یادداشت

 ۶۰۰زائر گمشده اربعین تحویل خانوادهها شد

گوترش به سران کشورها هشدار داد

ایسنا :مدیرکل بهزیستی ایالم از ساماندهی و تحویل  ۶۰۰زائر گمشده به خانوادههایشان توسط ستاد گمشدگان این اداره کل مستقر
در مهران خبر داد .حسین نورعلیوند با اعالم این خبر ،اظهار کرد :گزارش گمشدگی این تعداد زائر به ستاد گمشدگان بهزیستی مستقر
در مرز مهران اعالم که توســط کارکنان و تیم اورژانس اجتماعی بهزیستی مســتقر در مرز تحویل خانوادههایشان شدند و به منظور
تسریع در روند ساماندهی گمشدگان عالوه بر ستاد گمشــدگان در پایانه مرزی مهران یک پایگاه دیگر نیز در شهر مهران راهاندازی
شده است .مدیرکل بهزیستی ایالم حمل زائران با ویلچر ،اهدا ویلچر و عصا به صورت امانی و تعمیر ویلچر از دیگر خدمات این اداره کل
به زائران در این مدت عنوان کرد .نورعلیوند از پخت و توزیع  ۳۵۰۰پرس غذا و میان وعده بین زائران حسینی در موکب این اداره کل
خبر داد.

ایرنا :دبیرکل ســازمان ملل ضمن هشــدار نســبت به اینکه جهان در «خطری بزرگ و جدی» قرار دارد ،گفــت ،رهبرانی که برای
نخســتین بار در ســه ســال اخیر به صورت حضوری با یکدیگر دیدار میکنند باید با درگیریها ،فجایع مربوط بــه تغییر اقلیمی و
افزایش فقر و نابرابری مقابله کرده و به تفرقهها در بین قدرتهای بزرگ که از زمان حمله روســیه به اوکراین وخیمتر شده ،رسیدگی
کنند.
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در جریان سخنرانیها و اظهارات پیش از آغاز نشست رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان
ملل ،نه تنها به وظیفه «خطیر» نجات زمین که «به معنای واقعی کلمه در آتش است» اشاره کرد ،بلکه بر مقابله با پاندمی کرونا نیز تاکید
داشت .وی همچنین درباره آنچه از بین رفتن زمینه برای آموزش ،بهداشت و حقوق زنان شده است.

یافتهها
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میتوان رفتارهای انسانی را در قبال حیوانات پررنگتر کرد و به اصول سفارش شده بزرگانمان اهتمام ورزید؛

هیچ انسانی نمیدارد به حیوانی روا

رضا احمدی
فعال محیطزیست

عظمت یک ملت و رشد اخالقی آنها را
در نحوه رفتارشان با «حیوانات» میتوان
قضاوت کرد« .گاندی»
این مســئله یک ادعای پوچ و بیمحتوا و
سادهنگری است که «انسان» این موجود
مخرب طبیعت و محیطزیست و ناسپاس
به نعمتهای بیکــران خداوند فکر کند
که فقــط او حق حیات و برخــورداری از
منابع طبیعی و خــدادادی را دارد و بقیه
موجودات زنده دیگر که عددشــان بیش
از جمع تمامی انسانهاست در این میان
حقی و ســهمی از این ســفره گسترده و
رایگان خدادادی را مطلق نداشته و ندارند،
و به همین دلیل هم خودسرانه هر کاری
را که دلش بخواهد و هوسش تمنا نماید
در پهنه طبیعت و محیطزیســت انجام
میدهد و کسی هم جلودار او نیست.
این در حالی است که متأسفانه این روزها
شاهد و ناظر «حیوان آزاری» و «حیوان
کشــی» و بعضاً قتلعام آنها در برخی
مناطق هســتیم ،درحالیکــه نیاکان و
پیشــینیان همین مردم «حیوان آزار»
امروز همانطوری که در کتابها و ادبیات
غنی و سرشار بجا مانده از آنان حکایت از
آن دارد نســبت به آزار و اذیت حتی یک
«مورچه» هم ترجیحاً اقدام نمیکردند.
گویند «شبلی» عارف وارسته انبانی پر از
گندم به آسیاب برده و آرد کرد و چون به
خانه برگشت ،انبان آرد را خالی کرد دید
موری در میان آرد سرگردان باال و پایین
میرود خوی انسانی و مرام ستودنی این
عارف مهربان به ســرگردانی مور راضی
نشد لذا آن را در یک قوطی نهاده و باوجود
بارش شــدید باران مور را به آسیاب که
خانهاش بود رســانید و ســپس به خانه
برگشت.
در روایت دیگری ســعدی شیرینسخن
در کتاب ارزشمند گلســتان چه خوش
میگوید:
یکی در بیابان سگی تشنه یافت
برون از رمق در حیاتش نیافت
کله دلو کرد آن پسندیده کیش
چو حبل اندر آن لیست دستار خویش
به باالیان بست و بازو گشاد
سگ ناتوان راکمی آب داد
خبرداد پیامبر از حال مرد
که داور گناهان او عفو کرد
همو گوید:
پسر نوح با بدان بنشست
خاندان نبوتش گم شد.
سگ اصحاب کهف روزی چند
پی نیکان گرفت و مردم شد

