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عسگراوالدی: وعده  قالیباف با عملکردش منافات دارد
اسدهلل عسگراوالدی در گفت وگو با ایلنا با 
اشاره به مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاست 
جمهوری گفت: »آنچه در این مناظره مشاهده 
شد صحبت های آقای میرسلیم معقول بود 
و بعد از او هاشمی طبا بود که حرف های 
خوبی مطرح کردند و بقیه با  یکدیگر ستیز 
داشتند.« او ادامه داد: »همه حرف های خوبی می زنند و این مردم هستند که 
باید تشخیص دهند کدام یک از آنها می توانند کشور را در این ۴ سال خوب 
اداره کنند.« عضو اتاق بازرگانی افزود: »من به آقای میر سلیم رای می دهم 
و او را اصلح می دانم.« عضو حزب موتلفه در پاسخ به اینکه کدام یک از 
کاندیداهای اصولگرایان به نفع دیگری کناره گیری خواهد کرد، بیان کرد: »رییسی 

قطعا کناره گیری نمی کند. در مناظره معلوم است که برنامه آقای قالیباف و 
رییسی با هم فرق دارد .بعید می دانم رییسی  و قالیباف به نفع یکدیگر کناره 
گیری کنند. اگر قرار براین بود تا حاال کناره گیری کرده بودند و در مناظره ها 
شرکت نمی کردند.« عسگر اوالدی در زمینه بحث کوچک کردن دولت که 
از سوی قالیباف مطرح شده است،گفت: »نمی توان به حرف قالیباف در زمینه 
کوچک کردن دولت استناد کرد چرا که او نتوانست شهرداری را کوچک کند. 
شهرداری روز به روز توسعه پیدا کرده و بزرگ شده و به تبع آن گرفتاری 
مردم هم زیاد شده است بنابراین، این حرف قالیباف باعث تعجب است.« او 
ادامه داد: »همه ما معتقد به کوچک شدن دولت هستیم و این حرفی نیست که 
تنها آقای قالیباف مطرح کند لذا دو سال است که داریم فریاد می زنیم دولت 
باید کوچک شود و دولت است که باید تصمیم بگیرد اما این حرف با توجه 

به عملکرد قالیباف در شهرداری کمی دور از ذهن است.«

اژه ای: همه وزرا اطالعات اموال خود را اعالم کرده اند
در  که  کرد  تاکید  قضاییه  قوه  سخنگوی 
دولت یازدهم همه وزرا، اطالعات اموال 

خود را اعالم کردند. 
حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به 
مبنی  سئوالی  به  پاسخ  در  محسنی اژه ای 
بر اینکه چرا قوه قضاییه در خصوص فرار 
قائم مقام آستان قدس رضوی، اطالع رسانی نمی کند؟ گفت: »اطالع رسانی 
در خصوص جزئیات این پرونده تا زمانی که پرونده تمام نشود میسر 
نیست. قبال هم توسط دادستان تهران اعالم شده که این پرونده تشکیل 
شده و چون این پرونده متعلق به اموال آستان قدس رضوی است با 

جدیت پیگیری می شود و امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.« 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت 
اعالم اموال مسئوالن، گفت: »قباًل افراد محدودی طبق قانون و قانون 
اموال خود را به دستگاه قضایی اعالم می کردند که بر  باید  اساسی 
همین اساس باید اطالعات این اموال در دفترچه ای پر می شد و به 
دستگاه قضایی ارسال می شد و سواالت هم مشخص است و هر کسی 
که به پست و مسئولیتی منصوب می شود دفترچه برایش ارسال می 
شود و اگر نواقص داشته باشد نقص گرفته می شود، اما اکنون این 
لیست بیشتر شده است. در دولت یازدهم دو نفر از وزرا بودند که 
لیست اموالشان ناقص بود و بخشی از آن نقص را رفع کردند و فقط 
در مورد یکی از فرزندان آقایان اشکالی بود که سئوال کردیم و چون 
خدمت آنها به پایان نرسیده باید تا آن زمان منتظر ماند؛ لذا در دولت 

یازدهم همه وزرا، اطالعات اموال خود را اعالم کردند.«

خبرسازان

اخبار کوتاه گزارش سیاسی روز   تا انتخابات

به  پیامی خطاب  در  میرسلیم   مصطفی 
تا قفل  »اینک می آیم  دانشجویان نوشت: 
شکنم نه آن که کلید سازم؛ در سال های 
طوالنی حضور در دانشگاه، همواره در وعده 
که  می کنم  افتخار  بوده ام؛  خویش صادق 
اولین مرکز تحقیقات موتور در خاورمیانه 
را با کمک دانشجویان برپا کردم و همان 
به  و  دادم  وعده  را  ملی  موتور  که  طور 
تولید انبوه رساندم، در پژوهش و ورزش 
و... وعده ها را محقق کردم و اینک برای 
تحقق گامی بلندتر آمده ام. نمی آیم تا نقاب 
بهشتی ها و رجائی ها بر چهره زنم، بلکه 
نزد  در  گذراندن عمری  تجربه  تا  می آیم 

آنان را به کار بندم.« 
حزب اهلل  انصار  مسوول  استاد،  حمید   
از  متبوعش  تشکل  حمایت  از  مشهد، 
ابراهیم رییسی در جریان انتخابات ریاست 

جمهوری خبر داد. 
 جواد آرین منش، رئیس ستاد انتخاباتی 
میرسلیم در خراسان گفت: »میرسلیم یک 
شخصیت استثنایی در بین کاندیداها است و 
ویژگی های ایشان در نوع خودش منحصر 
به فرد است، ایشان شخصیتی جامع االطراف 
دارند؛ هم مفسر قرآن هستند، هم صاحب نظر 
در عرصه فرهنگی  و به ۴ زبان زنده دنیا 
مسلط است، یک مخترع صنعتی و شناگری 
حرفه ای است، او از عناصر اصلی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام است... ضرورتی 

ندارد او به نفع کسی کنار برود.«
 محمدباقر قالیباف امروز به استان لرستان 
این  ستاد  این که  دیگر  خبر  می کند.  سفر 
کاندیدا در استان کردستان از دیروز رسما 

آغاز به کار کرد. 
 مصاحبه حسن روحانی با رادیو ورزش 
این  برای ضبط  وی  عدم حضور  به دلیل 

برنامه پخش نشد. 
 رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف گفت: »جای 
تعجب است که وزیر کشور که به نوعی نقش 
داور را باید در انتخابات ریاست جمهوری 
ایفا کند، موضع گیری کرده و به نقد نظرات 

رقیب رئیس جمهور می پردازد.«
  دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان اعالم 
هیچ  از  کنون  تا  عبدالحمید«  »موالنا  کرد 

کاندیدایی حمایت نکرده  است.
قالیباف در حاشیه ضبط برنامه های تبلیغاتی 
است  مردم  »حق  گفت:  سیما،  و  درصدا 
که بدانند مدیران شان کجا زندگی می کنند، 
چه اموالی دارند و چه فعالیت هایی انجام 
می دهند. بنده لیست اموالم را در مناظره 
هم آماده کرده بودم تا نشان دهم. قانون 
می گوید که این اطالعات را باید به صورت 
محرمانه در اختیار قوه قضائیه قرار دهیم؛ 
البته بنده معتقدم که یک وجه مهم مبارزه 
با فساد و شفاف سازی این است که مردم 
این مسائل را بدانند.خواهش من از دیگر 
نامزدها این است که جمعه هفته آینده، همگی 
دارایی هایمان را به اطالع مردم برسانیم.« 
 رییس جمهور گفت: »معدن آزادشهر در 
بخش خصوصی و در اختیار یک نهاد بوده 
است و آنها باید پاسخگوی مردم باشند ولی 
کسانی که مسئول آن معدن بوده اند چرا مهر 

سکوت بر دهان شان زده اند.«
شورای  دبیر  عبدالملکی،  حجت اهلل   
دولت  در   « گفت:  صداوسیما  اقتصادی 
این  از فروش نفت که  دهم پول حاصل 
روزها می گویند کجا رفت؟ صرف ایجاد 
شد  کشور  در  مناسب  زیر ساخت های 
به گونه ای که ما توانستیم ناوگان حمل ونقل، 
شبکه ارتباطات، آزادراه ها، تولید سیمان، 
پتروشیمی و غیره را تا حدی زیاد افزایش 

دهیم.« 

 رییس جمهور طی دستوری به جمشید 
انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی 
کشور، از وی خواست اقدامات الزم برای 
کشور  جوانان  ملی  سازمان  مجدد  احیاء 

صورت پذیرد.
 معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد 
پروژه های  مقاومتی،  اقتصاد  فرماندهی 
اولویت دار معاونت علمی و فناوری رییس 
اقتصاد  جمهور »مصوب ستاد فرماندهی 

مقاومتی« برای اجرا ابالغ کرد.
 روابط عمومی وزارت خارجه در گزارشی 
9 صفحه ای به شبهاتی که برخی نامزدهای 
ریاست جمهوری و ستادهای آنها در روزهای 
اخیر نسبت به برجام مطرح کرده اند، پاسخ 
داد واز آنها خواست متن گزارش های اجرای 
برجام که در سایت این وزارتخانه قرار گرفته 

را مطالعه کنند. 
 هیات رییسه حزب وحدت و همکاری 
ملی انتخاب شدند و محمدرضا راه چمنی  

به سمت دبیرکلی این حزب انتخاب شد.
 دفتر حزب اعتدال و توسعه در آیینی با 
حضور فاطمه هاشمی عضو شورای مرکزی 
این حزب روز یکشنبه به طور رسمی در 

استان ایالم آغاز به کار کرد.
 عضو شورای اجتماعی وزارت دفاع روسیه 
گفت: اگر برجام نبود، ایران نمی توانست در 
ایجاد این همه موفقیت در سوریه از جمله 
تشکیل مناطق کاهش تنش تاثیرگذار باشد 
و همچنین قدرت برتر نفتی خود را بازیابد.
خانواده  به  تسلیت  با  مجلس  رئیس   
جانباختگان حادثه معدن زمستان یورت 
آزادشهر در استان گلستان گفت: »کارگروهی 
ازکمیسیون صنایع و معادن مجلس مأموریت 
یافت تا این حادثه را بررسی کند و با جمع 
بندی گزارش ها زمینه برای جلوگیری از 

حوادث مشابه فراهم شود.«
 رئیس قوه قضائیه گفت: »دادستان می تواند 
به حکم برائت تعزیرات در پرونده های قاچاق 

اعتراض کند.«
  فاطمه هاشمی رفسنجانی در جمع دانشجویان 
دانشگاه کردستان گفت: بی تفاوتی نسبت به آینده 
کشور مضر است و همه باید حضوری پرشور 
در انتخابات 29 اردیبهشت ماه داشته باشند.به 
گزارش خبرنگار مهر، انجمن اسالمی دانشجویان 
دانشگاه کردستان اقدام به برگزاری جلسه پرسش و 
پاسخی با موضوع انتخابات 96 با دعوت و حضور 
فاطمه هاشمی رفسنجانی فرزندمرحوم آیت اهلل 
رفسنجانی کردند.   فاطمه هاشمی رفسنجانی در 
ابتدای این جلسه به بیان مطالبی در خصوص 
تحریم انتخابات، دفاع از دولت دکتر روحانی و 
تبلیغاتی در خصوص فعالیت ها و عملکرد این 
دولت پرداخت و گفت: بدترین سیاست مداران را 
مردمانی انتخاب می کنند که رای نمی دهند. وی 
اضافه کرد: بنابراین هر رای در تعیین سرنوشت 
کشور اثرگذار است و کمک می کند که فرد 
بهتر با آراء بیشتر انتخاب شود. وی با بیان اینکه 
زمزمه هایی مبنی بر تحریم انتخابات از سوی 
عده ای شنیده می شود، اظهارداشت: آیت اهلل 
خامنه ای روی حق الناس بودن رای مردم تاکید 
کردند لذا مطمئن باشید این تاکید رهبری مورد 
توجه و رعایت قرار می گیرد. هاشمی رفسنجانی 
ادامه داد: نباید نسبت به آینده کشورمان بی تفاوت 
باشیم چراکه بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ایران به 
امر رای و دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود 
توجه ویژه ای داشتند. هاشمی رفسنجانی با طرح 
این سوال که چرا باید به روحانی رای بدهیم،  
افزود: روحانی فرد ناشناخته ای نیست و مدت 
کوتاهی هم نیست که مسئولیت را قبول کرده 
است او از ابتدای مبارزات علیه رژیم شاهنشاهی، 
پیروزی انقالب، جنگ تحمیلی و غیره در صحنه 

حضور داشته است.

سپید: مقام معظم رهبری در دیدار هزاران نفر از معلمان 
سراسر کشور، آموزش وپرورش را زیرساخت اصلی 
علم و تحقیق در کشور دانستند و با تأکید بر لزوم 
اهتمام جدی مسئوالن برای اجرایی کردن سند تحول 
آموزش وپرورش، گفتند: »وظیفه آموزش وپرورش 
تربیت نسلی باایمان، باوفا، مسئولیت پذیر، دارای 
اعتمادبه نفس، مبتکر، راست گو، شجاع، باحیا، اهل 
نظام و مردم و  اندیشه، عاشق کشور و  تفکر و 

دوستدار مصالح کشور است.«
ایشان همچنین انتخابات را موضوعی حیاتی و برآمده 
نظام جمهوری  در  دینی  مردم ساالری  اندیشه  از 
اسالمی دانستند و تأکید کردند: »حضور همه مردم، با 
سالیق مختلف سیاسی، در انتخابات 29 اردیبهشت، 
ضامن حفظ اقتدار، اُبّهت و مصونیت کشور است و 
با چنین حضوری، دشمن هرگز نخواهد توانست 

هیچ غلطی در مقابل ملت ایران انجام دهد.«
آیت اهلل خامنه ای، با هشدار در خصوص جریانی که به 
دنبال از بین بردن جایگاه و ارزش آموزش وپرورش 
و سلب اعتماد از این دستگاه بسیار مهم است، 
خاطرنشان کردند: »این جریان از خارج کشور هدایت 
می شود و تنها راه مقابله با آن، برطرف کردن نقاط 
ضعف آموزش وپرورش و زمینه های نفوذ است.«

تحول  سند  موضوع  به  خامنه ای  آیت اهلل 
از  انتقاد  با  و  کردند  اشاره  نیز  آموزش وپرورش 
اجرایی نشدن این سند باوجود گذشت چندین سال 
از ابالغ آن، گفتند: »چرا سند تحول آموزش وپرورش 
تابه حال عملیاتی نشده است؟ تا چه زمانی باید 

منتظر آماده شدن نظام نامه های سند تحول بود؟«
ایشان افزودند: »من به طورجدی از وزیر محترم و 
مسئوالن می خواهم که موضوع اجرایی شدن سند 
تحول را پیگیری کنند زیرا آموزش وپرورش نیازمند 

تحول عمقی و به دوراز تغییرات ظاهری است.«
رهبر انقالب همچنین به موضوع پذیرش سند 2030 
سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند 
و با انتقاد شدید از این موضوع گفتند: »این سند 

و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسالمی 
ایران تسلیم آن ها شود و امضای این سند و اجرای 
بی سروصدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه های 

مسئول نیز اعالم شده است.«
ایشان تأکید کردند: »به چه مناسبت یک مجموعه 
نفوذ قدرت های  بین المللی که تحت  به اصطالح 
بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می دهد که برای 
ملت هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، 

تکلیف معین کند.«
ایشان با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است، 
خاطرنشان کردند: »اگر چنانچه با اصل کار نمی توانید 
اعالم کنید که جمهوری  مخالفت کنید، صراحتاً 
دارای  آموزش وپرورش،  درزمینه  ایران  اسالمی 
اسناد باالدستی است و احتیاجی به این سند ندارد.«
رهبری نظام با گالیه از شورای عالی انقالب فرهنگی 
گفتند: »این شورا باید مراقبت می کرد و نباید اجازه 
می داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور 

به جلوگیری از آن شویم.«

جمهوری  »اینجا  کردند:  تأکید  خامنه ای  آیت اهلل 
اسالم  مبنا  کشور  این  در  و  است  ایران  اسالمی 
و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی 
معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ 
چنین  پذیرش  اسالمی  جمهوری  نظام  در  کند. 

