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مدارس استان تهران غیرحضوری شد
تداوم آلودگی هوا برای تمامی گروه ها 

شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران روز گذشته 
اعالم کــرد: تداوم پایــداری جوی تــا اواخر وقت 
سه شنبه و افزایش ترافیک شامگاهی سبب افزایش 
غلظت ذرات معلق خواهد شــد و برقراری وضعیت 
ناسالم در بیشتر مناطق پیش بینی می شود. با تداوم 
این شرایط جوی تا ساعات پایانی چهارشنبه همراه 
با افزایش ترافیک شــامگاهی، افزایش غلظت ذرات 
معلق و برقراری وضعیت ناســالم در بیشتر مناطق 
ادامه خواهد داشــت. بر اساس اعالم شرکت کنترل 
کیفیت هوا شاخص آالینده »ذرات معلق کمتر از ۲.۵ 
میکرون« تا لحظه ثبت این گزارش در روز گذشته  
روی عدد ۱۳۸ یعنی شرایط ناسالم برای گروه های 
حساس قرار گرفت. همچنین آالینده شاخص هوای 
پایتخت در ۲۴ ساعت منتهی به روز گذشته »ذرات  
معلق کمتر از ۲.۵ میکــرون« با میانگین ۱۳۲ بود 
و کیفیت هوای پایتخت در شــرایط ناســالم برای 

گروه های حساس قرار داشت.
بر اساس دستورالعمل احتیاطی صادره از سوی شرکت 
کنترل کیفیت هوای شهر تهران، مبتالیان به بیماری 
قلبی یا ریوی، ســالمندان و کودکان جزو گروه های 
حساس محسوب می شوند و باید فعالیت های طوالنی 
یا ســنگین خارج از منزل را کاهش دهند. فعالیت 
طوالنی عبارت است از هرگونه فعالیت خارج از منزل 
که افراد به طور متناوب طی مدت چندین ســاعت 
انجام می دهند و سبب می شود نفس کشیدن تاحدی 
سخت تر از حالت طبیعی صورت بگیرد؛ کار کردن در 
باغچه، فعالیت شدید خارج از منزل مانند دویدن و ... 

از جمله این مثال هاست.
در پی افزایش آلودگی هوا، معاون اســتاندار تهران 
روز گذشــته  اعالم کرد که تمامی مقاطع تحصیلی 
در تهــران و برخی شهرســتان های اســتان تهران 
غیرحضوری شــد.عابد ملکی در تشــریح مصوبات 
کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران گفت: مهدهای 
کودک و پیش دبســتانی روز چهارشنبه دوم آذرماه 
تعطیــل خواهند بــود. همچنین تمامــی مقاطع 
تحصیلی در تهران و تمامی شهرستانهای این استان 
به جز شهرستان های پردیس، فیروزکوه و دماوند به 

صورت غیرحضوری و مجازی دایر خواهند بود.
معاون استاندار تهران افزود: این مصوبه برای تمامی 
شهرستان های استان تهران به جز پردیس، دماوند 
و فیروزکوه اجرایی خواهد شد.وی تاکید کرد: برای 
چهارشنبه فعالیت های ورزشی در فضاهای باز ممنوع 
اســت و فروش مجوز روزانه طرح و ترافیک توسط 

شهرداری تهران تا روز پنجشنبه ممنوع خواهد بود.
شــهروندان ضمن همــکاری از ترددهای غیرضرور 
خودداری کنند و در صورت لزوم حتما از ماســک 
مناسب N۹۵ اســتفاده کنند.معاون استاندار تاکید 
کرد شــرایط پایداری هوا بــا توجه به پیش بینی ها 
احتماال تا پنجشــنبه ادامه خواهد داشــت.بنابراین 
گزارش، اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و 
پرورش شهر تهران نیز اعالم کرد با توجه به استمرار 
آلودگی هوا در کالنشهر تهران و در راستای مصوبه 
کمیته اضطرار آلودگی هوای اســتانداری تهران، در 
تمامی مدارس پایتخت، آموزش در روز چهارشــنبه 
دوم آذر ۱۴۰۱ به صورت مجازی برگزار می شــود.

