جهان و کمک به آموزش و
اطالعرسانی در این زمینه گرامی داشته
میشود .هدف سازمان جهانی بهداشت
( )WHOبرای گرامیداشت روز جهانی
سالمت روان در سال جاری ( )۲۰۱۸تمرکز
بر جوانان و افرادی است که در سالهای
اولیه بزرگسالی خود به سر میبرند.
طبق توضیح سازمان جهانی بهداشت
در این خصوص ،نوجوانی و سالهای
اولیه بزرگسالی زمانی است که تحوالت
زیادی همچون تغییر مدارس ،ترک خانه،
شروع تحصیالت دانشگاهی یا کار جدید
رخمیدهد.ایناتفاقاتبرایبسیاریعالوه
بر هیجان انگیز بودن می تواند استرس و
دلهرهی زیادی به همراه داشته باشد .این
احساسات در برخی موارد و در صورتی
که به رسمیت شناخته نشود می تواند منجر
به بیماریهای روانی شود.
استفادهروزافزونازفناوریهایآنالیندرحالیکهبدون
شک مزایای بسیاری دارد ،می تواند فشارهای مضاعفی نیز
به همراه داشته باشد چرا که اتصال به شبکه های مجازی
در هر زمان از روز و شب در حال رشد است .بسیاری از
نوجوانان نیز در مناطق تحت تاثیر شرایط نامناسب بشری
همچون درگیریها ،بالیای طبیعی و بیماریهای همهگیر
زندگی میکنند .نوجوانان و جوانانی که در شرایط این
چنینی زندگی میکنند ،نسبت به اختالالت و بیماری های
روان به شدت آسیب پذیرتر هستند .نیمی از بیماریهای
روانی از سن  ۱۴سالگی در افراد شروع میشوند .اما در
ِ
اغلب موارد این بیماریها ناشناخته و درمان نشده باقی می
مانند .در میان بیماری های رایج در نوجوانان ،افسردگی
سومین بیماری رایج بوده و خودکشی نیز دومین علت
مرگ در میان افراد  ۱۵تا  ۲۹ساله به شمار میرود .سوء
مصرف مواد مخدر و الکل در میان نوجوانان نیز یکی از
موضوعات مهم در بسیاری از کشورهاست که میتواند

حمایتازدوستان،فرزندانودانشآموزان
مرتبط باشد .روز جهانی سالمت روان
در سال جاری بر این امور تمرکز ویژه
کرده است.
به نوشته روزنامه دیلی میل ،نخستین
بار در سال  ۱۹۹۲میالدی ریچارد هانتر،
معاون دبیرکل وقت فدراسیون جهانی
سالمت روان ،روز جهانی سالمت روان
را به عنوان رویدادی جهانی تعیین کرد.
دو سال بعد در سال  ۱۹۹۴میالدی به
پیشنهاد دبیرکل وقت این فدراسیون برای
گرامیداشت این روز شعار "بهبود کیفیت
خدمات بهداشت روان در سراسر جهان"
انتخاب شد و از آن پس این روز در سراسر
جهان به رسمیت شناخته شد.

منجر به رفتارهای پرخطر نظیر روابط نامشروع یا رانندگی
خطرناک شود .اختالالت تغذیهای نیز از جمله موارد نگران
کننده در افراد نوجوان محسوب میشود.
خوشبختانه شناخت رو به رشدی از اهمیت کمک به
جوانان در ایجاد انعطاف پذیری روانی از سنین ابتدایی
به منظور مقابله با چالش های جهان امروز وجود دارد.
همچنین شواهد بسیاری حاکی از آن است که ترویج و
محافظت از سالمت نوجوانان نه تنها به سالمت آنان چه
در کوتاهمدت و چه در بلندمدت ،بلکه به سالمت اقتصاد
و جامعه نیز منجر میشود .چرا که جوانان سالم قادر
به همکاری بیشتری در میان نیروهای کار ،خانوادههای
خود و به طور کلی در جامعه هستند .تالش برای ایجاد
انعطافپذیری روانی از سنین ابتدایی میتواند به پیشگیری
از پریشانی و بیماری روانی میان نوجوانان و بزرگساالن
جوان و نیز به مدیریت و بهبود بیماریهای روانی کمک
شایان توجهی کند .این پیشگیری با آگاهی و درک عالئم

هشداردهنده زودرس و نشانههای بیماریهای روانی آغاز
میشود .والدین و معلمها میتوانند با آموزش مهارتهای
زندگی کودکان و نوجوانان به آنها برای مقابله با چالشهای
روزمره در خانه و مدرسه کمک کنند .پشتیبانی اجتماعی
میتوانددرمدارسوسایرمحیطهایاجتماعیمیسرشود.
ِ
آموزش کارکنان بهداشتی به منظور توانایی آنها در
و البته
تشخیص و مدیریت اختالالت سالمت روان میتواند در
موقعیت مناسب بهبود و گسترش یابد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی سازمان جهانی
بهداشت( ،)WHOسرمایهگذاری توسط دولتها و
دخالت بخشهای اجتماعی ،بهداشتی و آموزشی در
برنامههای جامع ،یکپارچه و مبتنی بر شواهد برای بهبود
سالمت روان جوانان ضروری است .این سرمایهگذاری
باید با برنامههایی برای افزایش آگاهی میان نوجوانان و
بزرگساالن جوان از شیوههای توجه به سالمت روان خود
و کمک به همساالن ،والدین و معلمان و دانش چگونگی

روزشمار هفته سالمت روان
مقارن با دهم اکتبر ( 18مهرماه) ،روز
شمارهفتهسالمتروانهماعالمشد.هفته
سالمترواناز 18تا 24مهرماهسالجاری
با شعار «سالمت روان جوانان و نوجوانان:
جهان در حال تغییر» برگزار میشود .بنابر اعالم وبدا،
عناوین روزهای هفته سالمت روان به شرح زیر است:
چهارشنبه  18مهر  / 97نقش شادی و نشاط در سالمت
روان جوانان و نوجوانان
پنجشنبه  19مهر  / 97تاثیر فضای مجازی بر سالمت
روان جوانان و نوجوانان
جمعه  20مهر  / 97خانواده و سالمت روان جوانان و
نوجوانان
شنبه 21مهر / 97تابآوری جوانان ،نوجوانان و سالمت
روان
یکشنبه  22مهر  / 97نقش محیطهای آموزشی بر
سالمت روان جوانان و نوجوانان
دوشنبه 23مهر  / 97تاثیر خود مراقبتی بر سالمت روان
جوانان و نوجوانان
سه شنبه  24مهر  / 97سبک زندگی سالم جوانان،
نوجوانان و سالمت روان