سندی، معنا ندارد.«
ایشان سپس با اشاره به انتخابات 29 اردیبهشت ماه، 
انتخابات در نظام جمهوری اسالمی را یک موضوع 
حیاتی و بسیار باارزش دانستند و خاطرنشان کردند: 
»انتخابات در نظام جمهوری اسالمی، برآمده از اسالم 
است و این گونه نیست که »جمهوری« به »اسالم« 
الصاق شده باشد و اگر انتخابات نبود، امروز اثری 

از جمهوری اسالمی ایران باقی نمی ماند.«
آیت اهلل خامنه ای، حضور عظیم مردم در عرصه های 
مختلف به ویژه انتخابات را مصونیت بخش کشور 
و حافظ منافع ملت و موجب ابهت نظام در چشم 

دشمنان دانستند.
ایشان با یادآوری نمونه ای تاریخی از اقدام یکی 

از دولت های اروپایی در متهم کردن رئیس جمهور 
ایران و احضار وی به دادگاه، در اوایل دهه هفتاد 
افزودند: »باآنکه رئیس جمهور وقت روابط نزدیکی با 
آن دولت داشت اما همان دولت اروپایی او را متهم 
و احضار کرد و تنها عاملی که باعث عقب نشینی 
دریافت  بود که  تودهنی  اروپایی شد،  آن دولت 
کرد، بنابراین دشمن، دشمن است و این دولت و 

آن دولت ندارد.«
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه دشمن در هر موقعیتی 
که بتواند، زهر خود را خواهد ریخت و مالحظه 
لفاظی ها را هم نخواهد کرد، افزودند: »تنها مانع 
در مقابل اظهار دشمنِی دشمن، حضور مردم در 
صحنه است زیرا اُبّهت یک کشور 80 میلیونی با 
نیروی انسانی قوی و باهوش و دارای میلیون ها 

جوان، در دل دشمن ترس ایجاد می کند.«
آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: »اگر می خواهیم اُبهت و 
اقتدار نظام جمهوری اسالمی حفظ شود و مصونیت 
آن باقی بماند، باید همه در انتخابات شرکت کنند.«
ایشان افزودند: »اگر چنانچه در انتخابات کوتاهی 
شود و عواملی زمینه ساز یأس مردم شوند، قطعًا 
کشور لطمه خواهد خورد و هر فردی هم که در 
این لطمه سهیم باشد، در پیشگاه پروردگار مسئول 

خواهد بود.«
رهبر انقالب با اشاره به سالیق و دیدگاه های مختلف 
سیاسی و گرایش های متفاوت در انتخاب کاندیداها، 
خاطرنشان کردند: »در انتخابات هرکس به هر نامزدی 
که بپسندد رأی می دهد اما موضوع اصلی و مهم، 
حضور همه مردم در پای صندوق های رأی است 
تا نشان دهند که آماده دفاع از اسالم و نظام هستند 

و مصونیت کشور را حفظ خواهند کرد.»
آیت اهلل خامنه ای گفتند: »اگر به لطف خداوند، این 
همت و اراده در مردم، با همین شدت و ابهت ادامه 
پیدا کند، دشمن هرگز نخواهد توانست در مقابل 

ملت ایران، هیچ غلطی انجام دهد.«

مقام معظم رهبری در دیدار هزاران نفر از معلمان سراسر کشور

همه درانتخابات شرکت کنند تا  مصونیت کشورحفظ شود

سپید: یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: »اصالح طلبان برای دادن 
فرمان قوه مجریه به دست روحانی کامال صحیح عمل کردند و 
نه تنها از آن پشیمان نیستند بلکه معتقدند روحانی می تواند برجام 
را به اقتصاد تسری و شرایط را برای رشد فراهم کند.« به گزارش 
ایسنا، ابراهیم اصغرزاده در نشست »روحانی و سیاست داخلی« در 
ستاد اصالح طلبان کرج، گفت: »روزهای مهمی در پیش داریم و 

از طرف دیگر با یک جامعه سرد، نگران و خسته مواجه هستیم.«
وی افزود: »معموال تصور مردم این است که تمامی قدرت در اختیار 
دولت است، بنابراین اگر دولت ها به شعارهای خود عمل نکنند، 
مردم خسته می شوند؛ از همین رو دولت  باید به شعارها و سوگند 
خود وفادار بماند.« این فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه در 
کشورهای غربی و کشورهایی که دارای سنت های دموکراتیک صد 
ساله و یا 200 ساله هستند مردم به نهاد نمایندگی اعتقاد زیادی 
دارند، تصریح کرد: »مردم در این کشورها چون نمی توانند به صورت 
مستقیم در قدرت سهیم شوند با استفاده از این نهادها چهار سال به 
نماینده خود مهلت می دهند تا به شعارهای خود جامه عمل بپوشاند.«

وی ادامه داد: »اما در صورتی که نماینده آنان از این مهلت استفاده 
نکرد، سر بزنگاه و با همین ابزار رای خود را از او می گیرند و تغییر 
می دهند.« اصغرزاده به وضعیت نهادهای نمایندگی در کشورهای 
جهان سوم پرداخت و خاطرنشان کرد: »اولین نهادهایی که می تواند 
در کشورهای جهان سوم دچار فساد شود همین نهادهای دموکراتیک 

است.«
وی افزود: »فساد فقط مربوط به مسائل مالی نیست، همین که مسئول 
به وظیفه خود عمل نکند و یا یک رئیس جمهور نسبت به وظیفه خود 
غافل باشد فساد و بی اعتمادی مردم نسبت به نهادهای دموکراتیک را 

به دنبال دارد.« وی کشورهای عربی صاحب نهاد پارلمان را نمونه ای 
از این وضعیت دانست و گفت: »کشورهای عربی که صاحب نهاد 
پارلمانی بودند در خالل بهار عربی نسبت به کشورهایی که یک 
ژنرال در راس قدرت بود، زودتر دچار فروپاشی شدند؛ زیرا مردم 

به نهادهای دموکراتیک در این کشورها بی اعتماد شده بودند.«
اصغرزاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات شهری در 
کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: »شهرها و به خصوص کالنشهرهای 
کشور محل تولید ثروت هستند، اما اتفاقی که به دلیل عدم وجود و 
ضعف نهادهای مدنی در شهرها رخ داده این است که شهرها محل 
تولید نفرت، کینه و خشونت نیز شده است.« وی افزود: »این به دلیل 
آن است که مدیریت شهری شرایطی را ایجاد کرده است که یک 
طبقه با رانت بتواند ارتقای طبقاتی داشته باشد و به دلیل شراکت 

در رانت ساخت و ساز شهری یک گروه ویژه رشد کرده است.«
اصغرزاده به تقسیم بندی 96 درصدی و ۴ درصدی قالیباف اشاره 
کرد و گفت: »ما نیز معتقدیم این تقسیم بندی وجود دارد اما اشکال 
حرف قالیباف این است که شهرداری تهران خود نیز جزء همان 
چهار درصد است.« اصغرزاده ادامه داد: »بگذارید همه چیز شفاف 
شود، چه کسی در تهران این همه برج ساخته است، پروژه های 
بزرگ، ساختمان های بزرگ، شما به کدام گروه خدمت می کنید، 

96 درصد مردم که توان مالی استفاده از این امکانات را ندارند.«
وی به احداث پل صدر در تهران اشاره و خاطرنشان کرد: »پل صدر 
به لحاظ فنی معجزه است اما از لحاظ کارکردی مشکل ترافیک را 
حل نکرده است، پروژه ها باید کارکرد خود را در تسهیل زندگی 
مردم نشان دهد، شاید بخش زیادی از مردم تهران و کرج در طول 
عمر خود از پروژه های این چنین استفاده نکنند، بخش زیادی از 

مردم تهران پیاده هستند خودرویی برای عبور از این اتوبان ها ندارند.«
وی با بیان اینکه شهرهای ما آنقدر خشن ساخته می شوند که معلولین 
را از خود طرد می کنند تصریح کرد: »بگذریم از اینکه شهرهای ما 
اصال روی خوشی به پیاده ها، مستاجرین، تنگدستان... نشان نمی دهد.«
اصغرزاده در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از منتقدین دولت 
اعالم کرد: »برخی بر وجود 16 میلیون حاشیه نشین، 10 میلیون بیکار 
و هفت میلیون بی سواد در کشور دامن می زنند، ما نیز می گوییم اینها 
نباید وجود داشته باشد اما مگر اینها چهار ساله به وجود آمده است؟«
وی افزود: »این ها محصول سیاست های کالن دولتی است که هشت 
سال به ملت ایران دروغ گفت، پشت تریبون سازمان ملل از هلوکاست 
سخن گفت و از ایران چهره ای خشن ساخت، چهره ای از ایران 

ساخت که باعث شد اجماع جهانی علیه ایران شکل بگیرد.«
اصغرزاده ادامه داد: اما در آن فضا رئیس جمهور کشور می گفت که 
روس ها قول داده اند پرونده ایران به شورای امنیت نمی رود، وقتی 
که پرونده به »شورای امنیت رفت گفت قول داده اند قطعنامه ای علیه 
ایران صادر نمی شود، این یک دولت اصولگرا بود، شما االن فرار رو 
به جلو می کنید اما پیشتر با تمام وجود از احمدی نژاد حمایت کردید.«
اصغرزاده تصریح کرد: »احمدی نژاد ایران را به خودی و غیرخودی 
تقسیم کرد و همین خود و غیرخودی بر روی شکاف چهار درصدی 
و 96 درصدی نشست.« وی ادامه داد: »تجارت در اختیار چه کسی 
بود؟ چه کسی اسکناس چاپ کرد؟ چه کسی از منابع بانک مرکزی 
برداشت و با آن کسری بودجه خود را پوشاند؟« اصغرزاده افزود: 
»دولت روحانی در کنترل تورم و ثبات بخشی به قدرت خرید مردم 
موفق بود، من به عنوان یک کارشناس معتقدم دولت روحانی در ایجاد 

ثبات از دولت خاتمی هم موفق تر عمل کرد و این قابل احترام است.«

ابراهیم اصغرزاده مطرح کرد

دولت اعتدال موفق از از دولت اصالحات در ایجاد ثبات
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وزیربهداشت خبر داد:اخبار 

طرحجدیدسطحبندیخدماتابالغمیشود
وزیر بهداشت از ابالغ طرح سطح بندی جدید خدمات 
خبر داد و گفت: »این طرح، گشایش زیادی در کارها 
ایجاد می کند.« وی افزود: »امیدوارم بخش خصوصی 
استقبال کرده و سرمایه هایش را به سمت حوزه سالمت 
سوق دهد تا در آینده با سرعت بیشتری نسبت به 
رفع  شاهد  شد،  انجام  یازدهم  دولت  در  که  آنچه 
محرومیت ها باشیم و بتوانیم به استانداردهای بین المللی 

نزدیک شویم.«
این سخنان را وزیر بهداشت در حاشیه سفر یک 
روزه اش به استان آذربایجان غربی گفت. سیدحسن 
هاشمی تصریح کرد: »اگر در طول ده دولت قبل از 
دولت یازدهم به اندازه این دولت در حوزه سالمت 
کار می شد، امروز شعاری که پشت دفترچه ها نوشته 
شده، به طور کامل محقق شده بود که بیمار به جز 
رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد.« وی افزود: 
»در طول این دولت تعداد 600 سازمان مردم نهاد در 
حوزه سالمت اضافه شد. یعنی اکنون تعداد آنها به 800 
مجموعه رسیده است. درحال حاضر سازمان های مردم 
نهاد برای فعالیت و گرفتن مجوز در نوبت نمی مانند 
و به درخواست آنها سریع رسیدگی می شود. تشکیل 
معاونت اجتماعی درکنار خیرین هم در راستای استفاده 
بیشتر از مردم و مشارکت مردمی در حوزه سالمت بود.«
وزیر بهداشت درخصوص خدمت رسانی درمانی به 
بیماران خاص هم گفت: »امروزه اعتقادی به بیمارستان 
تک تخصصی نیست، مگر در رشته های خاص. چراکه 
تمام اعضای بدن بیماران در بیماری هایی مانند تاالسمی 
یا هموفیلی درگیر است. بنابراین بیماران خاص به 

انواع خدمات درمانی نیاز دارند.« 
هاشمی با تاکید بر ورود بخش خصوصی به حوزه 
ساخت تخت های بیمارستانی تصریح کرد: »در کشور 
15 هزار تخت خصوصی وجود دارد که حداقل برای 
10 سال آینده 30 هزار تخت دیگر نیاز است و به 
ماه  اعالم خواهد شد و طی یک  زودی سیاست ها 
آینده محدودیت هایی که در مورد احداث بعضی از 
مراکز درمانی اعم از آزمایشگاه، کلینیک و تجهیزات 

پزشکی وجود داشته، اعالم خواهد شد.« 
گفتنی است در سفر وزیر بهداشت به استان آذربایجان 
غربی که دویست وپنجاهمین سفر استانی وی و هیئت 
همراه بود، پروژه های مهمی به بهره برداری رسید که 
مجتمع خدمات سالمت باروری مادر ارومیه، بیمارستان 
96 تختخوابی شمس، مرکز جراحی آفتاب و بیمارستان 
خیریه امید ارومیه از مهم ترین آنها به شمار می رود. 
همچنین در سفر وزیر بهداشت به ارومیه، عملیات 
هاشمی  آیت اهلل  تختخوابی   600 بیمارستان  ساخت 

قرار  که  بیمارستانی  خورد.  کلید  ارومیه  رفسنجانی 
است تا سال 99 و در زمینی به مساحت 456 هزار 
متر مربع و در زیربنای 75 هزار متر مربع در 10 طبقه 
و با اعتباری بالغ بر 400 میلیارد تومان ساخته شود. بر 
اساس اعالم پایگاه اطالع رسانی وزارت بهدشت، این 
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دارای بخش های 
و  مغز  جراحی  عمومی،  جراحی  کودکان،  داخلی، 
اعصاب، داخلی اعصاب، ارتوپدی، عفونی، پوست، 
قلب، روانپزشکی، اورولوژی، چشم، گوش، حلق و 
بینی، مسمومیت، سوختگی، شیمی درمانی و رادیوتراپی 
خواهد بود. از دیگر بخش های این بیمارستانی می 
 ،ICU،CCU، PICU ویژه های  مراقبت  به  توان 
آنژیوگرافی، دیالیز، تصویربرداری، اورژانس، تروما و 
داخلی، سنگ شکن، فیزیوتراپی، آزمایشگاه تشخیص 
تخصصی  فوق  و  تخصصی  های  درمانگاه  و  طبی 

اشاره کرد. 
در این سفر، عملیات ساخت بیمارستان تخصصی 
و فوق تخصصی زنان ارومیه هم آغاز شد. براساس 
اعالم مسئولین، این بیمارستان هم شامل بخش های 
نوزادان، جراحی، بلوک های زایمانی، بستری مادران 

داخلی،  و  عمومی  جراحی،  بستری های  پر خطر، 
آی سی یو، ان آی سی یو، اورژانس، آزمایشگاه، درمانگاه 
و تصویر برداری پزشکی)رادیولوژی و سی تی اسکن( 
خواهد بود. بازدید از مراحل ساخت پروژه اورژانس 
و طرح توسعه بیمارستان امام خمینی)ره( ارومیه که از 
مرداد ماه سال گذشته با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد 
وزیر  برنامه های  دیگر  از  مورد  آغاز شده هم  ریال 

بهداشت در این سفر بود.
سید محمد هادی ایازی معاون امور اجتماعی وزارت 
بهداشت نیز در این سفر به تعداد خیریه ها در کشور 
برای کمک به کاهش رنج و آالم بیماران اشاره کرد 
و  گفت: »سال گذشته 64 خیریه سرطان در کشور، 
شبکه ملی خیرین سرطان را تشکیل دادند و برای 
هماهنگی و اداره بهتر آن، شورای مرکزی این تشکل 
نیز تشکیل شد.« وی ضمن تاکید بر اهمیت توجه به 
نقش حمایتی دولت از خیرین و خیریه ها، بیان کرد: 
را مکلف  بهداشت  »قانونگذار در سال 64 وزارت 
حمایت  برای  بنیادی  یا  نهاد  یا  سازمان  تشکیل  به 
از خیریه ها، تسهیل و نظارت بر امور آنها کرده بود 
اما در دولت یازدهم، ساختاری در این خصوص به 

همت وزیر بهداشت در این وزارتخانه ایجاد شد.« 
وی تصریح کرد: »در سال گذشته، مردم به یکی از 
خیریه های سرطان، 197 میلیارد تومان کمک کردند 
که نشان از توجه ویژه مردم به امور خیریه است.« 
ایازی اضافه کرد: »خیرین سالمت در سال گذشته، 
1500 میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های حوزه 
سالمت، کمک کردند بنابراین اگر از مشارکت مردم 
در حوزه های مختلف، به نحو مطلوب استفاده شود، 

بخشی از مشکالت مردم و کشور حل می شود.«
به گزارش وزارت بهداشت، معاون امور اجتماعی 
وزارت بهداشت گفت: »یکی از بزرگترین پروژه های 
خیریه حوزه سالمت که بیمارستان 600 تختخوابی 
تخصصی و فوق تخصصی پیوند بود با حضور رییس 
جمهور و وزیر بهداشت در شیراز به بهره برداری رسید 
و برای ساخت و تجهیز آن 488 میلیارد تومان توسط 
مردم و خیرین، تامین شد.« ایازی گفت: »دولتی موفق 
است که در تمام حوزه ها به سراغ مردم برود و وزارت 
بهداشت به حوزه های سازمان های مردم نهاد، خیریه، 
آسیب های  و  مسئولیت ها  بین بخشی،  مشارکت های 

اجتماعی در حوزه سالمت، ورود پیدا کرده است.«
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رئیس مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت:

70درصدریزگردهاازخارجمیآیند

گفت:  بهداشت،  وزارت  کار  و  محیط  مرکز سالمت  رئیس  ایرنا: 
و  سوریه  عراق،  کشورهای  و  خارج  از  ریزگردها  درصد  »منشاء 70 
اردن است که گاهی به علت حجیم بودن آن به تهران هم می رسند.« 
معضل  با  کشور  در  که  مناطقی  »عمده  افزود:  نیت  صادق  خسرو 
ریزگردها درگیر هستند، در حاشیه غربی کشور و به خصوص استان های 
از  باد  به همراه  ریزگردها  بیشتر  ایالم و خوزستان هستند،  کرمانشاه، 
 کشورهای خارجی وارد کشور می شود و مناطق غربی را آلوده می کند.«
محیط  سازمان  ریزگردها  این  آلودگی  نوع  »درباره  داد:  ادامه  وی 
که  است  این  است،  مشخص  آنچه  اما  بدهد  نظر  باید  زیست 
عراق،  مثل  کشورهای  از  آن  درصد   70 حدود  و  آلودگی  این  عمده 
می شوند.« هم  ایران  کشور  وارد  و  می شود  شروع  اردن  و   سوریه 
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: »گاهی برخی از 
ریزگردها آن قدر حجیم هستند که تا تهران و شهرهای مرکزی ایران هم 
می رسند و این مناطق را هم آلوده می کنند.« وی افزود: »رسیدگی به این معضل 
نیازمند پیگیری های بین المللی است که سازمان محیط زیست فعالیت های 
 ارزشمندی را در این زمینه شروع کرده است که حتما موثر خواهد بود.«
صادق نیت درباره بخشی از ریزگردها که منشا داخلی دارند، گفت: »در کشور 
ما خشکسالی که از سال های قبل بوده و برداشت های بی رویه ای که از آبهای 
زیرزمینی صورت گرفته و باعث تشدید خشکسالی و خشک شدن برخی 
دریاچه ها شده، منشا ریزگردها در داخل کشور بوده است.« وی افزود: »به 
عنوان مثال در خوزستان هورالعظیم و دریاچه شادگان جزو جاهایی بودند 
که در سال های گذشته به سمت خشک شدن رفته بودند اما در یکی دو سال 
گذشته با اقداماتی که انجام شد، دوباره حجم و سطح آب آنها افزایش یافته و 
 به خصوص سطح آب تاالب شادگان به میزان چشمگیری افزایش یافته است.«
صادق نیت گفت: »با این اقدامات بسیاری از منشاهای بروز ریزگردها 
در داخل کشور کاهش یافته است اما توسعه و ادامه این مسیر ضروری 
است.« وی در پاسخ به این پرسش که از نظر وزارت بهداشت برای 
جلوگیری از خیزش ریزگردها کدام روش مورد تایید است، مالچ پاشی، 
ریگ پاشی یا کاشت نهال گفت: »همه این روش ها، می توانند استفاده 
شوند، منطقه به منطقه روش های مختلف می تواند متناسب با شرایط، مورد 
 استفاده قرار گیرد تا ریزگردها کاهش یابد و به سطح استاندارد برسد.«
»وزارت  افزود:  بهداشت  وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  رئیس 
بهداشت برای کاهش ریزگردها با سازمان محیط زیست همکاری دارد 
و برنامه ریزی های مفصلی در این زمینه صورت گرفته است اما چون 
بیشتر منشا ریزگردها خارج از کشور است، فقط برنامه ریزی های داخلی 

