
 ادامه از صفحه 14 
وظایف  از  تذکر  و  »آموزش  می شود:  یادآور  او 
کارشناسان بهداشت محیط است. ما در طول سال 
این موارد نظارتی را به طور مستمر داریم و حاال 
در بحث شیوع کروناویروس، اینها را با حساسیت 
بیشتری دنبال می کنیم و نظارت دقیق تری داریم. به 
دلیل کرونا، اغلب همکاران ما چه قبل و چه در 
تمام طول تعطیالِت گذشته، حتی یک روز هم به 
استراحت نرفتند. همچنین بچه های بهداشت محیط 
برای اینکه صنعت همچنان سرپا باشد، ایستادند و 
برای تامین سالمت و بهداشت به عنوان یک اصل 
مهم و فراموش نشدنی کار کردند و پشت سالمت 

و بهداشت را خالی نگذاشتند.«
شکوهمندی توضیح می دهد: »بهداشت محیط یعنی 
کنترل شرایط محیط که به نحوی می تواند زندگی ما 
را تحت تاثیر قرار دهد. ما وظیفه داریم این شرایط 
محیطی را کنترل کنیم. ما در محیطی زندگی می کنیم 
که آب هست، هوا هست و خاک هم هست. در بحث 
آب، آب آشامیدنی سالم و مدیریت پساب وظیفه 
ما است. در بحث هوا کنترل آلودگی هوا وظیفه ما 
است و در بحث خاک نیز کنترل زباله و سالمِت 

خاک را وظیفه داریم. وقتی همه اینها کنترل شود، 
نتیجه اش می شود سالمت انسان. از طرفی ما به جز 
انسان موجودات ذره بینی و ریزی داریم که آنها هم 
در محیط ما زندگی می کنند و می توانند بر سالمت 
ما اثر بگذارند. ما نمی توانیم نسبت به تاثیر آنها نیز 
بی تفاوت باشیم.« او عنوان می کند: »بنابراین ما با 
دو مساله روبه رو هستیم، یکی تاثیر انسان بر روی 
محیط و دیگری تاثیر محیط بر روی انسان. هدف 
غیر مستقیم بهداشت محیط می شود سالمت محیِط 
زیست و هدف مستقیم آن سالمت انسان می شود. 
حاال ما باید میان انسان و محیط یک نقطه تعادل پیدا 
کنیم. اگر این تعادل و توازن از میان برود نتیجه اش 
می شود بیماری. این تعادل را کارشناس های بهداشت 

محیط به وجود می آورند.«

چالش های نظارت بر مراحل تدفین 
فوتی های کرونا

برخی آمارها حاکی از این است که به ازاي هر ۱0 
هزار نفر در کشور فقط یک کارشناس بهداشت 
فعالیت دارد و در این زمینه با کمبود جدی نیرو 
مواجه هستیم. گستره وظایف کارشناسان بهداشت 
محیط بسیار زیاد است، طوری که آنها بر نحوه تدفین 
فوتی های کرونا نیز نظارت بهداشتی دارند. انجام این 
وظیفه مهم در طول این مدت نیز با چالش های زیادی 

همراه بوده است. 
علی ابراهیمیان، مسئول بهداشت محیط و حرفه ای 
شهرستان رامسر با توجه به چالش های پیش روی 

کارشناسان بهداشت محیط در ایام کرونا، تاکید می کند: 
»کرونا، کاستی ها و ناهماهنگی هایی را عیان کرد که در 
هیچ کدام از بندهای پرتکل ها اشاره ای به آن نشده بود 
و پیش بینی برای آن وجود نداشت. در کرونا شرایط 
برای ما ویژه تر شد. مواردی رخ داد که هرگز در 
ذهن ما نبود و پیش بینی برای آن نداشتیم؛ آن هم 
در شرایطی که رفع و مدیریتش در حوزه اختیارات 
ما نبود و در عین حال در اجرای پروتکل اختالل 
ایجاد می کرد. به عنوان مثال ما به عنوان نهادی که 

می بایست ناظر بر اجرای درست مراحل تدفین باشد، 
وظیفه نداشتیم که به تک تک افراد حاضر در مراسم 
تدفین گوشزد کنیم که از جسد فاصله بگیرند و یا 
تجمعات را متفرق کنیم. با این حال مجبور شدیم در 

مورادی این اقدامات را هم انجام دهیم.«
او ادامه می دهد: »مشکل نخستی که با آن مواجه 
شدیم کمبود بسته حفاظت فردی بود. ابتدا با هفت 
بسته حفاظتی شروع کردیم و در عرض سه روز این 
بسته ها تمام شدند. البته این کمبود در کل دنیا وجود 
داشت و مختص ایران نبود، این بسته ها شامل عینک، 
ماسک ان ۹۵، کیسه برای سوزاندن، دستکش، لباس 
یکسره، گت و محلول ضد عفونی کننده دست بود 
که با آنها مراحل تدفین انجام می گرفت. دست زدن 
و تماس با جسد به معنی خطر جدی است و در این 

