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تشریحشرایطبازگشاییمدارسدرکشوراززبانحاجیمیرزایی

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه مدارس در همه نقاط کشور از ۱۵ شهریور باز می شوند، 
گفت: »البته اگر در مناطقی با شیوع گسترده کرونا مواجه شویم که آن را وزارت بهداشت اعالم 

می کند، در آن مناطق حضور دانش آموزان منتفی می شود.«
به گزارش سالمت به نقل از  ایسنا، محسن حاجی میرزایی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت بازگشایی مدارس با توجه به شیوع کرونا، اظهار کرد: از 
شنبه ۱۵ شهریور سال تحصیلی آغاز می شود و اصل اول برای ما آموزش حضوری است و هرجا 

فضای کالس و تعداد دانش آموزان به تشخیص مدیر مدرسه و براساس دستورالعمل ابالغی و با 
رعایت فاصله امکان حضور همه دانش آموزان باشد، باید در آن محل حاضر شوند.

وی افزود: »اما در مدارسی که تعداد دانش آموزان زیاد است ناگزیر هستیم که دورکاری کنیم و 
باز دانش آموزان با برنامه ریزی مدارس به دو گروه تقسیم می شوند و بخشی در روزهای زوج و 

بخشی در روزهای فرد به مدرسه می روند.«
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه پروتکل های اعالم شده سختگیرانه است، تاکید کرد: »با همکاری  
وزارت بهداشت تالش می کنیم که سالمت دانش آموزان رعایت شود. زمان هایی که دانش آموزان در 
روزهای زوج یا فرد به مدرسه نمی روند نیز آمورش به صورت مجازی پیگیری می شود و صداوسیما 

در این زمینه دروس تمامی مقاطع را عرضه می کند و در کنارش سامانه شاد هم وجود دارد.«
حاجی میرزایی ادامه داد: »اگر کسی دسترسی به تلویزیون و سامانه شاد را نداشته باشد ما از طریق 
توزیع بسته های خودآموز آموزش را انجام می دهیم و هیچ دانش آموزی از آموزش در سال جدید 
محروم نخواهد بود.« وی با اشاره به وضعیت شیوع کرونا در مناطق قرمز گفت: »وضعیت میان 
تغییر مناطق زرد به قرمز یا سفید به زرد و قرمز بسیار نزدیک است و با توجه به رعایت سالمت 
دانش آموزان سختگیرانه ترین مقررات بهداشتی را در نظر گرفته ایم. البته اگر در مناطقی با شیوع 
گسترده کرونا مواجه شویم که آن را وزارت بهداشت اعالم می کند، در آن مناطق حضور دانش آموزان 

منتفی می شود وگرنه در همه نقاط کشور مدارس از پانزدهم شهریور باز خواهند شد.«

خبــر

با افزایش نگران کننده شیوع 
مجدد کروناویروس جدید در 
جهان شمار مبتالیان به این 
ویروس به بیش از ۲6 میلیون 
نفر رسیده و مرگ بیش از ۸ صد هزار نفر بر اثر 

این بیماری تأیید شده است.
به گزارش هفته نامه سالمت، روند افزایش آمار 
مبتالیان به بیماری کووید-۱9 که تاکنون در ۲۱۳ 
کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد 

و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.

آمریکا با بیش از 6/2 میلیون مبتال همچنان در صدر 
فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱9 قرار 
داشته و بیشترین آمار قربانیان و مبتالیان به این بیماری 
را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر سه 
کشور آمریکا، برزیل و هند به ترتیب در رتبه های اول 
تا سوم، کشورهایی هستند که باالی سه میلیون مبتال 
به کووید-۱9 را در آمارهای رسمی خود گزارش 
کرده اند. همچنین بر اساس داده های رسمی کشورها 
پس از ایاالت متحده آمریکا سه کشور برزیل، هند 
و مکزیک با گذشتن از مرز ۵۰ هزار جان باخته به 
ترتیب باالترین آمار جهانی قربانیان این بیماری را 

به خود اختصاص داده اند.