کفایت نمی کند.«

ساالنه6هزار
بیماریکبدیمیمیرند

رییس شبکه هپاتیت ایران از مرگ ساالنه بین پنج تا 6 هزار نفر بدلیل ابتال 
به بیماری های کبد در کشور خبر داد. موید علویان اظهار کرد: »هم اکنون 
186هزار نفر به بیماری هپاتیت C و یک میلیون و 400 هزار نفر نیز در 
کشور به هپاتیت B مبتال هستند.«وی با بیان روند کاهشی میزان ابتال به 
بیماری هپاتیت در کشور اظهار کرد: »بدلیل واکسیناسیون های فراگیر در 
زمان تولد نوزادان و کارشناسان بهداشت و درمان از سال 73 تاکنون، میزان 
 شیوع بیماری های هپاتیت از پنج درصد به زیر 2 درصد کاهش یافته است.«

علویان افزود: »ایران در بین کشورهای منطقه بدلیل اقدامات پیشگیرانه، 
کمترین میزان ابتال به هپاتیت را دارد که با ادامه این روند پیش بینی می شود 
 B در ایران ریشه کن شود.« وی هپاتیت C تا سال 1410 مبتالیان به هپاتیت
و C را به لحاظ میزان ابتال و آسیب رسانی به کبد و خون با اهمیت خواند 
و اظهار کرد: »با پیشرفت علم پزشکی برخالف سال های گذشته، هپاتیت 
"C قابل درمان قطعی و هپاتیت B قابل کنترل تشخیص داده شده است.«
فرآورده های  با  تماس  را  بیماری  این  ویروس  انتقال  های  راه  وی 
داد:  ادامه  علویان  کرد.   بیان  بدن  به  آن  ورود  و  آلوده  خونی 
»آرایشگاه ها، مراکز انجام حجامت، تاتو وخالکوبی، تزریق مواد مخدر 
مادر  از  وانتقال  جنسی  پرخطر  رفتارهای  مشترک،  آلوده  سرنگ  با 
 آلوده حین زایمان را از مهمترین راه های انتقال این بیماری دانست.«
ازدواج  برای  منعی  هپاتیت  به  مبتال  زنان  که  این  بر  تاکید  با  وی 
سنین  در  زنان  باردار،  مادران  که  آنجا  از  افزود  ندارند،  بارداری  و 
باروری و افراد باالی 28 سال در معرض رفتارهای پرخطر جنسی و 
معتادان از گروه های حساس برای ابتال به این بیماری هستند، انجام 

کرد. عنوان  ضروری  را  آنان  برای  خون  تشخیصی  های   آزمایش 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

در  معدنکاران حقوق کامل احقاق تا
کنارشانمیمانیم

روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی برای دومین بار برای پیگیری وضعیت معدنچیان 
معدن “زمستان یورت” به استان گلستان سفر کرد. علی ربیعی با حضور 
در میان معدنچیان گفت: »در صورتی که پیمانکاران معادن، بیمه  کارگران 
را رد نکرده باشند طبق بخشنامه  ای که مصوب شده کارفرمای اصلی باید 
پیمانکار را تغییر دهد.« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در معدن 
زمستان یورت درباره این حادثه گفت: »این حادثه بسیار تاسف برانگیز 
است. این ها کارگرانی هستند که با جانشان کار می کنند.« وی با تاکید 
براینکه کار در معدن یکی از سخت ترین شغل هاست، خاطرنشان کرد: 
»متاسفانه در این حادثه هم کارگران از دست رفتند و هم کودکانی یتیم 
شدند و هم زنانی بیوه شدند و این مسئله برای ما تاسف انگیز است.« 
مکان های  معدن جز  اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
پرریسک است، تصریح کرد: »امروز ما تا عمق 1400 متر رفتیم و به 

محل حادثه رسیدیم. معتقدم ما نیاز داریم تا درباره تمام تجهیزات و 
ایمنی معادن مان تجدید نظر کنیم.« ربیعی تاکید کرد: »معادن ما 40 ، 50 
ساله هستند و این قابل کتمان نیست که تجهیزات آنها کهنه است. هر 
چند قواعدی که در استانداردهاست بیشتر آن در اینجا رعایت شده 
است.« وی توضیح داد: »با آقای نعمت زاده درباره نوسازی همه معادن 
صحبت کردیم و آن را در دستور کار خودمان قرار دادیم. همچنین برای 
این ماجرا هم کمیته ای تشکیل دادیم که همه موارد را بررسی می کنند 
حتی برای اینکه این کمیته آزاداندیشانه تر نظر دهد یک کارگر معدن 
در کنار کارشناسان ایمنی در این کمیته حضور دارد تا یک گزارش 
جامع بدست آید و ما آن را مبنای کار خود قرار دهیم.« وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: »با توجه به سختگیری هایی که می شده 
باز هم در پیمانکاری ها حق بیمه رعایت نشده و برای این موضوع نیز 
کمیته ای تشکیل دادیم و هر کسی می تواند با مراجعه به آن اظهارات 
خود را بگوید البته این کمیته مختص به این معدن نیست و در دیگر 
معادن اگر پیمانکاران بیمه  را رد نکرده باشند طبق بخشنامه  ای که مصوب 
شده کارفرمای اصلی باید پیمانکار را تغییر دهد و معتقدم این حق باید 
ایفا شود و ما هم به دنبال حق بیمه کارگران هستیم.« ربیعی با اشاره به 
پرداختی های معدن »زمستان یورت« گفت: »خوشبختانه معوقات سال 
95 در این معدن پرداخت شده و ما به شما وعده می دهیم که تا پایان 

تحقق حقوقتان در کنار شما باشیم.« 

وزارت رفاه



وبدا: رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت، طرح تحول سالمت 
را گامی در جهت تحقق عدالت در سالمت دانست و اتخاذ 
سیاست های تکمیلی خدمات ارزنده طرح تحول سالمت را 
امکانی برای ارتقای مستمر این طرح در سال های آینده عنوان کرد. 
محمدرضا واعظ مهدوی، ضمن مقایسه ای بین وضعیت 
بهداشت و درمان کشور دولت یازدهم و دولت قبلی گفت: 
»متاسفانه در دولت گذشته به دلیل سوء سیاستگذاری، با افزایش 
دادن قیمت حامل های انرژی که تحت عنوان هدفمندی یارانه ها 
انجام شد، هزینه واحدهای بیمارستانی و همچنین کارخانجات 
داروسازی و عالوه برآن شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی 
به شدت افزایش پیدا کرد. به نحوی که هزینه خدمات بیمارستانی 
30 تا 40 درصد افزایش پیدا کرد. بدون اینکه در قانون هدفمند 
کردن قیمت حامل های انرژی، پیش بینی برای جبران این هزینه ها 

صورت گرفته باشد.« 
وی گفت: »در سال های 90 و 91 بیماران زیادی مشاهده 
می کردیم که برای بستری شدن در بیمارستان باید 5 یا 6 میلیون 
تومان و گاهی 10 میلیون تومان پیش پرداخت می دادند. از طرفی 
بیمه ها که طبق قانون متعهد هستند، 90 درصد هزینه های بستری 
را پوشش بدهند، به دلیل عدم کفایت منابع هزینه های ناچیزی را 
پوشش می دادند و درصد قابل توجه ای از صورتحساب بیمارستان ها 

توسط مردم و از جیب آنها پرداخت می شد.«
واعظ مهدوی همچنین به بیان فضای دارویی کشور در آن برهه 
از زمان پرداخت و گفت: »حاکم شدن فضای رانتی و تمایل به 
واردات و رشد شرکت های واردکننده دارویی، شرایطی را ایجاد 
کرده بود که بیش از دو هزار میلیارد تومان از داروهایی که مشابه 
تولید داخل داشت، هرسال وارد می شدند و چون منابع موردنیاز 
برای واردات دارو بسیار بیشتر از منابع برای تولید دارو است، منابع 

موجود کفایت نیازها در امر دارو و تجهیزات پزشکی را نمی کرد 
و درنتیجه شرایطی رخ داده بود که با کمبودهای شدید دارویی 
هم مواجه بودند.« واعظ مهدوی ادامه داد: »شبکه بهداشتی که 
جزو دستاوردهای مهم کشور در سال های بعداز پیروزی انقالب 
اسالمی بود، به دلیل عدم رسیدگی و عدم تخصیص منابع، به 
صورت مخروبه ای درآمده بود. مراکز بهداشتی هزینه تعمیرات 
نداشتند و بسیاری از این مراکز دچار تخریب و آسیب های 
ساختمانی شده بودند. اختالفات وزیر وقت بهداشت و درمان 
با رییس جمهور وقت، منجر به این شده بود که برخالف منافع 
مردم، بودجه بهداشت و درمان به شدت کاهش پیدا کرده و 

صدمات عمدی و غیرعمدی متعددی براین بخش حاکم شد.«
واعظ مهدوی با بیان اینکه درچنین شرایطی دولت یازدهم با 
بحران ها و مشکالت جدی در عرصه سالمت و بهداشت و درمان 
مواجه شد، گفت: »دولت یازدهم، حفاظت مالی از مردم در برابر 
هزینه های بهداشت و درمان را اولویت نخست خود قرار داد.« 
وی ادامه داد: »دولت اعتبارات ویژه ای برای تحقق طرح تحول 
سالمت اختصاص داد و در همان گام های نخست، بیمارستان ها 
مکلف شدند، کلیه داروها و تجهیزات موردنیاز بیماران را خود 
تهیه کرده و از تحویل نسخه و گسیل بیماران به ناصرخسرو و 
شرکت های مجاز و غیرمجاز تأمین تجهیزات خودداری کنند.« 

وی گفت: »در وهله بعد کلیه بیمه ها مکلف شدند، تعهدات قانونی 
خود را در حد 90 درصد صورتحساب ها به اجرا بگذارند و به 
این ترتیب بیماران بدون اینکه ناگزیر باشند، بخشی از تجهیزات 
و ملزومات موردنیاز خود را از واحدهای تجاری در سطح شهر 
تهیه کنند، تمام نیازهای دارویی و تجهیزاتی آنها در بیمارستان 
برآورده شد و سهم پرداختی آنها نیز به 10 درصد صورتحساب ها 

کاهش پیدا کرد.«
 رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت اشاره ای به فضای فرسوده 
بیمارستان ها و مراکز درمانی کرد و گفت: »در این دولت، نزدیک 
به 700 میلیارد تومان به بازسازی بیمارستان ها اختصاص پیدا کرد 
و همزمان با این اقدامات، پوشش بیمه ای برای 10 میلیون نفر از 

جمعیت کشور که فاقد بیمه بودند، فراهم شد.«
واعظ مهدوی افزود: »مجموعه اقدامات فوق منجر به این شد که 
پوشش هزینه های بهداشت و درمان بسیار گسترده و کارآمد بشود 
و شرایط نابسامان و نامساعد قبلی به شرایط باثبات و پایدار و با 
جهت گیری هزینه های بهداشتی و درمانی مردم تغییر پیدا کند.«
واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: »طرح تحول سالمت برای بهبود 
کارایی نیازمند ارتقای فرآیندهای اجرایی، برقراری راهنماهای 
بالینی، جلوگیری از ورود داروهای وارداتی به سبد بیمه ها و 
تمرکز بر تولید داخل و همچنین سطح بندی خدمات درمانی، 
اولویت بخشیدن به بخش پیشگیری بر درمان، اولویت بخشیدن 
به خدمات در مناطق محروم و جهت دادن خدمات به این مناطق 
و ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی و گسترش اعتبار و 
قانون گرایی در تمام فرآیندهای بهداشت و درمان نیز است 
و در صورت اتخاذ این سیاست های تکمیلی ، خدمات ارزنده 
طرح تحول سالمت امکان استقرار و همچنین ارتقای مستمر در 

سال های آینده را خواهد داشت.«
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علی نوبخت حقیقی در گفت و گو با واحد خبر ستاد  دکتر حسن روحانی:

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به کاهش هزینه دارو و 
درمان بیماران سرطانی و ام اس، گفت: »تقویت بیمه ها و اجرای کامل طرح 
تحول سالمت تنها راهکار افزایش حمایت های مالی و درمانی از بیماران 

خاص، سرطانی و ام اس خواهد شد.«
بهروز بنیادی در خصوص وضعیت بیماران خاص، گفت: Lاجرای طرح 
تحول سالمت و تغییر در نحوه پرداخت ها از سوی بیماران سبب افزایش 
حمایت از بیماران خاص شده، هرچند برخی بیماری ها چون سرطان و ام 
اس هم جز بیماران خاص قلمداد نمی شود اما اجرای طرح تحول سالمت 

سبب شده تا وضعیت بیماران خاص هم تا حدودی بهبود یابد.«
اجرای طرح تحول  و  بیمه ها  تقویت  در مجلس،  کاشمر  مردم  نماینده 

سالمت را راهکار افزایش حمایت از بیماران خاص 
دانست و گفت: »با تقویت بیمه ها و اجرای کامل 
طرح تحول، نیازی به درج بیماری سرطان و ام 
اس در لیست بیماری های خاص نیست، بیماران 
سرطانی عالوه بر حمایت های فعلی می توانند از 
حمایت و تخفیف های مالی به کمک مددکاران و 
روسای بیمارستان ها با توجه به بررسی ها انجام 

گرفته، برخوردار  شوند.«
 وی ادامه داد: »بیماری های مانند ای بی و 
در  که  داده اند  درخواست  نیز  را  دیابت  حتی 

با  اما  شود  افزوده  خاص  بیماری های  لیست 
تحقق طرح تحول سالمت این اقدامات دیگر 
برای  بیمه ها  تقویت  بنابراین  ندارد  ضرورتی 
حمایت از این بیماران باید در دستور کار دولت  

قرار گیرد.«
بنیادی در توضیح عملکرد دولت در حمایت 
از بیماران خاص، گفت: »خوشبختانه با اجرای 
طرح تحول سالمت بیماران به خصوص بیماران 
شیمی  داروهای  کمی  بسیار  هزینه  با  سرطانی 
درمانی را تهیه می کنند، هزینه جراحی و پاراکلینیک 
بیماران خاص نیز بسیار کاهش یافته است، البته 
همچنان برخی بخش ها و  روش های پاراکلینیک 

در بخش دولتی وجود ندارد.«

خانه ملت
کاهشمعضالتبیمارانخاصباتقویتبیمهها

محمدرضا واعظ مهدوی رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت:

بهبودشاخصعدالتدرسالمترامدیوندولتیازدهمهستیم

عملکرد دولت در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مثبت است
پاسخ معاونت تحقیقات وزارت بهداشت به صحبت های یکی از کاندیداها در مناظره

کشور،رشدعلمیخوبیداشتهاست

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به مطالبی در مورد کاهش رشد علمی ایران که از سوی 
برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره جمعه 15 اریبهشت مطرح شد، واکنش نشان داد و جوابیه به این شرح به 

دفتر روزنامه سپید ارسال کرد:
افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان و درآمد حاصل از فروش محصوالت آنها 

در آغاز دولت یازدهم 382 شرکت دانش بنیان در حوزه پزشکی فعالیت داشتند و 487 محصول  دانش بنیاد تولید می کردند و 750 نفر 
در این شرکت ها مشغول به کار بودند. 

