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خطر مصرف آنتی بیوتیک بدتر از خطر ایدز! خاطره ای از دوران دانشجویی اساتید
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صفحه 2

علوم پزشکی رفسنجان

به لطف فراکسیون زنان مجلس اینک این نعش طرحِ ”افزایش
سن ازدواج“ است که برای سیاه کردن برگ گزارش اجرای سند
چشم مردگان روشن
 0202سازمان ملل در ایران به صحن مجلس کشان ه می شدود
زهرا کورکی نژاد
طرحی بال و پر گرفته از دروغ و آمارهای غلط ،به گزارش مرکدز
پژوهش های خود مجلس ،که سال قبل در بین اعضای کمیسیون قضائی مجلس شورای اسالمی به حکم اکثریدت مدردود
دانسته ش اینک چرا بررسی این طرح که کانون خانواده را نشانه رفته است و مغایرت اساسی با اصل دهم قانون اسداسدی،
بن چهارم سیاست های کلی خانواده و بن دوم سیاست های کلی جمعیت دارد ،در دستور کار قرار می گیرد؟ آسان کردن
تشکیل خانواده ،تسهیل ازدواج و کاهش سن ازدواج اگر قانون کشور اسالمی نباش هم ،الزم االجراست چرا که نشانه حریت
انسان هاست آنگاه مجلس به جای نظارت بر حسن اجرای این قوانین و سیاست ها زحمت دور زدنش را متقبل می شدود
خسته نباشی عرض می کنم به دالوران فراکسیون زنان مجلس که از یک طرف داعیه دار حقوق و آزادی بانوان هستن و از
طرف دیگر حق مسلم جوانان یک کشور  02میلیونی را لگ مال می کنن ما را چه تصور کرده ای که به طدرح افدزایدش
قانونی ح اقل سن ازدواج ،طرح مقابله با کودک همسری می گویی ؟ یعنی جنابان عالیه خودتان در سن  80سالگی کودک
بوده ای که حاال  80ساله ها را کودک می خوانی و حق ازدواج را از آن ها سلب می کنی ؟ شعارهای بشردوستانه امدثدال
شما تنها فریب است؛ ازدواج دشوار ،آمار ناباروری در بین زوجین و مشکل تک فرزن ی روز به روز در حال افزایش اسدت و
این شما فمنیستها هستی که حق مادر ش ن را از بانوان این سرزمین سلب می کنی حاصل دست رنج شما کاهش ندر
باروری است؛ خواهر و برادر داشتن خواسته ی زیادی است که از فرزن ان این خاک دریغش می کنی ؟ اگر خیرخواه اند ک
کودکان درگیر با معضل کودک همسری به معنای علمی و واقعی کلمه هستی  ،به جای پیگیری خواسته ی اشتبداه خدود
یک روز با طرح و روز دگر با الیحه ،به توصیه کمیسیون قضائی مجلس و پیشنهادات مرکز پژوهش های مدجدلدس رجدو
کنی نگارش طرحی کارشناسی ش ه و خالی از ایرادات طرح حاضر ،درخواستی منطقی نیست؟ از این خواب خفت بار بی ار
شوی و تامل کنی که چرا امثال مسیح علی نژاد ،بی بی سی فارسی و ص ای آمریکا در حمایت از طرح شما شدب و روز
نمی شناسن فقط همین!
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دوران دانشجویی بود در بیمارستان همراه استاد داخلی از اول
صبح ساعت  0تا  80سر تخت بیماران میرفتیم و پدرسدش و
خاطره ای از دوران دانشجویی اساتید
پاسخ و بررسی و بود تمام این چهار ساعت سر پا بدودیدم و
دکتر شمسی باغبانان
اساتی بسیار ج ی به طوری که ساعت 88و نیم به بع واقعا
خسته و کالفه بودیم یکی از دوستان بود که زبل تشریف داشت درس نمیخون ولی همیشه طوری پیش اسداتدید خدود
شیرینی میکرد که از بقیه راحت تر بخش پاس میکرد یه روز تو ران و بیمار دی ن بیمار ی بود که اور دوز اپویی کرده بود
من جلو و کنار استاد بودم و شب بیمار و دی ه بودم بیمار تو حالت کاهش هوشیاری اوم ه بود و با تشخیص درست و تزریق
نالوکسان حالش خوب ش ه بود استاد پرسی این بیمار کی به این خوبی درمان کرده؟ تا من خواستم بگم من دوست زبدل
خان گفت خودش بیمار را ویزیت کرده و بع برگشت و رو به من دستی به ریشش کشی یعنی وج انا چیزی نگو و لو ن ه
منم شاکی ش ه بودم استاد به دوست زبل گفت خوب وضعیت مردمک چشم بیماری که اوپویی مصرف میکنه چه فدرمدی
میشه؟ دوست زبل انگار اب سرد روش ریخته بودن مات مون ه بود که چی بگه برگشت رو به من دو باره دست به ریشش
گشی به این معنی که وج انا جواب بهش بگم که پیش استاد سرافراز بشه منم نامردی نکردم و از لجم بهش گفتدم یده
چشم میوز میشه یکی می ریاز! زبل خان عین همین جمله را به استاد گفت کل دانشجو ها یهو از خن ه منفجر ش ن استاد
فکر کرد مسخرش کرده دوباره پرسی دوباره زبل خان همون جواب داد این بار استاد فهمی زبل خان از مرحله پرته شرو
کرده به سوال کردن که ک وم چشم میوز و ک وم می ریاز میشه و کلی زبل خان پبچون و به قول امروزی ها نمدید ونسدت
جواب زبل خان کجای دلش جا ب ه زبل خان دوبارتج ی دوره ش ولی بازم خبر دارم دست از زبل بازی برن اشته.
ناراحتی استادی که به خاطر مقاومت آنتی بیوتیکی نتوانسته بود
بیمار نوزاد خود را بع از دوره های مختلف درمان بدا آندتدی

