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دکتر موید علویان، رئیس شبکه هپاتیت ایران، هشدار داد:
خطر انتقال هپاتیت از طریق قمه زنی!

رئیس شبکه هپاتیت ایران هشدار داد: »به طور قطع قمه زنی موجب انتقال بیماری هپاتیت می شود و مواردی از انتقال این بیماری از این 
طریق در شهرهای مختلف ایران و سایر کشورهای اسالمی هر سال گزارش می شود.« سیدموید علویان، مشاور سالمت خون سازمان 
انتقال خون ایران در این زمینه، گفت: »با وجود اینکه بسیاری از علمای شیعه قمه زنی را نهی کرده اند، هنوز در برخی نقاط دنیا و از 
جمله در برخی شهرهای ایران قمه زنی، به خصوص در ایام سوگواری و شهادت حضرت امام حسین)ع( افرادی اقدام به قمه زنی می کنند 
و بارها مواردی از انتقال و ابتال به بیماری هپاتیت B و هپاتیت C حتی در شکل حاد آن در این افراد مشاهده شده است.« وی افزود: »من 
با انگیزه های دلی افرادی که اقدام به قمه زنی می کنند، کاری ندارم، اما به عنوان یک پزشک فوق تخصص که بارها با موارد انتقال بیماری 

هپاتیت بین افرادی که قمه زنی کرده اند، برخورد کرده ام، نسبت به انتقال این بیماری از طریق قمه زنی هشدار می دهم.«

رئیس شبکه هپاتیت کشور ادامه داد: »مهم ترین علت انتقال بیماری هپاتیت بر اثر قمه زنی، استفاده مشترک از قمه بین عزاداران است، 
به خصوص اینکه قمه زنی معموال در محیط های شلوغ و غیربهداشتی و در اماکنی که تجمع انسانی وجود دارد، انجام 

می شود و فرایند قمه زنی و پاشیدن خون به اطراف نیز می تواند باعث انتقال بیماری هپاتیت به اطرافیان شود و 
حتی افرادی که قمه نمی زنند و در نزدیکی فرد قمه زن هستند نیز در معرض خطر قرار دارند.« استاد دانشگاه 
علوم پزشکی بقیه ا...)عج( گفت: »توصیه اکید ما به مردم این است که برای حفظ سالمت خود و اطرافیان و 
پیشگیری از انتقال بیماری هپاتیت B و C در جامعه از قمه زنی خودداری کنند تا جامعه سالم تری داشته باشیم.«
علویان تصریح کرد: »پیشنهاد من این است برای افرادی که به قمه زنی اقدام می کنند، پرونده ویژه سالمت 
تشکیل و قمه زنی به عنوان یک سابقه منفی در پرونده پزشکی آنها درج شود و سازمان انتقال خون نیز این 

افراد را برای اهدای خون قبول نکند.«

نذر خون را به تاسوعا و عاشورا 
موکول نکنید 

همه ساله با فرارسیدن ماه محرم 
مردم کشورمان با توجه به اعتقادات 
مذهبی شان در روزهای تاسوعا و 
اهدای  برای  حسینی  عاشورای 
خون به مراکز انتقال خون مراجعه 
می کنند. خواهش ما این است که 
در راستای تکریم ارباب رجوع و 
حفظ کیفیت در کار اهدای خون، 
مردم از ابتدای ماه محرم تا پایان ماه 
صفر اهدای خون را انجام دهند و همه روزه برای 
اهدای خون به مراکز ما مراجعه کنند تا کارکنان ما 
بتوانند با وقت کافی جوابگوی اهدا کنندگان خون 
باشند. باید توجه کرد که در مراکز انتقال خون کیفیت 

نباید فدای کمیت شود.
همان طور که گفته شد، نیاز به خون همیشگی است 
و مختص زمان خاصی نیست، این درحالی است که 
خوشبختانه در ایران اهدای خون هیجانی، جای خود 
را به اهدای خون مسووالنه و آگاهانه داده است و در 
عین حال به کفایت خون در کشور هم رسیده ایم، به 
طوری که در سال ۱۳۹5 نزدیک به 2/5 میلیون نفر به 
مراکز انتقال خون کشور برای اهدای خون مراجعه 
کرده اند که از این تعداد 2 میلیون و ۱۰۰ هزار نفر 