شــایان ذکر اســت تمامی مهدهای کودک و مراکز 
پیش دبستانی تهران نیز چهارشنبه دوم آذر ۱۴۰۱ 
تعطیــل خواهند بود و تمامــی مقاطع تحصیلی به 
صورت مجازی فعالیت آموزشــی خواهند داشــت.

گفتنی اســت که کیفیت هوا )AQI( به پنج دسته 
اصلی تقســیم بندی می شود که بر اساس آن از عدد 
صفر تا ۵۰ در محدوده هوای پاک تعریف می شــود، 
از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا در محدوده قابل قبول، ســالم یا 
متوســط بوده و از محدوده ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم 
برای گروه های حســاس است. در بازه ۱۵۱ تا ۲۰۰ 
نیز هوا در محدوده ناســالم بــرای همه گروه ها و از 
محدوده از ۲۰۱ تا ۳۰۰ نیز هوا در محدوده بســیار 
ناسالم قرار می گیرد. بر اســاس این دسته بندی در 
محدوده ۳۰۱ تا ۵۰۰ شــرایط کیفی هوا خطرناک 
است.دکتر عباس شاهسونی، رییس گروه سالمت هوا 
و تغییر اقلیم وزارت بهداشت  به تازگی در گزارشی 
به اعالم آمارهایی در این زمینه پرداخت و گفت: در 
سال ۱۴۰۰ در مجموع هزینه مرتبط با مرگ و میر 
 PM۲.۵ ناشــی از همه علل منتسب به ذرات معلق
مقدار ۸.۱۷ میلیارد دالر )معادل ۲۲۷ هزار میلیارد 
تومان( برآورد شــده است. این مقدار نسبت به سال 

۱۳۹۹ بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است.
او تاکیــد کرد: کل هزینه های مرتبط با مرگ و میر 
 ،PM۲.۵ ناشی از همه علل منتسب به ذرات معلق
مرگ و میر ناشــی از بیماری های ایسکمیک قلبی، 
سکته مغزی،  سرطان ریه و بیماری های مزمن انسداد 
ریوی در کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۱.۳ میلیارد 
دالر )معادل ۳۱۴ هزار میلیارد تومان( برآورد شــده 
است.رئیس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشــت درباره مرگ های منتسب به آلودگی هوا 
در ســال ۱۴۰۰، اظهار کــرد: میانگین تعداد مرگ 
کل منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق 
PM۲.۵ در بزرگســاالن باالتر از ۳۰ ســال در ۲۷ 
شــهر مورد مطالعه ۲۰۸۳۷ نفر بوده است. در شهر 
تهران در ســال قبل به طور میانگین مرگ ۶۳۹۸ 
نفر منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق 
PM۲.۵ است. نتایج نشان می دهد در سال ۱۴۰۰ 
بــه طور میانگین جزء مرگ کل منتســب به ذرات 
معلق در کشــور برابر با ۱۲.۵۹ درصد است که این 
جزء منتسب در شهرهایی نظیر اهواز، تهران، زابل، 
کرج، اصفهان و دزفول که با آلودگی هوای شهری و 
و پدیده گرد و غبار درگیر هستند، باالتر از میانگین 

کشوری است.

گزارش 

 واکسن های کرونا به ونزوئال 
و کشورهای آفریقایی صادر شد

وزیر بهداشت گفت: نه تنها نیازهای داخلی خود در 
امر واکســن کرونا را تامین کرده، بلکه به یک کشور 
صادرکننده واکسن کرونا تبدیل شدیم و تاکنون این 
واکسن ها را به ونزوئال و برخی از کشورهای آفریقایی 

صادر شده است.
بهرام عین اللهی با اشاره به دســتاوردهای ایران در 
تولید واکسن، خاطرنشان کرد: ایران اکنون نه تنها 
نیازهای داخلی خود در امر واکســن کرونا را تامین 
کرده، بلکه به یک کشــور صادرکننده واکسن کرونا 
تبدیل شده است و تاکنون این واکسن ها را به ونزوئال 

