
مدیر گروه برنامه ملی سالمت گوش و شنوایی وزارت بهداشت اعالم کرد

مدیر گروه برنامه ملی سالمت گوش و شنوایی 
وزارت بهداشت، آثار بد استفاده غیرمتعارف 
از هدفون و هندزفری به ویژه میان نواجوانان 

و جوانان را تشریح کرد.
سعید  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
محمودیان گفت: »گوش های ما مسئول دو حس 
حیاتی اما کامال متفاوت هستند؛ شنوایی و تعادل. 
صداهای تشخیص داده شده از طریق گوش ها، 
اطالعات اساسی را درباره محیط خارجی به 
ما می دهند و به ما اجازه می دهند با روش های 
پیچیده ای چون گفتار، موسیقی، شعر و ادبیات 

ارتباط برقرار کنیم.«
مدیر گروه برنامه ملی سالمت گوش و شنوایی 
وزارت بهداشت افزود: »کار طوالنی مدت با 
از  اصوات  یا گوش کردن  و  آالت موسیقی 
طریق وسایل شخصی مثل هندزفری ها و یا 
انواع هدفون ها نیز می تواند به شنوایی صدمه 
بزند. استفاده از هدفون یا هندزفری برای گوش 
کردن به موسیقی های نسبتا بلند می توانند برای 
شنوایی بسیار خطرناک و صدمه زننده باشند.«
مدیر گروه برنامه ملی سالمت گوش و شنوایی 

وزارت بهداشت اعالم کرد: »قرارگیری بیش از 2 دقیقه 
در معرض صدایی با شدت 109 دسی بل ممکن است 
به کری موقت انسان منجر شود. به ازای هر 10 دسی بل 
افزایش در شدت صوت افزایشی معادل 10 برابر در 
قدرت اصوات اتفاق می افتد که همین مقدار به گوش 
انسان می  رسد.« وی افزود: »تاثیر صدا بر سالمت انسان 
به عواملی نظیر شدت، نوع، نزدیکی به منبع، مداومت، 
وضعیت، موقعیت و البته حساسیت فرد در مقابل آن 
بستگی دارد و با این توضیح، شدت اصوات تنها یکی 
از پارامترهای مهم در اندازه گیری و تعیین میزان آسیب 
انسان محسوب می شود و عوامل  به سیستم شنوایی 

ذکر شده قبلی نیز در بروز آسیب تاثیر گذار هستند.«
مدیر گروه برنامه ملی سالمت گوش و شنوایی وزارت 
بهداشت بیان کرد: »سازمان جهانی بهداشت گزارش کرده 
است که اغلب موارد ناشنوایی قابل پیشگیری و درمان 
هستند و نیمی از همه بیماران مبتال به کاهش شنوایی از 

طریق پیشگیری اولیه به این بیماری دچار نمی شوند.«
مدیر گروه برنامه ملی سالمت گوش و شنوایی وزارت 
بهداشت تصریح کرد: »در نوجوانان و جوانان استفاده 
بیش از حد از هدفون و یا هندزفری، قرار گیری در برابر 
صداهای غیراستاندارد و بلند، آلودگی صوتی ناشی از 
ترقه و مواد محترقه در ایامی مانند چهارشنبه آخر سال، 

به افت شنوایی منجر می شود.«
محمودیان گفت: »حد مجاز استفاده از گوش دادن به 
اصوات با هندزفری ویا هدفون ها جهت آشنایی مطرح 
می شود. به طور کلي، اگر صدایي از حد مشخصي باالتر 
باشد یا با مقدار کم اما در طوالني مدت وارد گوش شود، 

ممکن است باعث آسیب به گوش و کاهش شنوایي 
شود.« وی افزود: »حد صوتي که مي تواند این مشکل 
را ایجاد کند،70 دسي بل تعیین شده است. استفاده از 
را حذف  محیط  که صداهاي  دلیل  این  به  هندزفري 
مي کند و صدا به طور مستقیم وارد گوش مي شود، به 
خصوص اگر شدت صوت زیاد باشد قطعا به گوش 