موفق به اهدای خون شده اند.
 همچنین در سال گذشته نزدیک به ۳ میلیون و ۶۰۰ 
هزار واحد خون و فراورده های خونی مانند پالسما، 
پالکت و گلبول قرمز فشرده شده در مراکز درمانی و 

بیمارستان های کشور توزیع شده است.
با توجه به نیاز مبرم بیمارستان های کشور به پالکت 
برای مصرف بیماران مبتال به سرطان و بیماری های 
خونریزی دهنده ارثی، در روزهای محرم به جای 
داریم،  درخواست  مردم  از  کامل،  خون  اهدای 
پالکت شان را به روش پالکت فرزیس اهدا کنند. بر 
این اساس مردم هنگام مراجعه به مراکز اهدای خون 
فقط پالکت خود را اهدا می کنند و بقیه اجزای خون 
مانند گلبول های سفید و قرمز به خونشان بازمی گردد.
مصرف پالکت در جوامع انساني به دالیل متعددي در 
حال افزایش است. مصرف داروهاي مشتق از پالسما 
به دلیل شناسایي بیشتر افراد مبتال به نقص ایمني یا 
نواقص اکتسابي یا ارثي ایمني در حال فزوني است. 
ما در سازمان انتقال خون متعهد شده ایم با پشتوانه 
اهداکنندگان عزیز خون گلبول قرمز متراکم تازه با 
عمر کمتر از ۱۰روز را در اختیار عزیزان تاالسمي قرار 
دهیم تا افزایش گرانباري آهن را در آنها به حداقل 

ممکن برسانیم. 
اینها یعني مراجعه همه روزه و مداوم اهداکنندگان به 
مراکز انتقال خون در سرما و یخبندان، گرما، تعطیالت، 
خانه تکاني نوروز و استقبال از بهار و گرفتاري ها و 
روزمرگي هاي جامعه و... و چه بهتر از نذر و ایجاد 
تعهد در عاشقان امام حسین )ع( در ایام محرم و صفر 
براي کاشتن بذر امید و لبخند بر لب بیماران عزیز و 
چه نذري باشکوهي از عاشورا تا اربعین براي ایثار 

هدیه زندگي براي تداوم زندگي. 
سن اهدای خون در کشور ما بین ۱۸ تا ۶۰ سال است 
و همه افراد که در این بازه سنی قرار دارند در صورتی 
که سالم باشند، می توانند خونشان را اهدا کنند، اما 
در ایام محرم خواستار حضور جوانان و عزاداران 
امام حسین)ع( برای اهدای خون در سراسر کشور 
هستیم و از جوانان می خواهیم برای اهدای خون در 

این ایام پیشقدم باشند.
هر ساله میزان مراجعه مردم برای اهدای خون در 
روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در سراسر کشور 
5 تا ۶ برابر نسبت به روزهای معمولی افزایش می یابد. 
اهدایی  اهمیت کیفیت خون های  به  با توجه  حال 
و تضمین کیفیت آنها توسط سازمان انتقال خون، 
خواهش ما این است که در این ایام مردم با داشتن صبر 
و حوصله کافی، در جهت گرفتن خون های اهدایی 
به همکاران ما کمک کنند و نذر خون خود را طی 
روزهای ماه محرم و صفر انجام دهند و مراجعات شان 

را تنها به روزهای تاسوعا و عاشورا منحصر نکنند.
 با توجه به برنامه نذر خون در محرم سال گذشته در 
برنامه نوبت دهی نذر خون در سال ۹5، استان های 
آذربایجان  مازندران،  غربی،  آذربایجان  اردبیل، 
شرقی، اصفهان و قزوین از استان های پیشرو بوده اند. 
همچنین در استان های گیالن، کهگیلویه و بویراحمد، 
قزوین و گلستان رشد صددرصدی اهدای خون را در 
روزهای تاسوعا و عاشورای محرم سال ۹5 گزارش 

شده است.
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شماره ششصدوسی وهفت  پنجشنبه شش مهر نودوشش