روابط عمومی محک اعالم کرد

بیمار جنجالی برنامه «فرمول یک» ۲سال است بهبود یافتـه
روابط عمومی موسسه خیریه محک در واکنش به برخی اخبار منتشر شده
در ارتباط با «علی ولیخانی» کودک بیماری که حضور پدرش در برنامه
فرمول یک و گالیه از هزینههای دارو و درمان فرزندش ،حاشیهساز شد،
توضیحاتی را ارایه و از بهبود و قطع درمان کودک مذکور در تیر ماه ۱۳۹۵
و ادامه چکاپ و آزمایشهای دورهای وی تاکنون ،خبر داد.
به گزارش سپید ،روابط عمومی محک در اطالعیهای ضمن اعالم عدم
امکان پذیرش پولهای جمعآوری شده در برنامه فرمول یک برای کمک
به این کودک و انتقال آن به حساب موسسه محک ،آورده است« :این فرزند
محک از مرداد سال  ۱۳۹۴مبتال به بیماری لنفوم هوچکین (یکی از انواع
سرطانهای غدد لنفاوی) بوده و از همان تاریخ با ضریب حمایت صد در
صد تحت حمایت محک قرار گرفته است .مندرجات و مستندات پرونده
ایشان حاکی از آن است که خوشبختانه این فرزند عزیز محک در سایه
حمایتهای بیدریغ و بیکران مردم نیکوکار سرزمینمان در تیر ماه سال
 ۱۳۹۵از چنگال بیماری رهایی یافته و به استناد گزارش مکتوب پزشک
معالج در بیمارستان مرکز طبی در تاریخ  ۶تیر  ۱۳۹۵شیمی درمانی به اتمام
رسیده و اکنون جهت معاینات دورهای مراجعه مینماید ».این بیمار از تیر
ماه سال  ۱۳۹۵تاکنون ،به طور مکرر برای انجام چکاپهای دورهای و
آزمایشات مرتبط با آنها به بیمارستان مرکز طبی مراجعه نمودهاند و در هر
نوبت ،هزینههای مرتبط با آن را نیز از موسسه محک دریافت کرده است.
آخرین مراجعه بیمار به بیمارستان مرکز طبی تهران برای چکاپ و
آزمایشهای دورهای در تاریخ  ۲مهر  ۱۳۹۷بوده است که هزینه آن نیز توسط
مؤسسه محک پرداخت گردیده است .ضمنا به دلیل قبولی در امتحانات

مدرسه ،جایزه کارنامه برای تشویق کودک جهت ادامه تحصیل پرداخت
شده است .همچنین ایشان هزینه مسافرت به تهران را نیز دریافت کردهاند.
گزارشهایحمایتمالیومصاحبههایمددکارانموسسهمحکمستقر
در درمانگاه خون بیمارستان مرکز طبی و همچنین آخرین گزارش پزشک
معالج بیمار که در مورخ  ۱۷مهر  ۱۳۹۷دریافت گردیده است ،خوشبختانه
حاکی از تداوم وضعیت درمان علی فرزند عزیزمان مبنی بر پایان شیمی
درمانیوانجاممعایناتدورهایمیباشد.برایسالمتیفرزندعزیزمانخداوند
را شکرگزاریم و قدردان حمایتهای ارزشمند مردم نیکوکار این سرزمین
هستیم و امید داریم این گزارش صریح و مستند پاسخگوی سؤاالت اعضای
خانواده بزرگ محک و افکار عمومی به صورت شفاف و اثربخش باشد.
ما زیر سقف محک با تکیه بر  ۲۷سال تجربه حمایت از کودکان مبتال
به سرطان ،به خوبی میدانیم خانواده کودکان مبتال به سرطان چه مسیر
سختی را برای رساندن فرزندشان به سالمتی طی میکنند و چه شبهایی
را به امید بهبودی فرزندانشان به صبح میرسانند .ما با جان و دل ایستادهایم
تا بیش از  ۱۷۰۰۰کودک مبتال به سرطان تحت حمایت محک و خانواده
ایشان را به مقصد سالمتی برسانیم».
همچنین آراسب احمدیان مدیرعامل موسسه خیریه محک درباره مبالغ
جمعآوری شده برای کمک به این کودک و درخواست انتقال این مبالغ به
حساب محک ،در نامهای خطاب به سیدعلی ضیا مجری برنامه فرمول یک،
آورده است« :با سالم و احترام متقابل ،بازگشت به نامه فاقد شماره مورخه
 ۱۷مهر  ۱۳۹۷جنابعالی در موضوع گفتوگو با آقای «افشین ولیخانی» در
قسمت  ۳۵برنامه فرمول یک و پیرو اطالعیه شماره /۱۰۰۳م مورخه ۱۷

مهر  ۱۳۹۷محک ،و با ابراز مسرت مجدد از قطع درمان فرزند دلبندمان،
به استحضار میرساند ،محتوای ارائه شده در برنامه جنابعالی که منجر به
جمعآوری مبالغی شده است با اطالعات مستند موجود در «پرونده حمایتی
بیمار در مؤسسه خیریه محک« ،پرونده درمانی بیمار در بیمارستان مرکز
طبی کودکان« ،اظهار نظر صریح و مکتوب پزشک معالج» مطابقت ندارد
و هر  ۳مستندات فوق تصریح بر قطع درمان کودک بیمار در شهریور ماه
سال  ۱۳۹۵و انجام چکاپ و آزمایشهای دورهای تاکنون دارد.
با عنایت به موارد فوق و همچنین با توجه به نیت اهداکنندگان وجوه به
حساب آقای افشین ولیخانی که برای پرداخت هزینههای درمان فرزند ایشان
بوده است ،روش انتقال قانونی مبالغ جمعآوری شده براساس اطالعات
مبهم و غیرشفاف ارائه شده ،برای مؤسسه خیریه محک ناشناخته است».

اجرای بیش از ۶هزار پروژه بهداشتی در سراسرکشور
معاون وزیر بهداشت گفت« :با شروع طرح تحول
سالمت بیش از شش هزار طرح در حوزه بهداشت
در سراسر کشور اجرا شده است».
به گزارش سپید ،علیرضا رئیسی در حاشیه بازدید
از مراکز بهداشتی شهر اصفهان افزود« :با شروع طرح
تحول سالمت  ۶هزار و  ۲۳۰طرح در حوزه بهداشت
در سراسر کشور اجرا شده که بهرهبرداری از آنها در
اولویت برنامههای وزارت بهداشت است .از این
تعداد ،چهار هزار پروژه به بهرهبرداری رسیده و بیش
از یک هزار طرح دیگر نیز در مراحل پایانی احداث

