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آخرین وضعیت ابتالی انسانی
به آنفلوآنزای پرندگان درکشور

یکمسئولوزارتبهداشت،آخرینوضعیتابتالیافوتبهعلتآنفلوآنزایپرندگاندرکشورراتشریحکرد.بهگزارشوبداوتسنیم،محمدمهدیگویااظهارکرد:
همهمواردابتالبهآنفلوآنزا،ازنوعفصلیاستکهدرفصلسرماهمانندسالهایگذشتهشیوعپیدامیکندکهمیزانشیوعآننسبتبهسالهایقبلتفاوتی
نداشتهاست.ویتاکیدکرد:شایعاتمربوطبهفوتیاابتالبهآنفلوآنزایپرندگاندرانسانکهدرشبکههایاجتماعیمنتشرشدهکذباستوواقعیتندارد.

...
دریچه

انگشتانیکه اثر انگشت ندارند

تمام راههای نابودی تاالب «انزلی»
تــاالب «انــزلــی» در اســتــان گــیــان و حــدود ۴۰
کیلومتری شمال شهر رشــت و در جنوب غربی
شهرستان بندر انزلی و دریای خزر قرار دارد .این
تــاالب یکی از بــزرگ ترین زیستگا ههای طبیعی
جــانــوران در ایــران محسوب میشود و هر ساله
پذیرای تعداد زیــادی از پرندگانی مهاجر است
که از سوی کشورهای همسایه شمالی به ایران
میآیند .مشکل مهم تاالب انزلی آلودگی روزافزون
آب آن اســت ،چــرا که تقریب ًا فاضال ب تمام خانه
های مسکونی و اغلب کارخانهها و کارگا ههای
صنعتی واقــع در اطــراف تــاالب به درون آن یا به
داخل رودخانههایی که به تاالب میریزند سرازیر
میشوند .از دیگر دالیلی که موجب تهدید تاالب
انزلی شــده ،افــزایــش سطح رســو بهــا که باعث
کاهش عمق ایــن تــاالب شــده و همچنین تغییر
کاربری اراضی حاشیه تاالب است .در همین حال
فاضالب گوهررود و زرجوب بعد از ریخته شدن به
رودخانه پیربازار ،راهی تاالب انزلی میشود که
وضعیت آلودگی مرداب انزلی را تشدید میکند.

...

رسانه ها
نصب بیش از  3200دوربین مداربسته در
مدارس ابوظبی
اداره آموزش و پرورش امارات در گزارشی اعالم کرد که در
بیش از  52مدرسه در شیخ نشین ابوظبی  3224دوربین
مداربسته نصب و راه اندازی شده است که این دوربین ها
در دفتر مدارس رصد و کنترل می شود .این دوربین ها به
منظور حمایت از حقوق دانش آموزان  ،نظارت و کنترل
دانش آموزان  ،امنیت و سالمت آنان نصب شده است.

اجرای سیاست جدید شهر پکن برای تأمین
امنیت مواد غذایی
بنابر اعالم مقامات وزارت بازرگانی چین ،فناوری جدیدی
برای محاسبات و دادههــای بزرگ مواد غذایی به منظور
تأمین امنیت مواد غذایی مصرفی مردم به زودی در شهر
پکن به کار گرفته خواهد شد .به گفته مقامات شهری پکن،
این سیستم تولید ،پردازش ،بستهبندی ،تحویل و فروش
مواد غذایی را پوشش خواهد داد .راه اندازی این سازوکار
باعث تقویت اعتماد مصر فکنندگان برای مواد غذایی
خریداری شده میشود و میتواند از ورود مواد غذایی
نامرغوب و غیر استاندارد به بازار نیز جلوگیری کند.

آلودگی هوا مهمترین عامل مرگ و میر
پاکستانیها
نتایج بــررسـیهــا نشان داده اســت ،آلــودگــی هــوا در
پاکستان  6برابر بیشتر از حد مجاز ی است که سازمان
جهانی بهداشت اعالم کرده است .پاکستان از نظر تلفات
آلودگی هوا ،پس از چین و هند بیشترین تعداد مرگ و میر
را داراست و کارشناسان هواشناسی باور دارند ،آلودگی
هوا در این کشور بیش از حملههای نظامی ،جان افراد را
میگیرد .عالوه بر این ،میزان گرد و غبار و آلودگی هوا
در اسال مآباد و الهور به حدی است که منجر به تصادف
نیز شده است.