گزارش »سالمت« از آمار و ارقام خشونت در گوشه وکنار ایران

چرا خشن تر شده ایم؟
تصور کنید صبح زود از منزل 
بیرون می آیید تا سر ساعت در 
محل کارتان حاضر باشید. ماشین 
را روشن و به سمت محل کارتان 
حرکت می کنید. ناگهان یک ماشین با سرعت زیاد 
جلوی شما می پیچید و عالوه بر اینکه نزدیک است به 
شما آسیب بزند، ترافیک هم ایجاد می شود. خونتان 
به جوش می آید و با عالمت دست به او اشاره 
می کنید که »چی کار می کنی؟« او هم با عالمت 
دست اشاره می کند که »چیه؟ چی می گی؟« این 
عصبانیت شما را دوچندان می کند که راننده عالوه 
بر اینکه درست رانندگی نکرده، تازه طلبکار هم 
است وحاال به سمت ماشینش می روید و درگیری 
لفظی شروع می شود! قضیه می تواند بغرنج تر هم 
بشود؛ از ماشین پیاده می شوید تا حقش را کف 
دستش بگذارید و دعوا و زد و خورد هم شکل 
می گیرد. همین اتفاق ساده چند دقیقه ای کل روز 
شما را خراب می کند و اگر هر کدام از طرفین 
آسیب جسمی دیده باشند، کار به پلیس و پزشکی 
قانونی و دادگاه هم می رسد و عالوه بر آن روز 
تا چند ماه درگیر خواهید بود. این اتفاق هر روز 
برای تعداد بسیاری از مردم کشورمان می افتد، فقط 
شکل آن و مکانش متفاوت است. از محیط خانه 
و دعواهای خانوادگی و فامیلی و زن و شوهری 
گرفته تا نزاع های خیابانی همگی در حالی بیشتر 
شده که در آمارهای اورژانس کشور دومین عامل 
مرگ و میر در اورژانس، نزاع و درگیری است. 
این آمار تاسف بار عالوه بر اینکه بیان می کند، 
نزاع و درگیری به یک معضل اجتماعی تبدیل 
شده، بلکه شدت آن نیز آنقدر زیاد است که تعداد 
موارد فوتی ناشی از آن دومین عامل مرگ در 
اورژانس است. هفته گذشته به مناسبت چهل و 
دومین سالگرد تاسیس اورژانس، وزیر بهداشت 
به جمع همکارانش در اورژانس کشور رفت و 
ضمن گرامیداشت این روز و خدمات همکارانش 
ترافیکی،  از حوادث  »بعد  گفت:  اورژانس،  در 
دومین عامل مصدومیت افراد، نزاع های شخصی، 
صنفی و خانوادگی است و تنها راه پیشگیری از 
است که  فرهنگ  ارتقای  وقوع چنین حوادثی، 
رسانه ها می توانند نقش موثری در افزایش سطح 
 فرهنگ و باال بردن میزان تحمل مردم داشته باشند.« 
وی تاکید کرد: »مردم می توانند مشکالتشان را با 
یکدیگر از مسیر گفت وگو حل کنند و با یکدیگر 
گالویز نشوند تا منجر به مصدومیت نشود، اما 
زمانی که فرهنگ رانندگی درستی نداشته باشیم 
و نتوانیم روابط شخصی مان را با دیگران، خوب 
تعریف کنیم و با همشهری، همکالسی و اعضای 
خانواده روابط درستی نداریم، هر چقدر هم خدمات 
درمانی را توسعه دهیم بازهم نمی توانیم جلوی 
مصدومیت های ناشی از نزاع و حوادث ترافیکی 

را بگیریم، چرا که فرهنگمان باید ارتقا یابد.«

وزیر بهداشت گفت: »باید دید اقدامات فرهنگی به 
چه میزان در کشور انجام گرفته و چقدر موجب 
کاهش آسیب های اجتماعی شده است. اگر میزان 
نزاع، حوادث ترافیکی، جراحت ها و معلولیت های 
ناشی از این درگیری ها و حوادث ترافیکی نسبت به 
سال های گذشته تغییر کرده یا کاهش یافته که خوب 
است و اگر روبه افزایش است، مشخص می شود 
یک جای کار اشکال دارد و الزم است نسبت به 
روش های  از  و  کرده  تجدیدنظر  روش های خود 
کارآمدتری استفاده کنیم.« به گفته وزیر بهداشت، 
با  تماس ها  درصد   2۷ گذشته  سال  گزارش  طبق 
اورژانس به علت نزاع منجر به جرح بوده است. 

