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دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات هشدار داد

خطرموججدیدکرونابابازگشاییقهوهخانهها
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ضمن انتقاد از »رشد 
صنایع دخانی در چند سال اخیر«، نسبت به خطر موج 
جدید کرونا در مصرف کنندگان مواد دخانی به دنبال 

بازگشایی قهوه خانه ها هشدار داد. 
به گزارش سپید، محمدرضا مسجدی در گفت وگو با 
ایسنا با تاکید بر اینکه دخانیات می تواند برای کسانی 
که در معرض خطر ابتال به ویروس کرونا هستند، 
مشکل آفرین باشد،   گفت: »مطالعات نشان داده است 
که مصرف کنندگان کاالهای دخانی در صورت ابتال به 
بیماری کووید19، شدت بیشتری از بیماری را تجربه 
خواهند کرد و احتمال بستری شدن آنها در آی سی یو 
هم افزایش می یابد. « وی افزود: »اگر قرار باشد در 
رستوران ها و قهوه خانه ها بازگشایی هایی صورت گیرد 
و مراقبت های بهداشتی انجام نشود، فکر می کنم با 
موج جدید در گروهی مواجه هستیم که دخانیات 
مصرف می کنند. توصیه ما به افراد بویژه قشر جوان آن 
است که از مصرف دخانیات و قلیان به شکل گروهی 
پرهیز کنند؛ کرونا باکسی تعارف ندارد و به راحتی 
منتقل خواهد شد. همزمانی کرونا با هفته ملی مبارزه 
با دخانیات زمان مناسبی است که این پیام بهداشتی 

به مردم برسانیم.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا به دنبال تعطیلی 

قهوه خانه ها پس از شیوع ویروس کرونا، روند کاهشی 
در میزان مصرف قلیان را شاهد بودیم یا خیر؟، بیان 
کرد: »در این مورد آمار دقیق نداریم اما ظاهر امر 
نشان می دهد وقتی در عموم جامعه قلیان به راحتی 
در دسترس نباشد، میزان مصرف آن کاهش پیدا کند. 
کرونا بهانه ای شده است تا سازمان بهداشت جهانی 
نیز در این خصوص توصیه هایی را مرتبا مطرح کند 
و به مردم در مورد مصرف دخانیات بویژه به صورت 
جمعی هشدار دهد.« وی افزود: »مدتی بود که مصرف 
قلیان میان خانم ها افزایش چشمگیری داشت، اما تغییر 
مصرف از قلیان به سیگار در میان این قشر به راحتی 
میسر نمی شود. استقبال از قلیان انگیزه های خاص خود 
را دارد، برخی به عنوان تفریح از آن استفاده می کنند و 
شاید سیگار به راحتی جایگزین مصرف آنها نشود، 
اما می دانیم حدود 10 تا 1۵ درصد مصرف کنندگان 
قلیان به استفاده از سیگار روی می آورند. البته مطالعاتی 
در کشورهای اروپایی نشان می دهد در مدت قرنطینه 
کرونا مصرف سیگار در میان افراد سیگاری افزایش یافته 
است چراکه محدود به حضور در منزل بودند و سیگار 
را وسیله ای برای تسکین خود انتخاب کرده بودند.«

وی با بیان اینکه گمان می رود مصرف قلیان، پس 
از شیوع کرونا به دنبال تعطیلی قهوه خانه ها کاهش 

یافته باشد، تصریح کرد: »اما در مورد سیگار دو اتفاق 
مهم افتاد. پس از شیوع کرونا قیمت سیگار افزایش 
چشمیگری داشته است که متاسفانه هیچ مبلغی به 
جیب دولت و بیت المال نمی رود و تنها دالالن سود 
می برند. در حالی قیمت سیگار بین 10 تا 1۵ درصد 
افزایش داشته است که ما همچنان در مورد مالیات آن 
درجا می زنیم. ایران در مورد مالیات بر دخانیات در 
میان اکثر کشورها در رتبه پایینی قرار دارد. « مسجدی 
در خصوص چگونگی روند اجرای طرح »پاد« یا  
»پیشگیری از استعمال دخانیات در مدارس« در شرایط 
تعطیلی مدارس، اظهار کرد: »این طرح با مشارکت خود 
دانش آموزان دو برنامه را در فضای مجازی آغاز کرد. 
این طرح بر اساس نظرات خود دانش آموزان انجام شد. 
برای آنکه دانش آموزان چندان از فضای طرح دور نباشند، 
دو مسابقه در این مدت برایشان در نظر گرفته شد تا در 
آن شرکت کنند. این کار انعکاس بسیار خوبی داشته 
است.« وی معتقد است که تنها صنعت موفق کشور 
طی چند سال اخیر صنایع دخانی بودند و گفت: »این 
صنایع توانستند طی این مدت از ۴ یا ۵ واحد صنعتی 
به حدود 1۸ واحد تولیدی برسند. زمانی واحدهای 
تولیدی افرایش می یابند که منفعت و سود داشته باشند 
که در این مورد سوددهی این صنایع یعنی تولید بیشتر 

