
رئیس سازمان نظام روانشناسی:

اطالع رسانی هدفمند باید جایگزین 
هشدارهای یکسویه درباره کرونا شود

رئیس جمهور گفت: »باید تمامی ظرفیت های رسانه ای، 
امکانات ارتباط جمعی و راهکارهای موثر ارتباطی را 
به  مردم  با  هدفمند  و  موثر  دقیق،  اطالع رسانی  برای 
با  اقناع شهروندان برای همراهی  کار بگیریم تا ضمن 
دستورالعمل های بهداشتی و همکاری با مسئولین درمانی 
کشور، در عین حال فضای فعالیت سازنده و با نشاط 

در جامعه را نیز گسترش دهیم.«
به گزارش سپید، حسن روحانی در گفت وگو با وزیر 

بهداشت، گفت: »باید به جای ارائه هشدارهای یکسویه و فاقد آگاهی بخشی که صرفا در 
مردم ایجاد نگرانی و ناامنی روانی کند، با ارائه اطالعات هدفمند و هوشمندانه، مردم را 

در مسیر سازگار کردن زندگی و کار با کرونا یاری کرد.«
روز گذشته روسای  در جلسه  مطرح شده  مباحث  به  اشاره  با  رئیس جمهوری همچنین 
اقامه  بازگشایی حرم های مطهر،  از جمله درباره ساعات  با کرونا  مقابله  کمیته های ستاد 
نماز جمعه در شهرهای با سطح خطر متوسط، آغاز فعالیت مراکز و آموزشگاه های فرهنگی 
برای  را  تا طرح های الزم  بهداشت خواست  از وزیر  آژانس های گردشگری  و هنری و 
بررسی و تصمیم گیری در این موارد به جلسه فردای ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کند.

نحوه  اخیر و  تعطیالت  آمار سفرها در  از  این گفت وگو گزارشی  نیز در  بهداشت  وزیر 
اجرا و نظارت بر دستورالعمل های بهداشتی در جریان ترددها و سفرهای این روزها به 

روحانی ارائه کرد.ایسنا

دولت

آمار کرونا

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 
با تاکید بر اینکه باید شیوه های مدیریت کرونا 
تغییر یابد، گفت: »مردم سه ماه از زندگی خود را 
در قرنطینه سپری و با سختی هایی دست و پنجه 
نرم کردند، اما درنهایت از شرایط خسته شدند 
دیگر نکاتی مانند »در خانه بمانید«، »با فرزندانتان 
بازی کنید« و... که به مردم توصیه می کردیم، 
جوابگو نیست. باید طرح های جدیدتری جهت 
مدیریت کرونا اتخاذ شود تا با شرایط موجود 

تطبیق داشته باشد. «
علت  درباره  حاتمی  محمد  سپید،  گزارش  به 
بی توجهی برخی مردم نسبت به رعایت مسائل 
بهداشتی در راستای مقابله با کرونا اظهار کرد: 
به  بهداشت  وزارت  مسئوالن  اینکه  »علی رغم 
صورت مداوم از طریق رسانه ملی و رسانه ها 
از مردم می خواهند که فاصله گذاری اجتماعی 
برخی  اما  کنند،  را رعایت  بهداشتی  و مسائل 
مردم چندان به این مسائل توجه نمی کنند، به 
نظر می رسد اولین علت بی توجهی مردم ناشی 
حیطه  در  تنها  بهداشت  وزارت  است  این  از 
مسائل وزارت بهداشت عمل می کند در حالی 
که این وزارت خانه باید همه جانبه نگر بود و همه 
مسائل اجتماعی،  روانی و... را مدنظر داشته و از 
همه ظرفیت های ملی مانند دانشگاه ها، انجمن ها، 
سازمان های صنفی، اساتید و مراکز دانش بنیان 

برای مقابله با کرونا استفاده کند.«
وی گفت: »کروناویروس به صورت ناگهانی وارد 
زندگی مردم شد و مردم دچار استرس، اضطراب و 
فشار روانی ناشی از استرس شدند، همین موضوع 
باعث شد تا از توصیه های مسئوالن مربوطه تبعیت  
کنند و در مهار و مدیریت کرونا موفق عمل 
کنیم. اما با گذشت زمان نوعی انحصارگرایی 
در مدیریت کرونا ایجاد شد در حالی که کرونا 
مسئله ای چند بعدی است که بعد روانی- اجتماعی 
آن مهم تر است حال ممکن است برخی نخواهند 
آن را بینند، اما باید بودجه کرونا صرف تمامی 

ابعاد کرونا شود.«
حاتمی در ادامه بر تغییر شیوه های مدیریت کرونا 
تاکید کرد و گفت: »در پی شیوع ویروس کرونا، 
مردم سه ماه از زندگی خود را در قرنطینه سپری 
و با سختی هایی دست و پنجه نرم کردند، اما 
درنهایت از شرایط خسته شدند. دیگر نکاتی 