میل به دعوا بین نوجوانان و جوانان 
و  می شود  شکایت  به  منجر  که  نزاع هایی  بیشتر 
را  افراد  پای  دارد،  دنبال  به  جسمی  آسیب های 
این  البته مسووالن  باز می کند.  قانونی  پزشکی  به 
 سازمان ادعا می کنند بیشتر منازعاتی هم که به این 
 سازمان ارجاع داده می شود، منازعات خیابانی بوده و 
درگیری های خانوادگی ها در وهله دوم است، اما این 
موضوع به این معنی نیست که نزاع های خانوادگی 
کمتر از خیابانی است چون در بسیاری از موارد 
خانمی از همسرش کتک می خورد، ولی شکایت 
نمی کند یا کمتر شکایت می کند. آیا در چند سال 

اخیر میزان مراجعات به  سازمان پزشکی قانونی به 
دلیل نزاع بیشتر شده است؟ دکتر مهدی صابری، 
معاینات  بخش  رئیس  و  روان پزشکی  متخصص 
روان پزشکی  سازمان پزشکی قانونی در گفت وگو 
با »سالمت« در پاسخ به این سوال می گوید: »در 
چند سال اخیر همه مراجعات به  سازمان پزشکی 
قانونی بیشتر شده؛ اعم از اختالفات زناشویی، تغییر 
به  نیز  درگیری  و  نزاع  و  ازکارافتادگی  جنسیت، 
نسبت جمعیت بیشتر شده است.« می پرسم آیا بیشتر 
افرادی که درگیر می شوند و دعوا می کنند، مشکالت 
روانی دارند؟ وی با تاکید بر اینکه نمی توان گفت 
بیشتر افرادی که نزاع می کنند مشکل روانی داشتند، 
درونشان  که  هستند  عادی  افراد  »ولی  می افزاید: 
اختالالت خفیف روانی داشتند یا در درگیری های 
شدید که منجر به قتل یا آسیب دیدگی های شدید 
شده، مشاهده کردیم اختالل روانی جزیی شخصیت 
نابهنجار وجود ندارد. عالوه بر این، میزان خشونت 
و نزاع در بیماران روانی شناخته شده که تحت درمان 
هستند، کمتر است.« دکتر صابری در مورد اینکه 
بیشتر درگیری ها به چه صورت گزارش شده نیز 
توضیح می دهد: »درگیری های درون خانواده بیشتر 
به صورت فیزیکی و بدون استفاده از چاقو و سایر 
سالح های سرد بوده، ولی درگیری های در جامعه 
که آسیب های جدی به دنبال داشته، با استفاده از 
چاقو و جک ماشین، میله آهنی و چوبی انجام شده 
است.« به گفته رئیس معاینات روان پزشکی  سازمان 
پزشکی قانونی، بیشترین تمایل برای درگیری و دعوا 
در نوجوانان و جوانان گزارش شده که این گروه 
سنی به دلیل کنترل نکردن خشم و نداشتن تجربه 
و مهارت ها ی زندگی و همچنین غرور و هیجانات 
کنترل نشده، دست به رفتارهای خشونت آمیز می زنند، 
به ویژه نزاع های سخت را بین گروه سنی ۱۶ تا ۳۰ 
سال داریم و باالی ۳۰ سال میزان درگیری و تنش ها 

کاهش پیدا می کند. 