و برخی از کشورهای آفریقایی صادر شده است.
وی بــا بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران یکی از 
کشــورهای موفق در مهار کروناست، تصریح کرد: 
حدود ۲ ماه اســت که آمار مبتالیان کرونا به شدت 
کاهش یافته و آمار مرگ و میر ناشی از کرونا نیز به 
زیر ۱۰ نفر در روز رسیده در حالی که آمار فوتی های 
کرونا در برخی از کشورهای اروپایی همچنان باالی 
۱۰۰ نفر اســت.عین اللهی درباره شــیوع آنفلوآنزا 
در کشور نیز گفت: از ســال ۹۸ به بعد آنفلوآنزا در 
ایران به دلیل استفاده حداکثری از ماسک و تعطیلی 
مراکز آموزشــی در کشــور وجود نداشت و امسال 
مجددا شیوع یافت و بهترین زمان تزریق واکسن نیز 
شهریورماه و مهرماه بود.شهنام عرشی، رئیس مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت نیز با بیان 
اینکه موارد مبتال به آنفلوآنزا در کشــور کاهش پیدا 
کرده است از تداوم موج بیماری تا بهمن ماه خبر داد.

100 میلیون تومان هزینه ماهانه پیروز 
اخیرا سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد که از 
پس هزینه های »پیروز« )یوزپلنگ آسیایی متولدشده 
در شرایط اسارت( برنمی آید.  در این باره حسن اکبری 
معاون محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست  
گفت: نگهــداری پیروز ماهانــه ۱۰۰ میلیون تومان 
هزینــه دارد. او تاکید دارد که با توجه به مشــورت و 
توصیه کارشناسان، پیروز احتماال در بهار سال آینده 
به پارک ملی توران برای نگهداری در فنس انتقال داده 
می شود. سازمان محیط زیست و تیمارگر پیروز بارها 
اعالم کرده اند که پیروز امکان رهاسازی در طبیعت را 

ندارد و باید در شرایط اسارت نگهداری شود. 

تمدید شناورسازی ساعت کار 
دستگاه های اجرایی تا پایان سال

هیئت وزیران با توجه به نتایج مثبت ناشی از اجرای 
مصوبه دولت درخصوص اجرای طرح شناورســازی 
ساعات کار دســتگاه های اجرایی مستقر در تهران، 
با تمدید مصوبه مذکور تا پایان سال ۱۴۰۱ موافقت 

کرد.

 ارائه خدمات به کودکان
 در مراکز جامع بهداشتی و درمانی 

رئیــس هجدهمین کنگره بین المللــی اورژانس ها 
و بیماری های شــایع کودکان گفــت: ارائه خدمات 
به کــودکان و زنان باردار در مراکز جامع ســالمت 
و بهداشــتی و درمانــی برای پیشــگیری و درمان 

بیماری های ویروسی بسیار حائز اهمیت است.
محمد مهدی ناصحی روز ســه شــنبه در مراســم 
افتتاحیه هجدهمین کنگره بین المللی اورژانس ها و 
بیماری های شــایع طب کودکان که در بیمارستان 
کودکان مفید برگزار شد، افزود: بیماری های ویروسی 
رو به افزایش و ناشناخته است، مانند کرونا که همه 
گیری آن در ســطح دنیا و کشور مشکالت زیادی را 

برای افراد به خصوص کودکان ایجاد کرد.
وی اظهار داشت: به همین دلیل بحث واکسیناسیون 
و نگاه جامع تــر به بیماری های ویروســی در طب 
کودکان بســیار با اهمیت است و باید مورد بررسی 
و توجه قرار گیرند و ارائه خدمات به کودکان و زنان 
باردار در مراکز جامع ســالمت و بهداشتی و درمانی 
برای پیشگیری و درمان بیماری های ویروسی بسیار 
حائز اهمیت است.ناصحی ادامه داد:  این کنگره یکی 
از برجســته ترین و جامع تریــن برنامه های علمی 
کشور است که توسط اســاتید برجسته ای از گروه 
کودکان کشــور در حال برگزاری است.به گفته وی، 
از ویژگی های شاخص و متمایز کننده امسال کنگره 
بحث پیرامــون تکنولوژی های دانش بنیــان و ارائه 
گایدالین های نوین بیماری های کودکان اســت که 
پزشکان بهترین بهره را می توانند از این کنگره ببرند.

