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سالمت در ایران

شماره ششصدوسیوهفت پنجشنبه شش مهر نودوشش

هشدار
دکتر موید علویان ،رئیس شبکه هپاتیت ایران ،هشدار داد:

خطر انتقال هپاتیت از طریق قمهزنی!

رئیس شبکه هپاتیت ایران هشدار داد« :به طور قطع قمهزنی موجب انتقال بیماری هپاتیت میشود و مواردی از انتقال این بیماری از این
طریق در شهرهای مختلف ایران و سایر کشورهای اسالمی هر سال گزارش میشود ».سیدموید علویان ،مشاور سالمت خون سازمان
انتقال خون ایران در این زمینه ،گفت« :با وجود اینکه بسیاری از علمای شیعه قمهزنی را نهی کردهاند ،هنوز در برخی نقاط دنیا و از
جمله در برخی شهرهای ایران قمهزنی ،بهخصوص در ایام سوگواری و شهادت حضرت امام حسین(ع) افرادی اقدام به قمهزنی میکنند
و بارها مواردی از انتقال و ابتال به بیماری هپاتیت  Bو هپاتیت  Cحتی در شکل حاد آن در این افراد مشاهده شده است ».وی افزود« :من
با انگیزههای دلی افرادی که اقدام به قمهزنی میکنند ،کاری ندارم ،اما بهعنوان یک پزشک فوقتخصص که بارها با موارد انتقال بیماری
هپاتیت بین افرادی که قمهزنی کردهاند ،برخورد کردهام ،نسبت به انتقال این بیماری از طریق قمهزنی هشدار میدهم».

یادداشت مهمان

گزارش «سالمت» از آمار و ارقام خشونت در گوشهوکنار ایران

نذر خون را به تاسوعا و عاشورا
موکول نکنید

همه ساله با فرارسیدن ماه محرم
مردم کشورمان با توجه به اعتقادات
مذهبیشان در روزهای تاسوعا و
عاشورای حسینی برای اهدای
دکتر بشیر خون به مراکز انتقال خون مراجعه
حاجیبیگی
میکنند .خواهش ما این است که
مدیر کل روابط
عمومی سازمان در راستای تکریم ارباب رجوع و
انتقال خون
حفظ کیفیت در کار اهدای خون،
ایران
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 اهداکنندگان خون
باشند .باید توجه کرد که در مراکز انتقال خون کیفیت
نباید فدای کمیت شود.
همانطور 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 رسیدهایم ،به
طوری که در سال  ۱۳۹۵نزدیک به  2/5میلیون نفر به
مراکز انتقال خون کشور برای اهدای خون مراجعه
کردهاند که از این تعداد  2میلیون و  ۱۰۰هزار نفر
موفق به اهدای خون شدهاند.
همچنین در سال گذشته نزدیک به  3میلیون و ۶۰۰
هزار واحد خون و فراوردههای خونی مانند پالسما،
پالکت و گلبول قرمز فشردهشده در مراکز درمانی و
بیمارستانهای کشور توزیع شده است.
با توجه به نیاز مبرم بیمارستانهای کشور به پالکت
برای مصرف بیماران مبتال به سرطان و بیماریهای
خونریزیدهنده ارثی ،در روزهای محرم به جای
اهدای خون کامل ،از مردم درخواست داریم،
پالکتشان را به روش پالکت فرزیس اهدا کنند .بر
این اساس مردم هنگام مراجعه به مراکز اهدای خون
فقط پالکت خود را اهدا میکنند و بقیه اجزای خون
مانند گلبولهای سفید و قرمز به خونشان بازمیگردد.
مصرف پالكت در جوامع انساني به داليل متعددي در
حال افزايش است .مصرف داروهاي مشتق از پالسما
به دليل شناسايي بيشتر افراد مبتال به نقص ايمني يا
نواقص اكتسابي يا ارثي ايمني در حال فزوني است.
ما در سازمان انتقال خون متعهد شدهايم با پشتوانه
اهداكنندگان عزيز خون گلبول قرمز متراكم تازه با
عمر كمتر از ١٠روز را در اختيار عزيزان تاالسمي قرار
دهيم تا افزايش گرانباري آهن را در آنها به حداقل
ممكن برسانيم.
اينها يعني مراجعه همه روزه و مداوم اهداكنندگان به
مراكز انتقال خون در سرما و يخبندان ،گرما ،تعطيالت،
خانهتكاني نوروز و استقبال از بهار و گرفتاريها و
روزمرگيهاي جامعه و ...و چه بهتر از نذر و ايجاد
تعهد در عاشقان امامحسين (ع) در ايام محرم و صفر
براي كاشتن بذر اميد و لبخند بر لب بيماران عزيز و
چه نذري باشكوهي از عاشورا تا اربعين براي ايثار
هديه زندگي براي تداوم زندگي.
سن اهدای خون در کشور ما بین  ۱۸تا  ۶۰سال است
و همه افراد که در این بازه سنی قرار دارند در صورتی
که سالم باشند ،میتوانند 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 میخواهیم 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
 5تا  6برابر نسبت به روزهای معمولی افزایش مییابد.
حال با توجه به اهمیت کیفیت خونهای اهدایی
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 خونهای اهدایی
به همکاران ما کمک کنند و نذر خون خود را طی
روزهای ماه محرم و صفر انجام دهند و مراجعاتشان
را تنها به روزهای تاسوعا و عاشورا منحصر نکنند.
با توجه به برنامه نذر خون در محرم سال گذشته در
برنامه نوبتدهی نذر خون در سال  ،۹۵استانهای
اردبیل ،آذربایجان غربی ،مازندران ،آذربایجان
شرقی ،اصفهان و قزوین از استانهای پیشرو بودهاند.
همچنین در استانهای گیالن ،کهگیلویه و بویراحمد،
قزوین و گلستان رشد صددرصدی اهدای خون را در
روزهای تاسوعا و عاشورای محرم سال  ۹۵گزارش
شده است.