عکس  :زهرا وفائی  /نسل فردا

ادامه از صفحه یک
 .2کاهش مصرف سدیم
مصرف نمک در سراسر جهان زیاد است .در
بیشتر موارد ،دلیل این موضوع مصرف غذاهای
فرآوری شده و آماده است.
بســیاری از مطالعات مصرف زیاد نمک را با
فشار خون باال و حوادث قلبی از جمله سکته
مغزی مرتبط میدانند.
 .3در رژیم غذایی خود غذاهای حاوی
پتانسیل بیشتری را قرار دهید
پتاسیم یک ماده معدنی مهم است .پتاسیم
به بدن کمک میکند تا سدیم را از بین ببرد
و فشار بر روی عروق خونی را کاهش میدهد.
برای به دســت آوردن تعادل بهتر پتاسیم و
ســدیم در رژیم غذایی خــود ،روی خوردن
غذاهای کمتر فرآوری شــده و غذاهای تازه
و کامل بیشــتر تمرکز کنیــد .غذاهایی که
حاوی پتاسیم باالیی هستند عبارتند از :الف)
سبزیجات ،به ویژه سبزیجات برگدار ،گوجه
فرنگی ،سیبزمینی و سیبزمینی شیرین.
ب) میوه شامل خربزه ،موز ،آووکادو ،پرتقال
و زردآلو .ج) لبنیات مانند شــیر و ماست .د)
ماهی تن و سالمون .ه) آجیل و دانهها .و) لوبیا.
 .4مصرف کافئین را کاهش دهید
اگر تــا به حال یــک فنجان قهــوه را قبل از
اندازهگیری فشار خونتان مینوشیدهاید ،باید
بدانید که کافئین باعث افزایش فوری فشــار
خون میشود .با این حال ،شواهد زیادی مبنی
بر اینکه نوشیدن منظم کافئین میتواند باعث
افزایش پایدار فشار خون شود ،وجود ندارد .اگر
فکر میکنید مصرف کافئین باعث باال رفتن
فشار خونتان میشــود ،مصرف آن را قطع
کنید تا ببینید آیا مشکل حل میشود یا خیر.
 .5استرستان را کنترل کنید
گوش دادن به موسیقی آرامبخش ممکن است
به کاهش استرس کمک کند .استرس عامل
اصلی فشار خون باالست.
 .6شکالت تلخ یا کاکائو بخورید
شــکالت تیــره و پــودر کاکائو سرشــار از
فالونوئیدها هستند ،اینها ترکیبات گیاهی
هستند که باعث رقیق شدن رگهای خونی
میشوند .با بررسیهای انجام شده مشخص
شد که کاکائو غنی از فالونوئید چندین نشانگر
سالمت قلب را در کوتاهمدت ،از جمله کاهش
فشار خون بهبود میبخشد.
بهتر است از پودر کاکائو غیرقلیایی استفاده
کنید ،که میزان فالونوئید در آنها زیاد است و
قند اضافهای ندارد.
 .7کاهش وزن
اگر اضافه وزن دارید ،کاهش وزن میتواند تأثیر
زیادی در سالمت قلب شــما ایجاد کند .این
روش به عنوان راه حلی مؤثر در درمان خانگی و
طبیعی فشار خون باال استفاده میشود .کاهش
وزن میتواند به رگهای خونی شما کمک کند
تا کار بهتری در انبساط و انقباض داشته باشند
و باعث میشود که بطن چپ قلب بتواند خون
را پمپاژ کند.
 .8سیگار نکشید
هر پک ســیگار باعث افزایش جزئی و موقت
فشار خون میشــود .مواد شیمیایی موجود
در دخانیات همچنین به عروق خونی آسیب
میرسانند.
 .9مصرف شکر و کربوهیدرات تصفیه
شده را حذف کنید