رکورد جدید آمار مبتالیان روزانه در هند
در میان کشورهایی که سیر شتابانی در میزان ابتال 
به کرونا پیدا کرده اند، هند رکورد جدیدی را ثبت 
کرده و مجموع مبتالیان در این کشور به 3 میلیون 
نفر نزدیک شد. با ثبت 69 هزار و ۸۷۸ مورد جدید 
ابتالی روزانه به بیماری  کووید-۱9 در روز شنبه هفته 
گذشته در هند، شمار مبتالیان این کشور به 2/9۸ 
میلیون نفر رسید. داده های وزارت بهداشت فدرال 
هند نشان می دهد که شمار مرگ ومیرهای ناشی از 
بیماری کووید-۱9 با ثبت 9۴۵ مورد جدید به ۵۵ 

هزار و ۷9۴ مورد افزایش یافته است. 

احتمال وضع قوانین جدید در فرانسه
، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری این کشور تعهد داد 
تا قوانین جدیدی برای مقابله با کرونا در کشورش 
تعیین کند. درحالی که برخی محدودیت های موجود 
توسط مقامات محلی تشدید شده، اما مکرون تمایلی 
به اعمال مجدد اقدامات گسترده ای که در موج اول 
همه گیری کووید-۱9 در این کشور در اوایل سال 
جاری میالدی )ماه های مارس و آوریل( اعمال 

کرده بود، ندارد.
البته مکرون هشدار داده است که خسارت ناشی از 

تکرار این قرنطینه بسیار زیاد خواهد بود و کشور 
باید به مداخالت هدفمند برای کاهش خوشه های 
نوظهور کرونا متکی باشد. رئیس جمهوری فرانسه 
متعهد شد که از رعایت قوانین مشخص برای مقابله 
با ویروس، در شرایطی که اجباری یا اختیاری بودن 
استفاده از ماسک در مکان های مختلف هنوز مشخص 
نیست، پرده برداری کند. البته مسافرانی که از ۱6 
کشور به فرانسه می آیند باید در فرودگاه ها و بنادر 
این کشور تست کرونا دهند و افرادی که تست 
کرونای آنها مثبت شود باید به مدت ۱۴ روز در 

قرنطینه قرار گیرند.
از دیگر نقاط اروپا هم خبرهای خوشی به نمی رسد. 
به تازگی یک مقام سوئیسی هم اعالم کرد که این کشور 
باید محدودیت هایی را برای مهار مجدد ویروس 
کرونا به دلیل افزایش اخیر موارد ابتال اعمال کند.

مارتین آکرمان، رئیس جدید کارگروه ویروس کرونا 
در سوئیس تأکید کرد: »برای اینکه در آینده نیاز 
به اقدامات سخت گیرانه تر نباشد باید از هم اکنون 
محدودیت هایی را اجرایی کرد.« وی تأکید کرد: 
»سوئیس در آستانه افزایش چشمگیر در موارد ابتال 

به کووید-۱9 قرار دارد.«
رئیس جدید کارگروه ویروس کرونا در سوئیس 
همچنین خواستار اجباری شدن استفاده از ماسک در 

فضاهای بسته شد. در حال حاضر استفاده از ماسک 
تنها در وسایل نقلیه عمومی و برخی تجمع های 

سیاسی اجباری است.
میانگین شمار مبتالیان به ویروس کرونا در سوئیس 
این روزها به 2۰۰ مورد در روز رسیده است درحالی که 
این آمار در ماه ژوئن به طور میانگین 3۵ مورد ابتالی 
جدید در روز بود. سوئیس در ماه مارس )اسفند/ 
فروردین( قرنطینه جزئی را اجرایی کرد و فروشگاه ها، 
کافه ها و رستوران ها بسته شدند. بااین حال تاکنون 
3۵ هزار نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتال 
شده اند و هزار و ۷۰۷ نفر در این کشور ۸/6 میلیون 
نفری جان خود را به خاطر ابتال به کووید-۱9 از 

دست داده اند.

