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شیوع  و  فرامدرن  عصر  در  زندگی 
بحرانی  با  را  دنیا  کوید19  ویروس 
اخیر،  سال   75 طی  که  کرده  مواجه 
نکرده  تجربه  را  حادی  شرایط  چنین 
بود. برای برون رفت از این بحران، باید 
با  انسانی که  سبک زندگی تغییر کند. 
تخریب  و  حیوانات  زندگی  در  دخالت 
محیط زیست و تغییر اقلیم و مهاجرت 
زندگی  وارد  را  ویروس  این  جانوران، 
گرفتاِر  نیز  خود  هم اینک  کرده،  خود 

عکس العمل طبیعت شده است.
 راهکارهایی مناسب و شاید نامناسب

این  با  انسان  درگیری  از  ماه   8 مدت 
این  در  می گذرد،  ناشناخته  ویروس 
مدت به ناچار دنبال اجرای راهکارهایی 
بودیم موقتی و شاید بی اثر. راهکارهایی 
جنس  از  جداکننده هایی  نصب  به  که 
با  یا  کرده،  بسنده  پالستیک  و  نایلون 
ادارات  های  صندلی  کردن  برعکس 
برای ایجاد سدی که مانع نزدیک شدن 
بر  نشسته  پاسخ گویاِن  به  رجوع  ارباب 
همین  جزو  اینها  شود.  صندلی،  پشت 
که  بی اساسی ست  و  موقت  راهکارهای 
نیاورده  جا  به  را  ارباب رجوع  تکریم 
جاِن  داشتن  نگه  ایمن  فکر  به  تنها  و 
شده  نهادینه  آن  در  ادارات  کارمندان 
است. بدون در نظر گرفتن این موضوع 
که همین کارمند پس از اتمام ساعات 
اداری اش در اجتماع در حال معاشرت 

است. 
شهر  سطح  در  نانوایی  اقدام  عوض  در 
روبروی  صندلی هایی  که  می بینیم  را 
از  تا  گذاشته  فاصله  با  مغازه اش 
مراجعه  هم  و  شود  جلوگیری  تجمع 
کنندگانش را تکریم کند و یا دستکش 
و ماسک هایی که توسط افرادی به طور 
گذاشته  شهروندان  اختیار  در  رایگان 
می شود تا کمی از باِر کمبود ماسک را 

جبران کنند.
که  حالی ست  در  مردمی  اقدامات  این 
تامین  برای  ادارات، راهکارهایی که  در 
نظر  در  کارمندان  برای  جانی  امنیت 
گرفته شده به بهای تنگ کردن فضای 

برای  ارزشی  گویا  است.  ارباب رجوع 
جان دیگر شهروندان قایل نباشند. 

 زیرساخت های شهری به روز شوند
دکترای  و  کارشناس  حسینی؛  صالحه 
مسایل  با  رابطه  در  شهرسازی  امور 
شهرسازی این گونه می گوید:  قرن 20 
و 21 قرن خدمات هست و مردم پول 
می دهند تا از خدمات بهتری برخوردار 
شوند. 70 درصد مشاغل جهان امروزی، 
خدماتی اند. دقیقا این همان چیزی ست 
که باعث شد، بیماری عفونی کوید 19 
ضرر و زیان زیادی به اقتصاد وارد کند.

را  زیرساخت ها  باید  اقتصادی  لحاظ  از 
با فن آوری گره بزنیم و برویم به سمت 
اجتماعی  لحاظ  از  هوشمندسازی. 
را  مردم  تعامالت  و  آگاهی  سطح  باید 
از  دهیم،  تغییر  خودآگاهی  سمت  به 
لحاظ زیست محیطی و  فن آوری باید 
هوشمندسازی  سمت  به  که  تغییراتی 
و  الکترونیک  زیرساخت های  ایجاد  و 

هوشمند، سرمایه گذاری کنیم.
بیماری  زمان شیوع  در  گوید:  می  وی 
باید  بیماری  کنترل  برای  و  کرونا 
طراحی  گونه ای  به  را  شهری  فضاهای 
اجتماعی  فاصله گذاری  که  شوند 

شهری،  مبلمان  شود،پارک ها،  رعایت 
که  شود  بررسی  باید  آب خوری ها 
لحاظ  از  هم  و  اقتصادی  لحاظ  از  هم 
باشد،  صرفه  به  اجتماعی  فاصله  حفظ 
االن  که  آبخوری هایی  مثال  عنوان  به 
تعطیل  باید  دارد  در سطح شهر وجود 
بهداشتی  حاضر  حال  در  چون  شوند، 