۹ ساختمان در فهرست خطرناک ها
رئیس کمیســیون شهرسازی شــورای شهر تهران 
گفت:آخرین پایش ســازمان آتش نشانی شهرداری 
تهران حکایت از این دارد که ۹ ســاختمان از ۱۲۹ 
ساختمان ناایمن دارای وضعیت بحرانی، از فهرست 
ساختمان های بســیار پرخطر خارج شــده و وارد 

فهرست ساختمان های خطرناک شده اند.
 مهدی عباسی گفت: بررسی ها نشان می دهد که در 
سال های اخیر، بخشــی از مراحل ایمن سازی برای 
تعدادی از این ۱۲۹ ســاختمان انجام شده است، اما 
هنوز عمده این ساختمان ها با وضعیت مطلوب یعنی 
شــرایط کامال ایمن فاصله دارند. البته رفع خطر از 
تمام ساختمان های ناایمن قطعا کار پیچیده ای است، 
چون تمام این ســاختمان ها دارای مسائل حقوقی 
خاصی هســتند و بعضا مشــکالتی بــرای حصول 
توافق بین مالکان و سرقفلی داران آن ها وجود دارد، 
اما گام های اولیه برای اینکه این ۱۲۹ ســاختمان از 
فهرست ساختمان های بسیار پرخطر خارج شوند و 
وارد فهرســت ساختمان های خطرناک شوند، یعنی 
حالت بحرانی آن ها از بین برود، برداشته شده است.

خبر

افزایش  کشــور  در  کودک آزاری  همدلی| 
یافته است. این خبر را به تازگی سرپرست 
اجتماعی سازمان  امور آسیب دیدگان  دفتر 
بهزیســتی کشــور اعالم کــرد. محمدرضا 
حیدر هایــی گفته از ابتدای ســال ۱۴۰۱ 
تاکنون ۲۱ هزار و ۴۰۶ مورد کودک آزاری از 
طریق خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی گزارش 

شده است.
وی گفته براساس آمار تماس های یک الی 
دو سال گذشــته به نظر می رسد که موارد 
کودک آزاری افزایش یافته است. او همچنین 
در مورد بیشــترین نوع کودک آزاری گفته 
بر کودک آزاری های جسمی، جنسی  عالوه 
و روانی در دســته بندی کلی کودک آزاری، 
موضوع غفلت نیز یکی از موارد کودک آزاری 
است که بیشترین نوع کودک آزاری ناشی از 
غفلت است. نباید فراموش شود که این آمار 
تمام کودکان آزار دیده و مورد خشــونت را 
شامل نمی شــود و فقط مختص کودکانی 
اســت که آزار آنان بــه اورژانس اجتماعی 

گزارش شده است.
این اولین بار نیســت که مقامات ســازمان 
می گویند.  کودک آزاری سخن  از  بهزیستی 
اســفند ســال گذشــته، محمود علی گو، 
مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 
ســازمان بهزیستی کشــور از کودک آزاری 
به عنوان مهم تریــن بحران حوزه اجتماعی 
نام بــرد. او به رســانه ها گفت:»در ســال 
۱۴۰۰ اصلی ترین بحران در حوزه مســائل 
اجتماعی، کــودک آزاری اســت، اگر گروه 
دوم همســرآزاری باشد، در سال جاری در 
خصوص کودک آزاری دو برابر همسرآزاری 
تماس داشــتیم و این آمار نگران کننده ای 

است که باید به آن توجه ویژه ای داشت.«
از کودک آزاری تعاریف متعددی شده است 
اما در تعریف کلی آن آمده اســت» هرگونه 
آســیبی چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ 
روحی، بهره کشی از کودک و بی توجهی به 
نیاز های انســان که در حق افــراد زیر ۱۸ 
سال توسط دیگر اشخاص صورت می گیرد 
را کــودک ازاری می نامند«.به صورت کلی 
هرگونه رفتاری که روی ســالمت جسمی 
و یــا روانی کودک تاثیر بگذارد و در رشــد 
او خلل وارد کند را کودک آزاری می گویند.