رئیس شبکه هپاتیت کشور ادامه داد« :مهمترین علت انتقال بیماری هپاتیت بر اثر قمهزنی ،استفاده مشترک از قمه بین عزاداران است،
بهخصوص اینکه قمهزنی معموال در محیطهای شلوغ و غیربهداشتی و در اماکنی که تجمع انسانی وجود دارد ،انجام
میشود و فرایند قمهزنی و پاشیدن خون به اطراف نیز میتواند باعث انتقال بیماری هپاتیت به اطرافیان شود و
حتی افرادی که قمه نمیزنند و در نزدیکی فرد قمهزن هستند نیز در معرض خطر قرار دارند ».استاد دانشگاه
علوم پزشکی بقیها(...عج) گفت« :توصیه اکید ما به مردم این است که برای حفظ سالمت خود و اطرافیان و
پیشگیری از انتقال بیماری هپاتیت  Bو  Cدر جامعه از قمهزنی خودداری کنند تا جامعه سالمتری داشته باشیم».
علویان تصریح کرد« :پیشنهاد من این است برای افرادی که به قمهزنی اقدام میکنند ،پرونده ویژه سالمت
تشکیل و قمهزنی بهعنوان یک سابقه منفی در پرونده پزشکی آنها درج شود و سازمان انتقال خون نیز این
افراد را برای اهدای خون قبول نکند».

