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توافق ایران و عراق برای مقابله با پدیده گرد و غبار
معاون رئیس جمهور به از سرگیری همکاری  
ایران و عراق در موضوع مقابله با گرد و غبار 
نیم  و  از سه سال  بعد  اشاره کرد و گفت: 
پیگیری با دولت عراق در این زمینه به تفاهم 
رسیدیم و با آرامش و ثباتی که در دولت و 
کشور عراق ایجاد شد، حدود سه ماه پیش 
اعالم کردند که می توانند تفاهم نامه موجود در زمینه مقابله با گرد و غبار را 
اجرایی کنند. عراق موافقت کرد که ایران یک مزرعه آموزشی 200 هکتاری 
برای کاشت نهال و آموزش روش های فنی مقابله با گرد و غبار در این کشور 
راه اندازی کندتایک مرکز منطقه ای برای آموزش و توان افزایی در موضوع 
گرد و غبار ایجاد شودو آخرین مرحله توافقات با کشور عراق انجام شده 

است. به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در حاشیه مراسم امضای یادداشت 
همکاری محیطی ایران و ژاپن در جمع خبرنگاران به موضوعات مطرح 
شده در مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته اشاره 
کرد و گفت: برنامه دولت یازدهم برای کاهش آلودگی هوا بارها اعالم شده 
است و دولت از سال 92 مصوباتی را برای کاهش آلودگی هوا در هشت 

کالنشهر کشور به اجرا درآورد.
وی با بیان اینکه از جمله مهمترین این مصوبات حذف بنزین پتروشیمی و 
عرضه بنزین یورو۴ بوده است،اظهار کرد: همانطور که آقای جهانگیری دیروز 
در جریان مناظره اعالم کرد در ۴0 شهر کشور بنزین یورو۴ توزیع می شود 
که اتفاق بزرگی است. حذف بنزین پتروشیمی باعث می شود میزان بنزن در 
کالنشهرها از حدود بسیار باال و خطرناک که چندین برابر حد مجاز بود به 

نزدیک حد مجاز برسد.

 اقتصاد کشور را نجات می دهم
سیدمصطفی آقامیرسلیم نامزد مورد حمایت 
حزب موتلفه در گفت وگو با رادیو ایران گفت: 
از افتخارات من ارتباط برقرار کردن بین صنعت 
و دانشگاه است که ادعا می کنم بسیار خوب 
می توانم بستر بنگاه های دانش بنیان در کشور 
را فراهم آورم تا موجبات اشتغال جوانان را در 
صنعت، کشاورزی و بخش خدمات فراهم کنم. وی ادامه داد: در سال 13۸۵ 
با فعالیت خوب جوانان موفق شدیم موتور ملی را به ثمر برسانیم که آقای 
احمدی نژاد از آن رونمایی کرد و در سال ۸۷ موفق شدیم این موتور ملی را 
به تولید انبوه برسانیم بعد از این بود که بر لزوم طراحی و ساخت موتورهای 
سنگین دیزلی برای راه آهن، نیروگاه ها و نیروی دریایی تأکید و همت گماشتیم 

که باالخره توانستیم موتور دیزلی ملی را با کمک فارغ التحصیالن داخلی طراحی 
و عملی کنیم.  وی در ادامه گفت: با توجه به عالقه من به ورزش و مخصوصًا 
شنا و همینطور روحیه سحرخیزی که دارم آقای غفوری فرد در دوران هاشمی 
رفسنجانی از من خواستند تا ریاست کمیته نجات غریق را به عهده بگیرم و 
در طول این ده سال بیش از ۷۵000 نفر را توانسته ایم نجات بدهیم. میرسلیم 
در پایان گفت: تجربه حضور من در کمیته نجات غریق و نجات دادن انسان ها 
باعث می شود تا در نجات دادن وضع اقتصادی کشور نیز از آن استفاده کنم. در 
این زمینه با توجه به جوایز و انتخاب شدن به عنوان حامی نجات غریق جهانی 
از سوی کمیته جهانی نجات غریق و همچنین فعالیت های زیست محیطی من 
برای کاهش آلودگی آالینده های شهر تهران اگر موفق شویم اعتماد مردم را 
به دست بیاوریم به کمک همکاران خوب و با تجربه خود می توانیم وضعیت 

امور را بهبود بخشیم.

خبرسازان

احزاب گزارش سیاسی روز   دولت

سیاست ما در قبال آمریکا 
قاطعانه و اصولی است

وزیر دفاع گفت: اگر آمریکایی ها تصور می کنند 
می توانند بر انتخابات ایران تأثیر بگذارند، کامال در 
توهم هستند. زیرا ملت ایران ملت هوشیار است و 
دشمنانش را می شناسد و سیاست خارجی ما در 
قبال آمریکا قاطعانه، تثبیت شده و اصولی است.

به گزارش اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، 
سردار حسین دهقان، در گفت وگو با تلویزیون 
برخی کشورهای  امروز در  الیوم گفت:  روسیا 
عربی به ویژه عراق، سوریه و یمن افرادی هستند 
که علیه نظام قانونی این کشورها که بر آمده از 
خواسته و نظر مردم است، می جنگند و ما آنها را 
حتماً تروریست می دانیم و آنها را جز ملت شان 
هم تلقی نمی کنیم زیرا اگر واقعاً این ها متعلق به 
ملتی باشند، آنها نمی توانند علیه منافع ملت خود و 
مردم خود بجنگند، چون این ملت ملت خودشان 
خواهد بود و این سرمایه ها داشته های خود آن افراد 
است، بنابراین کسانی که چنین فعالیت هایی دارند 
و علیه ملت شان می جنگند حتماً تروریست هستند 
و باید با آنها مقابله کرد. اما آن چیزی که در این 
فضا خیلی مهم است این است که بسیارکسانی 
که در عراق و سوریه علیه نظام و ملت می جنگند 
اصاًل اهل آن کشور نیستند و اصاًل از  این منطقه 
نیستند بلکه از کشورها و مناطق دیگری به این 

کشورها آمده اند.
دهقان تصریح کرد: متاسفانه اینها نام اسالم را 
یدک می کشند، آن هم در حالی که هیچ ارتباطی 
میان آن ها و اسالم وجود ندارد. هیچ رابطه ای میان 
اسالم و تروریسم وجود ندارد. اسالم دین صلح و 
آرامش است، اسالم دین دوست داشتن انسان است. 
اسالم از افزایش رفاه انسانی سخن می گوید. این 
دین نمی تواند مشوق تروریسم باشد و این افراد 
هم هیچ ارتباطی با اسالم ندارند. از این رو فهم 
وضعیت سوریه چندان دشوار نیست، تفکیک این 
تروریست ها از دیگران کار دشواری نیست. ممکن 
است برخی افراد سالح به دست گرفته باشند اما 
از این سالح علیه ملت استفاده نکرده اند. ما داعش 
و جبهه النصره را دو گروه تروریستی می دانیم و 
معتقدیم تمام جهان باید به عراق و سوریه کمک 
کنند تا این گروه های تروریستی را از بین ببرند.

دهقان ادامه داد: ما مداخله ای در امور داخلی 
کشورهای همسایهمان نداریم. اما متاسفانه امروز 
عربستان به نماینده آمریکا و اسرائیل در منطقه تبدیل 
شده است. آنها به مساله ایران و عربستان و فارس و 
عرب دامن می زند، آنها این مسائل مذهبی و قومی 
را مطرح می کنند تا بر منطقه مسلط شوند. حضور 
آمریکا در منطقه ما با پول های آنها انجام می شود. 
وی در پاسخ به سئوالی درباره هزینه های نظامی 
ایران و تقسیم بودجه بین سپاه پاسداران و ارتش با 
توجه به جنگ در سوریه گفت: ورود ما به سوریه 
بر اساس درخواست دولت قانونی این کشور بود. 
بدون اراده دولت سوریه ما هیچ کاری در این کشور 
صورت نمی دهیم. ما به هیچ وجه دخالت نظامی 
در سوریه نداشته ایم و دخالت هیچ کسی را هم 
جز در حد کمک کردن و بر اساس دولت قانونی 
این کشور نمی پذیریم. حتی در مورد سالح هم 
سوریه سالح خریداری می کند و این مسئله بر 
اساس قرارداد ما با سوریه روشن است. به همین 
علت همه این مسائلی که مطرح می شود جنگ 
روانی است که برای ترساندن ملت سوریه مطرح 
می شود. گفته می شود ایران به دنبال منافع خاصی 
در آنجاست و به همین علت به سوریه رفته است. 
آنها می گویند صدها نفر )از ایرانی ها( کشته و 
شهید شده اند. اما همان طور که می دانید هر جنگی 
قربانیان خاص خود را دارد. حضور ما در سوریه 
جنبه استشاری و در بعضی موارد آموزشی دارد. 
جمهوری اسالمی ایران هیچ یگان نظامی ندارد 
که در خاک سوریه بجنگند. ما برای این کار به 

آنجا نرفته ایم. 

خاتمی: قدردان پیگیری های 
روحانی برای رفع حصر هستیم

اصطالح  به  جناح  گفت:  خاتمی  محمدرضا 
اصولگرای ما آنچنان از هم پاشیده که حتی توان 
معرفی یک کاندیدای در شان ریاست جمهوری 
ندارند. به گزارش ایلنا، محمدرضا خاتمی در 
همایشی که به همت ستاد جوانان روحانی در 
سالن همایش های اریکه ایرانیان برگزار شد با 
بیان اینکه مایه افتخار من است که در جمع شما 
عزیزان که سرتاپا شور و شعور هستید حاضر 
شدم، گفت: آنچه اتفاق افتاده با کمال تاسف 
نبودن رقیب در این انتخابات است. ما به عنوان 
یک جریان سیاسی مایل هستیم در برابر ما رقبای 
توانمند و قدری باشند که قدرت انتخاب و شور 
انتخابات باال برود و راهی برای آبادانی فراهم 
شود، اما جناح به اصطالح اصولگرای ما آنچنان 
از هم پاشیده که حتی توان معرفی یک کاندیدای 

در شان ریاست جمهوری ندارند.
خاتمی یادآور شد: جناب آقای روحانی این جمع 
که برشی از جامعه ایران است با اراده قوی خود 
سه هفته دیگر شما را برای دور دوم انتخابات 
خواهد کرد اما آقای روحانی را در دور دوم 
چطور می خواهیم؟ خاتمی افزود: ما از روحانی 
می خواهیم همان گونه که در سیاست خارجی 
اصالح روابط با جهان را رویکرد خود قرار داد 
و برجام را به سرانجام رساند، در سیاست های 
منطقه ای خود آنچه امروز در سوریه و عراق و 
افغانستان و یمن و کشورهای هم جوار می گذرد 
اراده کند و امور را تحت نظر دیپلماسی کشور 

یعنی وزارت خارجه در آورد.
او با اشاره به اینکه ما یک دوران هشت ساله 
تاریکی را تجربه کردیم، گفت: نهال اصالحات و 
نهادهای مدنی هشت ساله که در دوران خاتمی پا 
گرفتند به غایت سرکوب شد اما در دوران چهار 
ساله روحانی شاهد شکل گیری تحزب و تقویت 
نهادهای مدنی و صنفی بودیم اما این کافی نیست 
ما از روحانی می خواهیم برای پیشرفت ایران و 
تقویت مشارکت مردم تقویت تحزب و جامعه 
مدنی را وجهه خود قرار دهد و فضای مجازی 

را از دست تطاول دیوان و ددان خارج کند.
او تاکید کرد:  ما از روحانی می خواهیم فراتر 
از شعار، جایگاه زنان و جوانان را در عرصه 
مدیریت های کالن کشور فراهم کند و با بهانه های 
نداشتن تجربه و تخصص این نسل آینده ایران 
در  سال  نگذارد. روحانی  کنار  از عرصه  را 
92 شعارهایی داد که در بسیاری موفق بود. ما 
می دانیم چه موانعی بر سر راه او بود آن چه امروز 
در همه تجمعاتی نظیر این دیده می شود تنها 
تاکیدی بر این شعارهاست. اگر روحانی شعار 
رفع حصر را داد ما موانع را می دانیم و قدردان 
پیگیری ها و تالش های ایشان هستیم اما آقای 
روحانی! شما نماینده اکثریت ایران هستید شما 
صدای این ملت درون حاکمیت هستید و باید 
با اقدامی قاطع و صدایی رسا بازتاب دهنده این 

خواست ملی درون حاکمیت باشید.
این فعال سیاسی اصالح طلب تصریح کرد: اگر 
ما خواستار رفع حصر هستیم، به خاطر این است 
که ما می خواهیم کدورت ها کنار گذاشته شود و 
با انسجام و وحدت توان کشور برای سازندگی 
به کار گرفته شود. همه اینها با انتخاب مدیران 
شایسته و توانمند و شجاع و متخصص امکان پذیر 
است که اسیر مالحظات درون ساخت قدرت 
نشوند. همه این ها برای این است که ایرانی آباد 
و سرافراز داشته باشیم و فساد ریشه کن شود 
بدانید دوستان امروز جمع شدیم نه برای اینکه 
29 اردیبهشت کار کنیم از امروز برای چهار سال 
آینده و تداوم دولت اصالحات برای هشت سال 
بعد آن رقم می خورد آن قدر حجم خرابی ها زیاد 
است که نه یک دولت چهارساله بلکه دولت 

شانزده ساله برای رفع خرابی ها الزم است.

سپید: حسن روحانی که در میان استقبال 
پرشور وارد شهر کرمان شد، در جمع مردم 
و هواداران خود گفت: در روزهای بسیار 
مقدس برای هدف بلندمان باید همه توانمان 
را به کار گیریم. در این ایام جای مرحوم 

آیت اهلل هاشمی فسنجانی خالی است.
وی ادامه داد: کاش می شد از حضور آن 
سیاستمدار بزرگ و مجاهد نستوه به عنوان 
یار دیرین امام و رهبری استفاده برد. امروز 
باید راه هاشمی را ادامه دهیم. ما مسیر عدالت 
و اعتدال واصالحات را رها نخواهیم کرد.

روحانی با یادآوری انتخابات 92 خاطر 
نشان کرد: ما از روز اول با هم تصمیم گرفتیم 
با راستگویی و شفافیت مسیر ائتالی کشور 
ادامه دهیم. اگر روزی در این کشور  را 
از  پیشرفت  کند،  پیدا  رواج  دروغگویی 
کشور رخت بر می بندد. ما سالها آمار و 
حرفهای دروغ را شنیدیم و رسیدن به لبه 
پرتگاه را دیدیدم. امروز دیگر ملت ما آماده 
شنیدن دروغ جدید در کشورمان نیستند.

وی اضافه کرد: امروز نه شعار و وعده های بی پایه 
دادن و نه آمار و ارقام برای آینده ساختن نمی تواند 
گوش شنوایی میان مردم بزرگوار و فهمیم ایران 
داشته باشد. ما باید راهمان را ادامه دهیم. راه ما 
راه آزادی است. نخواهیم گذاشت بار دیگر فضای 

امنیتی در دانشگاه های ما حکمفرما شود.
روحانی با بیان اینکه اگر حمایت شما مردم 
نبود به هیچ عنوان در این مدت توفیقی به دست 
نمی آوردیم افزود: در طول این سه  سال نیم بارها 
در جلسات تصمیم گیری عموی و خصوصی روی 
در روی ما ایستادند تا مردم از شبکه های مجازی 
استفاده نکنند و هر روز به ما فشار آوردند تا همه 
شبکه های اجتماعی را فیلتر کنند، حاال که موقع 
انتخاب شده آنها پیشتاز در استفاده از فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی اند. اگر چیز بدی بود خب 
برای شما هم باید بد باشد و اگر ابزار خوبی برای 

شماست چرا برای مردم ما نباشد.
جمهوری  ریاست  انتخابات  کاندیدای  این 
دوازدهم در ادامه تاکید کرد: ما راهمان را با مردم 
با هم شروع کردیم با هم ادامه می دهیم و با هم به 

مقصد نهایی خواهیم رساند. امروز روز سرنوشت 
ماست و در مسیر مهمی حرکت می کنیم. عده ای 
می خواهند در وسط راه برگردیم. ما به آنها می 
گوییم بر نمی گردیم. عده ای می خواهند در وسط 
راه متوقف شویم اما ما متوقف نمی شویم. ما چرا 
از راهمان برگردیم. به ما بگویید چرا می گویید 

که این راه را رها کنید و ادامه ندهید.
روحانی همچنین یادآور شد: راه ما این بوده که 
شرق کشور را آباد کنیم. استان کرمان و استان های 
شرقی مسیر ارتباط با غرب باشند. مسیر ما این بوده 
از چابهار به همه شرق کشور راه آهن و جاده را 
تا اروپا متصل کنیم. راه ما این بوده که برای اولین 
استان در ایران آب دریای عمان به صورت شیرین 

شده وارد این استان شود.
وی ادامه داد: ما تصمیم گرفتیم در این استان 
سرمایه گذاری ها افزایش پیدا کند. در این سه سال و 
نیم هزار تفاهمنامه در بخشهای خصوصی و عمرانی 
در این دولت امضا شد و تاکنون 16 هزار میلیارد 
تومان به بهره برداری رسیده است. می گویند چرا 
در ماه های آخر طرح ها را افتتاح می کنید. قرار ما 
با مردم در سفرها این بود که قولی به مردم بدهیم 

که قابل عمل باشد و حتی االمکان تا پایان دولت 
یازدهم به افتتاح برسد، حاال که می خواهیم افتتاح 
کنیم می گویند نکنید. این ها فکر می کنند طرح 
چند صد میلیاردی که افتتاح می شود دیروز کلنگ 
خورده است، در حالی که این مردم سه سال و نیم 

تالش کرده اند.
روحانی با بیان اینکه ما می خواهیم غیر از سرمایه 
داخلی،  سرمایه خارجی هم به داخل کشور بیاوریم 
تا برای مردم و جوانان شغل ایجاد شود، اظهار کرد: 
راه ما این است که در این استان در طول مدت این 
سه سال و نیم پولی به حدود 3 میلیارد دالر سرمایه 
خارجی به صورت مستقیم و فاینانس جذب شده و 
مبلغ 13۸۷ میلیون یورو سرمایه گذاری انجام شده 
است،  آن وقت شما می گویید که سرمایه نیاید. 
در طول این چند سال مردم عزیز کرمان در سایه 
وحدت و تالش و زحمت بخش های عمومی، 
خصوصی و مسئولین و همکاری امام جمعه محترم 
کرمان آیت اهلل جعفری صادرات از این استان ۵ 

میلیارد دالر بوده است.
وی با اشاره به منشور حقوق شهروندی تصریح 
کرد: ما راهی را انتخاب کرده ایم و برای اجرای 

حقوق شهروندی آن را رها نخواهیم کرد. 
بعضی ها فکر می کنند حقوق شهروندی 
روی کاغذ نوشته شده و اجرا نمی شود. 
بدانید که دولت یازدهم در همین ماه های 
آخر با تمام توان خود حقوق شهروندی 

را اجرا می کند.
ریاست  انتخابات  کاندیدای  این 
جمهوری دوازدهم افزود: من به آنها که 
از حقوق شهروندی خوشحال نیستند و آنها 
که می گویند به مردم نباید آزادی بدهیم 
و زن ها نباید در فعالیت های اجتماعی 
باشند می گویم اگر این مردم بار مسئولیت 
دولت یازدهم را بر دوش این خادم خود 
گذاشتند بدانند حقوق شهروندی مو به مو 
اجرا خواهد شد. ما اجازه نمی دهیم حقوق 
خصوصی مردم را تضعیف و نقض کنند و 
بی قانونی ها در این کشور ادامه پیدا کند. 
ما با حمایت مجلس که امروز هماهنگی 
بسیار بهتری بین دولت و مجلس دهم 
برقرار است، راه حقوق ملت را ادامه می دهیم. 
ما باید راهمان را برای حقوق ملتمان ادامه دهیم.

از  ما  کرد:  بیان  کرمان  مردم  از  تشکر  با  وی 
همه عزیزانمان، رزمندگان لشگر ۴1 ثاراهلل سردار 
سلیمانی، شهید باهنر، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
عزیز، برادر عزیزم آقای جهانگیری و همه آنها که در 
دولت یازدهم خادم مردم بودند و امروز راه پیروزی 
ملت عزیزمان را دنبال می کنند، تشکر می کنیم. به 
شما قول می دهم در همین جا که سخن می گویم 
و شما مطالباتتان را بیان می کنید، این مطالبات را 
می شنوم، پیام شما را درک می کنم و با همه توان 
همه تالشم را برای تحقق آن به کار خواهم گرفت.
روحانی در پایان اظهار کرد: ما باید آنچه را در 
فصل 3 قانون اساسی درباره حقوق ملت آمده تا 
اجرای آخرین خط و کلمه و کالمش محقق کنیم و 
از پای ننشینیم و برای اجرای قانون اساسی و حقوق 
ملت همه توانمان را باید به کار گیریم. امروز روز 
ساختن سرنوشت ۴ سال آینده و آینده های دورتر 
به دست شما مردم است و باز هم تکرار می کنم 
دوباره ایران،  دوباره اسالم، دوباره اعتدال، دوباره 

امید و دوباره پیشرفت ایران عزیز.

حسن روحانی در جمع پرشور مردم کرمان

راه ما راه آزادی است

سپید: استاد برجسته توسعه در خصوص اظهاراتی مبنی بر کاهش 
ضریب جینی به سبب پرداخت یارانه ها در دولت نهم و دهم گفت: 
فرار سرمایه های انسانی و مادی و ضعیف شدن طبقه متوسط عامل 
اصلی این کاهش بود. فرشاد مومنی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا در خصوص اظهارات حجت االسالم رئیسی مبنی بر کاهش 
ضریب جینی در سال های اولیه پرداخت یارانه و کم شدن فاصله 
طبقاتی اظهار داشت: در این دوره سه اتفاق افتاد که باید هر سه آنها 
مورد توجه قرار گیرد و برآیند آنها را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد.

استاد دانشگاه عالمه ادامه داد: نکته اول این است که در آن 
دوره کشور با بی سابقه ترین سطح تاریخی تجربه شده در زمینه 
خروج سرمایه انسانی و مادی رو به رو بود. بنا بر این دلیل اصلی 
کاهش ضریب جینی که در زمره نقدهای روش شناختی به قابلیت 
این ضریب برای نشان دادن واقعیت ها است به این بر می گردد  که 
دلیل اصلی کاهش ضریب جینی این است که سر هرم بریده شده 
و بخش عظیمی از سرمایه های مادی و انسانی کشور خارج شده 
و مهاجرت کردند. چون این اتفاق افتاد، ضریب جینی، نابرابری  را 
کمتر نشان می دهد اما این کاهش نابرابری ها به هیچ وجه به معنی 

بهبود زندگی فرودستان نیست.
مومنی تصریح کرد: ما با استاندارد خالص سرمایه سعی کردیم یک 

تصویری از ابعاد خروج سرمایه ها از کشور که به خاطر سیاست های 
بحران زا و ایران هراسانه رئیس دولت قبلی ایجاد کرده بود، ارائه 
کنیم. استنادهای ما به گزارش های رسمی منتشر شده از سوی بانک 
مرکزی است که بر اساس آن نشان داده می شود که خالص حساب 
سرمایه که ترکیبی از ورود و خروج سرمایه از کشور است در ماه های 

پایانی مسئولیت آقای خاتمی منفی 200 میلیون دالر بوده است.
وی ادامه داد: این نشان می دهد که ما در بهترین دوران اقتصادی 
خود نیز خروج سرمایه داشتیم اما این عدد در سال 13۸9 به منفی 
2۵ میلیارد دالر یعنی بیش از صد برابر دوران خاتمی رسید. البته 

این سرمایه های ثبت شده است زیرا معموال سرمایه هایی که از کشور 
خارج می شود به صورت رسمی به بانک مرکزی اعالم نمی شود و 

این عدد فقط تقریبی از خروج سرمایه ها است.
مومنی تصریح کرد: این یکی از عوامل کاهش ضریب جینی 
است که بدون آن که در زندگی قشر ضعیف تاثیر گذاشته باشد، 
باعث کاهش شده این عدد شده است. موضوع دوم این که مطابق 
مطالعه ای که خانم سهیال پروین انجام داده اند و در دانشگاه اقتصاد 
عالمه ارائه شد نشان داده می شود که در دوره ۸ ساله احمدی نژاد 
کشور با بی سابقه ترین سطح تاریخی تجربه شده در ۵0 سال اخیر 

در زمینه سقوط درآمدی طبقه متوسط درآمدی رو به رو شد.
وی ادامه داد: این دو عامل نقش ابر تعیین  کننده ای در ضریب 
جینی دارند و در واقع این کاهش به معنای فرار سرمایه ها از کشور 
و به خطر افتادن زندگی قشر متوسط است. مومنی ادامه داد: عامل 
سوم کاهش ضریب جینی، تزریق دوپینگی یارانه ۴۵ هزار تومانی 
بود که آن هم به خاطر تورم دو رقمی یک بهبود نسبی ناپایدار )کمتر 
از یک سال( ایجاد کرد. بنا بر این بخش اعظم یعنی دو سوم عوامل 
اصلی در کاهش ضریب جینی و بهبود زندگی فرودستان در جهت 
عکس اتفاق افتاده و از طرف دیگر این کاهش سبب شد آثار سوء 

بسیار سنگینی در بلندمدت برای کشور ایجاد شود.

فرشاد مومنی مطرح کرد

علت اصلی کاهش ضریب جینی در دولت قبل، سقوط درآمد طبقه متوسط
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هشدارمعاوندرمانسازمانتامیناجتماعیوزارت بهداشت

افزایش آمار مرگ ناشی از مواجهه با موادخطرناک در محیط کار 
 لیال شاهی

سپید:هر ساله همزمان با روز جهانی ایمنی و سالمت کار مسئوالن کشور 
به ارائه آمار و ارقامی از وضعیت حوادث ناشی از کار می پردازند. 
حوادثی که تهدید جدی برای تولید و اشتغال کشور محسوب شده و 
باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گیرد. براساس گزارش 
سازمان بین المللی کار )ILO( حدود 98 درصد حوادث ناشی از کار 
قابل پیشگیری است. در کشور ما نیز آمارمختلفی از وضعیت مرگ و 
حادثه ناشی از کار گزارش می شود به طوری که طبق آخرین اعالم 
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، براساس آمار 6 ماهه اول سال 
95، حدود هشت هزار و 550 حادثه شغلی در محیط های کاری 
بوقوع پیوست که 97/5 درصد حادثه دیدگان مرد و مابقی زن هستند.

آنطور که همتی می گوید: »65 درصد حوادث ناشی از کار در محیط 
های کاری به علت بی احتیاطی و رعایت نکردن نکات ایمنی است.«وی 
با بیان اینکه 80 درصد کسانی که دچار حادثه ناشی از کار شدند مردان 
لطمه می  آنان  به معیشت  این موضوع  یقین  به طور  متاهل هستند که 
زند، توضیح می دهد: »علت بسیاری از این حوادث به دلیل استفاده کردن 

از وسایل بی حفاظ، نبود آموزش و استفاده از وسایل معیوب است.«
وی همچنین به نتیجه حوادث ناشی از کار اشاره کرده و می گوید: 
»حدود 64 نفر معادل هشت دهم درصد از این رخدادها منجر به مرگ 
شد، 195 نفر معادل 3/2 درصد افراد از کارافتاده جزئی و کلی و هفت 

هزار و 730 نفر معادل 90 درصد به بهبودی کامل می رسند.«
همتی با بیان اینکه هر فوت ناشی از کار، معادل هفت هزار و 500 
روز کار از دست رفته است،  ادامه می دهد: »همچنین 568 نفر معادل 
6/6 درصد نیز غرامت نقص عضو دریافت کردند.« وی به اهمیت نقش 
پیشگیری از این حوادث اشاره کرد ومی گوید: »اگر در زمینه ایمنی و 
بهداشت حرفه ای کار کنیم، 2/2 تا 5 برابر بازگشت سرمایه را به همراه 
خواهد داشت.« معاون درمان سازمان تامین اجتماعی می افزاید: »900 
هزار مرگ ناشی از مواجهه با مواد خطرناک در محیط کار گزارش شده 

است که آمارها افزایش این موضوع را نشان می دهد.«
وی در ادامه به ایجاد خانه های بهداشت کارگری به استناد اصل 29 
قانون اساسی برای کارگاه های 50 تا 500 نفر در سال 66 نیز اشاره کرد و 
توضیح می دهد: »این خانه های بهداشت با هدف تامین سالمت کارگران، 
ایجاد رفتارهای مناسب در محیط کار و سالم سازی این محیط ها فعال 
شد. اکنون یک هزار و 540 خانه بهداشت کارگری در کشور فعال است 
که یک هزار و 437 بهداشت یار شاغل در آنها مشغول فعالیت است و 
358 هزار کارگر را تحت پوشش دارند.« خسرو صادق نیت مدیرکل 
مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نیز بر پیشگیری از حوادث ناشی از کار تاکید کرده و می گوید: »هفت 
تا هشت سال گذشته شاهد بیماری بودیم که شاید در کشورهای بسیار 
ضعیف و کمتر توسعه یافته از نظر مالی و پزشکی بیشتر رخ می داد و 
متاسفانه کمتر به این موضوع پرداخته می شود، این بیماری سیلیکوزیس 
است که در نهایت پس از شیوع در کمتر از 6 ماه تا یکسال منجر به 
مرگ فرد می شود و تنها راه درمان آن نیز جایگزینی ریه و قلب است 
که بسیار هزینه بر است.« وی ادامه می دهد: »چند سال گذشته تعدادی 
از جوانان کشور به این بیماری مبتال شدند و متاسفانه تعدادی از آنها 
فوت کردند.« وی همچنین به فلج شدن پنج نوجوان از ناحیه دست و پا 
بخاطر استفاده از حالل های ناشی از یک نوع چسب صنعتی در کشور 

نیز اشاره کرد و توضیح می دهد: »بسیاری از این بیماری ها و حوادث 
قابل پیشگیری است و می توان جلوی آنها را گرفت.«

باالیی در  بسیار  توان  نظر علمی  از  ایران  اینکه  بیان  با  نیت  صادق 
منطقه و خاورمیانه دارد، می افزاید: »یک مورد مواجهه و کاهش شنوایی 
ناشی از صورت قابل شناسایی است اما اگر در محیط کار فردی با این 
مشکل روبه رو شود دیگر قابل برگشت نیست پس چه بهتر که در این 
زمینه پیشگیری شود.« وی ادامه می دهد: »امسال تجهیزات بسیار مناسب 
و پیشرفته ای برای کارشناسان بهداشت حرفه ای در کشور تهیه شده 
است تا از این طریق نظارت بیشتری بر فعالیت های شغلی داشته باشند.« 
وزیر بهداشت نیز در پیامی  به مناسبت روز جهانی ایمنی و سالمت 
کار معتقد است که کار شایسته تنها با برقراری و توسعه محیط های کار 
سالم، ایمن و حذف و کنترل عوامل و مخاطرات تهدیدکننده سالمت 
قابل حصول است. وی می گوید: »حرکت به سوی بهبود ایمنی و سالمت 
کار در کارگاه های کشور، شرایط کاهش حوادث و بیماری های شغلی 
بررسی های صورت گرفته در سطح  ادعا  این  فراهم می کند. شاهد  را 
جهان است و به عنوان نمونه می توان به آمار بار بیماری و مرگ ناشی 
از کار در سال های گوناگون اشاره کرد که نشان می دهد در سطح جهان، 
میلیون ها مرگ در اثر حوادث و بیماری های ناشی از کار روی می دهد و 
هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بار حوادث و بیماری های ناشی از کار 
نیز بالغ بر  چهار درصد تولید ناخالص ملی برآورد شده است. از سوی 
دیگر بر اساس آخرین مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط سازمان 
بین المللی تامین اجتماعی )ISSA( حاصل هر یک واحد سرمایه گذاری 

