
شماره هفتصدوسی وهشت   بیست وهشت دی نودوهشت2 سالمت در ایران

سیستان و بلوچستان بحران زده است
سالمت- با گذشت چند روز از وقوع سیل وسیع در استان سیستان و بلوچستان، ابعاد بحران تا لحظه 
تنظیم این خبر، چهارشنبه صبح، کامال جدی است. بسیاری از زیرساخت های شهری و روستایی نابود 
و بیش از 250هزار نفر بی خانمان شده اند.خبرنگار اعزامی ایسنا و نیز خبرنگار این خبرگزاری مستقر 
در این استان هر دو به اتفاق اذعان کرده اند، به دلیل وسعت زیاد ویرانی و نیز پراکنده بودن 500 روستای 
سیل زده و اصولی نبودن مدیریت بحران از سوی ارگان های کمک کننده، به غیر از کمک های مردم 

بومی به همدیگر، در برخی نقاط هنوز کمک های امدادی نرسیده و مردم آن نقاط همچنان در محاصره 
سیل هستند و از آب گل آلود تغذیه می کنند.به گفته معاون استاندار سیستان و بلوچستان، از راه های 
دسترسی مسدودشده ۸۹0 روستا تاکنون 500 راه دسترسی بازگشایی شده است. همچنین برق ۸۷۳ 
روستا قطع شده که هم اکنون برق ۴۷۳ روستا وصل شده است. شبکه آب 2۴5روستا نیز بر اثر سیل 
قطع شده که تنها شبکه آب 5۳ روستا تاکنون وصل شده است.آمارها نشان می دهد مردم سیستان و 
بلوچستان سخت نیازمند کمک های فوری و کارشناسی هستند. نیازمندی های ضروری مردم سیل زده 
شامل سبد غذایی، بسته های بهداشتی، آب معدنی، چادر، لوازم خانگی ضروری و وسایل گرم کننده 
است. از آنجا که وضعیت توپوگرافی منطقه به گونه ای است که سیالب تا مدت ها در منطقه به خصوص 

در دشتیاری و باهوکالت ماندگاری دارد، این ماندگاری تبعات بهداشتی عدیده ای برای مردم منطقه به 
دنبال خواهد داشت. هرچند وزیر بهداشت اعالم کرده تا لحظه تنظیم خبر گزارشی از بیماری های 
واگیر داده نشده، نیازهای بهداشتی از جمله اقدامات مهم و فوری است.احمد کریمی از ساکنان ایرندگان 
خاش گفت: »ده ها منزل مسکونی مردم این بخش محروم که خشت و گلی هستند، بین ۷0 تا 100 
درصد تخریب شده اما از سوی نهادهای رسمی مانند هالل احمر و ارگان های دولتی برآورد خسارت 
نشده اند. ایرندگانی ها مانند سایر مردم خاش مظلوم واقع شده اند.«اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور، از شهروندانی که قصد کمک به سیل زدگان را دارند، خواست کمک های خود را به 

شماره  حساب  نهادهای رسمی مانند هالل احمر واریز کنند.

یادداشت

 
کشور در شوک و سوگ سقوط 
هواپیما و پرواز مسافرانش به 
سوي ابدیت است اما سیل 
و  سیستان  در  هم  عظیمي 
در  به خصوص  بلوچستان 
مناطق جنوبي این استان )در 

بلوچستان( رخ داده است. 
از  که  اطالعات  برخي  ابتدا 
منابع تخصصي معتبر کسب کرده ام، ارائه مي کنم 
و بعد چند نکته که شاید به کاهش رنج مردم 
سیل زده کمک کند. سیل در برخي رودخانه هاي 
بلوچستان به حداکثر شدت جریان آب 1۳000 
مترمکعب در ثانیه نیز رسیده است. نشانه اي از 
عظمت سیل که در ۳0 سال گذشته منحصربه فرد 
بوده و ظاهرا فقط با سیل مشهور ُگنو در این 

استان قابل مقایسه است.
سازمان هواشناسي مقدار بارش ها را در این 
استان در روز شنبه 21 دي ماه بین 60 تا 120 
میلي متر پیش بیني کرده بود که ظاهرا حدود نیمي 
از بارش یک سال در این منطقه است. شیب 
اراضي در این منطقه کشور کم است و آب در 
اراضي گسترده  و با فاصله زیاد از رودخانه ها 
پخش مي شود. مردم زیادي تحت تاثیر سیل 

قرار مي گیرند.
 بافت خاک در منطقه به گونه اي است که آب 
براي مدت طوالني روی خاک باقي مي ماند و 
اگرچه مردم منطقه با این سیل ها آشنا هستند، 
زندگي شان مدت زیادي به شدت تحت تاثیر 

قرار مي گیرد.