چرا خشنتر شدهایم؟
تصور کنید صبح زود از منزل
بیرون میآیید تا سر ساعت در
مهدیه
آقازمانی
محل کارتان حاضر باشید .ماشین
را روشن و به سمت محل کارتان
حرکت میکنید .ناگهان یک ماشین با سرعت زیاد
جلوی شما میپیچید و عالوه بر اینکه نزدیک است به
شما آسیب بزند ،ترافیک هم ایجاد میشود .خونتان
به جوش میآید و با عالمت دست به او اشاره
میکنید که «چی کار میکنی؟» او هم با عالمت
دست اشاره میکند که «چیه؟ چی میگی؟» این
عصبانیت شما را دوچندان میکند که راننده عالوه
بر اینکه درست رانندگی نکرده ،تازه طلبکار هم
است وحاال به سمت ماشینش میروید و درگیری
لفظی شروع میشود! قضیه میتواند بغرنجتر هم
بشود؛ از ماشین پیاده میشوید تا حقش را کف
دستش بگذارید و دعوا و زد و خورد هم شکل
میگیرد .همین اتفاق ساده چند دقیقهای کل روز
شما را خراب میکند و اگر هر کدام از طرفین
آسیب جسمی دیده باشند ،کار به پلیس و پزشکی
قانونی و دادگاه هم میرسد و عالوه بر آن روز
تا چند ماه درگیر خواهید بود .این اتفاق هر روز
برای تعداد بسیاری از مردم کشورمان میافتد ،فقط
شکل آن و مکانش متفاوت است .از محیط خانه
و دعواهای خانوادگی و فامیلی و زن و شوهری
گرفته تا نزاعهای خیابانی همگی در حالی بیشتر
شده که در آمارهای اورژانس کشور دومین عامل
مرگ و میر در اورژانس ،نزاع و درگیری است.
این آمار تاسفبار عالوه بر اینکه بیان میکند،
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
در اورژانس ،گفت« :بعد از حوادث ترافیکی،
دومین عامل مصدومیت افراد ،نزاعهای شخصی،
صنفی و خانوادگی است و تنها راه پیشگیری از
وقوع چنین حوادثی ،ارتقای فرهنگ است که
رسانهها میتوانند نقش موثری در افزایش سطح
فرهنگ و باال بردن میزان تحمل مردم داشته باشند».
وی تاکید کرد« :مردم میتوانند مشکالتشان را با
یکدیگر از مسیر گفتوگو حل کنند و با یکدیگر
گالویز نشوند تا منجر به مصدومیت نشود ،اما
زمانی که فرهنگ رانندگی درستی نداشته باشیم
و نتوانیم روابط شخصیمان 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 نمیتوانیم جلوی
مصدومیتهای 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 آسیبهای اجتماعی شده است .اگر میزان
نزاع ،حوادث ترافیکی ،جراحتها و معلولیتهای
ناشی از این درگیریها و حوادث ترافیکی نسبت به
سالهای گذشته تغییر کرده یا کاهشیافته که خوب
است و اگر روبه افزایش است ،مشخص میشود
یک جای کار اشکال دارد و الزم است نسبت به
روشهای خود تجدیدنظر کرده و از روشهای
کارآمدتری استفاده کنیم ».به گفته وزیر بهداشت،
طبق گزارش سال گذشته  ۲۷درصد تماسها با
اورژانس به علت نزاع منجر به جرح بوده است.

میل به دعوا بین نوجوانان و جوانان

بیشتر نزاعهایی که منجر به شکایت میشود و
آسیبهای جسمی به دنبال دارد ،پای افراد را
به پزشکی قانونی باز میکند .البته مسووالن این
سازمان ادعا میکنند بیشتر منازعاتی هم که به این
سازمان ارجاع داده میشود ،منازعات خیابانی بوده و
درگیریهای خانوادگیها در وهله دوم است ،اما این
موضوع به این معنی نیست که نزاعهای خانوادگی
کمتر از خیابانی است چون در بسیاری از موارد
خانمی از همسرش کتک میخورد ،ولی شکایت
نمیکند یا کمتر شکایت میکند .آیا در چند سال

