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سازمان محیط زیست اعالم کرد

وقف بخشی از دماوند را از طریق دستگاه قضاء پیگیری میکنیم

گزارش«ایران»دربارهمشکالتسالخوردگاندربرابرشیوعدوبارهبیماریکرونا

معاون کل وزارت بهداشت:

مهسا قوی قلب
خبرنگار

ایــن روزهــا هجــوم دوبــاره و تغییــر رفتار
ویــروس کرونــا باعــث شــده تــا ابعــاد
مختلفــی از جنبههــای زندگــی روزمــره
افراد دستخوش تغییر شود .در این میان
سالمندان هم با توجه به توانایی و شرایط
جسمانیشان به اجبار سبک زندگی خود
را تغییــر دادهاند تا از حملــه این بیماری
خطرناک دور بمانند ،اما این تغییر سبک
زندگی ،مشــکالت و چالشهای زیادی را
برای آنها ایجاد کرده است.
ëëدسترســی بــه مراکز درمانی ســخت
شده است
علــی محمــدی  ۸۰ســال دارد و از
بیماری قلبی رنج میبرد .معموالً هر دو
مــاه یکبار برای چــکاپ و تعیین برنامه
دارویی به پزشــکش مراجعه میکرد ،اما
این روزها دسترسی به مراکز درمانی برای
او دشــوار شده است .محمدی به «ایران»
میگوید :با آمدن این بیماری حدود ۴ماه
اســت که نتوانســتهام به پزشک مراجعه
کنم و مجبور هستم تلفنی مشاوره بگیرم.
اما حدود یک ماه پیش وقت آنژیوگرافی
داشــتم چون درد قفســه ســینهام بیشتر
شــده ،باید آنژیو شــوم ،اما به دلیل اینکه
میترســم محیــط بیمارســتان آلــوده به
ویروس باشــد ،این کار را عقب انداختم،
میدانم که سالمتی قلبم در خطر است،
اما نمیدانــم تا کی میتوانم بــا دارو این
مشکل را حل کنم ،در نهایت هم مجبور
هســتم ،برای آنژیوگرافی به بیمارســتان
بــروم؛ فعــاً منتظــرم تــا کمی از شــدت
بیمــاری و این حجم عظیم مبتالیان کم
شود.
ëëچهارماهاستکهدرخانهحبسشدهام
معصومه میری  ۷۳ساله هم با آمدن
کرونا دچار مشــکالت زیادی شــده ،خانم
میری در شــمال کشــور زندگــی میکند و
فرزندانــش ســاکن تهــران هســتند .تنها
دلخوشــی روزانه او رفتن به مسجد محل
بود ،اما حاال بــا آمدن ویروس کرونا حتی
بــرای انجام خریــد روزانه از خانــه بیرون