کربوهیدراتهای تصفیه شــده ،به ویژه قند،
ممکن است فشار خون را افزایش دهند .برخی
از مطالعات نشــان دادهاند که رژیمهای کم
کربوهیدرات به کاهش سطح فشار خون شما
کمک میکند.
 -10مصرف انواع توت
یکی دیگر از درمانهای خانگی و طبیعی فشار
خون باال مصرف توت است .توتها سرشار از
پلی فنول هستند که میتواند به کاهش فشار
خون و خطر کلی بیمــاری قلبی کمک کند.
شما باید در هنگام خوردن چای مصرف توت
خشک شده را جایگزین قند و شیرینیجات
کنید.
 -11تمرینهای آرامشبخش انجام دهید
و نفس عمیق بکشید
نفس عمیق باعث کاهش اســترس میشود.
مدیتیشن و تنفس عمیق میتوانند سیستم
عصبی پاراســمپاتیک را فعال کنند ،این به
کاهش ســرعت ضربان قلب و کاهش فشار
خون کمــک میکنــد .در یــک مطالعه ،از
شرکت کنندگان خواسته شــد که طی 30
ثانیه شــش نفس عمیق بکشــند یا به مدت
 30ثانیه به راحتی بنشینند .کسانی که نفس
عمیق میکشیدند فشــار خونشان بیشتر از
کسانی که فقط نشســته بودند پایین آمده
بود.
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مردم در این گفتار و سخن به معنی نفرات
انسان نیست بلکه دقیقاً به معنی آگاه و با
بصیرت و شعور است .حال چرا ما در این
گفتار خود از بیان و گفته شیوا و ارزشمند
حضرت علی علیهالسالم کمک نگیریم .آن
حضرت دریکی از خطبههای خود فرموده:
اگر تمام طالهای عالم را به من بدهند و در
مقابل آن از من بخواهند که پوست جوی را
که موری به دهان گرفته و به النه میبرد از
دهانش برگیرم ابدا ً این کار را نخواهم کرد.
اگر در این مقوله از مســئله «عدالت» آن
بزرگوار صرفنظر کنیم متوجه میشویم
که آن بزرگوار تا این حد به حقوق حیوانات
اهمیت مــیداده و از ظلم و ســتم حتی
به یک مور هم گریزان بوده اســت و هم
آن حضرت در گفتار دیگــری به عمال و
تحصیل کنندگان و جمع آوران (زکات)
بیتالمال دســتور داده و نوشــته است:
اگر سوار بر اشتری هســتی و به دوستی
رسیدی و خواستی با او احوالپرسی کنی
مبادا همچنان ســوار بر حیوان اقدام به
این کارکنی بلکه باید پیاده شده و کارت
را انجام بدهی.
هر گز هنگام حرکت دادن حیوانات مبادا
بچه اشــتری یا گوســالهای و برهای را از
مادرش جدا کنی و دقــت کن که هنگام
دوشــیدن شــیر آنها ســهمی هم در
پستان مادرانشــان برای بچههایش باقی
بگذاری.
حضرت ختمیمرتبت رسول گرامی که
درود خدا بر او باد چنین فرموده است :هر
حیوانی مانند پرنده یا جز آنکه بهناحق
کشته شــود در روز قیامت از قاتل خود
شکایت خواهد کرد.
حال اگر کمی بــا خود خلــوت کنیم و
لحظاتی در فکر و اندیشه برویم آیا به این
نتیجه خواهیم رسید که ما پیرو واقعی این
بزرگواران هســتیم و برخورد و رفتار ما با