...
خبر

به بهانه سالروز میالد مبارک حضرت زینب (س) و روز پرستار

دانشپور-ساعتهاکارطوالنی،شیفتهایفشرده
پرکاروپرازاسترس،شبکاریهایسخت،فعالیت
ذهنیوبدنیشدید،انجامدادنبرخیازکارهایی
کهاصالبهعهدهپرستاراننیست،دیدنوشنیدنو
تحملروزهایتلخمردموتماسمداومباکسانیکه
بدترین لحظه ها و ساعت ها را می گذرانند از زمان
بیماریتامرگ.مرخصینداشتنهایپیدرپی،عیدو
تعطیالتیکهبرایشانمعناییندارد،ناسزاهاییکهگاه
وبیگاهازبیمارانمیشنوند؛تحملتلخیهایبیماران
وهمراهانشانبهوقتپریشانیوپرخاشگریوترسو
یاسآنها،خاطرهخوشبیمارانیکهامیدیبهزنده
بودنشاننبودهولیزندهماندهاندو بهزندگیبازگشته
اندیاتحملدرگذشتیکیازبیماران،انگشتهاییکه

بهعلتاستفادهمداومازبتادینپوستهپوستهشدهواثر
انگشتندارد،حقوقیکهدرمقابلهزینههایسرسام
آورزندگیهیچاستوسرانجام وعدههایی کهبارها
شنیدهاندوهرگزعملینشدهاند.یکیازپرستارانکه
مدرککارشناسیپرستاریدارددربارهمشکالتیکه
همکارانشباآندستبهگریبانهستندمیگوید:این
جامنودیگرهمکارانمباحداقلحقوقکارمیکنیم،
بدون این که مواردی مانند قانون بهر ه وری برایمان
اعمال شود .حتی اگر روزی بازنشسته شویم باز هم
بهدلیلحقوقپایینیکهخواهیمگرفتناچاریمیادر
مراکز دیگر کار کنیم یا شغل دیگری داشته باشیم.
پرستاردیگرینیزازبخشنامهایمیگویدکهبرمبنای
آن،پرستارانبعداز25سالخدمتمیتوانندبهطور

داوطلبانهتقاضایبازنشستگیکنندولیاینبخشنامه
فقطدرحدحرفباقیماندهاست.اواظهارمیکند:
تقاضایبازنشستگیبسیاریازهمکارانمنبهعلت
کمبود کادر پرستاری مورد قبول واقع نشده است.
پرستارانحتیاگرزندگیشخصیتلخداشتهباشند
ناچارند که روی گشاده داشته باشند ،لبخند بزنند
و با تمام وجود سعی کنند آرام باشند و صبور .لباس
هایشان همیشه بوی بیمارستان بدهد و حتی در
خانههمبیمارانشانراازیادنبرند.شاهدتلخیبودن
همیشهسختاستاماپرستاراناینروزهاوساعت
ها راتحمل می کنند چون شغلشان را عاشقانه
انتخابکردهاند.وهمینعشقبرایشانکافیاست.

خبر مرتبط

ربیعی :برای بهبود شرایط پرستاری
برنامه داریم

معوقات پرستاران تا دو ماه آینده پرداخت می شود
بدون همکاری مردم و صنفها به سرانجام برسد .پیش
از ریاست جمهوری آقای روحانی به رئیس سازمان نظام
پزشکیحتیاجازهدادهنمیشددربارهمشکالتشاندرد
دل کنند .ما تا جایی که توانستیم اجازه ندادیم که وزارت
بهداشت به شیوه سیاسیون اداره شود .وزیر بهداشت با
بیاناینکهصنفپرستاریامکاننداردبدونکمکدولت
ومجلسبهاهدافملیخودبرسد،افزود:هماکنونشرایط
کشور آن طوری که در خلوت یا آشکار میگوییم نیست.
گاهیافراطوخودزنیمیکنیم.