بین کار نظارت بر نحوه پوشیدن و درآوردن لباس 
هم بر عهده ما بود.«

ابراهیمیان به گوشه دیگری از مشکالت کارشناسان 
بهداشت محیط اشاره می کند و می گوید: »کماکان 
تمامی مسیرهای رفت و آمد جسد، آمبوالنس و کابین 
آن ضدعفونی می شود. ضمن اینکه گاهی اوقات پیش 
می آمد نیروهای خدماتی به دلیل سنگین بودن جسد و 
دشواری حمل، دقایقی جسد را برای استراحت روی 
زمین می گذاشتند و همان نقطه را نیز برای ضدعفونی 
عالمت گذاری می کردیم. به عالوه اینکه بیل، کلنگ، 
سایر ابزارها با نظارت ما سمپاشی می شود. عالوه بر 
این یک بار آهک در عمق قبر پاشیده می شود، یک 
بار به دیواره ها و یک بار هم می بایست تا شعاع سه 
متری پاشیده شود. البته همه اینها به این معنا نیست 
که آهک ضد عفونی می کند، بلکه آهک محیط را 
قلیایی می کند و اجازه نزدیک شدن جونده و حشرات 
به جسد را نمی دهد و این محیط را ترک می کنند.«
کمبود فرصت های شغلی در رشته بهداشت محیط

وظایف و فعالیت های کارشناسان بهداشت محیط، 
بسیار متنوع است. کنترل آلودگی های هوا و محیط 

و در موارد اضطراری، پیشگیری از بروز حوادث و 
سوانح، نظارت بهداشتی بر تهیه و توزیع و فروش 
مواد غذایی، لوازم آرایشی، کنترل بیماری های ناشی 
از مواد غذایی و مسمومیت ها و حفظ سالمتی در 
محیط های بسته از مهم ترین وظایف کارشناسان 

بهداشت محیط به حساب می آید.
با وجود نقش بسیار مهم کارشناسان بهداشت محیط 
در حفظ سالمت جامعه، این گروه از کارشناسان با 
کمبود جدی فرصت های شغلی روبرو هستند. حتی 
برخی از آنها کال فعالیت در رشته تخصصی خود 

را رها کرده اند و در مشاغل دیگری فعال هستند. 
سحر احمدی، کارشناس بهداشت محیط  هم به 
مشکل اشتغال کارشناسان بهداشت محیط اشاره 
می کند و می گوید: »بهداشت اماکن عمومی، بهداشت 
مسکن، کنترل مواد زاید خطرناک و بهسازی اماکن و 
فعالیت های تفریحی و تصفیه و دفع فاضالب و ... از 
برنامه های کاری کارشناسان بهداشت محیط است. هر 
کدام از این افراد با توجه به گرایش تحصیلی خود، 
وظایفی را بر عهده دارند. هر جایی که انسان وجود 
داشته باشد، برای اینکه سالمت او حفظ شود باید 
متخصصان این رشته وجود داشته باشند و خدمات ارائه 
دهند. در کشور ما از آنجایی که آگاهی کمی نسبت به 
توانایی های این متخصصان دارند، فرصت های شغلی 
برای فارغ التحصیالن بهداشت محیط نیز کم است.«
اینکه از یک طرف با مشکل کمبود جدی کارشناسان 
دیگر،  سوی  از  و  هستیم  مواجه  محیط  بهداشت 
فرصت های شغلی محدودی در اختیار متخصصان 
این رشته وجود داشته باشد، وضعیت متناقضی است 
که باید حل شود. از سوی دیگر، وزارت بهداشت 
بارها اعالم کرده است که به دلیل محدودیت استخدام 
نمی تواند نیروهای انسانی زیادی در حوزه بهداشت و 
پیشگیری جذب کند. همین مشکل باعث شده است 
که برخی کارشناسان بهداشت محیط، همزمان بجای 
چند نیرو کار کنند. شیوع کرونا نیز این مشکالت را 
حادتر کرد. با توجه به افزایش موارد ابتال به کرونا و 
لزوم نظارت بیشتر بر اماکن عمومی، انتظار می رود که 
دولت با مساعدت بیشتری نسبت به جذب کارشناسان 
بهداشت محیط اقدام کند. این کار موجب می شود با 
توان بیشتری با بیماری مهلک کرونا، مقابله کنیم که 

در نهایت نیز به نفع سالمت جامعه تمام خواهد شد.

شکوهمندی: آموزش، تذکر 
و نظارت از وظایف کارشناسان 

بهداشت محیط است. ما در 
طول سال این موارد نظارتی 
را به طور مستمر داریم. حاال 
در بحث شیوع کروناویروس، 

این موارد را با حساسیت 
بیشتری دنبال می کنیم و 

نظارت دقیق تری داریم. به 
دلیل کرونا، اغلب همکاران در 

تمام طول تعطیالِت گذشته، 
حتی یک روز هم به مرخصی و 

استراحت نرفته اند
وزارت بهداشت بارها اعالم 

کرده است که به دلیل 
محدودیت استخدام نمی تواند 

نیروهای انسانی زیادی در 
حوزه بهداشت و پیشگیری 

جذب کند. همین مشکل 
باعث شده است که برخی 

کارشناسان بهداشت محیط، 
همزمان بجای چند نیرو کار 
کنند. شیوع کرونا نیز این 

مشکالت را حادتر کرد. با توجه 
به افزایش موارد ابتال به کرونا 
و لزوم نظارت بیشتر بر اماکن 

عمومی، انتظار می رود که دولت 
با مساعدت بیشتری نسبت 

به جذب کارشناسان بهداشت 
محیط اقدام کند

در همه اماکن پرخطری که به 
مردم توصیه می شود به آنجا 

مراجعه نکنند، کارشناسان 
بهداشت محیط باید در آنجا 
حضور پیدا کنند. اغلب این 

کارشناسان با حضور مستمر در 
اماکن عمومی پرخطر در معرض 

ابتال به کرونا قرار دارند و 
برای انجام وظیفه، جانشان را 

به خطر می اندازند
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