پنج  تا  ایمنی و بهداشت کار در کارگاه ها، سودی معادل دو  در زمینه 
برابر خواهد داشت.«  وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه هر گونه اقدام در 
راستای حفظ و ارتقای سالمت نیروی کار، یک وظیفه ملی و قانونی 
محسوب شده و اثرات مثبت فراوانی در حوزه های مختلف اقتصادی، 
با توجه به شعار سال  اجتماعی و سالمت خواهد داشت، می گوید: » 
جاری با عنوان »محیط کار ایمن و سالم در گرو بهینه سازی اطالعات 
ایمنی و سالمت کار«، برای نیل به اهداف مورد نظر، در اختیار داشتن 
معتبر  داده های  تأمین  و  مناسب  احصای شاخص های  دقیق،  اطالعات 
نقش بسزایی داشته و بدون فراهم آوردن بستری مطلوب برای این مهم، 
امکان برنامه ریزی مناسب و سازماندهی کارا وجود نخواهد داشت. از این 
منظر، سامانه های موجود در حوزه های مختلف وزارتخانه ها، سازمان ها، 
با تجمیع  منابع اطالعاتی ارزشمندی هستند که  شرکت ها و تشکل ها، 
و مبادله اطالعات آنها می توان به بخش عمده ای از داده های مورد نیاز 
دسترسی یافت.« وی ادامه می دهد: »البته برقراری سیستم جمع آوری 
و پردازش اطالعات ایمنی و سالمت کار، نیازمند همکاری سازمان ها 
و ارگان های مختلف از جمله مراجع  قانونگذاری، دستگاه های اجرایی 
ذیربط، سازمان های بیمه گزار، تشکل های کارفرمایی و کارگری، اساتید 
و متخصصان این حوزه خواهد بود که برای سامان این تعامل نیز باید 
اقدامی عاجل و تالشی درخور داشت. سازمان بین المللی کار نیز برای 
برقراری یک سیستم کارآمد ثبت و اعالم حوادث و بیماری های ناشی از 
کار، با ارائه مکانیسم ها و روش های اجرایی مناسب، به یاری کشورهای 

عضو آمده است.« 

مدیرعاملبانکخونبندنافرویانمطرحکرد

جذب ساالنه بیش از 250 نفر نابارور خارجی

خبر

فارس: مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان گفت: »از جمله 
کارهای مهم شرکت فناوری بن یاخته های رویان، راه اندازی دفتر بند 
ناف در سایر کشورهاست. با راه اندازی این دفاتر، نمونه های خونی 
از سایر کشورها انتقال داده شده و در کشورمان ذخیره می شود.«

گفت:  رویان  ناف  بند  خون  بانک  مدیرعامل  ضرابی  مرتضی 
گرفتاری   و  اختالالت خونی  درمان  در  بندناف  »سلول های خونی 
ضایعات خونی استفاده می شوند اما سلول های بنیادین پالپ دندان 

شیری در درمان ضایعات غضروفی و استخوانی کاربرد دارند.«
ضرابی افزود:  یکی دیگر از کارهای مهم شرکت فناوری بن یاخته های 
رویان، راه اندازی دفتر بند ناف در سایر کشورهاست. دفتر اربیل بانک 
ناامنی در   به دلیل شرایط  اما  افتتاح شد  بندناف، در سال 92  خون 
عراق، بعد از مدتی تعطیل و مجدداً سال گذشته بنا به درخواست 
دفاتر عمان،  داریم  »تالش  راه اندازی شد. وی گفت:   عراقی  طرف 

آذربایجان، تاجیکستان و امارات را نیز راه اندازی کنیم. با راه اندازی این 
دفاتر این امکان فراهم می شود که نمونه های خونی از سایر کشورها 
انتقال داده شود و در کشورمان ذخیره شود.« مدیرعامل بانک خون بند 
ناف رویان اضافه کرد: »کار دیگر شرکت، توریسم پزشکی و جذب 
بیماران مخصوصا بیماران نابارور است. پژوهشگاه رویان در سطح 
منطقه جزو مراکزی است که بیشترین سیکل درمان ناباروری را دارند 
و ساالنه بیش از 250 تا 300 نفر نابارور از کشورهای دیگر جذب 
می کنند. آمار سال های گذشته این پژوهشگاه از نظر موفقیت و تعداد 
درمان بیماران با مراکز اروپایی درمان ناباروری برابری می کند.« وی 
افزود: »بانک خون بندناف رویان تاکنون از سیکل 5 هزار نمونه در 
بانک عمومی به 76 هزار نمونه در بانک خصوصی ارتقا یافته است و 
در سه سال گذشته 20 نمونه با استفاده از سلول های بنیادین بندناف در 

بیمارستان های شریعتی تهران و منتظری مشهد پیوند زده شده است.«

وزیربهداشت:
مشکالت حوزه درمان در یک یا دو دولت

 قابل رفع شدن نیست 

وبدا:سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت هنگام افتتاح 20 پروژه 
عمرانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه بهداشت و درمان 
یکی از برنامه های در اولویت دولت تدبیر و امید بوده  است،گفت: 
»دولت یازدهم علی رغم تمام گرفتاری ها و مشکالت تالش کرده 
تحول  طرح  در  آنچه  و  کند  رفع  را  سالمت  بخش  معضالت  تا 
 سالمت رخ داد متعلق به دکتر روحانی و وفای به عهد او است.«
وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته در تمام بخش های سالمت، 
حوزه  »مشکالت  بیان کرد:  است،  گرفته  صورت  مفیدی  اقدامات 
درمان در یک یا دو دولت قابل رفع شدن نیست و باید برای آن 
برنامه داشت؛ خوشبختانه با توجه به سیاست های کلی نظام سالمت 
ابالغی مقام معظم رهبری و همکاری مجلس، شاهد اقدامات موثری 
 بودیم و دولت نشان داد که فقط شعار نمی هد، بلکه عمل می کند.«

وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: »در این مدت بی انصافی های زیادی 
صورت گرفته است و رسانه ها باید واقع بین باشند و نسبت به بسیاری از 
اقدامات جامعه پزشکی و پرستاری بی انصافی نکنند.« هاشمی با اشاره به 
تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گفت: »این دانشگاه باید جایگاه 
خود را به تراز ملی و حتی بین المللی برساند و معتقدم که جایگاه علوم 
 پزشکی اصفهان باید جایگاهی بسیار وسیع تر از زمان گذشته باشد.«
داده می شد  اختصاص  نظام سالمت  به  در کشور  که  بودجه ای    
در مقایسه با 190 کشور دنیا در رتبه 153 قرار دارد، اظهار کرد: 
امنیت  کنار  در  ها  دولت  اصلی  وظایف  از  یکی  سالمت  »تامین 
جایگاه  یازدهم  دولت  تالش های  با  و  است  مردم  آموزش  و 
است.« رسیده   120 رتبه  به  سالمت  نظام  بودجه  لحاظ  به   ایران 
 وزیر بهداشت ادامه داد: »با وجود تمام محدودیت هایی که به لحاظ 
اختصاص اعتبار برای دولت وجود داشت، 81 درصد برای کاهش 
پرداخت هزینه از جیب مردم،11 درصد به پزشکان، هشت درصد 
زیرساخت ها  توسعه  به  نیز  توجهی  قابل  بخش  و  کارکنان  برای 
اختصاص پیدا کرد.« هاشمی تصریح کرد: »امیدوارم با وحدت و 
همدلی در آینده شاهد افتتاح پروژه های متعددی در بخش بهداشت 
و درمان باشیم، زیرا با این اقدام نه تنها دل مردم شاد می شود، بلکه 
در راستای تحقق آرمان های فرزندان این کشور که از جان خود 
 گذشتند و موفقیت های بسیاری را فراهم کردند، گام برمی داریم.«
وی به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: »مطمئنا حضور مردم 
این استان در انتخابات مجلس، شورای شهر و ریاست جمهوری 
با  بهداشت  وزیر  دارد.«  کشور  رونق  و  پیشرفت  در  موثری  گام 
به  اصفهانی  خیرین  توسط  بیمارستانی  تخت   1000 اینکه  بیان 
بهره برداری می رسد، ادامه داد: »اصفهان یکی از استان هایی است 
به بخش خصوصی توجه کند و وزارت  باید  از گذشته  بیش  که 
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی باید زمینه حضور فعالیت بخش 
 خصوصی را درحوزه بهداشت و درمان در سراسر کشور فراهم کنند.«
هاشمی با بیان اینکه از بخش خصوصی باید استقبال بیشتری صورت 
گیرد و در این زمینه سنگ اندازی و حسادت نشود، گفت: »بخش 
خصوصی رقیب بخش دولتی نیست و این بخش می تواند در کنار 
افتتاح طرح  آن فعالیت کند.«  وزیر بهداشت همچنین در جریان 
های درمانی و بهداشتی استان اصفهان افزود: »قبل از دولت یازدهم 
فقط در 45 درصد روستاهای سیستان وبلوچستان پزشک مستقر 
بود اما اکنون 100 درصد روستاها دارای پزشک هستند.« وی در 
نظام سالمت پس  به سئوالی درباره سرنوشت طرح تحول  پاسخ 
از دولت یازدهم اظهار کرد: »اگر آقای روحانی بار دیگر به عنوان 
رئیس جمهوری انتخاب شود، این طرح ادامه می یابد.« وی درباره 
تعرفه های جدید پزشکی نیز گفت: هنوز تصمیمی در این باره از 
سوی سازمان برنامه و بودجه گرفته نشده است. درحالیکه هنوز 

تصمیمی گرفته نشده برخی دنبال فضاسازی هستند.« 

دست هایی که با یاری خداوند، برای برگرداندن بیماری به زندگی تالش می کنند
ستودنی  اند و ما می ستاییم تالش و لطف بیکران شما را:

 جناب آقای دکتر قاسمعلی خراسانی، ریاست محترم مجتمع بیمارستان امام خمینی )ره( 
 دکتر امیرمحسن جالئی فر، فوق تخصص جراحی سرطان و عضو هیئت علمی مرکز انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران

  جناب آقای دکتر حبیب ا... محمودزاده، ریاست محترم مجتمع انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی)ره(
 جناب آقای اسفندیار عسگری، مترون انستیتو کانسر

  سرکار خانم مهرناز صاحب جمع، مدیریت محترم دفتر پرستاری
  سرکار خانم سارا مهدوی، سرپرستار بخش 2 جراحی مردان انستیتو کانسر

  مدیریت محترم منابع انسانی
  مدیریت محترم روابط عمومی

 از طرف علی نادیان و جمعی از بیماران بستری  و تمامی پرسنل بخش 2 کانسر مردان 
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نظام ارجاع در تامین اجتماعی؛  نظام ارجاع در وزارت بهداشت 

شعیبشاهزمانی


با  خدمات  سطح بندی  و  ارجاع  »نظام  برقراری 
یکی  عنوان  به  خانواده«،  پزشک  برنامه  بر  تاکید 
از تاکیدات اسناد باالدستی نظام سالمت همچون 
برنامه های پنج ساله توسعه و سیاست های کلی نظام 
سالمت، دیری است که به شکل یک آرزوی شیرین 
متقاضیان  عنوان  به  مردم  و  پزشکی  جامعه  برای 
دریافت خدمات سالمت درآمده است. نظامی که 
برقراری آن نه تنها بیماران را از چرخه سردرگمی 
و دست اندازهای مختلف شبکه بهداشت و درمان 
خارج می کند بلکه برای ارئه کنندگان و به خصوص 
خریداران خدمت برکاتی دارد که آن را به عنوان 
یکی از اصلی ترین اولویت های توسعه نظام سالمت 
در کشورمان معرفی کرده است. هرچند این اولویت 
بسیار مهم، سال ها است که محاق فراموشی سپرده 
شده و فعالیت هایی هم که هم راستای با آن انجام 
صبر  و  نوح  عمر  رسیدن،  ثمر  به  برای  می شود، 

ایوب طلب می کند.
بهداشت  وزارت  فعالیت های  کشاکش  در  اما 
که به گفته کارشناسان و منتقدان سیاست های این 
آنها  برنامه های  اولویت های  در  جایی  وزارتخانه 
و طرح تحول سالمت نیافته است، سازمان تامین 
اجتماعی به صورت کامال موازی برقراری سیستمی 
تحت عنوان نظام ارجاع داخلی در مراکز ملکی این 
با  هرازچندگاهی  که  کاری  کرد.  آغاز  را  سازمان 
گوشه و کنایه هایی از جانب وزارت بهداشت هم 
مواجه می شود، اما حداقل برای خود این سازمان 
و جمعیت تحت پوشش آن، فواید زیادی به همراه 
خواهد داشت. البته از معایب فعالیت های موازی به 
خصوص از نظر هزینه ها و دوباره کاری های آینده، 

نمی توان صرف نظر کرد.
برنامه نبض شبکه خبر هم این بار به این موضوع، 
اختصاص پیدا کرده بود. در این برنامه که جمعه 
گروه  رئیس  طباطبایی  سید موسی  با حضور  شب 
برنامه ریزی اقتصاد و بیمه سالمت وزارت بهداشت 
و فواد سرابی رئیس گروه امور کلینیکی اداره کل 
روی  به  اجتماعی  تامین  سازمان  مستقیم  درمان 
آنتن رفت، سیدموسی طباطبایی با ارائه تعریفی از 
هدایت  سامانه  ارجاع،  »نظارم  گفت:  ارجاع  نظام 
هوشمند و هدفمند مردم و بیماران برای دریافت 
به جای  که  است  سامانه ای  یعنی  است.  خدمات 
بیمار، تصمیم می گیرد که قدم بعدی آن بیمار باید 

چه باشد.«
 وی در بیان اهداف اصلی برقراری نظام ارجاع 
و  سطح بندی  ارجاع،  نظام  هدف  »اولین  گفت: 
ساماندهی ارائه خدمات است. این که چه سطوحی 
از خدمات به چه تعداد و چه مقدار و باچه شرایطی 
الزم است ارائه شود. هدف دوم، مدیریت بیماری ها 
و مشکالت است. هدف سوم، مدیریت تقاضا و 
هزینه ها است. به این صورت که در نظام ارجاع، 
استانداردها  و  پروتکل ها  براساس  خدمات  ارائه 
خواهد بود. نه بیماران و گیرندگان و نه ارائه کنندگان 
پروتکل ها  این  از  نمی توانند  هیچ کدام  خدمات، 

تخطی کنند.«
رئیس گروه برنامه ریزی اقتصاد و بیمه سالمت 
وزارت بهداشت در ادامه، به واژه »پزشک خانواده« 
به عنوان یکی از مفاهیم مرتبط با نظام ارجاع اشاره 
موفق  ارجاع  نظام  باشد،   قرار  »اگر  گفت:  و  کرد 
باشد  هم  پزشک خانواده  برنامه  باید  باشد، حتما 
یعنی پزشک خانواده و طب عمومی به عنوان پایه 

مدیریت خدمات سالمت حاضر باشد و به اصطالح 
دروازه بان و نگهبان سالمت مردم در مرحله اول 
است. درواقع پزشک خانواده از الزامات برقراری 
بدون  جایی  است  ممکن  ولی  است  ارجاع  نظام 
اینکه نظام ارجاع برقرار شده باشد، پزشک خانواده 
براساس درجه بندی و تعاریف مخصوص به خودش 
ارائه خدمت کند ولی ارتباط آن با سطوح بندی، 

برقرار نباشد.« 
طباطبایی در توضیح »نظام سطح بندی خدمات« 
هم اظهار داشت: »سطح بندی خدمات، تقسیم بندی 
است که براساس سطوح مختلف ارائه کنندگان و 
دریافت  متقاضیان  ثالثیه  و  ثانویه  اولیه،  نیازهای 

خدمات انجام می شود.« 
وی افزود: »سطح یک خدمات، سطحی است که 
گروه های مراقبین سالمت، پیراپزشکان، کارشناسان 
ارائه خدمت  به  آن  در  عمومی  پزشکان  و  تغذیه 
می پردازند که شامل خدمات تشخیصی، بهداشتی 
آنها  درمانی  خدمات  همینطور  و  پیشگیری  و 
می شود. سطح دو خدمات توسط گروه متخصصن 
در بیمارستان ها و مراکز قطبی کشورمان ارائه می شود 
و سطح سه، مربوط به خدمات فوق تخصصی است 
که در هرم قطب ها می تواند باشد و در سطح ملی 

هم تعریف شده است.«
سوی دیگر این برنامه گفت وگو محور، رئیس 
گروه امور کلینیکی اداره کل درمان مستقیم سازمان 
تامین اجتماعی قرار داشت. نخستین موضوعی که 
فواد سرابی در ارتباط با آن توضیح داد، برقراری نظام 
ارجاع داخلی سازمان تامین اجتماعی در چند استان 
کشور بود. وی گفت: »نکته اول این است که این 
نظام ارجاع، داخلی است و صرفا در مراکز ملکی 

سازمان تامین اجتماعی برقرار می شود.« 
سرابی با بیان اینکه در مراحل اول انجام این کار، 
»ما  گفت:  نداشت،  وجود  الزم  زیرساخت های 
یک  مدت  به  را  برنامه  این  اجرای  بودیم  مجبور 
سال به صورت دستی جلو ببریم. همانطور که ما 
از مرداد 93 تا  آخر سال 94، نظام ارجاع داخلی 
اداره کردیم. برای آن  در سازمان به شکل دستی 
کردیم  طراحی  کاغذی  مزمن  بیماری های  پرونده 
بود  کاغذی  به شکل  ما  ارجاع  برگه های  حتی  و 

و فقط بیماران را بین مراکزمان جابه جا می کرد.«
 وی افزود: »از میان بیمارانی که به پزشک عمومی 
مراجعه می کردند، کسانی که بیماری مزمن داشتند 
را به چهار گروه بیماری های دیابت، بیماری های 
قلبی، بیماری  فشار خون و بیماری های اعصاب و 

روان تقسیم کردیم.«  
رئیس گروه امور کلینیکی اداره کل درمان مستقیم 
مبنی  به سوالی  پاسخ  در  اجتماعی  تامین  سازمان 
بر اینکه آیا نظام ارجاع موجود در سازمان تامین 
مبتنی بر پرونده الکترونیک است یا نه، گفت: »ما در 
سال 94 در کل مراکز درمانی سازمان، نصب سیستم 
HIS و تغییر DOS به WINDOWS آغاز شد. 
بیماری های  چراکه نرم افزاری که ما برای پرونده 
مزمن طراحی کرده بودیم، باید بر روی این بیس 
پایان  HIS سوار می شد. همینطور هم شد و در 
HIS شد و  سال 94 کل مراکز ما دارای سیستم 
از ابتدای سال 95 هم ما اقدام به تشکیل پرونده 

الکترونیک بیماری های مزمن کردیم.«
 وی اضافه کرد: »به دلیل اینکه لود و بار- مراجعه 
اجتماعی  تامین  سازمان  ملکی  مراکز  به  بیماران 
و  بیماران  تعداد  بین  الزم  تناسب  و  است  زیاد 
پزشکان مراکز درمانی ما وجود ندارد، فعال فقط 
بیماری های مزمن پرونده الکترونیک دارند. این بود 

که ما نمی توانستیم وارد شویم و برای کل بیماری ها 
پرونده الکترونیک تشکیل دهیم.« 

زیرساخت های الزم برای نظام ارجاع
در ادامه، سید موسی طباطبایی به زیرساخت های 
مورد نیاز برای برقراری نظام ارجاع اشاره کرد و 
گفت: »واقعیت این است که در سال 95 ما نزدیک 
به 200 پروتکل، استاندارد و راهنمای بالینی را مورد 
به صورت  بهره برداران  و  دادیم  قرار  بهره برداری 
دارند  را  آنها  از  استفاده  امکان  محدودیت  بدون 

ولی این یکی از الزامات است.
 مهمترین زیرساختی که ما برای برقراری نظام 
ارجاع به آن نیاز داشتیم، نیروی انسانی متخصص 
برای این کار است. من اعالم کنم که همین االن 
از 7 هزار پزشک مورد نیاز برای این کار، 6 هزار 
و 825 نفر در اختیار داریم. یعنی چیزی حدود100 
معنا  این  به  داریم،  کسر  هم  تعدادی  این  درصد. 
مثال  بلکه  است.  پزشک  فاقد  ما  مراکز  که  نیست 
به جای سه پزشک، دو پزشک داریم.« وی ادامه 
به  هم  حتی ضروری تر  که  دوم  »زیرساخت  داد: 
نظر می رسد، زیرساخت مدیریت اطالعات مکانیزه 
است. زیرساخت IT، پیش نیاز بسیار مهم دیگر برای 

ایجاد پرونده الکترونیک سالمت است.« 
رئیس گروه برنامه ریزی اقتصاد و بیمه سالمت 
وزارت بهداشت هم به مراحل ایجاد زیرساخت های 
الزم برای برقراری نظام ارجاع در وزارت بهداشت 
اشاره کرد و گفت: »در سال 92 از مجموع 700 
 40 تنها  بهداشت،  وزارت  مرکز  و  بیمارستان 
بیمارستان از می توانستند به سامانه سپاس اطالعات 
منتقل کنند. اما امروز که با شما صحبت می کنیم، 
همه بیمارستان های ما امکان این تاتبادل ارتباطات 
را دارند. البته این معنای برقراری ارتباط بین سطوح 
مختلف نیست. فعال امکان اطالعات به مرکزی که 
برای ما و بیمه ها قابل رویت باشد، فراهم شده است.« 
طباطبایی با تاکید بر اهمیت تکمیل سطح یک 
برای کامل شدن چرخه نظام ارجاع گفت: »درحال 
حاضر اطالعات 51 میلیون ایرانی در سامانه ای که 
مربوط به ثبت اطالعات سطح یک افراد است، وارد 
به عنوان یک حلقه  اتفاق دیگری که  شده است. 
اتصال، بسیار الزم بود، اتصال اطالعات سطح یک 
به سطح دو و سه بستری ما بود که این کار در سال 
95 اتفاق افتاد. ما در معاونت درمان سندی به اسم 
به اسم سینا  سوار و در معاونت بهداشت سندی 
تهیه کردیم. کاری که اینها انجام می دهند، این است 
که اطالعات بیماری که قرار است ارجاع شود را 
به مرکز سطح باالتر ارسال می کند و سطح باالتر 
هم بازخورد آن را دوباره به مرکز ارسال می کند.«

 وی اضافه کرد: »نتیجه مثبت این اقدامات این 
دغدغه ای  نیست  الزم  بیمه گر  سازمان  که  است 
داشته  هزینه هایش  پرداخت  و  منابع  تامین  بابت 
اکانت  یک  می تواند  چرخه  این  تکمیل  با  باشد. 
پزشک  فالن  از  که  بیماری  تعداد  کند،  دریافت 
و  می گیرد،  را  ارجاع شده  مرکز  فالن  یا  خانواده 
هزینه ها  پرداخت  برای  اطالعات  این  اساس  بر 

می کند.«  تصمیم گیری 
رئیس گروه امور کلینیکی اداره کل درمان مستقیم 
سازمان تامین اجتماعی هم متقابال به تشریح برخی 
دست آوردهای اجرای نظام ارجاع داخلی در سازمان 
تامین اجتماعی پرداخت و تصریح کرد: »تشکیل 
پرونده الکترونیک افراد را در سازمان تامین اجتماعی 
باعث شده است که انتقال اطالعات الکترونیک در 
برنامه در  این  پایلوت  به شکل  اولیه که  استان   5

آنها پیاده شده است، میسر باشد.
پرونده های  استان،   5 هر  در  حاضر  درحال   
الکترونیک تشکیل شده به راحتی قابل رویت است. 
مثال بیماری که در گیالن پرونده دیابت دارد، اگر 
مثال در مشهد به مشکلی برخورد کند و به یکی 
از مراکز ملکی سازمان مراجعه کند، کل اطالعات 
موجود پرونده او شامل سوابق بیماری و آزمایش ها 
و ... به وسیله پزشک به راحتی قابل لود شدن و 

مشاهده است.« 

مشکل کجاست؟
برنامه چهارم  از  با گذشت سال هایی که  »چرا 
و پنجم توسعه و تاکید آنها بر اجرای نظام ارجاع 
و پزشک خانواده می گذرد، هنوز زیرساخت های 
این  نیست؟«  آماده  برنامه  این  اجرای  برای  الزم 
آن  به  اینگونه  طباطبایی  که سیدموسی  بود  سوال 
پاسخ داد: »واقعیت این است که ما از انتظاراتمان 
از  باشد  یادمان  اما  این بخش عقب تر هستیم.  در 
سال ها پیش 23 میلیون نفر از روستاییان کشور با 
وجود نقایصی که هست، درحال سرویس گرفتن 

در قالب نظام ارجاع هستند. 
از  دیگری  نسخه  به  باید  بگذریم،  که  این  از 
نظام ارجاع در فارس و مازندران اشاره کنیم که 
این  نفر در  میلیون  به 7  نزدیک  چهار سال است 
سیستم سرویس می گیرند. ورژن های دیگری هم 
کمیته  ارجاع  نظام  مثل  دارد.  وجود  ارجاع  نظام 
امداد، تامین اجتماعی و برنامه دیگری که از سال 
95 ما در 10 استان انجام داده ایم و به محض فراگیر 
شدن، سوییچ نهایی آن زده می شود. این نسخه های 
مختلف ویژگی های مختلفی داشتند ولی در چند 
این  توضیح  در  باشند.« وی  مشترک  باید  ویژگی 
ارجاع جامعیت و کفایت  نظام  مطلب گفت: »در 
خدمات بسیار مهم است. یعنی ما حق نداریم نظام 
ارجاعی طراحی کنیم که بخشی از خدمات را نداشته 
باشد. در این نظام ارجاع هایی که من ذکر کردم، به 
عنوان مثال مراقبت های بهداشتی موجود ندارد، در 
بعضی از این نظام های ارجاع، اتصال و ارتباط با 
مراکز با سطوح باالتر وجود ندارد. آن چیزی که ما 
پارسال با کمک سازمان های بیمه گر مخصوصا بیمه 
سالمت طراحی کردیم، این ویژگی ها دایر است.«

رئیس گروه امور کلینیکی اداره کل درمان مستقیم 
سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که 
آیا اجرای نظام ارجاع داخلی در تامین اجتماعی 
به نوعی موازی کاری با وزارت بهداشت محسوب 
نمی شود؟ گفت: »به عقیده ما اجرای این طرح نه 
تنها مغایرت و تقابلی با کارهای وزارت بهداشت 
ندارد بلکه می تواند در راستای فعالیت های وزارت 
بهداشت قرار داشته باشد چون همان زیرساختی که 
ما برقرار کرده ایم و آشنایی پزشکان ما با سیستم های 
الکترونیکی الزم برای تشکیل پرونده، به آنها کمک 
می کند که در آینده همین اقدامات را در سیستم ارجاع 
وزارت بهداشت با آمادگی بیشتری انجام دهند.« 
استفاده  ما  که  نرم افزارهایی  »البته  افزود:  وی 
می کنیم، با نرم افزارهایی که وزارت بهداشت طراحی 
کرده، متفاوت است ولی ما هم نمی توانستیم منتظر 
بمانیم تا هر زمانی که وزارت بهداشت تصمیم گرفت، 
این کار را انجام دهد. بااین وجود ما با شرکت سازنده 
و طراح سیستم HIS صحبت کرده ایم و قرار است 
که نرم افزار ما با نرم افزار وزارت بهداشت با هم لینک 
شوند. درحال حاضر هم در استان فارس دوستان 
انتقال اطالعات و داده ها بین  ما پیگیر هستند که 

دو سیستم آغاز شود.« 

حلقه مفقوده  نظارت بر عطاری ها

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ورود برخی عطاری ها در 
مباحث پزشکی انتقاد کرد و گفت: »این اقدام سالمت افراد را تهدید 
می کند.« بهروز بنیادی، درباره اظهار نظر مدیر کل نظارت بر داروهای 
طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت تبلیغات داروهای 
چاقی و الغری، گفت: »بدون شک فروش محصوالت چاقی و الغری 
یا برخی داروها از سوی عطاری ها اقدام نادرستی است و بی توجهی 
به آن می تواند عوارض جبران ناپذیری در حوزه سالمت داشته باشد.« 
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »واقعیت 
آن است که باید شرح وظایف فعالیت عطاری ها مشخص شود تا این 
صنف بتوانند زیر نظر سازمان غذا و دارو و براساس شرح وظایف خود 
به ارائه خدمت بپردازند.« این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح 
کرد: »گاهی مشاهده می شود که عطاری ها در مباحث پزشکی ورود 
پیدا می کنند که این موضوع اصاًل به صالح حوزه بهداشت و درمان 
نیست، زیرا ممکن است تجویزهای اشتباه سالمت افراد را تهدید کند.« 
وی یادآور شد: »متاسفانه تعداد عطاری ها زیاد شده درحالی که کمتر 
شاهد نظارت های دقیق بر نحوه فعالیت این صنف هستیم به گونه ای 
که به راحتی نصب آگهی های عطاری ها را می توان در گوشه گوشه 
شهر مشاهده کرد.« بنیادی تاکید کرد: »عطاری ها گاهی در امور پزشکی 
و سالمت مداخله می کنند درحالی که با توجه به راه اندازی طب سنتی 
در دانشگاه ها می طلبد که فعالیت این صنف به شکل دیگری تجلی 
یابد.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، گفت: 
»بدون شک هرگونه تخلفی که از سوی عطاری ها سر بزند، باید صنف 
عطاری ها نسبت به نحوه عملکرد آنها پاسخگو باشد زیرا سالمت افراد 

را به خطر می اندازد.«

 واگذاری نظارت بر 
محصوالت سالمت محور به وزارت بهداشت 
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مصوبه مجلس 
مبنی بر واگذاری نظارت بر محصوالت سالمت محور به وزارت  
بهداشت،گفت: »با این مصوبه مجلس از این پس وزارت بهداشت 
این نظارت را با پشتوانه قانونی انجام خواهد داد.« محمد نعیم امینی فرد 
برای  قانون جامعی را  نمایندگان مجلس  از  تصریح کرد: »تعدادی 
عملکرد بهتر سازمان استاندارد تهیه کرده اند که بر اساس آن نظارت 
بر محصوالت سالمت محور به وزارت بهداشت واگذار شد.« نماینده 
مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »برای بررسی دقیق 
طرح مذکور کمیسیون مشترکی از سوی نمایندگان تشکیل شد تا همه 
جوانب طرح مورد توجه قرار گیرد که اکنون نیز به تصویب مجلس 
رسید.« این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: »در گذشته 
نحوه نظارت بر محصوالت سالمت محور مشخص نبود و هیچ نهادی 
به طور مستقیم مسئولیت آن را به عهده نمی گرفت به گونه ای که از 
سویی وزارت بهداشت باید این نظارت را انجام می داد اما اختیارات 
الزم را به جهت قانونی در اختیار نداشت.« وی تاکید کرد: »با مصوبه 
مجلس، وزارت بهداشت می تواند ورود جدی به نظارت بر محصوالت 
سالمت محور داشته باشد و بر اساس آن اختیارات الزم را  برای اجرای 
کامل مصوبه مجلس خواهد داشت.« سخنگوی کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای اسالمی، گفت: »امید است وزارت بهداشت نیز 
برای اجرای دقیق قانون به وظایف خود عمل کند تا شاهد نظارت و 

