
شماره هفتصدوپنجاه وسه  هفده خرداد نودونه2 سالمت در ایران  و جهان

مرگ یک پرستار بر اثر کووید 19 با عالمت خستگی
به گزارش »سالمت« و به نقل از ایرنا، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »هر یک از مبتالیان به کووید-19  با الگوی خاصی فوت 
می کند. هفته گذشته یک پرستار با عالمت خستگی بعد از کووید-19 فوت کرد.« سعید نمکی دوشنبه در نشست کمیته علمی درمان کووید-19 
در بیمارستان قلب شهید رجایی اظهار داشت: »به طور مستمر با یافته های جدیدی درباره کرونا و بیماری کووید-19 مواجه هستیم. به عنوان مثال 
4 روز پیش یک پرستار در هرمزگان فوت کرد. تنها عالمت او خستگی بود و معلوم شد تست کووید-19 او مثبت شده.« وی افزود: »یافته های 
زیادی درباره عالیم کووید-19 و علت فوت این بیماری به دست آمده اما هنوز برای قضاوت نهایی و اسم گذاشتن روی عالیم این بیماری زود 
است.« وزیر بهداشت تصریح کرد: »بیماری کووید یک بیماری شتر گاو پلنگ است که هم گاز می گیرد هم لگد می زند و باید خودمان را برای 
شرایط سخت تر و متفاوت آماده کنیم. باید وضعیت مبتالیان و فوتی های بیماری کووید-19 مرحله به مرحله بررسی شود. تردید ندارم هر یک از 

فوتی های این بیماری با الگو و تابلوی خاص خودش فوت می کند و همه بیماران با یک الگوی مشترک از بین نمی روند.«

کنترل آتش سوزی جنگل های خائیز کهگیلویه و بویر احمد
 فرماندار شهرستان کهگیلویه از کنترل آتش سوزی جنگل های خائیز این شهرستان خبر داد. علیرضا اتابک در گفت وگو با خبرنگار 
ایسنا اظهار داشت: »آتش سوزی جنگل ها و مراتع منطقه حفاظت شده خائیز که اواخر وقت دوشنبه شب دوباره شعله ور شده بود، 
مهار شده است.« وی تصریح کرد: »با وجود گرما، باد شدید و وجود ُکنده های نیم سوخته احتمال بازگشت آتش وجود دارد. باید 
تا )4۸ ساعت( دو روز آینده نیروها در منطقه حضور داشته باشند تا در صورت شعله ور شدن کنده های باقی مانده در سریع ترین 
زمان ممکن اقدام به خاموش کردن آتش کنند.« اتابک بیان کرد: »نیروهای مردمی، منابع طبیعی و محیط زیست امدادی برای مقابله 

با شعله ور شدن مجدد آتش در منطقه حضور دارند و کمک می کنند.« 
به گزارش »سالمت«، اسدا... هاشمی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا عنوان کرده بود: »بیش از 4۰ نفر از نیروهای مردمی و  محیط زیست 

در حال مهار و خاموش کردن آتش هستند.«

خبــر

در روزهایی که مردم نگران گرفتاری در بند ویروس 
کرونا هستند، موضوع اجرای طرح ترافیک در پایتخت 
و نحوه تردد در سطح شهر دغدغه جدیدی شهروندان 
ایجاد کرده است. به گزارش »سالمت«، با شیوع ویروس 
کرونا و اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند به منظور 
جلوگیری از شیوع ویروس میان شهروندان، اجرای 
طرح ترافیک پایتخت تا اطالع بعدی به تعویق افتاد. 
مسووالن شهری ابتدا زمان آغاز اجرای دوباره آن را در 
سالی که با کرونا آغاز شده بود از ۲۳ فروردین اعالم 
کردند که این موضوع با دستور وزیر بهداشت که رئیس 

ستاد کرونای کشور نیز محسوب می شود، لغو شد.
 سعید نمکی در همان ۲۳ فروردین؛ یعنی نخستین روز 
اجرای طرح ترافیک جدید ضمن اعالم اینکه اجرای 
این طرح در شرایط کرونایی لغو شد، به این موضوع نیز 
اشاره کرد که در شرایطی که وسایل نقلیه عمومی کفاف 
رعایت فاصله گذاری را نمی دهد، یکی از مطمئن ترین 
روش ها استفاده از وسیله نقلیه شخصی است. با لغو طرح 
ترافیک و ورود انبوه خودروهای شخصی در ساعات 
مختلف به خیابان های مرکزی تهران، شاخص های کیفیت 
هوای پایتخت را که تا پیش از آن سالم و حتی پاک 