 چند نکته
 تقریبا همه رسانه هاي کشور بخش تخصصي 
روزنامه نگاري یا خبرنگاري بحران هاي طبیعي 
ندارند که سبب مي شود بحران ها و به دنبال آن 
مردم بحران زده، مغفول واقع شوند و اخبار حوادث 
طبیعي مطابق واقعیت و حرفه اي منعکس نشود.

 پوشش رسانه ای رسمی برای اطالع رسانی 
کافی نیست. شبکه اطالع رسانی محلی و دارای 

نفوذ محلی را باید به کار گرفت.
استان هاي  از  بلوچستان  و  سیستان   
کمترتوسعه یافته کشور است و نیاز بیشتري به 
کمک هاي سازماني، دولتي، عمومي و مردمي دارد. 
مبادا هموطنان بلوچ در این شرایط تنها بمانند.
 حوادث دو هفته اخیر و به خصوص سقوط 
هواپیما، ظرفیتي براي پوشاندن اخبار سیل دارند. 
خبرنگاران و رسانه ها بهتر است بیشتر توجه کنند.

کاالهاي بهداشتي، خوراکي، وسایل گرمایشي، 
به مردم  براي کمک  چادر و سایر ملزومات 

منطقه و به خصوص روستاها ضروري است.
تجربه سیل هاي فروردین ۹۸ نشان داد اگر 
سازمان هاي مردم نهاد )سمن( مایل به کمک 
هستند، در هماهنگي کامل با مقامات رسمي 
فعالیت کنند و سازمان هاي رسمي نیز باید کمک 

سمن ها را بسیار غنیمت بشمارند.

مبادا سیستان و 
بلوچستان فراموش شود

خبـر

 محمد 
فاضلی

جامعهشناس
استاددانشگاه

مراقب بمب های متحرک باشید
بر اساس گزارش ایسنا، پس از سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت 
این فراورده نفتی، استفاده از سوخت های دیگر در اولویت برخی افراد 
قرار گرفت که همین مساله موجب افزایش فعالیت مراکز غیرمجاز در 
این حوزه و ایجاد خطر انفجار سیلندر گاز مایع در خیابان شده است.

به تازگی عده ای از افراد به دلیل ناآگاهی از خطرات احتمالی، توجه 
ناکافی به خطرات احتمالی یا ترجیح موارد اقتصادی به موارد ایمنی، 
نسبت به نصب سیلندر گاز مایع )ال پی جی( در خودروهای خود در 
مراکز غیرمجاز اقدام کرده یا سوخت ال پی جی را نیز از مراکز غیرمجاز 
دریافت می کنند. با توجه به این موضوع شاید بتوان گفت این سیلندرها 
به نوعی به بمب متحرک تبدیل شده که عالوه بر خطرات جانی و مالی 

برای خود فرد و خانواده او، پیامدهای خسارت باری برای کارکنان این 
مراکز، مراجعه کنندگان و همسایگان خواهد داشت.

نصب سیلندر گاز مایع یا سوخت گیری در کارگاه های غیرمجاز برای 
فرد و خانواده  و اطرافیان او بسیار فاجعه آفرین خواهد بود و همه روزه 
گزارش های متعددی از حوادث رخ داده در این کارگاه ها دریافت می شود 
تا جایی که ایرج کلهری، رئیس اچ اس ای شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی در این باره هشدار داده و اعالم کرده اگر فرایند استفاده غیرمجاز 
از ال پی جی به عنوان سوخت خودروها ادامه یابد، متاسفانه به دلیل 
رعایت نشدن الزامات ایمنی آمار حوادث در آینده به نحو چشمگیری 

افزایش خواهد یافت.
بر این اساس تاکید شده افراد برای جلوگیری از خطرات احتمالی و 
حفظ سرمایه های مادی و معنوی خود، از نصب سیلندرگاز مایع یا 

همان ال پی جی به صورت غیرمجاز و نیز مراجعه به مراکز غیرمجاز 
برای تبدیل خودروی خود به سوخت ال پی جی جدا خودداری کنند.