نمــیرود .البتــه به گفته خــودش تنهایی
کم کم او را به سمت افسردگی پیش برده
اســت .او میگویــد :اوایــل شــیوع بیماری
کرونا زیــاد آن را جدی نمیگرفتــم ،اما از
آنجایی کــه بیماریهای زمینــهای مانند
دیابــت و فشــار خــون دارم ،چنــد ماهــی
اســت که تقریباً خــود را در خانه قرنطینه
کــردهام و فقــط بــرای کارهــای خیلــی
ضــروری ماننــد خریــد نــان و مایحتــاج
غذایی به بیرون میروم.
میــری در ادامــه میافزایــد :بــه دلیل
بیماریهای زمینهای که دارم هر ماه باید
برای تجویز داروهایم به پزشک مراجعه
کنــم ،امــا متأســفانه چهــار ماه اســت که
بــه خاطــر بیمــاری کرونــا در خانه حبس
شــدهام و خیلی نگران این قضیه هستم.
او میگویــد :البتــه بچههایــم از تهــران
داروهایم را گرفتهاند و برایم فرســتادهاند
اما باید دکتر هم معاینهام کند.
ëëکرونادرکمیناست
اکبــر تقــوی  ۶۵ســاله و بازنشســته
آمــوزش و پــرورش هم از مشــکالت این
روزهایخودمیگوید:حقوقبازنشستگی
کفاف زندگی را نمیدهد تا قبل از کرونا با
اســنپ کار میکــردم و هزینههای زندگی
را جفت و جور میکردم اما حاال با شــیوع
بیمــاری کرونــا ،از آنجایــی که چند ســال
اســت با بیماری ریوی دســت و پنجه نرم
میکنم ،میترســم با ماشین کار کنم .دو
ماه اســت که پرداخت هزینههای زندگی
برایــم ســخت شــده ولــی نگرانــی بابت
بیمــاری هم نمیگــذارد که مسافرکشــی
کنم ،امیدوارم مردم رعایت کنند و هرچه
سریعتر این دوران تمام شود.
او میافزاید :در حال حاضر اکثر مردم
بخصــوص ســالمندان بیــش از گذشــته
نســبت بــه شــیوع دوبــاره ایــن بیمــاری
حساس هستند و حتی خیلی از آنها رفت
و آمدهایشــان را با فامیل و دوستان قطع
کردهاند متأســفانه خطــرات این بیماری
باعــث شــده تــا کمتــر بــه پــارک برویم و
دوســتانمان را ببینیــم .کرونــا بیــن افراد
جامعــه فاصله انداخته اســت امــا بههر

حال بــاز هم باید مراقب بــود چون کرونا
همیشه در کمین است و اگر غفلت کنیم،
کار به تخت بیمارستان میکشد.
ëëســالمندان کهریــزک همچنــان در
قرنطینه هستند
حمیدهپــور فهیــم ،جانشــین معاون
ســامت آسایشــگاه کهریــزک ،دربــاره
زندگــی ســالمندان در دوران کرونــا بــه
«ایــران» میگویــد :تقریباً از اوایل اســفند
یعنــی حدود  ۵مــاه اخیر بحــث بیماری
کووید  ۱۹پیش آمد و جامعه سالمندی را
هم دچار مشکالتی کرد ،هم کسانی که در
کهریزک زندگی میکنند و هم سالمندان
در جامعــه بــا مشــکالت عدیــدهای در
دوران کرونا دســت و پنجــه نرم میکنند.
یکــی از مشــکالت اساســی کــه بــرای این
قشــر از جامعه پیش آمده ،این اســت که
نمیتوانند با اطرافیان ،همسایهها و حتی
فرزنــدان خــود ماننــد گذشــته در ارتباط
باشند.
به گفتــه او ،هر وقت موجی از بیماری
طغیــان میکنــد ،مشــکالت ســالمندان
نیــز بیشــتر میشــود .حتــی آن دســته از
ســالمندان هــم کــه دارای توانایــی بدنی
نســبتاً مناســبی بودند و میتوانســتند به
بیرون از خانه بروند ،حاال به دلیل در خانه
ماندنهــای مــداوم ،دچــار بیماریهــای
جسمی و روحی شدهاند.
بــه گفتــه ایــن متخصــص ،اغلــب
ســالمندان دارای بیماریهــای زمینهای
مانند دیابت ،فشار خون و یا بیماریهای
قلبــی هســتند و بــا شــروع بیمــاری کرونا
ایــن قبیــل بیماریهــای ســالمندان هم
تحتالشــعاع قــرار گرفتــه اســت ،زیــرا
آنها نمیتوانند مانند گذشــته به پزشــک
مراجعه کنند .در کهریزک نیز سالمندان
بــا مشــکالت گوناگونــی روبــهرو شــدند،
برخی از آنها سرپرســت مؤثــر ندارند ،اما
دوستانی دارند که اغلب با آنها در رفت و
آمد هستند .اما این روزها به دلیل بیماری
نمیتواننــد آنهــا را هم ببیننــد ،از اینرو،
ســعی کردیم ،بــرای کاهش آســیبهای
روانــی ناشــی از تنهــا مانــدن ایــن افــراد،

خبـر

فاصلهگذاری اجباریوخانوادگیسالمندان!

