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داروهای روان پزشکی اعتیادآور نیستند

چند توصیه  بهداشتی ضدکرونایی برای سنجش سالمت نوآموزان 

روان پزشکی  داروهای  که  این  بیان  با  روان  و  اعصاب  متخصص  یک   
و  آرامش  پزشک  تجویز  در صورت  داروها  کرد:  اظهار  نیستند،  اعتیادآور 

درمان را برای افراد به همراه می آورند.
زخم ها طیف  روان  که  این  به  اشاره  با  عکاشه  گودرز  ایسنا،  گزارش  به 
سطوح  در  می تواند  تروما  گفت:  برمی گیرند،  در  را  اختالالت  از  وسیعی 
باشد.  داشته  بروز  و  ظهور  »برجسته«  و  »شدید«  »متوسط«،  »خفیف«، 
در  را  ماندگاری  و  متعدد  آسیب های  روانی  نظر  از  تروماها  از  برخی 
ترومای  خصوص  در  ادامه  در  روان پزشک  این  می گذارند.  برجای  انسان 

تجربه  یا  مشاهده  داد:  توضیح  فاجعه بار،  زخِم  روان  یا  کاتاستروفیک 
و »تجاوز  افروزی«، »جنگ«  مانند »سیل«، »زلزله«، »آتش  صحنه هایی 

به عنف« و... می توانند ترومای کاتاستروفیک ایجاد کنند.
سندرم  با  فاجعه بار  ترومای  تجربه  از  پس  شخص  هر  داد:  ادامه  وی 

»استرس پس از سانحه« درگیر می شود.
عکاشه با بیان این که استرس پس از سانحه باعث یادآوری مکرر حادثه 
می شود، تصریح کرد: در این شرایط یک حادثه در خواب یا بیداری و در 

نشانه های مرتبط با حادثه مورد یادآوری قرار می گیرند.

به گفته وی، تروما در بعضی موارد پس از وقوع حادثه و گذشت مدت 
»شنیدن  اوقات  برخی  می دهد.  نشان  را  خود  زیان بار  آثار  آن  از  زیادی 

جزییات یک حادثه« می تواند انسان را در معرض آسیب روانی قرار دهد.
وی که در برنامه ای رادیویی صحبت می کرد، افزود: ما زمانی تروما را در 
سطح فاجعه بار ارزیابی می کنیم، که فرد حضور مستقیم در فاجعه داشته 

باشد و بیشترین آسیب را دریافت کند.
روان پزشکی  داروهای  که  این  بیان  با  روان  و  اعصاب  متخصص  این 
اعتیادآور نیستند، اظهار کرد: داروها در شرایط مختلف و با تجویز پزشک 

آرامش و درمان را برای افراد به همراه می آورند.
وی عنوان کرد: هر گاه انسان با تروما درگیر شود و با روش های معمول 
از پس آن برنیایید، ما از طریق درمان دارویی اقدامات مختلفی را پیش 

می گیریم.

 امسال به دلیل شرایط کرونا طرح سنجش سالمت 
جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان از نیمه دوم تیرماه 
پایگاه های  در  بهداشتی  پروتکل های  گرفتن  درنظر  با  و 
بدو ورود  نوآموزان  برای  تا آخر شهریور  و  آغاز  سنجش 
به دبستان ادامه خواهد داشت و سنجش نوآموزان پیش 

دبستانی نیز از اول مهر انجام می شود.
سنجش  ابالغی  دستورالعمل  طبق  ایسنا،  گزارش  به 
اجرای  نوآموزان،  تحصیلی  آمادگی  و  جسمانی  سالمت 
سنجش بر اساس بند ۲ ماده ۳ اساسنامه سازمان آموزش 
نظر  زیر  و  مدیران  هیات  مصوبه  و  استثنایی  پرورش   و 
شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی سنجش، برای تمام 
وارد   ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تحصیلی  سال  در  که  دانش آموزانی 
کالس اول ابتدایی می شوند و همچنین جاماندگان سال 

قبل از نیمه دوم تیر آغاز می شود.
اصل  سنجش،  انجام  برای  الزم  مدارک  جمله  از 
واکسیناسیون  کارت  والدین،  و  آموز  دانش  شناسنامه 
مبلغ  پرداخت  و   ۴ در   ۳ قطعه عکس  تکمیل شده، یک 