اگرچه توزیع ال پی جی برعهده شرکت های توزیع کننده بخش خصوصی 
است، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اعالم می کند با احساس 
مسوولیت درباره احتمال باالی وقوع حوادث جبران ناپذیر در این باره، 

هشدارهای الزم به هموطنان ارائه کرده و می کند.
با توجه به لزوم بررسی های دوره ای درباره استفاده غیرمجاز از سوخت 
ال پی جی، الزم است تمامی افرادی که استفاده از سوخت ال پی جی از 
لحاظ اقتصادی برای آنها اولویت دارد و از طریق حمل ونقل امرار 
معاش می  کنند، از طریق سامانه IRNGV.IR نسبت به گازسوز کردن 
خودروی خود اقدام کنند تا طی روند قانونی و استاندارد و ایمن 

سوخت پاک و ارزان سی ان جی را دریافت کنند.

چندی پیش وزیر بهداشت 
 علی اکبر 

ابراهیمی
درباره شیوع افسردگی و 
اختالالت روانی در ایران 
هشدار داد و آن را »زنگ 

خطری بزرگ« خواند.
به گزارش »سالمت«، سعید نمکی در مراسم 
افتتاح بخش های بیمارستان روان پزشکی رازی 
تهران در روز اول دی ماه سال جاری، گفت: 
»متاسفانه یکی از عرصه هایی که به شدت در 
آن دچار مشکل هستیم و من به عنوان وزیر 
بهداشت اعالن خطر می کنم، بخش بهداشت 

روان جامعه است.«
وی از همه دست اندرکاران خواست به فکر 
بهداشت روان کشور باشند و عنوان کرد که 
این موضوع فقط در وزارت بهداشت محقق 
نمی شود. نمکی از دامن زدن به دل مردگی، یأس 
و ناامیدی در کشور انتقاد کرد و افزود: »هر 
قدمی در این مسیر خیانت ملی به کشور است.«

این نخستین بار نیست که وزیر بهداشت درباره 
هشدار  روان  بهداشت  و  سالمت  وضعیت 
می دهد و فضای اجتماعی غالب را از دالیل 
اصلی آن می داند. نمکی حدود یک سال پیش 
هم ایران را یکی از افسرده ترین جوامع جهان 
توصیف کرده و با انتقاد از رادیو و تلویزیون، 
گفته بود: »این چه شیوه ای است که سریال 
می گذاریم و در پایان آن از پزشکی قانونی، 
بهشت زهرا)س( و... تشکر می شود. این تفکر، 
تفکر ماتم زاست.« وی از صداوسیما خواسته 
است تا کمک کند بلکه شادمانی و نشاط به 

جامعه برگردد.

30 درصد افراد جامعه به درجاتی از 
اختالل روانی مبتال هستند

کارشناسان  و  مسووالن  سال هاست  البته 
حوزه بهداشت سالمت و روان درباره شیوع 
اختالل های روانی ازجمله افسردگی هشدار 
می دهند و از نبود سیستم درمانی مناسب برای 
این مشکالت انتقاد می کنند. چندی پیش ایرج 
خسرونیا، رئیس جامعه متخصصان داخلی 
ایران هم در این باره گفته بود: »بنابر آمار 
وزارت بهداشت، حدود ۳0 درصد از افراد 
جامعه به درجاتی از اختالل روانی مبتال هستند. 
با استناد به این آمار باید یک سوم بیمارستان های 
کشور به بیماری های روانی اختصاص یابد.« 
خسرونیا یکی از دالیل ترس از مراجعه به 
روان پزشکان را در ایران ترس از انگ بیمار 
روانی بودن از سوی جامعه، خانواده و اطرافیان 

عنوان کرده بود.
ساره محمدی، مشاور وزیر بهداشت در امور 
زنان نیز با هشدار درباره افزایش میزان ابتال به 
افسردگی میان زنان ایرانی، گفته بود: »سن امید 
به زندگی زنان ایرانی به ۷۴ سال افزایش یافته 
اما درعین حال اختالالت روانی به خصوص 
افسردگی بین زنان نیز افزایش پیدا کرده است. 
این اختالالت مهم ترین عامل ناتوانی میان زنان 