کنترل دقیق بر محصوالت سالمت محور باشیم.«

 ناتوانی وزارت بهداشت در
 تأمین هزینه های دهان و دندان 

نماینده مردم شیراز در مجلس، نسبت به افزایش پوسیدگی دندان 
در کشور هشدار داد و گفت: »سازمان های بیمه گر باید دراین زمینه 
بودن  باال  درباره  پارسایی،  بهرام  کنند.«  بهداشت کمک  به وزارت 
هزینه های درمان دهان و دندان، افزود: »واقعیت این است که به دلیل 
آنکه وزارت بهداشت قادر به تأمین هزینه های دهان و دندان نیست، 
این هزینه ها بر دوش بیمار سنگینی می کند.« نماینده مردم شیراز در 
مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »از سوی دیگر بیمه ها برای پوشش 
کامل هزینه های دهان و دندان همراهی الزم را با وزارت بهداشت 
ندارند و کمتر بیمه ای این هزینه ها را متقبل می شود، همین امر سبب 
شده آمار پوسیدگی دندان ایرانی ها رو به افزایش رود.« این نماینده 
مردم در مجلس دهم با بیان اینکه وزارت بهداشت باید ورود جدی 
به عرصه مراقبت از دهان و دندان داشته باشد، تصریح کرد: »از سوی 
دیگر در بخش فرهنگ سازی نیز عقب هستیم و نتوانستیم برای کودکان 
و نوجوانان تاثیرگذاری مسواک زدن و پیشگیری از خرابی دندان را 
تفهیم کنیم به همین  علت پوسیدگی دندان در کشور در مقایسه با 
کشورهای پیشرفته آمار باالیی است.« وی یادآور شد: »اگر آموزش های 
الزم به افراد جامعه ارائه شود، هم افراد متحمل هزینه های سنگین 
دندان پزشکی نخواهند شد و هم می توان تا حد زیادی این آمار را 
کاهش داد.« پارسایی گفت: »برای رسیدن به نقطه مطلوب الزم است 
سازمان های بیمه گر مسئولیت پذیرتر باشند و دست وزارت بهداشت 
را در حمایت از بیماری های دهان و دندان خالی نگذارند، زیرا امروزه 
بیمه هایی همچون تأمین اجتماعی و خدمات درمانی این خدمات 
دهان و دندان را پوشش نمی دهند.« سخنگوی کمیسیون اصل نودم 
مجلس شورای اسالمی، گفت: »ناگفته نماند  که نظارت بر عملکرد 
دندانپزشک هم تا حد زیادی می تواند از هزینه های بیمار جلوگیری 
کند، زیرا گاهی به دلیل تشخیص اشتباه پزشک، بیمار ناچار است 
چندین بار برای یک دندان هزینه کند که می طلبد وزارت بهداشت 

ورود جدی در این عرصه داشته باشد.«

خانهملت

تامین اجتماعی 
نمـی توانست  

منتظـر
 وزارت بهداشت 

بمـانـد



 زهرا جمشیدیان
 

مرداد سال ۹۳ بود که وزیر بهداشت، وجود روغن 
گیاهی پالم را در شیر پرچرب برخی از شرکت ها 
تأیید کرد. تولیدکنندگان منکر استفاده از این روغن 
را  کار  این  ایران  استاندارد  ملی  و سازمان  شدند 
ممنوع دانست. به گفته سید حسن هاشمی، استفاده از 
روغن پالم در شیرهای پرچرب به اثبات رسیده بود 
و این روغن به دلیل کیفیتی که دارد، برای سالمتی 
مضر است. رئیس سازمان غذا و دارو هم گفت: 
»روغن پالم حاوی اسید چرب و ترانس است که 
جزو چربی های مضر محسوب می شود و یکی از 
عوامل اصلی افزایش بیماری های قلبی و عروقی 
در کشور ماست.« در روزهای بعد رئیس دبیرخانه 
شورای سیاستگذاری سالمت گفت: »تا سال ۹۲ میزان 
واردات روغن پالم ۵۰۰ درصد روغن های مصرفی 
را تشکیل می داده است، از آنجایی که روغن پالم 
فاکتوری به نام اسید پالمیتولئیک دارد و این اسید 
ایجاد کننده تصلب شرایین  به عنوان یک فاکتور 
محسوب می شود و با توجه به این که روغن پالم 
میزان اسید چرب باالی ۵۰۰ درصد دارد، روغن 

مناسبی برای مصرف نیست.«
بعد از این اظهارات، به گفته برخی سایت های 
شهر  سوپرمارکت های  میدانی  بررسی های  خبری 
تهران نمایان گر این نکته بود که با انتشار این اخبار، 
و  شیر  نخریدن  و  زودهنگام  قهر  به  اقدام  مردم 
ماست پرچرب، ماست های خامه ای و محصوالت 
لبنی با چربی باال کردند. در برخی سوپرمارکت ها 
فروش شیر پرچرب روندی نزولی پیدا کرد و با 
افتی محسوس مواجه شد و باعث برگشت خوردن 

بطری های شیر چربی باال شد. 
اتحادیه  مدیرعامل  اسماعیلی،  محمدرضا 
صنایع لبنی ایران، از برگشت بیش از ۵۰ درصدی 
فراورده های لبنی پرچرب همچون شیر و ماست به 
کارخانجات خبر داد. وی در خبری که در آفتاب 
در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ منتشرشد، افزود: »سخنان 
رسانه ای وزیر بهداشت مبنی بر استفاده از روغن پالم 
به جای چربی حیوانی در ترکیبات ماست و شیر 
پرچرب که موجب نگرانی و تشویش اذعان عمومی 
محصوالت  عمده  بخش  گردید  سبب  بود،  شده 
لبنی طی یک هفته اخیر مرجوع و به کارخانجات 

عودت داده شود.«
رسول دیناروند هم در دومین همایش مدیران 
آزمایشگاه های همکار و مجاز، درباره روغن پالم، 
داستان پالم را نشان دهنده جایگاه وزیر بهداشت و 
اعتماد مردم به وی دانست که این موضوع سرمایه 
بزرگی  است و به نظر او باید از این سرمایه در جهتی 
صحیح استفاده شود. وی اشاره داشت که تخلفاتی 
در این زمینه صورت گرفته بود که با آن برخورد 
شد. به گفته او یک سوم روغن مصرفی دنیا پالم 
است اما ایران در این زمینه افراط کرد به طوری که 

در چند سال اخیر یک دوم روغن مصرفی کشور را 
پالم تشکیل داده بود. وی در پایان بر لزوم تقویت 
و ارتقای آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو تأکید 
کرد و گفت: »واقعیت آن است که قدرت تخلف 
و تقلب از نظر علمی باال رفته به طوری که گاهی 
آزمایشگاه های کنترل از توانمندی متخلفان عقب 

مانده اند. البته تعداد متخلفان معدود است.«
لبنیات،  و  شیر  در  پالم  ماجرای  سویی  از 
ساخت.  مواجه  انتقاداتی  با  را  بهداشت  وزارت 
به  باال  بلند  نامه ای  در  ایران،  دامپزشکان  جامعه 
استفاده  بهداشت، هجمه علیه صنایع لبنی  و  وزیر 
از روغن گیاهی را »فاقد پشتوانه علمی و خارج 

از اعتدال« دانستند. 
پالم  داستان  در  که  هیاهوهایی  همه  از  خارج 
به  خطاب  دامپزشکان  جامعه  نامه  آمد،  به وجود 
وزیر بهداشت چند نکته قابل تأمل دارد، که یکی 
از آنها آنجاست که با پرسشی ذکر می کند: »بخش 
عمده ای از روغن پالم در روغن های سرخ کردنی 
به عنوان پایه این روغن ها مصرف می شود، دریافت 
روغن پالم از طریق مصرف روغن سرخ کردنی در 
سطح کشور بیشتر است یا از راه مصرف لبنیات؟«

با این حال مهر ۹۵سید حسن هاشمی نسبت به 
انعکاس نادرست صحبت هایش درباره روغن پالم 
پالم  روغن  مصرف  که  »این  گفت:  و  کرد  گالیه 

را کاهش داده ایم و از لبنیات حذف کردیم جای 
که  این جمله  عاقلی  انسان  دارد ولی هیچ  تشکر 
پالم مضر است« را نخواهد  »به طور کلی روغن 
گفت.« وزیر بهداشت تصریح کرد: »بیشترین روغنی 
که به کشور ما وارد می شد، روغن پالم و از نوع 
نامرغوب آن بوده است.« هاشمی تاکید کرد: »بارها 
گفته شد زیاده روی در مصرف هر نوع روغن از 
جمله روغن پالم مضر است و آنچه که مورد تاکید 
وزارت بهداشت است حذف روغن پالم از لبنیات 
و کاهش واردات، به ویژه نوع نامرغوب آن بود که 

تحقق پیدا کرد.«

واکنش ها هنوز ادامه دارد 
با این که مدت ها از اظهارات وزیر بهداشت در 
رابطه با استفاده از روغن پالم در صنایع لبنی می گذرد 
به نظر می رسد به دلیل تبعاتی که این سخنان در 

جامعه داشت، واکنش ها به آن هنوز ادامه دارد. 
جامعه  رئیس  اظهارات  واکنش ها  این  ازجمله 
دامپزشکان در نشستی خبری به مناسبت روز جهانی 
در  مردم  است  معتقد  که  وی  است.  دامپزشکی 
سال های اخیر »شیر گریزتر« شده اند، گفت: »دلیل 
این امر ناشی از اظهارات شتابزده وزیر بهداشت در 
ابتدای کار خود درباره پالم بود که به نظر می رسید 

جو زده شده بود.«

به گزارش تسنیم پیام محبی با بیان اینکه تب 
مالت در سال های اخیر افزایش ۲۰ درصدی در 
جامعه داشته است گفت: »این امر ناشی از توسعه 
مصرف لبنیات سنتی در کشور است که در سال های 
وی  است.«  داده  رخ  پالم  جنجال  دلیل  به  اخیر 
با بیان اینکه هیچ نوع روغن پالم در شیر وجود 
تنها  هم  »درگذشته  گفت:  ندارد  و  باشد  نداشته 
پالم  از  بستنی  تولید ماست های پرچرب و  برای 
استفاده می شد و باید توجه داشت که استفاده از 
بازار  در  پاستوریزه  شیر  برای عرضه  روغن  این 
مصرف توجیه اقتصادی ندارد.« وی اظهار داشت: 
آن  ابتدا چربی  باید  شیر  در  پا  از  استفاده  »برای 
استفاده  را مورد  پالم  آن  به جای  را جدا کرد و 
قرار داد که این امر خود هزینه های زیادی دارد 
که عملی اقتصادی به حساب نمی آید.« محبی با 
یازدهم  دولت  بهداشت  وزیر  اظهارات  به  اشاره 
»نتیجه  گفت:  شیر  در  پالم  وجود  با  ارتباط  در 
این صحبت های غلط باعث شد که مصرف شیر 
و فرآورده های لبنی بهداشتی صنایع در کشور کم 
لبنیات سنتی رفتند.« وی  به سمت  شود و مردم 
اخیر شیر گریزتر  مردم در سالهای  اینکه  بیان  با 
اظهارات  از  ناشی  امر  این  »دلیل  گفت:  شده اند 
شتابزده وزیر بهداشت در ابتدای کار خود بود که 

به نظر می رسید که جو زده شده بود.«

مـردم را  از شـیـر فـراری دادیـد
رئیس جامعه دامپزشکان  درواکنش به گفته های  سال گذشته وزیر بهداشت درباره روغن پالم
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تشکل ها

ایسنا: رئیس انجمن آسم و آلرژی ایران با اشاره به برخی خرافات 
نادرست درباره کنترل و درمان آسم و آلرژی گفت: »مسائلی مانند 
دود کردن فضوالت حیوانات برای درمان آسم کامال نادرست است 

و چنین خرافاتی به اسم طب سنتی اصال درست نیست.«
مصطفی معین در نشست خبری بیستمین همایش روز جهانی آسم 
و آلرژی با بیان اینکه شعار امسال سازمان بهداشت جهانی برای این 
روز »هوای بهتر، تنفس بهتر« است، گفت: »این شعار نشان می دهد 
که مسئله هوا و بیماری های تنفسی از اهمیت زیادی برخوردار است. 
چرا که سومین علت مرگ و میر در سطح جهان مربوط به بیماری های 
تنفسی است.« وی دو عامل آلودگی هوا در سطح شهرها و محیط 
کار و زندگی و تغییرات آب و هوایی در سطح جهانی را در بروز 
بیماری های مزمن تنفسی موثر دانست و گفت: »افزایش رطوبت 
در زمین منجر به افزایش قارچ ها و عفونت های میکروبی می شود، 
ادامه داد: »در عین حال خشکسالی هم منجر به افزایش گرده افشانی 
و آلودگی شده و در نتیجه آسم و آلرژی نیز افزایش می یابد. حتی 
ریزگردهایی که چندین سال است در کشور ما وجود دارد و ۲۰ استان 
کشور را درگیر کرده در این زمینه موثرند. البته سایر کشورهای مجاور 
ما نیز با این پدیده مواجهند و همه این موضوعات می تواند منجر به 
بروز بیماری های مزمن تنفسی شود.« معین با بیان اینکه در دنیا ۱ و 
نیم میلیارد انسان دچار آلرژی ها و بیماری های مزمن تنفسی هستند، 
گفت: »۳۲۰ میلیون نفر از آنها مبتال به آسم، ۲۱۰ میلیون نفر مبتال به 
بیماری های مزمن تنفسی و ۱۰۰ میلیون نفر مبتال به آلرژی های تنفسی 
در خواب هستند. باید توجه کرد که این بیماری ها ساالنه در جهان 
چهار میلیون تلفات می دهد و شیوع آن در کشورهای در حال توسعه 
رو به افزایش است.« وی با بیان اینکه هدف اصلی در کنترل و درمان 
بیماری هایی مانند آسم باید پیشگیری از طریق باال بردن سطح آگاهی 
عمومی باشد، گفت: »همچنین باید به رژیم های غذایی توجه کرد و 
کمتر از فست فودها استفاده کرد. همچنین تحرک و مبارزه با چاقی 
از جمله مهم ترین اقدامات در جهت پیشگیری از بروز آسم است.« 
رئیس بیستمین کنگره آسم و آلرژی با تاکید بر لزوم آموزش به 
مردم و بیماران در زمینه بیماری های تنفسی مانند آسم، گفت: »در این 
راستا طی چند سال گذشته کمیته کشوری آسم و بیماری های تنفسی 
راهنمای ملی پیشگیری، تشخیص و درمان آسم را به چاپ رساند که 

در سال ۹4 بازنگری شد و در سطح گسترده ای منتشر شده است.«
معین با اشاره به هزینه بر بودن درمان و کنترل آسم گفت: »آسم 
بیماری گرانی است و شبکه سازی و همکاری میان وزارت بهداشت، 
کمیته کشوری پیشگیری از آسم و انجمن های مربوطه می تواند منجر 
به کنترل این بیماری شود تا اهداف ملی آن محقق شود. بنابراین 
باید توجه کرد هزینه های کنترل و درمان آسم و آلرژی باالست. 
به طوری که در هفت سال گذشته در یک بررسی مشخص شد که 
ساالنه بیماران مبتال به آسم و آلرژی بین 7۰۰ هزار تومان تا یک و 
نیم میلیون تومان برای درمان شان هزینه می کنند. حال باید توجه کرد 
که هزینه های غیر مستقیم این بیماری بیش از هزینه های مستقیم آن 
است. در مطالعه دیگری که چند سال پیش انجام شد مشخص شد 
که هزینه ای که برای درمان بیماران مبتال به آسم به کشور تحمیل 
می شود، ساالنه 8۰۰۰ میلیارد تومان است. بنابراین بیمه ها باید درمان 
این بیماری را به خوبی تحت پوشش قرار دهند تا هزینه هایش برای 

بیماران کمرشکن نباشد.«

رئیس انجمن آسم و آلرژی :

خرافات را به طب  سنتی گره نزنید

 صفحه 5

 »سپیـــد« 
تنها  ر وزنامه 

پزشکی خاورمیانه

تخفیف50     برای
 اشتراک گروهی

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     چهارصدوهشتاد هزار 

تومان به شماره کارت 6274121140075680 بانک اقتصاد نوین 

در وجه نشریه سپید واریز و شماره فیش واریزی را به همراه 
آدرس به 

تلفن 26151499     اعالم نمایید. 

این هزینه اشتراک 12 ماه و فقط در تهران می باشد.
   ارسال  روزنامه هر روز صبح با پیک   انجام می شود.

با  چهارصدوهشتاد 

هزارتومان 12  ماه 

مشترک روزنامه  

سپید  شوید

www.sepidonline.ir@sepidonline @sepidonline
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سازمان غذا و دارو: مدیرکل دفتر بازرسی پاسخگویی به شکایات 
و امور حقوقی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سیاست های کالن 
سازمان غذا و دارو در تامین نیازهای مردم به فرآورده هایی که 
به زیبایی اندام و چهره مربوط است کار شبکه های ماهواره ای 
را از رونق انداخته است به دست اندرکاران تبلیغات و فروش 
محصوالت ماهواره ای به دلیل جرم دخالت در درمان هشدار داد.

شهریار اسالمی تبار با بیان اینکه شرایط به سمتی سوق یافته 
که گرایش به زیبایی اندام و چهره به طور چشمگیری در جامعه 
عنوان  تحت  موضوع  »این  داشت:  اظهار  است،  یافته  افزایش 
جامعه شناسی بدن، نیاز به واکاوی جدی از سوی دست اندرکاران 

فرهنگی می باشد.«
مبلغان  و  تامین کنندگان  »فروشندگان،  داد:  ادامه  اسالمی تبار 
محصوالت سالمت غیرمجاز و ماهواره ای که از جو ایجاد شده 
در جامعه سوء استفاده می کنند و با تجارت ناپاک خود سعی در 
تهدید سالمت جامعه دارند؛ باید بدانند که اقامات آنها از منظر 
قانونی دخالت در بحث درمان محسوب شده و به عنوان جرم 
تلقی می شود.« وی اضافه کرد: »به جز افراد ذی صالحی که قانون 
تعریف کرده، خارج از چارچوب هیچ کس حق ندارد محصولی 
را تولید، ارائه و حتی تبلیغ نماید. لذا به همین منظور تبلیغات 
اعمال  چنین  مصادیق  ازجمله  ماهواره  در  سالمت  محصوالت 

غیرقانونی ای تبلیغات محصوالت در ماهواره است.«
اینکه  به  اشاره  با  دارو  و  غذا  سازمان  در  مسئول  مقام  این 
مردم باید بدانند که برای رسیدن اهداف خود که همان زیبایی 
از هر طریقی  با هر روشی و  نباید  باشد،  ظاهری هم می تواند 
اقدام نمایند، گفت: »چه بسیار مواردی که اعتماد به آدرس های 
اشتباه شبکه های ماهواره ای مشکالت غیرقابل جبرانی پدید آورده 
ماهواره ای  اینکه رصد شبکه های  اعالم  با   اسالمی تبار  است.« 
بیانگر این است که با سیاست های کالن اعمال شده در مجاری 
برنامه ریزی مثل سازمان غذا و دارو و تالش های تولیدکنندگان 
داخلی به بسیاری از نیازهای مردم در کشور پاسخ داده شده، 
تصریح کرد: »خوشبختانه در مقوله هایی مثل چاقی، الغری، پوست 
و مو به عنوان خواسته های بیشتر مردم، قبل تر در شبکه های ماهواره 
مورد رجوع بوده درحال حاضر از رونق افتاده است؛ اما کماکان 
تبلیغ برخی فرآورده ها مثل داروهای جنسی به قوت خود باقی 

است که امیدواریم برای آنها نیز راه حل هایی اندیشیده شود.«
مدیرکل دفتر بازرسی پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی 
کرد:  عنوان  از سخناس  دیگری  در بخش  دارو  و  غذا  سازمان 
»فرآورده های سالمتی که در ماهواره تبیلغ می شوند قطعا تقلبی 
و قاچاق هستند که اگر اینطور نبود مورد تایید مجامع پزشکی  
کشور قرار می گرفتند و از راه قانونی وارد بازار می شدند.« وی 
در پایان از مردم خواست در تهیه داروها و فرآورده های سالمتی 
به  نیل  برای  و  باشند  داشته  بیشتری  دقت  می کنند  استفاده  که 

خواسته های خود از روش های صحیح استفاده کنند.

 هشدار دبیر کمیته کشوری تجویز داروی

 سازمان غذا و دارو

آنتی بیوتیک بدون نسخه، هرگز
ایفدانا: دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان 
غذا و دارو به مردم، گفت: »از آنجا که بسیاری از سرماخوردگی ها 
ویروسی هستند الزم است افراد بدون تجویز پزشک آنتی بیوتیک 
مصرف نکنند.« فاطمه سلیمانی با اشاره به تغییرات ناگهانی آب 
قرار گرفتن مردم در وضعیت  اخیر کشور و  و هوای روزهای 
سرمایی و گرمایی مستمر، ضمن  توصیه به مراقبت و پیشگیری 
این  به  ابتال  اظهار داشت: »مردم در صورت  از سرماخوردگی، 
بیماری هرگز با تصورات ساده انگارانه و با این رویکرد که درباره 
سلیمانی  نپردازند.«  درمانی  به خود  دارند  بیماری شناخت  این 
تاکید کرد: »بسیاری از سرماخوردگی ها ویروسی بوده و مصرف 
آنتی بیوتیک در این موارد نادرست و آسیب رسان خواهد بود.« 
به هیچ وجه بدون تشخیص و  از مردم خواست  پایان  وی در 

تجویز پزشک دارو و مخصوصا آنتی بیوتیک مصرف نکنند.

 هشدار  دفتر بازرسی و امور حقوقی سازمان غذا و دارو:

تبلیغ و فروش محصوالت  سالمت در 
شبکه های ماهواره ای مجرمانه است

ایفدانا: معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو گفت: »استفاده از آردهای بدون درج تاریخ های تولید و 
انقضا در تهیه فرآورده های غذایی، همانند سایر محصوالت غذایی به هیچ وجه مورد تائید نیست.« سمیره صباح افزود: »استفاده از 
آردهای بدون درج تاریخ های تولید و انقضا در تهیه فرآورده های غذایی، همانند سایر محصوالت غذایی به هیچ وجه مورد تائید 

نیست و الزام وجود دارد که این اطالعات به صورت مشخص بر روی گونی های آرد درج شود.«
ماده  این  آرد  دلیل چربی موجود در  »به  اضافه کرد:  صباح 
غذایی در دمای معمولی بیش از یک الی 3 ماه قابلیت مصرف 
ندارد لذا برای افزایش زمان نگهداری باید آنرا در محل خشک 
فراهم  با  نگاه داشت  البته دمای خنک  بسته و  و در ظرف در 
قابل  نیز  ماه   تا  شش  می توان  را  آرد  مذکور  شرایط  ساختن 
این  نگهداری  »ایجاد شرایط  کرد:  نمود.« وی تصریح  مصرف 
تنهایی  به  استراتژیک کاری دشوار است و طبیعتا  ماده غذایی 
از عهده صنف بر نمی آید. به همین دلیل و درحال حاضر راه 
صحیح آن است که برای پیشگیری از مشکالت بعدی ضوابط 

جاری به نحو شایسته صورت پذیرد.«

سازمان غذا و دارو: رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو گفت: »افزودن رنگ حتی خوراکی به 
چای غیرمجاز و ممنوع است.« نسترن محمدی با اشاره به طعم دهنده های افزوده شده به چای آنها را به دو صورت طبیعی یا مشابه طبیعی 
دسته بندی کرد و افزود: »هر دو نوع اینها بر مبنای مقررات ملی و بهداشتی و اخذ مجوزهای بهداشتی، مورد مصرف کارخانه های تولیدی قرار 
می گیرند.« وی با اشاره به تولید چای سیاه به دو صورتC.T.C  و ارتدکس به ارقام قلم، شکسته، باروتی و خاکه، اظهار داشت: »بیش از 
نیمی از مصرف چای سیاه در جهان چای   C.T.Cبوده و در ایران نیز جهت تولید چای های کیسه ای از این نوع چای استفاده می شود، لذا 
کارخانه هایی اجازه افزودن طعم دهنده به چای های تولید خود را دارند که از امتیاز کاربرگ ارزیابی برنامه های پیش نیازی )PRP( باالی 900 

برخوردار باشند.« رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی 
سازمان غذا و دارو افزودن هر نوع رنگ  حتی خوراکی  به چای را غیرمجاز و 
ممنوع برشمرد  و تصریح کرد: »کارشناسان غذا و داروی سراسرکشور به طور مستمر 
رعایت ضوابطی  از  تا  می کنند  نظارت  محصوالت  این  تولیدکننده  واحدهای  بر 
مثل فلزات سنگین، باقیمانده سموم و مایکوتوکسین ها در محصول نهایی اطمینان 
حاصل نمایند.« محمدی از مصرف کنندگان خواست ضمن دقت در  موارد درج 
پروانه ساخت محصوالت داخلی؛  مانند شماره  برروی برچسب محصول   شده 
آمار چای های وارداتی و تولید داخل را  در سایت سازمان غذا و دارو به نشانی 

WWW.FDO.GOV.IR مشاهده کنند.

افزودن رنگ به چای ممنوع استدرج تاریخ تولید و مصرف، روی گونی آرد الزامی است

  علی اکبر ابراهیمی
 

نائب رئیس مجلس در گردهمایی نمایندگان شعب 
انجمن داروسازان ایران گفت: »آنچه که ما می دانیم 
آن است که مردم متقاضی دارو  هستند و داروسازان 
باید در این مسیر به گونه ای ارائه خدمات کنند که 
وابستگی ما به داروهای خارجی کاهش پیدا کند. 
البته این توقع سیاست گذاران از داروسازان است که 
بستری را به وجود بیاورید که مردم آسیب پذیر که 
به دانش داروسازان تکیه کرده اند، بتوانند بی دغدغه 

داروی خود را تأمین کنند.«

تقویت ساختار دارویی برای کاهش واردات
به  اشاره  با  پزشکیان  به گزارش سپید، مسعود 
اعتماد سیاست گذاران به جایگاه و نقش داروسازان 
در نظام بهداشت و درمان، اظهار داشت: »کاری که 
بهبود  به  سرعت بخشی  برای  باید  سیاست گذاران 
شرایط انجام دهند، حمایت از انجمن های صنفی 
نظیر انجمن داروسازان است. چراکه آنها مشکالت 
و چالش های حوزه خود را بهتر می شناسند و بهتر 

می توانند راه حل ها را معرفی کنند.«
پزشکیان گفت: »صحبت کردن درمورد اقتصاد 
دارو، تولید دارو، تعادل بخشیدن به چرخه دارو، 
شیوه های توانمندسازی داروخانه ها، نقش داروسازان 
در کاهش هزینه های ملی دارویی و الزامات اولیه 
برای توسعه صنعت داروسازی، هرکدام یک دنیا 
اطالعات نیاز دارد که قطعًا تسلط به زوایای مختلف 
آن را نباید از سیاست گذاران توقع داشته باشید.« 
به گفته وی، راه حل ها برای مشکالت داروسازان 
باید از داخل کمیسیون های انجمن های داروسازی 
بیرون بیاد و طبیعتًا به دنبال تبیین مشکالت است 
مشکالت  رفع  برای  می توانند  سیاست گذاران  که 
که  »همان طور  کرد:  اضافه  وی  بسترسازی  کنند. 
بسترسازی  توقع  سیاست گذاران  از  داروسازان 
برای رفع مشکالت و معضالت این حوزه دارند، 
سیاست گذاران هم توقعاتی از داروسازان دارند که 
مهم ترین آن، تقویت ساختار دارویی کشور است.«
پزشکیان افزود: »آنچه که ما می دانیم آن است 
که مردم متقاضی دارو  هستند و داروسازان باید در 

این مسیر به گونه ای ارائه خدمات کنند که وابستگی 
ما به داروی خارجی کاهش پیدا کند. البته این توقع 
را  بستری  که  است  داروسازان  از  سیاست گذاران 
به وجود بیاورید که مردم آسیب پذیر که به دانش 
داروسازان تکیه کرده اند، بتوانند بی دغدغه داروی 
خود را تأمین کنند.« وی ادامه داد: »مجلس آماده است 
که توقعات داروسازان را برای دستیابی به اهداف 
ارزشمندی همچون کاهش وابستگی به داروهای 

خارجی، بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد.«
پزشکیان در پایان اضافه کرد: »امروزه استقبال 
جهانی از داروهای گیاهی افزایش پیدا کرده و کشور 
ما نیز در این زمینه پتانسیل باالیی دارد، از این رو 
داروهای گیاهی عرصه ای است که باید با قدرت 
این مهم برعهده  پیدا کرد و  به آن ورود  بیشتری 

داروسازان است.«

فشار مضاعف بر داروخانه ها
رهبر مژدهی آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران 
هم در این گردهمایی با اشاره به ضرورت بازبینی 
تقسیم کارها میان دولت و تشکل های صنفی، اظهار 
داشت: »واگذاری امور به انجمن های صنفی، پیام 
کلیدی توسعه اجتماعی و اقتصادی و جلب مشارکت 
گروهی است و سال ها است که دنیا به این سمت 
حرکت کرده است.« وی گفت: »واقعیت این است که 
متأسفانه عطش دولت ها در کشور ما به تصدی گری 
بسیار بسیار زیاد است و فقط مسئولیت های کم رنگ 
و جزئی به انجمن های مردم نهاد واگذار شده و آن 
است.«  گرفته  بی رغبتی صورت  و  بی میلی  با  هم 
مژدهی آذر افزود: »شاید مسئولین رده باال درخصوص 
واگذاری امور به تشکل ها اهتمام داشته اند ولی بدنه 

مدیریتی مقاومت می کند.«
به گفته مژدهی آذر، این موضوع مربوط به این 
دولت یا دولت پیشین نیست بلکه به نظر می رسد 
عقبه تاریخی بالغ بر چند دهه   سبب شده که بخش 
با اشاره به  خصوصی اسیر نگاه دولتی شود. وی 
مشکالت اقتصادی داروخانه ها، تأکید کرد: »امروز باید 
اعتراف کنیم که فشار دولت بر بنگاه های شناسنامه دار 
نظیر داروخانه ها مضاعف شده است، آنچنان که حتی 

بقای داروخانه ها به خطر افتاده است.«

وی ادامه داد: »این درحالی است که فرار مالیاتی 
در کشور بیداد می کند و بنگاه های زیادی در سایر 
اصناف هستند که به صورت غیرشفاف فعالیت می کنند 
و زور دولت برای اخذ مالیات به آنها نمی رسد.« 
مژدهی آذر افزود: »مالیات ستانی کورکورانه و بدون 
افزایش  یعنی  بنگاه ها،  اقتصادی  شرایط  به  توجه 
بیکاری، دامن  زدن به بزهکاری و اعتیاد و این موارد، 
هزینه های ثانویه بسیار زیادی به جامعه وارد می کند.« 
مژدهی آذر با بیان اینکه در کشور ما، داروخانه ها 
مواجه  بسته شدن  با خطر  متعدد  فشارهای  به دلیل 
به  داروخانه،  هر  »بسته شدن  کرد:  اضافه  هستند، 
معنای ایجاد بستر برای وقوع یک فاجعه است که 
متأسفانه ابعاد آن از سوی برخی مسئولین به خوبی 
حساسیت  مسئله  این  به  نسبت  و  نمی شود  دیده 
ندارند.« وی در پایان تأکید کرد: »خدمات انجمن 
داروسازان، صرفًا به اقشار داروساز نیست بلکه به 
مردم است. انجمن خواستار خدمات رسانی بهینه به 
مردم است ولی در این مسیر باید سیاست گذاران از 
برنامه های انجمن حمایت کنند و ما سخت منتظر 
تغییر نگرش ها نسبت به تقسیم کار میان دولت و 

انجمن ها هستیم.«

داروخانه ها در ورطه نابسامانی اقتصادی
حجت اهلل یزدان شناس، رئیس مجمع نمایندگان 
انجمن داروسازان ایران هم در گردهمایی نمایندگان 
معضالت  به  اشاره  با  داروسازان  انجمن  شعب 
پیش روی داروسازان، اظهار داشت: »تلخی مشکالت 
را نباید درشت نمایی کرد ولی از واقعیت ها هم نباید 
غافل شد.« وی افزود: »هدف ما بررسی مشکالت 
و تحلیل راهکارها برای تعدیل مشکالتی است که 
داروخانه ها را به ورطه نابسامانی اقتصادی سوق داده 
و آینده جوانان داروساز این کشور را تیره ساخته 
است.« یزدان شناس با اشاره به تأثیر ناموزون معضالت 
داروسازان بر چرخه دارویی کشور، اظهار داشت: 
»مالحظه بیماران و مردم رنجور، برای داروسازان 
درد غیرقابل بیانی است که سبب فرسودگی روح 