▪ شیوهسیاسیونممنوع

▪ پول نداریم ،قانون تصویب نکنیم

هاشمی تاکید کرد :ممکن نیست که دولت و وزارتخانهها



اظهارات رئیس سازمان پزشکی
قانونیدربارهآمارخودکشیو
ماجرایخودکشیهادرکرمانشاه

قول وزیر بهداشت به پرستاران

دانش پور -وزیر بهداشت به پرستاران وعده داد مطالبات
معوق شش ماهه اول امسال نیروهای پرستاری به صورت
یک جا تا دو ماه آینده پرداختشود .سیدحسن قاضی زاده
هاشمیروزگذشتههمزمانباوالدتحضرتزینبکبری
( س) در همایش بزرگداشت روز پرستار تاکید کرد :نباید
اجازه دهیم کمیتگرایی در پرستاری به اصل موضوع این
حرفه آسیب زند .وی صبوری ،مقاومت ،صالبت و متانت
را بخشی از کار پرستاری برشمرد و افزود :نباید در حوزه
آموزش پرستاری به آن چه داریــم ،قانع شویم ،هم اکنون
 ۱۹۳دانشکده پرستاری و  ۶۰هــزار دانشجو و استاد
پرستاری در کشور حضور دارند .حدود  ۱۴۰هزار پرستار
نیز مشغول به کار هستند و بخش عمدهای از نیازهای این
حوزه را با همه محدودیتها و مشکالت برطرف میکنند و
رفعبعضیازآنهاهمدرتوانمانیست.

هاشمی تاکید کــرد :بحثهای داخــل خانواده نباید به

...
دارو

تریبونها کشانده شود .باید شرایطی ایجاد کنیم که بتوان
مطالبات را مطرح کرد .یکی از مطالبات حوزه پرستاری
تعرفه گــذاری خدمات پرستاری اســت ،در این بــاره باید
گفت که مجلس هر چقدر بخواهد ،قانون تصویب میکند،
اما اجرای آن مهم است .نباید مردم را مقابل خود و دولت
قرار دهیم و اگر پولی نداریم ،قانون تصویب نکنیم .وی
افزود :بیعدالتی در نظام پرداخت از ۳۰سال پیش شروع
شده است ،ای کاش در آن زمان سراغ این موضوع رفتند
که بیمارستانها با محوریت افــراد و روش خودگردانی
بیمارستانهاادارهشود.مااینروشرانمیپسندیماماتغییر
آننیزکارسادهاینیست.



وزیــر کار نیــز در ایــن همایــش بــا اشــاره بــه وضــع
نامطلــوب پرســتاری اظهــار کــرد :بــرای بهبــود
شــرایط پرســتاری برنامــه داریــم .
مــا مــی توانیــم بــا یــک نظــام پرســتاری شــاداب
هزینه هایمــان را کاهــش دهیــم و پزشــکان را متوجه
کارهــای اصلــیتــر کنیــم .علــی ربیعــی خاطرنشــان
کــرد :اگــر نتوانســتیم مصوبــه تعرفــه پرســتاری را
اجــرا کنیــم ،بــه علــت انباشــت مســائل زیــاد در نظــام
ســامت بــود .بایــد در مســیر عادالنهســازی تعرفهها
حرکــت کنیــم.

...

غذا و دارو

اتاق مشاوره دارویی در داروخانه ها ایجاد شود

احتمال افزایش قیمت دارو با گرانی دالر

رئیس مرکز تحقیقات دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر گسترش و ایجاد اتاق مشاوره دارویی در
داروخانه های سراسر کشور تاکید کرد.به گزارش تسنیم ،سید فرشاد حسینی شیرازی در حاشیه نشست خبری
نخستین کنگره بین المللی داروسازی نوین افزود :داروخانه های ما واقعا با روش های برتر دنیا اداره می شوند ،
در کشورهای موفق مثل کانادا نقش مشاوره داروساز بسیار است ولی در ایران هنوز ما اتاق مشاوره دارویی در
داروخانه ها نداریم.