تعداد شرکت های دانش بنیان تا ابتدای سال 1396 به 848 شرکت و تعداد محصوالت دانش بنیاد به 2 هزار و 97 محصول رسید و 
10 هزار و 200 شغل در این شرکت ها ایجاد شده است. همچنین میزان فروش محصوالت شرکت های دانش بنیان از سه هزار و 800 

میلیارد ریال در ابتدای دولت یازدهم به 10 هزار میلیارد ریال رسیده است.
افزایشتعدادمقاالتعلمیایران

در سال 2013 میالدی و آغاز این دولت، تعداد مقاالت حوزه علوم پزشکی ایران در اسکوپوس 9 هزار و 943 مقاله بود که در سال 2016 
به 14 هزار و 902 مقاله رسید، یعنی تقریبا 50 درصد رشد داشته است. مقاالت علوم پزشکی  ایران در ISI نیز از 8 هزار و 297 مقاله 
در سال 2013 به 13 هزار و 809 مقاله افزایش یافته است. به طور کلی تعداد مقاالت علمی ایران در سال 2013 در ISI در پزشکی و 
غیر پزشکی ، 30 هزار و 124 مقاله بود، در سال 2015 تعداد مقاالت به 37 هزار و 996 رسید و در سال 2016 این تعداد به 44هزار 
و 604 مقاله افزایش یافت که از رشد علمی 40 درصدی ایران نسبت به سال 2013 در آی اس آی نشان دارد. در سال 2013 نیز تعداد 
مقاالت علمی ایران در اسکوپوس 42 هزار و 151 مقاله بود که در سال 2015 به 44 هزار و 222 مقاله و در سال 2016 به 51 هزار و 

876 مقاله، افزایش یافت و نشان دهنده رشد 30 درصدی نسبت به زمان آغاز دولت یازدهم است.
استنادبهمقاالتعلمیایران

تعداد استنادات به مقاالت ایران در سال 2013 درحوزه علوم پزشکی، 17 هزار و 52 استناد بود درحالی که در سال 2016 میالدی به 
47 هزار و 703 استناد رسید که نشان دهنده جهش سریع کشور در مقوله کیفیت مقاالت علمی پزشکی در دنیا است. 

ISIدانشمندانیکدرصدجهانبراساساستناداتدر
 در آغاز دولت یازدهم، فقط هشت دانشمند یک درصد برتر در حوزه علوم پزشکی داشتیم که اکنون این تعداد به 39 نفر رسیده است.  
تعداد دانشمندان ایرانی با H index باالی 15 از 108 نفر به 466 نفر رسیده است، این همان جهشی است که در رسیدن به کیفیت 

پژوهش و مرجعیت علمی در کشور حاصل شده است.
رتبهفناوریایراندرجهان

 در رتبه بندی جهانی فناوری  Global Innovation Index  رتبه ایران از 128 در سال 2013 میالدی به 78 در سال 2016 میالدی 
ارتقاء پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس :

بااصالحات،طرحتحولسالمتراباقدرتبیشتریادامهمیدهیم
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه عملکرد دولت یازدهم در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی 
مثبت بوده گفت: »مسلما هر بخشی نقاط ضعف و قوتی دارد ولی دولت آقای روحانی مسائلی را حل کرد که در صورت 
ادامه ، نامالیمات و خطرات زیادی به مردم تحمیل می کرد.« وی انتخابات را تثبیت حاکمیت ملی خواند و افزود: »شرکت 

در انتخابات و حضور مردم پای صندوق های رای برای تعیین  آینده خود و سرنوشت کشور ، امری ضروری است.«
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد : »هرچند انتخابات هر چهارسال یک بار انجام می شود ولی گاهی تاثیر آن 
تا 50 سال آینده کشور مشاهده می شود.« وی با بیان اینکه سیاست خارجی یکی از نمونه های درخشان عملکرد دولت 
روحانی بود تصریح کرد : »با ایجاد ارتباط سازنده با جهان باعث برداشته شدن بسیاری از تحریم ها و بهبود وضعیت نسبی 

معیشیت مردم شد. «
 نوبخت در ادامه با اشاره به اقدامات موثر دولت تدبیر و امید در حوزه اجتماعی و به ویژه بهداشت، تصریح کرد: »در این دولت شخص 
رئیس جمهور توجه ویژه ای به سالمت آحاد مردم ایران داشته و با تالش های مسئولین و وزیر بهداشت مردم در مراجعه به بیمارستان ها مشکلی 
نداشته و خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمانی رایگانی را دریافت می کنند.« وی تغییرات انجام شده در حوزه سالمت را تحول بزرگی در 
کشور دانست و خاطرنشان کرد : »در حال حاضر از طریق کمیسیون بهداشت و درمان درصدد هماهنگی و ایجاد ارتباط با مسئولین وقت وزارت 

بهداشت هستیم تا با اصالحات مورد نیاز طرح تحول سالمت را با قدرت بیشتری ادامه دهیم.«
نوبخت با بیان اینکه عملکرد دولت یازدهم موجب رفع مخاطرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری از سر مردم شد، اذعان داشت: »توجه 
به اخالقیات و تشکر از مسئولین که وظایف خود را به درستی انجام داده اند، از سنت های اسالمی و ایرانی است و باید از زحمات این دولت 

سپاسگزاری کرد.«
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: »تجلیل از افراد درستکار و متعهد و همچنین توبیخ افراد بی مسئولیت برای آیندگان هم درس بزرگی 
است و امروزه وظیفه ملی و دینی ما حکم می کند که از دولت یازدهم به دلیل ارائه خدماتی که در گذشته وجود نداشت ، تجلیل نماییم.« وی 
جنگ، تحریم، محدودیت فروش نفت و ... را از مخاطراتی خواند که دولت از آنها جلوگیری کرده و تاکید کرد: »اگر برجام نبود، االن سر سفره 

مردم گرسنگی، قحطی و حتی شاید جنگ بوده و ماحصل برجام جلوگیری از ایجاد چنین شرایطی بوده است.«
نوبخت با بیان اینکه همه سوال می کنند که برجام برای سفره های مردم چه ارمغانی در پی داشت خاطرنشان کرد : »برجام و تالش های دولت در 
این حوزه غیرقابل انکار است و دولت توانست از ایجاد وضعیت فجیع جنگ در کشور جلوگیری کند و اگر برجام نبود شاید کشور ما هم شرایطی 

همچون یمن و سوریه را داشت که در این عرصه باید قدردان نیروهای مسلح و نظامی کشورمان باشیم.«
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ضمن دعوت از تمامی اقشار جامعه برای شرکت در انتخابات، به نقش پزشکان در تشویق مردم برای حضور 
در این امر مهم اشاره کرد و افزود: »انتخابات امروز جامعه حاصل خون بهای هزاران شهید قبل و بعد از انقالب بوده و جلوه ای از دموکراسی در 
کشور است.«  نوبخت در پایان خاطرنشان کرد : »انتخابات فرصتی برای تصمیم گیری و تعیین سرنوشت کشور است و  از نظر من دکتر روحانی 

انتخاب اصلح است.«

خانهملت: نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس، با تاکید بر اینکه مهم ترین اولویت وزارت 
بهداشت ادامه اجرای طرح تحول سالمت است، 
گفت: »واگذاری برخی از وظایف سازمان بهزیستی 

به وزارت بهداشت به صالح نیست.«
محمد حسین قربانی با اشاره به اینکه در شرایط 
کنونی حجم کاری باالیی درخصوص اجرای طرح 
تحول سالمت برعهده وزارت بهداشت قرار دارد، 
گفت: »مجلس شورای اسالمی نیز تکالیف بسیاری 
را در قانون برنامه ششم توسعه در حیطه اختیارات 
وزارت بهداشت درحوزه سالمت قرار داد، بنابراین 
ورود این وزارتخانه به حوزه وظایف بهزیستی 

درمواردی چون سالمندان به صالح نیست.«
نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه ارائه خدمات بهتر در مقوله 
درمان به سالمندان ضرورتی انکارناپذیر است، 
افزود: »بهتر است این وظیفه یعنی خدمات دهی به 
سالمندان در حیطه اختیارات سازمان بهزیستی باشد، 
زیرا بهزیستی یک سازمان گسترده است که در اکثر 
استان ها و مراکز از امکانات کافی برای خدمات و 
سرویس دهی بهتر به سالمندان برخوردار است.«

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه 
در شرایط فعلی نباید تکالیف بیشتری را بر دوش 
وزارت بهداشت و درمان قرار داد، گفت: »افزایش 
از جمله سالمندان  تکالیف در هیچ حوزه ای 
در وزارت بهداشت ضرورتی ندارد و درحال 
حاضر اولویت حوزه سالمت ادامه اجرای طرح 
تحول سالمت، تأمین منابع، نظارت بر توزیع 
صحیح اعتبارات، توزیع نیروی عادالنه انسانی 
متخصص در مناطق دورافتاده و محروم است 
آینده  اهداف حوزه سالمت درطی سالیان  تا 
کسب شود.« نایب رئیس کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس، افزود: »با آغاز به کار دولت 
آینده درخصوص آموزش رشته های پزشکی 
رایزنی هایی با با کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس و بهداشت و درمان مجلس،همچنین 
پژوهش های  بهداشت، علوم و مرکز  وزارت 
مجلس صورت می گیرد و به طورحتم اقدامات 

کارشناسی انجام می شود.«

واگذاریوظایفسازمان
بهزیستیبهوزارت

بهداشتبهصالحنیست

خبر



 زهرا جمشیدیان
 

معتقد  ایران،  ویژه  مراقبت های  علمی  انجمن  رئیس 
است چنانچه کاهشی در تعرفه های پزشکی اتفاق بیفتد، 
به خصوص اگر فقط در بعضی بخش ها باشد )مثل آنچه 
بیهوشی 25 درصد کاهش  گفته می شد تعرفه گروه 
خواهد داشت(  با عدالت بین رشته ای سازگار نیست.
با سپید گفت:  امیر سوادکوهی در گفت و گو  علی 
»امسال متاسفانه به دلیل همان مشکالتی که در پرداخت ها 
اتفاق افتاد، طرحی در پایان سال پیش پیشنهاد شد با 
عنوان کاهش تعرفه ها. هیچ گاه چنین اتفاقی نیفتاده بود 
که تعرفه ای که در یک سال تصویب شده و در کتاب 

آمده است با تغییر مواجه شود.« 
وی مراحل کاهشی که در برخی تعرفه ها اتفاق افتاد 
را این طور تشریح کرد: »ابتدا تصمیم گرفته شده بود که 
در کل ضریب k کاهش اتفاق بیفتد و 25 درصد آن در 
همه رشته ها کاهش پیدا کند اما چون بعضی رشته ها 
خیلی سنگین با این مسئله مواجهه کردند، تصمیم گرفته 
شد که این کاهش 25 درصدی تنها در برخی رشته ها 
مانند بیهوشی رخ بدهد. که این مسئله ازلحاظ قانونی 
واقعاً صحیح نیست. « سوادکوهی افزود: » ما اگر بخواهیم 
از دنیا الگوبرداری کنیم باید از کشورهایی الگو بگیریم 
که در کار پزشکی و سیستم بهداشتی پیشگام هستند. 
در هیچ کشوری شما نمی بینید k که یک ضریب است 
در رشته های مختلف اعداد مختلفی باشد.  K یکسان 
است اما آنچه در آن ضرب می شود، موجب تفاوت 
قیمت ها در اعمال گوناگون پزشکی می شود. فرض 
کنید فالن جراحی 20k  و عمل جراحی دیگر 100 
k است، k  ثابت است، آنچه ثابت نیست ضریب آن 

بر اساس کار متفاوت است.« 
رئیس انجمن مراقبت های ویژه ادامه داد: »به هر 
صورت االن این بحث پیش آمد که k کاهش پیدا کند 
که ما به شدت مخالفت کردیم، بعد از آن این کاهش 
که  دادند  تقلیل  بیهوشی  مانند  رشته ها  بعضی  به  را 
این مسئله به هیچ وجه با عدالت بین رشته ای همخوانی 
ندارد. این مسئله در پزشکان آن رشته حس تبعیضی 
به وجود می آورد که باعث می شود عالقه ای به انجام 
کار نداشته باشند. از طرف دیگر کسانی که عالقه مند 
باشند در آن رشته تحصیل کنند فکر می کنند که وقتی 
از حاال چنین تبعیضی وجود دارد چرا وارد این رشته 
شوم؟ باز در همان دردسر 25 سال پیش می افتیم که 

در بعضی رشته ها کمبود داشتیم. به هرحال این مسئله 
کاهش k در برخی رشته ها به نظر بسیار بعید می رسد.« 

 طرح تحول سالمت عالی است
 به شرطی که . . . 

این  از  دیگری  بخش  در  امیرسوادکوهی  علی 
زد  سالمت  تحول  طرح  به  هم  گریزی  گفت وگو، 
و آن را »طرحی فوق العاده« خواند. وی اذعان کرد: 
اول  چهارساله  دوره  در  را  طرح  این  ای کاش  »البته 
ریاست جمهوری به طور کامل کارشناسی می کردند و 
در دوره دوم آن را اجرا می کردند. اگر این کار انجام 
می شد، طرح فوق العاده خوبی بود و باعث شکوفایی 
سیستم پزشکی بهداشتی کشور می شد. اما چون بدون 
کارشناسی و بدون بودجه و اعتبار سراغ اجرا کردن 
آن رفتند بااینکه طرح خوبی بود و مردم هم اکنون از 
آن بسیار راضی هستند، اما نتوانست آنگونه که باید 
اجرا شود. البته دولت هم تمام قد پشت آن نایستاد.« 
سوادکوهی اضافه کرد: »انتظار ما این است که دولت 
بعد و رئیس جمهور بعدی بیاید و یک ردیف بودجه 
را برای آن تعیین و تعریف کند. نه اینکه بخواهد با 
کاهش k آن را انجام دهد و بخواهد در حق الزحمه ای 

که در یک سال تعیین شده، تغییر ایجاد کند.«
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ادامه داد: 
»وقتی طرحی را می خواهیم انجام دهیم آن هم برای 
یک کشور 80 میلیونی، ابتدا باید کارشناسی می شد که 
این طرح چه اندازه، هزینه بردار است و برای هرسال 
چه اندازه نیازمند بودجه هستیم. دومین کار این بود که 
مشخص شود این هزینه از کجا باید تأمین بودجه شود. 
وقتی بودجه تأمین شود بیمه ها بر اساس آن می تواند 
جلو رود.« وی افزود: »بودجه طرح تحول سالمت بسیار 
سنگین است و از عهده وزارت بهداشت به تنهایی خارج 
است. اشکال بزرگی که در سیستم بهداشتی داریم این 
است که در کشور ما امور اجرایی بهداشتی درمانی 
بر عهده وزارت بهداشت است، اما امور پرداختی بر 
عهده وزارت رفاه. یعنی دو وزارتخانه مختلف که در 
بسیاری موارد عملکرد متفاوتی از هم دارند. به این 
دلیل اکنون سازمان های بیمه گر برای کاهش تعرفه ها 
تالش می کنند زیرا باید هزینه پرداخت کنند و پول 
کافی هم ندارند؛ بنابراین به ناچار برای کاهش تعرفه ها 
تالش می کنند. درحالی که وقتی با افزایش تورم مواجه 
هستیم، درست نیست که تعرفه ها کاهش داشته باشند.« 

تخصص  فوق  این 
ادامه  در  ویژه  مراقبت های 
وزارت  »بودجه  کرد:  بیان 
هزینه  تأمین  برای  بهداشت 
طرح تحول برای 80 میلیون 
نفر کافی نیست، حتی برای یک 
سال. این طرح رضایت مندی 
مردم را به دنبال داشته اما به 
دلیل عدم کارشناسی مناسب 
کافی  بودجه  تأمین  و عدم 
است.  شده  مشکل  دچار 
این  که  متحیرند  همه  االن 
کجا  از  است  قرار  بودجه 
افزود:  وی  شود.«  تأمین 
»در حال حاضر کاندیداهای 
در  جمهوری  ریاست 
در  خود  برنامه های  مورد 
بانکی،  سیستم  خصوص 
دیگر  مسائل  و  اقتصاد، 

تحول  طرح  با  که  نمی گویند  اما  می کنند  صحبت 
سالمت می خواهند چه کنند و برنامه آنها برای تداوم 
این طرح و به دنبال آن تأمین بودجه طرح چیست. این 
طرحی است که شروع شده و برای آن  هزینه ملی شده 
است، طرح قابل ستایشی است. مگر می توان آن را کنار 
گذاشت و از آن گذشت؟« امیرسوادکوهی تصریح کرد: 
»وقتی طرحی با این عظمت در حال اجراست باید عزم 
ملی برای اجرای آن وجود داشته باشد. نامزدها می توانند 
پیشنهاد دهند، که یارانه را به من ببخشید در عوض 
تمام هزینه های بهداشتی درمانی باالی 60 سال را تقبل 
می کنم. اگر این کار انجام شود، بودجه عظیمی را ایجاد 
خواهد کرد و رضایتمندی هم بهتر خواهد شد.« رئیس 
انجمن علمی مراقبت های ویژه با بیان اینکه پزشکان 
هیچ عالقه ای ندارند که بیش از تورم کشور تعرفه باال 
رود اظهار کرد: »تعرفه ای که با توجه به تورم تاکنون 
تعیین شده از بسیاری از کشورهای همسایه هم پایین تر 
است. این همه توریستی که برای درمان از کشورهای 
که  است  دلیل  این  به  می آیند،  ما  به کشور  همسایه 
عمل های جراحی ما در عین کیفیت، ارزان تر هم هستند. 
بنابراین این افزایش تعرفه یک مسئله محیرالعقول دور 
از دسترس نیست و از طرف دیگر هر چند سال یک بار 
اتفاق می افتد. از طرف دیگر ضرایب K هم اعداد مختلفی 

و  هستند   
در سیستم دولتی و خصوصی باهم متفاوتند. بنابراین 
اکنون مطرح شده  که  به صورتی  تعرفه  کاهش  این 
حال  »در  افزود:  وی  نیست«  قبول  قابل  به هیچ وجه 
حاضر متاسفانه جو بدی علیه پزشکان به وجود آمده 
است که بیش از اندازه حقوق می گیرند. این درحالی 
است که قشر مرفه، برج سازها و بدهکاران بزرگ بانکی 
هستند که درآمد پزشکان در مقابل آنها چیزی نیست. 
آن ها رقم های کالن به جیب می زنند و کسی هم کاری 
به آن ها ندارد.« سوادکوهی ادامه داد: »به عنوان رئیس 
 k انجمن مراقبت های ویژه بازهم اعالم می کنم، تعیین
به این صورت و کاهش آن در برخی رشته ها به عدالت 
بین رشته ای آسیب جدی خواهد زد و باعث دلسردی 
پزشکان آن رشته خواهد شد که به نفع هیچ کس نیست. 
وقتی عدالت بین رشته ای را اجرا نکنید خواهید دید که 
در بسیاری از رشته ها دچار نقصان و ضعف خواهیم 
 k شد. چرا فقط یک رشته مانند بیهوشی باید کاهش
در آن انجام شود؟« وی ادامه داد: »داستان این است که 
وقتی دیدند رشته های دیگر مقاومت می کنند به سراغ 
گروه هایی رفتند که تصور می کردند نتوانند مخالفت 
چندانی انجام دهند درصورتی که این مسئله با عدالت 