بود، به سمت روزهای آلوده و آسمان غبارآلود برد.
سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی پایتخت ۳۰ فروردین از افزایش ۷۰ درصدی 
تردد در سطح شهر نسبت به چنین روزی در سال 
گذشته خبر داد و گفت: »ما دو گزینه پیش  رو داشتیم 
زیرا با توجه به حجم تردد شهروندان در سطح شهر 
یا باید می پذیرفتیم این حجم تردد وارد وسایل نقلیه 

عمومی مانند مترو و اتوبوس شود یا با ورود خودروهای 
شخصی به محدوده های مرکزی شهر، بخشی از فشار 

روی حمل ونقل عمومی را کم کنیم.«

بار دیگر اجرای طرح ترافیک
پس از چند هفته از دستور وزیر بهداشت بار دیگر 
سیدمناف هاشمی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
تهران از احتمال اجرای طرح ترافیکی با روش جدید 
و همچنین اجباری شدن ماسک برای مسافران مترو و 
اتوبوس خبر داد. هاشمی 1۰ اردیبهشت ماه یعنی 1۸ 
روز پس از دستور وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران 
اعالم کرد: »هم اکنون در همه نقاط تهران به جز محدوده 
مرکزی از لحاظ ترافیک وضع مساعدی داریم، اما در 
محدوده مرکزی تهران به علت حضور اصناف و کارکنان 
دولت مشکالتی ایجاد شده است.« معاون شهردار اینگونه 
توضیح داد که روز گذشته طرحی را در وزارت کشور 
برای هماهنگی هر چه بیشتر ارائه کردیم که طرحی 
مشترک میان شهرداری تهران، شورای شهر و راهور است 
که بر اساس آن بنا داریم ساعت طرح ترافیک اصالح 
شود، به طوری که ساعت اجرای طرح های ترافیکی از  
ساعت ۸ تا 1۶ در نظر گرفته شود که اگر کارکنان دولت 
قبل از ساعت ۸ صبح وارد محدوده شوند مشمول طرح 
نشده و قبل از ساعت 1۶ هم که خارج می شوند باز 

مشمول نخواهند شد.
البته این خبر و سخنان معاون شهردار تهران، سروصداهای 
بسیاری میان مردم و مسووالن ایجاد کرد چه آنکه از 
یک سو نگرانی شیوع مجدد کرونا می رفت و از سوی 

دیگر با اجرای این طرح، هزینه های مردم برای تردد 
در سطح شهر در صورت استفاده از خودروی شخصی 
به منظور حفظ سالمت افزایش می یافت.  پس ازاین خبر 
موضوع الزامی شدن استفاده از ماسک و دستکش در 
مترو و اتوبوس مطرح شد تا اگر شهروندان خواستار 
ورود به محدوده طرح ترافیک نبودند، بتوانند با خیالی 

آسوده از وسایط نقلیه عمومی استفاده کنند.
انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران الزامی شدن 
استفاده از ماسک و دستکش برای استفاده از مترو و 
وسایل حمل ونقل عمومی را اعالم کرد و گفت: »بر 
اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا از روز شنبه 
1۳ اردیبهشت استفاده از ماسک و دستکش در ناوگان 
حمل ونقل عمومی اجباری است.« محسنی بندپی این 
را نیز اضافه کرد که یارانه ای برای تهیه و تامین ماسک 
در نظر گرفته شده و اجرای آن برعهده وزارت صمت 
است تا این اقالم در ایستگاه های مشخص مترو با 
قیمت ۲ تا 5 هزار تومانی در اختیار مردم قرار بگیرد. 
این صحبت ها این ظن را در ذهن مردم زنده می کرد 
که به زودی طرح ترافیک به سطح خیابان های پایتخت 
باز می گردد و باید با وجود جوالن ویروس کرونا در 
جهان و خیابان های تهران دست به دامن وسایل نقلیه 

عمومی به ویژه مترو برای جابجایی شد.
در این میان سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران 
بزرگ هم مخالفت خود را با اجرای طرح ترافیک اعالم 
کرد تا سردرگمی شهروندان در این زمینه دوچندان شود. 
رحیمی توضیح داد: »بررسی های ما نشان می دهد که 
درست نیست حتی در این بازه هم طرح ترافیک اجرا 

شود زیرا شرایط شیوع ویروس کرونا در شهر تهران 
هنوز عادی نشده است و باید همه دقت نظرها را برای 
کنترل شیوع آن داشته باشیم.« طبق آخرین خبرها به 
نظر می رسد مدیریت شهری تهران برای تصمیم گیری 
در خصوص اجرای این طرح ترافیک، منتظر نظر ستاد 
ملی مقابله با کروناست اما وزیر بهداشت شرط جدیدی 

برای اجرای طرح ترافیک اعالم کرده است.