آنهــا را بــا فضای مجازی آشــنا کنیــم؛ در
ایــن خصوص از گوشــیهای هوشــمند و
برنامههایــی مانند واتســاپ و اســکایپ و
تشکیل گروههای مجازی بهره بردیم.
پورفهیــم ،ادامــه میدهــد :فعــاً در
آسایشــگاه بحث قرنطینــه داریم و حتی
بخشهــای مجــاور هــم نمیتواننــد بــا
یکدیگــر رفــت و آمد کننــد .تنهــا افرادی
که به لحاظ جســمی وضعیت مناســبی
دارنــد ،میتوانند در محوطه باز با فاصله
 ۲تــا  ۳متــر از یکدیگــر بــا هــم تعامــل
داشــته باشند .جانشــین معاون سالمت
آسایشــگاه کهریزک ،با بیان اینکه یکی از
مهمتریــن چالشهــای ســالمندی ،تنها
شدن است ،بیان میکند :وقتی سالمندان
از دوســتان و خانواده خود جدا میشوند،
دچار مســائل روحی -روانی و افســردگی
میشوند و همین امر میتواند در تغذیه
و قوای جسمانی آنها تأثیر منفی بگذارد.
این دسته از افراد بشــدت در این روزهای
کرونایــی نیازمنــد رســیدگیهای روانــی
هستند.
ëëتوجهبیشتربهسالمنداندردورانکرونا،
امریحیاتیاست
دکتــر لیال صــادق مقــدم ،متخصص
سالمندیواستاددانشگاهنیزبابیاناینکه
کرونــا ویــروس بیمــاری جدیدی اســت و
اطالعات محدودی در مورد عوامل ،خطر
و شــدت بیماری در شرایط مختلف سنی

وجود دارد ،به «ایران» میگوید :بر اساس
اطالعات موجود ،افراد مسن و همچنین
ســایر ســنین کــه بیماریهــای زمینــهای
جــدی دارنــد ،ممکــن اســت در معرض
خطــر باالتری برای ابتال به شــکل شــدید
بیمــاری باشــند و رســانهها و شــبکههای
اجتماعــی تــاش میکننــد ،اطالعــات
جدیــد و بــه روز را در اختیــار عموم مردم
قــرار دهند .به گفته او ،ســالمندی دوران
حساســی از زندگی بشــر اســت و توجه به
مســائل و درک نیازهای این مرحله ،یک
ضرورت مهم اجتماعی است.
در مــورد کرونــا ویروس و ســالمندان،
مطالــب زیــادی بیان میشــود امــا توجه
بــه این موضوع کــه با ویژگیها و شــرایط
فیزیکی و روحی (ســطح سواد ،دسترسی
بهاخبارورسانهها،مشکالتفیزیولوژیکی
مثل کمشــنوایی و کمبینایی) سالمندان
چقدر میتوانند از این مسائل بهره ببرند
باید مــورد توجــه قــرار گیــرد .اپیدمیها،
تغییرات رفتــاری و اجتماعی زیادی را در
تمامی عرصههــا به وجــود میآورند ،در
این میان ،ســبک زندگــی و فعالیتهای
ســالمندان هــم دســتخوش تغییراتــی
میشــود کــه درک ایــن شــرایط را بــرای
آنان متفاوتتر از بقیه و گاهی مشــکلتر
مینماید.
بــه اعتقــاد ایــن متخصــص طــب
سالمندی،یکیازاینمواردقرنطینه،الزام

