گفت و گو با نماینده مردم گرگان و آق قال درمجلس درباره وضعیت دارو در کشور:

بهانههای کمبود دارو به هیچ وجه پذیرفتنی نیست

دریا وفایی  /گروه پارلمانی
news@naslefarda.net

رمضانعلی ســنگدوینی ،نماینده مردم گرگان و آق قال درمجلس
شــورای اســامی درگفتگو با ما خطاب به وزیر بهداشــت گفت:
بهانههایی که بــرای کمبود دارو عنوان میشــود ،بــه هیچ وجه

جـامـعـه
Society

پذیرفتنی نیست .آقای عین الهی وزیر بهداشت محترم ،مگر میشود
درداروخانه دارو نباشد؟ مگر میشود دربیمارستان دارو نباشد؟
وی اضافه کرد :معنا ندارد که مردم دربه در دنبال سرم و آنتی بیوتیک
باشند .اگر بحث کمبود است خب وارد کنیم .اگر فضای تولید کشور
شرایطش فراهم اســت که البته به نظرمن فراهم است ،باید تولید
کنندگان را بیاوریم پای کار ،باید به تولید کنندهها فضا بدهیم.

سنگدوینی اظهار داشت :شاید هم موضوع طلبهایشان از بیمههاست
یا اینکه فکر میکنند منتظربماننــد تا قیمت دارو تغییر کند .علت
هرچه که هســت باید آرامش را بــه جامعه بیمــاران و خانوادهها
برگردانیم.
نماینده مردم گرگان و آق قال درمجلس با بیان اینکه «مشکل دارو
درکشورمان جای دیگری اســت» ،گفت :برخی می گویند صنعت
دارویمان فرسوده است ،خب اگر فرسوده است چرا فکری به حالش
نمیکنید؟ .چرا در این شرایط حســاس باید دارو موضوعی برای
هجمههای بیشتر شود؟.

وی ادامه داد :بعد از آموزش و پرورش ،پرجمعیتترین و پرمراجعه
ترین وزارت خانه ،وزارت بهداشــت اســت بنابراین حتماً باید این
وضعیتی که دراین وزارت خانه شاهدش هستیم درست شود .باید
اوضاع داروخانهها درست شود.
سنگدوینی تاکید کرد :مجلس و دولت درکنار هم هستند و تاکنون
مجلس هرآنچه را کــه از لحاظ قانونی دولت بــه خصوص وزارت
بهداشت درخواســت کرده بود اجازه داده است .بی کفایتی عدهای
را نباید به پای همه نوشــت ،روی جان و سالمت مردم شرط بندی
نکنیم.

پنجشنبه  3آذر 1401
سال سیودوم | شمـاره 6948
 24نوامبر  29 | 2022ربیع الثانی 1444

naslefardanews
naslfarda

یافتهها

7

مرگهای منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق بیش از  ۸۷درصد
افزایش داشته است!

پای آلودگی روی گلوی زندگی
زهر رجبی
دکترای جغرافیای شهری

عکس:مهر

همان طور که در خبرها میآمد و قابل پیش بینی
بود ،فشــار پای آلودگی بر گلــوی زندگی هر روز
بیشتر از روز قبل میشــود .این فشار در شهرهایی
که بارندگی کمتر است و ذرات معلق بیشتر ،بیشتر
هم هست!
بیش از ۱۱هزار مرگ منتسب به آلودگی
هوا گزارش شده است
همین چند روز پیش بود که رییس گروه ســامت
هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی گفت :تعداد کل مرگهای متتســب به
آلودگی هــوا (ذرات معلق  )PM۲.۵در کشــور در
پارسال ۱۱ ،هزار و  ۱۲۹نفر اعالم شده است .دکتر
عباس شاهسونی در نشســت تخصصی با موضوع
چالشهای آلودگی هوای خوزستان در جمع اعضای
هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی اهواز از طریق
وبینار در اهواز این خبر را رسانهای کرد.
سازمان جهانی بهداشت :آلودگی هوا
را بزرگترین خطر بهداشت محیطی
در حال حاضر بزرگترین خطر محیطی برای مرگ
زودرس ،هوای آلوده اســت ،به طوری که بر اساس
اعالم وزارت بهداشت ،مرگهای منتسب به مواجهه
طوالنی مدت با ذرات معلق بیــش از  ۸۷درصد در
یکسال اخیر افزایش یافته است.