قرار دارد ».معاون بهداشت ضمن اشاره به پوشش
باالی  ۹۸درصدی واکسیناسیون در کشور افزود۲۶« :
هزار خانه بهداشت و پایگاه و مرکز جامع سالمت
هم اکنون در حال فعالیت در حوزه بهداشت هستند».
وی در ادامه گفت« :نمیتوان سالمت جمعیتی بیش
از  ۸۰میلیون نفر را بدون زیرساخت قوی مدیریت
کرد .اصل این زیرساختها پزشکی خانواده و پرونده
الکترونیک است .باید این پرونده وجود داشته باشد
تا تمام بستههای خدمتی تعریف شده ،قابل ارائه
باشد .به جز آن باید جمعیتهای تعریف شده برای

هر مراقب سالمت مشخص شود؛ یعنی هر مراقب
سالمت و بهورز باید بین  ۲۵۰۰تا ۳هزار نفر را
تحت پوشش قرار دهند».
معاون بهداشت اقدامات انجام شده در حوزه
بهداشت استان اصفهان را قابل توجه خواند و
گفت« :بهرهبرداری از سامانههای الکترونیکی در
کلیه مراکز از اهمیت ویژهای برخوردار است و
برای حرکت در مسیر رشد شاخصهای بهداشتی
بای د سامانههای الکترونیکی و ثبت خدمات در آنها
را مورد توجه قرار دهیم ».بنابر اعالم روابط عمومی

معاونت بهداشت ،رئیسی افزود« :خدمات رسانی
مستمر و موثر در بخشهای سالمت دهان و دندان
در مراکز جامع باید مورد توجه باشد و ظرفیتهای
موجود در این بخش در باالترین سطح خدمت رسانی
کنند ».معاون بهداشت در پایان گفت« :بهرهبرداری
از امکانات جدید پرتابل بازرسی در بخش بهداشت
محیط سرعت و دقت در بازرسیها را افزایش داده
و کارشناسان این بخش در مراکز جامع با بهرهگیری
از این تجهیزات در کنترل اماکن تحت پوشش خود
بهتر عمل کردهاند».
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شماره ششصدوهشتادوهفت چهارده مهرنودوهفت
نگاه روانپزشك كودك و نوجوان

برخورد مناسب با پرخاشگريهاي كودكان در گفتوگو با دكتر نسرين اميري

دكتر ميتراحكيم شوشتري
دانشيار دانشگاه علوم پزشكي
ايران

مهار كردن خشم كودك
ارتباط برقرار كردن با
كودكان در عين حال كه
بسيار شيرين و لذتبخش
يكتا فراهاني است گاهي هم كار سختي به
نظر ميرسد؛ زماني كه بدقلق و غيرقابلكنترل
ميشوند ،وسايلشان را به اطراف پرتاپ
ميكنند يا ديگران را كتك ميزنند و ...در
اين مواقع والدين نميدانند چطور بايد با
فرزندانشان رفتار كنند اما چرا فرزندان ما گاهي
اينقدر خشمگين و غيرقابلمهار ميشوند.
شايد با اين رفتارهاي خود ميخواهند با
ما حرف بزنند و به نوعي جلب توجه كنند
ولي والدين در اين مواقع چگونه بايد رفتار
كنند و ريشه و علت اينگونه رفتارهاي آنها
چيست؟ در اين خصوص با دكتر نسرين اميري،
فوقتخصص روانپزشكي كودك و نوجوان،
عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و
توانبخشي گفتوگو كردهايم.

ناخواسته بچهها را پرخاشگر ميكنيم

ميشود .بايد به زبان خودش براي او توضيح
داد ،مثال اگر باز هم پرخاشگري كند ،به اندازه
 5دقيقه بايد در اتاق ديگري بماند .گاهي هم
اگر كودكي بيش از حد رفتارهاي پرخاشگرانه
داشته باشد بايد شرايط بيولوژيكي او بررسي
شود؛ مبادا مشكل خاصي در اين زمينه وجود
داشته باشد ،مثال او بيش از حد تحريكپذير يا
بيشفعال است ،كمخوني دارد يا موارد ديگري.
 :اگر والدين نتوانند به هر دليلي
محيط را ترك كنند چكار ميتوان كرد؟
اگر والدين در مهماني يا جايي هستند كه
نميتوانند بالفاصله محل را ترك كنند ميتوانند
كودك را براي دقايقي داخل ماشين يا پشت
درخانه ببرند و براي او توضيح بدهند اگر به
رفتار خود ادامه دهد بايد محل را ترك كنند.
البته فقط  2تا  3بار ميتوان كودك را در اتاق
ديگري تنها گذاشت ولي اگر به هر دليلي
كودك باز هم به رفتارهاي ناشي از خشم
خود ادامه دهد بايد حتما از محيط خارج شود.
بنابراين ابتدا و بار اولي كه كودك به هر نوعي
پرخاشگري ميكند بايد او را بيرون از مغازه،
خانه يا مهماني برد و برايش توضيح داد كارش
درست نيست و اگر ادامه پيدا كند بايد به
تنهايي به اتاق ديگري برود و چند دقيقه (مثال
تا موبايل مادر زنگ بزند) در آنجا بماند .بهتر
است كودك براي مادر تكرار كند كه متوجه
منظورش شده يا نه .والدين بايد در نظر داشته
باشند داشتن قاطعيت بسيار مهم است و نبايد
بگذارند ديگران دخالتي در روش تربيتي آنها
داشته باشند.

وقتي كودك
شروع به
پرخاشگري
ميكند نخستين
كاري كه بايد
انجام داد توجه
به محيط و
پيرامون اوست
كه تشخيص
دهيم كدام
رفتار ما ناشي از
خشم و عصبانيت
بوده كه در
رفتار كودك هم
انعكاس پيدا
كرده است