و روان فعالین این حوزه شده است.«
وی با لیست کردن برخی از مهم ترین معضالت 
داروخانه ها، تأکید کرد: »تأخیر در پرداخت معوقات 

بیمه، چالش ارزش گذاری  خدمات داروسازان در 
غیرمنطقی،  مالیات ستانی های  ارزش نسبی،  کتب 
داروخانه های  رقابت،  شورای  عجیب  مصوبات 
زنجیره ای، تحمیل طرح های ملی پرهزینه مانند اچ آی 
ایکس بدون تأمین منابع، تغییرات روزمره آیین نامه ها، 
پذیرش بی رویه دانشجو ازجمله مشکالتی است که 
توانمندسازی داروخانه ها را مختل ساخته و موجبات 

شکوه داروسازان را ایجاد کرده است.«

داروساز، دارو فروش نیست
داروسازان  علمی  انجمن  دبیر  خویی،  حمید 
ایران هم در این گردهمایی با اشاره به چالش های 
اینکه  بجای  »متأسفانه  داشت:  اظهار  داروسازان، 
دارویی  ارائه خدمات  متولیان  به عنوان  داروسازان 
شناخته شوند، به عنوان داروفروشان معرفی می شوند 
و این یعنی ریل گذاری نادرست برای نظام بهداشت 
نهایت به تضعیف نقش داروساز  و درمان که در 
و به دنبال آن انحراف در برنامه های سالمت محور 
منجر می شود.« خویی افزود: »داروخانه محل عرضه 
خدمات دارویی است و این باید تبدیل به یک باور 
عمومی  شود. بنابراین تا وقتی تعریف داروساز اصالح 
نشود، معضالت در این حوزه برطرف نخواهد شد.« 
خویی تصریح کرد: »تعداد داروسازان در مقایسه با 
سایر حرف پزشکی، اندک است و این موضوع باید 
انگیزه ای باشد برای داروسازان تا اتحاد و همدلی 

خود را افزایش دهند.«

بیکاری فارغ التحصیالن داروسازی 
انجمن  عمومی  روابط  مدیر  خیری،  حمید 
تشریح  به  جلسه  این  در  نیز  ایران  داروسازان 
پیش فرض های اولیه برای تغییر جایگاه داروسازان 
در نظام بهداشت و درمان پرداخت و تأکید کرد: »از 
آنجا  که در گذشته برنامه ریزی اصولی و منطبق بر 
نیاز و تقاضای کشور صورت نگرفته است، امروز 
با سونامی بیکاری فارغ التحصیالن رشته داروسازی 
روبه رو هستیم و این برای کشوری که در آن داروسازی، 
آرزوی جوانان آن است یک فاجعه تمام عیار است 
که موجب اتالف نیروی انسانی ارزشمند این کشور 

می شود.«

درخواست  نایب رئیس مجلس از نظام دارویی کشور

داروسازان وابستگی
 به داروهای خارجی
 را  کاهش دهند
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 سپید: روز جمعه اولین مناظره شش نامزد انتخابات 
دوره دوازدهم ریاست جمهوری برگزار شد. در این 
مناظره شهردار تهران، محمدباقر قالیباف برخالف 
توقع از همان دقایق ابتدایی مناظره حمالت خود 
علیه دولت یازدهم را آغاز کرد. حمالت قالیباف 
شاید به این دلیل بود که او با مرور مناظره ها به 
این نتیجه رسیده بود که نامزد حمله کننده می تواند 
پیروز نهایی انتخابات باشد؛ اما انگار این روش برای 
قالیباف چنان هم جواب نداد. قالیباف با تقلید از دو 
نفر سعی داشت ورق را به نفع خودش برگرداند اما 
هردوی این تقلید ها ضعیف بودند و به نظر نتیجه 
مطلوبی برای او نداشتند. حمالت قالیباف به دول 
یازدهم با واکنش هایی از طرف مردم و مسئوالن 
مواجه شد. کارشناسان و مسئوالن و حتی وزرای 
دولت روحانی به حمالت قالیباف در فضای مجازی 
و یا در رسانه ها پاسخ دادند. حتی خود رئیس جمهور 
هم در حساب اینستاگرامش پاسخ برخی حمالت 
قالیباف که آن ها را دروغ می دانست، داد. گروه 
دیگری اما که به سخنان و ادعاهای قالیباف پاسخ 

دادند، اعضای شورای شهر بودند.
محمدمهدی تندگویان، عضو شورای شهر تهران در 
حساب تویيتر خود نوشت: »آقای قاليباف اسناد مربوط 
به توليد برق از زباله و کود کمپوست و ميزان درآمد 
حاصل از آن را به شورای شهر اعالم نمایيد؛ این ۴ 

سال است که درخواست ماست.«
او همچنين در واکنش به سخنان محمدباقر قاليباف 
در نخستين برنامه انتخاباتی تلویزیونی اش در تویيتر 

نوشته است:
»حرفایی که امشب شما تو رسانه ملی دیدید برای 
شما جدیده برای ما ۴ سال خاطره پاسخ های آقای 

شهردار به شورا است.«
افشين حبيب زاده، عضو علی البدل شورای شهر تهران 

در حساب تویيتر خود نوشت:
»آیا می دانيد؛ روزانه 90 ميليون پسماند بيمارستانی 
توليد می شود که 20 تن آن بسيار خطرناک است، اما 
هنوز یک زباله سوز بيمارستانی در این شهر نداریم.«

 قالیباف تهران را مدیریت نکرد
احمد حکيمی پور، عضو شورای شهر تهران درباره 
عملکرد شهرداری تهران گفت: »با درآمد هنگفت 
شهرداری، متأسفانه خروجی کار استاندارد نبود، از 
همين رو نمی توان کارهای شهردار را مدیریت شهری 
اطالق کرد، چراکه هرکسی قادر به مدیریت این چنينی 

شهر است.«
احمد حکيمی پور بابيان این مطلب ادامه داد: »با توجه 
به عدم وجود تناسب بين درآمدها و هزینه ها رویکرد 
شهرداری در مدیریت شهری را اصال موفق نمی دانم. 
با افزایش درآمدهای شهرداری و هزینه های آن چنانی 
باید خروجی ها بسيار بيشتر از این می شد. در حقيقت 
با بودجه ای که به شهرداری تعلق گرفته است، باید 

مسائل شهری بسيار بهتر پيگيری می شد.«
حکيمی پور با تأکيد بر اینکه مدیر موفق کسی است 
که با هزینه و مدت زمان کم، کار باکيفيت و خروجی 
مطلوب ارائه دهد، گفت: »شهردار تهران با صرف 
هزینه باال و مدت طوالنی ریاست بر شهرداری تهران 

با کيفيت پایين کارکرده است.«

او تأکيد کرد که نمی توان کارهای شهردار را مدیریت 
شهری اطالق کرد، چراکه هرکسی قادر به مدیریت 
این چنينی شهر است. هزینه ها با درآمدها نمی خواند، 
مدیریت درستی صورت نگرفته و خرج تراشی های 

شهرداری بسيار باال بوده است.
حکيمی پور یکی از بزرگ ترین اشکاالت شهرداری 
تهران عریض و طویل شدن این سازمان در حال حاضر 
دانست و ادامه داد: »در دور اول که در شورای شهر 
حضور داشتم، کل پرسنل شهرداری 2۵ نفر بود، اما 
در حال حاضر و دوره چهارم شورای شهر شهرداری 
۷0 هزار پرسنل دارد. شهرداری باید کوچک شود 
تا قدرت اجرایی آن باالتر رود. شرکت خدمات 
شهری چون شرکت شهربان و حریم بان قرار بود که 
از زیرمجموعه شهرداری خارج شود نه تنها این اتفاق 

نيفتاد که پرسنل شهرداری بيشتر هم شد.«
به گفته حکيمی پور، شهرداری برای پاسخگویی 
به مخارج این سازمان عریض و طویل به دنبال 
درآمدزایی آسانی چون تراکم فروشی رفته است. 
تراکم فروشی درآمد سهل الوصولی و اغواکننده ای 
است. طبق قانون، کسب درآمد توسط شهرداری 
باالی 101 آیتم دارد که اگرچه خيلی از آن ها بسيار 
قدیمی است ولی شهرداری هيچ وقت دنبال کسب 

درآمد از طریق آن ها نرفته است.
این عضو شورای شهر ادامه داد: »ما بارها از این 
مسائل در صحن شورای شهر و بسياری از برنامه ها 
صحبت کردیم، ولی ما هر کاری می کنيم شهرداری 
به ما انگ کار سياسی کردن می زند و ادعا می کنند 
که درصدد تضعيف شهردار هستيم. آن قدر در مورد 
این مسائل حرف زدیم زبانمان مو درآورد. رویکرد 
مدیریت شهری مشکل دار و هزینه بر است و باید تغيير 
کند. اگر مسئله درآمدی شهری حل شود، مسئله اداره 

این ۷0 هزار پرسنل هم حل می شود.«

 نابودی ۷ هزار هکتار باغ های شمال 
تهران در دوره مدیریت قالیباف

غالمرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران بابيان اینکه 
شهردار تهران حساس ترین پست های شهرداری را در 

اختيار نيروهای بازنشسته نظامی قرار داده است، گفت: 
»من تعجب می کنم که چه طور بازنشسته ها می توانند 
مدیریت مدرن انجام دهند اما افراد تحصيل کرده و 

متخصص مدیریت سنتی دارند؟«
عضو شورای شهر تهران با اشاره به 12 سال مدیریت 
قاليباف در شهرداری تهران ادامه داد: »۷ هزار هکتار 
باغ های شمال شهر تهران در سال های مدیریت ایشان 
نابود شد و حدود 60 هزار ميليارد بدهی روی دست 
شهرداری تهران ماند. قاليباف اموال، مستغالت و 
زمين هایی که می توانست، در شرایط بحرانی به مدد 
مدیریت شهری بيایند را از بين برد و پروژه های 

نمایشی با بودجه های فراقانونی به اجرا درآورد.«
انصاری ادامه داد: »پل صدر و پل نيایش قرار بود با 
۸00 ميليارد تومان تمام شود ولی تا امروز ۷000 هزار 
ميليارد تومان هزینه برداشته است و قطعا با توجه به 
اینکه روی گسل فعال زلزله ساخته شده اند، تبعات 
بسيار بدی در آینده  در پی خواهد داشت، درحالی که 
با همين بودجه می توانست؛ خط دو و سه مترو 
را تمام کند.« عضو شورای شهر تهران با تأکيد بر 
اینکه حساس ترین پست های شهرداری را در اختيار 
نيروهای بازنشسته نظامی قرار داده است، گفت: »من 
تعجب می کنم که چه طور بازنشسته ها می توانند؛ 
مدیریت مدرن انجام دهند اما افراد تحصيل کرده و 
متخصص مدیریت سنتی دارند؟« انصاری با اشاره 
به ادعای شهر تهران مبنی بر توليد برق از زباله 
گفت: »در 12 سال مدیریت قاليباف بر شهرداری 
هيچ اقدام مثبتی در زمينه بازیافت زباله انجام نشده 
و این کارخانه برق هم حتی 20 درصد زباله تهران 
را پوشش نمی دهد و از تکنولوژی های عقب افتاده 
در آن استفاده شده که هيچ منفعتی برای شهر ندارد. 
اگر مدعی است؛ شهرداری از بازیافت زباله درآمد 
دارد، ارقام و عددها را اعالم کند و گزارش های 
مالی را به مردم ارائه دهد.« این عضو شورای شهر 
تهران با اشاره به ساخت وسازهای بی رویه شهردار 
تهران به خصوص در شمال غرب و شمال شرق 
تهران ادامه داد: »ایشان پول های بادآورده ای که از 
عوارض این ساختمان ها به دست آورده را خرج 

انجام پروژه های نمایشی می کند، درحالی که همين 
ساخت وسازهای بی رویه بودند که تصفيه هوا در 
تهران را با مشکل روبرو کرد و به ترافيک دامن 
زد. پل های طبقاتی و تونل هایی که ساخته و به 
آن ها افتخار می کند، در حقيقت همه بدون توجه به 
حمل ونقل و موارد ایمنی کافی خود به یک فاجعه 
ترافيکی تبدیل شده بطوریکه اکنون تهران فقط یک 

پارکينگ بزرگ است.«
به گفته او، قاليباف هرگز پاسخ درستی در شورا به 
سؤاالت اعضا نداد و شاهد همين امر در مناظره 
دیشب هم بودیم برای مثال در حادثه پالسکو در 
زمان وقوع حادثه، ایشان برای تبليغات انتخاباتی به قم 
رفته بود و رئيس دفتر خود را به محل حادثه فرستاده 
بودند. انصاری با اشاره حاميان قاليباف که در حمله 
به سفارت عربستان آبروی ایران را در عرصه های 
بين المللی بردند، گفت: »این افراد باعث شدند؛ نتوانيم 
در مقابل فجایعی که در یمن رخ می دهد؛ عکس العمل 
مناسبی انجام دهيم و متأسفانه آن ها اکنون در ستاد 

انتخاباتی ایشان مشغول به کار هستند.«
این عضو شورای شهر ادامه داد: »شهردار تهران 
در حالی حرف از رانت و رانت خواری می زند که 
دستگاهی که 12 سال مدیریتش را به عهده داشته 
است، خود به یکی از رانتی ترین دستگاه های کشور 
معروف است و هرروز سند جدیدی از تخلفات 

این دستگاه برای افکار عمومی آشکار می شود.«
انصاری گفت: »بخشی از به وجود آورندگان این ۴ 
درصد که آقای قاليباف از آن حرف می زند، شهرداری 
تهران و شخص آقای قاليباف است که در 12 سال 
مدیریت خود در شهر تهران رانت هایی را در اختيار 
برخی افراد خاص قرار داده است. در این 12 سال 
همه باغ های تهران توسط شهرداری نابودشده و به جای 
آن ها برج ساخته شده است و همين برج سازی ها بخش 
بزرگی از این ۴ درصد را به وجود آورده است.« به گفته 
این عضو شورای شهر تهران مجموع خرابی های که 
قاليباف در طول مدیریت خود در شهرداری تهران به 
وجود آورده آن قدر زیاد است که یک دهه آواربرداری 

از آن زمان خواهد برد.

   واکنش اعضای شورای شهر تهران به ادعاهای شهردار

شهرداری تهران ، از مبتالیان اصلی به مرض رانت

خبرخوان حوادث

 

خبر

استاد  آهنگری،  السادات  :اکرم  مواد مخدر  با  مبارزه   
دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: »در بحث اجتماعی شدن 
مبارزه با مواد مخدر باید مسووالن به ویژه دست اندرکاران 
فرهنگ و اقتصاد به هم اندیشی مثبت برسند که برای 
مقابله با اعتياد آموزش و حل بيکاری راه کار اصلی است.«

است  پدیده ای چند وجهی  »اعتياد  داد:  ادامه  آهنگری 
برای  و  شده  تبدیل  مزمن  بيماری  یک  به  امروزه  که 
پيشگيری از این بيماری همه گير مشارکت جمعی نياز 
توليد  باور برسند که توزیع و  این  به  است، مسووالن 
انواع مواد مخدر صنعتی و روانگردان ها در جامعه عاملی 
تهدیدکننده و خطرناک برای سرمایه انسانی آینده است 

و پایه های کشور را لغزنده می کند.«

به گفته او، ارتقای سطح آگاهی مسووالن در اجتماعی 
شدن مبارزه با مواد مخدر بسيار مهم است و باید این 
آگاهی آنان در زمينه اینکه تجارت موادمخدر صنعتی بسيار 
سودآور باشد. به ویژه زمانی که با سایر مواد شيميایی 
غيربهداشتی، خطرناک، سمی و ارزان دیگر هم ترکيب 
می شود، افزایش یابد تا آنان با نگاه علمی و دلسوزانه 
فرا خوانند.  اعتياد  با  مقابله  در  مشارکت  به  را  مردم   ،
آهنگری با بيان اینکه پس از آشکار شدن مصرف مواد 
مخدر توسط نوجوان، احساس یاس و سرخوردگی نباید 
والدین را از توجه به فرزندشان بازدارد، ادامه داد: »والدین 
باید بالفاصله درباره  چنين موضوع مهمی با فرزندشان 
صحبت کنند.«  این روانشناس والدین را مهمترین پشتوانه  

زندگی نوجوانان دانست و گفت: »توجه آنها می تواند 
بسياری از مشکالت را حل کند، صحبت با نوجوان و 
توجه به او، نه تنها مشکلی ایجاد نمی کند، بلکه امتيازهای 
زیادی برای هر دو طرف خواهد داشت.« به گفته او، 
وقتی والدین می خواهند در مورد مصرف مواد مخدر با 
فرزندشان صحبت کنند، باید مطمئن شوند که این کار را 
با آرامش و در زمانی مناسب انجام دهند، برخی والدین 
از اینکه نتوانسته اند مانع مصرف مواد توسط فرزندشان 
شوند، احساس گناه، نااميدی یا پشيمانی می کنند. اما این 
احساس، بيهوده است و والدین باید به جای کناره گيری از 
موقعيت، همچنان در کنار فرزندشان ایستاده و با حمایت 
از او، از تداوم چنين رفتارهایی جلوگيری کنند. آهنگری 
ادامه داد: »والدین باید در چنين موقعيت هایی به فرزندشان 
کمک کنند تا با انتخابی جدید و مثبت، زندگی خود را 

باید درباره  آنچه می بينند و احساس  آنها  متحول کند. 
خود نسبت به آن، به فرزندشان توضيح دهند. والدین 
باید نگرانی خود را از تغييراتی که در زندگی و رفتارهای 

فرزندشان اتفاق افتاده است، به روشنی نشان دهند.«
این استاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: »در عين حال 
نوجوان باید بداند که والدینش نسبت به خوشبختی و 
سالمت او نگران هستند و می خواهند علت مشکالت او 
را دریابند، اگر والدین از مصرف مواد توسط فرزندشان 
از این موضوع آگاه کنند و  باید او را  مطمئن هستند، 
او  با  یا وضع ظاهری فرزندشان،  تغيير رفتارها  درباره 
صحبت کرده و توضيح دهند که چنين مسائلی می تواند 
به دغدغه و نگرانی بزرگی برای کل خانواده تبدیل شود.«

آهنگری تاکيد کرد که مسووالن وظيفه دارند سطح آگاهی 
مردم به ویژه والدین را در برابر خطرات مصرف مواد 

ببرند تا بحث اجتماعی  باال  مخدر صنعتی و شيميایی 
شدن مبارزه با مواد مخدر با مدیریت درست و صحيح 

دنبال شود.

انفجار مین پای شهروند 
سقزی را قطع کرد

ایرنا: بخشدار سرشيو سقز گفت: »انفجار 
مين در نزدیکی یک پایگاه متروکه در مسير 
روستای جوشن بخش سرشيو سقز، موجب 

قطع پای یک شهروند سقزی شد.«
محسن رجبی ادامه داد: »بر اساس گزارش 
دهيار روستای جوشن، یکی از اهالی محله 
شریف آباد سقز که برای کندن گياهان کوهی 
به پایگاه متروکه جوشن مراجعه کرده بود 
متأسفانه براثر برخورد مين از ناحيه مچ پای 

راست، مجروح شد.«
به گفته او، فرد مجروح با خودرو به نزدیکی 
آمبوالنس  و  انتقال  لنگ،  عرب  روستای 
هالل احمر او را به بيمارستان منتقل کرد.

بخشدار سرشيو سقز ادامه داد: »مين هایی 
که زیر خاک کار گذاشته شده براثر فرسایش 
می شود  جابجا  بارندگی،  از  ناشی  خاک 
که باوجود پاک سازی مين های به جامانده، 
احتمال خطر انفجار وجود دارد. از اهالی 
روستا و مردم شهر خواستاریم از ورود به 
داخل پایگاه های متروکه، خودداری کنند.«

 زلزله و توفان در 
صدر حوادث طبیعی هفته

ایسنا: مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت 
بحران کشور از وقوع 3۸ حادثه طبيعی در 

یک هفته گذشته در کشور خبر داد.
علی بختياری، مدیر روابط عمومی سازمان 
مدیریت بحران کشور دراین باره گفت: »در 
هفته ای که گذشت مجموعا 3۸ مورد حادثه 
طبيعی در کشور رخ داد که 26 مورد آن از 
نوع زمين لرزه بوده و از این ميان تنها سه 
مورد باالی چهار ریشتر بزرگی داشته است.«
مورد  دو  توفان،  مورد  پنج  او،  گفته  به 
آتش سوزی، دو مورد آلودگی هوا، یک مورد 
رانش زمين، یک مورد سيل و آب گرفتگی 
و یک مورد هم تگرگ در این مدت رخ داده 
که منجر به مداخله دستگاه های امدادی و 
سازمان مدیریت بحران کشور شده است.
مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت بحران 
کشور بابيان اینکه یک نفر در پی این حوادث 
جان خود را ازدست داده است، ادامه داد:  
مصدوميت  دچار  هم  نفر   1۴ »همچنين 
شده اند که به مراکز درمانی منتقل شده اند 
و عالوه بر آن به ده ها نفر هم امدادرسانی 

شده است.«

   مشارکت جمعی، الزمه حل مشکل اعتیاد

 سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد: »در 
سال گذشته ۸36 نفر براثر مسموميت با گاز 
منوکسيد کربن جان خود را از دست دادند،  
این رقم در مقایسه با سال قبل از آنکه آمار 
تلفات گازگرفتگی در کشور 626 مورد بود، 
33.۵ درصد افزایش یافته است. از کل تلفات 
مسموميت با گاز در سال گذشته 620 نفر مرد 
و 216 نفر زن بودند. در این مدت استان های 
تهران با 210، خراسان رضوی با 61، آذربایجان 
شرقی با ۵۸ فوتی بيشترین و استان های خراسان 
جنوبی و ایالم با چهار، هرمزگان با پنج و یزد 
با شش فوتی کمترین آمار تلفات مسموميت با 
گاز منوکسيدکربن را داشته اند. در این مدت 
استان بوشهر هيچ مورد مرگ براثر گازگرفتگی 
نداشته است. بر اساس این گزارش در اسفندماه 
سال گذشته مرگ ومير ناشی از مسموميت با 
گاز منوکسيدکربن، رشد ۴۸.2 درصدی داشت 
و از ۸۵ فوتی در اسفند سال 139۴ به 126 
فوتی در اسفند سال گذشته رسيد. در سال 
گاز  با  مسموميت  آمار  بيشترین  گذشته 
منوکسيدکربن با 1۴۷ فوتی در دی ماه و کمترین 

آن با 11 فوتی در مردادماه ثبت شده است.«

   حميد سوری، رئيس مرکز تحقيقات ارتقاء 
گفت:  مصدوميت ها  از  پيشگيری  و  ایمنی 
»متأسفانه در سال های اخير شاهد افزایش مرگ 
عابران پياده هستيم که دليل این امر آسيب پذیرتر 
شدن محيط های شهری برای شهروندان است. 
آمار مرگ عابران پياده در کشور ما ساالنه 1۷ 
هزار مرگ است که البته بر اساس آمارهای 
دیگر این عدد به 2۵ هزار فوتی هم می رسد. 
ایران به لحاظ جمعيتی با آلمان نزدیک است؛ 
کشور آلمان ساالنه 3 هزار مرگ عابر پياده را 
داراست که در مقایسه با ایران شاهد تفاوت 
چشمگيری هستيم. این را هم باید اضافه کنم 
که تعداد خودروها در آلمان سه برابر ایران 
است. ۴0 درصد مرگ ومير در تهران مربوط به 
حوادث رانندگی است و در تهران منطقه 6 
باالترین ميزان فوتی ناشی از سوانح رانندگی 
را داراست. ترافيک هم ازجمله معضالت جدی 
تهران است هر تهرانی روزانه حداقل ۴0 دقيقه 

از وقتش را در ترافيک هدر می دهد.«

  اسماعيل کهرم، مشاور رئيس سازمان حفاظت 
محيط زیست با تأکيد بر اینکه اقدامات قاليباف 
در زمينه بازیافت زباله در سطح پایين و آزمایشی 
است، گفت: »کود کمپوستی هم که توليد می شود، 
دارای کيفيت بسيار پایين بوده و پر از شيشه و 
پالستيک است، از سوی دیگر ميزان الکتریسيته ای 
بسيار کمی توليد می شود و جای سؤال دارد، 
چرا قاليباف در مناظره هيچ آماری ارائه نداد. 
در حقيقت هيچ آماری وجود ندارد، چراکه 
کارهایی که در این زمينه صورت گرفته آن قدر 
سطحی است که ارزش ندارد به آن اشاره شود. 
شهردار  به عنوان  را  خود  حالی  در  قاليباف 
محيط زیستی عنوان می کند که شهردار سازه و 
ساختمان است و همه پروژه هایش جنبه نمایشی 
دارد، ما هيچ کار خاصی از او ندیدم. پروژه پل 
صدر به ترافيک و آلودگی هوا دامن زد، قاليباف 
خود را هر چه می خواهد بنامد اما ادعا نکند 

شهردار محيط زیستی است.«

بهترین هدیه
345 جلد تا کنون منتشر شده است پرتیراژترین   بیش از 000

کتاب سالمت و پزشکی
 در طول تاریخ طب در ایران
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از همان روزی که باردار شدی 
و حس خوب مادر شدن را 
مزه مزه کردی، تالش کردي 
دانش خود را درباره فرزندی 
که در راه داری باال ببری. با همسرت حسابی در 
این باره گفت وگو کردی. حتی به هم قول دادید 
به عنوان الگوی عملی و اولین معلم فرزندتان، 
بعضی از رفتارها و گفتارهای خود را اصالح 
کنید. همه چیز خوب پیش می رفت. سال های 
ابتدایی تربیت را موفق پشت سر گذاشتید تا اینکه 
کودک شما به سن مدرسه رسید و ناگهان...هر 
روز یک تکیه کالم جدید و یک رفتار خاص که 
برایتان غریبه بود از مدرسه سوغات می آورد. 
احساس اینکه زحمات این همه سال هدر رفته 
و فرزندتان به یک کودک لجباز و بدرفتار تبدیل 
شده، برای شمایی که این همه تالش کردید، 
توصیف نشدنی است. اگر این شرح حال شما 
مادر یا پدر گرامی است و دنبال چاره اید و 
می خواهید آداب رفتار با کودک دانش آموز را 
بدانید، توصیه های دکتر میترا حکیم شوشتری، 
روان پزشک کودک و نوجوان و دانشیار دانشگاه 

علوم پزشکی ایران را بخوانید.

والدین  بیشتر  چرا  دکتر!  خانم   :
می گویند فرزندشان از روزی که وارد مدرسه 

یا مهد شده، کامال عوض شده؟
معموال در این مواقع باید رجوع کنیم به اولین 
برخوردها یا واکنشی که والدین محترم در مواجهه 
با تغییر رفتار یا گفتار کودکشان دارند. متاسفانه 
ما به فرزندمان یاد نمی دهیم چطور وارد اجتماع 
شود. حتي ناخودآگاه با رفتارمان به او می گوییم 
تنها و تنها یک طرز رفتار یا گویش وجود دارد و 
استاندارد است و هر چه خارج از این مدل باشد، 
بد است. در واقع، این گونه غیرمستقیم به کودک 
یاد می دهیم هر کس مثل او نیست بد است و باید 
برچسب بی ادب را به او بزند. از آنجا که خودمان 
در بدو ورود به مدرسه به این پذیرش نرسیدیم که 
قرار است فرزندمان با 20 دانش آموز، یعنی 20 مدل 
تربیتی زیر یک سقف جمع شود و 1 سال یا بیشتر 

کنار هم باشند، به کودک هم مهارت های الزم را 
برای برخورد با همكالسي ها و غلبه بر ترس هایی 
که دنیای ناشناخته پیش رویش به او تحمیل می کند، 
نمی آموزیم. اشتباه بعدی که ریشه این اتفاق است 
از آنجاست که از کاه کوه می سازیم. نه فقط به 
فرزندمان می گوییم مجاز است به همه برچسب 
بزند، بلكه مدام یادآور می شویم؛ »مبادا با آن بچه 
بد حرف بزنی و دوست بشی.« در پی این کار، 
کودک خشمگین که برچسب بد بودن را دریافت 
کرده، بدرفتاري هایش را تشدید می کند و فرزند 
شما در چرخه معیوبی گرفتار می شود، در حالی که 
می توانستید با نادیده گرفتن رفتار یا گفتاری که به 
تقلید از همكالسی اش انجام می دهد، بسیار ساده 
از آن عبور کنید. به جای برچسب زدن، می توانید 
بگویید: »توی خونه ما این حرف یا رفتار پسندیده 

نیست. اونا شبیه ما نیستند. شاید پدرو مادر او 
پسندیده این حرف یا رفتارش را و...«

: یعنی شما می فرمایید ما والدین 
با واکنش نامناسب باعث می شویم یک 

رفتار در کودکمان که تازه وارد 
اجتماع شده، نهادینه شود؟

بله، همین طور است. حتی لحن 
شما هنگام صحبت با فرزندتان 

در این باره مهم است. بدون 
اینكه خشمگین شوید، داد 
بزنید یا چهره درهم بكشید 
باید نشان دهید که همه 20 
دانش آموز همكالسی او یا 

معلم هایش با هر رفتار و گفتاری که دارند، حتی 
اگر شبیه او نیست، محترم اند. بگویید: »هر کسی یه 

جوریه مامان جون/ باباجون!«

: به نظر ساده است اما نه برای والدی که 
در آن موقعیت است؛ شاید خسته باشد، شرایط 
جسمی و روانی مناسبی نداشته باشد و در هر 

موقعیتی که ما نمی دانیم.
بله، قطعا آسان نیست. ما فقط دانش این رفتار را 
در اختیار والدین قرار می دهیم. برای اینكه بتوانند 
ماهرانه در هر حالتی، این رفتار درست را 
آگاهانه انجام دهند باید تمرین کنند. والدین 
تمرین زیادی الزم دارند تا به مهارت های 
مختلف فرزندپروری دست یابند. تمرین 
کنترل خشم، تمرین مسلط شدن بر گفتار 
و رفتارشان و بسیاری موارد دیگر. حتی 
آنها باید تمرین کنند چطور فقط پدر و 
مادر کودک خود باشند، نه معلم او که قرار 
است امر و نهی کند و الفبا و ریاضی 
و علوم بیاموزد و این مرحله 
خیلی سخت است. بیشتر 
همین جا  از  مشكالت 
والدین  که  می شود  آغاز 
می خواهند نقش معلم را 

همبازی کنند.