زمزمه  قرنطینه مجدد لندن
همزمان برخی از رسانه های انگلیس اعالم کردند 
که بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور در 
حال تصمیم گیری برای قرنطینه مجدد لندن است. 
روزنامه های ساندی تلگراف و ساندی تایمز نوشتند 
که نخست وزیر دستور داده است در صورت افزایش 
چشمگیر شمار مبتالیان به کووید-۱9 آمادگی های 
الزم ایجاد شود. بااین حال رابرت جنریک، وزیر 
مسکن، اجتماعات و دولت محلی انگلیس اعالم 

کرد که از طرحی برای قرنطینه لندن اطالع ندارد، 
اما این کشور از همه گزینه ها برای مقابله با شیوع 

ویروس کرونا استفاده می کند.
صادق خان، شهردار لندن نیز روز جمعه گذشته در 
توییتی نوشت: »همه ما هنوز با تهدید کووید-۱9 
زندگی می کنیم. بسیار مهم است که همه توصیه های 
بهداشتی را برای جلوگیری از افزایش موارد ابتال 
لندن  پیگیری کنیم و محدودیت های جدید در 

اعمال شود.«

محدودیت های سفر به برخی از 
مناطق اروپا

از سوی دیگر برخی کشورهای اروپایی برای اینکه 
افزایش شمار مبتالیان کووید-۱9 به کشور آنها 
سرایت نکند، محدودیت های ترددی به کشورهای 
اروپایی دارای آمار باالی کرونا اعمال کرده اند. بلژیک 
روز شنبه فهرست کشورهایی که سفر توریستی به 
آنها در محدوده اروپا ممنوع است به روز و گسترده تر 
کرد. در این فهرست سفر به برخی از شهرها در 
اسپانیا مانند بارسلون، یا ژنو در سوئیس و برخی 

نقاط در فرانسه ممنوع است.
برخی از کشورهای اروپایی محدودیت های سفر 
به این کشور وضع کرده اند یا به شهروندان خود 

هشدار داده اند که به مناطق آلوده اسپانیا سفر نکنند 
و اگر سفر کردند باید قرنطینه شوند. انگلیس، آلمان، 
فرانسه، ایرلند، نروژ، هلند، دانمارک، اتریش، فنالند 
و لهستان ازجمله این کشورهای اروپایی هستند و 
این موضوع آسیب جدی به صنعت گردشگری 

اسپانیا وارد کرده است.
جدیدترین خبرهای کرونایی از آلمان هم حاکی از 
آن است که بعد از برگزاری اعتراضات گسترده علیه 
محدودیت های کرونایی در برلین ینز اشپاهن، وزیر 
بهداشت این کشور انتقاد شدیدی به نحوه برگزاری 
این اعتراضات وارد کرده و گفته است: »اعتراضات 
در دوران بحران کرونا باید امکان پذیر باشد، اما نه 
اینگونه.« در اعتراضات در برلین بر اساس اطالعات 
پلیس حدود 2۰ هزار نفر شرکت کردند که تعداد 
زیادی از آنها قواعد فاصله گذاری و استفاده اجباری 

از ماسک را رعایت نکردند.
آلمان روز شنبه هفته گذشته شاهد بیشترین موارد 
جدید ابتال در ۴ ماه اخیر بود. از زمان شیوع ویروس 
کرونا در این کشور، بیش از 232 هزار مورد ابتال در 
آلمان گزارش شده است، اما شیوع ویروس از ماه 
پیش در آلمان شدت گرفته و عمده آن به ازسرگیری 
فعالیت های اجتماعی و سفر ارتباط داده شده است.

شیوع مجدد کرونا در کره جنوبی
در کشورهای آسیایی هم که وضعیت قدری بهبود 
یافته بود، روند ابتالی مجدد نگرانی هایی را به 
وجود آورده است. برای مثال کشور کره جنوبی 
که با اجرای تمهیدات سخت گیرانه  تاکنون موفق به 
کنترل شیوع ویروس کرونا شده بود، روز پنجشنبه 
هفته گذشته با شناسایی ۵۸ مورد جدید، اقدام به 

تعطیلی صدها مدرسه ای کرد که تنها چند روز از 
بازگشایی شان می  گذشت. موارد جدید ابتال همگی در 
سئول، پایتخت و مرتبط با یک انبار شرکت تجارت 

الکترونیکی در منطقه بوچئون است.
تعداد مبتالیان به بیماری کووید-۱9 در کره جنوبی 
تاکنون کمی بیشتر از ۱۱ هزار نفر گزارش شده است 
و تاکنون 269 نفر نیز در این کشور جانشان را بر 
اثر این بیماری از دست داده اند. البته آمار مبتالیان 
و جان باختگان در کره جنوبی نشان می دهد که این 
کشور تاکنون به طورکلی در مدیریت شیوع جهانی 

ویروس کرونا موفق عمل کرده است.