آسیب وارد خواهد کرد.«
مدیر گروه برنامه ملی سالمت گوش و شنوایی وزارت 
بهداشت خاطر نشان کرد: »براي اینکه متوجه شوید 
میزان صوتي که شنیده اید بیشتر از70 دسي بل بوده یا نه 
و احتمال خطر آسیب شنوایی در اثر صوت مشخص 
شود ساده ترین و بهترین اقدام ارزیابی دو عامل زیر 
است: میزان لحن گفتاری خود را همزمان با استفاده 
از هندزفری و یا هدفون در هنگام گفت وگو با دیگران 
ارزیابی کنید. هرگاه افزایشی در میزان شدت گفتاری 
شما اتفاق بیافتد به معنی هشدار افزایش عامل خطر 

برای شنوایی شماست.«
وی افزود: »هرگاه پس از مدتی گوش دادن به اصوات 
با واسطه وسایل تحت گوشی و برداشتن وسیله از روی 
گوش ها، تا لحظاتی شنیدن اصوات محیطی در اطرافمان 
مبهم شنیده شد به معني آن است که دچار کاهش شنوایي 
موقتي شده اید که نشان دهنده آلودگی صوتی می باشد که 
با واسطه هدفون و هندزفری به گوش های شما وارد شده 
است و این مساله مي تواند زنگ خطري براي کاهش 

شنوایي دائمي باشد.«
مدیر گروه برنامه ملی سالمت گوش و شنوایی وزارت 
بهداشت اعالم کرد: »در کشور ما با دو مشکل روبرو هستیم؛ 
اول آنکه جوانان و نوجوانان مدت زمان طوالني از هدفون، 

هندزفري استفاده مي کنند و دوم آنکه حجم بسیار باالیي از 
هدفون ها و هندزفري ها به طور قاچاق وارد کشور مي شود 
که غیراستاندارد است و به دلیل قیمت پایین آن، افراد 
بیشتري از آن استفاده مي کنند و صدمه هایي که به گوش 
مي زنند بسیار بیشتر از هندزفري هاي استاندارد است.« 
وی تصریح کرد: »سطوح صوتي که این هندزفري هاي 
غیراستاندارد ایجاد مي کنند بسیار باالست و صدمه هاي 
بیشتري به گوش وارد مي کند به گونه اي که باعث آثار 
مخرب به سلول شنوایي و عصب شنوایي مي شود و 
پیرگوشي زودرس ایجاد خواهد کرد. استفاده از وسایل 
تحت گوشی مثل هدفون به مدت طوالنی حتی با صدای 

نسبتا کم می تواند آسیب زننده باشد.«
محمودیان گفت: »نوجوانان و جوانان معموال براي 
ایجاد هیجان، کم کم صداي هندزفري را باال مي برند و 
گوش هم به این صداي بلند عادت مي کند درحالي که 
به تدریج باعث بروز کم شنوایي در فرد مي شود. قرار 
گیری در معرض اصوات آسیب زا به گونه ای است که 
در ابتدا باعث آسیب شنوایي در محدوده فرکانس هاي 
باال شده و تخریب آنها را باعث مي شوند در این صورت 

فرد متوجه نمي شود دچار آسیب شنوایي شده است.«
وی افزود: »با ادامه بی توجهی فرد و قرار گیری در 
معرض اصوات به تدریج فرکانس هاي گفتاري نیز تحت 
تاثیر قرار مي گیرند و فرد هنگام مکالمه دیگر قادر به درک 
مطلب و شنیدن طبیعی صدا افراد نخواهد بود. در گروه 
سنی نوجوانان و جوانان کم شنوایی به درجات مختلف 
این عارضه  برابری است چراکه  افزایش دو  در حال 
درجات مختلفی دارد و فرد زمانی متوجه می شود که 
کم شنوایی باعث کم شدن ارتباط وی با محیط اطراف شده 

و به نوعی پیرگوشی زودهنگام اتفاق افتاده است.«
وی بیان داشت: »استفاده از هندزفری ها با صدای 
بلند، میزان شنوایی را در فرد به طور مرتب کم 
می کند و سالمت گوش را به خطر می اندازد. یکي 
دیگر از آثار استفاده نادرست از هندزفري در میان 
افراد ابتال به وزوز گوش و کم شنوایي در سنین 
نوجواني می باشد. در حال حاضر وزوز گوش 
بین نوجوانان بسیار افزایش پیدا کرده است. بعد از 
3-2 سال استفاده مداوم و نامناسب از هندزفري فرد 
دچار افت شنوایي و پیرگوشي زودرس مي شود.«