حیوانات چگونه است .اینهمه توصیه و
ســفارش پیرامون مدارا و رفتار انسانی با
همه حیوانات از پیشوایان و معصومین و
عرفا و اندیشمندان و دیگر افراد خردورز
و پاک اندیش به ما رسیده آنگاه شاهد آن
هستیم که فرد یا افرادی بیعاطفه و عاری
از صفات عالیه انســانی با ریختن بنزین
به ســروصورت ســگی زندهزنده حیوان
زبانبسته و بیدفاع را به آتش میکشد و
یا دیگری بیرحمانه دم و یا دست و پای
گربهای را بریده و سپس او را رها میکند
تا زجرکش شــود تا مگر موجبات ارضای
نفس شیطانی او فراهم گردد! چرا؟
اقدام به چنین حرکات فجیع و آزاردهنده
جز از کسانی که واقعاً مشــکالت روانی
داشته و بهنوعی سادیسم دیگرآزاری مبتال
هستند از کس دیگری سر نمیزند و یک
انسان سالم و باشرفی هیچگاه در پی انجام
چنین عمل زشت و ناپسندی که موجبات
جریحهدار شــدن احساســات و عواطف
عمومی است هرگز نیست.
چندی پیــش هم کشــتارجمعی تعداد
زیادی از ســگهای بیسرپرست که در
پناهگاهی محصور در منطقه گندک شهر
دماوند اســتان تهران صورت گرفته که
ضمن مسدود کردن معبر و راه گریز آنها
با شلیک مستقیم گلولههای ساچمهای
در صبحگاه ســوم مردادماه سال جاری
توســط افرادی که از قبل بــرای این کار
برنامهریزیشــده بوده انجامشده است
سپس بهوســیله ماشــین آتشنشانی
خونهای به زمین ریخته شده شستشو
گردیده و جســدهای بیجــان آنهمه
ســگ را در گودال هائی ریخته و با خاک
محل مسدود و مســتور کردهاند تا مث ً
ال
بهزعم آنها کســی متوجــه این فجایع
نشود خاطرنشــان میســازد که اغلب
این ســگهای معدوم شــده قب ً
ال عقیم

گردیده بودهاند و مراتب بهصورت پالک
در گردنها آنهــا آویزان بوده اســت و
سپس برای نگهداری به این مکان محصور
انتقالیافتهاند تا مث ً
ال در امنیت و آرامش
بسر ببرند.
در ضمن غــذای موردنیــاز روزانه آنها
بهصورت مستمر توسط افراد حیواندوست
تأمیــن و تهیهشــده و از ایــن بابت هم
هیچگونه هزینهای متحمل هیچ سازمان
و نهادی هم نمیشده است.
انجــام اینچنیــن کارهــای نامعقول و
نابخردانه نهتنها باعث جریحهدار شــدن
افــکار و عواطــف و احساســات همگان
اســت از ســوئی دیگر موجبــات فراهم
شــدن ســوژههای پرهیاهو و جنجالی
برای تغذیــه رســانههای معاند خارجی
کشــور را هم در پی دارد که آن را ضمن
بزرگنمائی صبح تا شــب در بوق و کرنا
گذاشته و ســخنپراکنی کنند و فضا را
مســموم نمایند .مگر نه این است که در
ایام پرالتهاب و پردرد و رنج ســیالبهای
خانمانبرانداز اخیر کشــور تصویری در
فضای مجازی دستبهدست شد که نشان
میداد سگی زنده یاب از شدت فعالیت و
تجســس در میان انبوه گلوالی درست
مثل یک موش آبکشــیده شــده بود و
بهشدت نفسنفس میزد و سراسر اندامش
را ضخامتی از گلوالی و لجن موجود در
سیالبها پوشــش داده بود .این حیوان
فداکار و ازجانگذشــته برای پیدا کردن
افراد زنده و یا مرده ساعتها در میان عمق
گلوالی و ســیالب مهیب و وحشتناک
در حال جســتجو و تالش بوده و در شهر
کن استان تهران خود را به خطر انداخته
و بهقولمعروف بــه آبوآتش زده تا بلکه
بتواند برای آدمیان ناسپاس و قدرنشناس
منشأ و مصدر خدمتی باشد و هنگامیکه
بعد از پایان مأموریتش مربی مربوطه او را

سالمت

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی:

