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به بهانه  19نوامبر روز جهاني توالت

معضل سرويس هایبهداشتيدرپایتخت
زه�ره رجبني�ا 19 /نوامب�ر در تقوي�م ميلادي ،روز جهاني توالت
ناميده ش�ده اس�ت .روزي كه بر اهميت بهداشت فردي و دسترسي به
نظافت تأكيد دارد و آن را جزو حقوق مسلم هر شهروندی برميشمارد.
ش�ايد درنگاه نخس�ت نامگذاري اين روزكمي عجيب و حتي مضحك
به نظر برس�د اما اين واقعيتي اس�ت كه تاكنون در شهر ما كمتر به آن
پرداخته شده است .تهران بهرغم آنكه عنوان پايتختي كشور را يدك
ميكش�د ،هنوز از داش�تن حداقل نيازهاي اوليه مانند س�رويسهاي
بهداش�تي عمومی محروم اس�ت.اكنون كمبود س�رويس بهداشتي نه
فقط در مكانهاي عمومي ش�هر ته�ران بلكه در اماكن خصوصي مانند

اعضای شوراي شهر تهران ،نخستين
بار س��ال 1383در ش��صت و س��ومين
جلسه رس��مي این شورا موضوع ساخت
س��رويسهاي بهداش��تي را مطرح كرد
و برابر آن ش��هرداري تهران موفق ش��د
تا بهرهگيري از س��رويسهاي بهداشتي
مس��اجد و پاركينگه��ا ،پاس��اژها و
مجتمعه��اي تج��اري را ب��ا هماهنگي
و موافقت مال��كان آنها براي اس��تفاده
شهروندان آماده كند .اما به نظر ميرسد
به رغم گذش��ت  9س��ال از ص��دور اين
مصوبه ،مديريت شهري تهران هنوز با اما
واگرهاي فراواني براي اجرايي ش��دن اين
مصوبه دست به گريبان است.

افزايش دو برابري توالتها
در اي��ن باره مع��اون فني و طرحهاي
شهري س��ازمان زيباس��ازي شهر تهران
توضيح ميدهد :براس��اس استانداردهاي
شهري براي هر هزار نفر بايد يك سرويس
بهداشتي در نظرگرفته شود .بنابراين اگر
جمعيت ثابت و غير ساكن پايتخت حدود
 12ميليون نفر تخمين زده شود ميتوان
نتيجه گرفت كه ش��هرتهران به  12هزار
دستشويي نياز دارد.
مهن��دس ش��اپور ديوس��االر اضاف��ه
ميكند :در دو سال اخير مديريت شهري
تهران با تالشهاي بسيار توانسته تعداد
توالتهاي مورد نياز تهران را به هش��ت

رستورانها نيز قابل رؤيت است .اين در حالي است كه کالنشهر تهران
روزانه پذيراي بيش از  22ميليون س�فر اس�ت و با احتس�اب موقعيت
كانوني آن در كل كش�ور و ميزان ترددهايي كه در آن انجام ميشود به
آماري بيش از اين تعداد س�رويس بهداش�تي نياز دارد .این نیاز گاهی
ن آنها شنیده
اوقات در برخورد مس�ئوالن شورای ش�هر با مردم از زبا 
میشود .تمركز دستگاهها و نهادهاي دولتي و درماني در شهر تهران نيز
موجب شده است تا پايتخت همواره پذيراي مسافراني باشد كه از دور و
نزديك و بويژه شهرهاي اطراف به آن مراجعه ميكنند و جمع همه اين
داليل كافي است تا مديران شهري جديتر به اين موضوع بينديشند.