مدیر گروه برنامه ملی سالمت گوش و شنوایی 
وزارت بهداشت ادامه داد: »این درحالي است که اگر 
یک نفر به صداي موسیقي با 120 دسي بل در مدت 
زمان یک ساعت گوش دهد، قطعا دچار کم شنوایي 
مي شود. مهم ترین توصیه اي که  متخصصان علوم 
اعصاب شنوایي به جوانان مي کنند این است که 
براي حفظ سالمت گوش حجم صداي هندزفري 
و هدفون را بیشتر از 50 درصد میزان حجم صوتی 
خروجی باال نبرند و مدت زمان استفاده از آن 
را کاهش دهند و همچنین در زمان های مختلف 

استراحت صوتی به گوش های خود بدهند.«
محمودیان گفت: »خوردن سبزیجات تازه و میوه ها 
در مقادیر باال که حاوی آنتی اکسیدان های فراوان می 
باشد در جلوگیری و پیشگیری از ابتال به کم شنوایی و 

وزوز گوش بسیار پر اهمیت می باشد.«
مدیر گروه برنامه ملی سالمت گوش و شنوایی وزارت 
بهداشت خاطرنشان کرد: »سازمان جهانی بهداشت کار 
حد مجاز استاندارد اصواتی که هر فرد در طول روز 
مجاز به شنیدن آنها است را 80 دسي بل ظرف مدت 
8 ساعت مشخص کرده است. اگر حتي 5 دسي بل از 
این میزان بیشتر شود مدت زمان قرار گیری افراد در 
معرض این اصوات  باید به نصف تقلیل داده شود تا به 
گوش ها و شنوایی آسیبی وارد نشود.« وی افزود: »اگر 
فردي در محیطي قرار گرفت که براي اینکه صدایش 
به بقیه برسد باید بلندتر صحبت کند، یعني در معرض 
آلودگي صوتي قرار گرفته و با کمک این شاخص مي توان 
فهمید آیا گوشمان در معرض آسیب است یا نه. میزان 
صداي هندزفري باید از 50 درصد کمتر باشد و حتما 
از گوشي هاي هوشمند با برندهای معتبر استفاده شود 
چون این گوشي هاي هوشمند سطوح صوتي مجاز را 

در نظر گرفته اند.«
محمودیان در پایان گفت: »فردي که از هندزفري 
استفاده مي کند باید هر 10 تا 20 دقیقه هندزفري را از 
روي گوشش بردارد و استراحت دهد. در محیط  های 
پر سر و صدا از محافظ گوش استفاده کنید. توصیه 
می شود اگر در محیط  های پر سر و صدا کار می کنید 
یا وسیله سرگرمی پرصدا دارید حتماً از محافظ گوش 

استفاده کنید.«

ادامه از صفحه 2  

سخن جنجال برانگیز سیدحسن هاشمی درباره 
تامین  برای  توانایی دولت  SMA و عدم  بیماران 
داروهای آنها، موضوع دیگری بود که مزدک دانشور 
درباره آن اظهارنظر کرد. وی با بیان اینکه تخصیص 
بودجه همواره دغدغه اصلی دولت های مدرن بوده 
منابع  به راستی  این سوال را مطرح کرد که  است، 
باید به کدامین بخش بیشتر اختصاص یابد؟ و سوال 
مهمتر این است که چه افراد، نهاد ها و گروه هایی 
باید این توزیع منابع را تحت کنترل داشته باشند؟« 
دانشور در پاسخ به سواالتی که خود طرح کرده 
بود، گفت: »پاسخ به این پرسش بسیار مشکل است. 
زیرا دولت ها، نهاد های عمومی و حتی صاحب یک 
کامال  به صورت  نمی توانند  کار کوچک  کسب و 
عقالنی و با کمک الگوریتم های بی احساس ریاضی 
منابع را به بهترین شیوه توزیع کنند. دولت عقالنی 
میان  بهترین حالت خود  در  را  منابع  بیشترین  که 
نیازمندترین افراد توزیع می کند، تا به حال در تاریخ 
وجود نداشته است.  دولت ها عموما بازتاب دهنده 
منافع گروه های قدرتمند هستند که منابع را به سمت 
خود می کشانند و برای مصرف آن نیز نه تنها دولت 
اقناع می کنند. به عنوان  نیز  افکار عمومی را  بلکه 
مثال چندی پیش یکی از اقتصاددانان افشا کرد که 
برخی گروه های پتروشیمی، نفت و سوخت ارزان 
را با کمک مصوبه مجلس تهیه می کنند، ولی دالر 
حاصله از صادرات را به بازار نمی آورند و در این 
راستا بیشترین سود را نصیب خود و سهامدارانشان 
می کنند.  اما سوال این است که چرا منابع محدود باید 