مانند در خانه بمانید، با فرزندانتان بازی کنید و... 
که در اسفند یا فروردین ماه برای ایجاد آرامش 
روانی به مردم توصیه می کردیم، جوابگو نیست. 
باید طرح های جدیدتری جهت مدیریت کرونا 
اتخاذ شود تا با شرایط موجود تطبیق داشته باشد.«
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 
با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم از زیر بار 
فشار روانی سه ماهه خارج شده اند، گفت: »پس 
اختالالت  معرض  در  مردم  قرنطنیه  دوران  از 
و  هستند  شغلی  فرسودگی  روانی،  جسمانی، 
همچنین مسائل روانی ناشی از دست دادن عزیزان 
یا بهبود یافتگی در دوران کرونا و مسائل اقتصادی 
یا اجتماعی ناشی از کرونا بروز یافته است. زمانی 
که مردم از بار این فشار روانی رها شدند بالطبع 
تبعیت جویی آنان کاهش می یابد، زیرا برنامه ای 

برای شرایط جدید فراهم نکردیم.«
حاتمی همچنین گفت: »صدا و سیما تصور می کند 
هنوز باید بگوید ماسک بزنید و دست هایتان را 

بشویید اما تحوالت سریع است.«
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 
در گفت وگو با ایسنا به فعالیت های این سازمان 
در راستای مقابله با کرونا اشاره کرد و افزود: 
»روز دوشنبه جلسه شورای مرکزی برگزار شد. 
در این راستا گزارش استان ها و فعالیت هایی که 
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور طی 
سه ماه اخیر انجام داد، جمع آوری و به شورای 

مرکزی ارائه شد. این گزارش در 36 محور به 
رئیس جمهوری نیز ارائه شد. همچنین جهت 
تشکیل ستاد ویژه عوارض روانی ناشی از کرونا 
نامه ای به رئیس جمهوری ارسال کردم، رئیس 
وزیر  به  و  کرده  تایید  را  نامه  این  جمهوری 
وزارت  هنوز  اما  است  کرده  ارسال  بهداشت 

بهداشت پاسخی به ما نداده است.«
با  ایران  درمانی  روان  مطالعات  انجمن  رییس 
بیان اینکه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
کشور طی سه ماه گذشته یکی از سازمان های 
تاثیرگذار در مدیریت استرس و اضطراب ناشی 
از کرونا بوده است، اظهار کرد: »30 هزار عضو 
متخصص در اختیار ستادهای استانی قرار گرفتند 
تا استرس و اضطراب مردم کنترل شود و مردم را 
به شرایط عادی بازگردانیم. هم اکنون الزم است 
برنامه ها و شرایط جدیدتری را برای مردم تنظیم 
کنیم. الزم است تحلیل دقیقی از وضعیت داشته 
باشیم. اکنون از پیک کرونا عبور کردیم و وارد 
زندگی با وجود کرونا شده ایم. سبک زندگی 
دوران پس از کرونا با سبک زندگی با وجود 

کرونا متفاوت است.«
وی با اشاره به اینکه ما سبک زندگی پس از 
کرونا را تنظیم نکرده ایم، زیرا مسئوالن مربوطه 
و ستاد ملی مقابله با کرونا این را نخواستند، از 
عدم توجه ستاد به تالش های شبانه روزی 30 

هزار روانشناس در ایام کرونا نیز انتقاد کرد.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کردشیوه های مدیریت کرونا باید تغییر یابد
شناسایی ۲۲۶۹ بیمار کرونایی 

جدید در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه از 
روز جمعه تا شنبه ۱۷ خرداد ماه ۲۲6۹ بیمار 
جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور شناسایی 
شده است، گفت: »مجموع جان باختگان 
این بیماری در کشور به ۸۲0۹ نفر رسید. «
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور گفت: 
»از روز جمعه تا  شنبه۱۷ خرداد ۱3۹۹ و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۲6۹ 
بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور 
شناسایی شده است که ۵۲۷ مورد بستری 
شده اند.« وی افزود: »بر این اساس مجموع 
بیماران کووید-۱۹ در کشور به ۱6۹ هزار 
و ۴۲۵ نفر رسید.« جهانپور با بیان اینکه 
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۵ 
بیمار کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند، 
ادامه داد: »بر این اساس مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۸۲0۹ نفر رسید.«

کرد:  اظهار  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
»خوشبختانه تا کنون ۱3۲ هزار و 3۸ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند.« به گفته جهانپور ۲۵۷۸ 
نفر از بیماران مبتال به کووید-۱۹ در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی همچنین گفت: »تا کنون یک میلیون و 60 
هزار و ۱۲6 آزمایش تشخیص کووید-۱۹ در 
کشور انجام شده است.« جهانپور با بیان اینکه 
وضعیت خوزستان همچنان قرمز است، 
گفت: »استان های هرمزگان و کرمانشاه نیز 

در وضعیت هشدار قرار دارند.«
وی تاکید کرد: »در عین حال در ۲۴ ساعت 
گذشته، ۱۵ استان فاقد فوتی و 6 استان فقط 

یک مورد فوتی بر اثر کووید-۱۹ داشته اند.«
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