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ظرفیت هایی که ثانیه ای به اتمام می رسند

نوبت دهیبه بیماران
روی اعصاب
اکبری

نمی دانند بار کدام درد را به دوش بکشند .در حالی
رنج بیماری و هزینه های سنگین درمان را متحمل
می شوند که در صف نوبت گیری حضوری ،اینترنتی
و تلفنی در مطب پزشکان و کلینیک بیمارستان ها و
 ...سرگردانند.
هر چند مدت هاست بساط نوبت دهی حضوری از
بسیاری از مراکز درمانی مانند؛ بیمارستان تامین
اجتماعی ،کلینیک بیمارستان امام رضا(ع) و ...
برچیده شده است و بیماران باید به صورت اینترنتی
و تلفنی نوبت بگیرند اما آن چه این روزها داد و گالیه
بسیاری را دربرداشته ،این است که انتظار برای نوبت
گیری اینترنتی و تلفنی برای استفاده از خدمات این
مراکز ،طوالنی مدت است و نوبت دهی به راحتی که
مسئوالن فکر می کنند ،انجام نمی شود.

وضعیت اسفناک
یک شهروند که حدود یک ماه است هر روز صبح برای
گرفتن نوبت از دندان پزشکی بیمارستان تامین
اجتماعی پشت خط تلفن نوبت دهی قرار می گیرد ،با
گالیه از وضعیت اسفناک نوبت دهی می گوید :برای
عصب کشی و پر کردن دندانم حدود دو ماه است که
میان مطب ها و بیمارستان تامین اجتماعی سرگردانم.
چون نوبت دهی اینترنتی و تلفنی است و موفق به نوبت
گیری نشدم حضوری مراجعه کردم.
با وجود درد و گالیه بسیار تاکید بر نوبت گیری اینترنتی
و تلفنی بود و اعالم شد اگر درد شدید است به مطب
پزشک متخصص مراجعه کنید .پس از حضور در مطب
پزشک متخصص اعالم شد که دندان نیاز به عصب
کشی ،پر کردن و روکش دارد و هزینه آن هم حدود دو
میلیون تومان برای یک دندان است.
پس از پیگیری ،عصب کشی را آزاد انجام دادم و دوباره
در صف نوبت گیری از دندان پزشکی بیمارستان تامین
اجتماعی قرار گرفتم .حدود یک ماه هر روز ساعت

 6پشت خط تلفن بودم در حالی که یا سیستم نوبت
دهی اشغال بود یا وقتی هم آزاد می شد با آن که یک یا
 2دقیقه از شروع زمان نوبت دهی می گذشت اما تلفن
گویا خبر از پر شدن نوبت ها می داد .او ادامه می دهد:
این مشکل مدت هاست برای افراد دارای بیمه تامین
اجتماعی و خدمت گیرندگان آن وجود دارد و می طلبد
در این شرایط که شاهد شلوغی و تعداد انبوه بیماران
هستیم درخصوص افزایش سقف خدمات و بهبود نوبت
دهی اقدام شود.

یک هفته در صف نوبت دهی
اما فرد دیگری هم که در صف نوبت گیری پزشکان
متخصص کلینیک بیمارستان امام رضا (ع) قرار
گرفته است ،می گوید :به دلیل افزایش هزینه ویزیت
پزشک متخصص و کم هزینه بودن ویزیت پزشکان
در این کلینیک ،روزانه تعداد زیادی از بیماران به این
مرکز درمانی مراجعه می کنند .نوبت دهی تلفنی
انجام می شود اما به راحتی نیست .او ادامه می دهد:
توسط پزشک حاضر در این کلینیک ،عمل جراحی در
بیمارستان انجام و پس از مدتی مراجعه اعالم شد که
تصویربرداری از محل جراحی انجام و سپس دوباره به
پزشک مراجعه شود.
از آن جا هم که پزشک متخصص فقط در همین کلینیک
حاضر است و در محلی دیگر خدمات نمی دهد پس از
مدت ها انتظار در صف تصویربرداری ،حدود یک هفته
است که در صف نوبت گیری این کلینیک و پزشک
مرتبط هستیم .هر روز ساعت  8برای نوبت گیری پشت
خط تلفن قرار می گیریم و موضوع جالب این است که
نوبت گیری برای پزشک ارتوپد مدنظر در فهرست تلفن
گویا تکرار نمی شود .پس از مراجعه به کلینیک و اقدام
برای گرفتن نوبت حضوری و طرح مشکل اعالم شد که
نوبت دهی تلفنی است و باید از این طریق اقدام شود!
فرد دیگری که به یک مطب چشم پزشکی مراجعه
کرده است ،می گوید :در بسیاری از مراکز درمانی
که پزشکان متخصص حاضرند و می توان با هزینه کم