یک مسئول سازمان غذا و دارو درباره احتمال گرانی دارو به دلیل افزایش قیمت دالر توضیح داد.
به گزارش بهداشت نیوز ،کیانوش جهانپور دیروز در نشست خبری نخستین کنگره بین المللی داروسازی نوین
درباره تاثیر گرانی دالر بر افزایش قیمت دارو اظهار کرد :افزایش دالر شاید باعث افزایش قیمت دارو در تولیدات
دارویی و همچنین افزایش هزینه واردات دارو شود البته متعاقب ًا همه این موارد براساس بررسی و برگزاری جلسات
قیمتگذاری صورت می پذیرد تا به یک قیمت منطقی دست پیدا کنیم تا به بیماران فشار نیاید.

آموزشوپرورش درباره حذف دوران تحصیل از سنوات بازنشستگی توضیح داد

دوره تربیت معلم از سابقه خدمت فرهنگیان خارج شد
حذف دوران تحصیل برای محاسبه سن بازنشستگی
در الیحه جدید دولــت موجب ایجاد ابهاماتی برای
فرهنگیان شده است ،در همین زمینه سرپرست امور
اداری آموزشوپرورش توضیحاتی را دیروزارائه کرد.
به گزارش تسنیم ،رئیس جمهور الیحه اصالح و دایمی
شــدن قانون مدیریت خدمات کشوری را بــرای طی
تشریفات قانونی به مجلس ارائــه کــرده اســت؛ در بند
 51در اصــاح مــاده  105تبصره  2این موضوع آمده
است "دوران تحصیل که به صورت تعهد خدمت قبل
از استخدام یا حین خدمت در اوقات اداری در مقاطع
رسمی آموزشی یا معادل توسط کارمندان طی شده یا
میشود جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور
نمیشود .حکم مندرج در قانون متعهدین خدمت به
وزارت آموزش و پرورش(مصوب  )1369از این جهت
فاقد اعتبار است".
ه ـماکــنــون ایــن ســـوال در مــیــان جامعه فرهنگیان
کشور مطرح شده است که در صورت تصویب این بند
سنوات دوره دوساله تربیت معلم ،دوره چهارساله
تربیت دبیر و دوران تحصیل مأمورین به تحصیل از
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سنوات بازنشستگی حذف خواهد شد و این افراد دیرتر
بازنشسته می شوند؟ آیا براساس این بند ،سنوات کاری
بــرای بازنشستگی افــراد باال رفته و دیرتر بازنشسته
خواهندشدیعنیشاهدافزایشزمانبازنشستگیاز30
سال به حداقل  34خواهند بود؟ در همین زمینه ناصر
سلیمانزاده سرپرست امور اداری و تشکیالت وزارت
آموزش و پرورش   گفت :این مسئله در الیحه اصالح و
دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده
است و این الیحه برای اجرا باید توسط مجلس بررسی
و تصویب و پس از آن به تأیید شورای نگهبان برسد تا به
قانون تبدیل شود .وی افزود :با توجه به تجربه ما بعید
است که حتی در صورت تصویب این موضوع به گذشته
تسری یابد و تمام فرهنگیان را مشمول شود .سلیمانزاده
ادامه داد :این موضوع اگر تصویب هم شود مربوط به
آینده است و افــرادی را که پس از این وارد دوره های
تربیت معلم میشوند شامل خواهد شد چرا که اجرای
آن برای تمام فرهنگیان مشکالتی را ایجاد خواهد کرد
به ویژه زنان شاغلی که تمایل به بازنشستگی پیش از
موعد دارند.