واریانتهای جدید کرونا برای اواخر پاییز دورخیز کردهاند!
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
با بیان اینکه دسترسی به ابزارهای نجات دهنده در برابر کرونا میتواند این
بیماری را به بیماری قابل کنترل مبدل کند ،گفت :چنانچه سهل انگاری
شود پیش بینی میشود در اواخر پاییز با واریانتهای جدید بیماری و پیک
بزرگتری مواجه شویم.
علیرضا ناجی ،رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی
شهیدبهشتی با اشاره به اینکه سازمان بهداشت جهانی در روزهای اخیر
عنوان کرده ،چشــم اندازی از پایان همه گیری کووید  ۱۹متصور است،
اظهار کرد :این ادعا بر اســاس کاهش تعداد مــرگ و میر کرونایی اعالم
شده اســت .وی افزود :تخمینها در مطالعات گواه این است که از شروع
واکسیناسیون علیه کرونا تا به امروز ،از بیش از  ۲۰میلیون مرگ جلوگیری
شده است .رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه تاکید کرد :در

عکس خبر

فعاالن محیط زیست مصری
در حال ساخت یک هرم
از بطریهای جمع شده از
رودخانه نیل.
منبع :رویترز

هشت ماهه اول  ۲۰۲۲بیش از یک میلیون نفر در جهان در اثر ابتال به کرونا
جان خود را از دست دادهاند.
عضو هیأت علمی دانشــگاه انتشــار و سوء برداشــت از برخی اخبار در
شبکههای اجتماعی را مورد انتقاد قرار داد و افزود :در کشورمان حتی به
روزهای صفر کرونایی هم رسیدهایم ولی متاسفانه اعالم اخبار پایان کرونا
منجر به کاهش رعایت پروتکلها و یا در برخی موارد عدم واکسیناسیون
شد .رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه با بیان اینکه افزایش
موارد مبتال به کرونا با کاهــش رعایت پروتکلها دور از تصور نیســت،
خاطرنشان کرد :سازمان بهداشت جهانی پیش فرضهایی را اعالم کرده
است؛ به این شکل که صد درصد افراد با سن باال و مبتالیان به بیماریهای
زمینهای و جمعیتی بالغ بر  ۷۰درصد در برابر بیماری واکسینه شوند.
ناجی با تاکید بر اینکه اعالم موارد سازمان جهانی بهداشت به معنی پایان

با نزدیک شدن توفان استوایی
«فیونا» به پرتوریکو ،صاحبان
قایقها ،قایقهای خود را به
مکانی امنتر در داخل یک
جنگل حرا بردهاند.
منبع :یورونیوز

از میان گلوالی بیرون میکشد دیگر نا و
رمقی برایش باقی نمانــده بود و اگرچند
دقیقه تأخیر میشد قطعاً مرده بود.
آیا این است پاداش و ســپاس از او که به
جبران زحماتش آدمیــان هم نوعان او را
اینچنین قتلعام کنند و به روی مبارک
هم نیاورند.
اگــر آن زمانی که هــزاران قطعه جوجه
یکروزه را با کامیونها در میان گودالهای
حفرشده ریخته و معدوم کردند با بانیان و
مســببان قضیه برخورد قانونی میشد و
آنها را مورد بازخواســت و اعمال قانون
قرار میدادند امروز شاهد چنین فجایعی
دلسوز و جانگداز نبودیم.
البته بــرای خاطر رعایت حــق مطلب و
حفظ جانب انصــاف در این مقوله باید به
مطلب دیگری هم اشــاره کرد و اینکه گر
چه کســان معدودی حیوان آزار هستند
در مقابل آنها تودههای کثیری از مردم
کشــور نســبت به همه حیوانات خیلی
مهربان بــوده و با آنها واقعــاً برخوردار
انســانی دارند .در فصولی که پیدا کردن
غذا روزانه در فضاهای باز و اطراف اماکن
مسکونی برای حیوانات بیسرپرست مثل
ســگ و گربه واقعاً مشکل و کمیاب است
از روی شــفقت و حیواندوستی مقادیر
غــذای الزم و موردنیاز ایــن حیوانات را
تهیه و تأمیــن کــرده و در اختیار آنها
قرار میدهند تا از گرســنگی تلف نشوند
و همچنین انسانهای بامحبت و با مرام
دیگری نیز وجود دارند که محلی را برای
نگهداری و درمان حیوانات آســیبدیده
از دســت مردمان نااهــل و بیرحم مثل
سگ و گربه اختصاص داده و تا زمان اتمام
درمان و بهبودی کامــل از آنها مادرانه
سرپرســتی میکنند و در این میان هم
دامپزشکانی بدون چشمداشت هیچگونه
توقع و انتظار مالی داوطلبانه در رابطه با
درمان و مداوای این حیوانات آسیبدیده
با مسئوالن این آسایشــگاههای مردمی
همــکاری نزدیک دارنــد .دارندگان این
قبیل آسایشگاهها فقط از مردم نیکوکار
و خیر انتظار کمکهای پزشکی و دارویی
دارند که خوشبختانه افراد روشنضمیر
و نیکــوکار درراه تهیه و تأمین نیازمندی
آنها همیشــه پیشقدم بوده و داروها و
لوازم موردنیاز آنان را باهمت واالی خود
تأمین کرده و در اختیار آنان قرار میدهند.
امیدواریم ما هم از آن دسته مردمی باشیم
که ضمن مهربانی با همه حیوانات دست
این افراد عزیز را با صمیم قلب بفشــاریم
و در حد تــوان خود در رفع مشــکالت و
نیازمندیهای آنان مساعدت و همکاری
کنیم.