: این حرف درست است که می گویند 
بدترین معلم ها والدین هستند؟

بله، ما این جمله معروف را به کار می بریم و تاکید 
داریم حتی اگر خودتان معلم هستید برای فرزندتان 
معلمی نكنید. حرفه معلمی در ذات خود، اصالح 
کردن و تذکر و نكته سنجی دارد، درحالی که والدین 
در امر فرزندپروری نباید این گونه باشند. آنها باید در 
این سن که کودک مدرسه می رود )7 سال به باال( 
اجازه دهند کودک آموزه های خود را تجربه کند و 
پیامد آن را هم ببینند. همین. والدین باید نظارت 
کنند و با عشق و محبت مراقب باشند کودک راه 
خود را پیدا کند. در این رابطه ترس وجود ندارد 
و اعتماد و آرامش باید حاکم باشد. متاسفانه گاهی 
با والدینی مواجه ایم که نه تنها نقش معلم را بازی 
می کنند، بلكه به جای تالش براي برقراری ارتباط 
درست و سازنده با کادر مدرسه و معلم ها، از آنها 

به عنوان ابزار تربیتی هم استفاده مي کنند.
: منظورتان چیست؟

بعضی والدین که اقتدار کافی و مهارت درست 
فرزندپروری ندارند برای وادار کردن کودک به 
حرف شنوی، او را تهدید می کنند که »فردا میام 
مدرسه و به معلمت می گم.« یا »از دوربین می بینم 
توی مدرسه چه کاری کردی؟« آنها در واقع 
ناخواسته رابطه معلم و کودک را خراب کرده و 

بچه را مضطرب می کنند.
: توصیه شما برای چنین والدینی که 

فرزند دانش آموز دارند، چیست؟
اول اینكه معلم کودک خود را تایید علمی کنید و 
این حس را به او بدهید که شما بهترین مدرسه و 
معلم ها را انتخاب کرده اید و کافی است راه و رسم 
بودن با هم را یاد بگیرند و از این ارتباط خوب لذت 
ببرند. از طریق مكالمه حضوری یا دفترهای رابطه 
می توانید با معلم در تماس باشید. از معلم یاری 
بگیرید و در جهت تعدیل رفتارهای بچه ها و سوق 
آنها به بهتر شدن همكاري کنید. مثال حدود ساعت 
خواب دانش آموز را بنویسید. دقت کنید خودتان 
الگو باشید و صداقت در رابطه را حفظ کنید تا 
کودک هم بیاموزد )امشب ساعت 11 خوابیدی 

اما من می نویسم 9 خوابید. خوبه؟(

پای صحبت های دکتر میترا حکیم شوشتری روان پزشک کودک و نوجوان در آستانه روز معلم

بدترینمعلمهاوالدیناند
 الهه 

رضاییان

از معلم ها بیاموزید
1( همان طور که بسیاری از آموزگاران باتجربه برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خود، 
آنها را با خودشان مقایسه می کنند، نه با بچه های دیگر، شما هم فرزندتان را با خودش 

مقایسه کنید و بگویید: »آفرین به دختر/پسرگلم خیلی بهتر از دیروز انجامش دادی«
2( تالش کودک را ببینید نه نمره نهایی را که می تواند متاثر از عوامل مختلفی باشد. مثال 

بگویید: »خوشحالم که تالشت رو کردی؛ آفرین«
3( کارت امتیاز درست کنید و کودک را برای تالش های کوچک  تربیتی تشویق کنید. با فرزندتان 

قوانینی برای این کارت ها بگذارید که مثال در ازای به دست آوردن چند کارت جایزه بگیرد.
4( برنامه ریزی و آموزش نظم را همزمان با مدرسه به صورت خوشایند و همراه با بازی 

و تفریح در خانه هم شروع کنید. منظم بودن را ببینید و تشویق کنید.
5( به سمت واقعیت گرایی بروید؛ درست مثل معلمی که می بیند دریافت بچه هایش و 
میزان درک آنها با افزایش سنشان تغییر می کند. حتي لحن حرف زدن معلم با بچه کالس 
نیاز داریم متناسب با رشد بچه ها، تغییراتي در شیوه  اول مانند کالس سوم نیست. ما 

فرزندپروري مان بدهیم؛ نیازهایشان را بشناسیم و پاسخگو باشیم.

معلمعزیز!روزتمبارک
ادامه از صفحه 9

 او می گوید: »به دختری عالقه مند بودم 
اما  و او هم خاطر مرا می خواست، 
والدینش گفتند حتی اجازه نمی دهیم 
زیر جنازه اش را بگیری. االن با مادر 
بچه ها )کالمی که خودش اصرار دارد از 
آن استفاده کند( زیر یک سقف هستیم 
اما روزی نیست که صدای دعوا و 
فحاشی به خانه همسایه نرود.« اصرار 
او برای استفاده از این کلمه بی مورد 
نیست، خودش می گوید: »چند فرزند 
داریم که هیچ کدام سر به راه نیستند.« 
وقتی از او منظورش از کلمه سر به راه 
را می پرسم، می گوید: »یكی از بچه ها 
اعتیاد دارد.« او خودش را در ایجاد این 
اعتیاد مقصر می داند و ادامه می دهد: 
»هر بار که به پسرم در مورد سیگار 
کشیدن تذکر می دادم، می گفت: »کل 
اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی.«
فرزند دیگرم در آستانه طالق است و 
مشاور به او گفته: »تو در طول زندگی 
ارتباط درست بین پدر و مادرت را 
دلیل است که  به همین  ندیده ای و 
در  باشی.«  خوبی  همسر  نمی توانی 
چشمانش قطرات اشک برق می زند.
و  خودم  برای  »من  می افزاید:  او 
حاال  کنم،  کاری  نتوانستم  بچه هایم 
با نوشتن این جمله می خواهم بچه ها 
و والدین آنها را به فكر وادارم.« بعد 
از پایان گفت وگو با خود می اندیشم 
که چه خوب مسائل را تحلیل می کرد، 
می توانست................ امروز  شاید 

خوبی باشد.
امیدوارم این چند جمله توانسته باشد 
نقش بزرگ معلمان را در طول زندگی 
افراد روشن کند، نقشی که می تواند 
در چند نسل بماند و برای این قشر 
فرهیخته منشاء خیرات و مبرات شود.
معلم ها با آگاهي و شناخت روحیات 
بچه  ها ،با به کارگیري روش هاي علمي 
و روانشناسي مختلف ،با ایجاد ارتباط 
موثر و برپایه محبت و احترام با دانش 
آموزان و والدین آنها مي توانند درایجاد 
پررنگي  نقش  تحصیلي  انگیزه 
آینده یک کودک را  باشند و   داشته 

تغییر دهند.

متاسفانهگاهیبا
والدینیمواجهایمکه
نهتنهانقشمعلمرا
بازیمیکنند،بلکهبه
جایتالشبرايبرقراری
ارتباطدرستوسازندهباکادرمدرسه
ومعلمها،ازآنهابهعنوانابزارتربیتی
هماستفادهميکنند

١. اجازه ندهید بچه ها از تصمیم به ترك 
تحصیل بگویند

مراحل رشدی ما انسان ها فقط جسمی نیست. همان طور 
که از کودکي به نوجواني، جواني و میانسالي می رویم و 
جسم ما رشد می کند، رشد روانی، اجتماعی و جنسی هم 
در ما اتفاق می افتد. پس همه ما در هر دوره ای از رشد 
برخی خصوصیات را خواهیم داشت که آگاهي از آن 
براي والدین و مربیان مهم است. به عنوان نمونه کودکان 
تا سن 7 تا ۸ سالگی هیجاناتشان غالب بر منطقشان 
است. در نتیجه در این سن قدرت تصمیم گیری برای 
آینده شان را ندارند. گاهی این غلبه هیجانات بر منطق 
تا سنین باالتر، یعنی نوجوانی هم وجود دارد و تفكر 

جامعی از فرد انتظار نداریم.
که  کنم  تاکید  می خواهم  مختصر  توضیحات  این  با   
تصمیم به ترک تحصیل و اجازه بیان چنین درخواستی، 

کامال غیرمنطقی است.
 بچه ها در این سن کامال هیجانی تصمیم می گیرند و 
گاهی به دلیل دلخوری از معلم یا دعوا کردن با همكالسی 
از مدرسه رفتن زده می شوند. شاید از یک بچه کالس 
سوم یا چهارمی خود بشنوید که از درس بدش می آید 
این حرفش  با پرس وجوی ساده متوجه شوید که  و 
در پی رفتار ساده معلمش یا بسیاری مسائل دیگر در 
مدرسه است. اینجاست که رفتار درست و آگاهانه شما 

به عنوان والد می تواند راهنمای او باشد.
از آنجایی که گاهي نظام آموزشی نمی تواند از مقایسه 
با هم خودداری کند و هر فرد را در جایگاه  بچه ها 
خود بپذیرد و به همه توانایی های کودکان توجه و هر 
کودک را با خود مقایسه کند، بچه های با عملكرد پایین 
در مدارس آسیب می بینند. گاهی آسیب به حدی است 
که بچه ها از رفتن به مدرسه صرف نظر کرده و تمایل به 
ترک تحصیل پیدا می کنند. با بررسي علت و هوشیاري 

می توانید مشكل را حل کنید.

2. مراقب گوش هاي حساس و بزرگ 
بچه ها باشید

میان مراجعان بسیار شاهد آن هستم که می گویند فرزندم 
از درس بدش می آید و دلش نمي خواهد مدرسه برود. 
با کمي بررسي متوجه گپ  و گفت وگوهایی می شوم که 
این والدین و بزرگ ترها در حاالت روانی و هیجانی 
مختلف در حضور بچه ها انجام می دهند. شما باید دقت 
کنید که در حضور بچه ها چه حرفی می زنید. بچه ها را 
با گوش هایی بسیار حساس و بزرگ ببینید که قدرت 
تحلیل و درک آنچه می شنوند را ندارند. متاسفانه پدر 
و مادرها حس می کنند بچه هایشان موجوداتی هستند 
درست مانند آنها، با همان قدرت تحلیل و درک، اما با 

قامتی کوتاه تر و جثه کوچک تر! نتیجه این تلقی غلط و 
دید نادرست نسبت به بچه ها این است که در حضور 
آنها هر آنچه دل تنگتان می خواهد می گویید. خسته و 
دلخور از محیط کار یا همكاران به خانه می رسید و به 
همسر یا بزرگ ترهای دیگر جمع می گویید: »ای بابا! 
این همه سال درس خواندیم و شدیم مهندس، فالنی 
دو کالس سواد ندارد، اوضاع زندگی اش صدپله از ما 
بهتر است.« شما در این حالت خاص، مطالبی می گویید 
در  بچه ها  می شود.  کودکان  بی انگیزگی  نتیجه اش  که 
این سن همه چیز را غلوشده می بینند و صحبت های 
شما را مساوی با این می دانند که درس بد است. این 
روزها مقیاس سنجش همه چیز پول است. برخی از ما 
تحصیل کرده ها به عنوان والدین اعتبار، وجهه اجتماعی 
و حس خوشایند حاصل از دانایی و تسلط بر یک علم 
را درون خود داریم اما هرگز به زبان نمی آوریم. در 
عوض مرتب از این می گوییم که فالنی چقدر پول دارد 
و چه مدل ماشینی، در حالی که بی سواد یا کم سواد 
است. دقت کنیم بچه ها چه حرف هایی از ما می شنوند.

3. درس خواندن وظیفه بچه هاست
به عنوان یک قاعده کلی الزم است خانواده ها به بچه ها 
تفهیم کنند تا مقطع دیپلم باید بدون چون و چرا درس 
بخوانند و وقتی به سن جوانی رسیدند )1۸ سالگی(، 
توانمندی ای که در خود  و  براساس عالقه  می توانند 
می بینند دنبال تحصیل خاص یا فن و مهارتی که به 
از  از گروه کمی  به غیر  بروند، پس  دارند  آن عالقه 
بچه ها که به دلیل اختالالت خاص و بیماري قادر به 
درک مفاد درسی نیستند، بقیه باید درس بخوانند )این 
از جانب  اختالل  قطعی  از تشخیص  باید پس  گروه 
معلم، مشاور و روان پزشک، توانمندسازی شوند و در 
زمینه ای که توانمند هستند، تقویت شوند تا از دیگر 

بچه ها عقب نمانند.(
تاکید می کنم خانواده هایی که فرزندانشان در سن دبستان 
و راهنمایی هستند به هیچ وجه مجاز نیستند به بچه ها 
اجازه دهند در مورد ترک تحصیل تصمیم بگیرند. یادتان 
باشد مقصود ما از به مدرسه فرستادن بچه ها فقط تعلیم 
درس های علوم، ریاضی و تاریخ نیست. بچه های ما در 
مدرسه اجتماعی می شوند و مهارت های مهم زندگی را 
یاد می گیرند. آنها در تعامل با بچه های دیگر جرات ابراز 
وجود، مهارت حل مساله، مفهوم احترام به قوانین، نظم و 
برنامه ریزی و بسیاری مهارت های الزم دیگر برای زندگی 
اجتماعی را می آموزند که برای آنها ضروری است. حتی 
اگر الزم باشد باید با قاطعیت تمام و رفتارهای محكم 
)البته نه با خشونت و تنبیه فیزیكی( مقابل بچه ایستاد 
و به او نشان داد که چنین درخواستی را به هیچ وجه 
مطرح نكند چون از پایه و اساس غیرمنطقی است. در 

این راه اگر حس می کنید برای ارائه یک رفتار منطقی، 
با  است  الزم  دارید،  مشاوره  به  نیاز  صریح  و  قاطع 
کارشناس مشاوره کنید. اغلب چنین درخواست های 
درستی  چارچوب  که  خانواده هایی  در  غیرمنطقی ای 
برای تربیت فرزندشان دارند، بعید خواهد بود. شاید 
نیاز باشد در رفتارهایتان بازبینی کنید و قاطع و در عین 
حال منطقی عمل کنید تا او بفهمد وظیفه اش به عنوان 

فرزند شما درس خواندن است.

4. به نحوه درس خواندن بچه ها نظارت 
منظمی داشته باشید 

اتاقش  در  وقتی  فرزند شما  که  می شوید  متوجه  اگر 
تنهاست، تكالیفش را انجام نمی دهد و درس نمی خواند، 
از  بعد  شما  که  ساعت  فالن  از  که  بریزید  برنامه ای 
عصرانه مشغول مطالعه مجله هستید یا وسایل شام را 
آماده می کنید، روی میز اتاق نشیمن یا نزدیک آشپزخانه 
تمرینات ریاضی اش را حل کند. به هیچ وجه از برنامه ای 
تنظیم می کنید  او  توانایی و مناسب سن  براساس  که 
برنامه ریزی می پرسید )اگر  و نظرات او را هم موقع 

بزرگ تر است(، تخطی نكنید.

5. برنامه های فرزندتان را سنگین نکنید 
بسیار  که  هستیم  مواجه  والدینی  با  امروزه  متاسفانه 
ایده آل گرا هستند و گاهی فراموش می کنند وظیفه بچه ها 
تا قبل از ورود به مدرسه، بازی و تفریح بوده و حاال 
هم نیازمند آن برای تخلیه انرژی خود هستند. گاهی 
آنقدر برنامه کودک را خسته کننده و فشرده تنظیم و او 
را مجبور می کنند به انواع کالس های هنری و ورزشی 
و زبان برود که او از غیرمهیج ترین آن یعنی درس و 
تا کمی  است  زمانی  مترصد  و  بیزار می شود  مدرسه 
تفریح و بازی کند. گاهی اوقات برای یک درس ساده 
علوم او را مجبور می کنید چند مرجع خارج از کتاب 
را مطالعه کند تا به جای نمره 1۸، نمره 20 بگیرد. واقعا 

این همه سختگیری خسته کننده نیست؟

6. کنار درس، بازی و تفریح هم جزو 
برنامه باشد 

برای بچه ها تماشای تلویزیون و کارتون می تواند به عنوان 
تشویق در نظر گرفته شود. مثال بگویید: »اگر تا ساعت 
5 تمرین هایت را حل کنی، می توانی عالوه بر کارتون، 

سی دی مورد عالقه ات را هم ببینی.« 
این  می شوند  محسوب  نوجوان  که  بزرگ ترها  برای 
با  پارک رفتن  قالب یک ساعت  تشویق می تواند در 
 7 ساعت  راس  بدانند  بچه ها  اگر  باشد.  دوستانشان 
بعدازظهر برنامه خاصی دارند، حتما درس ها را با لذت 

تا آن موقع تمام می کنند. 

7. اول از تشویق استفاده کنید بعد از 
پیامد منفی 

را  اول موفقیت های هرچند کوچک بچه ها  قرار شد 
ببینیم و تشویق کنیم. از تشویق و تحسین کالمی و 
بوسیدن آنها تا ارائه کارت امتیاز و بقیه موارد، اما اگر 
نتیجه مطلوب را از تشویق ها نمی گیرید، می توانید از 
پیامد منفی استفاده کنید؛ یعنی محرومیت از تماشای 
تلویزیون یا اجازه ندادن برای بازی با بچه های دیگر 
در آن روز خاص. یادتان باشد پیامد منفی باید بالفاصله 
نباید مدت تحریم  پس از کار نادرست اجرا شود و 
طوالنی باشد. برای بزرگ ترها هم همین طور. اگر پسر 
از  بعدازظهر   ۶ ساعت  راس  بود  قرار  که  نوجوانتان 
پارک برگردد، در حالی به خانه آمده که ساعت 5/ ۶ 
یا 7 است باید بداند قطعا در تعطیلی آخر هفته باید 
خانه بماند. بچه ها باید بدانند در ازای خارج شدن از 
روال برنامه چه تنبیهی در انتظارشان است. نظارت بر 
تلفن  همراه یا گشت و گذار فرزندتان در اینترنت، حق 
باید بداند این حق برای شما تعریف  او  شماست و 
شده است. گمان نكنید چون او به مدرسه راهنمایی 
رفته دیگر باید هر چه خواست انجام دهد. از اجرای 
قوانین، کوتاه نیایید. گاهی نوجوان ها به دلیل آشنایی با 
جنس مخالف و دل مشغولی های خاص، دل به درس 
خواندن نمی دهند. نظارت قاطع و برنامه منسجم شما 
می تواند به راحتی نوجوانتان را از این بحران درآورد. 

8. انتظارات واقع بینانه داشته باشید 
گاهی اوقات می بینیم والدین بچه هایی را که بهره هوشی 
یا IQ کمی دارند، بی جهت تحت فشار قرار می دهند. 
اگر شما زیر نظر یک کارشناس نمره آزمون بهره هوشی 
آزار دادنش و تماشای در  به جای  او را سنجیده اید 
جا زدن در درس هایی که در آنها ضعف دارد، کمكش 
کنید و توانایی هایش را بشناسید تا به سمتی هدایت 
شود که توانمند است. چه بسا استعداد او در موسیقی 
یا یک هنر خاص چنان موفقیتی را برایش رقم بزند 
که سال ها درس و دانشگاه نتواند چنین کاری کند. اگر 
هم متوجه شده اید فرزند شما در 1 یا 2 درس خاص 
به عنوان نمونه هنگام دیكته  به شدت ضعف دارد و 
نوشتن خیلی کم توجه است یا به طور واضح کند عمل 
می کند، خوب است با روان پزشک یا روان شناس مشورت 
کنید تا از نظر اختالل یادگیری، مشكالت کم توجهی یا 
مشكالت بیش فعالی بررسی شود. مشكالت بیش فعالی 
و دیگر اختالل های همراه از دیگر علت هایی هستند 
که بچه ها را از خواندن یک درس خاص متنفر می کنند 
که البته به راحتی و با گرفتن مشاوره و درمان مناسب 

قابل رفع است. 

بیشتربخوانید،بیشتربدانید
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سوال های پرانترنی شهریور 95 قطب های مختلف
برای آزمون  دستیاری 96 آماده شوید»19«

19 کدامیک از اندازه گیری های زیر در تشخیص جنین دچار 
نارسایی رشد از بیشترین اهمیت برخوردار است؟ )پرانترنی 

شهریور 95 - قطب 5 کشوری )شیراز((  
الف( اندازه دور شکم
ب( اندازه طول فمور

ج( اندازه مخچه 
د( اندازه دور سر  

 توضیح: اندازه دور شکم )AC(، نزدیک ترین ارتباط را 
با محدودیت رشد پاتولوژیک دارد و نشان دهنده کاهش ذخیره 
گلیکوژن کبدی و چربی زیرجلدی بوده و وضعیت تغذیه را 

مشخص می کند. 
 پاسخ: الف

16 خانمی 30 روز پس از زایمان با خونریزی شدید واژینال 
مراجعه کرده است. کدامیک از موارد زیر علت خونریزی 
است؟ )پرانترنی شهریور95 - قطب 7 کشوری )دانشگاه اصفهان(( 

الف( آتونی رحم
ب( پارگی رحم

 ج( عفونت 
د( ترومبوفلبیت لگنی  

 توضیح: اگر خونریزی بعد از 2 هفته یا بیشتر از زایمان 
رخ دهد به آن خونریزی بعد از زایمان تأخیری اطالق می شود. 
یکی از علل مهم آن عفونت در محل قرارگیری جفت است. به 
همین دلیل در این بیماران آنتی بیوتیک وسیع الطیف تجویز می شود. 

 پاسخ: ج

29 خانم 26 ساله پرایمی گراوید در هفته 32 بارداری 
NST و  IUGR تحت نظر قرار دارد.  با تشخیص 
است؟  کدام  مناسب  اقدام  است.  نرمال  نافی  شریان  داپلر 
)پرانترنی شهریور95 - قطب 6 کشوری )دانشگاه زنجان((  

الف( تکرار داپلر به فاصله یک هفته 
ب( انجام داپلر وریدی

ج( ختم بارداری
 د( تعیین بلوغ ریه جنین و سپس ختم بارداری 

 پاسخ: الگوریتم زیر
 پاسخ: الف

20 خانمی 35 ساله، دارای 4 فرزند، به دلیل پارگی کاندوم 
حین نزدیکی 6 روز قبل، مراجعه کرده است. بیمار نگران 
وقوع حاملگی ناخواسته است. کدامیک از روش های زیر برای 
جلوگیری از بارداری وی مناسب تر است؟ )پرانترنی شهریور 95 

- قطب 6 کشوری )دانشگاه زنجان((  
 HD الف( قرص پیشگیری از بارداری

ب( قرص لوونورژسترول 
ج( کارگذاری IUD مسی

د( قرص میزوپروستول  
 توضیح: چون در Case مورد نظر سؤال 6 روز از مقاربت 
گذشته است، IUD مسی را می توان در 7 روز اول بعد از مقاربت 
حفاظت نشده به کار برد. در صورتی که قرص های ضد حاملگی 

اورژانسی تا 120 ساعت بعد از مقاربت مؤثر هستند. 
 پاسخ: ج

شانس  بارداری،  ز  ا جلوگیری  قرص های  مصرف   23
فزایش  میک از سرطان های زیر را ا بتال را به کدا ا
کشوری   5 قطب   -  95 شهریور  نترنی  )پرا می دهد؟ 

ز((   شیرا نشگاه  )دا
پستان  سرطان  الف( 
تخمدان  سرطان  ب( 

آندومتر    سرطان  ج( 
کولون   سرطان  د( 

 توضیح: 
کانسر  پستان،  کانسر  یجاد  ا شانس   COC مصرف   -1
)هیپرپالزی  کبد  خوش خیم  تومورهای  و  سرویکس 

می برد.  باال  را  آدنوم(  و   ]FNH [ ندوالر  فوکال 
کانسر  آندومتر،  کانسر  یجاد  ا شانس   COC مصرف   -2

می دهد.  کاهش  را  کولون  کانسر  و  تخمدان 
الف  پاسخ:   

22 در بیمار 22 ساله با تشخیص یائسگی زودرس، اولین 
 95 )پرانترنی شهریور  بررسی تشخیصی کدام است؟ 

)دانشگاه شیراز((   5 کشوری  - قطب 
MRI مغز الف( 

کاریوتیپ ب( 
اتوایمیون از نظر اختالالت   ج( بررسی 

تخمدان   بیوپسی  د( 
توضیح:   

قبل  توجیه  غیرقابل  تخمدان  نارسایی  بروز  صورت  در   -1
از 30 سالگی باید کاریوتیپ انجام شود. ولی در افراد باالی 
 FSH 30 سال الزم به انجام کاریوتیپ نیست. 2- باال بودن
به نفع نارسایی تخمدان است. اگر بیماری سن زیر 30 سال 
ولی  است  کاریوتیپ  بعدی  اقدام  باشد،  داشته  باال   FSH و 
در افراد باالی 30 سال الزم به انجام کاریوتیپ نیست، بلکه 

قرار گیرد.  TSH مورد سنجش  باید 
 پاسخ: ب

شکایت  با  فرزند   2 دارای  له  سا  35 خانمی   24
کرده  مراجعه  شدید  دیسمنوره  و  دیس پارونیا 
با  لگنی  شدید  آندومتریوز  الپاراسکوپی  در  است. 
بهترین  است.  شده  گزارش  کولدوساک  چسبندگی 
 6 قطب   -  95 شهریور  نترنی  )پرا است؟  م  کدا درمان 

زنجان((   نشگاه  )دا کشوری 
نازول    دا الف( 

   GnRh نالوگ های  آ ب( 
پروژستین    ج( 

لوونورژسترول    IUD د( 
 توضیح: 

نند  می توا لوونورژسترول،  دکننده  آزا های   IUD -1
به  مبتال  زنان  در  را  دیسمنوره  و  مزمن  لگنی  درد 

دهند.  کاهش  آندومتریوز 
چسبندگی ها  و  آندومتریوما  روی  نازول  دا مصرف   -2

رد.  ندا تأثیری 
د پاسخ:   

26 دختر 17 ساله ای به دلیل توده تخمدان تحت الپاراتومی 
قرار گرفته و نتیجه پاتولوژی گنادوبالستوما گزارش شده 
است. بیمار فوق 1 سال قبل به دلیل آمنوره اولیه تحت کاریوتایپ 
قرار گرفته که دیس ژنزی گنادی گزارش شده است. اقدام مناسب 
دربیمار فوق حین الپاراتومی کدام است؟ )پرانترنی شهریور 95 

- قطب 6 کشوری )دانشگاه زنجان((  
الف( برداشتن تخمدان مبتال و شیمی درمانی متعاقب عمل 

ب( گنادکتومی دوطرفه 
ج( برداشتن تخمدان مبتال و مرحله بندی کامل جراحی 

د( برداشتن هر دو تخمدان و آپاندکتومی همزمان
 توضیح: 

گنادوبالستوما: تقریبا همیشه در یک گناد که به طور مادرزادی 
غیرطبیعی است ایجاد شده و همراه با اختالل در تکامل جنسی 
است. در صورت کشف دیس ژنزی گنادی باید گنادکتومی دوطرفه 

صورت بگیرد. 
 پاسخ: ب

25 برای خانم بارداری به دلیل کاهش حرکت جنین در سن 
نمره  است.  BPP درخواست شده  هفته،  حاملگی 37 
بیوفیزیکال پروفایل6 از 8 گزارش شده که حرکت جنین صفر 
قید شده است. در NST انجام شده 2 تسریع ضربان قلب جنین 
طی 20 دقیقه رخ داده است.اقدام مناسب کدام است؟ )پرانترنی 

شهریور95 - قطب 6 کشوری )دانشگاه زنجان(( 
الف( بستری و تحت نظر گرفتن بیمار  

ب( تکرار BPP روز بعد
 ج( نیاز به اقدامی ندارد

د( بستری و ختم بارداری 
 توضیح: مجموع امتیازات BPP که شامل 5 متغیر است 
10 امتیاز می شود و هر متغیر 2 امتیاز دارد. اگر BPP بیماری 
8 تا 10 باشد، نرمال تلقی می شود. در Case مورد نظر سؤال 
 NST گفته نمره بیوفیزیکال پروفایل بیماری 6 از 8 بوده و چون
هم یکی از اجزاء BPP است. از طرفی NST، Reactive بوده 
است، 2 امتیاز هم NST می گیرد که در مجموع می شود 8 که 
نرمال تلقی می شود. البته این سؤال بیشتر شبیه یک معما بوده تا 

یک سؤال ارزیابی علمی. 
 پاسخ: ج

بارداری  از  جلوگیری  جهت  زیر  موارد  از  کدامیک  در   17
کرد؟  استفاده  کنتراسپتیو  ترکیبی  قرص های  از  می توان 

)پرانترنی شهریور 95 - قطب 7 کشوری )دانشگاه اصفهان(( 
الف( توده خوش خیم پستان

ب( تومورهای کبد 
ج( میگرن با عالئم فوکال

د( نفروپاتی دیابتی 
کنتراندیکاسیون های  مهم ترین  توضیح:   
سن از:  عبارتند   COC  مطلق 
≤ 35 سال، مصرف ≤ 15 سیگار در روز، وجود ریسک فاکتورهای 
متعدد بیماری های قلبی- عروقی، فشارخون ≤ 160/110، وجود 
فعلی یا قبلی DVT یا آمبولی ریه، سکته مغزی، میگرن همراه با 
اورا، سرطان پستان در حال حاضر، دیابت بیشتر از 20 سال، دیابت 
بیماری های عروقی،  و  نوروپاتی  رتینوپاتی،  نفروپاتی،  با  همراه 
تومورهای کبدی )خوش خیم و بدخیم(، هپاتیت ویروسی فعال، 
وجود یا سابقه بیماری های ایسکمیک قلب و دوره شیردهی در 

مدت کمتر از 6 هفته بعد از زایمان.
 پاسخ: الف 

18 در بررسی خانم بارداری با سن حاملگی 37 هفته، فشارخون 
در دو نوبت mmHg 140/90گزارش شده، پروتئین ادرار 
در دو نوبت 1 مثبت بوده است. اقدام مناسب کدام است؟ )پرانترنی 

شهریور 95 - قطب 7 کشوری )دانشگاه اصفهان(( 
الف( شروع تجویز متیل دوپا
ب( تجویز بتامتازون دو دوز 

ج( بستری جهت ختم حاملگی
د( ختم حاملگی در 39 هفته 

 توضیح: بیماران مبتال به پره اکالمپسی خفیف باید جهت 
ارزیابی های بیشتر در بیمارستان بستری شوند. اگر پره اکالمپسی 
باشد، ختم حاملگی  بیشتر  یا  هفته  خفیف و سن حاملگی 40 
اندیکاسیون دارد. در سن حاملگی 40- 37 هفته، وضعیت سرویکس 
بررسی می شود. اگر وضعیت سرویکس خوب بود، القای زایمان 

)اینداکشن( انجام می شود. 
 پاسخ: ج

21 خانمی با شکایت از ترشحات فراوان و بدبوی واژن 
معاینه،  در  است.  کرده  مراجعه  سوزش  با  همراه 
با سرویکس  همراه  واژن  از  و کف آلود  زردرنگ  ترشحات 
زیر  درمان های  از  کدامیک  می شود.  مشاهده  فرنگی  توت 
کشوری   5 قطب   -  95 شهریور  )پرانترنی  است؟  صحیح 

شیراز((   )دانشگاه 
واژینال کلوتریمازول  الف( 

مترونیدازول  ب( 
سفکسیم ج( 

آزیترومایسین  د( 
 توضیح: ترشحات واژینال فراوان، کف آلود، زردرنگ 
و بدبو به همراه سرویکس توت فرنگی )قرمزی سرویکس 
 PH .و واژن( به نفع واژینیت تریکوموناس واژینالیس است
 KOH ترشحات واژن باالتر از 4/7 است. با افزودن محلول
یا  مترونیدازول  از  می رسد.  مشام  به  آمینی  بوی  درصد،  ده 
هم  جنسی  شریک  می شود.  استفاده  درمان  در  تینیدازول 

درمان شود.  باید 
 پاسخ: ب

کـامران  احمـدی

27 در صورتی که پرزهای جفتی به تمام دیواره رحم نفوذ 
کنند و وارد مثانه شوند، کدام اصطالح اطالق می شود؟ 

)پرانترنی شهریور95 - قطب 8 کشوری )دانشگاه کرمان(( 
 الف( آکرتا
ب( اینکرتا
ج( پره کرتا

د( وازا پرویا 
 توضیح: بیماران مبتال به جفت سرراهی، در ریسک باالتری 
برای ایجاد جفت آکرتا )Accreta(، اینکرتا )Increta(، و 

پره کرتا )Percreta( قرار دارند. 
جفت آکرتا )Accreta(: دسیدوا بازالیس وجود ندارد و الیۀ 

فیبرینوئید هم به صورت ناقص شکل گرفته است. 
جفت اینکرتا )Increta(: جفت به داخل میومتر نفوذ می کند. 
جفت پره کرتا )Percreta(: جفت، میومتر را سوراخ می کند و 

ممکن است به احشاء مجاور دست اندازی کند. 
جراحی های قبلی روی رحم، ریسک فاکتوری است که بیشترین 
ارتباط را با جفت آکرتا دارد. سابقه سزارین های متعدد قبلی 
تا 65  بین 60  را  آکرتا  نیز جفت سرراهی، ریسک جفت  و 
عمل  به  آکرتا  جفت  با  افراد  سوم  دو  و  می برد  باال  درصد 

سزارین- هیسترکتومی نیاز پیدا می کنند. 
 پاسخ: ج 

 RH RH منفی و همسر  29 هفته  28 در خانم باردار 
یک/ مادر  غیرمستقیم  کومبس  آزمایش  تیتر  مثبت 
بیست و سه گزارش شده است. اقدام بعدی کدام است؟ 
)دانشگاه  کشوری   6 قطب   -  95 شهریور نترنی  )پرا

 ) ن( زنجا
جنین  میانی  مغزی-  شریان  پلر  دا الف( 

رحمی  داخل  ترانسفیوژن  ب( 
کوردوسنتز انجام  ج( 

بعد   هفته   2 تیتر  تکرار  د( 
 )MCA ( جنین  میانی  مغز  شریان  پلر  دا توضیح:   
های  حاملگی  اداره  و  ارزیابی  در  وسیله  مفیدترین 

هستند.  Rh- D با  آلوایمونیزه 
الف  پاسخ:   

30 خانم 23 ساله با پاپ اسمیر ASC-US مراجعه 
نجام  HPV typing ا کرده است. جهت بیمار 
است.  شده  گزارش  مثبت   18 تایپ   HPV و  شده 
نترنی شهریور 95 - قطب  قدام بعدی کدام است؟ )پرا ا

زنجان(( )دانشگاه  کشوری   6
بعد ماه   12 و   6 اسمیر  پاپ  تکرار  الف( 

بعد  یکسال   Cotest ب( 
کولپوسکوپی نجام  ا ج( 

ماه    6 از  بعد   HPV typing د( 
که   ASC- US اسمیر  پاپ  که  بیمارانی  توضیح:     
باید  باشد  مثبت  درآنها   )HR HPV ( پرخطر   HPV
که  آنها  ولی  بگیرند  قرار  کولپوسکوپی  تحت  فورا 
لیانه  سا نند  می توا است  منفی  آنها  در  پرخطر   HPV

شوند.  غربالگری 
هستند.  پرخطر   18 و   16 نواع  ا  HPV توجه:   

 پاسخ: ج

31 خانمی 25 ساله با سن حاملگی 32 هفته به علت 
به  سردرد  و  اپی گاستر  درد  و   90/140  =BP
اورژانس مراجعه کرده است. در آزمایشات انجام شده: 
Hb ،80000 =PLT ،9 =Uric acid= 12 و پروتئینوری 
جز؟  به  شود  انجام  باید  زیر  اقدامات  همه  دارد.   3+ 
)دانشگاه  کشوری   5 قطب   -  95 شهریور  )پرانترنی 

کرمان((  
وریدی هیدراالزین  تزریق  الف( 

منیزیم  سولفات  تزریق  ب( 
بتامتازون  تزریق  ج( 

حاملگی  ختم  د( 
توضیح:  

1- برای کنترل فشار خون در پره اکالمپسی از هیدراالزین، 
البتالول یا نفیدیپین استفاده می شود. اگر فشار خون بیشتر 
ازmmHg  160/105بود باید از این داروها استفاده کرد. 
2- در سن حاملگی کمتر از 34 هفته، کورتیکواستروئید 

می شود.  تجویز  جنین  ریه  بلوغ  جهت 
و  اپی گاستر  درد  علت  به  سؤال  نظر  مورد   Case  -3
سر درد مبتال به پره اکالمپسی شدید است. تجویز سولفات 
واضح  کاهش  موجب  شدید  پره اکالمپسی  در  منیزیوم 

می شود.  اکالمپسی  بروز  میزان  در 
4- ختم حاملگی اساس درمان پره اکالمپسی شدید است.