هزار برساند يعني حدود دوبرابر سال 90و
بنا دارد تا پايان س��ال جاري ،چهار هزار
دستشويي ديگر را به اين مجموعه اضافه
كند .ديوس��االر همچنين از طرحي براي
ساخت و نصب  180دستگاه توالت پرتابل
درتهران خبر ميدهد و ميگويد :ساخت
سرويسهاي بهداش��تي ثابت و تعدادي
سرويس پرتابل (سيار) از ديگر برنامههاي
سازمان زيباس��ازي براي جبران كمبود
س��رويسهاي بهداش��تي در شهرتهران
محسوب ميشود.
به اعتق��اد وي در برگزاري آیینهای
مناسبتي كه امكان استفاده از توالتهاي
ثابت وجود ندارد و يا اماكني كه شهرداري

در دوسال گذشته بيش
از س�ه هزار س�رويس
بهداش�تي در تهران س�اخته
شده اس�ت و با احتساب آمار
بازسازي و تعمير سرويسهاي
به جامان�ده از قبل اين آمار به
بيــ�ش از هش�ـت ه�زار
سرويس رسيده است

توان خريد زمين را ندارد و يا با معارضان
روبهروست ،اس��تفاده از توالتهاي سيار
راهكار مناسبي است كه مديريت شهري
ته��ران در حال حاضر اين ش��يوه را نيز

مدنظر دارد.
به اعتقاد وي ،جانمايي سرويسهاي
بهداش��تي در ش��هر ته��ران را ميتوان
سختترين فعاليت پيش روي شهرداري
ته��ران ارزياب��ي كرد چ��را ك��ه عموماً
شهروندان تهراني مانع ساخت سرويس
بهداش��تي در نزديكي محل زندگيشان
ميشوند.
مع��اون فن��ي و طرحه��اي ش��هري
سازمان زيباسازي شهر تهران با اشاره به
ضرورت تغيي��ر در نوع نگاهها و انتظارها
از ش��هرداري تهران ميگويد :شهرداري
تهران قادر نخواهد بود با رشد جمعيتي
ش��هر تهران از همه ظرفيتهاي موجود
بهره بب��رد و بايد از هم��ه امكانات براي
جب��ران اي��ن گون��ه خدم��ات عمومي
اس��تفاده كند .وي در بخ��ش ديگري از
گفتههاي��ش با ي��ادآوري اي��ن نكته كه
هماكنون بس��ياري از مكانهاي عمومي
ش��هر تهران همچون ايستگاههاي مترو
و مراكز خريد ،فاقد س��رويس بهداشتي
عمومي هس��تند ،ميگوي��د :ميتوان با
بهكارگيري سياستهاي تشويقي به جاي
اخذ ع��وارض از پاس��اژها و مراكز خريد
آنها را به ساخت سرويسهاي بهداشتي
عمومي تش��ويق كرد و از اين راه بخشي
از كاستيهايي را كه در اين زمينه وجود
دارد كنترل ك��رد .گفتههاي معاون فني
و طرحهاي ش��هري س��ازمان زيباسازي
ش��هر تهران درحالي بيان ميشود كه در
حال حاضر پايانهها و بوس��تانهاي شهر
تهران اگرچ��ه داراي ظرفيتهايي براي
جبران اين نقيصه هس��تند ،اما اغلب به
بهانه جلوگيري از تجمع معتادان به روي
شهروندان بسته ميمانند.
از س��وي ديگ��ر نگاهي ب��ه وضعيت
بهداشت و نظافت سرويسهاي بهداشتي
ش��هر تهران گوياي اين نكته اس��ت كه
بيتوجهي ب��ه تميزي اين س��رويسها
گاهي آنها را به تعطيلي كش��انده است.
معضل��ي ك��ه مع��اون خدمات ش��هري
ش��هرداري تهران با رد آن به ايران اظهار
ميدارد :نگهداري و نظافت سرويسهاي
بهداش��تي ش��هر تهران همگي به عهده
پيمانكاران بخش خصوصي است و اگرچه
ممكن اس��ت در برخي مواقع كارگراني
كه عهده دار نگهداري و نظافت سرويس
هس��تند با ترك محل اق��دام به قفل در
سرويسها كرده باش��ند اما بهطور كلي
وضعيت بهداشتي توالتهاي عمومي در
حال حاضر مناس��ب ارزيابي ميش��ود و
در اين باره مش��كلي وجود ندارد چرا كه
بخش خصوصي موظف به تأمين بهداشت
توالتها و برطرف كردن نيازهاي ضروري