کرونا نیست ،تاکید کرد :برای دنیا فرصتی ایجاد شده است و باید از آن به
خوبی استفاده شــود ،اگر از این فرصت طالیی بهدرستی استفاده نکنیم
با عدم اطمینان جامعه جهانی به گفتههای ســازمان بهداشــت جهانی
مواجه خواهیم شد .وی از ضرورت اجرای سیاستهای کنترلی به صورت
دستورالعمل برای دولتها خبر داد و گفت :واکسیناسیون ،انجام تستهای
تشخیصی ،استفاده از پروتکلهای دارویی مناسب که منجر به درمان بهتر
افراد شود ،اعمال معیارهای مناسب کنترل بیماری در بیمارستانها و سطح
جامعه ،جلوگیری از گردش و پخش اخبار گمراه کننده و افزایش مشارکت
مردمی در کنترل بیماری اهمیت زیادی در کنترل کرونا دارد.
ناجی گفت :دسترسی مناسب به ابزارهای نجات دهنده جان در برابر کرونا
میتواند این بیماری را به بیماری قابل کنترل با کاهش موارد مرگ و میر
مبدل کند و چنانچه در این حوزه سهل انگاری شود پیش بینی میشود
در اواخر پاییز با واریانتهای جدید بیماری و پیک بزرگتری مواجه شویم.
وی خاطرنشان کرد :تشــویق مردم به واکسیناســیون در برابر کرونا و
استفاده از ماسک در شرایط بحرانی خصوصاً در فضاهای بسته ضرورت
دارد.

رییسکل سازمان نظام پزشکی
هشدار داد:

رواج پزشکی لوکس!

