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یک توئيت

 ۸۰درصد بهبود یافتگان دوباره پای منقل !
 22سازمان و نهاد در پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با موادمخدر نقش دارند و میلیاردها
تومان هزینه میشود ،با وجود این ،بیش از  80درصد معتادان پس از ترک ،دوباره معتاد
میشوند .اشکال این چرخه چیست؟

وال استریت ژورنـــال دی ــروز نوشت:
با گذشت یکسال از شیوع کرونا ،برخی
سوپرمارکتها همچنان در تال شاند
دریابند با مشتریانی که بدون ماسک
حاضر میشوند یا درست از آن استفاده
نمیکنند ،چگونه برخورد کنند.

اعتیاد اســت .این دورههــا بسیار کوتاه است،
ضمنآنکهدرطولدورهبههیچوجهبهموضوع
مهمرواندرمانیتوجهنمیشود».ابهریتصریح
میکند« :دلیل مهم دیگر ،مشکالتی مانند
بیکاری ،غفلت از کنترل بعد از ترک و همچنین
فقدانحمایتجامعهوخانوادهاستکهمنجربه
اعتیادمجددمیشود».

مصطفی عبدالهی -میلیاردها تومان هزینه
میشود که معتادان از چنگال اعتیاد رهایی
یابند و به زندگی بازگردند اما باید این اعتبارات
را دودشده بدانیم ،وقتی که میشنویم« :بیش
از 80درصد معتادان ،پس از ترک دوباره معتاد
میشوند!».
▪ 80تا 95درصد!

یک عکس

رئیس اداره نظارت بر امور حیاتوحش
محیطزیست استان تهران از مشاهده
گونه جدیدی از پرندگان در تهران برای
اولینبار خبر داد .کرمی با بیان اینکه این
پرنده بهصورت کمیاب در نواحی جنوبی
کشور وجود دارد و بهصورت محلی در
استانهای کرمان و هرمزگان جوجهآوری
میکند ،اظهارکرد« :کورکور بالسیاه»
در فهرست پرندگان حمایتشده ایران
قرار دارد و دارای ارزش حفاظتی است.

رسانه های جهان

تی آر تی :بر اساس
نتایج بهدستآمده،
بانگ خروس بهطور
متوسط  100برابر
صــــدای اره برقی
اســت امــا خــروس و جوجهها از این
صدایبلندآسیبنمیبینند؛محققان
کشف کردند که نیمی از پرده گوش
طیور ،از بافت نرمی ساخته شده است
که صداهایی را که به گوش وارد می
شود ،تعدیل میکند .این محققان،
همچنین دریافتند که وقتی خروس
سرش را به عقب متمایل میکند تا
مادهای   کانال گوش او
آواز بخواندّ ،
را میپوشاند و به عنوان یک مانع در
گوش عمل میکند.
اسپوتنیک:غنا نیز
بـــه عـــنـــوان ســـی و
یکمین کشور جهان
و پنجمین کــشــور
قاره آفریقا ،واکسن
روسی کرونا «اسپوتنیک وی» را تأیید
وثبتکرد.

کرونا

هشدار به کم سن و سالها

 ۲کودک خوزستانی با کرونای
انگلیسی جان باختند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
گفت :د و کودک خوزستانی بر اثر ابتال به کرونای
جهشیافته انگلیسی جان باختند    .فرهاد ابول
نژادیان دیروز با بیان اینکه کودکی یکساله
و یک کودک  9ساله در این استانبه دلیل ابتال
به کرونای انگلیسی جانشان را از دست دادند،
اظهار کــرد :برخالف روزهــای قبل که ویروس
جهشیافته انگلیسی بیشتر در گروههای سنی
باال رخ میداد ،در پیک اخیر کودکان و جوانان
نیز قربانی این ویروس میشوند.

درباره میزان بازگشت به اعتیاد معتادان پس از
ترک  ،آمارهای مختلفی وجود دارد .تازهترین
اظهارنظر دراینباره ،صحبتهای روز گذشته
سردار «اسکندر مومنی» دبیرکل ستاد مبارزه
با موادمخدر است که گفت« :متاسفانه مانایی
و پایداری در درمــان پایین است و بیش از ۸۰
درصد معتادانی که درمان میشوند ،دوباره به
چرخهاعتیادبرمیگردند».آمارباالتراینآسیب
را هم «انوشیران محسنیبندپی» رئیسوقت
سازمانبهزیستیکشوردرسال 94اعالمکرده
و گفته بود« :حدود 90درصد بهبودیافتگان در
حالت خوشبینانه به چرخه مصرف بازگشته،
درحالیکهدرهیچکجایدنیاآماربهاینشدت
نیست».قبلازآنهمآماردیگریبهنقلاز«فرید
براتیسده» مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد
سازمانبهزیستیاعالمشدهبودکهازبازگشت
به اعتیاد 90تا 95درصد معتادان ،پس از ترک
حکایتداشت.
▪خروجی  28پــژوهــش :عوامل محیطی
مهمترینعلتبازگشتبهاعتیاداست