دالیل گرایش نوجوانان به مصرف «ترامادول» و کاهش سن اعتیاد بررسی شد

مثلث اضطراب ،ترامادول و دانش آموز

مدیرکل دفتر مراقبت با اشــاره به کاهش سن سوء
مصرف مواد در کشور گفت :عوامل مخاطره آمیز روانی و
بهداشت روان کودکان و نوجوانان از دالیل گرایش سنین
پایین به مصرف مواد است .متاسفانه در گزارشهایی
که منتشر شده « ،اضطراب» یکی از عمدهترین دالیل
مخاطره آمیز ذکر شده است .شاید دلیل این که در بین
نوجوانان مصرف داروهایی مانند ترامادول افزایش پیدا
کرده  ،مربوط به متغیرهای بهداشت روان است.
به گزارش ایسنا ،دکتر منصور کیایی ادامه داد :دومین
دلیل کاهش سن مصرف مــواد ،متغیرهای اجتماعی
هستند که بعضی از آن ها مانند فقر ،طالق والدین،
اعتیاد والدین و بدسرپرستی بیشترین تاثیر را دارند و
اساسا این موارد جزو مخاطرات زمینهای برای گرایش
دانش آموز و نوجوان به مصرف مواد گزارش شده است.
واضــح است وقتی عوامل مخاطره آمیز اجتماعی در
خانواده گزارش و تشدید می شود ،گرایش به مواد نیز
بیشتر می شود.
وی از خــرده فرهنگ ها به عنوان دلیل دیگری برای
گرایش نوجوانان به سمت مصرف مواد و اعتیاد یاد و

اظهارکرد :گرایش به مصرف ماده مخدر "گل" می تواند
به جز دالیل اجتماعی و خانوادگی ،دالیل خرده فرهنگی
نیز داشته باشد .از گذشته مصرف حشیش یک رفتار
خرده فرهنگی بود و رواج «گل» به خصوص در کالن
شهرها نیز نشان می دهد باید به دالیل خرده فرهنگی
به ویژه در میان جوانان و تاثیرش به گرایش به مصرف
توجه کنیم.
وی درباره دیگر دالیل کاهش سن سوء مصرف مواد در
کشور بیان کرد :گسترش شبکه های اجتماعی از دالیل
رشد مصرف مواد هستند این شبکه ها سواد خطر پذیری
کودکان و نوجوانان را افزایش دادهاند زیرا با کودکان و
نوجوانانی روبه رو هستیم که از آگاهی و سواد بیشتری
درباره انواع مواد و رفتارهای مخاطره آمیز آن در مقایسه
با نسل گذشته شان برخوردار هستند یعنی نوجوانان
امروز از چگونه مصرف کردن مواد آگاهی بیشتری دارند.
شبکه های اجتماعی اگر با نظارت والدین نباشند،
زمینه ساز این هستند که کودکان و نوجوانان ،بدون
طرح پرسش بتوانند اطالعات مربوط به مصرف مواد را
به دست بیاورند.

رئیسسازمانپزشکیقانونیکشورگفت:آمارخودکشیدر
ایران نه تنها باال نیست بلکه نسبت به دیگر کشورهای دیگر
پایینتر هم است؛ البته ارائه آمار خودکشی صالح نیست و
تجربهنشانداده،هرموقعاطالعرسانیکردیم،آمارافزایش
یافته است.به گزارش تسنیم ،احمد شجاعی همچنین در
پاسخبهاینسوالکهآیاشاهدافزایشیاکاهشخودکشیها
بودهایم یا خیر؟ گفت :تمام اقدام به خودکشیها به پزشکی
قانونیارجاعدادهنمیشودویکتعدادهمهمانابتداتحت
عناویندیگرمراجعهمیکنند.بنابراینتعدادآنمواردیکه
تحت عنوان خودکشی به پزشکی قانونی ارجاع میشود،
کمتراست.ویتاکیدکرد:طبقبررسیهایصورتگرفته،
ایراندردنیادربحثخودکشیآمارباالیینداردوآمارکشور
مانسبتبهدیگرکشورهایدنیا،بسیارپایینتراست.
▪افزایشخودکشیباارائهآمار