با احدی شوخی ندارم
وزیر بهداشت ضمن انتقاد از آنچه ترمیم نشدن ناوگان 
حمل ونقل عمومی در شرایط کرونا خواند، درباره اجرای 
طرح ترافیک پایتخت شروطی را مطرح کرد. سعید 
نمکی گفت: »من به آقای شهردار هم عرض کردم که 
ما موافق تراکم جمعیت در منطقه محدوده طرح ترافیک 
نیستیم. برای ما امروز مهم ترین عامل مهار کروناست. 
آلودگی هوا آنقدر برای ما مهم نیست و در حال حاضر 
اولویت اول ما نیست؛ کمااینکه در تهران آلودگی هوای 
آنچنانی هم نداشتیم.« وی افزود: »متاسفانه به ناوگان 
مترو و اتوبوسرانی ما هیچ چیزی اضافه نشده است. 
ماسک را هم در این فضاها اجباری کردیم اما وقتی 
استفاده از ماسک را در ساعات اوج تردد اجباری می کنیم 
و مردم در گرمای هوا وارد ناوگان حمل ونقل عمومی 
می شوند، ممکن است چند دقیقه آن را بردارند چراکه 
نمی توانند نفس بکشند و در همان لحظه می توانند 
ویروس را منتشر کنند. بنابراین وقتی ناوگان حمل ونقل 
عمومی اعم از اتوبوس و مترو را نتوانستیم ترمیم کنیم، 
تعداد اتوبوسی که قرار شده بود اضافه شود، به ناوگان 
نیاوردیم، قطعا ما به عنوان متولی سالمت می ایستیم تا 
حداقل مردم بتوانند از خودروی شخصی استفاده کنند 

تا خطر را کاهش دهیم.«

کش وقوس ها بر سر اجرای طرح ترافیک تهران در ایام کرونا

آمار روزانه ابتال به کرونا 
در کشور روند صعودی 
به  خود گرفته است، آن 
هم در شرایطی که بسیاری 
از مردم با  توجه  به سیاست های اخیر در 
بازگشایی مراکز عمومی و شماری از مشاغل، 
شرایط را عادی فرض کرده و احتیاط ها را کنار 
گذاشته اند. حاال مسووالن وزارت بهداشت 
هشدار می دهند که شرایط به هیچ وجه عادی 

نشده است.
جهانپور،  کیانوش  »سالمت«،  گزارش  به 
سخنگوی وزارت بهداشت از روند صعودی 
آمارهای ابتال خبر داده و گفته  باید احتیاط ها 
را بیشتر کرد. در تعدادی از شهرها و استان ها 
که بیماری به وضعیت پایدار رسیده بود، ورق 
برگشته است؛ تهران هم همچنان به عنوان 
شهری آلوده تلقی می شود و علیرضا زالی، 
در  کرونا  با  مقابله  ستاد  عملیات  فرمانده 
پرخطر  گروه  های  به ویژه  مردم  به  تهران 
هشدار می دهد که از حضور در سطح شهر 
و رفت وآمدهای غیرضروری بپرهیزند. به 
گفته زالی، هیچ تغییری در شرایط به وجود 
نیامده و تهران همچنان به عنوان شهری آلوده 
تلقی می شود و بسیاری از سطوح به ویروس 
کووید- 19 آلوده است. در مناطقی که ترددها 
و تراکم جمعیت بیشتر است، افراد مستعد که 
در گروه های پرخطر ابتال به این ویروس قرار 
دارند، در معرض خطر بیشتری هستند و باید 
بیشتر از سایرین توصیه ها را جدی بگیرند.