ش�هرداري ته�ران
قادر نخواه�د بود با
رش�د جمعيتي شهر تهران
از هم�ه ظرفيتهاي موجود
به�ره بب�رد و باي�د از همه
امــكان�ات ب�راي جـبران
اينگون�ه خـدمات عمومي
استفاده كند

آن شده است.
وي همچنين كمبود س��رويسهاي
بهداشتي در شهر تهران را منتفي نميداند
و توضي��ح ميدهد :در حال حاضر جدا از
هش��ت هزار سرويسي كه در شهر تهران
ساخته ش��ده اس��ت ،تعدادي سرويس
بهداشتي سيار يا پرتابل نيز تهيه شده و
در مناطق مختلف تهران نصب شده است.
عبداللهي تصريح ميكند :از مجموع هزار
س��رویس پرتابل نصب ش��ده در تهران
تعداد  250چش��مه دوكابينه و با مصالح
فلزي است و مابقي با مصالح ساختماني
تهيه شده است.
عبدالله��ي اضافه ميكن��د :برخي از
توالتهاي پرتابل بهصورت چهار چشمه
طراحي شدهاند و داخل اين كابينها يك
چشمه براي نظافت معلوالن وجانبازان،
دو چش��مه براي اف��راد عادي به تفكيك
جنس��يت و يك چش��مه ب��راي نظافت
نوزادان و كودكان خردسال طراحي شده
است و براي آنها امكاناتي مانند آبگرم و
غيره در نظر گرفته شده است.
وي ادامه ميدهد :در دوسال گذشته
بيش از سه هزار س��رويس بهداشتي در
مناطق مختلف شهر تهران ساخته شده
اس��ت و در همين راستا با احتساب آمار
بازسازي و تعمير سرويسهاي به جامانده
از قب��ل اين آمار به بيش از هش��تهزار
س��رويس رسيده اس��ت .در اين راستا با
عنايت به انبوه حضور م��ردم در اماكني
مانند سازمان بهش��ت زهرا تعداد هزار و
 500س��رويس بهداشتي ساخته و آماده
شده اس��ت و معاونت خدمات شهري در
طرحي جهادي تصميم دارد تا اين مشكل
شهروندان را در آينده نزديك بهطور كامل
رفع كند.
نگاهي به فعاليتهاي مديران شهري
تهران نشان ميدهد طي سالهاي اخير
مديريت شهري ،فعاليت مضاعفي را براي
جبران كمبود س��رويسهاي بهداش��تي
آغاز ك��رده اس��ت اما به نظر ميرس��د،
ته��ران تا رس��يدن ب��ه ش��رايط ايدهآل
فاصله دارد.
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مشاوره ژنتیک را جدی بگیرید