ایرانی است.«
چندی پیش وزیر بهداشت نیز آمار افسردگی را 
باال خوانده و با اشاره به بیشتر بودن افسردگی  
میان زنان نسبت به مردان گفته بود: »باال بودن 
میزان افسردگی میان زنان به دلیل طول عمر بیشتر 
آنهاست.« محمدی پیش تر هم به خبرگزاری ایرنا 
گفته بود که سالمت روانی زنان ایرانی وضعیت 
مناسبی ندارد و باید در مورد تغییر شیوه زندگی 

آنها اقدام جدی انجام داد.

عالئم هشداردهنده وقوع افسردگی
 بهتر است مروری بر عالئم بیماری و روش های 
درمان آن داشته باشیم تا شناخت بهتری از 
وضعیت فرد در معرض ابتال به دست بیاوریم. 
علی معینی، روان پزشک و محقق بیماری های 
تشخیص  عالئم  درمورد  روان  و  اعصاب 
افسردگی و تفاوت آن با احساس غم و اندوه 
گفت: »احساس غم نوعی احساس طبیعی و 
انسانی است که هر کسی ممکن است آن را در 
طول روز، هفته و ماه تجربه کند اما زمانی که 
این احساس پایدار و طوالنی مدت باشد و از 
کنترل خارج شود می توان آن را »افسردگی« نامید. 
معموال زمانی که این شرایط بیش از 2 هفته طول 
بکشد و همراه با عالئمی مانند مشکالت فیزیکی 
از قبیل خستگی زیاد و دردهای عضالنی، عدم 
تمرکز و اختالل در خواب، بی اشتهایی، کاهش 
میل جنسی، کاهش کیفیت و توان تصمیم گیری، 
اجتناب از مالقات دیگران و گوشه گیری، پایین 
آمدن بازده کاری، برخورد نامناسب با اعضای 
خانواده و بی قراری باشد، می توان آن را عالئم 

بالینی افسردگی در نظر گرفت.«
وی به تشریح تغییرات فیزیکی در بدن انسان 
هنگام ابتال به افسردگی پرداخت:  »ازجمله 
عالئمی که خانواده و اطرافیان فرد مبتال متوجه 
آن می شوند، خستگی و اختالل در اشتهایی 
و خواب است اما اگر عالئم مزمن باشند و 
تصویربرداری های مغزی در مراکز تحقیقاتی 
انجام شود، دیده می شود که بخش هایی از مغز 
کوچک می شوند، رشته های عصبی بین نقاط 
مختلف مغز تغییر حجم می دهند، قسمتی که 
مربوط به خاطرات خوب و پاداش گیری ها 
هستند کاهش پیدا می کند و رشته های عصبی 

بخش مربوط به تنبیه افزایش می یابد.«
معینی در پاسخ به این سوال که بر اساس تحقیقات 
به طور میانگین 10 سال طول می کشد تا فرد 
مبتال به پزشک مراجعه کند و خدمات حرفه ای 
دریافت کند، چرا این مدت طوالنی است؟ 
اظهار داشت: »تفاوتی که افراد و حتی مسووالن 
بهداشت و درمان در بسیاری از نقاط دنیا بین 
بیماری های اعصاب و بیماری های جسمی 
قائل می شوند، یکی از دالیل اصلی مراجعه 
دیرهنگام است زیرا اطالع رسانی درمورد این 
بیماری ها بسیار کم است و شخص متوجه 
بیماری اعصاب و روان خود نمی شود و فکر 
می کند مسائل اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی 

روی او اثر می گذارد و ازاین رو مراجعه نمی کند. 
دلیل دیگری که مانع مراجعه بهنگام می شود، 
برچسب اجتماعی منفی است که به افراد زده 
می شود. دالیل دیگری از قبیل ضعف سیستم 
بهداشت و درمان کشورها در زمینه درمان 
مشکالت اعصاب و روان نیز افراد را از این 
سیستم پس می زند.« این محقق علوم اعصاب 
بیماری افسردگی را قابل درمان  دانست و به 
روش های درمانی آن اشاره کرد: »خوشبختانه 
امروزه و با پیشرفت های علم اعصاب و روان، 
 درمان های متنوعی ازجمله درمان های دارویی و 
روان درمانی مرسوم شده است و داروهای مورد 
استفاده برای این بیماران  عوارض بسیار کمی 
دارند. البته اگر بیمار به هیچ یک از درمان های 
مورد اشاره پاسخ ندهد، با روش شوک درمانی 
و به وسیله وارد کردن جریان الکتریسیته به بدن، 
او را درمان می کنند که این نوع درمان برخالف 