اقالم دخانی که مصرف بیشتر محصوالت دخانی را در 
پی خواهد داشت. متاسفانه در این زمینه وزارت صمت 
بر اساس مصوبات و آیین نامه ها عمل نمی کند؛ بر اساس 
مصوبات ستاد کشوری کنترل دخانیات، احداث هر 
واحد جدید تولید دخانیات باید در ستاد تایید شود؛ 
درحالی که وزارت صمت خودش اقدام به صدور مجوز 
می کند.« وی   خاطرنشان کرد: »در حالی پربیننده ترین 
سریال ماه مبارک رمضان، سریال »زیرخاکی« بود که 
صحنه های زیادی از دخانیات را نشان می داد. با این 
حال می توان تنها با توصیه به مردم توقع کاهش مصرف 
این دست اقالم آسیب رسان را داشت؟ ما طرح پاد 
را انجام می دهیم، در حالیکه دانش آموز در خانه و در 
سریال و فیلم ها استعمال دخانیات را مشاهده می کند، 
مشخص است که قدرت آنها بیش از طرحی است 
که ما اجرا می کنیم.« وی درباره برنامه های جمعیت 
مبارزه با دخانیات در سال جاری با توجه به شیوع 
کرونا در کشور، گفت: »در بنیاد نیکوکاری سرطان 
برنامه ای در نظر داریم که انجام شود. در این راستا 1۵ 
کلیپ در مورد کرونا و دخانیات، کرونا و بیماری های 
ریوی و ... تهیه شده است که معاونت استان های 
صدا و سیما آن را برای پخش به شبکه های استانی 

ابالغ کرده است.«

استاد گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: »از 
دست دادن حس بویایی و چشایی دو عالمت بیماری ناشی از ویروس 

کرونا است که معموال در بیش از ۸0 درصد بیماران بر می گردد. «
به گزارش سپید، ابراهیم رزم پا در گفت و گو با ایرنا درباره از دست 
دادن حس بویایی و چشایی به علت ابتال به ویروس کرونا افزود: 
»این موضوع یکی از سوال های پرتکرار این روزهاست که مردم از 
سامانه ۴030 نیز می پرسند. اختالل چشایی و بویایی مکمل هم بوده 
و به هم ارتباط دارند.  یعنی کسی که حس بویایی خود را از دست 
بدهد، حس چشایی او هم دچار اشکال خواهد شد.  در اوایل اسفند 
و زمانی که بیماری ناشی از ویروس کرونا شایع شد، با تعداد زیادی 

بیمار با اختالالت بویایی و چشایی روبه رو شده بودیم.« وی ادامه داد: 
»اختالل حس بویایی و چشایی در برخی بیماری ها رخ می دهد، اما با 
بررسی بیشتر متوجه شدیم که این حالت طبیعی نیست. در آن زمان هنوز 
این دو عالمت از عالئم بیماری کرونا در جهان به ثبت نرسیده بود و با 
بررسی بیشتر به این نتیجه رسیدیم که این دو اختالل به بیماری کرونا 
مرتبط است.« رزم پا گفت: »تحقیقات در این زمینه هم در داخل و هم 
در خارج از کشور ادامه یافت و مقاله هایی به زبان فارسی و انگلیسی 
به چاپ هم رسید.  در این تحقیقات مشخص شد که در حدود یک 
سوم افراد مبتال به کووید 19 به نحوی اختالالت بویی داشتند و در 
برخی بیماران هم تنها عالمت بیماری کرونا محسوب می شد. یعنی 