آلودگی هوا زمانی اتفــاق میافتد که حجم زیادی
از ذرات یا مواد مضر از قبیل گازها ،ذرات و زیســت
مولکولها وارد اتمسفر کره زمین شود و این آلودگی
مخلوطی از ذرات معلق و گازهایی است که غلظت
آن به محدوده مضر برای انسان رسیده است و باعث
افزایش بیماریها در انســان و همچنین گرمایش
زمین میشود.
سازمان جهانی بهداشــت آلودگی هوا را بزرگترین
خطر بهداشــت محیطی نامیده اســت و در سال
 ۷ ،۲۰۱۲میلیون نفر بر اثر استنشــاق هوای آلوده
و ابتال به بیماریهای ناشــی از آن به خصوص ریوی
و تنفســی جان خود را از دســت دادند .مطالعات
کشوری نیز نشــان میدهد که زندگی در یک شهر
آلوده در مقایســه با زندگی در شهری با هوای پاک
باعث افزایــش  ۱۶درصدی مرگ و میــر ،افزایش
 ۲۷درصدی مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلب
و عروق و افزایش  ۲۸درصدی مرگ و میر ناشــی از
سرطان ریه میشود.
میانگین غلظت ذرات معلق در  ۲۷شهر
ایران بیش از  ۶برابر رهنمود سازمان
جهانی بهداشت
آخرین مطالعات کشوری وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی که در سال  ۱۴۰۰انجام شد ،نشان
میدهد ،میانگین غلظت ذرات معلق  PM۲.۵در ۲۷
شــهر ایران بیش از  ۶برابر رهنمود سازمان جهانی
بهداشت ( ۵میکروگرم در مترمکعب) و بیش از ۲.۵

برابر استاندارد ملی ( ۱۲میکروگرم در مترمکعب)
بوده است.
همچنین در سال  ۱۴۰۰به طور میانگین  ۲۴۲روز
میانگین غلظت روزانــه ذرات معلق  PM۲.۵در ۲۷
شهر باالتر از رهنمود روزانه سازمان جهانی بهداشت
( ۱۵میکروگرم در متر مکعب) اســت که باالترین
تعداد روزها مربوط به مشــهد بــا  ۳۵۷روز در طی
سال  ۱۴۰۰بوده است .در شهر تهران نیز  ۳۵۵روز
میانگین غلظت روزانه ذرات معلق  PM۲.۵باالتر از
رهنمود روزانه سازمان جهانی بهداشت بوده است.
طی سال  ۱۴۰۰در شــهرهای مورد مطالعه کشور
تقریباً  ۱۶.۷درصد از روزهای سال شاخص کیفیت
هوا ذرات معلق  PM۲.۵در محــدوده خوب۶۲.۶ ،
درصد در محدوده هوای قابل قبول ۱۶.۵ ،درصد در
محدوده هوای ناسالم برای گروههای حساس۳.۴ ،
درصد در محدوده هوای ناسالم برای همه گروهها،
 ۰.۴۲درصد در محدوده هوای خیلی ناسالم و ۰.۴۱
درصد در محدوده هوای خطرناک بود و مشــخص
شد نسبت به سال  ۱۳۹۹تعداد روزهای دارای هوای
خوب پنج درصد کاهش یافته است .شهرهای تهران،
مشهد ،اهواز ،اصفهان و کرج نیز دارای کمتر از ۱۰
روز هوای خوب در سال  ۱۴۰۰بودهاند.
با توجه به اینکــه بحث آلودگی هــوا و بیماریهای
مرتبط بــا آن موضوع جدیــدی نیســت و بارها
کارشناسان بهداشتی نیز به بروز مرگهای زودرس با
تنفس هوای آلوده هشدار میدهند ،هنوز راهکارهای

اساسی با این معضل بزرگ جهانی اندیشیده نشده و
افراد باید به خود مراقبتی پرداخته و نسبت به تاثیرات
مخرب آالیندههای هوا هوشــیار بــوده و اقدامات
پیشگیرانه را مورد توجه قرار دهند.
سازمان هواشناسی آخر هفته را در هشدار نارنجی
از تداوم و تشدید پایداری هوا در تهران و کرج خبر
داد و اعالم کرد :در اراک ،مشــهد ،ارومیه ،تبریز و
اصفهان نیز آلودگی هوا با شدت کمتری تداوم دارد
که اثر مخاطره نیز افزایش غلظت آالیندهها ،کاهش
کیفیت وضع هوا در حد ناســالم برای تمام گروهها
اعالم شده است.
شاید الزم است یادگاریهای کووید را
وارد سبک زندگی کنیم
بعد از شیوع بیماری کووید ۱۹-استفاده از ماسک
تقریباً به یک امر ضروری تبدیل شــد ،این موضوع
در مورد آلودگــی هوا نیز حتی بیشــتر از بیماری
کووید ۱۹-دارای اهمیت اســت بــا این تفاوت که