سال 1395

سال 1396
زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

درصد
رشد

آذربايجانشرقي

3453

9587

13040

3331

9885

13216

-1/3

آذربايجانغربي

استان

2233

7255

9488

2291

6793

9084

4/4

اردبيل

1049

2937

3986

1072

3643

4715

-15/5

اصفهان

4427

9877

14304

5118

10076

15194

-5/9

البرز

2972

4726

7698

2857

5346

8203

-6/2

ايالم

351

775

1126

312

943

1255

-10/3

بوشهر

395

951

1346

471

1286

1757

-23/4

تهران

12159

21203

33362

12474

23556

36030

-7/4

900

2249

3149

762

2205

2967

6/1

خراسان جنوبي

484

724

1208

511

858

1369

-11/8

چهارمحال و بختياري
خراسان رضوي

6893

11890

18783

5535

10618

16153

16/3

خراسان شمالي

779

1836

2615

839

1883

2722

-3/9

خوزستان

2228

5558

7786

1924

5435

7359

5/8

زنجان

1001

2413

3414

999

2471

3470

-1/6

سمنان

564

1050

1614

587

991

1578

2/3

سيستان و بلوچستان

711

2557

3268

621

2043

2664

22/7

فارس

3586

7663

11249

3603

7326

10929

2/9

قزوين

1118

2323

3441

1029

2316

3345

2/9

قم

1269

2458

3727

1177

2172

3349

11/3

كردستان

965

2784

3749

1044

2729

3773

-0/6

كرمان

2789

5418

8207

2702

5682

8384

-2/1

كرمانشاه

1558

3923

5481

1698

4119

5817

-5/8

كهكيلويه و بويراحمد

574

1749

2323

575

1569

2144

8/3

گلستان

1327

3137

4464

1341

2952

4293

4/0

گيالن

2269

4769

7038

2576

5393

7969

-11/7

لرستان

1300

3355

4655

1144

3542

4686

-0/7

مازندران

2708

5477

8185

2562

5269

7831

4/5

مركزي

1066

2250

3316

1054

2587

3641

-8/9

هرمزگان

560

1250

1810

685

1294

1979

-8/5

همدان

1416

3687

5103

1425

3707

5132

-0/6

يزد

905

1659

2564

881

2025

2906

-11/8

جمع

64009

63200

140714

203914

-1/2

201499 137490

مقایسه آمار نزاعهای سال  95و  4ماه نخست سال  96در شهرستانهای کشور به ترتیب حروف الفبا

اخیر میزان مراجعات بهسازمان پزشکی قانونی به
دلیل نزاع بیشتر شده است؟ دکتر مهدی صابری،
متخصص روانپزشکی و رئیس بخش معاینات
روانپزشکیسازمان پزشکی قانونی در گفتوگو
با «سالمت» در پاسخ به این سوال میگوید« :در
چند سال اخیر همه مراجعات به سازمان پزشکی
قانونی بیشتر شده؛ اعم از اختالفات زناشویی ،تغییر
جنسیت ،ازکارافتادگی و نزاع و درگیری نیز به
نسبت جمعیت بیشتر شده است ».میپرسم آیا بیشتر
افرادی که درگیر میشوند و دعوا میکنند ،مشکالت
روانی دارند؟ وی با تاکید بر اینکه نمیتوان گفت
بیشتر افرادی که نزاع میکنند مشکل روانی داشتند،
میافزاید« :ولی افراد عادی هستند که درونشان
اختالالت خفیف روانی داشتند یا در درگیریهای
شدید که منجر به قتل یا آسیبدیدگیهای شدید
شده ،مشاهده کردیم اختالل روانی جزیی شخصیت
نابهنجار وجود ندارد .عالوه بر این ،میزان خشونت
و نزاع در بیماران روانی شناختهشده که تحت درمان
هستند ،کمتر است ».دکتر صابری در مورد اینکه
بیشتر درگیریها به چه صورت گزارش شده نیز
توضیح میدهد« :درگیریهای درون خانواده بیشتر
به صورت فیزیکی و بدون استفاده از چاقو و سایر
سالحهای سرد بوده ،ولی درگیریهای در جامعه
که آسیبهای جدی به دنبال داشته ،با استفاده از
چاقو و جک ماشین ،میله آهنی و چوبی انجام شده
است ».به گفته رئیس معاینات روانپزشکیسازمان
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 مهارتها ی زندگی و همچنین غرور و هیجانات
کنترلنشده ،دست به رفتارهای خشونتآمیز میزنند،
بهویژه نزاعهای سخت را بین گروه سنی  16تا 30
سال داریم و باالی  30سال میزان درگیری و تنشها
کاهش پیدا میکند.

رابطه دعوا و استرس نانآوری

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 میکند .دکتر صابری در این زمینه
میگوید« :دالیل زیادی برای رفتارهای خشونتآمیز
مردم وجود دارد ،ولی یکی از مهمترین آنها که باعث
شده برخورد ناهنجار و خشن اجتماعی زیاد شود،
گسترش بیرویه جمعیت و بهویژه جمعیت مهاجر
به شهرهاست .شغلهای کاذب و استرس نانآوری
فرد به دنبال افزایش جمعیت مهاجر ایجاد میشود.
تصور کنید فردی خانه و زندگیاش را رها میکند و
به تهران میآید .در اینجا سرعت زندگی باالست و
مشکالت زندگی شهری بیشتر است و در مجموع،
یک شهر شلوغ میزان استرس را در همه افراد باال
میبرد و هر ناکامیای منجر به پرخاشگری میشود».
درواقع ،دکتر صابری تاکید دارد در شهر پرجمعیتی
که تعداد مهاجران هم زیاد است ،هر کسی دیگری را
سد راه خود میداند و حقوق دیگران زیر پا گذاشته
میشود و همین عاملی خواهد بود برای اینکه خشم
و درگیری ایجاد شود .وی حضور مجری قانون
در درگیریها را ضروری ذکر میکند و میافزاید:
«عدم حضور به موقع مجری قانون در شدت یافتن
درگیریها تاثیر دارد و معموال نیروهای پلیس دیر
سر صحنه درگیری میرسند ،بهویژه در منازعات
خیابانی شاهد دیر رسیدن ماموران پلیس هستیم ،در
حالی که نظارت قانون به تناسب افزایش جمعیت
باید زیاد شود».
نکته بعدی که دکتر صابری به آن اشاره میکند،
رسیدگی دیر به دیر قضایی به پرونده نزاعهاست:
«معموال تا پرونده نزاعها به مراجع قضایی برسد،
خیلی زمان میبرد و برخی از این روند سوءاستفاده
میکنند .همچنین تنبیه الزم نیز انجام نمیگیرد .به
طور مثال در برخی کشورها اگر کسی ضربهای به