نگرانی از شیوع مجدد کرونا در ایران 
بعد از تعطیالت

در کشورمان هم شرایط همچون دیگر نقاط جهان 
شکننده است و بعد از گذشت چند روز از تعطیالت 
احتمال شیوع مجدد کرونا همگان را نگران کرده 
است. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا 
در کالنشهر تهران با اشاره به رشد ۱۰ درصدی 
سفرهای شهروندان تهرانی در تعطیالت ماه محرم 
نسبت به سال قبل، می گوید: »باالترین میزان سفرها 
در استان تهران رخ داده است که تأثیر آن بر آمار 
ابتال و فوت ناشی از کرونا را طی روزهای آتی 

شاهد خواهیم بود.«
به  توجه  با  می کنیم  »پیش بینی  می افزاید:  وی 
جریانات اخیر به ویژه مسافرت های پرتراکم در 
تهران و شهرهای دیگر زودتر از فصل پاییز شرایط 
متفاوتی را تجربه کنیم. این موضوع به دلیل شکنندگی 
اوضاع با توجه به ماهیت استان تهران رخ می دهد.«
وی با اشاره به اینکه باالترین میزان ترددها در سفرهایی 
که طی چهار روز اخیر در کشور رخ داد مربوط 
به استان تهران بوده است، تصریح کرد: »میزان این 
سفرها حتی در مقایسه با سال قبل نیز بسیار بیشتر 
بوده، درواقع شاهد رشد ۱۰ درصدی سفرها در 

این ایام نسبت به سال قبل بودیم.«
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران درباره اینکه 
از چه زمانی تأثیر این سفرها بر آمار ابتال و مرگ ومیر 
کرونا را مشاهده خواهیم کرد، تأکید می کند: »تغییر 
آمار مبتالیان که منجر به فوت شود حدود ۴ تا 6 
هفته بعد مشخص خواهد شد، اما در مورد بیماران 
سرپایی بین ۵ تا ۱۴ روز بعد از تماس اولیه با فرد 
ناقل کرونا، عالئم بیماری مشاهده می شود و افزایش 
بیماران بستری را نیز بین دو تا 3 هفته دیگر ممکن 
است مشاهده کنیم.« به هرحال باید منتظر ماند و 
دید که در هفته ها و ماه های آتی جهان چه وضعیتی 

پیدا خواهد کرد.
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خوانندگان  از  پزشکی  ن.نظری،  دکتر  قبل،  چندی 
»سالمت«، ویدئویی برایم فرستاد که خود از یکی از 
مطب های طبیعی! تهیه کرده بود. برای طرح بهتر موضوع 
بی کم و کاست از روی فیلم ضبط شده ارسالی برایتان 
نقل می کنم. تهران در تقاطع خیابان انقالب و... در زیرزمین ساختمانی 
۷۰ ساله که باالی آن آش و هلیم می فروشند، بساطی پهن است. چند پله 
پایین تر، در زیرزمین آن ساختمان فضایی است با آب نما و قفسه های پر 
ازگیاهان و محصوالت مختلف و چند تخت که با پرده نیمه بسته ای قرار 
بوده فضای خصوصی را برای معاینه فراهم کند. معلوم است زیرزمین با 

صرف هزینه و دقت آراسته شده است.
تصویر به قفسه ها نزدیک می شود. انواع و اقسام دمنوش ها و علف ها و گیاهان 
در بسته بندی هایی مرتب دراختیار مراجعان قرار می گیرد. دوای هر دردی 
را بخواهید در این قفسه ها پیدا می کنید؛ از درمان چربی خون و فشارخون و 
درد استخوان بگیرید تا صرع و کم خونی و حتی سرطان و ام اس و کرونا.