صرف پولدارترین بخش های اقتصاد شود و دیگر 
واحد های تولیدی از نبود بودجه و وام های متناسب 
به مرز ورشکستگی برسند؟ همین روال را می توان در 
برخورد دولت با کارخانه های اتومبیل سازی دید و 
مسیر بودجه ها را دنبال کرد.  از آن سو دولت ها فقط 
مسئول تأمین سود طبقه مسلط نیستند، بلکه وظایفی 
عمومی هم دارند که در تضاد با منافع این طبقه قرار 
می گیرد. مثال دولت باید در زمینه سالمت و درمان 
و یا آموزش و تغذیه شهروندان فعاالنه عمل کند 
تا بتواند رضایت عمومی را جلب کند. این دوگانه 
دولت های مدرن در هر کشور به صورت خاص آن 
کشور شکل می گیرد. مثال در کشور هایی که جامعه 
مدنی قوی است و صدای رسایی دارد، دولت ها منابع 
بیشتری را به وظایف عمومی تخصیص می دهند و 
منافع گروه های خصوصی را محدود می کنند. برعکس 
در جوامعی مثل ما، جامعه مدنی ضعیف و نحیف 
است و دولت ها بیشتر تابع منافع بخش خصوصی )یا 
خصولتی!( هستند و به وظایف عمومی خود کم بها 
می دهند. چون مطمئن اند که در این شیوه تخصیص 
منابع با مخالفت های اندکی روبه رو می شوند. وزارت 
بهداشت و درمان به عنوان یکی از وزارتخانه های 
عمومی وظیفه خدمات رسانی به مردم را دارد و باید 
بودجه های تخصیصی را به گونه ای توزیع کند که 
ضعیفت رین اقشار و نیازمندترین بیماران در اولویت 
اصلی باشند. با این همه تیم فعلی حاکم بر وزارت 
با اجرای طرح تحول سالمت نشان داد  بهداشت 
که گروه های قدرتمند در تخصیص بودجه دارای 
اولویت محض هستند.  بیش از 15 درصد از بودجه 
حقوق  افزایش  تحول سالمت صرف  طرح  کالن 

دولتی  بیمارستان های  مقیم  و  متخصص  پزشکان 
شد. به این بهانه که پول زیرمیزی از بیمارستان ها 
حذف شود و ماندگاری پزشکان باتجربه و کارآمد 
در بیمارستان ها حفظ شود. این افزایش حقوق در 
سال اول و دوم طرح چنان زیاد بود که در سال 1395 
سقف ۶0 میلیون تومانی برای آن تصویب شد! با 
این مقدمه اجازه بدهید به سخنان وزیر بهداشت در 
زمینه تخصیص بودجه برای بیماران خاص بپردازیم. 
ایشان در سخنانی عمومی اعالم کردند که مردم به 
ایشان اجازه نمی دهند که چند میلیارد تومان برای 
فردی هزینه کنند که یک بیماری خاص دارد و دیگر 
بیماران نیازمند بدون دارو بمانند. ایشان باید پاسخ 
طرح  در  تومان  میلیارد ها  که  هنگامی  چرا  بدهند 
تحول سالمت برای افزایش حقوق پزشکان خرج 
کردند، از مردم و حتی دیگر کادر های بیمارستانی 
اجازه نخواستند؟ اگر قرار بود مردم بر تخصیص 
بودجه نظارت کنند ترجیح آن ها چگونه بود؟ آیا 
ترجیح مردم این نبود که بیماران خاص تا زمانی 
که میسر است و علم پزشکی اجازه می دهد فرصت 
زندگی کردن داشته باشند و پزشکان متخصص حقوق 
پنهانی  هایپوکراسی  نکته  دومین  بگیرند؟  کمتری 
است که در سیاست های رسمی وجود دارد. همه ما 
ماجرای کشیدن بخیه های چانه دختر اصفهانی را به 
علت بی پولی شنیده ایم. سطوح باالی نظام پزشکی و 
وزارت بهداشت این اقدام را نکوهش کردند و برخی 
حتی گفتند شایسته بود که پزشک از جیب خودش 
هزینه بخیه را به بیمارستان می پرداخت و دست به 
چنین عمل شنیعی نمی زد. من هم در محکوم کردن 
چنین عملی )کشیدن بخیه از چانه یک دختربچه 