سالمتکده

ریحان و تقویت بدن در مقابل کرونا
مسئول درمانگاه
بیمارستان امام
رضا (ع) :
در صبح ها برای
نوار عصب و عضله
به سبب زمانبر
بودن فقط به  3نفر
نوبت داده و در
دیگر موارد برای
عصرها نوبت دهی
تلفنی انجام می
شود
از خدمات بهره برد نوبت دهی به سختی انجام می
شود .باید مدت ها منتظر باشیم و پس از مدتی انتظار و
تحمل درد هم به در بسته می خوریم و به مطب پزشکان
متخصص مراجعه می کنیم .اما در مطب ها هم که
همیشه نوبت دهی حضوری است در این شرایط کرونا
باید بارها مراجعه کنیم تا بتوانیم برای روزهای آینده
نوبت بگیریم .او با گالیه از این وضعیت می گوید :برای
مراجعه به متخصص چشم باید بیش از یک ماه انتظار
بکشیم .گویا پزشک متخصص کم است و بیماران باید
درد و رنج را تا رسیدن نوبت تحمل کنند.

پاسخ به گالیه ها
مسئول درمانگاه بیمارستان امام رضا (ع) با بیان این که
نوبت دهی حضوری صبح ها و به صورت محدود انجام
می شود ،می گوید :در صبح ها برای نوار عصب و عضله
به سبب زمانبر بودن فقط به سه نفر نوبت داده و در دیگر
موارد برای عصرها نوبت دهی تلفنی انجام می شود.
به گفته «حیدری» برخی از پزشکان از جمله ارتوپد
کلینیک به سبب داشتن درآمد پایین اعالم کرده اند
که از ماه آینده حاضر نخواهند بود و افرادی که نیازمند
خدمات ارتوپد هستند چون در برخی موارد از طریق
تلفن گویا نوبت دهی انجام نمی شود اگر بیمار عمل
شده توسط پزشک ارتوپد هستند به آن ها نوبت داده
می شود و می توانند حضوری مراجعه داشته باشند.
او در ادامه اشاره ای هم به خرابی سامانه تلفن گویای
نوبت دهی دارد و می افزاید :در برخی مواقع به دلیل
حاضر نبودن پزشکان برای خدمات دهی ،تلفن گویا

این خدمات را برای نوبت دادن بازگو نمی کند.
مدیر روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی
هم با اشاره به سیستم نوبت دهی اینترنتی و تلفنی این
بیمارستان و پاسخ گویی  12خط به صورت همزمان
برای نوبت دهی ،ریشه این مشکل را کمبود پزشک می
داند و می گوید :بیشترین شکایت خدمات گیرندگان
مربوط به خدمات دندان پزشکی است که به سبب گران
بودن هزینه ها در مطب پزشکان تمایل به استفاده از
خدمات دندان پزشکی بیمارستان تامین اجتماعی
باالست و در نتیجه در همان چند ثانیه اول شروع
نوبت دهی شاهد اتمام نوبت ها هستیم .بنا به اظهار
«سلمانی» سامانه گویای نوبت دهی فقط برای 48
ساعت بعد است و گاهی افراد برای مدت طوالنی در
صف نوبت دهی هستند و ریشه این مشکالت هم به
کمبود پزشک برمی گردد .به گفته وی این سازمان
بارها از دانشگاه علوم پزشکی خواستار تامین پزشک
شده است اما چون کمبود سهمیه است و پزشکان
طرحی بعد از گذراندن دوره ،تمایل به ماندگاری ندارند
بنابراین با چنین صف هایی برای نوبت گیری مواجه
هستیم .او از تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی و
دانشگاه علوم پزشکی برای تامین نیرو می گوید و می
افزاید :از سال گذشته که مشکالت و موانع جذب نیرو
برداشته شده است با آن که بارها درخواست استخدام
و تامین نیرو داشته ایم اما فردی از این محل برای
استخدام معرفی نشده است و بیشتر افراد هم تمایل
دارند با دانشگاه علوم پزشکی به سبب شرایط ویژه تر
همکاری کنند.