به دیوارها و گواهی ها نگاه می کنیم. پروانه پزشکی با اسم یک  پزشک خانم 
بر دیوار بود که حضور نداشت ولی از دو نفرآقایی که در انجا مشغول 

طبابت بودند، مدرکی بر دیوارمحل دیده نمی شد. 
دوربین گشتی در دور و بر زیرزمین می زند و به یکی از تخت ها که 

مخده ای کنار آن گذاشته اند، نزدیک می شود.
بیمار یا مراجع، مردی حدود ۵۰ سال، روی تخت نشسته و پاهایش را در 
آب زرد رنگی که دو رشته سیم سیاه در آن شناور است، قرار داده. پزشک 
دیگر درآن  سوی مطب بیمارش را رها می کند تا به کمک فیلمبردار بیاید 
و جهت اطالع درباره وضعیت آن آقا اطالعاتی می دهد. ظاهرا مردی که 
پاهای لختش را در آب زرد رنگ فرو برده، جانباز شیمیایی است که به 
گفته همین پزشک در آن زیرزمین عجیب و غریب، مردی با ماسک آویزان 

در کنار گوش، به کمک این ترفند قرار است از شر تمام سموم شیمیایی که 
در این سی و چند سال به کبد وصفرا و عضالتش چسبیده و هیچ پزشکی 
توجهی نکرده، خالص شود. ادعا می کند، این آب لگن آلوده سموم بوده و 
بعد از آنکه سموم از کف پا بیرون آمد، رنگ  و روی او روشن خواهد شد.
 از همان آقای ماسک آویزان که به نظر می رسد مدیریت آن مجموعه را 
بر عهده دارد، شغلش را می پرسیم، در جواب سوال اینکه شما پزشک 
هستید؟ می گوید: »من پزشک طبیعی هستم والبته در ایران پزشک طبیعی 

نمی شناسند و با سه دانشگاه جهت تدریس قرار داد دارد.«
دکتر یا مدیر که نقش بازاریاب را هم ایفا می کند و خطاب به دوربین 
توضیح می دهد که: »ما اینجا را طوری طراحی کرده ایم که نه ویروس 

کرونا و نه ویروس های آینده نمی توانند دوام بیاورند.«
سوال: »یعنی اینجا کرونا وجود ندارد؟« جواب: »خیر، هیچ کرونایی نیست 
چون همه ماهی ها اینجا توی آب زنده اند. از این ماهی ها معلوم است که 
کرونایی نمی تواند در این زیرزمین زنده بماند.« و در ادامه توضیح می دهد، هاگ  
و تخم گیاهان که تاکنون رشد نمی کردند در این حوضچه رشد کرده اند و 
سنگ های نمک دورتادور چیده شده اند و بخار آب در ان محل دیده می شود.
آیاعملکرد نادرست پزشکان در رونق این نوع اقدامات غیرپزشکی موثر است؟
دکتر نادر نظری در ادامه می گوید: وقتی از پزشکی که به این محل مراجعه 
کرده بود سوال کردم که چرا مردم رو به این نوع مکان های ضد سالمت رو 
می آورند، در توضیح می گوید: یکی از علت های این مراجعات به مطب هایی 
مانند این، عالوه بر گرانی و پیچیدگی درمان های علمی امروزی، سبک و 
سیاق رفتار و اخالق بعضی پزشکانی است که تعدادشان هم کم نیستند. از 
بی اعتنایی به آنچه بیمار می گوید تا معاینه سریع و سرسری و توضیحاتی که 
در زمانی فشرده به بیمار داده می شود و درمان طوری ارائه می شود که مجالی 
برای پرسش برای بیمار باقی نمی ماند؛ بماند اینکه تجاری شدن پزشکی و 