الف پاسخ:   
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سرلیپوناز  اخیرا  آمریکا،  داروی  و  غذا  سازمان 
تجاری  نام  با   )Cerliponase alfa(آلفا
از  برای درمان نوع خاصی  برینورا)Brineura( را 
بیماری باتن مورد تایید قرار داده است. برینورا، اولین 
درمان مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا برای کند 
کردن سرعت از بین رفتن قابلیت راه رفتن در بیماران 
 CLN2 عالمت دار خردسال باالی 3 سال مبتال به
است که »بیماری فقدان تری پپتیدیل پپتیداز-1« نیز 
نامیده می شود. ژولی بیتز، سرپرست مرکز تحقیق و 
ارزیابی دارویی سازمان غذا و داروی آمریکا می گوید: 
»سازمان غذا و داروی آمریکا متعهد به تایید و تسهیل 
ورود به بازار داروها و درمان های جدید و مبتکرانه برای 
مبتالیان به بیماری های نادر است؛ به ویژه در شرایطی 
که هیچ گزینه مورد تاییدی برای درمان این بیماری ها 
در بازارهای دارویی جهان موجود نیست. تایید اولین 
دارو برای درمان این نوع از بیماری باتن، کمک بزرگی 

به بیمارانی است که از این عارضه رنج می برند.«
بیماری CLN2، یکی از بیماری های گروه »نورونال 
سروئید لیپوفیوسینوزیس« است که به طور اختصاصی به 
بیماری باتن اشاره دارد. این بیماری نادر ارثی، به طور اولیه 
دستگاه عصبی را تحت تاثیر قرار می دهد. در شکلی از 
بیماری که در اواخر دوره نوزادی شروع می شود، عالیم و 
نشانه های بیماری معموال بین 2 تا 4 سالگی بروز می کنند. 
عالیم اولیه عبارتند از تاخیر در تکم، تشنج های راجعه و 
آتاکسی. کودکان مبتال، تشنج های میوکلونوس و از بین 
رفتن دید را هم تجربه خواهند کرد. بیماری CLN2، به 
طور معمول مهارت های حرکتی نظیر نشستن و راه رفتن 
را مختل می کند. مبتالیان به این بیماری، اغلب نیازمند 
استفاده از صندلی چرخ دار هستند و به ندرت به سنین 
نوجوانی می رسند. بیماری باتن نادر بوده و در آمریکا 2 

تا 4 مورد از هر 100هزار تولد زنده را شامل می شود. 
برینورا، یک آنزیم درمانی جایگزین است. ماده موثره 
آن)سرلیپوناز آفا(، شکل نوترکیب TPP1 انسانی، آنزیمی 
است که مبتالیان به CLN2 فاقد آن هستند. برینورا، به 
صورت اینفیوژن از طریق قرار دادن یک کاتتر در سر)مهیا 
کردن دسترسی به مایع داخل بطن های مغزی( به درون 
مایع مغزی-نخاعی وارد می شود. برینورا باید در شرایط 
استریل تجویز شود تا خطر عفونت های سیستم عصبی به 
حداقل برسد. دوز توصیه شده برای تجویز این دارو در 
بیماران خردسال باالی 3 سال، 300 میلی گرم است که به 
طور هفتگی به صورت اینفیوژن داخل بطنی طی 4ساعت و 
نیم تزریق می شود. 30 تا 60 دقیقه قبل از شروع اینفیوژن، 
تجویز داروهای گروه آنتی هیستامین به همراه تب برها یا 

کورتیکواستروئیدها توصیه می شود. اثربخشی برینورا، در 
یک مطالعه بالینی غیرتصادفی تک بازویی روی 22 بیمار 
خردسال عالمتدار مبتال به بیماری CLN2 با 42 بیمار 
درمان نشده با یکدیگر مقایسه شد. همه بیماران شرکت 
کننده در مطالعه مذکور، حداقل 3 سال داشتند و دچار 
عالیم حرکتی یا مشکالت تکلم بودند. در مقایسه سنی، 
بیماران دریافت کننده برینورا نسبت به بیمارانی که درمانی 
نداشتند، قابلیت حرکت با سرعت کمتری از دست رفت. 
ایمنی برینورا نیز روی 24 بیمار مبتال به CLN2 که 3 
تا 8 سال داشتند و حداقل یک دوز این دارو را دریافت 
کرده بودند بررسی شد. الزم به ذکر است که در مورد ایمنی 
و اثربخشی برینورا در کودکان زیر 3 سال اطالعاتی در 
دست نیست. شایع ترین عوارض گزارش شده در بیماران 

تحت درمان با برینورا در مطالعه مذکور عبارت بودند از 
تب، تغییرات غیرطبیعی در نوار قلبی شامل کند شدن ریتم 
قلبی)برادیکاری(، واکنش های بیش حساسیتی، کاهش یا 
افزایش در پروتئین های مایع مغزی-نخاعی، استفراغ، تشنج، 
هماتوم)تجمع غیرطبیعی خون در فضای خارج عروقی(، 
سردرد، تحریک پذیری و افت فشارخون. در بیمارانی که 
عالیمی مبنی بر عارضه دار شدن شنت داخل بطن مغزی 
پیدا کرده اند)نظیر ترشح، نشانه های عفونت، تورم، اریتم 
جمجمه، تورم اطراف شنت( برینورا نباید تجویز شود و 
در صورت عارضه دار شدن شنت، باید بالفاصله ایفیوژن 
دارو را قطع کرد. به عالوه، الزم است که مرتبا نمونه مایع 
مغزی-نخاعی از بیمار گرفته شود و از نظر احتمال بروز 
عفونت مورد بررسی قرار گیرد.  همچنین، برینورا نباید در 
بیماران با شنت های ونتیکولوپریتونئال)وسیله کاهش فشار 
مایع مغزی-نخاعی( تجویز شود. قبل از شروع اینفیوژن 
دارو، در طی اینفیوژن و پس از اتمام اینفیوژن الزم است 
که عالیم حیاتی بیمار کنترل شود. به عالوه، مانیتورینگ 
نوار قلبی بیمار ضروری است. سازمان غذا و داروی آمریکا 
از تولید کننده این دارو درخواست کرده که ارزیابی های 
 CLN2 تکمیلی مربوط به ایمنی برینورا در بیماران مبتال به
که کمتر از 2 سال دارند را تکمیل کند. همچنین، ایمنی 
طوالنی مدت این دارو برای امکان مصرف طوالنی مدت 
آن تا حداقل 10 سال تحت بررسی است. نکته دیگر آن که 
سازمان غذا و داروی آمریکا، برینورا را در گروه داروهای 
اروفان بررسی و حمایت کرده است. همچنین، تولیدکننده 
این دارو از امتیاز »تولید دارو یا محصول بیولوژیک جدید 
مورد استفاده در پیشگیری یا درمان یک بیماری نادر در 

گروه سنی کودکان« استفاده کرده است.
PRNewswire:منبع
  مترجم: شیرین میرزازاده

سازمان غذا و داروی آمریکا، اندیکاسیون دیگری را 
تجاری  نام  با   )Regorafinib(رگورافینیب برای 
استیوارگا)Stivarga( مورد تایید قرار داده است. این 
اندیکاسیون عبارت است از درمان مبتالیان به کارسینوم 
 )Sorafenib(هپاتوسلوالر که قبال با داروی سورافنیب
تحت درمان قرار گرفته اند. این اولین دارویی است که 
پس از گذشت در حدود یک دهه از سوی سازمان غذا و 
داروی آمریکا برای بدخیمی کبد تاییدیه دریافت کرده است. 
ریچارد پازدور، سرپرست اداره محصوالت هماتولوژی 
و انکولوژی مرکز تحقیق و ارزیابی دارویی سازمان غذا 
و داروی آمریکا می گوید: »گزینه های درمانی در مبتالیان 
بار است که  اولین  این  به بدخیمی کبدی محدودند. 
سازمان غذا و داروی آمریکا گزینه ای را برای آن گروه 
از بیماران که دیگر به درمان اولیه پاسخ نمی دهند، مورد 

تایید قرار داده است.«
طبق آمارهای اعالم شده از سوی انستیتو ملی سرطان 
آمریکا، در حدود 40هزار نفر تا پایان سال 2017 میالدی 
با تشخیص بدخیمی کبد روبرو خواهند شد و تا پایان 
این سال 28 هزار نفر به دلیل این بیماری جان خود را از 
دست می دهند. کارسینوم هپاتوسلوالر، شایع ترین نوع 
بدخیمی کبدی است. استیوارگا، یک مهارکننده کیناز است 
که با بلوک چند آنزیم تحریک کننده رشد بدخیمی)نظیر 
آنزیم های دخیل در مسیر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی( 
بدخیمی  درمان  برای  استیوارگا  همچنین،  می کند.  اثر 
کولورکتال و نیز تومورهای استرومال گوارشی که به 

درمان های قبلی پاسخی نداده اند تاییدیه دارد. 
کارسینوم  درمان  در  استیوارگا،  ایمنی  و  اثربخشی 
هپاتوسلوالر، در یک مطالعه بالینی تصادفی با شرکت 573 
بیمار که تومورهای آنان پس از دریافت سورافنیب مجددا 
عود کرده بود بررسی شد. این مطالعه، طول مدت زمانی 
که بیمار پس از دریافت درمان زنده می ماند)شانس بقای 
کلی(، طول مدت زمانی که تومور پس از دریافت درمان 

عود نکرده است)شانس بقای بدون پیشرفت بیماری( 
و درصد بیمارانی که پس از دریافت درمان تومور آنها 
به عنوان اهداف خود  یا نسبی فروکش کرد را  کامل 
بررسی کرد. متوسط شانس بقای بیماران دریافت کننده 
استیوارگا، 10.6 ماه و در گروه دریافت کننده دارونما، 
7.8 ماه بود. شانس بقای بدون عود بیماری در گروه 
استیوارگا، 3.1 ماه و در گروه دارونما، 1.5 ماه محاسبه شد. 
در مجموع، میزان پاسخ دهی درمانی در دریافت کنندگان 
استیوارگا، 11درصد و در گروه دارونما، فقط 4 درصد 
بود. شایع ترین عوارض گزارش شده به دنبال مصرف 
استیوارگا در این مطالعه عبارت بودند از درد)گوارشی و 
شکمی(، واکنش های شدید در ناحیه دست و پا، ضعف 
و بی حالی، اسهال، کاهش اشتها، هایپرتنشن، عفونت، 

التهاب الیه های  دیس فونیا، هایپربیلی روبینمی، تب، 
و  پوستی  بثورات  وزن،  کاهش  مخاطی)موکوزیت(، 
بروز  خطر  با  استیوارگا  مصرف  مطالعات،  در  تهوع. 
مشکالت متعددی نظیر آسیب کبدی)هپاتوتوکسیسیتی(، 
شدن  سوراخ  شدید،  خونریزی  کشنده،  عفونت های 
لوکوانسفالوپاتی  پوستی،  مسمومیت  روده ها،  یا  معده 
مرتبط  زخم  ترمیم  در  مشکل  و  خلفی  برگشت پذیر 
دانسته شده است. مصرف این دارو طی دوران شیردهی 
یا بارداری ممنوع است. بنابراین، به هر دو گروه زنان 
و مردان تحت درمان با استیوارگا توصیه می شود که تا 
پایان درمان با این دارو از روش های موثر پیشگیری از 

بارداری استفاده کنند. 
PRNewswire:منبع

 تایید اندیکاسیون جدید برای   رگورافینیب

به گزارش سازمان جهانی بهداشت )WHO( ، نخستین 
واکسن ماالریای جهان با شروع سال 2018 میالدی روی 
نوزادان و کودکان 3 کشور غنا، کنیا و ماالوی آزمایش خواهد 
 )Mosquirix(موسکیویریکس نام  با  واکسن  این  شد. 
توسط شرکت جی اس کی )gsk(تولید شده و جان ده ها 

هزار انسان را نجات خواهد داد. 
به  باید در چهار مرحله  این واکسن  به گفته محققان 
افراد داده شود. ابتدا برای 3 ماه متوالی و ماهی یک بار 
و 18 ماه بعد مرحله چهارم واکسن را دریافت می کنند. 
این واکسن طی مطالعات بالینی بررسی و تولید شده اما 

کارشناسان مطمئن نیستند که بتوان از آن در شرایط واقعی 
که دسترسی به خدمات بهداشتی محدود است، استفاده کرد. 
به همین دلیل کارشناسان سازمان جهانی بهداشت تصمیم 
گرفته اند تا استفاده از این واکسن به صورت آزمایشی در 
سه کشور انجام و بررسی شود که آیا شرایط برای اجرایی 
شدن کامل برنامه واکسیناسیون ماالریا وجود دارد یا خیر.
آفریقای  منطقه   رئیس  موئتی«  »ماتشیدیسو  دکتر 
سازمان جهانی بهداشت می گوید: »تولید واکسن ماالریا 
جمع آوری  اطالعات  همچنین  است.  شگفت آوری  خبر 
شده در برنامه آزمایشی کمک می کند تا در مورد استفاده 
گسترده تر از این واکسن تصمیم گیری شود. عالوه بر این، 
وجود واکسن در کنار دیگر روش های مقابله کننده با ماالریا 

می تواند به نجات جان ده ها هزار نفر در آفریقا 
کمک کند.«

حدود  در  ساالنه  ماالریا  رویترز،  گزارش  به 
430 هزار نفر را عمدتا در مناطق جنوب صحرای 
آفریقا از بین می برد که از میان آنها بیشترین تعداد 
قربانیان به نوزادان و کودکان خردسال اختصاص 
دارد. الزم به ذکر است که از سال 2000 میالدی تا 
2015، یعنی طی 15 سال، میزان مرگ و میر ناشی 
از این بیماری تا 62درصد کاهش داشته است. 

منبع:خبرگزاری رویترز

ورود به بازار واکسن ماالریا 

 FDA تایـید کـرد 

نخستین دارو برای درمان بیماری باتن

 Silvergate(سیلورگیت داروسازی 
شرکت  یک   ،)Pharmaceuticals
پیشرو در زمینه بازاریابی، تولید و ورود 
به بازار دارو برای گروه سنی خردساالن، 
در روزهای اخیر اعالم کرده که سازمان 
و  آماده  محلول  آمریکا  داروی  و  غذا 
خوراکی متوترکسات این شرکت با نام 
تجاری اگزاتمپ)Xatmep( را به عنوان 
اولین و تنها محلول خوراکی متوترکسات 
مورد تایید پذیرفته است. اگزاتمپ، برای 
درمان لوسمی لنفوسیتیک حاد و آرتریت 
در  جوانان  آرتیکوالر  پلی  ایدیوپاتیک 
بیماران خردسال تجویز می شود. فرانک 
سگراو، مدیرعامل داروسازی سیلورپات 
جالبی  محصول  »اگزاتمپ،  می گوید: 
است که تاییدیه سازمان غذا و داروی 
آمریکا را کسب کرده است. این محلول 
خوراکی آماده مصرف متوترکسات برای 
کودکان، نیازی به سوزن زدن، خرد کردن 
قرص یا آماده سازی محلول ندارد.  شرکت 
ما تمام تالش خود را انجام می دهد تا 
مصرف  آماده  و  موثر  ایمن،  داروهایی 
برای گروه کودکان تولید و وارد بازار 

مصرف می کند.«
 2/5 خوراکی  محلول  اگزاتمپ، 
که  است  میلی لیتر  هر  در  میلی گرم 
نیازی به آماده سازی قبل از مصرف ندارد.  
همچنین، این شکل دارویی را می توان 
تا 60 روز در دمای اتاق نگهداری کرد. 
اگزاتمپ یک مهارکننده متابولیک آنالوگ 
بیماران  درمان  برای  که  است  فوالت 
خردسال مبتال به  آرتریت ایدیوپاتیک 
پاسخ دهی  که  جوانان  آرتیکوالر  پلی 
درمانی ناکافی یا عدم تحمل دارویی به 
ضددردهای  جمله  از  اول  خط  درمان 
غیراستروئیدی داشته اند، تجویز می شود. 
به عالوه،  درمان خردساالن دچار لوسمی 
لنفوسیتیک حاد به عنوان بخشی از رژیم 
ترکیبی شیمی درمانی برای این دارو مطرح 

است.
PRNewswire:منبع

ورود به بازار اولین 

متوترکسات خوراکی 

برای کودکان 

تـازههـا

 تجویز هوشبرها در گروه های خاص

در سال میالدی گذشته، سازمان غذا و داروی آمریکا تغییراتی را در 
برگه اطالعات دارویی مربوط به تجویز داروهای هوشبری عمومی 
در کودکان زیر 3 سال اعمال کرده بود. این تغییرات شامل هشدار 
در موارد مواجهه طوالنی مدت با این داروها یا طی چندین جراحی 
متوالی بود که ممکن است اثرات منفی روی تکامل سیستم عصبی 
مرکزی کودکان زیر 3 سال داشته باشد. افزودن اطالعات تکمیلی بر 
پایه مطالعات انجام شده روی این خانواده دارویی در گروه حیوانات 
برای تجویز در دوران بارداری و کودکی بود و طی آنها مشخص شد 
که مواجهه با هوشبرهای عمومی و داروهای خواب آور برای مدت 
بیش از 3 ساعت می تواند موجب از بین رفتن گسترده سلول های 
عصبی در حال تکامل در مغز می شود. همچنین، مطالعات در حیوانات 
جوان تر نشان داده که این تغییرات موجب عوارض طوالنی مدت 
منفی روی مهارت های رفتاری و قدرت یادگیری حیوانات می شود. 
تجویز داروهای هوشبری عمومی در مورد بسیاری از بیماران، از جمله 
کودکان و زنان باردار که نیازمند جراحی یا سایر پروسه های دردآور 
پزشکی هستند ضروری هستند. در آمریکا، جراحی ها در خالل سه 
ماهه سوم بارداری که نیازمند بیهوشی عمومی هستند، فقط در موارد 
ضروری و در صورتی که کمتر از 3 ساعت طول می کشند مجاز هستند. 
اما اخیرا سازمان غذا و داروی آمریکا توصیه کرده که در این شرایط، 
زنان باردار جان خود یا فرزندشان را با به تاخیر انداختن جراحی یا 
پروسه پزشکی اورژانس به خطر نیاندازند. به طور مشابه، جراحی یا 
پروسه های پزشکی در کودکان زیر 3 سال نیز در صورت ضرورت 

نباید به تاخیر افتند.
FDAمنبع:سایت رسمی

رشوه دهی شرکت دارویی نوارتیس
پیش بینی  خبر  انتشار  از  بیشتر  روزی  چند  هنوز  که  شرایطی  در 
افزایش روند رشد فروش محصوالت شرکت نوارتیس در 3 ماهه 
دلیل  به  شرکت  این  است،  نگذشته  جاری  میالدی  سال  نخست 
پیشنهاد رشوه به پزشکان کره جنوبی برای تجویز بیشتر داروهای 
خود، به پرداخت 48/8 میلیون دالر محکوم می شود. چندی پیش، 
این  نوارتیس اطمینان داده بود که  جو جیمنز، مدیرعامل شرکت 
شرکت معتبر سوئیسی، در سال 2018 میالدی به روند رشد خود 
در گذشته باز خواهد گشت. تحلیل کنندگان بازار دارویی، انتظار 
اصلی فروش را از 3 داروی کوزنتیکس، اینترستو و کیسکالی این 
شرکت داشتند. به دنبال انتشار خبر جریمه شرکت نوارتیس، وزارت 
بهداشت و رفاه کره جنوبی به طور موقت پوشش بیمه ای 2 داروی 
شرکت نوراتیس را برای مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآورده و 
جریمه ای را هم به 15 برند دارویی دیگر اختصاص داد. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، قبال هم وزارت نظارت بر غذا و داروی کره 
جنوبی به طور موقت فروش برخی از داروهای نوارتیس را در این 

کشور ممنوع کرده بود.
منبع:خبرگزاری رویترز

گزارشمورد
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 مهرداد منصوری 
ارتوپد

مفصل مصنوعی وسیله ای است که جایگزین مفصل طبیعی که 
خراب شده می شود تا بتواند مشکالت ناشی از خرابی مفصل را 
که مهم ترین آنها درد است حل کند. خراب شدن مفاصل به علل 
مختلفی ایجاد می شود ولی مهم ترین آنها ساییدگی )آرتروز( و 
بیماری های روماتیسمی هستند. در این بیماری ها غضروف مفصل 
از بین رفته و دو استخوان تشکیل دهنده مفصل دیگر نمی توانند به 
راحتی در کنار هم حرکت کنند. نتیجه این وضعیت خشکی مفصل 
و محدودیت در حرکات مفصل است ولی مهم ترین مشکلی که 

یک مفصل خراب برای بیمار ایجاد می کند درد است.
در ابتدا می توان این درد را با استفاده از داروهای ضدالتهاب 
کاهش داد ولی با پیشرفت بیماری و خراب تر شدن مفصل، درد 
به مسکن پاسخ کافی نمی دهد. در این وضعیت می توان برای از 
بین بردن درد بیمار از جایگزینی مفصل خراب شده با یک مفصل 

مصنوعی استفاده کرد.
مفصل مصنوعی از قسمت های مختلفی درست شده است:

سطوحی از مفصل مصنوعی که باید روی هم حرکت کرده 
بودن  این صیقلی  باشند.  و صیقلی  بسیار صاف  باید  بلغزند  و 
نه تنها موجب حرکت بهتر مفصل می شود بلکه موجب می شود 
تا سایش کمتری بین سطوح ایجاد شود. حرکت مکرر سطوح 
مفصل مصنوعی در طی سالیان می تواند موجب شود تا ذرات 
بسیار ریزی از روی آن کنده شده و سطح آنها به تدریج ساییده 
برود. هرچه سطوح مفصل مصنوعی صاف تر و  بین  از  شده و 
آنها کمتر شده و عمر مفصل مصنوعی  باشند سایش  صیقلی تر 
بیشتر می شود. از طرف دیگر این سطوح باید در مقابل سایش 

بسیار مقاوم باشند.
امروزه سطوح متحرک مفاصل مصنوعی را از فلز، پالستیک و 
سرامیک می سازند. سطوح فلزی که باید روی هم حرکت کنند 
معموال جنس آلیاژ کروم کبالت دارند. سطوح سرامیکی در مقابل 
سایش بسیار مقاوم بود و معموال از جنس اکسید آلومینیوم هستند. 
سطوح پالستیکی معموال از جنس نوعی پلی اتیلن بسیار محکم و 

مقاوم به سایش ساخته می شوند.
معموال از دو سطحی که روی هم حرکت می کنند، یکی را از 
جنس فلز و دیگری را از پلی اتیلن انتخاب می کنند. در سال های 
اخیر استفاده از سطوح دیگر که مقاومت بیشتری در مقابل سایش 
دارند استفاده بیشتری می شود. حرکت سرامیک روی پلی اتیلن، 
سرامیک روی سرامیک یا فلز بر روی فلز موجب سایش کمتری 
شده و طول عمر مفصل مصنوعی را بیشتر می کند. البته استفاده 
از هر کدام از این سطوح مزایا و معایب مخصوص به خود را 
دارد. پزشک معالج بر اساس شرایط بیمار بهترین گزینه را برای 

بیمار انتخاب می کند.
ماجوالر  اصطالح  به  و  تکه  چند  معموال  مصنوعی  مفاصل 
Madular هستند. به این معنی که از چند قسمت ساخته شده 
و پزشک آنها را در اطاق عمل سر هم و مونتاژ می کند. به طور مثال 
یک مفصل مصنوعی ران می تواند از اجزاء زیر تشکیل شده باشد:

 پایه فلزی که درون کانال استخوان ران می رود
سر فلزی یا سرامیکی

کاسه فلزی که درون حفره استابولوم جای می گیرد
کاسه پلی اتیلنی یا سرامیکی که درون کاسه فلزی قرار می گیرد.
هر کدام از این اجزاء بصورت جداگانه در حین عمل برای بیمار 
اندازه گیری شده و سپس به هم متصل شده و در جای مناسب 

خود به استخوان بیمار متصل می شوند.

اجزای یک مفصل مصنوعی

بــدانیـم
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پانکراس )لوزالمعده( ترشح  از  انسولین  هورمون 
شده و به جذب قند توسط بدن و حفظ قند خون در 
محدوده طبیعی کمک می کند. بسیاری از سلول های 
بدن مانند عضالت و بافت چربی به تنهایی قادر به 
جذب گلوکز نیستند. انسولین به جذب گلوکز توسط 
این سلول ها کمک می کند. در مقاومت به انسولین 
حساسیت سلول ها نسبت به انسولین کاهش یافته و 
جذب قند مختل می شود. بنابراین به منظور حفظ قند 
خون در محدوده طبیعی، بدن باید انسولین بیشتری 
تولید کند. با گذشت زمان مقاومت به انسولین سبب 
افزایش قند خون و آسیب سلول ها می شود. افراد 
مبتال به مقاومت به انسولین در معرض خطر ابتال به 

پیش دیابت و سپس دیابت نوع 2 قرار دارند.

رژیم غذایی و مقاومت به انسولین
رژیم غذایی مدیترانه ای که سرشار از مواد غذایی 
گیاهی و روغن زیتون به عنوان منبع اصلی چربی 
انسولین نقش دارد.  به  بهبود حساسیت  است در 
در این رژیم ماهی، ماکیان و لبنیات در حد اعتدال 
مصرف می شوند. مصرف گوشت قرمز نیز به مقدار 
بسیار کم توصیه می شود. مصرف مواد غذایی با نمایه 
گالیسمی )GI( پایین به منظور مقابله با مقاومت به 
انسولین توصیه می شود. غذاهای با GI پایین مانند 
غذاهای حاوی فیبر و سبوس به آرامی هضم شده و 
قند خون را به مقدار زیاد افزایش نمی دهند. مواد 
غذایی حاوی کربوهیدرات با GI باال قند خون را 
به سرعت افزایش می دهند. بنابراین پانکراس باید 
افراد  تولید کند. توصیه می شود  بیشتری  انسولین 
مبتال به مقاومت به انسولین از منابع غذایی حاوی 
منیزیم، کلسیم، پتاسیم و فیبر مانند میوه ها، سبزیجات 
و لبنیات کم چرب که در تنظیم قند خون نقش دارند، 

استفاده کنند.
مواد غذایی که به بهبود حساسیت به انسولین 

کمک می کنند، عبارتند از:
 سبزیجات غیرنشاسته ای مانند بروکلی و فلفل 

دلمه ای
غذاهای پرفیبر مانند حبوبات و غالت سبوس دار

غذاهای 
از  غنی 

مانند  پروتئین 
گوشت  بدون ماهی، 

چربی و آجیل ها
غذاهای غنی از امگا 3 مانند سالمون

غذاهای غنی از آنتی اکسیدان مانند انواع توت
آب، به خصوص زمانی که جایگزین مصرف 

نوشیدنی های شیرین می شود.

برخی مواد غذایی قند خون را بیشتر 
افزایش می دهند

این  قند خون مصرف  منظور حفظ سطوح  به 
نوع مواد غذایی باید محدود شود یا از مصرف آنها 

خودداری شود. این مواد غذایی عبارتند از:

نوشیدنی های شیرین شامل نوشابه 
و آبمیوه ها

الکل
غالت تصفیه شده مانند نان های سفید

سبزیجات نشاسته ای مانند سیب زمینی، ذرت و 
کدو تنبل

فست فود و مواد غذایی فرآوری شده
شیرینی، کیک و بستنی

غذاهای سرخ شده
مانند  اشباع  از چربی های  مواد غذایی سرشار 

شکالت و کره.

چاقی و مقاومت به انسولین
چاقی احتمال ابتال به مقاومت به انسولین را افزایش 
می دهد. افراد دارای مقادیر زیاد چربی در نواحی مرکزی 

و  به بدن  ابتال  خطر  معرض  در  بیشتر  شکم 
مقاومت به انسولین قرار دارند. چربی تجمع یافته در بدن 
هورمون ها و سایر موادی را ترشح می کند که با انسولین 
تداخل ایجاد می کنند. همچنین وجود چربی اضافی در 
اطراف شکم و کمر با بروز التهاب مزمن در ارتباط است. 

التهاب به مقاومت به انسولین منجر می شود.