 نشانه بحران فرهنگی و اجتماعی 
در حالی که آمارها از افزایش کودک آزاری 
در کشور حکایت دارد که دوران کودکی از 
مهم ترین دوران زندگی انسان هاســت و در 
شخصیت شــان هم تاثیر به سزایی دارد، از 
ســویی دیگر، براساس پژوهش های صورت 
گرفته افرادی کــه در دوران کودکی مورد 

آزار و اذیت به صــورت عمدی و غیرعمدی 
قــرار گرفته اند از ترس هــای درونی زیادی 
رنــج می برند. کودک آزاری بــه عنوان یک 
پدیده اجتماعی منفور؛ نشان دهنده بحران 
فرهنگــی، خانوادگــی و اجتماعی در یک 
جامعه اســت که شاهد هستیم امروزه روند 
رو به رشدی را در جامعه ایران طی می کند.

عالوه بر خشونت هایی که از سوی خانواده بر 
کودکان اعمال می شود. خشونت های خارج 
از خانــه و در فضای جامعــه نیز کودکان را 
آزار می دهــد جوری کــه گاه به مرگ آنان 
نیز ختم می شــود. مثال روشــن این ماجرا 
اعتراضات اخیر کشــور و ظلمی است که بر 
کودکان رفته اســت. عالوه بر اخبار منفی و 
سرشار از خشونت این ناآرامی ها که هر روز 
از رســانه های داخل و خارج از کشور منتشر 
می شــود و کودکان خواه ناخواه در معرض 
آن قــرار می گیرند و حس ترس و ناامنی به 
آنان تزریق می شود، کودکانی هستند که به 
صورت مســتقیم قربانی این حوادث شده و 
والدین یا عزیران خود را از دســت داده اند 
یا خــود قربانی ایــن ناآرامی ها شــده اند. 
»آرتین سرایداران« در حادثه شاهچراغ پدر 
و مادرش را از دســت داد و  »باوان« دختر 
فرشــته احمدی مادرش را در ناآرامی های 
اخیر مهاباد از دســت داد. »کیان پیرفلک« 
نیز کودکی ناتمامی داشت و در ناآرامی های 
ایذه جانش را از دســت داد. کیان فقط ده 

سالش بود. 

برای  راه کارهایــی  همــواره  کارشاســنان 
جلوگیری از کــودک آزاری ارائه می دهند، 
اما از آنجا که کــودک آزاری دغدغه جدی 
دولت مردان و مقامات نیست، این راه کارها، 
در حد همان راه کار باقی می ماند.کارشناسان 
معتقدند برای مقابله بــا کودک آزاری باید 
گام های جدی برداشــت. بــه اعتقاد آنان 
اولین گام برای کاهش این پدیده اجتماعی، 
آگاهــی دادن و فرهنگ ســازی درســت و 
کــودک آزاری  پدیده  در خصــوص  علمی 
به مردم اســت. دومیــن گام تصویب یک 
قانون جامــع و علمی کــه دارای ضمانت 
اجرای بسیار قوی باشد. سومین گام ایجاد 
دفاتر حمایــت حقوقی و قضایی از کودکان 
در مراجــع قضایــی، کانون هــای وکالی 
دادگســتری و مراکز بهزیستی با اختیارات 
الزم جهت دفاع از حقوق کودکان آزار دیده 
در کشور اســت. چهارمین گام نیز حمایت 
همه جانبه ی مردم نســبت بــه کودکی که 

مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. 
 نگاه قانون به مسأله کودک آزاری

صریح ترین قانونی کــه در مقابله با پدیده 
کودک آزاری در کشور ما به تصویب رسیده 
قانــون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 
سال ۱۳۹۹ است که این قانون در بر  گیرنده 
کودکان زیر ۱۸ ســال اســت. مطابق این 
قانون، قانون گذار به صراحت بیان می کند: 
»هرگونه سوءاســتفاده از کــودکان ممنوع 
بوده و هیچ فردی حتی والدین کودک حق 