۴۰۰ هزار ریال است.
طبق اعالم رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
امسال به دلیل شرایط کرونا این طرح از ۱۵ تیر ماه تا 
انجام  دبستان  به  ورود  بدو  نوآموزان  برای  شهریور  آخر 
خواهد شد و بر اساس این دستور العمل سنجش نوآموزان 
پیش دبستانی از اول مهر انجام خواهد شد. ۱۲۰۰ پایگاه 
سنجش اولیه نوع ب که ۶ نفر را شامل می شود، ۱۱۰۰ 
پایگاه سیار، پایگاه های تخصصی و ۸۰۰ پایگاه پذیرش 

جهش تحصیلی کار سنجش را عهده دار خواهند بود.
 در مجموع بیش از ۲۳۰۰ پایگاه داریم و تمامی استان 
ها پایش الزم برای استقرار پایگاه های سنجش را انجام 
داده اند. نزدیک به ۲۰ هزار نیرو در قالب مسئولین پایگاه 
و کادر خدماتی طرح  مراقبین سالمت  آزماینده ها،  ها، 

سنجش را به انجام خواهند رساند.
ارزیابی های مراقب سالمت شامل قد، وزن، مشکالت 
ارزیابی  دندان،  و  دهان  مو،  پوست،  حرکتی،  جسمی 
در  تحصیلی  آمادگی  ارزیابی  و  شنوایی  ارزیابی  بینایی، 
انجام خواهد شد. در صورت مشکوک  اولیه  پایگاه های 
جهت  تخصصی  پایگاه   ۵۰۰ از  یکی  به  نوآموز  بودن، 

ارزیابی تخصصی ارجاع خواهد شد.
پایگاه های  در  ضدکرونایی  بهداشتی  توصیه های 

سنجش سالمت
سنجش  و  اجرایی  دستورالعمل  در  ایسنا،  گزارش  به 

آمده  نوآموزان  تحصیلی  آمادگی  و  جسمانی  سالمت 
تاکید  کرونا ضمن  بیماری  شیوع  به  توجه  با  که  است 
ملی  ستاد  سوی  از  که  مواردی  تمام  رعایت  لزوم  به 
کرونا اعالم می شود کلیه پایگاه ها، موارد زیر نیز مجددا 

یادآوری می شود:
بیماری  کننده  ایجاد  عامل  انتقال  راه های  شناسایی 
این  انتقال  راه های  دارد.  آن  کنترل  در  مهمی  نقش 
ویروس هنوز به طور دقیق مشخص نشده است ولی به 
عنوان یک اصل کلی، ویروس های تنفسی به طور عمده 
از طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و با لمس 

اشیای آلوده منتقل می شوند.
بر اساس دانسته های کنونی این بیماری از یک طیف 
تنگی  و  سرفه  تب،  همچون  عالئمی  با  تا شدید  مالیم 

نفس می تواند بروز کند.
انسان  از  کرونا  ویروس  انتقال  اطالعات،  آخرین  طبق 
به انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی 
و دهان می باشد. این ویروس می تواند در فاصله یک 
تا دو متری از طریق سرفه منتقل شود. راه دیگر انتقال 
تماس دست ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند 
تجهیزات، دستگیره درب ها، میز و صندلی، شیر آالت، 
نرده پله ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است 

که به طور عمومی و مشترک استفاده می شود.
داشتن فاصله مناسب در روابط اجتماعی به این معنی 
است که فاصله فیزیکی از سایرین به اندازه ای باشد که 
در همه  برخورد  نوع  این  نگیرد.  بیماری صورت  انتقال 
فاصله  و بسیار خاصی دارد.  ارزشمند  گیری ها جایگاه 
کرونا  بیماری  به  ابتال  از  گیری  برای جلو  امن  فیزیکی 
که  است  بدیهی  است.  متر   ۱.۸ حداقل   )-۱۹ )کووید 
در  جامعه  در  بیماری  که  زمانی  تا  فاصله  این  رعایت 

چرخش داشته باشد، ضروری بوده و باید ادامه یابد.
انتقال باالی ویروس  با توجه به قابلیت  به بیان دیگر 
کرونای جدید، حتی ابتال یک نفر و عدم رعایت فاصله 
مناسب در یک جمعیت، می تواند به طور انفجاری باعث 
انتقال ویروس در افراد آن جمعیت شود. سه گروه ذیل 
بیماری  معرض  در   / خطر  معرض  در  افراد  عنوان  به 
اعالم رسمی  تا  نباید  و  نظر گرفته شده  دار در  عارضه 