ورزش و مقاومت به انسولین
عدم فعالیت بدنی کافی بر عملکرد انسولین به 
منظور تنظیم قند خون اثر می گذارد. فعالیت بدنی در 
حفظ ثبات قند خون نقش اساسی دارد. انجام فعالیت 
بدنی سبک بعد از صرف وعده غذایی سبب می شود 
عضالت از قند خون استفاده کنند. درنتیجه سطوح 

قند خون کاهش می یابد.
 گردآوری: نیلوفر شایسته

با رژیم غذایی و
 ورزش

بدون شک شنیده اید که فعالیت ورزشی می تواند میزان کلسترول 
خون را در حد طبیعی نگه دارد. اما چه نوع فعالیت ورزشی؟ در چه 
مدت زمانی؟ چقدر؟ و این که فعالیت ورزشی تا چه حد می تواند 
موجب کاهش کلسترول شود. مدارک موجود در زمینه اثر فعالیت 
ورزشی بر میزان کلسترول خون نشان می دهد که فعالیت ورزشی 

می تواند موجب کاهش چشمگیر کلسترول خون شود.
فعالیت ورزشی منظم به دو طریق می تواند بر میزان کلسترول 

اثر داشته باشد:
فعالیت ورزشی می تواند مقادیر تری گلیسیرید را کاهش دهد، 
مقادیر باالی این نوع چربی با 
و  قلبی  بیماری های 
عروقی در ارتباط است.

به عالوه، فعالیت 
موجب  ورزشی 
مقادیر  افزایش 

»کلسترول خوب خون« یعنی HDL می شود.
مطالعات نشان می دهند که فعالیت ورزشی منظم می تواند 
مقادیر تری گلیسیرید را در حدود 30 تا 40 درصد کاهش 
دهد و عالوه بر این موجب بهبود مقادیر کلسترول خوب 
به اندازه 5 تا 8 میلی گرم در دسی  لیتر نیز شود. الزم به ذکر 
است که کاهش مقادیر LDL خون یعنی همان »کلسترول 
بد« در اثر فعالیت ورزشی تنها در صورتی حاصل می شود 
که کاهش چشمگیری در وزن بدن ایجاد شود. کاهش مقادیر 
برای سالمت  هردو-   -HDL افزایش  و  تری گلیسیرید 
قلب از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. اما سؤال اساسی 
اینجاست که کدام نوع فعالیت ورزشی برای رسیدن به این 

هدف مؤثر است؟
مدت زمان اجرای فعالیت ورزشی و نظم آن، 
بیش از نوع فعالیت ورزشی بر کاهش میزان 
کلسترول خون اثر دارد. عقیده بر این 
است که فقط فعالیت های ورزشی 
هوازی و استقامتی می توانند 
مقادیر  بهبود  موجب 
کلسترول خون شوند. 
شده  انجام  مطالعات 
در زمینه فعالیت ورزشی 
این  که  دادند  نشان  مقاومتی 
نوع از فعالیت های ورزشی نیز تأثیر قابل 
توجهی بر کاهش میزان کلسترول خون 
دارند. بسیاری از محققین علوم ورزشی 
برای حصول فواید بیشتر ترکیب سه شکل 

از فعالیت ورزشی را توصیه می کنند.
  فعالیت ورزشی هوازی برای افزایش 

ضربان قلب
برای  قدرتی  ورزشی  تمرینات 

عضله سازی
فعالیت های ورزشی انعطاف پذیری برای حفظ قابلیت 

خم شدن.
شما برای حفظ سالمت خود نیاز دارید که تمرینات استقامتی، 
قدرتی و انعطاف پذیری را به صورت ترکیبی انجام دهید. به طور 
کلی، همه انواع فعالیت های ورزشی در حفظ سالمت قلب و 
عروق مؤثرند. عوامل نوع، شدت، مدت و نظم )تناوب( فعالیت 
ورزشی چهارچوب مهمی را می سازنند. در واقع می توان گفت 
که این اجزا در کنار هم جزو ارکان اصلی فعالیت ورزشی به شمار 
می روند. در زمینه کاهش مقادیر کلسترول خون، اثر مدت زمان 
و نظم )تناوب( فعالیت ورزشی بیشتر از نوع و شدت آن است. 
در حالی که شدت فعالیت ورزشی یک عامل مؤثر در حفظ 
سالمت قلب و عروق است.این موضوع به ویژه در سن میانسالی 
و سالمندی اهمیت دارد، به دلیل این که افراد معموالً در این سنین 
بیشتر در معرض آسیب و صدمه قرار می گیرند. بنابراین، به آنها 
توصیه می شود که ترجیحاً با شدت و در مدت زمان متوسط 

ورزش کنند.
شما می توانید روزی 30 دقیقه و 5 روز در هفته ورزش کنید. هر 
چقدر بیشتر ورزش کنید، بیشتر از فواید فعالیت ورزشی بهره مند 
خواهید شد. برخی از افراد عقیده دارند که برای کسب فواید بیشتر 
از فعالیت ورزشی باید عرق کنند، الزم به ذکر است که افراد در 
شروع فرآیند تعریق با یکدیگر متفاوت هستند، برخی زود عرق 
می کنند و برخی از افراد دیرتر. بنابراین برخالف تصور میزان 
تعریق، تأثیر زیادی بر بهره مندی افراد از فعالیت ورزشی ندارد. در 
واقع، ممکن است آن چنان که انتظار دارید عرق نکنید ولی مقادیر 
کلسترول تان کاهش چشمگیری داشته باشد. با ورزش شما نه تنها 
می توانید کلسترول خون تان را کاهش دهید بلکه از فواید دیگر آن 
از قبیل، کاهش فشارخون، بهبود بیماری قلبی، دیابت و سایر فواید 

آن نیز بهرمند خواهید شد.
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اکسیـری بـه نـام فعـالیت ورزشـی 

بسیاری از مردم 60 ساعت در هفته کار می کنند. آنها کم می خوابند و دوست 
دارند در همه فعالیت های اجتماعی شرکت کنند. اما این افراد بیشتر اوقات 

فراموش می کنند که مراقب سالمت خود باشند.
اگر شما هم فکر می کنید جزو افرادی هستید که همیشه خسته اید، مریض 
می شوید و کم حوصله و زودجوش هستید، بدانید که هر وقت 6 عالئم زیر 

را در خود مشاهده کردید وقتش رسیده که ترمز اضطراری بکشید.
1 مرتب مریض می شوید

اگر شما مرتب سرما می خورید یا سردرد دارید مشخص است که سیستم 
ایمنی بدن شما ضعیف شده است. بدانید که بی درنگ به استراحت نیاز دارید.

2 همیشه خسته اید

اگر شما احساس خستگی می کنید باید به اندازه کافی بخوابید، در غیر این 
صورت نه تنها خسته می شوید، بلکه این خطر می تواند شما را دچار بیماری های 

افسردگی و دیابت بکند.
رفتید، 3 به ندرت به دکتر مراجعه می کنید پزشک  پیش  زمان  چه  بار  آخرین  برای  که  نیست  یادتان  اصال  اگر 

بدانید که مراجعه و رفتن به پیش دندانپزشک، پزشک زنان یا پزشک عمومی 
مهم هستند تا شما بتوانید از سالمت خودتان اطالعی داشته باشید و مدام 

آن را کنترل بکنید.
4 به قهوه و سیگار عادت دارید

بسیاری ازمردم روزشان را اصال بدون قهوه، سیگار و آبجو نمی توانند بگذارانند. 

اگر این عادت بر توانایی شما تاثیر بدی گذاشته باشد هر چه سریع تر باید یک 
راه حل برای ترک این عادت ها پیدا کنید.

طبیعی است که خانواده، همسر و دوستان، مهم و از نزدیک ترین کسان ما 5 همیشه دیگران اولویت دارند
هستند. اما اگر کسی مرتب با مشکالت و بدبختی های دیگران مشغول باشد این 
خطر هست که از مشکالت خود غفلت کند. توصیه می شود که به خواسته ها 

و نیازهای خودتان توجه کنید.
اگر برای هر چیز کوچکی ناراحت می شوید و از کوره در می روید، بدانید 6 زودجوش می آورید

که مریض خواهید شد. عصبانیت و خشم زیادی می تواند سبب بروز فشار 
خون، افسردگی و حتی ناراحتی های قلبی شود.
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اگر شما این ۶ نشانه هشداردهنده را دارید، پس...

چگونه بر مقاومت به انسولین غلبه کنیم؟

از  که  است  سالی  چند  محققین 
یا  مغز  مغناطیسی  تحریک   روش 
 deep Transcranial Magnetic Stimulation
برای کاهش پرخوری استفاده می کنند. 
این  تاثیر  که  شده اند  متوجه  حاال  آنها 
روش درمانی با واسطه تغییر در ترکیب 

باکتری های روده است. 
در سال های اخیر از تحریک عمیق 
مغناطیسی مغز برای بسیاری از درمان ها 
مانند تقویت حافظه و درمان میگرن و 

افسردگی استفاده شده است.
محققین ایتالیایی می گویند تغییر در نوع 
جمعیت باکتریایی روده موجب ارسال 
نتیجه  به مغز می شود که  سیگنال هایی 
آن تغییر در اشتها است و با تغییر این 
باکتری ها از طریق تحریک مغناطیسی مغز 
می تواند به طور غیرمستقیم اشتها را تغییر 
داد. آنها در بررسی های خود نشان دادند 
که این روش می تواند سه درصد از وزن 
و چهار درصد از حجم چربی بدن را 
کاهش دهد. بررسی های آنها همچنین 
نشان داد که تحریک مغناطیسی عمیق 
مغز موجب افزایش باکتری های مفیدتر در 
روده می شود که خواص ضدالتهابی دارند.

اخیر  سال های  در  مغز  روده  محور 
تحت بررسی های وسیعی توسط محققین 
قرار گرفته و مشخص شده که فعالیت 
مغزی ارتباط نزدیکی با جمعیت باکتریایی 

روده دارد. 
نتایج این تحقیق در گردهمایی ساالنه 
انجمن غدد ENDO 2017 ارائه شده 

است.
Medscape :منبع

پدری کنید تا 
عمر طوالنی تری

داشته باشید

تـازه هـا



سپید: بیماری های نادیده گرفته شده گرمسیری 
)NTDs( آن چنانکه سازمان جهانی بهداشت 

می گوید دیگر نادیده  گرفته شده نیستند. 
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت 
پیشرفت های بی سابقه در طول دهه گذشته 
بیماری هایی مانند تریپانوسومیاسیس آفریقایی 
و فیالریاسیس لنفاوی را به زانو درآورده است. 
مارگرت چن، مدیرکل این سازمان هم می گوید 
که پیکار برای شکست دادن NTDها یکی از 
کارآمدترین همکاری های جهانی در بهداشت 
 NTD عمومی نوین بوده است؛ بنابراین اگر
ها دیگر نادیده گرفته شده نیستند، بیماری های 

نادیده  گرفته شده امروز کدام هستند؟ 
یک پاسخ باید بیماری های غیر واگیردار 
)NCDs( باشد و نادیده  گرفته ترین در میان 
این گروه بیماری های نادیده  گرفته شده بیماری 

مزمن کلیوی )CKD( است.
بیماری های  گسترده  شدن  گرفته  نادیده 
اجالس  در  بحث ها  کانون  در  کلیوی 
سیاست های کلیوی قرار داشت که در جریان 
مکزیکوسیتی  در  نفرولوژی  جهانی  کنگره 
برگزار شد. بر اساس گزارش منتشرشده در 
این اجالس ۶۲ درصد بار جهانی بیماری ها 
اکنون در جهان مربوط به NCDها است. کارزار 
جهانی بر ضد بیماری های غیر واگیر که زمانی 
بسیار نیرومند و پرانرژی بود، از هنگامی که 

قطعنامه  سال ۲۰۱۱  در  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
را صادر کرد،  ها   NCD کنترل  پیشگیری و  سیاسی 
عمدتا به حال رکود درآمدهاست. مرگ های ناشی از 
بیماری های مزمن کلیوی در طول ۲۵ سال گذشته دو 

برابر شده است.

اطلس جهانی سالمت کلیه
دست  از  معنای  به   )CKD( کلیه  مزمن  بیماری 
رفتن تدریجی توانایی های کلیه برای انجام کارکردهای 
حیاتی اش یعنی دفع مواد زائد و زیادی آب و کنترل 
تعادل اسیدیته خون است. بیماری مزمن کلیه می تواند 
ناشی از فشارخون باال، چاقی، سیگار کشیدن و سایر 
عوامل خطرساز باشد. از هر سه نفر در جمعیت عمومی 
 CKD یک نفر در معرض افزایش خطر دچار شدن به

هستند و گرچه تخمین زده می شود که ۱۰ درصد از 
جمعیت جهان CKD داشته باشند، از ۱۰ نفر این افراد 

۹ نفرشان از بیماری شان بی خبر هستند.
اطلس جهانی سالمت کلیه که به وسیله جامعه بین المللی 
نفرولوژی و کارشناسان بهداشت کلیه و در اجالس هفته 
پیش و ژورنال انجمن پزشکی آمریکا )JAMA( منتشر 
از  مراقبت  در  عمده ای  کمبودهای  وجود  بیانگر  شد، 
بیماری های کلیوی و پیشگیری از آن ها هم در کشورهای 
پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه است. در میان 
کشورهای با درآمد باال، عربستان سعودی و بلژیک بیشترین 
میزان تخمینی شیوع CKD را داشتند )۲۴ درصد( و در 
رده های بعدی لهستان )۱۸ درصد(، آلمان )۱۷ درصد( و 
بریتانیا و سنگاپور )۱۶ درصد( قرار داشتند. نروژ و هلند 

کمتر میزان تخمینی این بیماری را داشتند )۵ درصد(.

در سطح جهان شیوع تخمینی CKD از ۷ درصد 
در آسیای جنوبی و ۸ درصد در آفریقا تا ۱۱ درصد 
در آمریکای شمالی و ۱۲ درصد در اروپا، خاورمیانه، 

آسیای شرقی و آمریکای التین متفاوت بود.
این اطلس نشان می دهد باوجوداینکه از هر ۱۰ نفر 
یک نفر به بیماری مزمن کلیوی دچار هستند، بسیاری 
از کشورها بهداشت کلیه را در اولویت قرار نمی دهند.
پروفسور دیوید جانسون، استاد پزشکی و بهداشت 
جمعیت در دانشگاه کوئینزلند در بریسبین استرالیا که 
سرپرستی تهیه این اطلس را به عهده داشته است، می گوید 

تا نیمی از موارد CKD با دیابت ارتباط دارد.
او می گوید: »ناآگاهی گسترده ای درباره CKD هم 
در میان بیماران و هم پزشکان خانواده وجود دارد و 
فقدان عالئم در مراحل اولیه این بیماری باعث می شود 

در زمان بروز عالئم مقدار زیادی از کارکرد 
کلیه ازدست رفته باشد. برای همین است که ما 
توصیه می کنیم هرکسی عوامل خطرساز برای 
این بیماری ها را دارد، از پزشک خانواده اش 
بخواهد کلیه او را چک کند. یک آزمایش ساده 
خون و ادرار و اندازه گیری فشارخون برای 

این چک اپ کافی خواهد بود.«

عوارض بیماری مزمن کلیوی
در صورت CKD درمان نشده باقی بماند، 
یک عامل عمده خطرساز برای نارسایی کلیه 
و متعاقبا بیماری قلبی- عروق و مرگ است 
و حتی بیمارانی که زنده می مانند به بیماری 
کلیوی در مرحله انتهایی دچار می شوند که در 
کشورهای ثروتمندتر به معنای دیالیز یا پیوند 
به  کلیه است و در کشورهای که دسترسی 
مراقبت های بهداشتی مشکل است، به معنای 

مرگ زودرس است. 
تخمین زده می شود که هر سال یک میلیون 
نفر در سراسر جهان به علت نارسایی درمان نشده 
کلیه می میرند. به عالوه افراد دچار CKD پیش 
از آنکه به مرحله دیالیز یا پیوند کلیه برسند، با 
احتمال تا ۲۰ برابر بیشتر ممکن به علل دیگر 
)عمدتا بیماری های قلبی- عروقی مانند حمله 

قلبی و سکته مغزی( بمیرند.
تشخیص CKD به معنای آن نیست که شما 
حتما به دیالیز پیوند کلیه نیاز خواهید داشت، اما نشانه 
آن است که شما در معرض خطر بسیاری از مشکالت 
بهداشتی هستید، ازجمله بیماری قلبی، سکته مغزی و 
عفونت ها. افرادی که در مراحل ابتدایی تر CKD قرار 
دارند را می توان با داروهای پایین آورنده فشارخون، 
رژیم غذایی و سبک زندگی درمان کرد و کیفیت خوب 

زندگی را حفظ کرد. 
کارشناسان می گویند ضروری است که همه کشورها 
میزان های تشخیص و درمان زودرس این بیماری را 
باال ببرند. هزینه های درمان بیماری کلیوی در مراحل 
انتهایی بسیار زیاد است و اثرات مصیبت باری بر بیماران 

و خانواده هایشان می گذارد.
 ترجمه: علی نیکویی
MedicalXpress :منبع

تــازه ها

حدود ۱3 میلیون کودک و نوجوان آمریکایی چاق هستند و تحقیقات 
جدید نشان می دهد احتمال ابتال به دیابت نوع ۲ تا سن ۲۵ سالگی در 
کودکان چاق، چهار برابر بیشتر از کودکانی است که وزن سالم دارند.
بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵، ساالنه 3۶۰۰ مورد کودکان و نوجوان 

در ایاالت متحده به دیابت نوع ۲ مبتال شدند.
به گفته علي عباسي، پژوهشگر کینگز کالج لندن، با افزایش سریع 
سیوع چاقی و اضافه وزن، تعداد فزاینده ای از کودکان و نوجوانان در 
انگلستان از اوایل دهه ۱۹۹۰ مبتال به دیابت تشخیص داده شده اند.
محققان در این مطالعه، پرونده های 3۷۵ پزشک عمومی را بررسی 
کردند. این گروه وضعیت دیابت و شاخص توده بدنی )BMI( در 
حدود 3۷۰ هزار کودک ۲ تا ۱۵ ساله را مقایسه کردند. BMIمعیاری 

است که تناسب بین وزن و قد را مشخص می کند.
بین سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱3 ،۶۵۴ نفر از جوانان مبتال به دیابت 
نوع ۲ و ۱,3۱۹ نفر مبتال به دیابت نوع ۱ تشخیص داده شدند. نزدیک 
به نیمی از افراد مبتال به دیابت نوع ۲، چاق بودند. هیچ ارتباطی بین 

چاقی و نرخ ابتال به دیابت نوع یک وجود نداشت.
دیابت، بار سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند؛ زیرا بیماری شایعی 
با درمان پر هزینه است. برآوردها نشان می دهد یک نفر از هر ۱۱ 
بزرگسال یا حدود ۴۱۵ میلیون نفر در سراسر جهان مبتال به دیابت 
نوع ۲ هستند. با توجه به اینکه دیابت و چاقی از اوایل زندگی قابل 
پیشگیری هستند، این امیدواری وجود دارد که یافته های حاضر، 
افراد و سیاست گذاران را به سرمایه گذاری و شرکت در تالش های 

پیشگیری از دیابت ترغیب کند.
HealthDay :منبع

چـاقی و افزایـش خطـر ابتـال بـه 
بیماری مزمن کلیویدیـابـت نـوع 2 در کـودکـان

روزانمه

بیماری جدید نادیده گرفته شده »غیرگرمسیری«

وقتی که یک زن تصمیم به ترک سیگار 
در دوران بارداری خود می گیرد، احتماال 
آثار بالقوه آن را بر کودک خود در ذهن 
بریتانیا  در  مطالعه جدید  یک  اما  دارد. 
نشان می دهد که سیگار کشیدن در دوران 
بارداری حتی می تواند سالمت نوه های 
این افراد، به ویژه خطر ابتال به اوتیسم را 

تحت تاثیر قرار دهد.
دانشگاه  از  گولدینگ  ژان  گفته  به 
که  می دانیم  حاضر  حال  در  بریستول، 
دود  دربرابر  کودک  یک  از  حفاظت 
دخانیات، یکی از بهترین کار هایی است 
که یک زن می تواند برای سالمت کودک 
خود در زندگی انجام دهد. اکنون به این 
نتیجه رسیده ایم که نکشیدن سیگار در 

طول بارداری می تواند باعث شروع بهتر در روند زندگی 
نوه آینده آنها نیز بشود.

آلیسیا هاالدی، یکی از روسای بنیاد علوم اوتیسم معتقد 
است، زمانی که یک زن در حین بارداری سیگار می کشد، 
این موضوع می تواند بر تشکیل تخمک های جنین دختر 
در رحم مادر تاثیر بگذارد. این امر به نوبه خود ممکن 
است باعث افزایش احتمال ابتال به اوتیسم در کودکان 
اطالعات  محققان  جدید،  مطالعه  در  شود.  وی  دختر 
بیش از ۱۴۵۰۰ کودک متولد شده درانگلستان در طول 

دهه ۱۹۹۰ میالدی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

این مطالعه نشان داد احتمال ابتال به اوتیسم در کسانی 
که مادربزرگ مادری آنها در طول مدت بارداری سیگار 

می کشیده است؛ ۵3 درصد بیشتر است.
این یافته ها همچنین نشان داد دخترانی که مادربزرگ 
مادری آنها در طول مدت بارداری سیگار می کشیده است، 
با احتمال ۶۷ درصد بیشتر به صفات مرتبط با اوتیسم که 
شامل عالئمی مانند مهارت های ارتباطی اجتماعی ضعیف 

و رفتارهای تکراری مبتال می شوند.
قرار گرفتن در معرض دود سیگار در رحم مادر، می تواند 
بر تخمک های در حال رشد دختر تاثیر بگذارد و باعث 

تغییراتی شود که در نهایت ممکن است 
رشد و نمو کودکان وی را تحت تاثیر 
قرار دهد. با این حال، تحقیقات بیشتر 
برای تعیین تغییرات مولکولی ممکن و 
گروه ها  سایر  در  مشابه  ارتباط  بررسی 

مورد نیاز است.
دالیل زیادی مبنی بر عدم مصرف سیگار 
این مطالعه دالیل  افراد وجود دارد.  در 
در  که  زنانی  می کند:  فراهم  را  بیشتری 
دوران بارداری سیگار می کشند، نوه های 
دختری خود را در معرض افزایش خطر 
ابتال به اختالل طیف اوتیسم قرار می دهند.
اگرچه به نظر می رسد قرار گرفتن یک 
زن در معرض دود سیگار، با ابتال به اختالل 
طیف اوتیسم در نوادگانش طی دهه های 
بعدی ارتباط دارد. زنانی که سیگار می کشند و یا قبل تولد 
خود در معرض دود سیگار قرار گرفته اند خطر داشتن فرزند 

مبتال به طیف اختالل اوتیسم هنوز هم بسیار کم است.
از آنجایی که ارزیابی رفتارهای چندین نسل از فرزندان 
این زمینه در  نوبه خود مشکل است، تحقیقات در  به 

مدل های حیوانی انجام شده است.
اختالل طیف اوتیسم، یک نفر از هر ۶۸ کودک را در 
ایاالت متحده تحت تاثیر قرار داده است. احتمال ابتال به 

اوتیسم در پسران بسیار بیشتر از دختران است. 
HealthDay  :منبع

آیا سیگار کشیدن در دوران بارداری خطرابتال به اوتیسم را افزایش می دهد؟
هوش مصنوعی به جنگ 

بیمـاری سـل می رود

خبــر

مطالعه جدید نشان می دهد امکان استفاده 
از هوش مصنوعی برای تشخیص بیماری 
سل در کشورهای در حال توسعه وجود 
علت   ۱۰ بین  در  که  سل  بیماری  دارد. 
نخست مرگ و میر در جهان قرار دارد، از 
طریق اشعه X قابل تشخیص است. اما غالبا 
تخصص الزم برای معاینه و تشخیص این 
بیماری در مناطق دورافتاده دارای نرخ باالی 

بیماری ریوی وجود ندارد.
جفرسون  توماس  دانشگاه  محققان 
فیالدلفیا از ۱۰۰۷ فرد مبتال و غیرمبتال به 
بیماری سل برای آموزش مدل های هوش 
مصنوعی تشخیص بیماری سل از روی 

اشعه X استفاده کردند. 
تحقیقات نشان داد در ۹۶ درصد موارد 

تشخیص درست بود.
این شیوه می تواند راه حلی مقرون به 
صرفه برای تشخیص بیماری سل باشد. 

بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت، 
حدود ۱۰.۴ میلیون نفر در سال ۲۰۱۶ مبتال 
به سل شدند و ۱.۸ میلیون نفر جانشان را 

از دست دادند.
Gizmag :منبع

تــازه ها

یک مطالعه تازه نشان می دهد درمان زودهنگام آرتریت روماتوئید، 
ممکن است منجر به پیامدهای بهتری شود. محققان بریتانیایی دریافتند، 
بیمارانی که طی شش ماه از بروز عالئم اولیه این بیماری خودایمنی 
تحت درمان قرار گرفتند، در بلندمدت نتایج بهتری داشته و کمتر 
مبتال به مرگ زودرس شدند. این یافته ها برگرفته از بررسی ۶۰۰ بیمار 
دچار آرتریت روماتوئید بین سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۴ است. آن ها به 
مدت بیش از بیست سال پیگیری شدند. در طول چارچوب زمانی این 
مطالعه، محققان عالئم اصلی این بیماری مانند مفاصل متورم و حساس 
و نشانه های ناتوانی را ارزیابی کردند. همه مرگ ومیرها نیز ذکر شدند.
این گروه پی بردند بیمارانی که ظرف نیم سال بعد از ظهور نشانه های 
اولیه، درمان برای آرتریت روماتوئید را آغاز کردند، طی مدت ۲۰ 
سال دچار میزان بیشتری از ناتوانی نسبت به بیمارانی که نیاز به درمان 
نداشتند، نشدند. با آنکه حدود ۴۴درصد از این بیماران در دوره مطالعه 
فوت کردند، این گروه مشاهده کرد که درمان زودهنگام، مرگ ومیر را 
به طور قابل توجهی کاهش می دهد.در اوایل دهه ۹۰ میالدی که این 

مطالعه آغاز شد، تنها 3۰ 
درصد از بیماران درمان 
اولیه دریافت می کردند؛ 
اما این عدد در دهه اخیر 
به صورت چشمگیری 

افزایش یافته است. 
منبع: 
HealthDay

نتایج بهتر برای آرتریت روماتوئید 
بـا درمـان زودهنـگام
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اسکورسیزی  مارتین  »رفتگان«  فیلم  تماشای  آیا  سپید: 
می تواند به شما کمک کند که از پس خیانت های خود 
برآیید؟ آیا تماشای فیلم »ملکه« می تواند شما را به این 
وادارد که در مورد جایگاه خود در جامعه و طبقه خود 
فکر کنید؟ و آیا فیلمی همچون »نامه هایی از ایوجیما« 
اثر کلینت ایست وود به شما چیزی را در مورد جنگ و 
تعارض یاد می دهد؟ طرفداران سینما درمانی می گویند 
که این فیلم ها و دیگر فیلم ها می توانند و خواهند توانست 
نحوه تفکر و نحوه احساس ما را تغیر دهند و درنهایت 
به باال و پایین های زندگی ما بپردازند. شمار فزاینده ای از 
روان درمانگرها به بیماران خود فیلم هایی را تجویز می کنند 
تا با تماشای آن ها بتوانند روان خود را بهتر مورد کاوش 
و بررسی قرار دهند. اگرچه در حال حاضر تنها تعداد 
معدودی از روان درمانگرها تمرکز خود را روی سینما 
درمانی و تجویز فیلم ها قرار داده اند، اما فیلم ها در حال 
تبدیل شدن به یک ابزار مفید برای روان درمانگرها هستند 
که با استفاده از آن ها می توانند به اهداف درمانی خود 

برسند و بر مشکالت درمانی خود فائق آیند.
فیلم  »تجویز  کتاب  نویسنده  سولومون،  گری  دکتر 
درمانی  »سینما  می گوید:  واقعیت درمانی«  و  سینمایی 
فرایند استفاده از فیلم های تلویزیونی و سینمایی برای 
اهداف درمانی یا شفابخشی است.« دکتر سولومون که استاد 
روانشناسی کالج ایالت نوادا است، می گوید: »سینما درمانی 
می تواند روی اکثر افراد به جز افراد مبتالبه اختالل های 
روان پریشی تاثیر مثبت بگذارد.« در حقیقت، دکتر سولومون 
گاهی از اوقات در زندان های مختلف سخنرانی می کند 
تا به زندانی ها یاد دهد که از فیلم ها به عنوان یک روش 
درمانی برای بررسی وضعیت خود استفاده کنند و بفهمند 
که چه چیزی آن ها را به این مخمصه انداخته است و 
درنتیجه از انجام کارهایی خودداری کنند که باعث چنین 
مخمصه هایی می شوند. دکتر سولومون می گوید: »سینما 
 )Self-administered( درمانی یک درمان خود ایفاگرانه
است، به این معنا که فرصتی برای فرد است که به تنهایی 
کار مداخله درمانی را انجام دهد.« او می گوید که باید 
فیلم هایی را برای تماشا انتخاب کنید که موضوعات آن ها 

منعکس کننده مشکل یا وضعیت فعلی شما هستند.

انواع و جنبه های مختلف سینما درمانی
دکتر بریجیت ولز، یکی از روان درمانگرهای ایالت 
کالیفرنیا و نویسنده کتاب »کتاب تمرین سینما درمانی: 

یک راهنمای خودیاری برای استفاده از فیلم ها در جهت 
التیام و رشد« می گوید: »اگرچه انواع و جنبه های مختلفی 
از سینما درمانی وجود دارند، اما یک تعریف واحد از 
سینما درمانی وجود ندارد.« »سینما درمانی پاپ کورنی« 
)Popcorn Cinema Therapy( یکی از انواع مختلف 
سینما درمانی است که شامل تماشای فیلمی است که برای 
تخلیه هیجانی موردنیاز است. دکتر ولز »سینما درمانی 
تحریک کننده« )Evocative Cinema Therapy( را یکی 
دیگر از انواع مختلف سینما درمانی می داند که در این 
نوع از سینما درمانی فرد بر اساس واکنش هایی که به 
شخصیت ها و صحنه های مختلف نشان می دهد، آگاهی 
عمیق تری را در مورد خودش به دست می آورد. دکتر 
ولز می گوید که روش استفاده از این شیوه سینما درمانی 
این گونه است: »ابتدا از شخص موردنظر سوالی در مورد 
وضعیت شخصی اش می پرسم و این را بررسی می کنم که 
فرد در زندگی خود چه موقعیتی را دارد و سپس فیلم هایی 
را به او توصیه می کنم که مناسب وضعیت شخصی و 

موقعیت فرد هستند.«
 Cathartic( دکتر ولز می گوید که سینما درمانی پاالیشی

Cinema Therapy( یکی دیگر از انواع مختلف سینما 
درمانی است که دربرگیرنده خندیدن یا گریه کردن است. 
دکتر ولز می گوید: »اگر این نوع از سینما درمانی را به 
نحو مناسبی برای پیش درآمد یا مرحله ابتدایی روان درمانی 

استفاده کنید با نتایج موثری مواجه می شوید.«
نظر  را در  مثال شخصی  »برای  او توضیح می دهد: 
بگیرید که در میانه افسردگی است. تماشای یک فیلمی 
که اشک این فرد را دربیاورد می تواند سطوح مختلف 

روح و روان فرد را برای ما آشکار سازد.«
دکتر ولز توصیه می کند که به هنگام تماشای فیلم ها 
باحالتی آرام سر جای خود بنشینید و عالوه بر چیزهای 
دیگر به این مهم توجه کنید که چه چیزهایی از فیلم را 
دوست دارید یا دوست ندارد و کدام یک از شخصیت ها 
یا اعمال انجام گرفته در فیلم برای شما جذاب یا غیر 
جذاب هستند. عالوه بر این، او توصیه می کند که به هنگام 
تماشای فیلم از خودتان بپرسید که آیا در فیلم شخصیتی 
وجود دارد که رفتارهای موردعالقه شما را دارا باشد. 
اگر جواب این سوال ها را روی کاغذ بنویسید به درمان 

خود کمک بهتری خواهید کرد.