ندارد کودک را از تحصیل منع کند، هرکس 
نســبت به طفل یا نوجــوان مرتکب آزار یا 
سوءاستفاده جنسی شود، مجرم است.« در 
این قانون بیان شده است:»هرگونه معامله 
راجع به طفــل یا نوجــوان در هر موردی 
ممنوع بوده و مجازات دارد، هرکس مرتکب 
قاچاق یا خرید و فروش کودک و یا خرید و 
فروش اعضای بدن کودک شود مجرم است 
و مجازات می شــود. هر شــخصی برخالف 
مقــررات قانــون کار مرتکب بهره کشــی 
اقتصادی از اطفال و نوجوانان شــود مجرم 
است و مجازات می شود.« در ماده ۳۱ همین 
قانون قانون گذار تأکید می کند:»تمام جرائم 
موضوع این قانون جنبه عمومی داشــته و 
بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب 
اســت و در صورت گذشت شاکی خصوصی 

تعقیب موقوف نخواهد شد .«
در گذشــته برخی دفــاع از حقوق کودک 
را یــک حرکت الکچــری و آن را ژســت 
روشنفکران می دانستند، اما امروزه با افزایش 
آگاهی اغلب مردم بــه ضرورت آن پی برده 
و ایــن موضوع از انحصــار درآمده و تبدیل 
به یک خواســت عمومی و مطالبه اجتماعی 
شــده اســت، بنابراین وقت آن فرا رسیده 
اســت که قانون گذاران کشــور نیز صدای 
این مطالبه گری را بشــنوند و قوانین سفت 
و سخت تری در حمایت از کودکان تصویب 
کنند تا شاید زمانی برسد که خورشید به نفع 

کودکان این سرزمین طلوع کند.
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افزایش کودک آزاری در کشور

همدلی|  ســاالنه ۲۵۰۰ تا ۳۶۰۰ نفر از هم وطنان مان به 
دلیل پیدا نشــدن عضو مورد نیاز جــان می دهند و این در 
حالی اســت که مطابق با آمار رسمی ســاالنه ۵ تا ۸ هزار 
مرگ مغزی در کشــور داریم. اگرچه همین تعداد توانسته 
ایران را جزو کشــورهای دارای رتبه در فرآیند اهدای عضو 
قرار دهد، اما به نظر می رســد برای این که دیگر کســی در 
لیست انتظار دریافت عضو باقی نماند، باید اقدامات بیشتری 
در زمینه فرهنگ ســازی انجام داد. در حال حاضر بسیاری 

هنوز مرگ مغزی را مساوی با مرگ نمی دانند.
تا امــروز حدود ۷۰ هزار ایرانی در کشــور پیوند شــدند. 
شاخص اهدای عضو یعنی تعداد اهدای عضو در سال به ازای 
هر یک میلیون نفر، این شــاخص در سال ۱۳۷۹ در ایران 
دو دهم بوده، در ســال ۱۳۹۸ یعنی قبل از شیوع کرونا به 
۱۴.۳ رسید. در ســال ۱۳۹۹ مانند همه کشورهای جهان 
کــه اهدای عضــو ۱۷ تا ۷۰ درصد به دلیــل کرونا کاهش 
داشت، این شاخص در ایران به ۷.۹ رسید، در سال ۱۴۰۰ 
رشد خوبی داشتیم و شاخص به ۱۱.۰۲ رسید. با این وجود 
هنوز آمار افرادی که بر اثر عدم اهدای عضو فوت می شوند 