روان شناسی

کودکانه

اختالل بدشکلی

زندگی کودک را تلخ نکنیم

اختالل بدشکلی بدن یک بیماری روانی است که
فرد مبتال به دلیل نقص جسمی ،بسیار مضطرب
می شود .این نقص بسیار جزئی و زاده ذهن افراد
است در حالی که داشتن این احساسات بر فعالیت
های اجتماعی و شغلی تأثیر می گذارد .افراد مبتال
به این اختالل خود را "زشت" می بینند .هر روز
ساعت ها به عیب هایی که از خود متصورند ،فکر
می کنند .از کار یا تحصیل غافل می شوند زیرا نمی
خواهند دیگران آن ها را ببینند .از گذراندن وقت با
خانواده و دوستان خود پرهیز می کنند و برای بهبود
ظاهر ،جراحی پالستیک انجام می دهند .این افراد
پریشانی شدید عاطفی و رفتارهای مضر را تجربه می
کنند .اختالل بدشکلی که بیماری مزمن و طوالنی

مدت است بیشتر در سال های نوجوانی یا اوایل
بزرگ سالی آغاز می شود .افراد مبتال به این اختالل
حتی از تغییرات جسمی ناشی از افزایش سن مانند
چین و چروک و سفید شدن مو ،بیش از حد ناراحت
می شوند .این افراد ممکن است اختالالتی مانند
پرخوری  ،اضطراب ،افسردگی ،وسواس و  ...را نیز
داشته باشند .برای درمان این افراد نیاز به مشاوره
های روان شناسی است .برخی از متخصصان بر
این باورند که توأم بودن این اختالل با افسردگی
اضطراب ،هراس و ناتوانی در سرمایهگذاری عاطفی،
این نکته را خاطر نشان می کند که این بیماران دارای
مشکالت روانشناختی کمو بیش با اهمیتی هستند
و اختالل بدشکلی بدنی در واقع یک شیو ه رمزی

بیان تعار ضهای ناشی از جدایی -تفرد است.
بنابراین ،روش درمانگری مبتنی بر روان تحلیل گری
را بهعنوان روش اصلی محسوب اما روشهای تغییر
ی کنند .اگر
رفتار را نیز ب ه عنوان روش مکمل توصیه م 
این اختالل درمان نشود ،ممکن است مزمن شود.
همچنین رو شهای جراحی ترمیمی بدون استثنا
ناموفق است.

اگر می خواهید از عواملی که زندگی را به کام کودک
زهر می کند،آگاه شوید ،این مطلب را بخوانید .به گفته
یک روان شناس کودک ،عصبی بودن همیشگی یکی
از این عوامل است .برخی پدر و مادرها به هر دلیلی
همیشه عصبانی هستند و کافی است کوچک ترین
اشتباه یا خطایی از کودک سربزند تا فوران و خشم
و عصبانیت را بر سرش خالی کنند .این والدین می
گویند که این رفتار و عصبی بودن دست خودمان
نیست اما مگر می شود رفتار دست خودمان نباشد.
سوال این است که آیا اولیا در مقابل بزرگ ترها و  ...نیز
کنترل رفتارشان دست خودشان نیست .این عصبی
بودن ها زندگی را برای کودک تلخ می کند .پس
همان طور که مقابل دیگران بر رفتارتان کنترل دارید