رییسکل سازمان نظام پزشکی ضمن هشدار
نســبت به عدم اقبال پزشــکان برای ورود به
برخی رشتههای تخصصی و فوقتخصصی به
دلیل عدم تناسب پرداختیها با میزان سختی
کار ،تاکید کرد :رشــتههایی کــه در معرض
ریسک هستند را باید به صورت خاص ببینیم و
شرایطشان را تسهیل کنیم؛ در غیر این صورت
تمایل برای ورود به این رشتهها کاهش یافته و
دچار مشکل میشویم.
دکتر محمد رییسزاده با اشــاره به وضعیت
برخی رشتههای پزشــکی که متقاضی برای
آنها وجود نــدارد و ممکن اســت در آینده
دچار مشکل شوند ،گفت :در حوزه رشتههای
تخصصی رشــتههایی مانند جراحی اطفال،
جراحی قلب اطفال و  ...متقاضی کمی برایشان
وجــود دارد .در حالی که اینها رشــتههای
سنگینی هســتند .باید توجه کرد که کار در
این رشتهها سنگین و طول دوره تحصیل در
آنها نیز بسیار سنگین است .همچنین با اینکه
وزارت بهداشت در بحث ســقفگذاری برای
کارانهها تمهیداتی اندیشیده و وضعیت مقداری
بهبود یافته اســت ،اما همچنان پرداختیها
متناسب با میزان سختی کار در این رشتهها
نیســت و طرحهایی مانند قاصدک ،مالیات
پلکانی و ســقفگذاری برای کارانهها ،باعث
میشود که پزشک متناســب با زحمتی که
میکشد و متناسب با سنگینی عملها دریافتی
نداشته باشد.
چرایی کم شدن تمایل به برخی
رشــتههای تخصصــی و
فوقتخصصی
وی افزود :بر همین اســاس هم کسی تمایل
ندارد وارد این رشتهها شــود .به عنوان مثال
ممکن اســت فردی با خود بگویــد من چهار
سال جراحی عمومی بخوانم ،سه سال جراحی
اطفال بخوانم که در این صورت هفت ســال
از عمرم میگــذرد .در حالی که اگر پزشــک
عمومی بمانــم ،در این هفت ســال میتوانم
شرایط بهتری برای خودم ایجاد کنم .در عین
حال این شرایط در برخی رشتههای پایه مانند
بیهوشی ،جراحی عمومی ،رشتههای داخلی
و ...نیز وجــود دارد .به طوری کــه از آنجایی
که وضعیت بازار کارشــان با دریافتیهایشان
تناسب ندارد ،تمایل دانشــجویان برای ورود
به این رشتهها کمتر اســت؛ یا سراغ بسیاری
از رشتههای بهاصطالح لوکس میروند یا فرد
ترجیح میدهد تا با همان وضعیت پزشــک
عمومی کار کند و درآمد داشته باشد.
رییسزاده ادامــه داد :نکته دیگر این اســت
که دوران تحصیــل در دوران رزیدنتی و دوره
فوقتخصصی مقداری دشوار شده است .باید
توجه کرد که یک فــرد در دوره تخصصی یا
فوقتخصصی در سالهای گذشته میتوانست
با همان کمک هزینــه تحصیلش یک زندگی
را بچرخانــد و بعد به عنــوان یک متخصص
یا فوقتخصص وارد بازار کار شــود و جبران
میکرد ،اما اکنون با هفت تا هشــت میلیون
حقوق فرد نمیتواند زندگیاش را تأمین و اداره
کند و در عین حال چهار ســال هزینه کرده و
دورانی سخت را با امتحانات بسیار دشوار و با
وضعیت حقالزحمه حداقلــی که میدهند،
میگذراند .بر همین اســاس هم پزشــکان با
خــود میگویند که در این شــرایط برای چه
فارغالتحصیل شــوند؟ .بر همین اساس هم
تمایل به برخی رشتهها کمتر شده است.
خطر اعزام بیمار به خارج از کشور
یا ورود پزشکان خارجی به ایران
وی با بیان اینکه باید این رشتهها را به صورت
خاص بررسی کنیم ،گفت :البته وزارت بهداشت
دارد تسهیالتی را ایجاد میکند و تالششان را
انجام میدهند ،اما رشــتههایی که در معرض
ریسک هستند را باید به صورت خاص ببینیم
و شرایطشان را تســهیل کنیم تا دانشجویان
رغبت بیشتری برای ورود به این رشتهها داشته
باشــند .باید توجه کرد که در غیر این صورت
تمایل برای ورود به این رشتهها کاهش یافته
و دچار مشکل میشویم .به عنوان مثال وقتی
جراح اطفال نداشته باشید ،مجبور هستید که
بیمار را برای انجام جراحی به خارج از کشــور
اعزام کنید که هزینهای  ۱۰برابر ایران دارد یا
اینکه پزشک خارجی بیاورید که در این صورت
باز هم باید پول آنچنانی بپردازید .باید به دالر
پول دهید و هزینهها چندین برابر میشود.
رییسزاده تاکید کرد :اگر خدایی نکرده قرار
باشد مردممان را برای درمان به خارج از کشور
اعزام کنیم ،هزینههای درمانی به طور میانگین
 ۱۰برابر هزینههای داخل کشور است .به عنوان
مثال یک عمل قلب باز در کشور ما هر عددی
که باشــد ،اگر خدایی نکرده مجبور شویم که
بیمار را در همین کشورهای اطراف و منطقه
عمل کنیم ،هزینهاش به طور میانگین  ۱۰برابر
میشود .یعنی اگر یک عمل قلب باز در کشور
ما  ۴۰میلیون یا  ۱۰۰میلیون انجام شود که آن
را هم بیمه تقبل میکند ،در کشورهای منطقه
 ۱۰برابر و حدود یــک میلیارد و  ۲۰۰میلیون
تومان اســت .ما نمیخواهیم به این وضعیت
برسیم .باید در این رشتهها بررسی انجام شده و
تمهیداتی انجام شود که از البته وزارت بهداشت
هم دارد تمهیداتی میاندیشــد و ما هم باید
هشدارها را بدهیم که مسئوالن حساس شده و
به فکر چاره باشند.