تصور عامه درمان بسیار امنی است.«
معینی ادامه داد: »داروهای درمان افسردگی 
به طور خاص به هیچ وجه اعتیادآور نیستند. 
عنوان داروی اعتیادآور زمانی گفته می شود که 
فرد به میزان مورد استفاده از دارویی واکنش 
مناسب نشان ندهد و پس از مدتی نیاز به 
تغییر دوز داشته باشد و نیز دارو تغییراتی در 
گیرنده های مغزی ایجاد کند و مصرف آن 
عوارض جسمی و روانی شدیدی به همراه 
البته داروهای ضداضطراب و  باشد.  داشته 
خواب آور اعتیاد آور هستند که در بیشتر مواقع 
همراه با داروهای افسردگی تجویز می شوند.«
این روان پزشک نقش محیط اجتماعی و ژنتیک 
در احتمال ابتال به افسردگی را مؤثر  دانست و 
گفت: »بروز بیماری افسردگی مانند بسیاری 
روان  و  اعصاب  و  بیماری های جسمی  از 
ترکیبی متاثر از استعداد ژنتیکی و فشارهای 
محیطی است. اگر زمینه ابتال به این بیماری 
میان اعضای خانواده فرد وجود داشته باشد یا 
میزان ژن های موجود در فرد استعداد ابتالی 
باالیی داشته باشد، ممکن است فرد در معرض 
مبتال شدن قرار گیرد. البته موضوعی که باید 
بسیار به آن توجه کرد این است که عالئم 
این بیماری با حالت غمگین بودن معمولی 
اشتباه گرفته نشود و فرد با مراجعه بهنگام و 
دریافت خدمات بالینی می تواند بر این بیماری 
غلبه کند. ازاین رو، می توان گفت این بیماری 

درمان قطعی دارد.«

 افسردگی، اضطراب و بی حوصلگی با 
هم تفاوت دارند

نیلوفر میرحقانی، روان پزشک مقیم انگلیس 
تفاوت بین افسردگی، اضطراب و بی حوصلگی 
را این گونه تشریح کرد: »افسردگی همان حس 
است.  زندگی  به  بی عالقگی  و  غمگینی 
دلشوره  و  بی قراری  همان حس  اضطراب 
است که خود را به شکل های مختلفی مانند 
سراسیمگی شدید، اختالل وسواسی جبری 

و هراس نشان می دهد.«
وی  افزود: »بی حوصلگی و بی عالقگی به انجام 
یک کار لزوما نشان دهنده بیماری نیست، مگر 
اینکه با عالئم دیگری مثل روحیه افسرده، 
خستگی، کم اشتهایی، بی خوابی و... همراه 
باشد که در این صورت بی حوصلگی می تواند 

جزیی از بیماری افسردگی باشد.«

ارتباط میان اختالفات خانوادگی و 
افسردگی

اختالف های  میان  ارتباط  درمورد  مقیمی 
خانوادگی و افسردگی توضیح داد: »اختالف 
در همه خانواده ها وجود دارد اما آنچه متفاوت 
است، نحوه برخورد با این اختالف هاست. اگر 
اختالف نظر و رفتار در خانواده مطرح نشود 
یا طرفین نتوانند به توافق برسند، این مساله 
می تواند به  مرور زمان منجر به افسردگی شود. 
البته طرفین اختالف شاید نتوانند فکر یا رفتار 
یکدیگر را عوض کنند ولی می توانند به توافقی 
برسند که مورد پذیرش هر دو طرف باشد. به 
این ترتیب ممکن است این اختالفات باعث 