بین رشته ای موافقتی ندارد.«

کاندیداهای ریاست جمهوری باطرح تحول سالمت  چه کار خواهند کرد؟
رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران در گفت و گوی اختصاصی با سپید عنوان کرد
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نظام پرستاری

تسنیم: قائم مقام سازمان نظام پرستاری گفت: »حداقل می توان 
به سه فایده خدمت »پرستار در منزل« اشاره کرد که اولی کاهش 
دو سوم هزینه های بستری، دوم کنترل و حذف عفونت های 
بیمارستانی و سوم اینکه بیمار در کنار خانواده خود مراقبت 

می شود که تاثیر بسیاری خواهد داشت.
محمد شریفی مقدم  درباره روند پیش روی خدمات پرستار 
در منزل اظهار داشت: »متاسفانه حمایتی از خدمات پرستار در 
منزل به مانند 18 سال گذشته صورت نمی پذیرد. در حالی که 
در آمریکا و اروپا از سال 1965 این خدمت به بیماران آن 

کشورها با بهترین وضعیت ارائه می شود.
بیمه ها منصفانه تر به تعرفه  پرستاری در منزل نگاه کنند.« 
وی ادامه داد: »متاسفانه استدالل بیمه ها برای تعرفه خدمات 
پرستار در منزل صحیح نیست، مثاًل قبول نمی کنند که یک 
تزریق در منزل با قیمت 8 هزار تومان انجام شود و عنوان 
می کنند که چرا در بیمارستان برای یک تزریق دو هزار تومان 
گرفته می شود؟ درحالی که اگر یک پرستار بخواهد به منزل 
بیماری مراجعه کند، حداقل باید یک ساعت و نیم زمان بگذارد 
و هزینه ایاب و ذهاب بپردازد ولی همان یک ساعت و نیم 
می تواند تعداد قابل توجهی تزریقات در بیمارستان انجام دهد.«
وی افزود: » بنابراین باید بیمه ها منصفانه تر به مقوله تعرفه های 

پرستاری در منزل نگاه کنند.«
شریفی مقدم در ادامه نیز از وزارت بهداشت نیز انتقاد کرد 
که آن طور که باید و شاید از مقوله خدمت پرستاری در منزل 
در جلسات شورای عالی بیمه دفاع نکرد درحالی که بیمه ها 
باید بدانند که پوشش خدمات پرستاری در منزل بسیار برای 
آنان مقرون به صرفه خواهد بود زیرا هر شب بستری در تخت 
ICU در بیمارستان خصوصی برابر با سه میلیون تومان است.«
وی ادامه داد: »این درحالی است  که در برخی مواقع اصاًل 
نیاز به خدمت پزشکی نداشته و به مراقبت پرستاری  بیمار 
نیاز دارد، بنابراین می توان این بیمار را در منزل پرستاری کرد 
تومان  میلیون  آن 200  کردن  فراهم  که   ICU و یک تخت 
است در بیمارستان خالی بماند تا بیماری که واقعًا به اینگونه 

تخت ها نیاز دارد بتواند از آن استفاده کند.«
قائم مقام سازمان نظام پرستاری خاطرنشان کرد: »حداقل 
می توان به سه فایده خدمت »پرستار در منزل« اشاره کرد که 
اولی کاهش دو سوم هزینه های بستری، دوم کنترل و حذف 
عفونت های بیمارستانی و سوم اینکه بیمار در کنار خانواده خود 

مراقبت می شود که تاثیر بسیاری خواهد داشت.«

قائم مقام سازمان نظام پرستاری 
»خدمات پرستار در منزل« همچنان بدون 

حمایت

سی و سومین کنگره رادیولوژی ایران در تاریخ 19 تا 
22 اردیبهشت با ارایه جدیدترین دستاوردهای علمی در 
حوزه تصویربرداری در برج میالد برگزار خواهد شد. 
در این کنگره حدود 30 مهمان خارجی از کشورهای 
مختلف، از جمله آمریکا، فرانسه، کانادا، بلژیک، اسپانیا 
حضور دارند و 3 موضوع اصلی، یعنی تصویربرداری 
تصویربرداری  اعصاب،  مداخله ای  و  عصبی  سیستم 
سیستم عضالنی- اسکلتی و تصویربرداری زنان شامل 
تصویربرداری پستان، بارداری و ژنیکولوژی، در این حوزه 

مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.
علت انتخاب این سه موضوع، دغدغه هایی بوده که در 
این زمینه در جامعه رادیولوژی و میان رادیولوژیست ها 

بهبود شاخص های سالمت  مثال،  به طور  وجود دارد. 
امید  افزایش  به  منجر  پزشکی،  ارتقا سطح خدمات  و 
به زندگی )در سال های ۴8 تا ۴9، سن امید به زندگی 
در بدو تولد در کشورمان 52 سال بوده و در سال 9۴، 
 80/7 زنان  برای  و  76/3سال  مردان  برای  میزان  این 
هموطنان  عمر  طوالنی ترشدن  و  است(  بوده  سال 
بیماری هایی نظیر زوال  افزایش بروز  با  شده، درنتیجه 
مغزی  سکته های  یا   )  ... و  پارکینسون  )آلزایمر،  عقل 
مطالعه از  آمده  دست  به  داده های  شده ایم.   مواجه 

 National Elderly Health Survey که میان افراد 
باالی 60 سال در ایران انجام شده، حاکی از آن هستند 
و  سال   60 افراد  میان  در  دمانس  خام  کلی  شیوع  که 

باالتر ایرانی، 7/9 درصد بوده است )زنان: 8/7 درصد و 
مردان: 6/9 درصد(. 

نرخ شیوع دمانس استاندارسازی شده سنی براساس 
جمعیت استاندارد سازمان جهانی بهداشت، 8/1 درصد بوده 
است. عوامل مرتبط با دمانس نیز دیابت، خلق افسرده، 
بی سوادی، وافزایش سن شناخته شدند. براساس نتایج 
مطالعه GBD سال 2010 و 2013، شیوع دمانس در ایران 
تقریبا مشابه دیگر کشورهای منطقه مدیترانه شرقی است.
یکی دیگر از موضوع های کنگره امسال، تصویربرداری 
درحیطه سیستم عضالنی- اسکلتی است که در دنیا نیز به 
یکی از پرطرفدارترین شاخه های فوق تخصصی رادیولوژی 
تبدیل شده و در این کنگره نیز به عنوان یکی از موضوعات 

اصلی مدنظر قرار گرفته است. این رشته در کشور ما 
از جنبه دیگری نیز حایز اهمیت مضاعف است چراکه 
آمار تصادفات و حوادث در ایران باالست، به طوری که 
ما ساالنه حدود 28 هزار کشته در تصادفات جاده ای 
و چیزی بیش از ده برابر آن یعنی سیصد هزار مورد 
مصدوم داریم. به یاد داشته باشیم که هر 31 دقیقه یک 
ایرانی به دلیل تصادفات می میرد و نرخ تصادفات جاده ای 
در ایران، 20 برابر میانگین جهانی است. تا سال 2020، در 
فهرست علل سال های از دست رفته زندگی، تصادفات 
جاده ای باالتر از سرطان و پس از بیماری های قلبی عروقی 
و افسردگی قرار می گیرد. لذا دانش رادیولوژیست در حوزه 
فوق تخصصی تصویربرداری سیستم عضالنی- اسکلتی 
می تواند نقش موثری در جهت تشخیص صحیح آسیب های 
اندام ها و ستون فقرات داشته و بیش از پیش به بهبود 

مصدومین کمک کند.
موضوع دیگری که در کنگره سی و سوم رادیولوژی 
شامل  زنان  تصویربرداری  می گیرد،  قرار  بحث  مورد 

تصویربرداری پستان، است. سرطان پستان، نخستین علت 
مرگ را در میان زنان در اثر سرطان تشکیل می دهد. آمار 
بوده  افزایش  نیز روبه  ایران  در  پستان  به سرطان  ابتال 
ایران 10 سال  در  بیماری  این  به  ابتال  میانگین سن  و 
پایین تر از میانگین جهانی است. آخرین بررسی ها نشان 
می دهند که طی سالیان اخیر سرطان پستان در کشور ما 
در مراحل ابتدایی تری تشخیص داده می شوند و بخشی از 
این موضوع به علت افزایش آگاهی در جامعه و نیز ارتقا 
دانش رادیولوژیست ها در این حیطه است. یافتن توده های 
کوچک سرطانی در پستان در حین غربالگری که می تواند 
پیش آگهی بهتری را برای بیمار رقم بزند، نیازمند دانش 
ونیز دقت بیشتر رادیولوژیست هایی است که در حیطه 
فوق تخصصی تصویربرداری پستان فعالیت می کنند. به 
روز شدن دانش رادیولوژیست ها در تصویربرداری پستان 
و آشنا شدن آنها با تکنیک های جدیدی نظیر ام. آر. آی.، 
توموسنتزیس یا االستوگرافی از موضوعات مهمی است 

که دراین کنگره مورد توجه خاص قرار گرفته است.

یادداشت روز

 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 

تلفن2615485     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

امیررضا رادمرد، دبیر علمی سی و سومین کنگره رادیولوژی ایران 

سن ابتال به سرطان پستان در ایران، 10سال کمتر از میانگین جهانی
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ایسنا: معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت به مردم 
توصیه کرد از کسانی که در صندوق عقب ماشین غذا می فروشند، خرید 
نکنند و فریب عرضه غذاهایی با عنوان خانگی و محلی از دستفروش ها 

را نخورند.
محسن فرهادی درباره نحوه نظارت وزارت بهداشت بر کترینگ ها یا 
واحدهای تهیه غذا که با قیمتی پایین اقدام به عرضه غذا می کنند، گفت: 
»برای وزارت بهداشت تفاوتی ندارد که این واحدها جواز کسب دارند 
یا خیر و بر همه آنها نظارت می کند؛ چراکه رسالت ما ارتقا و حفظ و 
تامین سالمت مردم است. اگر رقابت در فضای کسب و کار سالم باشد، 
واحدهای زیادی ایجاد می شوند و سعی می کنند جنس بهتر با قیمت 
پایین تری تولید  کنند. یعنی نباید از زیاد شدن آنها نگران باشیم، اما موضوع 
نگران کننده این است که به بهانه اینکه جنس ارزان تری به مردم دهند، 
کیفیت را پایین آورند، تقلب کنند یا به جای افزودنی های مجاز از رنگ 

و اسانس استفاده کنند.«
وی  ادامه داد: »یکی از محورهای اصلی طرح تحول بهداشت ارتقای 
وضعیت بهداشت عمومی با تأکید بر آب و غذا است. در شهر تهران سه 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی هرکدام زیرمجموعه ای 
در شبکه های خود برای نظارت بر این واحدها  دارند. کترینگ ها که نسبت 
به رستوران ها امکانات کمتری دارند، چند مشکل عمده ازجمله رعایت 
بهداشت فردی  دارند که باید از طرف وزارت بهداشت کنترل شوند. 
تمرکز ما نیز کنترل بر بهداشت فردی مانند روپوش، کارت بهداشت، محل 
کار مناسب و دریافت آموزش های الزم است که اگر این موارد را نداشته 
باشند، برخورد قضایی و حقوقی می کنیم. همچنین مواد خام اولیه مثل 

گوشت و برنج و روغن و میزان دما و برودت غذا نیز کنترل می شود.«
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت همچنین 
اضافه کرد: »در تهران و در ساعت غیر اداری بیش از 100 تیم در این 
زمینه بازرسی انجام می دهند. این برنامه به صورت روزانه و در ایام تعطیل 
ادامه دارد. به گفته فرهادی، در حال حاضر دانشگاه های علوم پزشکی، 
نیروهای بهداشت محیط جذب شده در طرح تحول بهداشت مستقر در 
سیستم شبکه، دفاتر خدمات سالمت و سامانه بهداشت 190 بر فعالیت 

این مراکز تهیه غذا نظارت می کنند.«
وی همچنین ادامه داد: »مردم باید از سالمت هر غذایی که می خرند 
مطمئن شوند که به این کار خود مراقبتی می گویند. اگر  واحد تهیه غذایی 
دارای پروانه کسب نیست، نباید به آن اعتماد کنند. ما برای نظارت بر این 
مراکز محدودیتی نداریم ولی مردم این محدودیت را برای خود در نظر 
بگیرند و از واحدهایی که آرم و نشان وزارت بهداشت ندارند یا کسانی 

که در صندوق عقب ماشین غذا می فروشند، خرید نکنند.«
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت درباره راه های 
شناسایی مراکز تهیه غذای معتبر نیز گفت: »رستوران های بانام و نشان، 
پروانه کسب دارند و مطابق قانون موظف هستند آن را روی دیوار نصب 
کنند. دریافت پروانه کسب به این معنی است که آن واحد تحت کنترل 
اتحادیه و بازرسان وزارت بهداشت است. اگر پروانه کسب نداشته باشد، 
ضریب اطمینان این موضوع پایین می آید. کارت بهداشتی که وزارت 
بهداشت صادر می کند نیز آرم و نشان دارد. فرهادی به مردم توصیه کرد 
که در صورت بروز مشکل یا مشاهده تخلف در هر یک از واحدهای 
تهیه غذا با سامانه بهداشت 190  تماس گیرند. این سامانه در تمام استان ها 
و دانشگاه های علوم پزشکی فعال است و کارشناسان آن به صورت 24 

ساعته پاسخگو خواهند بود.«
فرهادی همچنین به عرضه غذا در برخی از واحدهای مسکونی اشاره 
کرد و گفت: در برخی از موارد پیچیدگی هایی وجود دارد که به مردم 
توصیه می کنیم فریب غذای خانگی و محلی را نخورند. ما در زمینه 
نظارت بر این چنین اماکنی دچار محدویت های قانونی هستیم، اما در 
سامانه 190 شکایت هایی درباره فعالیت تهیه غذا در واحدهای آپارتمانی 
و مسکونی داریم. نظارت بر این موارد در حوزه فعالیت ما قرار دارد ولی 
برای اینکه به منازل ورود کنیم نیاز به دستور قضایی داریم. این فرآیند 
بسیار پیچیده  است و توصیه می کنیم مردم از دوره گردهای کنار خیابان 

و این منازل غذا نخرند.«

درباره  بهداشت  وزارت  هشدار 
سالمت غذاهای خیابانی

ایرنا: مدیرکل نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو نسبت به وجود شیشه در داروهای گیاهی الغری دست ساز در عطاری های 
غیرمجاز هشدار داد و گفت: »تنها مکان مجاز برای عرضه داروهای گیاهی، داروخانه است.« امیرحسین جمشیدی درخصوص مشاهده شیشه در برخی 
داروهای گیاهی افزود: »سازمان غذا و دارو تمام داروهای گیاهی عرضه شده در مراکز معتبر را نظارت می کند، کار میدانی انجام می دهد و این فرآورده ها را 
آزمایش می کند، اما مسئله این است که داروهای گیاهی دست ساز از سوی برخی افراد غیر کارشناس و سودجو در عطاری های غیرمجاز عرضه می شود.«

وی خاطرنشان کرد: »فرآورده هایی دست ساز گیاهی متأسفانه در برخی مراکز مانند عطاری های غیرمجاز وجود دارد و ممکن است در این فرآورده ها، 
مشتقات آمفتامین )ماده محرک ( نیز وجود داشته باشد.« مدیرکل نظارت بر فرآورده های طبیعی، 
سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو تصریح کرد: »آمفتامین ها عوارض زیادی دارند و یکی از عوارض 
جانبی آنها الغری است اما هزار جا را خراب می کنند و در کنار آن الغری هم ایجاد می کنند؛ مشتقات 

آمفتامین اصاًل قابل دارو شدن نیستند.«
جمشیدی گفت: »در هر صورت مواردی از وجود مشتقات آمفتامین در داروهای گیاهی دست ساز 
غیرمجاز مشاهده شده و مواردی به دادگاه معرفی شدند؛ این موارد بیشتر در مراکز غیرمجاز دیده 
می شود؛ مراکز مجاز ما برای ارائه داروهای گیاهی ، فقط داروخانه است و به جز داروخانه مکانی برای 
عرضه آنها نداریم.« گفتنی است مصرف شیشه عالوه  بر بروز اعتیاد، عوارض متعدد و جبران ناپذیری 
ازجمله حاالت خاص و نابهنجاری و رفتار پرخطر، افسردگی ، تخریب سیستم های عصبی و مغزی 

و گاهی مرگ به همراه دارد.