معصوم به علت بی پولی( همراه و همقدم مسئوالن 
محترم هستم. اما چرا وقتی وزیر میلیاردر بهداشت به 
بهانه کمبود بودجه عده ای را از ادامه حیات محروم 
به  واالقدر  و حکیمان  اخالق  اساتید  این  می کند، 
میدان نمی آیند و به وزیر محترم توصیه نمی کنند که 
دست در جیب کند و هزینه این بیماران نیازمند را 
از جیب بدهد؟  یا اینکه این دوستان فرض می کنند 
توصیه های اخالقی فقط برای الیه های پایینی است 
و نیازی نیست که کسی با میلیارد ها ثروت از نظر 
اخالقی زیرسوال برود؟ اگر وزیر محترم بهداشت 
نمی تواند از بودجه های عمومی این پول را تأمین 
کند، آیا نمی تواند دست در جیب کند و با بخشش 

این پول وجدانش را آرامش بخشد؟«
آخرین بخش سخنان دانشور این بود که: »کمبود 
بودجه، مانع اصلی خدمات رسانی نیست.« وی با 
نحوه  »بلکه  داشت:  اظهار  موضوع  این  بر  تاکید 
مشکل  که  بودجه هاست  این  تخصیص  و  توزیع 
ایجاد می کند. وزارت بهداشت نیز به عنوان بخشی 
از دولت تماما در خدمت منافع همگانی قرار ندارد 
و اقشار و گروه های ذینفع تخصیص بودجه ها را 
تحت کنترل دارند. حال این وظیفه پزشکانی، چون 
با فشار  من و روشنفکران جامعه مدنی است که 
بر دولت و وزارت بهداشت به صورت خاص این 
نهاد ها را به جایگاه اصلی خود - یعنی خدمتگزاری 

مردم- برگردانند.«
لغزان است و  اینکه: »زمان گذرا و  و جمله آخر 
باید  از دست می روند؛ پس  به سرعت  فرصت ها 
زمان را دریافت که جاودان نیستیم و در برابر آن 

پاسخگوییم.«

در  پزشک  یک  روی  اسید پاشی 
تهران

راکب یک موتور سیلکت در اتوبان امام علی تهران 4 لیتر اسید 
را روی یک پزشک متخصص ریخت. سه روز قبل فردی ناشناس 
در اتوبان امام علی تهران اقدام به اسید پاشی بر روی یک پزشک 

مرد متخصص اورولوژی کرده است.
به گزارش سپید، فرد اسید پاش که راکب موتورسیکلت بوده است 
با استفاده از ترافیک در اتوبان به خودروی این آقای پزشک نزدیک 
شده و حدود 4 لیتر اسید را روی صورت و بدن وی می ریزد. این 
متخصص اورولوژی متولد 1354 و دارای یک فرزند است که تمام 
وقت خود را در یک بیمارستان دولتی تهران طبابت می کرده است.