زالی معتقد است: »برای کاهش شیوع کرونا 
ضرورت دارد تمامی افراد در ساعت های 
شلوغ و پرتردد حضور خود را در شهر به 
حداقل برسانند و چنانچه ناچار به حضور در 
اماکن عمومی شدند، از تجهیزات حفاظتی 
به خصوص ماسک استفاده کنند. همچنین به 
 محض ورود به منزل، شستشوی دست ها به 

مدت ۲۰ ثانیه هرگز فراموش نشود.«

احتمال وقوع دوره اوج دوم 
بیماری کرونا در 3 استان پرخطر

تحلیل آمارهای ابتال در برخی استان ها ازجمله 
خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان از 
احتمال ورود این استان ها به دوره اوج دوم 
بیماری حکایت دارد. به گفته قاسم میری، 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان این 
استان در آستانه ورود به اوج دوم بیماری کرونا 
است. وی با اشاره به افزایش موارد مبتالیان به 
ویروس کرونا در سیستان و بلوچستان، گفت: 
»تعداد موارد مثبت آزمایشگاهی کووید- 19 
در استان به ۷۲۰ نفر رسید که 491 نفر از 
این افراد در شهرستان های زاهدان، میرجاوه، 
خاش، سراوان و سیب و سوران، 15۲ نفر 
در زابل، زهک، هامون، هیرمند، نیمروز و 
۷۷ نفر در ایرانشهر، نیک شهر، سرباز، کنارک 
و چابهار زندگی می کنند.« درعین حال منابع 
محلی از کم توجهی آشکار مردم به رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی در این استان خبر 
می دهند. به گفته این منابع، روند زندگی مردم 
در زاهدان چنان عادی است که به نظر می رسد 
هرگز بیماری کرونا به این شهر نیامده است. 
که  است  به گونه ای  اجتماعی  البته فضای 
رعایت کنندگان گاهی مورد شماتت دیگران 
قرار می گیرند. حتی در تمام مدت شیوع کرونا 
مراسم جمعی ازجمله عروسی در شهر تعطیل 

نشده و مرتب برگزار شده است.
بوشهر دیگر استانی است که در روزهای 
گذشته خبرهایی از افزایش شمار مبتالیان 

به کرونا ویروس در آن مخابره شده است. 
سعید کشمیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر و دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان 
بوشهر هم از شناسایی و افزوده شدن ده ها 
مورد جدید به فهرست مبتالیان ویروس کرونا 
در بوشهر خبر می دهد. به گفته کشمیری، 
بیماران جدید ساکن شهرستان بوشهر هستند 
و همگی در مراکز بیماریابی شناسایی  شدند 
و در مراقبت خانگی قرار دارند. وی افزود: 
»با بررسی های انجام شده روی یک بیمار، 
کانون جدیدی از بیماری در استان شناسایی 
شد و همه در قرنطینه کامل و استاندارد قرار 
گرفتند و هیچ کدام از این موارد دارای عالئم 
بیماری نیستند و با مراقبت و غربالگری ردیابی 
و شناسایی  شده اند.« رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر توجه به دستورالعمل های 
رعایت فاصله اجتماعی را طالیی ترین کلید 
کنترل شیوع کرونا دانست و از مردم استان 
بوشهر خواست از برگزاری مراسم جمعی، 
جشن تولد و عروسی، ختم، خاک سپاری و 

هرگونه تجمع خودداری کنند.
افزایش تعداد مبتالیان به بیماری کووید- 19 
در استان خوزستان هم جزو اخبار مهم کرونایی 

در روزهای گذشته است. استاندار خوزستان 
از افزایش تعداد بیماران سرپایی در این استان 
خبر داد و گفت: »تعداد بیماران مبتال به کرونا 
در خوزستان به دلیل رعایت نشدن فاصله 
اجتماعی، آغاز دوباره فعالیت بازار و اصناف 
و تقویت سیستم بیماریابی در این استان زیاد 

شده است.«
سعید نجاتی، سخنگوی ستاد مدیریت کرونا 
در خوزستان هم همکاری نکردن بخشی از 
مردم این استان و بی توجهی به توصیه های 
بهداشتی و فاصله گذاری را عامل افزایش 
مبتالیان در روزهای اخیر دانست و تاکید 
ممکن  روند،  این  ادامه  »در صورت  کرد: 
است دوباره محدودیت های پیشین در استان 
خوزستان وضع شود.« نجاتی افزود: »در پی 
رعایت نشدن دستورالعمل های بهداشتی، 
اصناف  فعالیت  بازرسی  برای  اکیپ   1۰۰
در خوزستان تشکیل شده و در اثر فعالیت 
این اکیپ ها تا کنون تعدادی از اصناف پلمپ 
شده اند.«رئیس مرکز بهداشت خوزستان هم در 
گفت وگویی تلویزیونی افزایش تعداد مبتالیان 
به ویروس کرونا در استان را معلول رفتار مردم 
عنوان کرد: »اقداماتی که مربوط به ارگان های 