سازمان غذا و دارو: رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه مسئولین باید مطالب خود را به گونه ای مطرح کنند که شائبه عدم نظارت 
و توجه در صدور مجوز برای مردم پیش نیاید، گفت: »حجم، وسعت و چگونگی تبلیغات مشروط با رعایت اصول بالمانع است.« مصطفی اسماعیلی 
افزود: »طبیعی است که تولیدکننده یا واردکنندگان پس از اخذ مجوز می خواهند محصول را به متقاضی عرضه کنند و برای انجام بهتر این کار نیز اقدام 
به بازاریابی و تبلیغ می نمایند که اصل آن اگر با ضوابط، اصول، قوانین و سیاست های جزی و کلی سالمت مغایرت نداشته باشد خالی از اشکال است.«

وی با اشاره به اینکه حجم، وسعت و چگونگی تبلیغات مشروط با رعایت اصول بالمانع است، هشدار داد: »آنچه همواره از سوی متولیان وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو مورد تاکید بوده است عدم اغراق در تبلیغ و جذب مشتری با بیان اصل مجوز اخذ شده توسط صاحب محصول است و 
این مطلب به انحاء مختلف از سوی مسئولین عالی رتبه نظام سالمت هم مطرح گردیده است.« اسماعیلی عنوان کرد: »مجوزهایی که از سوی سازمان و 

معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در حوزه های مختلف فرآورده های غذایی، 
دارویی، طبیعی، سنتی و مکمل و البته آرایشی و بهداشتی صادر می شود قطع به یقین پس از کارشناسی های 
دقیق، بررسی نتایج آزمایشگاهی، مطالعات بالینی و سنجه های قابل اعتماد دیگر موجود و با رای اعضای 
ذی صالح علمی کمیته های فنی صادر می گردد.« رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: »از 
آنجا که موضوع تبلیغات با سالیق، دریافت ها، فرهنگ ها، فهم و بسیاری مصداق های دیگر مرتبط است که اهل 
فن بهتر از آن سر در می آورند شاید بهتر باشد در کارگروهی تخصصی جامع  مورد بحث قرار گردید. ضمن 
اینکه در حوزه فرآورده های آرایشی و بهداشتی به کسانی که اغراق در تبلیغ داشته باشند و یا در شبکه های 

ماهواره ای اقدام به  تبلیغ کنند تذکر جدی داده می شود و در صورت اصرار بر ادامه کار با آنها برخورد می شود.«

شرایط صدور مجوز برای لوازم آرایشی و بهداشتیوجودشیشه درفرآورده های عطاری های غیرمجاز

 علی اکبر ابراهیمی
 

حق  فنی یا تعرفه خدمات دارویی، موضوعی که از 
دیرباز مورد اختالف بوده و گاهی خبرساز می شود؛ 
عده ای دریافت آن را حق طبیعی داروخانه و داروساز 
می دانند و برخی اجحاف در حق بیمار. بیش از 20 سال 
از وضع اولین قانون تعرفه مسئولیت فنی داروخانه 
در کشور؛ با هدف افزایش کیفیت ارائه خدمات در 
این مؤسسات پزشکی می گذرد. در سال های اخیر 
و در مقاطعی از زمان، بحث هایی در رابطه با چرایی 

اخذ این تعرفه در سطح جامعه مطرح شده است.

اخذ تعرفه یک حق قانونی است
چه  مبلغ  این  پرداخت  لزوم  که  دید  باید  حال 
می آورد.  به وجود  داروسازان  برای  تکلیفی  و  حق 
حاجی محمودی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم 
به خبرنگار سپید  این خصوص  تهران در  پزشکی 
به هنگام  به ازای هر نسخه و  می گوید: »مبلغی که 
مراجعه به داروخانه پرداخت می شود تعریفی دارد 
تحت عنوان تعرفه مدیریت خدمات دارویی که توسط 
داروسازی که نسخه را تحویل بیمار می دهد از بیمار 

اخذ می شود.«
وی با بیان اینکه این مبلغ یک حق قانونی است 
و عنوان مشخصی دارد، می افزاید: »عنوان دقیق این 
مبلغ تعرفه مدیریت خدمات دارویی است نه حق 
مشاوره دارویی؛ زیرا مشاوره ای که داروساز به بیمار 
در این مورد می دهد بخشی از این تعرفه است و این 
یعنی مبلغ  فوق صرفا به ازای مشاوره اخذ نمی شود.  
البته تقریبا نزدیک به 10 نوع مسئولیت برای داروساز 
در داروخانه درنظر گرفته می شود که انجام مشاوره 
در صورت درخواست بیمار و یا ضرورت یکی از 

وظایف داروسازان در داروخانه ها است.«
حاجی محمودی با اشاره به نگاه وزارت بهداشت 
به بحث داروخانه، ادامه می دهد: »وزارت بهداشت 
داروخانه را یک موسسه پزشکی در نظر می گیرد نه 
یک مرکز خرید و فروش دارو. از این رو در موسسه 

پزشکی طبق تعریف وزارت بهداشت باید فردی که 
صالحیت حرفه ای الزم را داشته باشد و بتواند مسئولیت 
ارائه خدمات را در موسسه برعهده بگیرد، برای اداره 
گماشته شود. لذا در داروخانه ها به عنوان یک موسسه 
پزشکی یک دکتر داروساز جدای از موسس داروخانه، 
حضور دارد که تحت عنوان مسئول فنی داروخانه 
فعالیت می کند و صحت و سالمت وظایف حرفه ای 
که در داروخانه ارئه می شود برعهده این فرد است.«

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
با تأکید بر مسئولیت داروسازان در داروخانه ها، اضافه 
می کند: » بعد از انجام مراحل نسخه پیچی بر روی 
نسخه ای که به داروخانه ارائه می شود، باید هنگام 
تحویل دارو به بیمار، مهر نظام پزشکی داروسازی که 
در داروخانه حاضر است، ثبت  شود. این امر نشانگر 
آن است که داروساز حاضر در داروخانه مسئولیت 
صحت تمام خدمات ارائه شده به بیمار را می پذیرد. 
بنابراین داروساز این تعهد را می دهد که در صورت 
بروز اشتباه از طرف خود و یا کادر تحت نظرش 
مسئولیت حقوقی این اتفاق با او خواهد بود و بایستی 

به مراجع قضایی پاسخگو باشد.«

اعمال تعرفه براساس کتاب تعرفه ها
حاجی محمودی در تشریح چگونگی اعمال تعرفه 
مدیریت خدمات دارویی در داروخانه ها گفت: »طبق 
کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سالمت که 
سال گذشته با امضای وزرای محترم بهداشت و رفاه 
منتشر کرد مبلغ یک دهم k  به ازای هر نسخه برای 
مسئول فنی و داروساز داروخانه در نظر گرفته شده 
است. این مبلغ در داروخانه های خصوصی 2000 
تومان و در داروخانه های دولتی 880 تومان می باشد. 
این مبلغ یک رقم ثابت است و فرقی بین مبلغ نسخ 
وجود ندارد. به عنوان مثال اگر مبلغ نسخه ای 2 هزار 
تومان باشد 2 هزار تومان دیگر به ازای حق فنی از 
بیمار دریافت می شود و این مبلغ در مورد دیگری 
که مجموع مبلغ داروی نسخه ای 100 هزار تومان 

باشد هم از بیمار اخذ می شود.«

وی مرجع اصلي براي نام گذاري خدمات سالمت، 
ازجمله خدمات داروسازان در این کتاب را، کتب منتشر 
 CPT شده توسط جامعه پزشکي آمریکا ازجمله کتاب
  Current Procedural Terminology یا 
دانسته و می گوید: »در این کتاب، به خدمات داروسازان 
 Medication Therapy در داروخانه تحت عنوان
Management اشاره شده است. لذا ریشه عبارت 
مدیریت خدمات دارویي به این مرجع بر مي گردد و 
سابقه جهانی داشته و در تمام کشورها مبالغ متعددی 
به ازای خدمات متعدد ارائه شده توسط داروسازان 
پرداخت  بیمه گر  سازمان های  توسط  داروخانه  در 

می گردد.«
داروسازان  که  »وظایفی  می افزاید:  ادامه  در  وی 
به عنوان مسئول فنی در داروخانه ها باید ارائه دهند 
به دو نوع تقسیم می شود؛ برخی از این وظایف به 
صورت مستقیم است و بعضی به صورت غیر مستقیم. 
وظایف مستقیم آن بخش از عملکردهایی است که 
بیمار به عینه مشاهده می کند ولی بخش غیرمستقیم 
خدمات آن بخشی است که به دور از نگاه مراجعین 
انجام می شود و در برخی موارد به دلیل پوشیده بودن 

موجب بروز شبهه در بین بیماران می شود.«
در  چرخه  این  »کل  کرد:  تأکید  حاجی محمودی 
این  قسمت  مهم ترین  ولی  است  بیمار  با  ارتباط 
بیماران،  به  ارائه دستورات دارویی پزشک  عملکرد 
تامین داروی اصیل و مورد قبول از شرکت های مورد 
تایید، رعایت و نظارت بر چرخه صحیح نگهداری 
دارو در داروخانه، بررسی تداخالت دارویی مهم و 
ارائه مشاوره در صورت درخواست بیمار می باشد. 
در انتها دکتر داروساز با ثبت مهر مسئولیتی که بروی 
همه  مسئولیت صحت  می نماید  درج  دارویی  نسخ 

خدمات ارائه شده فوق را می پذیرد.«
 وی همچنین ابراز داشت: »بر اساس آمار، پرداخت 
به طور متوسط فقط  بایت هر نسخه،  2000 تومان 
حدود 5 درصد از هزینه هاي دارویي را شامل مي 
شود و آیا با این توصیف کسی حاضر است تا تضمین 
درستی و کیفیت مهم ترین کاالی موثر بر سالمتی را 

با مبلغ نسبتا ناچیزی که از این بابت دریافت می شود 
معاوضه کند؟ البته الزم به تأکید است در صورتی که 
عدم انجام یا انجام ناصحیح هر کدام از موارد اشاره 
شده فوق، مشکل و عوارضی برای بیمار به وجود آورد، 
مسئولیت کلیه این اتفاقات با دکتر داروساز داروخانه 
خواهد بود. به عنوان مثال مواردی از شکایات بیماران 
از داروخانه ها در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 
داروی  دادن  دلیل  به  که  دارد  تهران وجود  پزشکی 
اشتباه به بیمار و یا هریک از موارد عنوان شده فوق، 
به این معاونت ارجاع داده شده و در صورت اثبات 
تخلف، جرایم باالیی هم از داروساز اخذ می شود.«

حضور مسئوالن فنی در 90 درصد داروخانه ها
وی همچنین می گوید: »در حال حاضر بیش از 50 
دانشگاه علوم پزشکی در کل کشور از طریق معاونت های 
غذا و دارو و شبکه های بهداشت و درمان، در قالب 
بازرسی های سرزده و ارزشیابی دوره ای، نظارت بر 
کیفیت عملکرد داروخانه ها را برعهده دارند. براساس 
آمار موجود در بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی، 
بر  بالغ  داروخانه ها،  در  فنی  مسئوالن  فعال  حضور 
90  درصد است.« معاون غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران تصریح می کند: »نکته ای که در بحث 
مشاوره و این تعرفه باید به آن توجه کرد این است که 
اگر تداخالت عمده  دارویی بین داروهای تجویز شده 
وجود داشته باشد داروساز باید با پزشک تجویزکننده 
دارو مشاوره نماید و در مواردی که بیمار نیز نیازمند 
مشاوره دارویی است، موطف است مشاوره را به غیر 

از وظایف مطرح شده، به بیمار ارائه دهد.«
دقیق تر  عبارت  »به  می کند:  تأکید  انتها  در  وی 
به عنوان  داروخانه  در  داروساز  دکتر  حضور  الزام 
مسئول فنی سرمایه گذاری است که سیستم بهداشتی 
تضمین خدمات  و  اطمینان  برای  کشور  درمانی  و 
ارائه شده در عرضه می نماید و شاید جالب باشد 
بدانید بیشتر این هزینه سرمایه گذاری نیز از طریق 
داروخانه ها با پرداخت حقوق همین مسئولین فنی 

انجام می شود.«

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

مسئوالن فنی داروخانه ها باید  پاسخگو باشند
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ریاست جمهوری  انتخابات  آستانه  سپید:در 
نامزدها فرصت های برابری برای تبلیغات از طریق 
صدا و سیما دارند. مستند انتخاباتی در کنار، مناظره 
و سخنرانی یکی از روش هایی است که نامزدها در 
سال های اخیر اهمیت بیشتری به آن داده اند چه از 
لحاظ ساختار چه از لحاظ محتوا این مستندها خیلی 
هوشمندانه تر از پیش شده اند. مستند روحانی رئیس 
جمهور وقت روز شنبه عصر با کمی سانسور از 
تلوزیون ملی پخش شد. نکته ای که بیشتر از هر چیزی 
در این به چشم می خورد تکیه افیلم روی عملکرد 
دولت در حوزه محیط زیست بود. روحانی در دوره 
قبل بیشترین تمرکزش را روی حوزه بهداشت و 
درمان و سیاست خارجی گذاشت. آنچه که مشخص 
است برنامه او برای دوره بعدی در صورت انتخاب 
به دلیل حساسیت موضوع محیط زیست، اصالح 
سیاست های غلط در این حوزه و سرمایه گذاری 

در مناطق آسیب دیده است.
 در این راستا معصومه ابتکار در نشستی که با 
اساتید دانشگاه های استان اردبیل داشت عملکرد 
دولت یازدهم را تشریح و چشم انداز دولت دوازدهم 
را هم توضیح داد. ابتکار با اشاره به پدیده گرد و غبار 
که یکی از بزرگترین مشکالت دولت یازدهم بود 
گفت : »اعتباراتی برای مبارزه با پدیده گرد و غبار 
از صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است. محیط 
زیست مساله ای فرابخشی و ملی و مشارکت مردم 
در این عرصه بسیار کلیدی است.« معاون رئیس 
جمهور با تاکید بر اینکه زیرساخت ها در دولت 
یازدهم تقویت شده است، گفت:» 1۴ الیحه در 
مجلس داریم که تعدادی تصویب شده است و 

تعدادی نیز در آستانه تصویب قرار دارد.«
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه 
طبیعت یکی از عناصر مهم در ایجاد امید و نشاط 
در جامعه است،گفت: »محیط زیست سرمایه طبیعی 
است و نباید اجازه دهیم این سرمایه از بین رود 
چون منشاء زندگی ، اشتغال و متعلق به نسل های 
آینده است.« وی در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه گفت: »این دریاچه 

به صورت مرده تحویل دولت یازدهم داده شده بود 
اما با تالش توانستیم این دریاچه مرده را زنده کنیم؛ 
به طوری که امروز مساحت آن پنج برابر شده و 2 
میلیارد و ۵00 میلیون مترمکعب آب دارد ، در 
حالی که در زمان تحویل فقط ۵00 میلیون متر 
مکعب آب داشت.« ابتکاردر پایان اظهارکرد: »دولت 
تورم ۴0 درصدی و رشد اقتصادی منفی چهار را 
تحویل گرفت. در سال 92 سیلوها خالی بود، نفت 
را نمی خریدند و زنجیرهای تحریم های ظالمانه را 

به پایمان بسته بودند.«
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر 
مشارکت در تعیین سرنوشت انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا، تصریح کرد: »مدیریت شهری 
و روستایی بسیار مهم است و در این راستا باید افراد 
توانمند و آماده فداکاری را انتخاب کنیم. در انتخابات 
ریاست جمهوری هم که مظهر کامل مردم ساالری 

دینی است امیدواریم بتوانیم در استان و کشور انتخاباتی 
سالم، آزاد و پرشوری داشته باشیم و مردم از حق 
خود برای تعیین سرنوشت اداره کشوراستفاده کنند و 
وارد صحنه شوند.« ابتکاردر ادامه داد: »دولت امروز 
واقعا مورد تهاجم ناجوانمردانه قرار گرفته است اما 
همچنان در حفظ فضای با نشاط و فضای نقد در 
جامعه مصمم است و برای ادامه این مسیر هم باید 
استقامت کرد.« وی تاکید کرد: »آزادی پس از بیان 
مهم تر از خود آزادی بیان است. آزادی را باید پاس 

داشت و آزادی با دین مغایرت ندارد .«
ابتکار با اشاره به منشور حقوق شهروندی گفت: 
»این منشور نباید روی کاغذ بماند و باید اجرا شود.«

معاون رئیس جمهور با اشاره به نیاز جامعه به 
نشاط و پویایی گفت: »شک نکنید که آینده توام با 
نشاط و امید برای مردم در پیش است و جوانان با 
مشارکت باال و آگاهانه در انتخابات با اعتقاد راسخ 

به آینده امید داشته باشند. نشاط و امید نشانه جامعه 
پویا و ماندگار است و باید امید در جامعه زنده بماند 

چون راه طوالنی در پیش داریم.«
وی در این باره اضافه کرد: »جنس امید و نشاط از 
نور و منشاء تحول است و جنس یاس و ناامیدی از 
شیطان است. جوانان ما باید برای رسیدن به قله های 
رفیع آزادی و انسانیت پیشقدم باشند. حماسه سال 
92 و دولت یازدهم با حضور جوانان و حمایت 
مردم خلق شده است و تحول بزرگی در کشور 
صورت گرفت.عدالت فقط توزیع ثروت نیست 
بلکه توسعه پایدار یکی از مولفه های اصلی عدالت 
است. حق نداریم نشاط نسل آینده را بگیریم. باید از 
حقوق فرانسلی جوانان دفاع کنیم و قرار نیست مثل 
برخی از دولت هایی که سرزمین سوخته به دولت 
تدبیر و امید تحویل دادند ،عمل شود و سرزمین 