«ديگه زنگ نزن» شايد شما هم اين عبارت را روی
بيلبوردهای تبليغاتی شهر ديده و مثل من كنجكاو شده
باشيد كه اين تابلو به تبليغ چه چيزی میپردازد .سوای
اين سوال میخواهم از روشی كه اينگونه تبليغات دنبال
میكنند ،صحبت كنم .آنها از روش مقابلهجويی و ايجاد
تعارض برای رسيدن به اهداف خود سود میجويند.
اين روشی است كه برخی والدين در رابطه با كودك
خود در فرزندپروری استفاده میكنند .مادران و پدران
بسياری را ديدهام كه از ميل به «نه» گفتن فرزندان خود
برای اطاعتپذيری آنها بهره میبرند ،اما اين روش فقط
در كوتاهمدت پاسخگو است .هفته گذشته بود كه مادر
كودك  3سالهای میگفت از وقتی فهميدم كه با
بچه چطور رفتار كنم ،غذا خوردنش خوب شده،
اما مرتب پرخاشگری و قلدری میكند .من
جويای روش جديدش شدم و دوباره به روش
تقويت منفی كاری برای رسيدن به يك نتيجه
كوتاهمدت مطلوب برخورد كردم .مادر پسر
كوچولو میگفت كه وقتی غذايش را میآورم و
او از خوردن امتناع میورزد ،از كس ديگری كه
در خانه باشد میخواهم كه به سمت غذا بيايد
و من فوری میگويم اگر غذايت را نخوری،
او غذای تو را خواهد خورد .به مادر گفتم به
اين ترتيب كودك برای خوردن چند لقمه غذا
بايد كلی احساس و هيجان را تجربه كند و ياد
بگيرد با ديگران مخالفت كند .مادر گفت در
همين مدت توانستهام وزنش را باال ببرم و او را
به بخشهای باالی منحنی رشد برسانم .جالب
اينجاست كه وقتی پدرش نقش كسی را بازی
میكند كه میخواهد غذا را از چنگ او درآورد،
بچه بهتر غذا میخورد .به نظر شما اين كار در
بلندمدت اثر بدی روی او نخواهد داشت؟
از مادر خواستم تا خودش حدس بزند كه پاسخ سوالش
چيست؟ او با زيركی به من نگاهی انداخت و گفت
ترجيح میدهم پدرش جواب بدهد .به نظر میرسيد در
انتخاب اين روش اتفاق نظر نداشتهاند .پدر گفت من
نمیخواستم بچه پرخاشگر و منفیگو بشود ،فكر میكردم
اگر بهتر غذا بخورد ،خلق بهتری خواهد داشت .من خودم
وقتی گرسنهام بسيار عصبانی هستم ولی مثل اينكه اين
مورد برای علی متفاوت است .برای اينكه اوضاع جلسه
بدتر نشود و كار به متهم كردن يكديگر نكشد ،شروع به
جمعبندی كردم .فكر میكنم شما هم با من همعقيدهايد
كه علی با لجبازی با پدر يا ساير بزرگترها و حتی يك
موجود خيالی مثل شخصيت داستانها به غذا خوردن
روآورده و مورد تشويق شما قرار گرفته ،درنتيجه اين
شيوه را به بقيه امور زندگی تعميم داده و االن به حدی
رسيده كه شما حس میكنيد دائم دوست دارد لج ديگران
را در بياورد و از اين كار لذت میبرد .بچهها بهخصوص
در  2تا  4سالگی مانند نوجوانی دوست دارند مستقل
باشند و مخالفت كنند ،پس بهتر است با گذاشتن مرزهای
روشن و ايجاد فرصتهايی برای انتخاب به آنها كمك
كنيم از اين دوران طبيعی رشدی به سالمت و با حس
خوب گذر كنند .داشتن حق انتخاب برای هر فردی
لذتبخش است .اين كار مشكل ديگری ايجاد میكند؛
يعنی انتقال يك پيام غيراخالقی .شما با اين كار عمال به
كودك آموزش میدهيد فقط بايد به خودش فكر كند و
منافع خودش را درنظر بگيرد .اين رفتار به او میآموزد
شرايط را تحليل نكند و فقط دنبال سود شخصی باشد.
با آشنايی از اين ميل انسانها به خودمختاری و داشتن
حق انتخاب است كه میبينيد وقتی میخواهند توجه
افراد را جلب كنند و آنها را وادار به انجام كاری كنند،
روی تابلوهای تبليغاتی پيامهايی مثل «ديگه زنگ نزن»
را مینويسند چون میدانند آدمها دوست دارند كاری
را كه از آن نهی میشوند ،انجام دهند .شايد اگر اين ميل
آدم و حوا نبود ،ما هم با خوردن يك سيب االن در اين
كره خاكی سرگردان نبوديم .اين نوشته را با شعری زيبا
از ميالد عرفانپور به انتها میرسانم كه گويای اين است
كه گاهی سيرت و صورت امور میتوانند با هم متضاد
باشند؛ يعنی چيزی بخواهيم و چيز ديگری عايدمان شود.
تلخ است كه لبريز حقايق شده است
زرد است كه با درد موافق شده است
عاشق نشدی ،وگرنه میدانستی
پاييز بهاری است كه عاشق شده است
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 :به طور كلي پرخاشگري چه ابعاد
و جنبههايي دارد؟
پرخاشگري و اعمال خشونت ميتواند هم
جنبه فيزيكي داشته باشد و هم جنبه كالمي.
پرخاشگري فيزيكي كودكان گاهي نسبت به
اشياست و گاهي هم شامل اطرافيان ميشود.
بعضي اوقات لحن و محتواي كالم هم ميتواند
بهگونهاي پرخاشگرانه و از روي خشم و ناراحتي
باشد.
وقتي كودك شروع به پرخاشگري ميكند،
نخستين كاري كه بايد انجام داد توجه به
محيط و پيرامون اوست كه تشخيص دهيم
كدام رفتار ما ناشي از خشم و عصبانيت بوده
كه در رفتاركودك هم انعكاس پيدا كرده است.
در واقع در محيطي كه افراد معموال با خشونت و
بياحترامي با هم حرف ميزنند ،كمكم حساسيت
نسبت به اينگونه رفتارها هم كمتر و بهتدريج
عادي ميشود .پرخاشگري مثل تب ميماند
كه بايد ابتدا عامل ابتال به آن شناسايي شود.
 :علل پرخاشگري چيست؟
در روانشناسي معموال عوامل زيادي براي بروز
يك رفتار وجود دارند؛ يعني عوامل متعددي
دست به دست هم ميدهند تا در نهايت باعث
بروز مشكل ميشوند .براي شناخت اين عوامل
بايد ابتدا به جنبههاي بيولوژيك توجه داشت.
با بررسي آزمايشهاي مختلف نتيجه گرفته
شده هنگام عصبانيت بعضي قسمتها در مغز
و همچنين مواد شيميايي بدن دچار تغييراتي
ميشود .تغييرات مواد شيميايي مانند دوپامين،
كورتيزول و سروتونين هم در مغز باعث بروز
عصبانيت ،خشم و پرخاشگري ميشود .اين
تغييرات در اين مواد ميتوانند ناشي از
بيماريهاي دروني باشند .البته بعضي بيماريها
هم ميتوانند تاثيرگذار باشند ،مثال كمخوني
ناشي از فقرآهن ميتواند بر تحريكپذيري
بيشتر ،نداشتن تمركز و پرخاشگري كودكان
موثر باشد .بعضي عوامل بيروني و محيطي مانند
آاليندهها و انواع آلودگيها هم ميتوانند در اين
زمينه تاثير داشته باشند اما در مورد پرخاشگري
از جنبه روانشناسي بايد گفت پرخاشگري
گاهي و در بعضي موارد براي برخي افراد
منفعت دارد و همين منفعت باعث ميشود
اين رفتار ادامه پيدا كند ،مثال وقتي مادر با داد
زدن سر فرزندش باعث ميشود او به حرفش
توجه كند ،همين موضوع كودك را خوشحال
ميكند .در صورتي كه به اين ترتيب رابطه
مادر و فرزند دچار مشكالتي شده و كودك
نتيجه ميگيرد وقتي كسي سرش داد ميزند،
موضوع را جدي بگيرد و خودش هم با ديگران
به همين صورت رفتار كند چون در اين مواقع
يادگيري اتفاق افتاده و اينگونه رفتارها به
صورت الگوي رفتاري كودك درآمدهاند .البته
خود والدين هم گاهي با پرخاشگري ،كودك