باال است.
 اهدای عضو اجباری یا اختیاری؟

قانون در برخی کشــورها این  طور است کسی  که فرد مرگ 
مغزی می  شود، اعضای بدنش باید اهدا شود، گروهی دیگر 
می  گویند کســی که کارت اهدای عضــو دارد باید اعضای 
بدنش اهدا شــود و نیازی به رضایت خانواده نیســت، یک 
سری از کشورها هم هستند که می  گویند برای اهدای عضو 
رضایت خانواده حتما نیاز اســت.  ۷۹ کشور از ۲۲۰ کشور 
دنیا اهدای عضو دارند، از این ۷۹ کشــور قانون مجلس در 
۵۲ درصد از آن ها این اســت که رضایت برای اهدای عضو 
نیاز نیســت و قانون ۴۸ درصد از کشورها این است که باید 
از خانواده ها رضایت گرفت اما در میان آن ۵۲ درصد، فقط 
۱۲ درصد آن ها از این قانــون تبعیت می کنند. مثاًل قانون 
در انگلیس و اســپانیا این اســت که رضایت نیاز نیســت، 
امــا همچنان از خانواده ها رضایت می گیرند. آمارها نشــان 
می دهــد از میان آن ۱۲ درصد که قانون رضایت نگرفتن از 
خانواده هــا برای اهدای عضو را اجرا می کنند فقط ۴ درصد 
رضایت دارند، بنابراین عماًل در دنیا ۸۸ درصد کشــورها در 

اهدای عضو بر مبنای رضایت از خانواده عمل می کنند.
 شناخت غلط از مرگ مغزی

 با اهدای عضو جان یک تا هشــت نفر نجات پیدا می کند.  
دکتر امید قبادی، نایب رییس انجمن اهدای عضو ایرانیان 

دلیل عمــده بی رغبتی به اهدای عضو را شــناخت غلط از 
مرگ مغزی می داند و می گوید: ما در پزشکی دو نوع مرگ 
داریم، یکی مرگ قلبی که مــردم خوب ما آن را به عنوان 
مرگ قطعی می شناســند، هرکسی که فوت می کند مربوط 
به مرگ قلبی است، ۹۹ درصد مرگ های جامعه مرگ قلبی 
اســت، در مقابل یک درصد مرگ ها مربوط به مرگ مغزی 
می شــود. مهم ترین علت مرگ مغزی ضربه به سر ناشی از 
تصادفات جاده ای است، وقتی ضربه شدید به سر کسی وارد 
شــود مغز ورم می کند و سبب بسته شدن عروق داخل مغز 
می شــود، در چنین وضعیتی خون از قلب به مغز نمی رسد، 
خــون وقتی از قلب به هر عضوی نرســد آن عضو به دلیل 
نرسیدن اکســیژن از بین می رود، لذا در مرگ مغزی، مغز 
یک انســان در اثر نرسیدن اکســیژن به طور کامل منهدم 
می شود، اما قبل از این که این اتفاق بیفتد پزشکان یک لوله 
از یک دستگاه اکسیژن رسان مصنوعی از طریق دهان وارد 
ریه فرد می کنند، و با هر یک پاف این دستگاه قفسه سینه 
فرد باال و پایین می رود، اکســیژنی که این دستگاه به بدن 
می رســاند در نهایت به یک گره کوچک در قلب فرد مرگ 
مغزی شــده می رســد، علت حیات موقت فرد مرگ مغزی 
شده خون رســانی مصنوعی به دو کلیه، دو ریه، قلب، کبد، 
روده کوچک و لوزالمعده است، چنین اقدامی به ما فرصت 
می دهــد اگر خانواده فرد رضایت دادند با اهدای عضو جان 

یک تا هشت نفر را نجات بدهیم.
وی افزود: کشورهایی در اهدای عضو و پیوند اعضا توانسته اند 
رتبه یک بگیرند که توانسته اند مفهوم مرگ مغزی مساوی 
بــا مرگ قطعی را در جامعه نهادینــه کنند. االن باید همه 
دســت به دســت هم بدهیم و این نگرش را نهادینه کنیم، 
علت این که خانواده ها در ایــران به اهدا رضایت نمی دهند 

این است که مرگ مغزی را مرگ نمی دانند.
اهدا  تصویب طرح تکریم خانواده های جان بخش   

کننده
اعضای شورای شهر تهران صبح دیروز بررسی طرح تکریم 
و نکوداشــت از خانواده های جان بخش اهدا کننده اعضای 
پیوند را در دســتور کار قرار دادند و سوده نجفی در دفاع از 
این طرح گفت: آمار اهدای عضو با اینکه باال است اما هنوز 