دولتی و حوزه بهداشت و درمان است در 
خوزستان انجام می شود، اما آنچه مردم را بیمار 
می کند رفتار آنهاست.« سیدمحمد علوی سیر 
افزایشی آمار ابتال به کرونا در خوزستان را 
تایید کرد و توضیح داد: »این روند در درجه 
اول نشان دهنده افزایش تعداد موارد بیماری 
به فراتر از حد انتظار و در درجه دوم نتیجه 
فعال شدن آزمایشگاه های جدیدتر و افزایش 

نمونه گیری و بیماریابی در استان است.«
باوجوداین معاون درمان وزارت بهداشت در 
گفت وگو با ایسنا درباره احتمال افزایش آمار 
مبتالیان به دنبال وقوع روند افزایشی بیماری در 
15 استان طی روزهای اخیر، تصریح کرد: »آمار 
غربالگری در 1۳۰ آزمایشگاه انجام می شود. 
تاکنون در حوزه درمان روند رو به افزایش را 
تنها در استان خوزستان شاهد بودیم که برای 
بررسی این موضوع دو تیم تحقیقاتی به این 
استان رفته اند.« به گفته قاسم جان بابایی، اغلب 
بیماران در شهرهای اهواز، دزفول و آبادان 
بیماران بدحالی نیستند و باوجود ۲۰ درصد 
افزایش موارد ابتال در این استان در روزهای 
گذشته، اکنون به روند تقریبا ثابتی رسیده ایم.
البته این ۳ استان تنها استان هایی نیستند که 
آمار کرونا در آنها روندی افزایشی داشته، 
بلکه بر اساس گزارش کمیته اپیدمیولوژی 
استان  ابتال در 15  بهداشت روند  وزارت 
کشور همچنان افزایشی است. این در حالی 
است که با کاهش محدودیت های اجتماعی، 
شرایط برای بخش قابل توجهی از مردم عادی 
تلقی شده و این همان چیزی است که آینده 
مواجهه ایران با کرونا را در هاله ای از ابهام 

و نگرانی فرو برده است.

 علی 
ابراهیمی

گزارشی از روند صعودی کرونا در کشور

هشدار؛ هیچ تغییری در شرایط بحران به وجود نیامده است
بر اساس گزارش کمیته 

اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، روند 
ابتال در 15 استان کشور همچنان 

افزایشی است. این در حالی 
است که با کاهش محدودیت های 

اجتماعی، شرایط برای بخش 
قابل توجهی از مردم عادی تلقی شده 

و این همان چیزی است که آینده 
مواجهه ایران با کرونا را در هاله ای 

از ابهام و نگرانی فرو برده است

اشرفی  رومینا  قتل  اخیر  هفته های  در 
کرد  جلب  خود  به  را  بسیاری  توجه 
احساسات  شدن  جریحه دار  باعث  و 
به  بنا  قتل  این  شد.  عمومی  افکار  و 
ماهیتی که دارد از جوانب متعددی باید 
مورد بررسی قرار گیرد، جنبه قانونی، 
فرهنگی، اجتماعی، روان شناسی و... در 
از یک سو شاهد دختر  ما  ماجرا  این 
کرده  فرار  خانه  از  و  شده  عاشق  که  هستیم  نوجوانی 
و از ترس پدر نمی خواهد مجدد به منزل بازگردد، از 
یک سو شاهد مرد جوانی با بیش از دو برابر سن دختر 
از طرف  فرار دختر را همراهی می کند،  هستیم که در 
دیگر شاهد مادری با نقشی کمرنگ اما دلی سوخته و از 
یک سو پدری که تفاوت سنی چندانی با پسر نداشته و 
تحت تاثیر افکار و عقاید، تعصب و فرهنگ اجتماعی 
که در آن زندگی می کند ترجیح می دهد جان دخترش 
را با آبروی از دست رفته اش معامله کند. در این ماجرا 
نقش مرد جوان شاید آنقدر پررنگ و تاثیرگذار نباشد 
چرا که هر کسی می توانست به جای او باشد اما آنچه 
که حائز اهمیت است نقش پدر و مادر و نقش دختر 
است. آیا ممکن است دختر با انتخاب مردی که تنها چند 
سال از پدرش کوچک تر است در ناخودآگاهش به دنبال 
پدر می گشته و نه دلداده؟ و آیا ممکن است اگر پدر 
رابطه سالم تری با دخترش می داشت یا اگر پدر و مادر 
هر دو اطالعات بیشتری از ویژگی های دوران نوجوانی 
می داشتند و آن را به دخترشان منتقل می کردند از بروز 