همسر وی در گفت وگو با فارس درباره این واقعه گفت: »همسرم 
از محل کار به سمت منزل می آمد که در راه توسط یک موتور 
سوار ناشناس مورد اسیدپاشی قرار گرفت. همسرم فردی بی حاشیه 
بود و تمامی بیماران و همکارانش از وی رضایت داشته اند و این 
مسئله را تایید می کنند؛ همسرم با هیچ کس خصومتی نداشت و 
از انگیزه فرد اسید پاش بی اطالعم.« وی ادامه داد: »متاسفانه  پس 
از این حادثه نیز فرد اسید پاش که کاله کاسکت هم به سر داشته 
از محل متواری می شود و ماشین های عبوری در اتوبان همسرم 
را به بیمارستان می رساند.« همسر این پزشک جوان در خصوص 
آخرین وضعیت درمانی وی گفت: »روند درمان برای این موارد 
طوالنی مدت است و شاید چند ماه طول بکشد؛ در حال حاضر 
دست ها و پاها به شدت آسیب دیده؛ از طرفی نیمه چپ صورت 
هم که رو به طرف پنجره خودرو بوده آسیب دیده است اما خدا 
را شکر چشم ها سالم هستند.« وی ضمن درخواست از مسئوالن 
پرونده و  این  پیگیری  برای تسریع در روند  انتظامی  قضایی و 
دستگیری فرد اسید پاش گفت: »از مردم هم می خواهم که برای 

بهبود وضعیت همسرم دعا کنند.«

گوترش تاکید کرد

 سالمت روان، حلقه فراموش شده 
بهداشت جهانی

سازمان ملل متحد روز گذشته )سه شنبه( یک استراتژی با هدف 
تاکید بر سالمت روان و رفاه در سیستم کار سازمان ملل متحد 

اتخاذ کرد.
به گزارش سپید، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد 
در اظهارات خود در ارتباط با استراتژی »نیروی کار سالم برای 
جهانی بهتر« کارکنان سازمان ملل متحد را بزرگ ترین دارایی این 
بسیار  کارکنان  این  اعالم کرد: »محیط کاری  دانست و  سازمان 
چالش برانگیز و استرس زا بوده و بسیاری از کارکنان این سازمان 
در محیط های کاری خطرناکی مشغول به فعالیت هستند. حتی در 
دفاتر مرکزی سازمان ملل متحد که به ظاهر آرام است، محیط کار 
می تواند خصمانه بوده و در مواردی چون آزارهای جنسی یا سوء 

استفاده از قدرت مشکل آفرین باشد.«
گوترش با اشاره به این واقعیت ها، اهمیت سالمت روان کارکنان 
سازمان ملل متحد را حیاتی خواند و اعالم کرد: »ترویج سالمت 
روان و رفاه نیروهای کار این سازمان جنبه اساسی از وظیفه مراقبت 
برای اجرای  را نشان داده و در عین حال  از کارکنان  مدیریت 
درست کار مردم جهان بسیار مهم است.« وی در ادامه با بیان این 
که سالمت روان حلقه فراموش شده سالمت جهانی است، گفت: 
»برخی از کشورها تعداد کمی متخصص بهداشت روان داشته و 
حتی در ثروتمندترین کشورها خدمات بهداشت روان اغلب به 
حاشیه رانده شده و منابع کمتری به آن اختصاص داده می شود.«

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش 
در پایان اظهار کرد: »سازمان ملل متحد نیز از چنین نقص هایی مصون 
نیست. به طوری که بسیاری از کارکنان این سازمان که با اضطراب، 
افسردگی، اختالل استرس پس از سانحه یا مشکالت دیگری در 
زمینه سالمت روان روبه رو هستند، احساس انزوا و شرم را گزارش 
کرده و اعالم کرده اند هیچ کس برای کمک به آنها حضور نداشته 
است. به همین دلیل سازمان ملل متحد باید در حمایت از کارکنان 
خود بهتر عمل کند و در همین راستا استراتژی های جدیدی اتخاذ 
کرده است.« وی یادآور شد: »در این استراتژی کاهش میزان ننگ 
موجود در مورد بیماری های سالمت روان اولویت اول است. تا 
زمانی که ما در این راستا تالش نکنیم، کارکنان ما به دنبال دریافت 
کمک یا بروز احساسات خود نیستند. این استراتژی هم چنین نیاز به 
مراقبت از یکدیگر و پشتیبانی از افرادی که دچار مشکالت سالمت 
روانی می شوند را به جای قضاوت یکدیگر، برجسته می سازد. 
هم چنین آموزش در مورد عالئم هشداردهنده زودهنگام بیماری 

های روحی در این استراتژی قرار گرفته است.«

اخبــار

  آثار بد استفاده غیر متعارف از هدفون و هندزفری
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 دولت ها، بازتاب دهنده منافع گروه های قدرتمند 