را به هدفي كه دنبال ميكند ،نزديكتر ميكنند.
مثال وقتي او در جمعي چيزي ميخواهد كه
والدين نميتوانند آن را به او بدهند و با داد
و بيداد و پرخاشگري آن را به او ميدهند،
درواقع كودك را به خواسته خود ميرسانند.
 :چه عواملي باعث تقويت
پرخاشگري ميشود؟
در بسياري موارد والدين خودشان باعث تشويق
كودك به پرخاشگري ميشوند ،مثال وقتي كودك
حرف زشتي ميزند ،بهگونهاي آن را شيرينزباني
قلمداد ميكنند و به آن ميخندند .گاهي همين
توجه به كودك باعث تكرار اينگونه رفتارها
از طرف او ميشود .بعضي مواقع هم كودك
با داد و بيداد و رفتارهاي خشن و نامناسب
به هدف خود ميرسد ،مثال اگر او دوست
نداشته باشد به حمام برود و داد و بيداد راه
بيندازد ،والدين به داليل مختلف بهگونهاي او
را به خواستهاش ميرسانند و به اين ترتيب
كودك نتيجه ميگيرد با چنين رفتاري ميتواند
به آنچه ميخواهد دست يابد ولی اين روش و
يادگيري آن براي او خطرناك است چون در
آينده از آن بهعنوان الگوي خود استفاده ميكند.
فراموش نكنيم امكان دارد افراد با اعمال خشونت
در كوتاهمدت به خواسته و هدف خود برسند
ولي در بلندمدت تنها ميمانند و طرد ميشوند.
به اين ترتيب نميتوانند از نظر شخصيتي و
احساسي رشد كافي پيدا كنند .گاهي والدين
بعد از مدتي حساسيتهاي خود را نسبت به
پرخاشگري كودكانشان هم از دست ميدهند
و آن را جزء واقعي رفتارهاي فرزند ميدانند.
همين موضوع نميگذارد كودك رفتارش را
ترك كند.
 :پرخاشگري در كودكان چه عالئم
هشداری دارد؟
توجه داشته باشيم نمايش پرخاشگري در
كودكان با بزرگساالن متفاوت است ،مثال گاهي
پرتاپ كردن اشياء توسط كودكان به معناي
خشم و عصبانيت نيست و بيشتر جنبه سنجش
ارتفاع اجسام دارد و به نوعي يادگيري محسوب
میشود اما اگر همين رفتارها هم تشويق شوند
در آينده ميتوانند به پرخاشگري تبديل شوند.
كودكان نسبت به پرت كردن جسمي كه
آسيب ميرساند ،آگاهی ندارند و حتي از
روي عصبانيت اين كار را انجام نميدهند،
بلكه ميخواهند بيشتر با محيط اطراف خود
آشنا شوند و بيشتر ياد بگيرند .تقريبا حدود 3
سالگي نمايش خشم كودك با كتك زدن ديگران
يا داد و بيداد و بيقراري كردن توأم ميشود.
در اين هنگام والدين بايد بدانند بعضي از اين
رفتارها قابلكنترل است
 :آيا درست است كه برخي بچهها
ذات و خوي عصبي و پرخاشگر دارند؟
البته هر كودكي سرشت و مزاج خاص خودش
را دارد و  2دقيقه بعد تولد نوزاد ميتوان مزاج
او را شناسايي كرد .واكنشهايي كه كودك در
همين زمان كوتاه خواهد داشت ميتواند تا
حدودي نشاندهنده نوع مزاج او باشد.
به طور كلي كودكان در طيفي از كودكان آسان
تا سخت قرار ميگيرند كه بايد با توجه به نوع
مزاج و طبيعتشان با آنها رفتار كرد .سازگاري
بچههاي آسان راحتتر و قابلكنترلتر است.
بنابراين احتمال پرخاشگري هم در آنها كمتر
است اما نميتوان از بچههاي سخت انتظار
داشت به آساني و به راحتي با محيط اطراف
خود خو بگيرند .اين بچهها از آغاز تولد بيشتر
گريه ميكنند ،به درجه حرارت باال و پايين
محيط واكنش زيادي نشان ميدهند و حتي
هنگام معاينه هم واكنشهاي شديدتري دارند
و آرامش الزم را ندارند .به اين ترتيب استعداد
بيولوژيك بيشتري نيز نسبت به پرخاشگري
دارند.
به همين ترتيب والدين بايد با فرزندان خود

منطبق و هماهنگ باشند .در واقع اگر خود
والدين هم استرس و اضطراب زيادي داشته
باشند ،تاثير زيادي بر بيشتر شدن خشم
آنها خواهد داشت .طبيعي است كنترل
و سازش با بچههاي سخت به زحمت
و تالش بيشتري نياز دارد ولي اگر والديني
بتوانند در اين خصوص موفق شوند ،بچههاي
مستقلتري بار ميآورند كه در بزرگسالي هم
دردسر كمتري خواهند داشت چون
بچههاي سخت نسبت به
انجام بسياري از كارها
ترس كمتري دارند
كه اين موضوع براي
مستقل شدن ضروري
است .به عالوه تشويق
تاثير بيشتري بر اين نوع
كودكان دارد.
واكنش
:
مناسب والدين نسبت
به انواع پرخاشگري
و خشونت كودكان
چيست؟
در گام نخست بايد توجه
داشت خانوادهها بايد
فرزندانشان را متناسب با سن
و سال آنها به مكانهای مختلف
ببرند ،مثال همراهي كودك در
مغازههايي كه هيچ تناسبي با سن
و سال كودك ندارند ،هيچ لزومي
ندارد و طبيعي است كه او هم به
بودن در چنين جاهايي عالقه
نشان ندهد .يعني ابتدا آگاهي
والدين بسيار ضروري است
كه خواست و عالقه كودك
را با خواست و عالقه خود
منطبق ندانند ولي اگر با
رعايت اين موارد كودك
در جمع ،مراكز خريد يا
هر جاي ديگري شروع به
پرت كردن اجناس يا جيغ
و داد كرد ،مادر بايد ابتدا
آرامش خود را حفظ كند
تا بتواند به فرزندش كمك
كند .مادري كه خودش هم عصبي و دستپاچه
باشد نميتواند به فرزندش كمك كند .ضمن
اينكه والدين بايد بدانند تربيت فرزندشان بسيار
مهمتر از حرف مردم است .وقتي بچهها كارهاي
دور از انتظاري انجام ميدهند ،مثال خودشان را
به زمين ميزنند يا جيغ و داد راه مياندازند،
والدين بايد بالفاصله با فرزند خود محيط را
ترك كنند .در اين هنگام بايد به گريه كودك
بيتوجه بود و آن را ناديده گرفت .والدين
نبايد بگذارند در اين هنگام كسي مداخله كند
و بعد از خارج شدن از محيط بايد براي كودك
توضيح دهند هدف از خريد چيست و قرار
است چه چيزهايي خريده شود و سهم كودك
از آن چيست .پس اگر قرار است او انتخابی
كند كه مغاير با قرار قبلي باشد ،رفتارش بايد
به نوعي كنترل شود؛ يعني بعد از يك بار تذكر
ميتوانيم كودك را براي مدتي در فضايي كه
نه خيلي خوشايند باشد و نه خطري تهديدش
كند ،تنها بگذاريم.
 :اين زمان چقدر بايد باشد؟
اين زمان با توجه به سن كودك در نظر گرفته
ميشود ،مثال كودك  3ساله  3دقيقه يا كودك
 4ساله  4دقيقه بايد آنجا بماند .در اين مكان
كودك بايد به كار بد خود فكر كند و حتما
بداند چرا مجبور شده به آنجا برود ،مثال بايد به
او گفت هنگام خريد سر و صدا كرده بنابراين
مجبور شده چند دقيقه در اتاق ديگري تنها بماند.
بعد از اين كنترل براي او توضيح داده ميشود
كه اگر باز هم اين رفتار تكرار شود ،تنبيه
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موضوع ویژه