پایان همه گیری بیماری، در پایگاه ها حاضر شوند:
-۱ مادران باردار

 - قلبی  بیماری  ای:  زمینه  بیماری  با  بیماران   ۲-
عروقی، فشار خون، دیابت، بیماری های تنفسی زمینه 

ای و مزمن، شاخص توده بدنی BMI بیشتر از ۰
با  درمان  تحت  بیماران  ایمنی:  نقص  با  بیماران   ۳-
کورتیکواستروئید )پردنیزولون( بیش از۱۲.۵  میلی گرم 
در روز بیش از دو هفته، بیماران تحت شیمی درمانی، 

افراد دچار بدخیمی ها، افرادی که پیوند اعضاء شده اند.
هر پایگاه با توجه به جمعیت نوآموز، نیازمند حداقل 
یک نیروی خدماتی آموزش دیده به منظور اجرای برنامه 
مدون نظافت و ضد عفونی، دفع بهداشتی زباله، نظارت 

بر وجود صابون مایع و ... است.
غربالگری و بیماریابی:

نکته  بیماری  این  مورد  در  والدین  اظهاری  خود   -
مهمی است.

- الزم و ضروری است که کلیه عوامل اجرایی پایگاه 
در سامانه سالمت ثبت نام کرده و هر سه روز یکبار )۲ 
بار در طول هر هفته( مجددا نرم افزار  سالمت را تکمیل 

و به روز رسانی نمایند.
- مدیر پایگاه باید فرآیندی برای کنترل ورود احتمالی 
و جدا کردن دانش آموزان و کار کنان بیمار یا مشکوک 
به بیماری )افراد دارای تب، سرفه خشک، تنگی نفس، 

اختالل بویایی و چشایی( از افراد سالم مشخص کند.
بهداشت محیط و بهداشت فردی:

)نرده  می شوند  لمس  افراد  توسط  که  سطوحی   -
ها،  صندلی  و  میز  ها،  پنجره  و  در  های  دستگیره  ها، 
بینایی، شنوایی، مراقب سالمت  ارزیابی تحصیلی،  ابزار 
اساس  بر  و  تمیز  مرتبه  دو  روزی  باید حداقل  غیره(  و 
دستورالعمل های وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا ضد 
عفونی شوند و تهویه مناسب در کلیه نقاط پایگاه برقرار 

باشد.
-آبخوری، دستشویی ها و توالت ها روزانه حداقل دو بار 
در طول ساعات و یکبار در انتهای کار پایگاه یا انتهای 
نوبت بر اساس دستورالعمل های ابالغ شده ضدعفونی 

شوند.
وسایل  سالم،  آشامیدنی  آب  دارای  باید  پایگاه   -
بهداشتی، صابون مایع و محلول های مناسب ضد عفونی 
کننده و امکانات مدیریت زباله باشند و دستورالعمل های 

بهداشت محیط و گندزدایی را رعایت کند.
- تأمین و ذخیره حداقل دو هفته ای مواد ضدعفونی 
کننده، صابون مایع، دستکش، ماسک، دستمال کاغذی 

و... و. از دیگر الزامات جهت بازگشایی است.
- پایگاه باید قوانین شست وشوی مرتب و مکرر دست 

با آب تمیز و صابون مایع و استفاده از محلول الکل یا 
ژل ضد عفونی کننده دست را برای آزماینده ها و عوامل 
اجرایی و نو آموزان اعمال کند. در صورت امکان، ژل یا 
همه  در  دست   کننده  ضدعفونی  الکل  پایه  با  محلول 

کالس ها قرار داده شود.
برای دانش  - در مناطق محروم آب آشامیدنی سالم 
آموزان فراهم شود.   بهتر است همگان از لیوان کاغذی 

یکبار مصرف استفاده کنند.
- در مدت زمان حضور در پایگاه کلیه آزماینده ها و 
دستکش   و  معمولی  ماسک  از  که  است  بهتر  کارکنان 

استفاده نمایند.
در  یابد.  کاهش  کارکنان  چهره  به  چهره  مواجهه    -
با  پایگاه  عوامل  چهره  به  چهره  مواجهه  که  صورتی 
یکدیگر ناگزیر باشد، در حداقل زمان ممکن و با رعایت 

فاصله ایمن حداقل ۱.۸ متر برگزار شود.
- تماس افراد با یکدیگر مانند دست دادن و روبوسی 

اکیدا ممنوع شود.
- از تجمع در محیط های خاصی پایگاه اجتناب شود.