زنده باید تحویل آیندگان شود.«

ابتکارازعملکرددولتدرحوزهمحیطزیستدفاعمیکند

بحران محیط  زیست، دغدغه دولت یازدهم
خبرخوان حوادث

قتل در کیانشهر

مهر:جمعه شب از طریق ۱۱۰، یک فقره فوت 
مشکوک به کالنتری ۱۵۸ کیانشهر اعالم شد. با 
حضور ماموران در بیمارستان و انجام بررسی های 
اولیه مشخص شد جوانی بنام محسن ۳۲ ساله بر اثر 
اصابت جسم تیز به ناحیه گردن ، توسط اعضای 
خانواده اش به بیمارستان منتقل و تحت اقدامات 
درمانی قرار گرفته اما با این وجود و به علت شدت 
جراحت فوت کرده است. اعضای خانواده محسن 
در تحقیقات اولیه از سوی مأموران کالنتری مدعی 
شدند مقتول برای تأمین هزینه موادمخدر مصرفی 
خود مطالبه پول کرد اما با مخالفت ما روبرو شد به 
همین علت چاقویی از آشپزخانه برداشت و تهدید 
کرد که خودش را با چاقو می زند ؛ نهایتا زمانی که 
دید کسی حاضر به دادن پول به او نیست ، خودش 
را از ناحیه گردن و با چاقو مصدوم کرد. در ادامه 
کارآگاهان برای بررسی فرضیه درگیری منجر به 
جنایت به خانه متوفی رفتند. کاراگاهان در خالل این 
تحقیقات به برادر مقتول مشکوک شدند. دستگیری 
برادر بزرگتر متوفی به نام رضا ۳۴ ساله در حالی در 
دستور کار کارآگاهان قرار گرفت که همزمان با 
انتقال متوفی به بیمارستان، رضا از محل سکونتش 
متواری شده بود. سرانجام کارآگاهان اداره دهم 
با شناسایی محل تردد رضا در کیانشهر او را سوار 
بر یک دستگاه موتورسیکلت شناسایی ، متوقف 
و دستگیر کردند. متهم پس از انتقال به اداره دهم 
آگاهی، در برابر سئواالت کارآگاهان در خصوص 
وجود آثار جراحت شدید روی سر و انگشتانش 
مجبور به اعتراف به درگیری با برادرش شد و عنوان 
داشت: »برادرم چندین سال است که به مصرف 
شدید موادمخدر اعتیاد دارد و غالبا برای تهیه هزینه 
مصرف مواد ، اعضای خانواده را تحت فشار قرار 
می داد. روز حادثه نیز قصد داشت تا به همین شیوه و 
شگرد از مادرمان پول موادش را تأمین کند که اینبار 
من دخالت کردم. رضا از داخل آشپرخانه چاقویی 
برداشت و به سمتم حمله ور شد و مرا از ناحیه سر و 
انگشتان مجروح کرد. نهایتا در حین کش وقوس و 
درگیری ، رضا روی زمین افتاد و چاقو به گردنش 

برخورد کرد. «

 نشست برنامه ریزی های فرودگاهی برای انجام 
عملیات حج تمتع سال جاری با حضور ارگان های 
ذیربط برگزار شد. د راین نشست نقاط ضعف و 
و  قرار گرفت  بررسی  مورد  عملیات حج  قوت 
تصمیمات الزم اتخاذ شد. تصمیماتی که در این 
نشست گرفته شد ااز این قرار بود: »علمیات حج 
تمتع سال ۱۳96 با سرویس دهی ۱7 فرودگاه کشور 
فرودگاه  آن ها  تاثیرگزارترین  و  مهم ترین  که 
بین المللی امام خمینی)ره( است از اوایل مرداد ماه 
آغاز و تا اواخر آن ادامه خواهد داشت و پروازهای 
برگشت این عزیزان از بیستم شهریورماه کلید خواهد 
استان های  زائران  که  است  بذکر  الزم  خورد. 
تهران،البرز، قم، کاشان، قزوین، سمنان، مرکزی و 

لرستان از این فرودگاه عزیمت خواهند داشت.«
 اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای 
شهر تهران گفت: » سال گذشته قرار بود ۲۵ هزار 
تاکسی فرسوده از چرخه حمل ونقل خارج شوند. 
هنوز آمار دقیقی از جایگزینی خودروهای تاکسی 
جایگزینی  است.  نشده  ارائه  گذشته  سال  در 
خودروهای جدید باید از طریق ستاد سوخت انجام 

گیرد. «
 با موافقت اعضای شورای شهر تهران دو 
جلسه آتی شورای شهر تهران در راستای انتخابات 
تعطیل شد. در جریان سیصد و چهل و پنجمین 
جلسه شورای شهر تهران موضوع تعطیلی جلسات 
شورای شهر تهران در آستانه انتخابات شورا در 
دستور کار اعضا قرار گرفت و در نهایت اعضای 
شورای شهر تهران با تعطیلی سه جلسه آتی شورای 
شهر تهران در روزهای ۱9، ۲۴ و ۲6 اردیبهشت 

موافقت کردند.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای 
دومین بار برای پیگیری عملیات امدادرسانی و بررسی 
مشکالت کارگران معدن یورت به استان گلستان 
سفر کرده است، علی ربیعی با حضور در این معدن، 
برای اینکه از نزدیک در جریان روند امدادرسانی 
قرار بگیرد، شخصاً وارد تونل حفر شده توسط 
نیروهای امدادی شد .این تونل تاکنون به عمق ۱۴۰۰ 
متری نفوذ کرده است. وزیر کار در کنار برخی 
تا روند  به عمق تونل رفت  امدادرسان  نیروهای 
جست وجو برای یافتن مفقودین حادثه ریزش این 

معدن را از نزدیک لمس و پیگیری کند. 

ایسنا:معاون رئیس جمهور در امور زنان و 
خانواده با بیان اینکه فاز اول طرح تاب آوری 
اجتماعی در 13 استان اجرا شده است، گفت: 
»فاز دوم این طرح نیز در سال جاری در این 
خانواده ها  توانمندسازی  در جهت  استان ها 
به منظور مدیریت مشکالت اجرا می شود.«

این باره گفت:  شهیندخت موالوردی در 
»تمام تالش خود را می کنیم تا برنامه های خود 
را در حوزه آسیب های اجتماعی به صورت 
ملی اجرا کنیم. در حال حاضر بحث تاب آوری 
اجتماعی مطرح است و در سال جاری فاز 
دوم این طرح را اجرا می کنیم.« وی با بیان 
اجتماعی  اجتماعی، نسخه  تاب آوری  اینکه 
اقتصاد مقاومتی است، گفت: »همانطور که 

اقتصاد کشور باید بگونه ای باشد که در برابر 
مقاومت  بتواند  درونی  و  بیرونی  تکانه های 
کند. این رویکرد باید در حوزه اجتماعی و 
آسیب های اجتماعی نیز اعمال شود و افراد 
اعم از زن و مرد در مقابل مشکالت و حوادث 
توانمند شوند.« معاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده با بیان اینکه ارائه آموزش در 
افزایش  تاب آوری اجتماعی منحصر  جهت 
به زنان نمی شود، اظهارکرد: »الزم است تمام 
اعضای خانواده در برابر آسیب هایی که خانواده 
انواع  و  بیاورند  تاب  مبتال می شوند،  آن  به 
آنها  جمله  از  که  کنند  کسب  را  مهارت ها 
می توان به مهارت های حل مسئله، »نه« گفتن، 
مهارت های ارتباطی سازنده و موثر بین اعضای 

خانواده به ویژه زن و مرد اشاره کرد. آنان 
از این طریق می توانند مشکالت خود را در 
زندگی مدیریت کنند و دوران بحران را پشت 
سر بگذارند.« حمایت از طرح توان فزایی و 
ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده 
در 13 دستگاه استانی در سال 9۴ از طریق 
توسعه ظرفیت های جامعه محلی با آموزش 
260 نفر از اعضای تشکل اجتماع محور و 
نهاد بومی در کارگاه  یا سازمان های مردم 
های تربیت آموزشگر محلی انجام شد که در 
مجموع منجر به برگزاری بالغ بر 9360 نفر 
ساعت آموزش در هر استان و 10۴0 کارگاه 
آموزشی از اعضای خانوارهای استان در زمینه 

مهارت های ده گانه زندگی شد.

زنان
تاب آوری اجتماعی به فاز دوم رسید

ایسنا:دکتر حسن روحانی روز گذشته برای بازدید از روند امداد رسانی 
و عملیات آواربرداری معدن زمستان یورت آزادشهر وارد این منطقه 
شد. رئیس جمهور در کنار بازدید از روند امداد رسانی و آواربرداری 
معدن زمستان یورت آزادشهر، به قصد دلجویی از خانواده های جان 
باختگان این حادثه دلخراش به استان گلستان سفر کرده است .در این 
سفر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی دیگر از 

اعضای دولت، روحانی را همراهی می کنند.
او هنگام سرکشی از معدن زمستان یورت آزادشهر در جمع معدنچیان 
و خانواده های آنان اظهار کرد:» بی شک افراد مقصر یا مقصران وقوع 
این حادثه تلخ پس از صدور حکم قضایی به مردم معرفی خواهند 
شد. هیچ کس در قبال وارد شدن آسیب به جان مردم استثنا نیست و 
نباید از کنار این قصورها که به وارد شدن تلفات جبران ناپذیر منجر 

شد به آسانی گذشت.«
او در ادامه گفت: »پیش از این قرار بود معاون اول رییس جمهور 
به گلستان بیاید و از این معدن آسیب دیده بازدید کند اما ترجیح دادم 
به واسطه گستردگی ابعاد فاجعه و خسارت های فراوان آن شخصا به 
منطقه بیایم و عالوه بر دیدن روند امداد درسانی با خانواده معدنچیان 

جان باخته دیدار کنم. «
دکتر روحانی افزود:» تاکنون پیکر تعدادی از معدنچیان از داخل 
معدن خارج شد و هنوز تعداد کارگران دیگر داخل معدن معلوم نیست 

که جان این عزیزان به هیچ عنوان قابل جبران نیست. «
مردم  جان  قبال  در  شرعی  و  دینی  وظیفه  »مطابق  داد:  ادامه  وی 
ایران مسوولیم و تالش می کنیم تا حد امکان اندوه این مصیبت وارد 

شده را کاهش دهیم. «
رییس جمهوری گفت: »به وزرای مربوطه و استاندار گلستان دستور 
دادم زندگی همه کارگران بررسی شود، عقب ماندگی حقوقی آن ها 
جبران شود و اگر مشکل مسکن دارند برای تامین خانه آنان اقدام شود. «
دکتر روحانی بیان کرد: ا»ستاندار گلستان موظف است به خانه تک 
تک جان باختگان رفته و مشکالت آن ها را بررسی و برای حل آن 

ها برنامه ریزی کند. «
و  کارگران  مشکالت  پیگیری  مسوول  که  کار  »وزیر  افزود:  وی 
حادثه معدن آزادشهر است یک ماه دیگر به این منطقه می آید تا تمام 

وعده های داده شده را پیگیری و اجرای آن را مورد رصد قرار دهد.«

خبر
روحانی سنگ صبور معدن کاران شد

 رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
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مفاخر

نگاهی به زندگی جعفر شهری
 راوی کوچه های آشتی کنان طهران

جعفر شهری در محله قدیمی عودالجان تهران  در سال 1298 چشم به این 
دنیا گشود. منطقه ای قدیمی  و اعیان نشین در زمان قاجار که در آن مسلمان و 
کلیمی و زرتشتی در کنار یکدیگر زندگی می کردند  و کوچه هایش به کوچه های 
آشتی کنان معروف بود.زندگی او از عودالجان شروع می شود، جایی که به دلیل 
فقر و تنگدستی خانواده از رفتن به مدرسه و تحصیل رسمی بازماند و فقط سه 
سال به مدرسه می رود شهری دربارۀ خاطراتش از مدرسه می نویسد: » هرروز 
یا لَنگ کاغذ و قلم و مداد و دفتر و کتاب بودم، یا ماهانه ام نرسیده بود که زیر 
چوب فلک می افتادم. همیشه پشت دستم بادکرده و پشت ناخن هایم سیاه بود، 

ازبس که چوب خورده بودم«. 
اودرمحیط بیرون زخانه و درمیان مردم پرورش یافت و سوادآموخت که  خود 
حکایتی به این قرار دارد در زمان شاگردی دریک دکان ریخته گری که قاشق و 
چنگال می ساخت، وی پسرمالک دکانشان را  دررفت و آمد به مدرسه درخیابان 
لُختی )سعدی( که درآن زمان خیابانی ناامن بود، همراهی می کرد. روزی شهری از 
پسرصاحب دکان که در باالخانۀ دکان با خانواده اش زندگی می کرد، خواست که به 
او کتاب هایی بدهد و در خواندن و معنی کردن لغات یاری اش کند. اوکتاب هایی 
به شهری داد.شهری همراه با سوهان زدن و رنده کاری، کتاب می خواند و لغات 
دشواررا می نوشت و درمراجعت از مدرسه معانی آن ها را از پسر مالک دکان 
می پرسید. روزی که استادش شوق او را به خواندن ونوشتن دید، به او اجازه 
داد که پس از تمام کردن کار به اختیار خود باشد. ازآن پس، شهری دراوقات 
بیکاری زیر سقف درگاه مکتب خانۀ روبروی دکان می ایستاد و از پسرمالک که 
در باالخانۀ دکان زیرکرسی می نشست و در اتاقش را بازمی گذاشت و بلندبلند 
می خواند، درس می گرفت. باپشتکاروهمتی که شهری نوجوان داشت، در اوایل 
بهار با پسراستادکارش که کالس دوازده بود، در دانستن نظم و نثرهم پایه شد، 
به طوری که می توانست مانند او شعربگوید ومطلب بنویسد. درهمان زمان پسر 
استادش سه چهار قطعه از شعرهای شهری را که خیلی خوب سروده بود برای 

چاپ به روزنامه داد .
یکی از آثار او »قند و نمک« نام دارد ضرب المثل های تهرانی به زبان محاوره که 
در ضمن نخستین کتاب مستقل او دربارۀ گونه ای از ادبیات شفاهی مردم است. 
نطفه خلق کتاب قند و نمک درذهن شهری در سفر انگلیس و اقامت کوتاهش 
در لندن بسته شد. روزی در گفتگو و پرسش و پاسخی باعروسش بر سر سفرۀ 
غذا به ارزش و اعتبار ضرب المثل های فارسی و نقش اجتماعی و آموزشی آن در 
جامعه پی می برد. همان جاتصمیم می گیرد که آثار مربوط به جامعه و فرهنگ عامۀ 
تهرانی ها راتکمیل کند. پس از بازگشت به ایران به گردآوری ضرب المثل های 

تهرانی رایج در تهران می پردازد.حاصل آن همین کتاب است.
از آثار دیگر او کتابی تحت عنوان گزنه است که شرح دوران نوجوانی او می باشدکتاب 
قلم نوشت بیان کننده دوران میان سالی و همچنین شرایط جامعه و تأثیر آن بر زندگی 
شهری است کتاب »تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم« در شش جلد، به 
مشاغل تهران قدیم، آمار و ارقام از 1301 خورشیدی و پس ازآن پرداخته است، 
همچنین کتاب پنج جلدی »طهران قدیم« نیز به همان مطالب تاریخ اجتماعی تهران 
می پردازد.»انسیه خانم« و شکر تلخ هم ساختاری داستانی دارند کتاب های »حاجی 
در فرنگ« و »حاجی دوباره«، سفرهای شهری به مکه و فرنگ را تشریح می کند 
و همچنین »کتاب علی )ع(« شرحی برنهج البالغه ارائه می دهد.سرانجام جعفر 

شهری در ششم آذرماه 13۷8 درگذشت وبه دیار باقی شتافت.

 فرزانه قندریز
آیینی است که در طی مراسم به درمان  ایران رسمی    زار در جنوب 
بیمار می پردازند. تاکنون یک نظریه منسجم در مورد ریشه تاریخی زار های 

خلیج فارس به دست نیامده است.
 این مراسم تنها با یک بیمار و درمانگران متعددی که با اسامی بابازار 
و مامازار حضور دارند برگزار می شود. فرض درمانگران بر این است که 
علت بیماری نفوذ یکی از انواع باد است که در جسم بیمار راه یافته و او 

را بیمار کرده است.
 زار به دو معنی است، نخست واژه زار به مراسم آییني درمانی اطالق 

مي شود و دوم اینکه زار یا باد معادل یکی از انواع باد شناخته مي شود.
هر مرحله از مراسم زار نیاز به فضا و مکان خاصي دارد در ابتداي مراسم 
و جهت آماده کردن بیمار برای مراسم او را به مدت هفت شبانه روز قرنطینه 
مي کنند. در این مرحله که حجاب خوانده مي شود، بیمار را از چشم نامحرم، 
سگ و مرغ دورنگه می دارند و تنها کسي که با بیمار در ارتباط است، بابا 
یا ماماي زار است. درگذشته، بیمار را در کپري نزدیک دریا نگه مي داشتند، 
اما امروزه ساحل دریا چندان خلوت و مناسب این کار نیست. به همین 
دلیل اتاق مخصوصي در خانه بابا یا ماما را براي این کار در نظر مي گیرند.