هدف درامدزایی از اقدامات پزشکی که متاسفانه این روزها در تمام جهان 
بسیار دیده می شود، مردم را نسبت به این اقدامات و آزمایش های غربالگری 
بی اعتماد کرده. او نتیجه می گیرد، در این میان چه انتظاری از مردم بی اطالع 
می شود داشت که در این سرداب های زیرزمینی به اسم طب اسالمی و 
سنتی و ایرانی و جالینوسی و... وقتی روی خوش ببینند و ظاهری همچون 
حرمسرا و کافی شاپ، گول نخورند از کوتاهی های ما پزشکان؟ از ماست 
که بر ماست. متاسفم و شرمنده و در آخر می گوید: »در آخر بیاییم برای 
این عزیزترین و با ارزش ترین داشته و نعمت خویش که جان و روح و 
سالمتی است بیشتر بیندیشیم و برای هر حرفی و تبلیغی کلمه چرا را در 
ذهن بیاوریم که چرا ماشین خویش را به بهترین و اخرین قطعات یدکی 
و مکانیک متخصص می سپاریم ولی جسم و جانمان را به افکار حکمای 

هزاران سال پیش که توانمندی فعلی علم را نداشتند می سپاریم؟«

چرا این دکانها هر روز رونق می گیرد؟
بشر از زمانی که خود را شناخته برای حل مسائل پیرامون خود به دنبال 

راه های ساده ای بوده که امیدوارانه دنیای بهتری را برایش تصویر کرده اند.
 تا همین امروز این باورها پا بر جا بوده اند، هرچند پیشرفت علم این باورها 
را از صحنه رسمی مداوا عقب رانده و امروز قرائت قالب از پزشکی با وجود 
همه کاستی ها همان است که از آکادمی ها و دانشگاه ها و آزمایشگاه ها بیرون 
آمده، اما هنوز باورهای ساده دالنه یا ساده لوحانه برای درمان جریان قابل 
توجهی را به خود اختصاص می دهد. در یک روستا، مردم برای درمان به 
یک درخت نوارهای باریک پارچه ای می بندند و در سوی دیگر دنیا، استیو 
جابز، یکی از خالق ترین فناوران جهان، به رغم هشدارهای مکرر پزشکان، 
آنقدر به درمان های تکمیلی ادامه می دهد تا سرطان به زندگی اش خاتمه دهد.

نوح حراری، اندیشمندی که کتاب هایش به فارسی هم ترجمه شده، عقیده 
دارد، انسان ها همیشه به دنبال جواب های ساده برای حل مشکالت زندگی شان 
هستند و به همین دلیل سریع جذب جواب های غیرعلمی می شوند که 
می توانند جهان را ساده برای آنها توضیح دهد و راه حل های ساده پیش 

پای آنها بگذارند، حتی اگر این راه حل ها گره ای از زندگی آنها باز نکند.
امروز هم هرچند علم توانسته تا اندازه زیادی راه های ساده و ساده لوحانه 
و در بسیاری مواقع فریبکارانه را عقب براند، اما هنوز امید به معجزه ها 

سر جای خودش باقی است.
دکتر محمدرضا سرگلزایی، روان پزشک، در مصاحبه اختصاصی با سالمت 
دراین باره می گوید: »اگر بخواهید درباره تاثیر دوران بارداری بر شخصیت 
افراد بحث کنید، طرف شما باید دستکم اندکی جنین شناسی بداند تا بتواند 
وقتی جواب درست و علمی را می شنود، برایش معنی داشته باشد و بتواند 
آن را درک کند، اما وقتی می گویید متولد آبان، مفهوم ساده و قابل فهمی 
است. می خواهم بگویم درست است که سن ما باال می رود، اما اگر مغزمان 
را به چالش نکشیم، مانند همان کودک فکر خواهیم کردوایشان نتیجه می گیرد: 
»به همین دلیل، میلیون ها انسان بزرگسال و به ظاهر عاقل تمایل دارند 
قصه هایی را دربارۀ جهان و انسان باور کنند که در حد قصه آوردن بچه ها 
توسط لک لک هاست! به همان اندازه بدون شواهد و پشتوانه علمی و 
استدالل منطقی، اما برای انسان ها راحت تر است تا جواب سر راست و 

ساده را هرچند کودکانه و غیرواقعی باور کنند.«
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