بیوتیک از بیماری نجات ده  ،من را به این وا داشت که بیشتر

خطر مصرف آنتی بیوتیک بدتر از خطر ایدز!

شریان  /تخصصی

درباره ی مصرف بی رویه آنتی بیوتدیدک تدحدقدیدق کدندم
فرهنگ مصرف آنتی بیوتیک در هنگام خیلی از بیماری های ساده ای چون سرماخوردگی که با کمی صبر بیشتر بهبود مدی
یابن  ،و اصال نیاز به این دسته داروها ن ارن  ،در بین جامعه رسو کرده است و متاسفانه توضیح دقیقی به مردم در این بداره
داده نمی شود درحالی که ساالنه وزارت به اشت درباره ی مسائلی چون ای ز که شیو کمی در جامعه ایرانی دارد هدزیدنده
زیادی صرف می کن  ،هزینه های کالن برای آموزش و تبلیغات همچون راه ان ازی اتوبوس های ای ز ،تست اید ز ،بدرندامده
سفیران سالمت دانشجویی و تولی فیلم درباره ای ز ،تولی آلبوم موسیقی درباره ای ز و هزاران کار دیگر که مردم ما را بدا
روبان قرمز بیشتر آشنا می کن واین درحالی است که موضوعات مهم تر و مورد نیاز کشور از نظر وزارت به اشت دور مداند ه
است مثال همین مقاومت آنتی بیوتیکی ،بیماری که چنین مشکلی دارد چهار ستون ب ن یک پزشک را می لرزان ولدی در
نظام سالمت ما آن طور که بای برای فرهنگ مبارزه با آنتی بیوتیک گرایی برنامه ریزی نش ه است ،هزیدنده صدرف نشد ه
است یا ح اقل به عنوان یکی از افراد جامعه پزشکی نمودی از آن ن ی ه ایم
در سال  ، 8038مقاله ای با عنوان مروری بر حساسیت باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک ها می نویس » :با آن که تدهدیده
داروهای ض میکرو بی در کاهش میزان بیماری زایی و مرگ و میر بسیاری از بیماری های عفونی نقش مهمی را ایفا نموده
ان اما از آنجایی که باکتری ها می توانن مقاومت به آنتی بیوتیک ها را کسب کنن و نیز به دلیل توسعه چنین مقداومدتدی
مواد دارویی تاثیر خود را از دست می دهن
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برای آنچه که تحت عناوین مصرفی بی رویه یا غیر اصولی و یا نسنجی ه از آنتی بیوتیک ها مطرح می گردد علل متدعد دی
شمرده می شود که بعضی از آن ها عبارت ان از :ع م وجود سرویس های مجهز آزمایشگاهی و یا ع م مراجعه بده آن هدا،
ع م آگاهی کافی از موقعیت کنونی باکتری ها در مقابل عوامل ض میکروبی ،فروش آزاد آنتی بیوتیک ها که مدوجدب مدی
شود تا ب ون نظر پزشک مصرف شون  ،مصرف زیاد از آنتی بیوتیک که باعث مقاومت گسترده می گردد «
تیعنی می خواهیم بگوییم مصرف بی رویه آنتی بیوتیک موضوعی نبوده است که خیلی ج ی باش  ،موضوعی مهم و چالش
انگیز بوده است و نیازمن چاره ان یشی است و این که تا االن برنامه فرهنگی اجتماعی خوبی در این مورد ن اشته ایم ،ما را