به رعایت قوانین آن اســت که مهمترین
آن ،محدودیــت رفــت و آمــد بــا دیگــران
اســت .اغلب ســالمندان بخش مهمی از
اوقــات فراغــت و تنهایی خــود را با ارتباط
بــا دیگران پــر میکردند و برای بخشــی از
این قشــر کــه بــه دالیل مختلفــی ممکن
اســت امــکان اســتفاده از ســایر امکانــات
ماننــد موبایــل و شــبکههای اجتماعــی،
خوانــدن کتاب یــا روزنامــه و ...را نداشــته
باشــند ،تنهایی بــه مراتب مشکلســازتر
است ،تأمین مایحتاج و خرید روزانه ،نیاز
بــه ویزیت دکتر در شــرایط خــاص و برای
ســالمندانی که شــاغل بودهاند ،از دســت
دادن شــغل ،همگی از مواردی اســت که
نیاز به تأمل و بررســی دارد .سالمندان به
عنوان قشر آســیبپذیر در این دوران نیاز
بــه حمایــت ویــژه خانــواده ،و اطرافیانی
همچــون همســایهها و دوســتان دارنــد تا
بتوانند این شــرایط را با مشکالت کمتری
پشــت ســر بگذارنــد .او در ادامــه توضیح
میدهــد :دورکــردن اســترس و اضطراب
از ســالمندان بــا رعایت نکاتــی همچون،
توجــه و ارتبــاط بــا آنان با رعایــت نکات و
توصیههــای بهداشــتی ،جایگزیــن کردن
فعالیتهایی مانند استفاده از کتابهای
صوتی ،موسیقی ،فعالیتهای ورزشی در
منزل و توجه به تغدیه مناسب این افراد،
میتواند در تابآوری و تحمل این شرایط
برایعزیزانمانکمککنندهباشد.

داوطلبان مشکوک ،در محلی جدا امتحان میدهند

معــاون کل وزارت بهداشــت گفــت :اگــر قــرار باشــد روزانــه مــرگ و میــر
۲۰۰تایی داشــته باشــیم طی  ۳۶۵روز آینــده به ارقام باالیی میرســیم که
زیبنده مملکت ما نیست.
به گزارش وبدا ،دکتر ایرج حریرچی با اشــاره بــه اینکه هرچه در خرداد
ماه کاشــتیم در تیرماه درو کردیم ،افزود :بــا ریختن ترس مردم و برگزاری
عزا و عروسی ،دورهمی و ...در خرداد ماه ،افزایش آمار مرگ و میر کرونا در
تیر ماه را مشاهده کردیم .اکنون با اجباری شدن ماسک از ۱۵تیر میتوانیم
نتیجــه ایــن اقدام مؤثر را در نیمه مرداد یا شــهریور ببینیم .از مردم تشــکر
میکنیم که پوشــش ماســک از حدود  ۲۰درصد به  ۶۰تا ۷۰درصد رســیده
اســت ،امــا این درصــد کافی نیســت .ماســک ارزانتریــن راهکار اســت که
۹۵درصــد مــردم بایــد هنگام خروج از خانه تا بازگشــت مجــدد به خانه از
آن استفاده کنند.
وی در بخــش دیگری از صحبتهایش درباره برگزاری کنکور نیز گفت:
تصمیم برای اینکه کجا و چگونه کنکور برگزار شــود با ســتاد ملی مقابله با
کرونا اســت .برای کنکور هیچ کس از شهر خود خارج نمیشود .برای حین
برگزاری جلسه نیز خواسته بودیم فاصله  ۱.۲متری اعمال شود که عزیزان
وزارت علوم قرار اســت  ۱.۸تا  ۲متر فاصله بیــن داوطلبان را رعایت کنند،
افراد مشکوک در محلی جدا امتحان میدهند و افراد بیمار در بیمارستان
یا محل مورد نیاز خود امتحان میدهند .پیشبینیها نشــان میدهد پائیز
و زمســتان بــه مراتب شــرایط ســختتر خواهد بــود ،پس نمیتــوان کنکور
را بیشــتر بــه تعویق انداخــت .البته امیدواریــم با رعایت نکاتــی مثل زدن
ماسک از این مشکل در پائیز و زمستان گذر کنیم.
وی دربــاره اجــرای طــرح ترافیــک ،خاطر نشــان کــرد :اختــاف نظری
میان شــهرداری و وزارت کشــور وجود دارد و ما به عنوان وزارت بهداشــت
و بررســیهایی که در ســتاد مقابله با کرونای تهران داشــتیم اکیداً خواستار
عدم اجرای طرح ترافیک هستیم.