رابطه دعوا و استرس نان آوری 
با نگاهی به آمارهایی از وضعیت دعوا و درگیری، 
باید گفت موضوع مهم علل این دعواهاست که در 
کشور ما شاید به یک رفتار عادی تبدیل شده و فقط 
شدت آن تفاوت می کند. دکتر صابری در این زمینه 
می گوید: »دالیل زیادی برای رفتارهای خشونت آمیز 
مردم وجود دارد، ولی یکی از مهم ترین آنها که باعث 
شده برخورد ناهنجار و خشن اجتماعی زیاد شود، 
گسترش بی رویه جمعیت و به ویژه جمعیت مهاجر 
به شهرهاست. شغل های کاذب و استرس نان آوری 
فرد به دنبال افزایش جمعیت مهاجر ایجاد می شود. 
تصور کنید فردی خانه و زندگی اش را رها می کند و 
به تهران می آید. در اینجا سرعت زندگی باالست و 
مشکالت زندگی شهری بیشتر است و در مجموع، 
یک شهر شلوغ میزان استرس را در همه افراد باال 
می برد و هر ناکامی ای منجر به پرخاشگری می شود.« 
درواقع، دکتر صابری تاکید دارد در شهر پرجمعیتی 
که تعداد مهاجران هم زیاد است، هر کسی دیگری را 
سد راه خود می داند  و حقوق دیگران زیر پا گذاشته 
می شود و همین عاملی خواهد بود برای اینکه خشم 
قانون  ایجاد شود. وی حضور مجری  و درگیری 
در درگیری  ها را ضروری ذکر می کند و می افزاید: 
»عدم حضور به موقع مجری قانون در شدت یافتن 
درگیری ها تاثیر دارد و معموال نیروهای پلیس دیر 
سر صحنه درگیری می رسند، به ویژه در منازعات 
خیابانی شاهد دیر رسیدن ماموران پلیس هستیم، در 
حالی که نظارت قانون به تناسب افزایش جمعیت 

باید زیاد شود.« 
اشاره می کند،  به آن  نکته بعدی که دکتر صابری 
رسیدگی دیر به دیر قضایی به پرونده نزاع هاست: 
»معموال تا پرونده نزاع ها به مراجع قضایی برسد، 
خیلی زمان می برد و برخی از این روند سوء استفاده 
می کنند. همچنین تنبیه الزم نیز انجام نمی گیرد. به 
طور مثال در برخی کشورها اگر کسی ضربه ای به 

دیگری بزند و نقطه ای از بدن طرف مقابل کبود 
شود، فرد به میزان تعیین شده، از امکانات اجتماعی 
محروم می شود بنابراین افراد سعی می کنند مهارت 

کنترل خشم را در خود باال ببرند.« 

کاهش نشاط، افزایش خشونت 
در کشور ما حمل اسلحه توسط افراد عادی ممنوع 
است، اما در مورد حمل سالح سرد به همان میزان 
سختگیری نمی شود و حتی برخی افراد با توجه به 
احساس عدم امنیت با خود سالح سرد حمل می کنند. 
رئیس بخش معاینات  سازمان پزشکی قانونی با بیان 
اینکه برخی افراد ممکن است به دلیل احساس عدم 
امنیت و برای دفاع از خودشان چاقو، چوب و میله 
در ماشین با خود حمل می کنند، بیان می کند: »نظارتی 
بر حمل این سالح ها از سوی پلیس وجود ندارد، 
در صورتی که جرم است، ولی بین مردم عادی شده 
است.« عامل مهم دیگری که این مقام مسوول جزو 
علل رفتارهای خشونت آمیز ذکر می کند، پایین آمدن 
نشاط در جامعه است: »وقتی افراد جامعه خوشحال 
و شاد نیستند، میزان خشونت و پرخاشگری زیاد 
کتک کاری  و  دعوا  دنبال  که  آدمی  چون  می شود 
ناراحت است.  است، خلق وخوی شادی ندارد و 
همچنین در جامعه ما مردم مثل آب خوردن به هم 
فحش می دهند، در حالی که در بسیاری از کشورها 
حتی تند صحبت کردن و فریاد زدن می تواند باعث 
شکایت افراد شود. فرد شاکی دادخواست می دهد 
آرامش  از  و  شده ام  روانی  کسالت  دچار  من  که 
زندگی ام دور شده ام. در حالی که در اینجا مردم 
و  کردیم  عادت  هم  ما  و  می گویند  ناسزا  راحت 