به سمت وضعیت قابل قبولی نرسیده است.
وی بــا بیــان اینکه شــهرداری تهران می توانــد در زمینه 
فرهنگ ســازی اقدامات موثری انجــام دهد، افزود: برهمین 
اساس پیشــنهاد کردیم که براســاس قانون پیوند اعضا در 
شهرداری کمیته ای با حضور مســئوالن مختلف دخیل در 

این امر تشکیل شــود تا زمینه را برای ارتقای فرهنگ اهدا 
عضو ایجاد کند. که در این راستا حمایت از پویش ها، ساخت 
فیلم و سریال، تولید محتوای آموزشی و آموزش در مدارس 
و غیــره مورد تاکید قرار گرفته و همچنین کاشــت درخت 
به نــام اهدا کننــده در نزدیک ترین بوســتان به خانه اش، 
بهره گیــری رایگان از قطعه نام آوران ۲ یا ایجاد قطعه خاص 
اهــدا کنندگان عضو، ارائه تســهیالت خدماتــی، رفاهی و 
تفریحی برای خانواده متوفی، ارائه خدمات مشــاوره و غیره. 
که پیشــنهاد می شود در این راســتا هر سه ماه ی کبار باید 
کمیته تشکیل شده و گزارش خود را به شورای شهر بدهد.

نجفی زاده رئیس انجمن پیوند ایران نیز با حضور در جلسه 
شورای شهر تهران با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در زمینه 
اصالح الگو برای پیوند عضو، گفت: ســاالنه سه هزار مرگ 
مغزی ســالم داریم که فقط هزار مــورد اهدا می کند و این 
در حالی است که ســه هزار عضو سالم ساالنه خاکسپاری 
می شود در حالی که ســه هزار نفر از افرادی که در لیست 
هســتند به دلیل نرســیدن عضو پیوندی، جان خود را از 
دســت می دهند که این روند اهدای عضو به علت مسائلی 
همچون کرونا یا تغییرات شرایط کم و زیاد می شود و نشان 
می دهد که این مسئله نیاز به فرهنگ سازی دارد و شورای 
شــهر تهران اولین پارلمان شــهری اســت که این طرح را 
تصویب می کند و امیدواریم الگویی برای کل جهان شویم.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز با چند اصالح 
ویرایشی کلیات این طرح را به رأی گیری گذاشت که نهایتا 
طرح تکریم و نکوداشت از خانواده های جانبخش اهداکننده 

اعضای پیوند با ۲۰ رأی به تصویب رسید.
 نقش کمرنگ سازمان های فرهنگ ساز

نیــاز به هــم افزایــی میان نظام ســالمت، ســازمان های 
فرهنگ ســاز، اصحاب رســانه و نام آوران کشور داریم، این 
مشــکل حاکمیتی نظام سالمت است، هرکسی باید در این 
وضعیت ســهم خودش را بدهد. اهــدای عضو در همه دنیا 
مانند یک ســه پایه اســت، یک پایه آن علم است که ۲۰ 
درصد در نجات جان بیمار نقش دارد، پایه دیگر آن ساختار 
اســت که ۳۰ درصد موثر اســت مانند بیمارستان، اما پایه 
سوم و مهم آن فرهنگ است که ۵۰ درصد در اهدا و نجات 
بیماران نقش دارد. تنها شاخه نظام سالمت در دنیا که این 
مقدار علمی و اجتماعی اســت اهدای عضو است، در نتیجه 
نقش سازمان های فرهنگ ساز در این زمینه تاثیرگذار است 
و اگر این تغییر نگرش ایجاد شــود بیماران ما در لیســت 

انتظار فوت نمی کنند.

علی رغم مرگ مغزی ساالنه ۵ تا ۸ هزار نفر در کشور رخ می دهد

مرگ۳۶۰۰ بیمار نیازمند پیوند عضو 