ماسکهای جراحی و یا سه الیه معمولی در خصوص
آلودگی هوا تقریباً بی اثر هســتند .ماســکهای
فیلتر دار از موثرترین ماســکهایی هستند که تا
 ۹۵درصــد ذرات معلق را میتوانند با اســتفاده از
استانداردهای شــناخته شــده بین المللی فیلتر
کنند.
این ماســکها در دو نوع بدون دریچه و دریچه دار
تولید میشوند و توصیه میشود افرادی که مشکوک
به بیماری کووید ۱۹-هســتند حتماً از نوع بدون
دریچه آن استفاده کنند و افراد دارای بیماریهای
قلبی و تنفســی و زنان باردار قبل از استفاده از این
ماسکها با پزشک خود مشورت کنند.
عباس شاهسونی رئیس گروه سالمت و تغییر اقلیم
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز در این
زمینه به ایرنا گفت :ســاالنه بیش از  ۲۰هزار تن از
ساکنان  ۲۷استان کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود
را از دست میدهند.

ادامه از صفحه یک
الک و پاک کننده ناخن :بســیاری ازالکها
ودیگر محصوالت آرایشــی ناخن حــاوی مواد
شیمیایی مضری هســتند که میتوانند باعث
تضعیف و شــکنندگی ناخنها شــوند .ازپاک
کنندههای ناخنی که حاوی اســتون هســتند
استفاده نکنید ،چرا که باعث آسیب به ناخنها
میشــوند .در عــوض از الکهای غیر ســمی
وهمچنیــن الک پاککنهای بدون اســتون
استفاده کنید.
محصوالت ضدعفونی کننده و پاک کننده
دست :در صورت اســتفاده از ضدعفونی کننده
دست سعی کنید مانع تماس آن با ناخنها شوید،
چرا که ضدعفونی کنندههای حاوی الکل باعث
خشک شدن ناخن و دستها و شکنندگی ناخنها
میشوند .حتی زمانی که درحال نظافت هستید
نیز سعی کنید از دستکش استفاده کنید ،چراکه
محصوالت پاک کننده یا دستمال مرطوب حاوی
مواد شیمیایی هستند و میتوانند باعث تضعیف
و شکنندگی ناخنها شوند .دستکش مانع تماس
مواد شیمیایی با دست و ناخن میشود.
شامپو :اگرازشامپویی اســتفاده میکنیــد که
مخصوص موهای چرب اســت و چربی را از بین
میبرد ،ممکن اســت ناخنهایتان نیز خشک و
ضعیف و شکننده شوند.
 - 6خیلی از الک ناخن استفاده نکنید
درســت اســت که الک باعث زیبایی ناخنها
میشــود ،اما به دلیل دارا بودن مواد شیمیایی
باعث ضعیف وشکننده شدن ناخنها نیز میشود.
اگرازالک استفاده میکنید ،بعد ازچند روزالکها
را پاک کرده و کمی به ناخنهایتان اســتراحت
دهید.
 - 7ناخنهایتان را کوتاه کنید
هرچه ناخنها بلندتر باشــند ،بیشتر در معرض
شکستن قرار دارند .برای جلوگیری از شکستن
ناخنها آنها را کوتاه کنید.
 - 8از ناخنهایتان به عنوان ابزار استفاده
نکنید
مث ً
ال برای باز کردن در قوطی نوشابه به جای ناخن
از انگشت یا در باز کن اســتفاده کنید ،با رعایت
این نکات عالوه بر حفظ استحکام ناخن ،مانع از
شکستن و تضعیف آن میشوید.
 - 9از لوســیون مخصوص ناخن استفاده
کنید
پــس از پــاک کــردن الک ،یــا درصورتی که
فکرمیکنید ناخنهایتان رطوبت کافی را ندارند،
یا حتی پس ازهربارشستشو دستهایتان ،میتوانید
از لوسیون مخصوص ناخن استفاده کنید.
https://www.healthline.com/health/how-tostrengthen-nails#takeaway