بـه سـبب وجـود جهـش هـای متعدد
در ویـروس کرونا ،داروهـای موجود
نمـی تواننـد تهاجمی بـودن ویروس
را کـه بـه مـرگ نیـز منجـر مـی شـود،
کنترل کنند .به رغم واکسیناسیون
سـریع و فـوری در خصـوص بیمـاری
کرونـا ،این اقـدام پیشـگیرانه ایمنی
کامـل ایجـاد نمـی کنـد .از آن جایی
کـه مهـم تریـن عامـل مـرگ و میـر بـه
علـت ایـن بیمـاری ،نقـص سیسـتم
ایمنـی بـدن اسـت ،بنابرایـن همـراه
بـا واکسیناسـیون ،تقویـت سیسـتم
ایمنی مهـم ترین راه حـل در کاهش
شـدت بیمـاری اسـت .بـه دلیـل این
کـه هیـچ درمـان قطعـی بـرای بیمـاری کرونـا تـا بـه امـروز یافت نشـده اسـت ،در
نهایـت بـرای جلوگیـری از همـه گیـری ویـروس کرونـا رعایـت فاصلـه اجتماعی
و اسـتفاده از ماسـک توصیـه مـی شـود .ایمنـی بـدن نقـش مهمـی در مبـارزه بـا
ویروس کرونـا دارد و برای همین مصـرف گیاهان تقویت کننده سیسـتم ایمنی
برای سلامتی و پیشـگیری از ابتال به ایـن بیمـاری توصیه می شـود .یک محقق
گیاهـان دارویـی مـی گویـد :از آن جایی کـه اسـتفاده از گیاهـان دارویـی حاوی
آنتی اکسیدان و تقویت کننده سیسـتم ایمنی ،به دلیل عوارض جانبی کم ،می
توانـد عامل مهمـی در کاهش ابتلا به بیماری کرونا باشـد ،براین اسـاس سـعی
برآن داریـم تا بـا معرفـی گونـه هـای متعـدد ،گام موثـری در کاهـش ابتال بـه این
بیمـاری برداریم .بـرای تأمین سلامت جهانی تـا زمانی کـه داروهـای هدفمند
برای عفونت ویروسـی در دسـترس عموم قرار گیـرد ،این داروهـای گیاهی می
تواننـد بهتریـن مدافعان ما باشـند .به گفتـه دکتر «افشـاری» ریحان یک سـبزی
همـه کاره با خـواص دارویی بـی نظیر اسـت که بـرای کنتـرل درد  ،تب  ،سـرفه و
سـرماخوردگی و همچنین اسـهال کاربـرد دارد .در هند ریحان یکـی از بهترین
داروهـای درمـان ذات الریه بـوده و به عنـوان یک داروی ضد ویروسـی شـناخته
شـده اسـت .آثار سـودمند جوشـانده بـرگ ریحـان در بهبـود اختالالت تنفسـی
ماننـد سـرفه و سـرماخوردگی ،برونشـیت  ،آسـم و آنفلوآنـزا مطالعـه و مشـخص
شـده اسـت که محتوای فنولیک و خواص آنتی اکسـیدانی زیادی دارد .عصاره
برگ ریحان باعـث افزایـش فعالیت فاگوسـیتیک و افزایـش تعـداد نوتروفیل ها
و لنفوسـیت ها می شـود که افزایش تعداد گلبول های سـفید همـراه با افزایش
هماگلوتیناسـیون ،افزایـش تولیـد آنتـی بـادی را نشـان مـی دهـد .ایـن خواص
تقویت کننـده سیسـتم ایمنی را می تـوان بـه وجـود فالنوئیدهـا و ترپنوئیدهای
موجـود در این گیـاه نسـبت داد.
نکته مهم :مصرف گیاهان دارویی باید با احتیاط و تحت نظارت متخصص طب
ایرانی انجام شود زیرا مصرف بیش از حد آن ها ممکن است باعث بروز مشکالت
جانبی دیگر شود.

در مقابل کودکتان نیز همان گونه باشید .به اظهار
«هیبتی» همیشه خسته بودن شما دیگر عاملی است
که ناخوشی را به روح و روان کودک سرازیر می کند.
برخیازاولیاهمیشهخستهوافسردههستند.تاکودک
در نزدیکی شان قرار می گیرد به او می گویند که خسته
ایم .این گفته سبب می شود تا کودک هم چندین هفته
احساس خستگی داشته باشد و اگر به او کاری بگویید،
می گوید :خسته ام .همیشه بیکار بودن دیگر عاملی
است که این مشاور به آن اشاره می کند و می افزاید:
بسیاری از کودکان در خانه هیچ فعالیت و برنامه ای
ندارند و فقط دور خود می چرخند یا تلویزیون تماشا
می کنند یا با تلفن همراه و بازی های اینترنتی سرگرم
می شوند .پس الزم است اولیا برنامه ریزی و کودک را

از این بیکاری خارج کنند .همیشه ماندن در خانه هم
کودک را می آزارد .زیاد ماندن درخانه و بی برنامگی
و شاد نبودن ،سم روانی به کودک تزریق می کند .او
توصیه می کند با وجود کرونا دل به کوه و دشت و دمن
بزنید تا کودک انرژی اش را تخلیه کند .نکته دیگر این
که والدین همیشه کار دارند و در پاسخ به درخواست
فرزند برای بازی کردن و توجه به او می گویند :االن کار
داریم و  ....همیشه کنترل کردن کودک و دخالت بیش
از حد درکارهای شخصی اش ،همیشه داد و بیداد و
سرزنشکردن،تهدیدهایهمیشگیوفریادزدنبرسر
او نیز سبب تلخ شدن شرایط زندگی برای او می شود.
پس این چراغ قرمز ها را رد نکنید و با رعایت این موارد از
تلخ شدن زندگی فرزندتان پیشگیری کنید.