چنین اتفاقی پیشگیری می شد؟
 طی سال ها مشاوره و آموزش، با والدین زیادی برخورد 
از  تربیت فرزند،  امر آموزش و  متاسفانه در  داشتم که 
دانش و آگاهی الزم برخوردار نبودند و همین ناآگاهی 
و نادانستگی موجب بروز تنش در روابط و آسیب به 
روان و عواطف فرزندان به ویژه در دوران نوجوانی شده 

که تاثیر آن می تواند همیشگی و دائمی باشد. 
دوره نوجوانی که از حدود 1۰ سالگی با تغییرات هورمونی 
شروع می شود با تغییرات بارز و قابل مشاهده ای در جسم و 
بدن نوجوان همراه می شود. معموال والدین با این تغییرات 
آشنایی کامل دارند )هرچند در این مورد نیز بسیاری از 
والدین توانمندی ارائه اطالعات درست به نوجوانشان را 
ندارند( و این تغییرات برایشان پذیرفته شده است اما در 
دوره نوجوانی تغییرات عمده ای نیز در روان و عواطف 

نوجوان به وجود می آید. 
به همین علت روان شناسان این دوره را دوره شکل گیری 
هویت می نامند که قابل رویت و مشاهده نیست اما بسیار 
مهم و ارزشمند است.در این دوران نوجوان شروع می کند 
به کندوکاو ذهنی و عاطفی، پرسشگر و جستجوگر می شود 
و آنچه که تا دیروز مهم نبوده مهم می شود و برعکس، 
عقایدش مرتب در حال تغییر است، مقایسه می کند، انتقاد 
می کند، قضاوت و داوری می کند، در مورد مسائل مختلف 
اظهارنظر و عرض اندام می کند، سرکش و رک گو می شود. 
احساساتش مرتب در حال نوسان است، یک روز توفانی 
است و یک روز آرام، یک روز قهر است و یک روز آشتی. 
این تغییرات هورمونی موجب بروز حس کنجکاوی نسبت 
به جنس مخالف و بروز احساسات نیز می شود و به همین 
دلیل است که در این دوره به خصوص دختران درگیر 
احساسی نسبت به پسرها می شوند که اسم آن را »عشق« 
می گذارند. در این میان اگر والدین دانش و آگاهی داشته 
باشند به جای اینکه مقابل نوجوانشان بایستند، کنارش 
قرار می گیرند و با ارائه اطالعات و راهنمایی های الزم 
دستش را می گیرند و در مواقع لزوم به کمکش می شتابند 
چرا که دوره نوجوانی دوره کنجکاوی آزمون و خطا و 

اشتباه کردن، تجربه کردن و یاد گرفتن است. 
اگر نوجوان والدین دانایی داشته باشد اوال کمتر مرتکب 
اشتباه می شود چرا که والدین دانا اطالعات و آگاهی های 
الزم را به فرزندشان تزریق می کنند، دوم اینکه اگر نوجوان 
مرتکب اشتباهی شد خانه را بهترین و امن ترین مکان برای 
پناه بردن و کمک گرفتن می داند، نه اینکه به خاطر ترس 

از والدین خودش را از چاله به چاه بیندازد.
در حال حاضر شاید خیلی از والدین فرزندکشی نکنند 
ایجاد  فرزندانشان  وجود  در  که  ترسی  با  متاسفانه  اما 
می کنند باعث می شوند بچه ها با انجام خطا های پنهانی 

آسیب زیادی ببینند.
دوره نوجوانی دوره بسیار کوتاه و در عین حال بسیار 
مهمی است. در این دوره الزم است والدین با مطالعه 
با  و...  آموزشی، مشاوره  کتاب، شرکت در کالس های 
کسب اطالعات و دانش مربوط و به کار بردن آنها نسل 

سالم تری پرورش دهند.

نگاهی دیگر به قتل رومینا 

قتل از نوع روانی

 دوریتا معلمی
کارشناس ارشد 

روان پزشکی

یادداشت