زمانی که فرهنگ رانندگی
درستی نداشته باشیم،
با همشهری ،همکالسی و
خانواده روابط درستی نداریم
و هرقدر خدمات درمانی
را توسعه دهیم ،بازهم نمیتوانیم جلوی
مصدومیتهای ناشی از نزاع و حوادث
ترافیکی را بگیریم و فقط فرهنگمان است
که باید ارتقا یابد
دیگری بزند و نقطهای از بدن طرف مقابل کبود
شود ،فرد به میزان تعیینشده ،از امکانات اجتماعی
محروم میشود بنابراین افراد سعی میکنند 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 نمیشود و حتی برخی افراد با توجه به
احساس عدم امنیت با خود سالح سرد حمل میکنند.
رئیس بخش معایناتسازمان 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 میکنند ،بیان میکند« :نظارتی
بر حمل این سالحها 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 خشونتآمیز ذکر میکند ،پایین آمدن
نشاط در جامعه است« :وقتی افراد جامعه خوشحال
و شاد نیستند ،میزان خشونت و پرخاشگری زیاد
میشود چون آدمی که دنبال دعوا و کتککاری
است ،خلقوخوی شادی ندارد و ناراحت است.
همچنین در جامعه ما مردم مثل آب خوردن به هم
فحش میدهند ،در حالی که در بسیاری از کشورها
حتی تند صحبت کردن و فریاد زدن میتواند باعث
شکایت افراد شود .فرد شاکی دادخواست میدهد
که من دچار کسالت روانی شدهام و از آرامش
زندگیام دور شدهام .در حالی که در اینجا مردم
راحت ناسزا میگویند و ما هم عادت کردیم و
نمیتوانیم شکایت کنیم».

تاثیر رسانهها بر خشونت اجتماعی

دکتر محمدمهدی لبیبی ،جامعهشناس در گفتوگو
با «سالمت» به نقش رسانهها در این زمینه اشاره
میکند« :محتوای اصلی بسیاری از سریالها و فیلمها،
خشونت است ،در حالی که مبنای فیلمها و برنامهها
باید ایجاد آرامش در جامعه باشد .متاسفانه نمایش
خشونت به صورت یک قاعده در فیلمها و سریالها،
درآمده که باید اصالح شود .عالوه بر این ،در
چند سال اخیر افراد زیادی هستند که به بازیهای
رایانهای عالقهمند شدهاند و متاسفانه این بازیها پر
از خشونت است ».به گفته این جامعهشناس ،مبنای
بازیهای رایانهای زد و خورد است و بسیاری از
افراد به این بازیها معتاد میشوند و بیرون نیز این
رفتارها را انجام میدهند .وی برای ریشهیابی نزاع در
جامعه ما به یک اصل جامعهشناسی اشاره میکند که
میگویند ظاهر هر پدیده اجتماعی یک الیه پنهان و
ریشههایی هم دارد« :معضلی مثل بیکاری ،اعتیاد ،فقر
و مشکالت اقتصادی که در حال حاضر با آن مواجه
هستیم ،خودش زمینهساز آسیبهای دیگر است.
اگر خودش را در خانواده نشان دهد ،منجر به طالق
رسمی یا طالق عاطفی میشود .گاهی هم بیرون از
خانه نمود پیدا میکند .مردم سر یک مساله کوچک
دعوا میکنند ».دکتر لبیبی با تاکید بر اینکه آستانه
تحمل مردم ما پایین آمده ،میگوید« :اگر میخواهیم
نزاع از بین برود ،باید برخورد با متخلفان را جدی
بگیریم و افرادی که از قدرت بدنیشان اینگونه
استفاده میکنند ،حتما باید مجازات شوند .راه دوم
اینکه فرهنگسازی کنیم ،بهگونهای که در مدرسه
و دانشگاه بهگونهای 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».