شماره ششصدوهشتادوهفت چهارده مهرنودوهفت

بسیاری از افراد برای آرامش غارهای تنهایی برای خود ساختهاند که گاهی سازنده است و گاهی مخرب

هپروت سازنده است یا مخرب؟

عزلتگزینی آرامشجویانه در شکل
افراطی خود به اعتیاد و نوعی رفتار
اجباری تبدیل میشود و به این ترتیب
آرامش را از فرد میگیرد و گاهی
باعث فروپاشی زندگی او میشود

دکتر بهنام اوحدی
روانپزشکورواندرمانگرجنسی

هپروت بر وزن جبروت و ملکوت واژهای است
که از فرهنگ مصرف حشیش و بنگ در فرهنگ
ما نمود یافته و برجسته شده و بیانگر عالم وهم
و خیالی است که فرد به آن پناه میبرد و با آن
زندگی میکند .در این عالم حس خلسه و آرامش
به فرد دست میدهد .بسیاری از آدمها در زندگی
موادمصرفنمیکننداماهپروتهایخودساخته
دارند .این هپروتها عالمهای درونگرایانهای
خاص است که فرد به آنها پناه میبرد .فرد در
این عالمهای خودساخته احساس آرامش میکند
و از واقعیتهای دردناک و تلخ اطراف خود و
زندگی روزمره میگریزد.
شاید به افرادی برخورد کرده باشید که این عالمها
را برای خود ساختهاند .در این هپروتها گاهی
زندگی شکل قماربهخودمیگیردواز حد معقول
خارج میشود .از فرد گرفتار هپروت به فراخور
وضعیتکارهایعجیبوغریبسرمیزند،مثال
قناریها ،تسبیحها ،اشیای عتیقه گزاف چند10
میلیونی میخرد یا روزها از خلوت خود بیرون
نمیآید یا خود را آنقدر در کار یا درس غرق
میکندکهدیگرکارمنطقخودراازدستمیدهد.
هپروتیهامعموالکلکسیونریاجمعکنندگاناشیاء
هستند اما این حال و هوا تنوع زیادی دارد .گاهی
کسانی هستند که با کولهپشتی و دست خالی راه
سفر را پیش میگیرند ،در طول سفر هر کاری
پیش بیاید برای گذران زندگی انجام میدهند ،اگر
الزم باشد در رستورانها ظرف میشویند یا چند
روزیکارگریمیکنند.کفتربازی،آکواریومبازی
و تمبربازی اگر از حد متعادل خود بگذرد و فرد
را یکسره در خود فرو ببرد و از جهان پیرامون
جدایش کند ،درواقع به هپروت تبدیل میشود.
خیلی از این اشیاء ممکن است حتی مفید هم
نباشند .طیف هپروتیها آنقدر گسترده است که
نمیتوان همه را نام برد .این روزها افرادی را
میبینیم که زندگی خود را یکسره وقف حیوانات
بیسرپرست خیابان کردهاند یا کارشان گردآوری
فیلم و تماشای آنهاست .همه اینها برای فرار از
زندگی ،هپروتی برای خود ساختهاند و آرامش
را در آنجا میجویند.

آرامشیکهاعتیادمیشود

ریشه هپروتسازی درواقع تنهایی است و کنج

عزلت مکانی برای فرار از این تنهایی ،اما بسیار
دیده شده این عزلتگزینی آرامشجویانه خود
به اعتیاد و نوعی رفتار اجباری تبدیل میشود و
به این ترتیب آرامش را از فرد میگیرد و گاهی
باعث فروپاشی زندگی او میشود .گاهی عوامل
ایجادکنندههپروتموادمخدر،مشروباتالکلی،
سکس یا حتی کار هستند .افرادی را داریم که
اعتیاد به کار دارند و محیط کاری را کنج عزلت
خود میدانند .این احساس تنهایی گاهی حتی
وقتی انسان ازدواج کرده سراغش میآید .انسان
تنها فکر میکند همزبانی ندارد و کسی با او
همدلی نمیکند .معموال در این حالت ردپای
برخیمشکالتروانیمانندافسردگیواضطراب
یا مشکالت شخصیتی را هم میتوان دید .بعضی
مانند شخصیتهای اسکیزوئید (عزلتطلب) از
این تنهایی لذت میبرند ،اما برای عدهای دیگر
مانند شخصیت وابسته یا شخصیت مردمگریز
پرهیزمدار این تنهایی زجرآور میشود.
فرو رفتن به عالم هپروت کمک میکند از افکار و
فضای روزمره جدا شویم ،مثال کسانی که هپروت
کتاب دارند ،ضمن مطالعه به هیچ چیز جز آن
کتاب فکر نمیکنند و درواقع شکل متعادل و

مهارپذیر آن که سمت و سوی سازندهای داشته
باشد ،میتواند به کمک تعدیل حال و هوای
روانی فرد بیاید.