بررسی نتایج یک پژوهش در ایــن زمینه هم
قابلتوجه است .این پژوهش که به بررسی 28
پژوهش قبلی در کشور طی  8سال پرداخته
اســت ،نشان میدهد در بازگشت به اعتیاد
معتادان ،عوامل محیطی تاثیر بیشتری نسبت
بهعواملفردیدارد.مهمتریننتایجاینپژوهش
بهاینشرحاست:
* مجموعهای از عوامل فــردی ،خانوادگی،
اجتماعی،فرهنگیواقتصادیباعثرویآوردن
مجددبهاعتیادمیشود.
*دربینعواملفردی،مهمترینعلت«وسوسه»
است و در بین عوامل محیطی ،گزینه «توانایی
تهیه مواد» یکی از علتهای اصلی بازگشت به
اعتیاداست.

▪اقداماتسلیقهای 22سازمانونهاد

* فضای خانواده ،محیط کار ،شیوه زندگی و
همچنین پیوستن فرد به گروه دوستان سابق،
درمصرفمجددموادموثراست.
* بیشترین ریزش درمان در ششماه اول بوده
استوبیشاز 60درصدافراددراینمدتدچار
بازگشتبهاعتیادشدهاند.
* عدم حمایت اجتماعی که منشأ آن خانواده،
دوستان و جامعه است ،باعث کاهش مقاومت
فرد در مقابل استرسهای محیطی و مصرف
دوبارهموادمیشود.
▪پیشنهادهایپژوهش

در این پژوهش پیشنهادهایی هم برای حل این
مشکلارائهشدهاست:
*تقویت فعالیتهای پیشگیری از اعتیاد ،به
دلیلاحتمالباالیبازگشتپسازترک
* ایجاد مراکز مــشــاوره با حضور مــددکــاران
اجتماعیبهخصوصدرششماهاولترکاعتیاد
* ارائه خدمات مشاوره به همه اعضای خانواده
بیمار برای آشناکردن آنها با فرایند درمان و
کاهشسطحمشاجراتوتنشهایخانوادگی
*ایجاداحساسحمایت
* جلوگیری از تــردد فــرد در حــال تــرک ،در
محلهای سابق مصـرف موادمخدر و معاشرت
بادوستانمعتاد
* نظارت دقیقتر نیروی انتظامی و اهالی محل
براماکنتوزیعموادمخدر
*مهاجرتبهشـهردیگردرصورتامکان

*تغییرنگرشجامعهنسبتبهمعتادانترککرده
▪نتایج 40تجربهنظریومیدانی

دکـــــــــتـــــــــر «مـــــجـــــیـــــد
ابـــهـــری» آســی ـبشــنــاس و
متخصص علوم رفتاری در
گفتوگو با خراسان ،چرایی
این«بازگشتسیاه»راتشریح
میکند.دالیلیکهبهگفتهاو،
نتیجه  40سال تجربه نظری و میدانی است .او
میگوید« :بازگشت به اعتیاد یکی از مشکالت
اساسی در زمینه مقابله با اعتیاد و از موانع مهم
در پیشگیری در کشور است» .وی میافزاید:
«اولین دلیل بازگشت به اعتیاد ،ناکافیبودن
دوره درمــان و سمزدایی و رهایی فیزیکی از

نکته تلخی که دکتر ابهری به آن اشاره میکند
این است که 22« :سازمان و نهاد در کشور در
حوزه پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با آن فعالیت
میکنند ،این سازمانها و نهادها با وجود آنکه
میلیاردهاتومانبودجهصرفمیکنند،کارنامه
قابلقبولی ندارند و اعتباراتشان هدر رفته
است .یکی از علتهای اصلیاش هم این است
کهبهدلیلتعدداینسازمانها،سیاستگذاری
و تصمیمگیریها متعدد است و هر کدام طبق
سلیقهخودشانعملمیکنند».
▪امکان کاهش بازگشت ،از  90درصد به
 5درصد

دکتر ابهری یک وعده امیدبخش هم میدهد
که البته تحقق آن نیازمند تعامل همهجانبه
ســازمــانهــا و نــهــادهــای متولی اس ــت« :اگــر
رواندرمانی و مراقبتهای بعد از خروج به طور
کافی صورت بگیرد و در کنار آن برای معتادانی
که ترک میکنند ،اشتغالزایی و کارآفرینی
شود ،قطعا قول میدهم میزان این بازگشت به
 5درصدکاهشخواهدیافت».