وادار می کن که از معاونت اجتماعی وزارت به اشت گله کنیم
در سال  8033خبری با عنوان یک بشقاب آنتی بیوتیک این طور می نویس »:آمپیسیلین دیگر بر ب ن ایرانیها تأثیر ن ارد
حاال مصرف بیرویه آنتیبیوتیک در کشور موجب ش ه است که کمعارضهترین نو آنتیبیوتیک دیگر نه برای بیماران تجویز
شود و نه اصوال بر ب ن آن ها تأثیرگذار باش  ،اما این موضو نهتنها به خاطر آن است که ایرانیها کپسولهای آنتیبیوتیک را
مثل نقل و نبات مصرف میکنن که بخش بزرگی از آنتیبیوتیکها با مصرف روزانه شیر ،مرغ ،تخممرغ و سایر فرآوردههای
دامی به ب ن ما سرازیر میشود
چن ی پیش اس اهلل سهرابی ،عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی عنوان کرد که میزان مصرف آنتیبیوتیک در ایران 83
برابر استان ارد جهانی است به گفته ی او ،مصرف بیرویه آنتیبیوتیک در کشور ،ایران را از نظر آماری در سطح بینالمللی
در یک وضع نامناسب قرار داده و تقریبا به ان ازه سراسر قاره اروپا در ایران آنتیبیوتیک مصرف میشود .پیام محبی ،رئیس
هیأتم یره جامعه دامپزشکان ایران معتق است آنچه ب ن ایرانیها را نسبت به آنتیبیوتیکها مقاوم میکن  ،فقط باقیمان ه
آنتیبیوتیک در مرغ و گوشت و شیر نیست بلکه بای توجه داشت که ایرانیها به صورت بیرویه و بیش از ح نرمال
آنتیبیوتیک مصرف میکنن محبی با اشاره به اینکه بسیاری از پزشکان به صورت بیرویه آنتیبیوتیک برای بیماران تجویز
میکنن  ،میگوی  :متاسفانه مصرف بیرویه آنتی بیوتیک در مزار پرورش مرغ هم وجود دارد و شای بای ریشه مشکل را در
سیاستهای وزارت به اشت دنبال کرد که بیمارمحور است تا سالمتمحور و توجهی به این موضوعات نشان نمیده «
ارزان بودن قیمت آنتی بیوتیک ها و فروش آن ب ون نسخه پزشک از عللی است که به این فرهنگ غلط دامن می زن
مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ،با ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی ما را مجبور می کن که به سمت آنتی بیوتیک های قوی تر و
گران تر برویم که این خود ،عالوه بر تحمیل بار مالی به بیماران و نظام سالمت ،سبب طوالنی تر ش ن بیماری و سختی
درمان آن ش ه و روز به روز گستره مقاومت آنتی بیوتیکی را وسیع تر می کن  .گفتنی است که سازمان به اشت جهانی در

سال  ،028۵از مقاومت آنتی بیوتیکی به عنوان یک ته ی بزرگ جهانی نام برده است.
نوشدارو بعد قتلِ مصطفی!
شریان  /اختصاصی

در ساعت  80شنبه هفتم اردیبهشتماهِ امسال ،یک روحداندی
ح وداً  ۵۴ساله در نزدیکی درب ورودی حوزه علمیه هدمد ان
مورد سو قص مسلحانه قرار گرفت و کشته ش این روحداندی،