زمان  هر  در  که  باشد  صورتی  به  نوآموز  پذیرش   -
الزم  باشند.  حاضر  محل  در  مراجعین  تعداد  کمترین 
کلیه  از هم در  افراد  بین  متر  فاصله حداقل ۱.۸  است 
فضاهای پایگاه رعایت شود و آرایش کالس ها برای بهره 

برداری از فضای موجود تغییر یابد.
حضور  برای  موجود  فضاهای  بزرگترین  از  ترجیحا   -
از سالن  توان  استفاده شود. می  والدینشان  و  نوآموزان 
موارد  این  در  خانه  نماز  یا  نهار خوری  امتحانات،  های 
اتاق  برای  را  فضایی  باید  پایگاه ها  همه  کرد.  استفاده 
است چیدمان صندلی های  بگیرند. الزم  نظر  در  انتظار 
این فضا به نحوی باشد که فاصله اجتماعی رعایت شده 

و فضا تهویه مناسب داشته باشد.
فاصله  رعایت  ضمن  بایست  می  ها  آزماینده  کلیه   -
اجتماعی با نو آموز از ماسک و دستکش استفاده کنند. 
آزماینده موظف است یک بار هنگام ورود و یکبار هنگام 
خروج از اتاق با استفاده از محلول ضدعفونی کننده بر 
عفونی  را ضد  آموز  نو  درصد دست های   ۷۰ الکل  پایه 

کند.
در  بهداشتی  توصیه های  کلیه  می شود  تاکید  مجدد 
آخرین  اساس  بر  کرونا  بیماری  از  پیشگیری  با  ارتباط 
الزم  سنجش  های  پایگاه  در  کرونا  ملی  ستاد  پروتکل 

االجرا است.

داس تیزبر دامن

 گندم زار
از رنج ها و گریه هایت خبر دارم ولی 
کاری از دستم بر نمی آید. می دانم که 

از اینجا رفته ای اما پرواز همیشه آغاز اوج گرفتن نیست 
گاهی داس تیز بر دامن گندمزار می گذارد که فرداهای 
آدم را به نابودی بیندازد. پروازت به هر کجا که باشد 
های  رنگ  نگران  من  توأم.  بی  های  ادامه  نگران  من 
زندگی  آسمان  از  که  نگرانم  حتی  هستم  ات  زندگی 
هم  زمین  روزها  این  شوی.  زخمی  و  ببارد  سنگ  ات 
ممکن است زیر پایمان را خالی کند و گسل ها اتفاق 
نیستند. در هجوم این همه ترس وقتی از  دور از ذهنی 
می کنم  نگاه  بالت  و  پر  به  با حسرت  می روی  کنارم 
و اندوه نبودنت به جای شوق پرواز در دلم می نشیند. 
پرواز خطرناک است ولی نشستن در این خاموشی شاید 
حاصلی جز پشیمانی برایت نداشته باشد. زیرا برای لذت 
بردن از زندگی همراه شدن با زمان یک ضرورت است 
و اینک زمان در آسمانهاست که حرکتی مثل نور دارد. 
پرواز قشنگ ترین حادثه ای است که می توانی تجربه 
یاد  از  مرا  اینجا دور شوی که  از  آنقدر  اما شاید  کنی 
ببری به هر حال من قادر به فراموش کردن نیستم. وقتی 
از نگاهم بار می بندی و می روی دردناک ترین گدازه 
ها را در تنم حس می کنم و از حرف زدن می ترسم. 
حبس  سینه  در  را  صدایم  بشنوی  مرا  که  نباشی  وقتی 
کرده و حمله هایم را نیمه کاره رها می کنم زیرا تمام 
منتظرم  همچنان  و  توست  انتظار  در  های وجودم  نقطه 
َآیانه هایی که عقاب دارند می ترسم  از  برگردی.  که 
پرواز  نشوی.  درد  آلوده ی  و  باشند  نبرده  را  دلت  که 
اما  افزاید  می  من  های  نگرانی  به  و  تو  های  زیبایی  به 
همچنان آرزوی آسایش و آرامش برایت دارم تا جهان 
که  هستی  پروازهایی  تمام  ی  انگیزه  تو  کنی.  فتح  را 
اتفاق افتاده اند و من ترس های همیشگی ام را ورق می 

زنم زیرا دوست داشتن را اینگونه آموخته ام.
تو می روی و روحم دوباره درگیر شود 

تمام باغ زندگی به صحنه دلگیر شود 
کسی خبر ندارد از دوباره بی تو مردنم 
به درد نو عروس شب زمانه هم پیر شود

به قلم 
مهناز سعید 