درمانی که نباید رها شود
دکــتــر «فــریــد بــراتــی ســـده» مــدیــر کــل دفتر
پیشگیری و درمــان اعتیاد سازمان بهزیستی
هم در گفت و گو با خراسان می گوید« :دلیل
مهم این بازگشت ها به اعتیاد ،ماهیت مزمن
این بیماری است ،همان طور که اگر یک بیمار
دیابتیمصرفدارویشراقطعکندبااوجگیری
بیماری مواجه می شود ،یک معتاد هم همین
شرایطرادارد».ویتصریحمیکند«:بایددرمان
معتادان کامل ،مداوم و منطبق با ویژگی های
شخصیتی اجتماعی هر معتاد باشد و حداقل
یک ســال به طــول بینجامد .عــاوه بر آن باید

بتوانیم خانواده و جامعه را
در روند درمان و پذیرش آن
ها پس از تــرک مشارکت
دهــیــم و بــــرای اشــتــغــال
آن هـــا هـــم بــرنــامــه داشـــتـــه ب ــاش ــی ــم» .وی
مــی گــویــد« :خوشبختانه بــا نــظــارت سازمان
بهزیستی ،این رویکرد در مراکز جامع درمان و
بازتوانی اعتیاد مورد توجه قرار گرفته است تا
در کنار درمان ،برای آموزش ،حمایت و اشتغال
آن ها هم برنامه ریزی شود و معتاد پس از ترک
رهانشود».

پس از واکنشهای شدید به درخواست واکسیناسیون هنرمندان

نظامپزشکیعذرخواهیکرد

مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور ،در
واکنش به حواشی ایجادشده بعد از نامهنگاریاش به رئیس
مرکز اطالعرسانی وزارت بهداشت مبنی بر اولویتدادن
واکسیناسیون هنرمندان و بازیگران ،اعالم کرد :نامهام
صرف ًا برای لحاظشدن زحمات هنرمندان در دوران کرونا
در سند ملی بود و نه فراتر از دیگران.
حسین کرمانپور دیروز در صفحه توئیتر خود نوشت« :شکی
نیست که اولویت واکسیناسیون با کادر درمان است و نامهام
صرف ًا برای لحاظشدن زحمات هنرمندان در دوران کرونا
در سند ملی بود و نه فراتر از دیگران .ظاهر ًا هدف نامه ،به

درستی بیان نشده که متواضعانه عذرخواهم! امیدوارم
با ورود و ساخت سریعتر واکسن برای همه مردم ،خاطر
همگی آرام شود».سه روز قبل حسین کرمانپور مدیرکل
روابط عمومی و امور بینالملل سازمان نظام پزشکی ،در
نامهای به رئیس مرکز روابــط عمومی وزارت بهداشت،
خواستار اختصاص سهمیه الزم بــرای واکسیناسیون
هنرمندان کشور و برنامهسازان هنری شده بود.
▪معتمدآریا :اولویت با مردم است

در پی واکنشها به این درخواست تا دیــروز تعدادی از

عددترسناکجدید
 30درصدکشندگیبیشتر ویروسانگلیسی

سخنگوی ستاد کرونا درباره وضعیت گردش
ویــروس انگلیسی در کشور ،گفت :ویروس
کــرونــای انگلیسی چند خصوصیت دارد؛
اول اینکه قدرت سرایت بسیار باالیی دارد،
دوم اینکه افــراد کمسن و سا لتر بیشتر
عالمتدار میشوند و سوم اینکه هماکنون
الگوی درگیری ریه در این ویروس مقداری
با ویروس اصلی ووهان متفاو ت شده است؛
بهطوریکه  ۳۰درصد میزان کشندگیاش
باالتر رفته است .دکتر علیرضا رئیسی دیروز
گفت :بهطورکلی در اپیدمیها اینگونه
است که ویروسی که قدرت سرایت باالتری
داشته باشد ،به سرعت جایگزین ویروس
قبلی میشود؛ زیرا در یک رقابت با ویروس

قبلی است و بر این اســاس به سرعت رشد
میکند و بقیه جامعه را میگیرد و فرصتی
نمیدهد که ویروس قبلی انتقال یابد .منتها
اگــر بیماریابی در جامعهای قــوی باشد و
اطرافیان بیمار را تست و قرنطینه کنید،
احــتــمــال ســرایــت بــیــمــاری بسیار کاهش
مییابد .رئیسی تاکید کرد :بهطورکلی
از زمــان شناسایی یک ویــروس به شرطی
که کنترل هم نشود ،حــدود سه مــاه طول
میکشد که بتواند جایگزین ویــروس قبلی

هنرمندان نامه نظام پزشکی را نابهجا خواندند و در یکی
از این موارد ،فاطمه معتمد آریا بازیگر مطرح سینما در
متنی کوتاه نوشت«:اینجانب فاطمه معتمدآریا خبر
مربوط به هرگونه فعالیت خود در ارتباط با درخواست
اولویت واکسیناسیون هنرمندان سینما را اکیدا تکذیب
میکنم.
با وجود از دست رفتن بسیاری از هنرمندان تکرارناشدنی
سینما بــه دلــیــل ابــتــا بــه ک ــرون ــا ،اول ــوی ــت را شــروع
واکسیناسیون گسترده و بــدون اتــاف وقت بــرای همه
مردم ایران میدانم».