نیستند.
این کارشناس امور شهرسازی در رابطه 
گفت:  ادامه  در  شهرسازی  مسایل  با 
به  باید  شهر  سطح  زباله  سطل های 
ریختنی  دور  وسایل  باشدکه  ای  گونه 
در آنها دوباره وارد چرخه نشوند   پس 
به  زباله  سطل های  طراحی  در  باید 
سمتی برویم که کسی نتواند به زباله ها 
سطل هایی  یا  باشد  داشته  دسترسی 
ماسک  و  دستکش  انداختن  مخصوص 
و  پیاده روها  اصالح  شود.  طراحی 
رود  سمتی  به  که  شهری ست  مبلمان 
که فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود.

انباشت  شاهد  همگی  حاضر  حال  در 
جمعیت در ادارات هستیم. در حالی که 
هیچ کدام از طراحی هایی همچون نصب 
نرده و یا جداکننده هایی که این فاصله 
اجتماعی را حفظ کند، دیده نمی شود و 

یا دوربین هایی که سر چهارراه ها نصب 
شده را می توانیم به سنسورهایی مجهز 
بدن  به درجه حرارت  نسبت  کنیم که 
حساس باشند. اگر این امکان در ابتدای 
ورود کرونا در دوربین ها به وجود آمده 
به  می توانست  سریع تر  مطمئنا  بود، 
کمک  آلوده  موارد  کشف  و  شناسایی 
همین  از  باید  حاضر  حال  در  اما  کند. 
به  کنیم  استفاده  داریم  که  امکاناتی 
عنوان مثال در ادارات یا مطب پزشکان، 
استفاده  بیشتر  بیرون  محیط های  از 
کنند. یا تعداد صندلی ها را کم کنند و 
با فاصله گذاشته شوند و اگر مطب این 
حیاط  از  یا  پیاده رو  از  ندارد،  را  امکان 
به  نوبت دهی ها  یا  و  کنند  استفاده  آن 
شکلی باشد که حداقل مریض در مطب 
که  جایی  تا  و  باشند،  داشته  حضور 
جایگزین  را  آنالین  ویزیت  دارد  امکان 

ویزیت حضوری کرد. 
بانک ها  در  افزود:  پایان  در  حسینی 
می توانند  دارند  کمتری  فضای  که 
الکترونیک  طریق  از  را  برنامه ها  بیشتر 
و اپلیکیشنی که وجود دارد انجام داد. 
در هر پارکی دو یا سه ایستگاه شست 
و شو قرار دهیم و باید به سمتی  برویم 

که این ایستگاه هامورد اعتماد بیشتر در 
فضای شهری به کار برده شوند.
 دنیای پس از کرونا، 

جای بهتری برای زندگی خواهد بود
از  که شهرهای پس  داده  نشان  تجربه 
کرونا جای بهتری برای زندگی خواهد 
تغییر  زندگی  روش های  چون  بود. 
تغییراتی در  باعث  خواهد کرد و شاید 
سبک زندگی شود که مردم مجبور به 

سر وقت حضور یافتن کند.
تجربه نشان داده که با بروز بیماری های 
بیماری   19 قرن  در  و  وبا  چون  واگیر 
آمدن  وجود  به  باعث  طاعون،  مثل 
فاضالب یا جمع شدن زباله ها از محیط 

اطراف زندگی انسان ها شد. 
 چرخه ی باطل

ایجاد  با  که  باشیم  تصور  این  به  نباید 
قشر  برای  امن  مکان هایی  و  موقعیت 
مرفه شهر، امنیت را برای آن ها فراهم 
فرد  پایین ترین  باید  بلکه  آورده ایم. 
زیرساخت های  و  ببینیم  را  جامعه 
کنیم  طراحی  آن  اساس  بر  را  شهری 
وگرنه چرخه ی کرونا قطع نخواهد شد. 
که  است  وارونه  هرم  تعبیر  همان  این 
باید ابتدا کف جامعه را ببینیم و سپس 