مصطفی قاسمی از طالب حوزه علمیه هم ان بوده است.
فرد ضارب پس از پیاده ش ن از سواری پژو  023با اسلحه کالشینکف به سمت این روحانی که از حوزه علمیه خدارج شد ه
بود ،تیران ازی کرده و مقتول در دم جان خود را از دست داده است.
قاتل در صفحه اینستاگرام خود اعتراف به قتل روحانی کرده و پس از درگیری با مأموران نیروی انتظامی کشته ش .
اما شرو ماجرا نه از صبح روز  80ام بوده است و نه آخرش به مرگ قاتل یعنی بهروز حاجیلو ختم می شود
شرو ماجرا از همان زمانی است که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به حال خود رها ش ن و اق امات خالف قانون بده
خاطر ع م نظارت ،روز به روز افزایش یافتن هر روز شگردها و جرایم اینترنتی ج ی ی رونمایی می شون
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این افزایش جرایم در فضای مجازی علل مختلفی دارد سطح پایین آگاهی جامعه  ،ع م فرهنگسازی اصولی در استفداده از
این ابزارها ،سهولت ارتکاب جرم و پنهان مان ن مجرمان
این که فردی با خیال راحت تصاویر خود را با اسلحه به نمایش بگذارد و ب تر از آن این که به قتل فردی اعتراف کن  ،ب ون
این که هراسی به دل خود راه ده  ،نشانه ع م قاطعیت مراجع نظارتی بر شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام است
در حالی که ع ه ای همچون وزیر محترم ارتباطات قص دارن استفاده از اینستاگرام وتلگرام را حق مردم نشان دهن و بدا
جلوگیری از فیلترینگ آن مانع از نارضایتی از عملکرد خود شون  ،نتوانسته ان از راه حلی برای جدلدوگدیدری از اقد امدات
وحشیانه و ض انسانی که هر عقل سلیمی با آن مخالف است ،ارائه دهن تا ما شاه این دست ماجرا ها در کشور نباشیم
مشرق می نویس » :در تازهترین اتفاق ،در بین گشت و گذار در فضای مجازی و در تلگرام ،به  0کانال برخورد کردیم که بده
مشتریان خود اسلحه و لوازم دفا شخصی واقعی مانن شوکر ،گاز اشکآور ،گِالک ،کُلت ،کالشینکف ،ژ  ،0-برنو ،ص ا خفده
کن ،دستبن فلزی و … میفروش  .یکی از این کانالها با تع اد اعضای ح ود  00هزار نفر و کانال دیگر با تع اد اعضای 08
هزار و  ۴22فعالیت میکنن  .نحوه سفارش ،خری و فروش اسلحه و لوازم دفا شخصی در این صفحات اینطور اسدت کده
ادمینهای این کانالها در پستهای ج اگانه عکسهای اسلحهها به عالوه قیمت ،م ل ،سال ساخت و نو کالیبر سالحها را
به عالوه ک اسلحه به نمایش میگذارن و زیر هر پست و آیدی ای را به مخاطب خود معرفی میکنن به جدهدت ایدندکده
مشتریان جهت سفارش آن محصول به آن آیدی مراجعه کرده و سفارش خود را با ارسال ک اسلحه ثبت کنند  .بدا یدک
جست و جوی ساده میبینیم که بیشتر اسلحههای بزرگ مانن کالشینکف و ژ  0-به قیمت زیر  0مدیدلدیدون تدومدان و
اسلحههای کلت کمری ،گالک و برنو به قیمت حتی زیر یک میلیون تومان قیمتگذاری ش هان .
این درحالی است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارن گان سالح و مهمات غیرمجاز مصوب  8032در ماده 83
به موضو بسیار مهمی اشاره میکن و ضرورت استمرار مبارزه با این معضل امنیتی و اجتماعی را تشخیص داده و دولت را
مکلف کرده ساالنه برای پیشگیری از وقو این جرم یعنی خری و فروش غیرمجاز سالح اعتبار الزم را از محل بودجه عمومی
کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار ده «
خوب است بدانید معادل 044میلیارد تومان کمک داخلی برای چرخش تلگرام طالیی هزینه شده است.
این سه پست کاربران فضای مجازی روشن کننده ی نکات مهمی است:

یکی نوشته بود :مقصر اصلی حسن فریدون و آذری جهرمی هستن که دست این شبکه هارو در ایران بازگذاشتن....
حال مسئولین باید برای جلوگیری از تکرار این جنایت دلخراش و سایر جرایم اینترنتی در حوزه های اخالقی فرهنگی همممنمون
اتفاقی که برای ستایش رخ داد ،چاره اندیشی کنند و امنیت را در همه سطوح باالخص در حوزه روانی دوباره به جامعه بازگردانند.
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