مرزهپروتوسرگرمی

بسیاری از رفتارهایی که نام بردم ،نوعی سرگرمی
برای آدمها هستند ،اما اگر از حد تعادل خارج و
به رفتارهای اجباری تبدیل شوند که دیگر فرد
کنترلی بر آنها نداشته باشد و نتواند اثر مالی یا
غیرمالی آنها را بر زندگی مهار کند ،دیگر حکم
سرگرمی ندارند و باید برای کنترل کردن آنها
چارهای پیدا کرد .هپروتی که باعث اختالل در
زندگی فرد نشود ،سرگرمی و سودمند است و
کارکرد مثبت دارد ،اما اگر امیال و عادات فرد را
کنترل کنند ،فرد به مرحله هپروت غیرکارکردی
و ویرانگر و اعتیاد رسیده است .در این مرحله که
دیگرعاداتوسرگرمیهاشکلاعتیادوبیمارگونه
پیدا میکنند و کارایی به صورت جدی پایین
میآید ،بهتر است فرد به حال خود رها نشود؛
مداخله اطرافیان میتواند موثر باشد ،مثال کسی
که قرار است برای کاری سفر برود ،اما این سفر
بیدلیل  4هفته طول میکشد و فرد در خطر از

دست دادن شغل یا کارکرد خود قرار میگیرد ،به
مرحله وسواس و اجبار وارد شده است.
میتوانازراههاییغیرداروییعاداتوسواسگونه
فرد را مهار کرد .یکی از روشها این است که
جدولی تنظیم شود و به فرد میزان ولخرجیهای
خارج از اندازه یا اوقاتی را که برای فالن هپروت
صرف میکند ،تذکر داده شود.
شیوه زندگی یکی از عوامل مهم در بروز این
حاالت است .نقشه راهی که در زندگی تنظیم
شده،یکیازعواملدرگیرشدنافرادباگوشههای
عزلتی است که برای خود میسازند.

شخصیتهای درونگرا و تنهاییگزین در مردان
بیشتراززناناست.زنانبرونگراترواجتماعیتراز
مردان هستند و ترجیح میدهند به جای فرو رفتن
در غار تنهایی دوستی پیدا کنند و حرفهایشان
را با او به اشتراک بگذارند.
دردورهسالمندیهمامکانایجادهپروتدرافراد
وجود دارد ،اما احتمال آن کمتر است .هپروت
درواقع بیشتر عارضه دوره میانسالی است که
فرد درآمدی دارد و میتواند سفر برود .دوره
میانسالی اوج دوران هپروت است ،همانطور
که برای بسیاری اوج دوران مصرف مواد مخدر
و الکل و مواد محرک هم همین دوران است.

در مجردهای باالی  40سال حالت هپروتی
افزایش پیدا میکند و اگر تغییری در زندگی
ایجاد نشود ،گاهی تا زمان مرگ ادامه مییابد.
در متاهلها موضوع تفاوت میکند و به تعامل
همسر و رابطه خانوادگی و زناشویی و صمیمیت
آنها و نیز میزان همراهی یا کنترلکنندگی همسر
بستگی دارد .اصوال تعداد هپروتها در مردان
بیشتر است و مردان بیش از زنان تمایل دارند
در غار تنهایی خود فرو بروند ،ضمن اینکه تعداد

تفردیاهپروت

سنوجنس

هرچند تفرد و زندگی مجردی امروزه یکی از
شیوههای زندگی در جوامع شهری بهخصوص
شهرهایبزرگشناختهشده،اماتنهازندگیکردن
ممکناستزمینهسازهپروتشودیاآنراتشدید
کند یا هیچ ارتباطی با آن نداشته باشد .برخی افراد
توانتشکیلزندگیمشترکوقبولمسوولیتهای
آن را در خود نمیبینند یا نمیتوانند کسی را پیدا
کنند که با شیوه زندگی هپروتی آنها کنار بیاید.

برای مهار درغلتیدن در سراشیبی هپروت،
عالوه بر روش کنترل جدولی که شرح دادم،
در حالت پیشرفته و مهارنشدنی باید داروهایی
تجویزشودکهسطحسروتونینمغزراباالببرد،مثل
کلومینپرامین،فلوواکسامینیاسرترالین.افزایش
سروتونین در مغز باعث مهار رفتارهای وسواسی
میشود.درحالتهپروتیسیستمپاداشمغزفعال
میشود و هرقدر به این هپروتها بیشتر پرداخته
شود ،سیستم پاداش مغز دوپامین و نوراپینفرین
یاهمانهورمونهاینشاطبیشتریترشحمیکند
و هرچه به این سیستمها بها داده نشود ،این
سیستمهاتحریکنمیشوندومدارپاداشدرفرد
فعال نمیشود؛ عکس آن هم صادق است .وقتی
هپروتبهشکلقماراجباریدربیاید،بایدجلوی
آن گرفته شود .اجبار ،همراهی و فشار همسر
و سایر اعضای خانواده کنار دریافت مشاوره از
متخصص و کارشناس در این مرحله به کمک
میآید .رفتاردرمانی و شناختدرمانی هم نقش
مهمی در درمان فرد ایفا میکنند .با این روش
فرد میتواند بفهمد ،شادیهایی که از این طریق
در او ایجاد میشوند ،اگر در سطح کنترلشده
نباشد ،زودگذر و غیرواقعی یا حتی مخرب و
برهمزننده روال زندگی طبیعی هستند.
برای هپروت حتما نباید تنها بود .فرقهها و
کیشها درواقع غارهای جمعی هستند که افراد
به واسطه افکار یا باورهایی با همفکران خود در
آن فرو میروند و از جریان طبیعی زندگی فاصله
میگیرند .افراد با عالیق مشترک از دیدگاههای
افراطی گرفته تا جمعآوری پرنده و عتیقه یا
فرش و لباس دور هم جمع میشوند و تشکیل
کیش یا فرقه میدهند.
اگر هپروت تنها سرگرمی باشد ،مانند کتاب
خواندن یا جمعآوری تمبر برای زندگی فرد
سازنده است ،اما اگر حالت هپروتی گسترده و
مهارناپذیر شود که خیلی وقتها این اتفاق در
سایه ناکامیهای زناشویی و طالقهای واقعی یا
عاطفیاتفاقمیافتد،نقشویرانگریپیدامیکند
و خود میتواند باعث ناکامیهای بیشتر شود.