ممکن است بیمار جز این عالمت هیچ گونه عالئم دیگری از بیماری 
را نداشته باشد.« وی گفت: »تحقیقات در این زمینه در کشور به ویژه 
در بیمارستان مسیح دانشوری که بیشترین بیمار را داشت ادامه یافت 
و االن به جز عالئم اصلی سرفه، تب، تنگی نفس، اختالالت بویایی و 
چشایی، پوستی و گوارشی و از همه جدیدتر عالئم مغزی نیز اضافه 
شده که به شکل سکته های مغزی یا انسداد عروق مغزی نیز دیده شده 
است.« وی درباره تفکیک عوارض سرماخوردگی و کرونا نیز اظهار 
کرد: »در گذشته هم این تجربه وجود داشت که افراد با سرماخوردگی 
ساده حس بویایی و چشایی شان را تا یک سال از دست می دادند، 

البته بیمارانی که دچار این عارضه می شوند بهبود پیدا می کنند.«

استاد گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح کرد
بازگشت ۸۰ درصد حس بویایی در بیماران کرونایی

خبـر

یک متخصص روانشناسی بالینی و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: »وسواس های 
عملی، وسواس های فکری ما را تقویت می کنند 
و زمانی که وسواس فکری تقویت شود ناخودآگاه 

اضطراب فرد نیز افزایش پیدا می کند. «
به گزارش سپید، فرشاد شیبانی درباره درمان رفتارهای 
وسواسی در رعایت بهداشت برای پیگیری از ابتال 
به کرونا، گفت: »اینکه مردم این روزها یکسری از 
استانداردها را در سطح باالتری رعایت می کنند به 
معنای وسواس نیست و  رفتارهایی بسیار کارآمد 
است.« وی با بیان اینکه این روزها به نسبت گذشته 
الزام رعایت بهداشت بیشتری حائز اهمیت است، 

افزود: »اگر این شرایط پایان یابد اما رفتارهای فرد 
همچنان ادامه داشته باشد و مشکالتی برای کارکرد 
روزانه شخص به وجود آورد، آن زمان این رفتارها 
می تواند در زمره بیماری وسواس قرار گیرد.« شیبانی 
ادامه داد: »البته در مجموع وسواس تعریف خاص 
خود را دارد و به یک فکر، تصویر ذهنی و یا میل 
درونی اشاره می کند که غیر قابل کنترل و تکرار شونده 
است و برای شخص آشفتگی ذهنی ایجاد می کند 
و فرد نمی تواند مقاومت کند؛ به طوری که مجبور 
می شود رفتاری داشته باشد که ما به آن وسواس 
عملی می گوییم.« شیبانی با تاکید بر اینکه وسواس های 
عملی، منجر به تقویت وسواس های فکری در افراد 

می شوند،  اظهار کرد: »زمانی که وسواس فکری تقویت 
شود ناخودآگاه اضطراب فرد نیز افزایش پیدا می کند. 
اگرچه انجام وسواس های عملی مانند شستن مکرر 
دست، اضطراب و آشفتگی فرد را کاهش می دهد، اما 
در این حالت اختالل وسواس تداوم و شدت می یابد. 
ما باید افکار و اعمال رفتاری خود را مدیریت کنیم. 
وسواس های فکری آمدن شان لزوماً دست ما نیست 
و ما نمی توانیم خود را مجبور کنیم که آنها را نداشته 
باشیم.« این متخصص روانشناسی بالینی در ادامه با 
اشاره به موضوع مدیریت اضطراب و استرس در 
دوران کرونا، گفت: »تا حدودی اضطراب و استرس 
در دوران بیماری کرونا می تواند طبیعی باشد؛ چراکه 

ما از زمان تمام شدن این ویروس اطالعی نداریم 
و در یک ابهام به سر می بریم. ما باید برای اینکه 
شرایط بهتر شود به خود زمان دهیم، با تغییر شرایط 

می توانیم خود را با زندگی تطبیق دهیم.«
بنابر اعالم روابط عمومی سامانه ۴030، شیبانی تاکید 
کرد: »زمانی که فردی دچار اختالل وسواس می شود، 
کارکرد و عملکرد روزانه زندگی وی به هم می ریزد و 
طبیعتا این موارد می تواند در بروز یک سری اتفاقات 
تاثیرگذار باشد. خود اختالل وسواس می تواند یک 
سری اختالت دیگر مانند افسردگی برای فرد ایجاد 
کند که در این شرایط بهتر است با روانشناس بالینی 

یا روانپزشک مشورت شود.«

با وسواس های فکری در دوران کرونا چه کنیم؟