شود .البته یکسری عوامل مداخلهگر مانند
رعــایــت پــروتــکـلهــا ،اســتــفــاده از ماسک،
واکسیناسیون و ...میتواند سرعت را بسیار
پایین آورد.
وی گفت :بــر اســاس شــواهــدی کــه داریــم،
ویروس قطعا در کشور گردش کرده است،
اما هنوز جایگزین ویروس قبلی نشده است.
کانو نهای ویــروس انگلیسی را در اهــواز،
قزوین و تهران و البرز پیدا کردیم اما محدود
هستند و به صورت کانونهای کوچکاند.

5
گزیده

پارتیبازی واکسنی ،کار دست
وزیر بهداشت آرژانتین داد

به دنبال جنجالها درباره دسترسی زودهنگام
دوس ــت ــان «خــیــنــز گــونــزالــس گــارســیــا» وزیــر
بهداشت آرژانتین به واکسن کرونا ،این وزیر
کابینه از منصب خود استعفا کرد .خبرگزاری
فرانسه گزارش داد ،وزیــر بهداشت آرژانتین
برای پایاندادن به رسوایی تبعیض در این کشور
درخصوص دسترسی به واکسن کرونا ،شامگاه
جمعه به وقت محلی استعفای خود را اعالم کرد.
دلیل استعفای وزیر بهداشت آرژانتین اظهارات
«هوراسیو وربیتسکی» یک خبرنگار باسابقه در
یک برنامه رادیویی بود که در آن گفته بود ،وی
به دلیل دوستی قدیمی خود با وزیر بهداشت،
زودتر از مردم آرژانتین به واکسن کرونا دسترسی
پیدا کرد.

واکسیناسیون جانبازان از هفته
آینده آغاز میشود

رئیس بنیاد شهید و امــور ایــثــارگــران گفت:
جانبازان و ایثارگران از هفته آینده بهتدریج
واکسنکرونادریافتخواهندکرد.سعیداوحدی
گفت :وزارت بهداشت از ابتدا اعالم کرد که کادر
درمان و سپس افراد دارای بیماری زمینهای یعنی
کسانی که آسیب پذیر هستند و ممکن است به
دلیل ابتال به کرونا شرایط خطرناکی داشته
باشند ،در اولویت دریافت واکسن خواهند بود.
رئیس بنیاد شهید افزود :بر همین اساس افراد
مسن ،جانبازان و والدین شهدا که اغلب سن این
عزیزان باالی ۸۰سال است ،در اولویت دوم برای
دریافت واکسن کرونا هستند.

رونمایی از سامان ه پیشبینی سیل
در کشور
رئیس پژوهشگاه هواشناسی از بهرهبرداری
آزمایشیسامانهپیشبینیوهشدارسیلدرکشور
خبر داد و گفت :این سامانه قــادر است حداقل
سه تا چهار روز قبل از زمان رخداد سیل ،وقوع آن
را پیشبینی کند .مهدی رهنما گفت :سازمان
هواشناسی کشور ،بر مبنای وظایف ذاتــی و به
منظور ارتقای کیفیت پشتیبانی و پیشآگاهی
ســیــل ،طــراحــی و توسعه ســامــانــه نــرمافــزاری
پیشبینی و هــشــدار سیل نسل چــهــارم را به
پژوهشگاههواشناسیوعلومجوکشورمحولکرد.
ای ــن ســامــانــه قـــادر اس ــت حــداقــل ســه تــا چهار
روز قبل از زم ــان رخـــداد ســیــل ،امــکــان وقــوع
و مشخصههای سیل آتی را که شامل تمامی
مشخصههای موردنیاز مدیریت و هشدار سیل
است،پیشبینی،بهروزرسانیو تدقیق کند.
وی مــهــمتــریــن مــشــخــصــات خـــروجـــی ایــن
ســامــانــه را کــه تــوســط پــژوهــشــگــاه هواشناسی
و علوم جــو کشور طــراحــی و تولید شــده اســت،
پیشبینی هیدروگراف سیل برای نقاط کنترل
مشخصی از حوضه که بر اســاس آن مکان و زمان
وقوعسیل،دبیحداکثرسیل،حجمسیالب ۵و۱۰
روزه در حوضه را در اختیار قرار میدهد ،برشمرد.
رهنمااضافهکرد:امکانپیشبینیبرفویخبندان
نیزازدیگرقابلیتهایاینسامانهاست.