نمی توانیم شکایت کنیم.« 

تاثیر رسانه ها بر خشونت اجتماعی
دکتر محمدمهدی لبیبی، جامعه شناس در گفت وگو 
با »سالمت« به نقش رسانه ها در این زمینه اشاره 
می کند: »محتوای اصلی بسیاری از سریال ها و فیلم ها، 
خشونت است، در حالی که مبنای فیلم ها و برنامه ها 
باید ایجاد آرامش در جامعه باشد. متاسفانه نمایش 
خشونت به صورت یک قاعده در فیلم ها و سریال ها، 
در  این،  بر  عالوه  شود.  اصالح  باید  که  درآمده 
چند سال اخیر افراد زیادی هستند که به بازی  های 
رایانه ای عالقه مند شده اند و متاسفانه این بازی  ها پر 
از خشونت است.« به گفته این جامعه شناس، مبنای 
بازی  های رایانه ای زد و خورد است و بسیاری از 
افراد به این بازی ها معتاد می شوند و بیرون نیز این 
رفتارها را انجام می دهند. وی برای ریشه یابی نزاع در 
جامعه ما به یک اصل جامعه شناسی اشاره می کند که 
می گویند ظاهر هر پدیده اجتماعی یک الیه پنهان و 
ریشه هایی هم دارد: »معضلی مثل بیکاری، اعتیاد، فقر 
و مشکالت اقتصادی که در حال حاضر با آن مواجه 
هستیم، خودش زمینه ساز آسیب های دیگر است. 
اگر خودش را در خانواده نشان دهد، منجر به طالق 
رسمی یا طالق عاطفی می شود. گاهی هم بیرون از 
خانه نمود پیدا می کند. مردم سر یک مساله کوچک 
دعوا می کنند.« دکتر لبیبی با تاکید بر اینکه آستانه 
تحمل مردم ما پایین آمده، می گوید: »اگر می خواهیم 
نزاع از بین برود، باید برخورد با متخلفان را جدی 
بگیریم و افرادی که از قدرت بدنی شان این گونه 
استفاده می  کنند، حتما باید مجازات شوند. راه دوم 
اینکه فرهنگ سازی کنیم، به گونه ای که در مدرسه 
و دانشگاه به گونه ای آموزش دهیم که هر کس در 
برخورد با طرف مقابل، مقابله به مثل کند، نشانه 
قدرت نیست، بلکه صبوری نشانه قدرت است و 
باید تحسین شود. درحقیقت، مهارت کنترل خشم، 
صبوری و مدارا به یک ارزش تبدیل شود، نه اینکه 

دعوا و درگیری را زرنگی بدانیم.«

زمانی که فرهنگ رانندگی 
درستی نداشته باشیم، 
با همشهری، همکالسی و 
خانواده روابط درستی نداریم 
و هرقدر خدمات درمانی 
را توسعه دهیم، بازهم نمی توانیم جلوی 
مصدومیت های ناشی از نزاع و حوادث 
ترافیکی را بگیریم و فقط فرهنگمان است 
که باید ارتقا یابد

 مهدیه 
آقازمانی

درصد سال 1395سال 1396 
رشد جمعمردزنجمعمردزناستان

1/3-34539587130403331988513216آذربایجان شرقي

2233725594882291679390844/4آذربایجان غربي

15/5-104929373986107236434715اردبیل

5/9-442798771430451181007615194اصفهان

6/2-297247267698285753468203البرز

10/3-35177511263129431255 ایالم

23/4-395951134647112861757بوشهر

7/4-121592120333362124742355636030تهران

90022493149762220529676/1چهارمحال و بختیاري

11/8-48472412085118581369خراسان جنوبي

689311890187835535106181615316/3خراسان رضوي

3/9-7791836261583918832722خراسان شمالي

2228555877861924543573595/8خوزستان

1/6-10012413341499924713470زنجان

5641050161458799115782/3سمنان

711255732686212043266422/7سیستان و بلوچستان

358676631124936037326109292/9فارس

1118232334411029231633452/9قزوین

12692458372711772172334911/3قم

0/6-96527843749104427293773کردستان

2/1-278954188207270256828384کرمان

5/8-155839235481169841195817کرمانشاه

57417492323575156921448/3کهکیلویه و بویراحمد

1327313744641341295242934/0گلستان

11/7-226947697038257653937969گیالن

0/7-130033554655114435424686لرستان

2708547781852562526978314/5مازندران

8/9-106622503316105425873641مرکزي

8/5-5601250181068512941979هرمزگان

0/6-141636875103142537075132همدان

11/8-9051659256488120252906یزد

1/2-6400913749020149963200140714203914جمع
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