ایران در  40سال گذشته پيشرفتهاي خوبي در
زمينه بهداش��ت و درمان داشتهاست .اگر  40سال
پيش درباره ژن و بيماريهاي ژنتيكي از كسي سؤال
ميكردي حرفي براي گفتن نبود و فقط صحبت از
وبا و طاعون و ...بود .خوش��بختانه با پيشرفتهايي
كه اتفاق افتاده و با تغييري كه در فرهنگ مردم رخ
داده اس��ت معلومات مردم به روز شده و بسياري از
يوسف شفقتي٭
عواملي كه در گذش��ته آثار زيانباري را در بر داشت
تقريباً امروز كنترل شده است.
از طرفي در س��الهاي گذش��ته بويژه قبل از انقالب تعداد دانش��كدههاي
پزش��كي و بيمارستانهاي دانشگاهي محدود بود ،در حالي كه امروز در همه
اس��تانهاي كشور شاهد تأس��يس دانشگاه علوم پزش��كي و بيمارستانهاي
وابسته به آن هستيم.
بيماريهايي كه در گذش��ته موجب كوتاهي عمر مردم ميش��دند ،امروز
كنترل شده است .به طوري كه با پيشرفت علم ،بسياري از بيماريها شناسايي
و راهي براي درمان پيدا كردهاند .حدود  20س��ال گذشته طبق آمار جهاني،
بين  5تا  6هزار بيماري ژنتيكي وجود داش��ت .اما امروز آمار جهاني از وجود
حدود  21هزار بيماري ژنتيكي خبر ميدهد كه فهرست شده هستند .بنابراين
بيماريه��اي ژنتيكي ام��روزه يكي از عوامل مهم بروز بيماريهاي كش��نده،
محرومكننده و معلوليت زا به ش��مار ميآيد .اما در عين حال بخش��ي از اين
بيماريها كه طبق آمار تعداد آنها كم نيست بيماري مهمي تلقي نميشوند.
عدهاي بچهدار نميش��وند ،عدهاي امكان بارداري دارند اما فرزندشان زنده
نميماند يا بعد از به دنيا آمدن به دليل بيماري ژنتيكي از دنيا ميرود .بنابراين
ما با گروه متنوعي از بيماريهاي ژنتيكي مواجه هستيم.
 2نفر كه به لحاظ ظاهري سالم هستند و كام ً
ال با هم غريبه هستند زماني
كه باهم ازدواج ميكنند براس��اس آمار به طور متوس��ط  2تا  3درصد امكان
ايجاد مش��كل در آنها است .به اين معنا كه يكي از  21هزار مشكل ژنتيكي
ممكن اس��ت در آنها پديدار شود .بنابراين ميتوان گفت ازدواج بدون خطر
بهطور كلي وجود ندارد.
بر اين اساس در ازدواجهاي فاميلي زماني كه به طور مثال يك دختر عمو
با پس��ر عمو ازدواج ميكند ،خطر بروز بيماريهاي ژنتيكي  2برابر ش��ده و تا
 6درصد ازدواجها ممكن است منجر به تولد نوزادي مبتال به بيماري ژنتيكي
باشد و در برخي موارد نيز ممكن است احتمال بروز بيماري به  10درصد هم
برسد .يعني از هر  10ازدواج يك فرزند با بيماري ژنتيكي متولد شود.
بنابراين به دليل ش��يوع ازدواجهاي فاميل��ي در ايران معضالت ژنتيكي و
معلوليتهاي جسمي و ذهني در كشور ما نسبتاً شايع است .براي اينكه كمتر
اين اتفاق بيفتد و خانوادهها كمتر در اين زمينه دچار دردس��ر ش��وند ،توصيه
ميشود از ازدواجهاي درجه سه دو طرفه (زوجين هم پسر خاله و دختر خاله
و هم پس��ر عمو و دختر عمو باش��ند) خودداري كنند و اگر قصد قطعي براي
ازدواج دارند قبل از آن حتماً مش��اوره ژنتيك انجام داده ،از خطرات آن آگاه
شوند و آگاهانه تصميم به ازدواج بگيرند.
امروزه در كش��ورما با تش��خيص بيماريهاي ژنتيكي در جنين اجازه داده
ميش��ود عمل سقط انجام ش��ود بنابراين به نوعي جلوي تولد نوزاد معلول و
معيوب گرفته ميش��ود .بر همين اساس توصيه ميشود مشاوره ژنتيك قبل
از ازدواج از طرف خانوادهها جدي گرفته شود و تست غربالگري نيز در دوران
بارداري انجام ش��ود .بخص��وص اگر در خانوادهاي بيماري ژنتيكي ش��ناخته
شدهاي وجود دارد بايد حتماً براي مشاوره مراجعه كنند.
٭ فوق تخصص ژنتيك اطفال