فیلمهای هپروتی
سوتهدالن

موضوع این فیلم داستان یک خانواده قدیمی تهران را بیان میکند
که در آن جمشید مشایخی بهعنوان برادر بزرگ خانواده سرپرستی
خانواده را بر عهده دارد و بهروز وثوقی برادر کوچکتر که دچار
اختالالت ذهنی است نیز در این خانواده زندگی میکند .او مورد
عنایت برادر بزرگتر خود است .این فیلم مانند سایر فیلمهای
علی حاتمی بر مبنای موضوعات اخالقی است و سعی در اصالح
نگرشهای غلط جامعه ایران در زمینههای مختلف اخالقی دارد.
بهعنوان مثال برادر بزرگتر (حبیب) در این فیلم ،شخصی درستکار
و ازخودگذشته است ،اما در این خصوصیات طریق افراط را پیش
گرفته و آنقدر به برادر کوچکتر خود (مجید) پرداخته که دیگران
را از یاد برده و حتی در طول فیلم دیده میشود که این همه توجه
او به مجید به ضرر مجید تمام میشود .زمانی حبیب متوجه افراط
و تفریط خود میشود که کار از کار گذشته است.
حبیب آقا به واسطه دوستی دوافروش و شخصی موسوم به دکتر
(جهانگیر فروهر) زنی به نام اقدس (شهره آغداشلو) با گذشتهای
نهچندان پاک را به خانه میآورد و مجید و اقدس مهر یکدیگر را
به دل میگیرند و بهرغم مخالفت حبیب آقا ،ازدواج و در خانهای
دورافتاده زندگی میکنند .مجید از زبان حبیب آقا از گذشته اقدس
مطلع و حالش وخیم میشود و از حبیب آقا میخواهد او را به
امامزاده برساند .مجید در میانه راه از اسب میافتد و میمیرد .حبیب
در پایان فیلم جملهای به این شکل می گوید« :همه عمر دیر رسیدیم».

افسانه۱۹۰۰

افسانه ( 1900به انگلیسی1900 The Legend of :؛ نام اصلی
به ایتالیایی )La Leggenda del Pianista sull'Oceano :فیلمی به
کارگردانی جوزپه تورناتوره است که در سال  199۸میالدی با
بازیگری تیم راث ساخته شد .این فیلم بر پایه نمایشنامه تکگویی
نووچنتو اثر الساندرو باریکو ساخته شده است .فیلم داستان یکی از
کارکنان کشتی است که کودکی را در کشتی پیدا میکند و او را به
فرزندی قبول میکند .کودک در آغاز سال  1900پیدا شده و اسم
او را  1900میگذارند .کودک بزرگ میشود اما پدرخواندهاش در
حادثهای داخل موتورخانه کشتی جان خود را از دست میدهد.
 1900بعدها به یک نوازنده بزرگ پیانو تبدیل میشود ،طوری
که آوازه کارهایش به بیرون از کشتی هم میرسد .در ادامه ،او
در کشتی دختری را میبیند و به نوعی عاشق او میشود ،یک بار
هم میخواهد از کشتی به خاطر آن دختر پیاده شود و به دیدن او
برود اما باز هم منصرف میشود .سرانجام کشتی نابود میشود و
میخواهند کشتی را منفجر کنند و از بین ببرند ،دوست قدیمی
او میآید و میگوید یک نفر در آن کشتی هست .داخل کشتی
میرود و  1900را پیدا میکند .صحبتهای زیادی بین  1900و
دوستش رد و بدل میشود و در نهایت  1900در کشتی میماند و
کشتی منفجر میشود 1900 .در همان کشتی که در آن به دنیا آمده
و زندگی کرده بود ،جان خود را از دست میدهد.

مادامبوواری(فیلم)۲۰۱۴

«مادام بوواری» ( )Madame Bovaryیک فیلم درام است که در
سال  ۲01۵میالدی ساخته شد .از بازیگران آن میتوان به ازرا میلر،
لورا کارمایکل ،میا واشیکوفسکا ،پل جیاماتی ،و ریس آیفنز اشاره
کرد .این فیلم جدیدترین اقتباس از رمان گوستاو فلوبر  ،نویسنده
معروف فرانسوی ،با همین نام است .فلوبر این کتاب را در سال
1۸۵7میالدی نوشت ،اما موضوع آن که تا به حال الهامبخش
ساخت چند فیلم با همین نام بوده ،هنوز مخاطبان زیادی را به
خود جلب میکند .براساس داستان ،امای بلندپرواز و خیالپرداز
که هنوز  1۸ساله نشده ،بهواسطه پدر کشاورز خود با دکتر بواری
ازدواج میکند .او که سودای زندگی دیگری را دارد ،خیلی زود
میفهمد در شهرستان کوچک محل اقامت شوهرش جایی برای
رویاهای او نیست و از زندگی ماللتبار خود دلزده میشود.
شوهر نیز هرچند صادقانه زنش را دوست دارد ،متوجه مالل
روانی او نیست و در ساعتهای درازی که اما در باغ خانهشان
بیهدف میچرخد ،دکتر فلوبر گرم مداوای بیماران خود است.
امای سرخورده سخت مجذوب دو مردی میشود که تصور میکند
میتوانند رویاهایش را محقق کنند .بخش اعظمی از داستان حول
اختالف میان ایدهآلهای خیالبافانه و جاهطلبانه اما و واقعیتهای
زندگی روستایی او میچرخد ،اما این دو عشق درنهایت فرجام
تلخی دارند و بدهیهای قابلتوجهی برایش میآورند که سرانجام
باعث میشود اما اقدام به خودکشی کند.

خیابانهانوور

بابک رهبری :خیابان هانوور ( )Hanover streetیکی از فیلمهایی
است که در فیلمدرمانی در فرایند رواندرمانی جنسی همسران و
نیز مشاوره ازدواج از آن فراوان بهره گرفته و میگیرم و بهویژه برای
شناختمشکالتموجوددرمسالهومعضلشایعروابطفرازناشویی
در ازدواج خانمهای دارای اختالل یا ویژگیهای شخصیتی نمایشی
( /)Histerionicوابسته ( )Dependentبا مردان دارای اختالل و
ویژگیهایشخصیتیدرونگرا/تنهاییگزین()Schizoid/Asperger
سودمندوبسیاراثرگذاراست.یکیازهیجانخواهیهاونوگراییهای
برخی خانمهای دارای اختالل یا ویژگیهای شخصیتی نمایشی
نزدیکی و ازدواج با مردان اسکیزوئید /آسیرگر فرهیخته و اندیشمند
است که پس از چندی ،به دلیل ناهمخوانی فراوانی که میان این
دو شخصیت وجود دارد ،به درخواست جدایی و برقراری روابط
زناشویی(پیمانشکنی) از سوی خانم میانجامد.
این فیلم ،در حالی که این گرایش سالهای خامی آغاز ازدواج
را به خانمهای دارای اختالل یا ویژگیهای شخصیتی نمایشی
یادآوری میکند ،ممکن است انگیزه و پشتوانهای برای آفریدن
دگرگونیهایی در خود از سوی مردان دارای اختالل و ویژگیهای
شخصیتیدرونگرا/تنهاییگزین()Schizoid/Aspergerپدیدآورد!
زوجدرمانی و رواندرمانی جنسی همسران دارای ویژگیهای
اسکیزوئید-هیستریونیکیکیازدشوارترینعرصههایرواندرمانی
و رفتاردرمانی است ،تا چه رسد به زنوشوهر دچار اختالل آسپرگر،
اختالل شخصیت هیستریونیک که شکیبایی بیشتری میخواهد!

منبع :هفتهنامه سالمت