افسردگی نشود.«
این روان پزشک روش و راهکارهای کاهش 
افسردگی و راه مقابله با آن را این گونه بیان  کرد: 
»درمان افسردگی شامل دارودرمانی و مشاوره 
است. استفاده از روش جعبه نور )نوردرمانی( 
هم برای درمان افسردگی پاییزی متداول است. 
برخی تحقیقات علمی مؤثر بودن این روش 
را تایید کرده اند. استفاده از جعبه نور باعث 
می شود مغز انسان هورمونی به نام »مالتونین« 
را کمتر ترشح کند و فرد احساس خوبی داشته 
باشد. در این روش توصیه می شود بعد از 
صبحانه به مدت 60-۳0 دقیقه در معرض 
جعبه نور مخصوص قرار بگیرید. همچنین 
توصیه می شود طی روز پیاده روی کنید تا از 

نور طبیعی بهره مند شوید.«

خوب بخورید و ورزش کنید تا کمتر 
افسرده شوید

مقیمی داشتن تغذیه ای مناسب و سالم شامل 
پروتئین، نشاسته، انواع میوه و سبزیجات را 
بسیار مهم  دانست: »بعضی افراد ممکن است 
کمبود آهن یا کمبود ویتامین D داشته باشند که 
می تواند خودش را با عالئم افسردگی نشان بدهد. 
ازاین رو، پزشک عمومی می تواند با درخواست 
آزمایش خون تشخیص بدهد که آیا فرد دچار 
فقر آهن یا فقر ویتامین D است یا نه و اگر 
چنین باشد، دوز  دارویی الزم را برای شخص 

تجویز کند.«

رابطه افسردگی و خودکشی
همچنین نتیجه یک تحقیق بین المللی درباره 
خودکشی، مجموعه ای از رفتارها را شناسایی 
کرده که به گفته محققان، در بسیاری موارد از 
کسانی سر می زند که در آستانه خودکشی هستند. 
در این تحقیق 2هزار و ۸11 فرد مبتال به افسردگی 
مورد مطالعه قرار گرفته اند که 62۸ نفر از آنها 

دست کم یک بار اقدام به خودکشی کرده اند.
کالج  توسط  که  تحقیق  این  پژوهشگران 
اروپایی نوروسایکوفارموکولوژی انجام شده، 
ابتدا ویژگی ها و رفتارهای غالب افراد گروهی 
را بررسی و بازبینی کرده که اقدام به خودکشی 
کرده اند. سپس الگوی رفتاری این افراد را 
با بیماران افسرده ای مقایسه کرده که هرگز 

دست به خودکشی نزده اند.
دچار  که  فردی  اگر  پژوهشگران،  گفته  به 
افسردگی است نشانه هایی از قبیل رانندگی 
بی پروا، بی بندوباری غیرمعمول یا قدم زدن 
مدام در اتاق از خود نشان داد، 5 درصد بیشتر 
در معرض خطر خودکشی قرار دارد. بروز 
رفتارهای دفعی بدون توجه به پیامدهای آن 
از دیگر نشانه های احتمالی در رفتار افراد در 

معرض خطر خودکشی عنوان شده است.
چنین  شناسایی  با  امیدوارند  دانشمندان 
درمان  زمینه  در  پیشرفت هایی  رفتارهایی 
بالینی افراد مبتال به افسردگی و کم کردن 
دست  به  افراد  این  در  خودکشی  احتمال 
بیاورند. برآوردهای سازمان بهداشت جهانی 
نشان می دهد ساالنه ۸00 هزار نفر با قصد 
قبلی به زندگی خود خاتمه می دهند و 20 
برابر این تعداد اقدام به خودکشی می کنند 

اما زنده می مانند.

گزارش »سالمت« از عالئم و روش های مقابله با افسردگی و مشکالت روانی

زنگ خطر افسردگی در ایران به صدا درآمد

ساره محمدی، 
مشاور وزیر 

بهداشت در امور 
زنان: سن امید 
به زندگی زنان 

ایرانی به ۷۴ سال 
افزایش یافته ولی 
متاسفانه اختالالت 
روانی به خصوص 

افسردگی بین 
زنان نیز افزایش 

پیدا کرده است

سعید نمکی، 
وزیر بهداشت: 
متاسفانه یکی از 
عرصه هایی که 
به  شدت دچار 
مشکل هستیم و 
من به عنوان وزیر 
بهداشت اعالن 
خطر می کنم، 
بخش بهداشت 
روان جامعه است
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