راس هرم را.
 پروتکل فاصله  گذاری ابالغ نشده

دکتر  با  صحبت ها،  این  تکمیل  در 
بهداشتی  معاونت  موقری،  محمد 
کردیم.  گفتگو  پزشکی  علوم  دانشکده 
راهکارهای  اجرای  با  رابطه  در  وی  از 
دایمی برای پیشگیری از شیوع بیماری 
کوید 19 پرسیدیم که وی در این باره 
چنین توضیح داد: »در این رابطه باید 
یک پروتکلی تنظیم شود به نام پروتکل 
چیدمان  نحوه ی  که  گذاری.  فاصله 
پیگیرانه  موارد  سایر  و  اداری  مبلمان 
ابالغ شود که هنوز  باید  در کل کشور 
اقدام  یک  این  نگرفته.  کار صورت  این 
حال  در  که  کشوری ست  مقیاِس  در 
طراحی ست و همه ی جوانب امر را باید 
اما  ابالغ گردد.  در نظر بگیرد و سپس 
ابالغ  فاصله گذاری  پروتکل  این  هنوز 

نشده است.«

چه زمان راهکارهای دایمی برای پیشگیری از بیماری کرونا اجرایی می شود

تغییر سبک زندگی در عصر کرونا
       لیال گلزاری

     گزارش

  عکس : الناز پیشیار /سخن تازه

ضعف فرهنگ برخورد مناسب با بیمار در سیرجان
آخی چه درِد بی درمونی داری!

بدم.  آزمایش  رفتم  بودم.  کرونا  به  مشکوک  می کرد.  درد  »گلوم   سمیرا سرچمی: 
توی آزمایشگاه گفتم اومدم تست کرونا بدم. هم مردم و هم کارکنان اونجا یه جوری 
نگاهم می کردند و با پچ پچ من رو با دست نشون می دادند که خیلی برام آزار دهنده 
بود. جوری که دیگه نتونستم تحمل کنم و بلند بلند گفتم چیه؟ تا حاال اسم کرونا 
طور  این  با  می کنم،  فکر  که  حاال  نخورده؟  گوش تون  به  نوزده  کووید  نشنیدین؟  رو 
چه  مسلم  بیمارهای  با  نبود  معلوم  وگرنه  شد  منفی  تستم  که  خوشحالم  برخوردها، 

رفتاری میکنن؟!«
از  که  پیامی  رسید.  دستم  به  پیش  هفته ی  که  بود  مردمی ئی  پیام  کامل  متن  این 
فرهنگ بِد برخورد با بیمار حکایت می کند. فرهنگی که خاص بیماران مبتال به کرونا 
بیماری خاص  -که  همشهریان  از  یکی  پیش  ماه  همین چند  مثال  برای  نیست.  هم 
مختص  که  درمانگاهی  به  »رفتم  بود:  کرده  درددل  با سخن تازه  تماس  پی  از  دارد- 
تزریق داروی بیماریم هست اما متاسفانه بسته بود. ناچار شدم برای جا به جا نشدن 
تاریخ مصرف داروم، به درمانگاه دیگری مراجعه کنم. توی اتاق تزریقات درمانگاه، طرف 
با همکارش شروع کرد پچ پچ کردن: وای وای. جوون بی چاره! چه دردای بی درمونی 
میگیرن مردم. چی می کشن خونواده ش! معلوم نیست چه گناهی به درگاه خدا کردن 
اینا که این جور بیماری هایی می گیرن!؟ و از این حرف هایی که شنیدن شون برای هر 
بیماری آزار دهنده است. خواستم بگم کاش شما رسانه ها فرهنگ سازی بکنید یا دست 
کم خود درمانگاه ها به نیروهاشون آموزش بدهند که این چیزا رو به بیمار یا جلوی 

بیمار نگن.«
  با آموزش هم خلق و خوی کسی را نمی شود عوض کرد

از درمانگاه های سیرجان مطرح می کنم. او که خود  با رییس یکی  همین موضوع را 
مدیریتش،  تحت  درمانگاه  پیرامون  مردمی ئی  گزارش  چنین  شنیدن  از  است  پزشک 
دلگیر می شود. دلگیر نه برای حرف و انتقاد ما بلکه به خاطر اینکه پیشگیری از مطرح 
شدن چنین حرف هایی جلوی بیمار از دست او خارج است. او ضمن پوزش از اینکه 
باشد، می گوید:  بیماران شده  با  برخوردهایی  درمانگاه تحت مدیریتش چنین  اگر در 
»باور کنید بارها جلسه ی توجیهی گذاشته ایم. بسیاری از نیروها هم رعایت می کنند اما 
بعضی ها هم نه. به همان شیوه ادامه می دهند و برایشان مهم نیست! انگار ناف بعضی ها 
را با این حرف ها بریده اند.« او نبود ثبات شغلی و ثابت نماندن برخی نیروها به صورت 
با  برخورد مناسب  از دیگر دالیل ضعف فرهنگ  را  مستمر در بخش خدمات درمانی 

بیماران در سیرجان می داند.
  القای »پایان راه بودن« به بیمار!