فیلم درمانی خودتان را خلق کنید
انستیتوی فیلم شیکاگو )CIMI( به افرادی که به دنبال 
درمانی برای افسردگی و دیگر بیماری های روان پزشکی 
وخیم خود شامل اسکیزوفرنی هستند کمک می کند تا 
فیلم های خودشان را بنویسند، تولید و کارگردانی کنند.

جوشوآ فلندرز، مدیر اجرایی این موسسه می گوید: 
»ما با بیمارانی کار می کنیم که عالقه شخصی به ساختن 
یک فیلم یا نوشتن یک فیلم نامه دارند و این افراد قبال با 
روان درمانگرهایی کارکرده اند.« او می گوید: »ما به عنوان یک 
مشاور یا این بیماران و روان درمانگرها کار می کنیم تا به آن ها 
در ویرایش نوشته ها و بهبود صحنه های تمرینی شان کمک 
کنیم.« آقای فلندرز توضیح می دهد: »فرایند فیلم سازی میزان 
مشخصی از درمان، سازمان دهی و نظم را فراهم می آورد که 
افراد مبتالبه بیماری های روان شناختی به آن ها نیاز دارند. 
عالوه بر این، فرایند فیلم سازی به روان درمانگرها کمک 
می کند که تعارض های موجود در زندگی بیماران خود را 
دریابند.« به تعبیری، ساخت یک فیلم یا خلق یک فیلم نامه 
به روان درمانگر کمک می کند که جهان را از دید بیمار خود 
ببیند. آقای فلندرز می گوید که درگذشته افرادی را دیده 
است که توانسته اند با استفاده از این نوع از سینما درمانی به 
موفقیت های بزرگی در بهبود سالمت روانی خود دست یابند.

درمان مکمل
باوجوداین، دکتر بروس اسکاالرو، یکی از روان پزشک ها 
و روان کاوهای ایالت مریلند و یکی از روسای انجمن 
مطالعه روانکاوانه فیلم هشدار می دهد که بیماران نباید 
جلسه درمانی خود را به دلیل تماشای فیلم یا تئاتر لغو 
از  بعضی  به  بیماران  »عالقه خاص  می گوید:  او  کنند. 
فیلم ها و کتاب ها می تواند سرنخی را در مورد تعارض 
موجود در زندگی این بیماران نشان دهد.« به گفته او، 
باشد،  آشنا  مختلف  فیلم های  با  روان درمانگر  یک  اگر 
می تواند با بررسی دیدگاه بیمار نسبت به فیلم ها بینش و 
درک عمیق تری از مسائل و تالش های شخصی بیمار به 
دست آورد. دکتر اسکاالرو می گوید: »من از این عقیده 
حمایت نمی کنم که سینما درمانی یا فیلم درمانی یک ابزار 
درمانی اصلی است، بلکه به نظر من فیلم درمانی مانند 
هنر درمانی و موسیقی درمانی می تواند به عنوان یک ابزار 

جانبی در درمان سالمت روانی مفید باشد.« 
 ترجمه: مصطفی صداقت رستمی
WebMD :منبع

تحقیقات تازه نشان می دهد، مواد مغذی موجود در گوشت و تخم مرغ 
موسوم به »کولین« در تالقی با باکتری های روده، موجب افزایش 
احتمال لختگی خون بیشتر می شود. محققان دریافتند زمانی که به 1۸ 
شرکت کننده سالم مکمل کولین داده شد، تولید ماده شیمیایی موسوم به 
TMAO )تری متیل آمین N-اکسید( در آنها افزایش یافت. در مقابل، 
تمایل سلول های خون به لخته شدن نیز افزایش یافت. اما محققان 
 TMAO .دریافتند مصرف آسپرین ممکن است این خطر را کاهش دهد
زمانی تولید می شود که باکتری های روده، کولین و برخی مواد دیگر را 
هضم می کنند. در مطالعات قبلی ارتباط بین میزان باالتر TMAO در 
خون با افزایش خطر لخته شدن خون، حمله قلبی و سکته مشخص 
شده بود. این یافته ها برای اولین بار نشان می دهد کولین موجب افزایش 
تولید TMAO در روده انسان شده که منجر به احتمال بیشتر چسبندگی 

پالکت های خون به یکدیگر می شوند.
اما عمدتا در  یافت می شود؛  از غذاها  کولین در طیف وسیعی 
محصوالت حیوانی نظیر زرده تخم مرغ، گوشت گوساله و مرغ وجود 
دارد. در این مطالعه، محققان به 1۸ فرد بزرگسال سالم به مدت 2 ماه مکمل 
کولین دادند. 10 نفر از این افراد گوشت خوار و ۸ نفر گیاه خوار بودند. 
مکمل ها حاوی حدود ۴۵0 میلی گرم کولین در روز بود که تقریبا معادل 
یک یا سه تخم مرغ است. این مطالعه نشان داد در طول یک ماه، مکمل ها 
به طور میانگین موجب افزایش میزان TMAO تا 10 برابر شد. آزمایش 
نمونه خون آنها نشان داد که پالکت های خونشان بسیار در معرض لختگی 
قرار داشت. نیازی نیست که همه گیاهخوار باشیم؛ اما بهتر است بیشتر 
غذاهای گیاهی خورده و مصرف زرده تخم مرغ، گوشت و سایر غذاهای 
سرشار از کولین را محدود کرده و از رژیم غذایی مدیترانه ای که سرشار از 
روغن زیتون، سبزیجات و ماهی است، استفاده کنیم. این گروه دریافته اند 

که ترکیبات موجود در روغن زیتون، مانع از تشکیل TMAO می شود.
Reuters :منبع

گروهی از متخصصان چینی یک سیستم جدید طراحی کردند که در 
هنگام نیاز بیماران قندی به انسولین، با استفاده از یک نرم افزار گوشی 

هوشمند سلول های آن ها را تحریک می کند تا انسولین تولید کنند.
این سیستم جدید فناوری های ارتباطی را با دو فناوری درمان 
مبتنی بر سلول و اپتوژنتیک ادغام کرده است. محققان به منظور 
استفاده از این فناوری، سلول هایی را با استفاده از نوعی پروتئین 
حساس به نور که قابلیت تولید انسولین در زمان دریافت پرتوهای 
نوری را دارد، بهینه سازی می کنند. سپس این سلول ها و منبع نور 
درون یک غالف زیستی قرار گرفته و زیر پوست شخص مبتال به 
دیابت ایمپلنت می شود. در این سیستم عملکرد منبع نور توسط یک 
برنامه موبایل که روی گوشی هوشمند نصب شده، کنترل می شود. 

برای این منظور از یک جعبه کنترل استفاده می شود که دربرگیرنده 
مدارات الکترومغناطیسی برای فعال کردن منبع نور است. عالوه بر 
این به منظور اندازه گیری قند خون از یک دستگاه اندازه گیری مجهز 
به فناوری بلوتوث استفاده می شود که اطالعات را برای برنامه موبایل 

ارسال می کند. محققان عملکرد 
این سیستم را روی موش های 
مبتال به دیابت آزمایش کردند 
و این سیستم توانست به مدت 
1۵ روز انسولین موردنیاز آن ها 
را تامین کند و بدون هرگونه 
عوارض جانبی قند خون آن ها 

را به میزان عادی برساند.
Gizmag :منبع

کولین و افزایش  لخته شدن خون

تحـریـک تـرشـح انسـولیـن
سپید: بر اساس ادعای یک مطالعه جدید،  بـا کمک نرم افزارتلفن همـراه

ممکن است حذف غذا های پرنمک همیشه 
برای سالمت قلب شما مفید نباشد.

به گفته پژوهشگر ارشد لین مور، سالمت 
بلند مدت قلب شرکت کنندگان در این مطالعه 
مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه حاکی 
از هیچ برتری در افرادی که رژیم غذایی 

کم نمک داشتند، نبود.
مور که استاد دانشکده پزشکی دانشگاه 
بوستون است، می افزاید: »به طور کلی افرادی 
که رژیم غذایی با سدیم )نمک( پایین مصرف 
کرده بودند در طول 20 یا 30 سال آینده، 
مزیتی را به ویژه در زمینه فشار خون یا 
خطر ابتال به بیماری های قلبی نشان ندادند.«

از سوی دیگر، این افراد زمانی که مصرف 
پتاسیم خود را از افزایش دادند از سالمتی بیشتری برخوردار 
شدند. مور و همکارانش دریافتند این ماده معدنی از دو 

طریق به سالمت قلب کمک می کند.
مصرف مقدار باالتر پتاسیم، ارتباطی قوی با کاهش فشار 
خون و کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی داشت. این 

روند در مورد منیزیم هم صدق می کند.
اما قبل از اینکه شروع به مصرف نمک کنید، این را در 
نظر بگیرید که انجمن قلب آمریکا که از طرفداران اولیه 
رژیم های غذایی کم سدیم است، اعتبار این مطالعه را 
زیر سوال برده و اعالم کرد به توصیه برای محدود کردن 

مصرف نمک ادامه می دهد.
به گفته این انجمن، کارآزمایی های بالینی با طراحی 
مناسب، حاکی از رابطه مستقیم بین سدیم و فشار خون بودند.
 2300 از  بیش  روزانه  مصرف  آمریکا  قلب  انجمن 
سدیم را  میلی گرم - حدودا یک قاشق چای خوری – 
پیشنهاد نمی کند و محدوده ایده آل مصرف سدیم برای 

اغلب افراد بالغ، کمتر از 1۵00 میلی گرم در روز است.
تحقیقات مور نشان می دهد، آمریکایی ها با مصرف 
حدود 3000 تا 3۵00 میلی گرم سدیم در روز سالم می مانند؛ 
به خصوص اگر آنها پتاسیم و منیزیم نیز به اندازه کافی 

مصرف کنند.

مور گفت برای آمریکایی ها با مصرف متوسط 
اما تقریبا همه  سدیم مشکلی پیش نمی آید، 
آمریکایی ها نیاز به افزایش مصرف پتاسیم دارند.
غذاهای غنی از پتاسیم شامل سبزی های 
برگ دار سبز، سیب زمینی، لوبیا، کدو، ماست، 

ماهی سالمون، آووکادو، قارچ و موز است.
مطالعات جدیدی که در ماه مه گذشته منتشر 
شد نشان داد، محدود کردن نمک در رژیم غذایی 
به کمتر از 3000 میلی گرم در روز خطر ابتال به 

بیماری های قلبی را افزایش می دهد.
داده های  بررسی  براساس  مور  یافته های 
بیش از 2600 مرد و زن شرکت کننده صورت 

گرفته است.
شرکت کنندگان در شروع مطالعه دارای فشار 
خون طبیعی بودند. اما احتمال ابتال به فشار خون 
باال در طول 16 سال بعد در افرادی که روزانه کمتر از 
2۵00 میلی گرم سدیم مصرف می کردند، بیشتر از کسانی 

بود که میزان سدیم بیشتری مصرف کرده بودند.
محققان همچنین دریافتند افرادی که پتاسیم، کلسیم و 
منیزیم بیشتری دریافت کردند، دارای فشار خون پایین تری 

در بلند مدت بودند.
البته به نظر می رسد میزان مصرف سدیم در این مطالعه 

به دقت اندازه گیری نشده است. 
 ترجمه: آزاده اسدی
Healthday :منبع

آیـا یک رژیـم غذایی کم نمک، همیشـه سـالـم اسـت؟ 

از تشخیص تا درمان با هنر هفتم

به گفته محققان دانشگاه آکسفورد، مصرف 
یک کاسه میوه در روز خطر ابتال به دیابت 
را تا 12 درصد کاهش می دهد.  همچنین در 
افراد دیابتی، مصرف میوه تازه بیش از سه روز 
در هفته با کاهش 1۷ درصدی خطر مرگ و  میر 
مرتبط است. یافته ها نشان داد مصرف میوه 
بروز  کاهش  موجب  دیابتی  افراد  توسط 
عوارض ناشی از دیابت شامل بیماری های 
قلبی، کلیوی، چشمی و نوروپاتی از 13 تا 
2۸ درصد می شود. در این مطالعه، محققان 
حدود ۵00 هزار فرد را در چین ارزیابی 
کردند و دریافتند خطر ابتال به دیابت طی ۵ 
سال در افرادی که افزایش مصرف میوه تازه 
داشتند، حدود 0/2 درصد کاهش یافته بود.
مصرف بیشتر میوه تازه در افراد دیابتی، 
منجر به کاهش خطر مرگ و میر تا 1/9 درصد 
در طول ۵ سال و همچنین کاهش خطر 

مشکالت قلبی عروقی می شود.
WebMD :منبع

قنـد کمتر،  میـوه بیشتر

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید

0912924 پیامک:   3844
Email: info@sepidonline.ir

https://telegram.me/sepidonline

فیلم درمانی



موسیقی  استاد  محمدپرست  عثمان  سپید: 
خراسان چند روزی است که، در بستر بیماری 
است. او که یکی از معدود بازماندگان موسیقی 
مقامی خراسان رضوی است، در نواختن دوتار 
شهرتی جهانی دارد، این روزها سازش ناکوک 
شده و روی تخت بیمارستان مشغول استراحت 

است.
محمد پرست متولد شهرستان خواف از توابع 
استان خراسان رضوی است که به گفته خودش 
از ۱۲ سالگی مشغول نواختن دوتار بوده و آثار 
به یادماندنی ازجمله»نوایی« را ساخته و اجرا 
کرده است. اگرچه این شخصیت هنری طی 
سال های گذشته بیشتر به جامعه معرفی شد 
و آثار ارزشمندش دست به دست چرخیده، اما 
هنوز هم بسیاری او را نمی شناسند و نمی دانند 
او یکی از خیران نیک اندیش مدرسه ساز است 

که در این راه قدم های زیادی برداشته است.
امسال نشان »مشهد، پایتخت فرهنگی جهان 
اسالم« به او اهدا شد و مورد تجلیل قرار گرفت، اما 
جا دارد او و هنرش به عنوان یکی از آثار معنوی و 
هویتی کشور موردتوجه ویژه قرار گیرد تا آیندگان 
بدانند چه بزرگانی در این خطه زیسته اند. حاال 
استاد چند روزی است به دلیل عارضه کمردرد در 
بیمارستان سینای مشهد بستری شده و هنردوستان 
به دیدارش می روند و جویای احوالش هستند. 
ابراهیم حسن خانی پزشک عثمان محمدپرست 
درباره وضعیت جسمی این پیشکسوت دوتار 
خراسان به مهر می گوید: »وضعیت جسمانی 
ایشان نسبتاً خوب است اما باید منتظر شرایط 
بهتری باشیم که امیدواریم این مهم تحقق یابد.« 
او افزود:» استاد عثمان محمدپرست روز سه شنبه 
به صورت ناگهانی دچار تنگی کانال نخاع شد و 
به بیمارستان سینای مشهد منتقل شد و حاال تحت 
مراقبت های ویژه قرارگرفته است.« حسن خانی 
بابیان اینکه سمت چپ بدن استاد محمد پرست 
درگیر شده است، گفت: »چهارشنبه شب استاد 
عثمان محمدپرست تحت عمل جراحی قرار 

گرفت و هم اکنون مراحل درمانی او در منزل طی 
می شود.« فوق تخصص ارتوپدی و جراح ستون 
فقرات در مورد وضعیت اکنون محمد پرست 
گفت:» باید منتظر این باشیم که آیا حرکت و 
حس استاد مجدد بازمی گردد یا خیر، درعین حال 
وضعیت ایشان مطلوب است.«  استاد موسیقی 
مقامی خراسان ضمن تشریح تازه ترین مراحل 
درمانی خود از مسئوالن خواست که با پخش 
آثار پیشکسوتان موسیقی نواحی از آن ها یادکرده 
و حمایت کنند.  عثمان محمدپرست با اشاره 
تازه ترین وضعیت درمانی خود به مهر گفت:»یکی 
دو روزی است که از بیمارستان مرخص شدم 
اما تا چند روز دیگر دوباره باید در بیمارستان 
به ادامه مراحل درمان خود بپردازم چراکه هنوز 
بسیاری از مشکالتم حل نشده است.« او افزود:» در 
روزهای اخیر دوستان و همراهان زیادی جویای 
احوال من بودند که جا دارد از آن ها و همه پرسنل 
بیمارستان سینای مشهد صمیمانه قدردانی کنم 
که در ایام حضور در این بیمارستان شبانه روز 

برای من زحمت کشیدند.« این استاد موسیقی 
مقامی خراسان بیان کرد: »من قبل از اینکه یک 
نوازنده موسیقی باشم یک ایرانی ام که همواره 
و همه جا به ایرانی بودنم افتخار کرده و می کنم 
پس بدانید اگر گالیه ای یا انتقادی از سوی من 
یا تعدادی دیگر از عزیزان پیشکسوت عرصه 
موسیقی نواحی ایران مطرح می شود اصاًل گالیه 
برای مسائل مالی نیست. خودِ من هنرمندی هستم 
که طی سال های اخیر فعالیت های زیادی را در 
عرصه مدرسه سازی و کارهای خیریه دیگر انجام 
دادم پس چطور می توانم در انتقادها از مشکالت 
و مواردی حرف بزنم که ریشه در مسائل مالی 
دارند؟ من در این مدت فقط از این حرف زدم 
که هنرمندان ما نباید در مواقع بیماری و مشکالت 

این چنین دچار مشکل باشند.«
او تصریح کرد: »اصاًل چرا باید همیشه این گونه 
باشد که وقتی ما مریض می شویم یا در آستانه 
مردن قرار می گیریم دوربین های تلویزیونی بیایند 
و از ما گزارش بگیرند؟ مگر ماقبل از این در 

بخش های مختلف هنری فعالیت نمی کردیم؟ 
مگر شما نمی گویید ما استاد موسیقی هستیم و 
بعد از ما دیگرکسی نیست که ادامه دهنده راهمان 
باشد پس چرا درزمانی که حالمان خوب است 
به آثارمان توجه نمی کنید؟ آیا بهتر این نیست 
که در زمان های مختلف آثارمان را در رادیو و 
تلویزیون پخش کنید؟ آیا می دانید این بهترین 
هدیه و توجه به هنرمندی است که سال هاست 
برای اشاعه موسیقی اقوام ایران کوشش می کند؟«
محمدپرست در ادامه گفت:  »همواره گفته و 
بازهم می گویم که عثمان محمدپرست )خوافی( 
رعیت مردم است و باید در خدمت آن ها باشد. 
من دوست دارم مملکتم را همیشه در حال ترقی 
و پیشرفت ببینم اما ازآن جهت هم دوست دارم که 
مسئوالن و همه کسانی که برای اعتالی فرهنگ و 
هنر ایرانی می کوشند در ایام غیر از بیماری نیز 
به فکر ما باشند و آثارمان را به مخاطبان معرفی 
کنند. توجه به این موضوع بهترین درمانگر درد و 

مرض برای من و همکاران پیشکسوتم است.«

تصويرروز

شماره ۱0۲0  ۱0 اردیبهشت ۱396 sepidonlineبا ما در ارتباط باشید:          sepidnewspaperemail: info@sepidonline.ir 

 صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
 مدیرمسوول و سر دبیر : امیرعباس فتاح زاده

 »خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی 
از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«

روزنامه سپید نشریه ای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر می شود و 
به نشانی ایشان ارسال می گردد. این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامه فروشی ها عرضه نمی شود.

 چاپ:  شرکت هم میهن
شماره تلفن روابط عمومی:26151256

 نشانی: پاسداران، کوهستان ششم، پالک 9
 سازمان آگهی ها: 24581112 

 آیین نامه اخالق حرفه ای: 
 http://sepidonline.ir/d/akhlagh.html

استاد دوتار خراسانی در بستر بیماری

 مچ پای نیکالس کیج شکست

  دیلی میل: نیکالس کیج بازیگر سرشناس سینما وقتی در حال بازی در یک صحنه از فیلم اکشن »#۲۱۱« در 
بلغارستان بود، مچ پایش را شکست و راهی بیمارستان شد. اوسرصحنه فیلم برداری در صوفیه بود که به دلیل 
یک سانحه مچ پای این بازیگر ۵3 ساله شکست و کار این بازیگر را به صورت اورژانس به بیمارستان کشاند. 
این بازیگر در صوفیه در حال بازی در یک صحنه دزدی ازبانک و دریک صحنه تصادف بود که با این سانحه 
روبه رو شد. او پس ازانتقال به بیمارستانی درصوفیه، بالفاصله برای عمل جراحی به لس آنجلس منتقل شد. 
گفته شده بازیگر مشهور هالیوودی که با نقش هایی چون »گنج ملی« در سال ۲00۴ شناخته می شود، حداقل 
دو هفته از صحنه فیلم برداری دور خواهد بود. درحالی که پزشکان در صوفیه می خواستند او را فوری به 
دست جراح بسپارند، او تصمیم گرفت تا به کالیفرنیا سفر کند و آنجا تحت جراحی قرار بگیرد. فیلم »۲۱۱#« 

به کارگردانی یورک شکلتون ساخته می شود و ممکن است 
فعاًل فیلم بدون کیج کار خود را ادامه دهد، هرچند هنوز چیزی 
دراین باره به صورت قطعی اعالم نشده است. این فیلم از سوی 
»میلنیوم فیلمز« در دست ساخت است و داستان سرقت از 
بانکی را روایت می کند که یک افسر پلیس با بازی کیج تالش 
دارد تا مانع آن شود. در سیستم پلیس کد ۲۱۱ به معنی سرقت در 
دست اجرا است. در این فیلم وستون پسر ۲6 ساله کیج از همسر 
سابقش کریستینا فولتون نیز بازی می کند. کیج بعداً با آلیس کیم 
ازدواج کرد و یک پسر نیز از این ازدواج دارد. او از سال ۱99۵ 
تا ۲00۱ همسر پاتریشیا آرکت بود و از ۲00۲ تا ۲00۴ با لیزا 
ماری پریسلی ازدواج کرده بود. جدیدترین فیلم کیج »انتقام: 

یک داستان عاشقانه« بود. 

اختالل خلقی دو قطبی روی پرده نقره ای 

 سپید: پوستر فیلم سینمایی»برادرم خسرو« به کارگردانی احسان بیگلری 
و تهیه کنندگی سعید ملکان در آستانه اکران عمومی رونمایی شد. فیلم 
 ۲0 از  بیگلری  احسان  سینمایی  بلند  ساخته  نخستین  خسرو«  »برادرم 
اردیبهشت ماه در سرگروه کورش ،نمایش عمومی اش را آغاز خواهد کرد. 
هم زمان با اکران عمومی، پوستر اصلی فیلم با طرحی از محمد روح االمین 
رونمایی شد.  این فیلم سینمایی در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر 
حضور داشت و نامزد دریافت سیمرغ بهترین کارگردانی این جشنواره 
شد. »برادرم خسرو«توانست در جشن انجمن منتقدان و نویسندگان نیز 

در پنج رشته نامزد دریافت جایزه 
شد و دیپلم افتخار بخش خالقیت 
و استعداد درخشان را کسب کرد.  
در خالصه داستان »برادرم خسرو« 
پریسا  و  بیگلری  احسان  قلم  به 
هاشم پور آمده است: »خسرو که 
مبتالبه اختالل دوقطبی است باید 
بزرگ تر  برادر  خانه  در  را  مدتی 
خود سپری کند.« شهاب حسینی، 
ناصر هاشمی،هنگامه قاضیانی،بیتا 
فرهی از بازیگران این فیلم سینمایی 

هستند.

هنر هفتمچهره

دوبارهبهبیمارستانمیروم حسن بیگی در غم 
فیروز زنوزی جاللی

 
 ابراهیم حسن بیگی در پی درگذشت 
فیروز زنوزی جاللی، دل نوشته ای را 
این نویسنده فقید نوشت. در  برای 
بخشی از متن این یادداشت آمده است: 
»اسمت فیروز زنوزی جاللی بود و 
من صدایت می زدم زنوزی. هیچ وقت 
نگفتمت فیروز. حتی یک بار توی این 
رفاقت سی ساله فیروز صدایت نکردم. 
اما تو مرا به اسم نمی خواندی. همیشه 
می گفتی: حاجی. هنوزان تن صدای 
»حاجی  می گفتی  که  پرصالبتت 
مخلصیم« در گوش هایم طنین دارد. 
به همه می گفتی مخلصیم و این از 

خلوصی بود که در دل داشتی.
اسمت فیروز زنوزی جاللی بود. حاال 
که نیستی می شود ساعت ها نشست 
و یادت کرد. از خوبی هایت گفت. 
از خاطرات زیادی که باهم داشتیم. 
از آن کانکس های داغ حوزه هنری 
و از آن اتاقک های زیر ساختمان در 
حال ساخت حوزه که بیست سالی 
محل کارمان بود. در همان بیغوله ها 
بود که هرروز عصر زندگی مان سرشار 
این  اما  می شد.  داستانی  ادبیات  از 
هنری  حوزه  اسم  آخر،  سال های 
عصبی ات می کرد. نه این که از حوزه 
بدت بیاید.از برخی مدیران در حوزه 
رنجیده خاطر بودی. از همان هایی که 
میز و صندلی و اتاق کارت را گرفته 
بودند؛ آن هم بی اطالع و به قول خودت 
توهین آمیز. تو حوزه را دوست داشتی. 
همین  در  هم ریشه  عصبانیتت  دلیل 
حوزه  از  داشت.  داشتن  دوست 
بیرونت کرده بودند. و تو این دوری 
را به سختی تحمل می کردی. دراین باره 
سخنرانی ها کردی. مقاله ها نوشتی و 
به هر دوستی که می رسیدی از این 
جفا می گفتی. گفتم: بگذر زنوزی. مگر 
با حاج آقا زم همین کار را نکردند؟ 
بیرونم  حوزه  از  محترمانه  مرا  مگر 
نکردند؟ و خیلی های دیگر که حتی 
رفتنشان از حوزه کم از بیرون کردن 
تو هیچ وقت ـرام  اما  نبود.  رنج آور 
روز  بعدازآن  حتی  نگرفتی.  قرار  و 
جسم  عیادت  به  مدیران  همین  که 
بیمارت آمدند و بعدها به من گفتی 

عجب رویی دارند این ها...
اسمت فیروز زنوزی جاللی بود. عضو 
هیچ حزب و دسته ای نبودی. می گفتی 
به حال ما فرقی نمی کند چه کسی 
از  می گفتی  وکیل.  و  می شود  وزیر 
هیچ پله ای باال نرفته ای مگر از پله 
نه  که  دلیل  به  همین  خانه خودت. 
ریزه خوار کسی بودی نه جیره خوار 
بنده ای، روزی ات کم بود و از تنگناها 
در ستوه بودی و می گفتی مثل مرغ 
پخته بال بال باید زد. و امروز نه مثل 
مرغ پخته ، بلکه با بال فرشته ها به جایی 
پیوستی که دیگر نگویی: تف به این 
روزگار حاجی. اسمت فیروز زنوزی 
مدیر  پیش  بودی  رفته  بود.  جاللی 
حوزه هنری وساطت کنی برای کارگر 
باغبان حوزه که پیرمرد خوبی است 
و حقوقش کم است. پیرمرد خوب 
برایت درد دل کرده بود و تو گفتی وقتی 
برکت دست های  به  گل های حوزه 
پینه بسته اش شکوفا می شود. تو اسمت 
فیروز زنوزی جاللی بود. امروز نوبت 
چه  و  ماست  نوبت  فردا  و  بود  تو 
منزلگاهی است این مرگ که داستانش 
همچنان ناتمام مانده. حتی با مرگ تو 
که دغدغه نوشتن از مرگ داشتی و 
حاال اسمت شده است مرحوم فیروز 
زنوزی جاللی... فیروز زنوزی جاللی 
از پاییز 9۴ به سرطان ریه مبتال شد و 
روز پنجم اردیبهشت در بیمارستان 
به جان آفرین  مسیح دانشوری جان 

تسلیم کرد.

یادداشت

که  روان  نمایشگاه عکس سالمت  سپید: 
جشنواره  چهارمین  برگزیده  آثار  شامل 
بین المللی عکس سالمت روان است، در 

زنجان آغاز به کارکرد.
مراسم  پایان  از  پس  نمایشگاه  افتتاح  آیین 
جشنواره  چهارمین  برگزیدگان  از  تقدیر 
حضور  با  روان  سالمت  عکس  بین المللی 
علی اکبر سیاری - معاون وزیر بهداشت -، 
ثمین صدیق - نماینده سازمان جهانی بهداشت 
در ایران -، احمد حاجبی - مدیرکل دفتر 
سالمت روانی وزارت بهداشت -، سفرا و 
نمایندگان کشورهای برگزیده در این رویداد 
و دیگر مهمانان در مرکز همایش های روزبه 

زنجان برگزار شد.
محمدرضا صائینی - دبیر چهارمین جشنواره 

بین المللی عکس سالمت روان - در این مراسم گفت: »در 
چهارمین دوره این مسابقات که به صورت بین المللی برگزار 

شد، بیش از سه هزار هنرمند از ۷6 کشور شرکت کردند 
اثر با موضوع سالمت روان و بخش آزاد به  و ۱6 هزار 

دبیرخانه رسید که توسط داوران ایرانی و 
به  اثر   ۱00 و  برگزیده  اثر   ۱0 بین المللی 

جشنواره و کتاب راه پیدا کرد.«
این  دیدن  برای  می توانند  عالقه مندان 
نمایشگاه به مدت دو روز از ساعت ۱0 تا 
۲0 به کارخانه کبریت سابق در زنجان مراجعه 
بین المللی  جشنواره  دوره  چهارمین  کنند. 
عکس سالمت روان باهدف افزایش آگاهی 
سالمت روان جامعه با استفاده از هنر عکاسان 
ایران و جهان و به منظور بازآفرینی و ارائه مؤثر 
دانشگاه  توسط  روان شناختی،  موضوعات 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
استان زنجان، با حمایت دفتر سالمت روانی، 
اجتماعی و اعتیاد و با همکاری کلوپ عکس 
فوکوس، نمایندگی فدراسیون بین المللی هنر 
عکاسی )فیاپ( در ایران و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی برگزار شد.

 آغاز به کار نمايشگاه عکس سالمت روان

مراسم تشییع پیکر مرحوم نقی سیف جمالی صبح روزپنجشنبه با 
حضورهنرمندانی چون پرویز پرستویی  در تاالر وحدت برگزار شد. این 

بازیگر باسابقه در سن ۵۹ سالگی بر اثر سکته قلبی در بیمارستان شهید رجایی 
تهران دارفانی را وداع گفت.

               مهر

مراسم تشییع پیکر منوچهر بهروج بازیگر پیشکسوت تئاتر که روز چهارشنبه 
۶ اردیبهشت ماه و در سن ۶۵ سالگی دار فانی را وداع گفت، ساعت ۱۰ صبح 

روز امروزیکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه از مقابل تاالر وحدت به سمت قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا )س( برگزار می شود.

                هنرآنالین 

آرش برهانی که به تازگی از دنیای بازیکنی فوتبال خداحافظی کرده 
کفش هایش را برای کمک به کودکان بیمار سندرم داون به حراج گذاشت.  

               شهروند 

  

خالق سو و شون و 
جزیره سرگردانی در 

موزه ملی ایران 
عصر دیروز درموزه   ملی 

ایران مراسم نکوداشت   
»سیمین دانشور«، نویسنده 

و باستان شناس با رونمایی از 
کتاب او  در سالن جلسات 
موزه ملی ایران برگزارشد.

  ایسنا

@salamatweekly

@salamatweekly

www.salamat.ir
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