رئیسسازمانپزشکیقانونیکشورتصریحکرد:البتهخیلی
هم صالح نیست در این حوزه آماری اعالم شود زیرا تجربه
نشان داده ارائه آمار و دامن زدن به این موضوع ،خودکشی
را تقویت میکند .اردیبهشت ســال گذشته یک موجی
راهانداختیم و آماری ارائه شد و یک باره در آن ماه ،خودکشی
افزایش پیدا کــرد .وقتی که یک اطالعرسانی به آسیب
اجتماعیدامنمیزند،چرابایداعالمکنیم؟ضرورتیندارد.
ماآمارهارامقایسهکردیموخوشبختانهآمارخودکشیدرایران
نسبتبهدیگرکشورهایدنیاخیلیهمپایینتربودهاست.
▪مردهابیشتراززنانخودکشیمیکنند

ویدرپاسخبهاینسوالکهآیاخودکشیطیامسالنسبتبه
سالگذشتهافزایشداشتهیاکاهش؟واینکهمردانبیشتر
خودکشیمیکنندیازنان؟گفت:امسالافزایشآنچنانی
نداشتیمودرخودکشی،تعدادمردانبیشتراززناناست.
▪ماجرایخودکشیهادرکرمانشاه

شجاعیدرپاسخبهاینسوالکهدرزمینلرزهکرمانشاهچند
موضوعازجملهدفنهایبدونمجوز،گورهایدستهجمعیو
خودکشیبرخیبازماندگانبراثرفشارهایروانیمطرحشد
بیانکرد:دربارهمسئلهخودکشی،فوتینداشتیمامااقدامبه
خودکشیزیادداشتیم.فکرمیکنمهفتتاهشتمورداقدام
بهخودکشیداشتیمکهیکیازآنها،حالخوبیندارد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود :همه دفنهای بدون
مجوزراهمشناساییکردیمکهبرایناساس،حدود 100نفر
بدونمجوز،دفنشدندوعمدت ًاهمبچههاوکودکانکوچک
بودند.همانهاهمتکتکشناساییوبررسیشدندوپرونده
تشکیلشدومجوزصادرکردیم.
▪گوردستهجمعیدرزلزلهکرمانشاه؟

وی درباره گورهای دستهجمعی که همان ایام برخی افراد
مدعی شدند چنین گورهایی ایجاد شده است گفت :گور
دستهجمعی نداشتیم .چه دلیلی دارد گور دستهجمعی
وجــود داشته باشد .تــعــدادی نبود که بخواهد وضعیت
بحرانی ایجاد شود .این جا جایی نبود که اجازه بدهند ،گور
دستهجمعی ایجاد شود و کار در دست خود خانوادهها بود.
کدامخانوادهایاستکهچنینکاریکند؟
▪مصدومیتبیشاز 390هزارنفربراثرنزاع

شجاعی با اشاره به آمار نزاع و درگیری افزود :در هشت ماهه
امسال در کشور  390هزار و  793نفر مصدوم در اثر نزاع
داشتیمو 495نفردرهمینمدتباسالحسردفوتشدهاند
که البته برخی نزاعها با سالح گرم است .این تعداد برای
کشور ما خوب نیست .به گفته وی در هشت ماهه امسال در
تهران 64هزارو 231نفردراثرنزاعودرگیریمصدومشدند
که آمار باالیی است و به عنوان یک آسیب اجتماعی باید مورد
توجهجدیواقعوعلتهابررسیشود.رئیسسازمانپزشکی
قانونیکشوردرپاسخبهاینسوالکهآیامیتوانگفتتهران
خشنترینشهرکشوراستیاخیر؟اظهارکرد:خیرزیراباید
نسبت جمعیت و تعداد نزاعها در هر شهر مدنظر قرار گیرد.
اگرنسبتجمعیتیلحاظشود،آنموقعمیتوانگفتکدام
شهرخشنتراست.بعدازتهران،خراسانرضویبا 34هزار،
اصفهان  27هزار ،آذربایجان شرقی  25هزار و فارس 21
هزار مصدوم ناشی از نزاع ،در رتبههای بعدی قرار دارند .به
عنوان مثال در ایالم که جمعیتی به اندازه شهرستان مالرد
یااسالمشهردارد،بیشازدوهزارمصدومنزاعداشتهایم.
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