به همین بهانه به سراغ فاطمه شیبانی روانشناس و مدرس دانشگاه رفتم که اتفاقاً خود 
او به بیماری ام  اس دچار است. او بر طبق دانش و تجربه ی شخصی خودش، فرهنگ 
بد برخورد آزاردهنده با بیمار را روانکاوی می کند: »طرف میگه آخی تو که جوونی چرا؟ 
آخی تو که خوشگلی چرا؟ آخی تو که دوتا بچه داری، تو چرا مریض شدی؟ از این 
حرف ها زیاد زده میشه. من اسمش رو بی فرهنگی یا بد فرهنگی نمی ذارم. اسمش رو 
عدم شناخت می ذارم. وقتی شرایط یک بیمار رو  درست  نشناسی و اینکه به بیمار القا 

کنی که مساوی با یک فرِد تمام شده است!«
 فرهنگ خودخواهی

می گوید:  سخن تازه  به  باره  همین  در  نیز  همشهری  جامعه شناس  رومی  سوند  علی 
»اینگونه رفتارها ناشی از نگاه غیر مشفقانه و خودخواهانه است. جدای از اینکه نوعی 
حس پیشگیرانه و برآورد کردن خطر و احتمال واگیر  در رابطه با  موضوعی همچون 
کرونا هم در آن پیدا می شود تا در نهایت منجر به رفتاری  بیمارگونه با بیماران می شود.« 
سوند رومی به نفس چنین رفتاری با بیمار اشاره می کند و چنین رفتارها و گفتارهایی را 
با بیمار به خودِی خود برگرفته از بیماری روانی فردی می داند که چنین رفتار و گفتاری 
از او سر می زند: »این کارها ریشه در اختالل شخصیت خودشیفته، اختالل شخصیت 
مرزی و  اختالل شخصیت ضداجتماعی و همچنین شخصیت وسواسی، اسکیرویید و 
اختالل فوبیا اجتماعی و مواردی از این دست دارد که بعضی از افراد درگیر آن هستند 

و متاسفانه اگر این افراد دارای مسوولیت درمانی باشند خیلی به چشم می آید.«

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

unique sportیونیــک اسپـرت
نصب و فروش انواع سیستمهای صوتی حرفه ای 

  Digital وAnalog،AHD،IP ارائه دهنده انواع دوربین های مدار بسته
نصب و فروش جهت )مغازه، منزل، انبار و سوله( - فروش انواع روکش و کفپوش های اتومبیل   ایرانی و خارجی

نصب انواع دزدگیرهای)اماکن و اتومیبل( و تعمیرات تخصصی دزدگیر اماکن و اتومیبل)دزدگیر تصویری(
فروش انواع ریموت های دزدگیر و تعمیرات تخصصی قفل مرکزی و شیشه باال بر

برقی کردن انواع شیشه باالبرهای دستی  
نصب انواع دودی های معمولی- ضد خش-uv دار ضد خش، شبرنگ و روز رنگ

بلوار سید جمــال، نرسیده به مشعل گاز،  روبــروی کالنتری 13
نبش کوچه  مدیریت : مصطفی محمودآبادی- 7989 245 0913

تعمیر حرفه ای
ماشین شـارژی

به مناسبت 
نهمین سالگرد 

درگذشت 
خواهر عزیزمان؛ 

رمحوهم وحیده عسکری
با قرائت فاتحه ای 

یاد و خاطره شان را گرامی می داریم.

ضایعه درگذشت همسـر گرانقدرتان را به جنابعالی 
درگاه  از  نموده،  عرض  تسلیت  محترمتان  خانواده  و 
احدیت برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای 

عموم بازماندگان صبر و شکیبائی مسئلت داریم.

برادران گوئینی - فروشگاه پوشیران

دوست گرانقدر؛

جناب آاقی  حاج عطا اهلل   انرظی