در مرحله دیگري از مراسم، براي زیر کردن باد که در کله بیمار جا 
گرفته است، بیمار را در فضاي باز معموالً زیر نخل روبه قبله قرار مي دهند.
مراسم درمان با اجرا موسیقی همراه است و مراسم از یک روز تا یک 
هفته ادامه می یابد. نشانه درمان بیمار ”به زیر کشیدن“ بادی یا به عبارتی 
”رام کردن باد“ است. چنانچه باد به زیر کشیده نشود، بیمار برای همیشه 
از جامعه طرد می شود، گویی که نفرین شده است و باید از او دوری کرد 

تا آسیبی نرساند.
 زارها موجودات ماورایي و یا موجودات نامرئي هستند که بر اساس 
قدرت، نفوذ، ویژگي ها و خصوصیاتي دارند مردم بنا بر شناخت و تجربه های 
خود در طی سال ها در هر گروه بادهای متعددی بانام های خاص می شناسند. 
به عنوان مثال بلوچ ها 1۵ نوع باد زار، ۵ نوع باد جن، 22 نوع باد مشایخ و 2 
نوع دیو سپید و سیاه می شناسند. درحالی که مردم سواحل خلیج فارس بیش 

از ۷2 نوع باد زار می شناسند )ساعدی، 13۴۵: 62،63، ۷۴، 80، 81، 91(.
جنوبي ها بادها را بر اساس خصوصیات اخالقي نیز تقسیم بندي مي کنند: 

باد کور، باد وحشي، باد ناخالص، باد ناآشنا.
تسخیر شدن انسان توسط باد در شرایط خاصی اتفاق می افتد. به دلیل 
ویژگی های متفاوت بادها فرایند تسخیر کردن انسان نیز متفاوت است و از 
بادی به باد دیگر فرق می کند. یکی از سؤال هایی که ذهن را به خود مشغول 

می کند این است: چه عالئمی در شخص تسخیرشده نمودار می شود؟ 
چگونه مردم متوجه می شوند که این فرد دچار باد شده است؟ بیماری 
جسمی و یا روحی که عالئم مختلفی دارد؛ که اگر پس از مراجعه های 
متعدد پزشکان نتوانند او را درمان کنند، نزد با بازار و مامازار می روند و از او 
طلب کمک نمودند. هدف از مراسم زار دعوت از باد است. در این مراسم 
زار با واژه هایی که توسط شخص تسخیر شده گفته می شود، خود را بیان 
مي کند و درنهایت اتحاد و تفاهمي بین زار و شخص تسخیر شده به وجود 
مي آید. در نوع دیگری از مراسم زار سعی می شود که به کمک شیوه هایي 
نیرو های ماورائی و غیر قابل رؤیت را از بدن شخص تسخیرشده )بیمار( 
بیرون بیاورند زیرا این نیروها موجب آسیب و آزار روحی فرد می شوند؛ 
بنابراین مراسم می تواند برای اتحاد با باد باشد یا باهدف دفع باد برگزار شود 

باد تعیین کننده نوع مراسم و نیز تعیین کننده نوع ارتباط است.
عالئم تسخیرشدگي در رابطه با نوع باد تفاوت می باید به طور مثال 
تسخیرشدگي توسط جن با تسخیرشدگي توسط زار کاماًل متفاوت است 
و نشانه هاي متمایزی نیز دارد. فصل مشترك میان تمام بادها دچار شدن به 
بیماري جسميـ  روحي و از بین رفتن تعادل روحيـ  رواني شخص در 

پی تسخیرشدگی است. به طورکلی مراسم به چهار صورت است.
1ـ مجلس زار سبک که در آن بیمار و سایر شرکت کنندگان به نوعی به 

تجربه وجد آزاد کننده می رسند.
2ـ مجلس زار عادی به منظور پیش گیری از حمله های ناگهانی بادها. این 
مجلس همچون مجلس اول بیش از چند ساعت طول نمی کشد که معموالً 

در شب اجرا می  شود.
3ـ مجلس زار باهدف برقراری دوستی و اتحاد با بادی که شخص را 

تسخیر کرده است.
۴ـ چهارمین نوع مجلس زار باهدف دفع نیرو های شر و دفع باد است.
در مواردی امکان دارد که باد به هیچ وجه از در آشتی درنیاید و همواره 
با کینه توزی به اذیت و آزار شخص بپردازد و او را همچنان بیمار تر و زار تر 
کند، در این صورت اگر پس از چند روز که پاسخی از باد شنیده نشد و 
به عبارتی دیگر بیمار در مجلس به حرکات رقص وار درنیامد، اعالم می کنند 
که این فرد درمان ناپذیر است و او برای همیشه از گروه آن ها و از خانواده 
خود طرد می شود و به کوه و صحرا پناه می برد. هیچ کس به او نزدیک 
نمی شود و همه از او دوری می کنند و جز افراد نحس و بدیمن درمی آید؛ 
بنابراین اجرا مراسم برای فردی که توسط باد تسخیرشده است همیشه عاقبت 
خوبی ندارد، زیرا ترس از آنکه باد اعالم دوستی نکند و به اصطالح باد به زیر 
نیاید همواره وجود دارد، ترس از طرد شدن و پیوستن به گروه طرد شدگان 

ازجمله نگرانی هایی است که هر بابازار یا مامازاری آن را تجربه می کند. 
بابازار یا مامازار مشهور و پرآوازه ای که بیش از ده باد را به زیر کشیده است 
و شهرتش تا آن سر بندر پیچیده چنانچه توسط بادی تسخیر شود و در 
مجلس نتوانند باد را به زیر بکشند یک شبه تبدیل به فردی طردشده می شود 
و همه را از دست می دهد. این ترس از طرد شدن همواره در وجود هر یک 

از بابازار ها و مامازار ها وجود دارد.
 ویژگی های باد تعیین کننده نوع مراسم، ابزار موسیقی، زبان اوراد، رنگ های 
مورداستفاده، حرکت های بیمار و بابازار ها و مامازارهای حاضر در مجلس، 
نوع پذیرایی و نحوه اجرای مراسم است؛ مثاًل در مراسمی که نوع باد آن زار 
است، دف نواخته می شود، زیرا زار به این ساز عالقه مند است و سازهاي 
کوبه اي برای باد زار در نظر گرفته می شود. هر بادی از رایحه خاصی به شوق 
می آید. زار نیز عاشق ُکندر است. برای این باد کندر مي سوزانند و بوي معطر 
کندر تمام فضا را پر می کند، مریدان می گویند که زار عاشق عطر کندر است 
و نه هیچ گیاه دیگری. قومیت زار آفریقایی است بنابراین اوراد به یکي از 
زبان هاي آفریقایی و با صداي بلند در حین اجراي مراسم به همراه حرکاتی 
موزون توسط شخصی که از طریق زار تسخیرشده است، بیان می شود. در 
کتاب ها می خوانیم، باد آفریقایی به زبان آفریقایی و باد عرب به زبان عربی 
و باد دیگری که آفریقایی است و کهن سال و مذکر با صدای مرد کهن سال 

و به زبان آفریقایی اوراد را می خواند و حرف می زند.
هنگامی که زار در بدني حلول مي کند، دیگر نه شخصي، نه بدني، نه 
دهاني، نه حرفی، نه حرکاتي و نه رقصي. همه زار مي شود و در قالب زار 
بیان مي شود. همه در قالب زار باریشه آفریقایی، هندی، ایرانی و یا عربی 
خود را بیان مي کنند. در میانه غوغاي مراسم زار، شخص تسخیر شده توسط 
زار، به ناگهان با صداي ابزار کوبه ای مانند دهل و دف بلند مي شود، او سر 
از پا نمي شناسند، او آرام آرام شروع به حرکاتی می کند. در این هنگام بابازار 
و مامازار می دانند که حرکات متعلق به زار وی است. در این لحظه روی 
سر او پارچه مخصوص همان زار را می اندازند و به زیر بینی او بخوردان 
می گیرند و او آن را استنشاق می کند. هنگامی که او را می بینی، او همچون 
اسبی است که شروع به حرکت می کند و باال و پایین می رود و پای کوبان 
به میانه مجلس مي رود، بر زمین پاي مي کوبد و به چپ و راست مي پیچد 
و تاب مي خورد و سپس با زبان یکي از قبایل آفریقایی اورادي را با صداي 
بلند زمزمه مي کند. این دیگر آن شخص تسخیر شده نیست، این خود زار 
آفریقایی است که زبان آفریقایی زبان مادري او است. این زار است که اوراد 
را مي خواند، این زار است که مي رقصد و این زار است که این چنین فعال 
و در میانه میدان ظاهرشده است. همانند اسبی مي رقصد و این زار است که 

نگاهی به یک    مراسم آیيني درماني در جنوب ایران

روح زار و جـان زار

 ایرانشهر 

شهرتهران که درزمان آغامحمد خان قاجار به پایتختي برگزیده شد،ازمنابع محدودآب 
برخورداربود. آب نوشیدنی شهرتا دوره پهلوی اول، از راه چند رشته قنات همچون 

پامنار، الهیه، سردار، حاج علیرضا وبهارستان تامین مي شد.
آب از مظهر این قنات ها در جوی هایی روباز سرازیر و پس از توزیع در شهر، 
به آب انبارهای محله ها و خانه ها منتقل می شد. این آب در مسیر خود به وسیله 
ساکنان شهر از راه شستن لباس ها و ظرف ها و ریختن زباله و فضوالت به شدت 
آلوده و بیماری زا می شد. تنها خانوارهایی در تهران به آب تمیز دسترسی داشتند 

که خانه هایشان نزدیک سرچشمه آب بود. ملک المورخین سپهر در »رساله قانون 
مظفري« در این باره روایتی جذاب دارد »در اصالح مجرای آب دارالخالفه تمام 
امراضی که در شهر پیدا می شود به واسطه بدی آب شهر است، زیرا آبی که در آن 
از فاضالب سگ و گربه و شتر و اسب و قاطر و االغ و گوسفند و اطفال انسان 
و آب های ماست گندیده و آب پنیر و هندوانه و خربزه گندیده و آب دیزی پزی 
و صابون پزی و غیره و غیره باشد، چگونه مورث امراض غریبه نمی شود و اگر 
بعضی کسان آب جاری در عمارات دارند و ازین آب مشروب نمی شوند، ناچار 
از بعضی اغذیه و مطبوخات که ازین آب در آن استعمال شده اکل و شرب 
می کنند. به عالوه، وقتی هوای شهر از این آب متعفن شد، هرکس استشمام این 
هوای متعفن را می نماید، مبتالی به هر گونه مرض می شود«. حجم آب شهر در 
فصل های گرم سال کاهش می یافت، از این رو آب جوی ها به آب انبارهای خانه ها 
و محله ها جابه جا می شد. آب انبارهای محله ها در اندازه های گوناگون براي رفع 
نیازهای مردم پدید می آمد. بنابر روایت جعفر شهري در »تاریخ اجتماعي تهران 
در قرن سیزدهم« آب انبارها از آب هاي جوي ها و نهرها و آب باران در زمستان 
و پاییز تامین مي شد. این آب نخست آلوده بود اما آرام آرام با ماندن و ته نشین 
شدن، صاف و قابل نوشیدن مي شد. آب انبار سیداسماعیل از مهم ترین نمونه های 

این تاسیسات آب رسانی در پایتخت به شمار می آمد

حمام های خزینه و آبی که شش ماه یک بار عوض می شدهمه خانه ها امروزه حمام 
دارند اما تا حدود نیم سده پیش، به جز اشراف و ثروتمندان، مردمان عادي حمام 
خانگي نداشتند. حمام هاي عمومي به همین دلیل در شهرها و مراکز جمعیتي 
شکل گرفته بودند. مردم در حمام های قدیمي افزون بر این که به شست وشوی 
خویش مشغول می شدند، به نوشته محمود روح االمیني در نوشتار »حمام عمومي 
در جامعه و فرهنگ و ادب دیروز«، »براي دید وبازدید، براي رتق وفتق مسائل 
اجتماعي، براي خریدوفروش و تصمیم گیري، همچنین درمان و معالجه، تدریس 
و تعلیم، صلح و آشتي، و خبرگیري و خبررساني« از آنجا بهره می گرفتند. برخي 
کارهای پزشکي و پیرایشي نیز افزون بر این موارد، توسط دالك ها در حمام صورت 
مي گرفت. آنگونه که کارال سرنا، جهانگرد ایتالیایی در کتاب »مردم و دیدني هاي 
ایران« روایت کرده است، دالك ها نقشی مهم برای نظیف و تمیز کردن مشتری 
داشتند و افزون بر وظیفه روزانه خود به کارهایی چون ختنه گری، حجامت گری، 
دندان  پزشکی و آرایشگری نیز می  پرداختند »در گرمابه تنها استحمام نمیکنند 
بلکه به انواع آرایش و پیرایش دست میزننـد. از جمله موي سر و ریش را به 
 کمک سلمانیهایي که وابسته به تشکیالت حمام اند، با حنا و رنگ رنگین میکنند

خزینه، یکی از مهم ترین و کاربردی ترین فضاهای درونی حمام ها بود؛ محوطه ای 
سرشار از آب که افراد معموال پیش از شست وشوی اصلی، درون آن رفته، و 

عمل غسل شرعی را انجام می دادند. یک یا دو عدد خزینه آب سرد نیز درون 
حمام، افزون بر خزینه آب گرم وجود داشت. افراد گوناگون هم زمان از آب 
خزینه بهره می بردند. حمامي ها براي تمیز کردن خزینه روش هایی گوناگون به 
کارمی بردند؛ جارو کردن روي آب و گذاشتن الوار روي آب خزینه براي جذب 
چربي سطح آب و پاشیدن شیرآهک، برخی از این راه ها به شمار می آمد. آب 
خزینه به نوشته جعفر شهري در کتاب »طهران قدیم« هر پنج یا شش ماه تعویض 
مي شد که این مساله با کوس و کرنا به آگاهی اهالي محله ها می رسید. آنگونه که 
منابع گوناگون تاریخی روایت کرده اند برخی بیماری ها همچون تنفسی، پوستی، 
تراخم و عفونت های قارچی و روده ای به دلیل شرایط نامناسب بهداشتی بیشتر 
حمام ها به ویژه از راه آب خزینه که به گونه مشترك استفاده می شد، شیوع 
می یافت. شاید جاي شگفتي باشد که مردمان آن روزگار با وجود آلودگی آب 
خزینه، براي این آب، ویژگی های فراوان درماني برمی شمردند و اعتقاد داشتند 
استفاده از آب خزینه به شکل های گوناگون در درمان زخم، جراحت، بریدگی، 
 شکستگی، سرفه و تنگي نفس، زکام، ذات الریه، سل و سینه پهلو بسیار موثر است.
سقا، میرآب و صنف بشکه داران  و آب بردارانآب شهر تهران همانگونه که پیش تر 
آمد، تا پیش از لوله کشی آب از راه قنات ها تامین می شد. حدود ۴8 رشته قنات 
وقفی و خصوصی در واپسین سال های حکومت قاجار، در دوره احمد شاه، 

دگرگونی فرآیند تامين آب در 
تهران قدیم 

از خزینه تا حمام
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ضرب المثل های تهرانی به زبان محاوره
آبله کورمی کنه، سرخک گورمی کنه

حرف مادران و مادربزرگ ها در ترساندن بچه های کم سال و تجربه که با 
دیدن عالئم سرخک در اطفالشان تسامح نورزیده و عالج بکنند، درحالی که 

خطر آبله را نیز گوشزد می کردند.
اجل برگشته میمیرد نه بیمار سخت

عقیده ای که تا اجل نرسد، کسی نمی میرد و آن را تعیین شده می دانستند.
شبی کردی از ردد پهلو نخفت            طبیبی رد آن انحیت بود، گفت
بدین سان که این ربگ رز می خورد      عجب دارم ار شب هب پایان ربد

قضا را طبیب اندر آن شب بمرد           چهل سال رفته ست و زنده ست کرد
از حکیم الغر حکمت و از عالم چاق علم نطلب که اگر اولی حکیم بود 

الغر و دومی اگر علم داشت چاق نمیشد
که البته هیچ چیز شرط هیچ چیز نمی شود را هم باید به نظر گرفت.

استخوان ال زخم
کار بالتکلیف، یا بالتکلیف گذارده.

قصابی انگشتش به زیر ساطور رفته، به جراح مراجعه کرد و جراح زخمش 
را بسته، از او اجرت نگرفت و قصاب که مجبور به تالفی به مثل نگرفتن 
پول گوشت گردید. این روال همچنان ادامه یافت تا جراح برای هفته ای به 
سفر رفت و قصاب طبق رسم به پسر او مراجعه نمود که او استخوان را از 
جراحتش بیرون کشید، معالجه اش نمود و چون جراح بازگشت قصاب را 
ندید و به کار پسر واقف گردید، به تندی گف8ت من نیز استخوان را دیده 

و می دانستم اما به خاطر گوشت خارج نمی کردم.
افسرده دل افسرده کند انجمنی را

جواب ناراحتی که از او بپرسند چرا حرف نمی زند؟
اگه مریض به شفاس، حکیم سرراس

اگر خیری بخواهد برسد وسیله اش خود فراهم می شود.
سابقًا اطباء عمدتًا مثل طواف ها دور کوچه محله ها راه افتاده، بعضی که با 
گفتن حکیم او مده، حضور خود را اعالم می کردند. شبیه ضرب المثل )مأل 

او مده تو ده هر کی می میره زودتر(.
اونی که به حکیم میدی به مریض بدی زودتر خوب میشه
نظر به اولویت رسیدگی، از تغذیه و تقویت بر طبیب و دارو.

از آن که وجود و تولید نیرو در مریض باعث مقاومت بدن و بسا که در پی 
امراض سبب شفای او گردد.

برای بیمار، مقدم تر از دوا و حکیم، غذا و پرستار
نظری صائب که شاید در تقدم آن دو بیمار را دوا و طبیب لزوم نیافته و در 

صورت لزوم سرعت بهبودی اش به چند برابر برسد.
بند جونش قرص باشه

باشد،  دنیا  به  عمر  که  نظر  این  در  مریض،  با  رابطه  در  بیمار  به  دلداری 
بیماری رفع می شود.

به مرگ گرفته به تب راضی بکنه، یا به مرگ میگیره به تب راضی بشه
سخت گرفتن مصلحتی، مشابه حکم مصادره ی دارایی در برابر کشته شدن.

پرستار خودش یک پا طبیب و بلکه مقدم به طبیب می باشد
در معنی: آنچه می خواهی به طبیب بدهی به بیمار بده زودتر شفا می یابد.

تب کرد و مرد
کوتاه کردن حرف، وصف امر بی اهمیت، تعریف واقعه ی کهنه شده.

پسری را پدر مرد و در مراسمش، طبق رسم، هرکه رسیده پرسید؟ شروع 
به شرح ماجرا نمود که چه باعث بیماری اش شد و به کدام طبیبش سپرد و 
چه دواها به کارش بست و چگونه حالش رو به خرابی نهاد و به چه حال 
از پا درآمد تا احتضارش به چه صورت و چه وصیت کرد و چه ها گفت 
از فرط شرح و  تا  افتاد  از کار  از چه زمان چشمش بسته شده، زبانش  و 
بسط کم ماند خود به پدر بپیوندد تا به راهنمایی کسی هر که حال پدرش 

پرسید؟ گفت تب کرد و مرد.
  منبع: کتاب قند و نمک )  جعفر شهری(

نگاهی به یک    مراسم آیيني درماني در جنوب ایران

روح زار و جـان زار

صداي زیروبم ها و تند و کند شدن دهل و دف را با حرکات، با اشتیاق و با 
شور و شیفتگي خود بیان مي کند.

یکی دیگر از نکات قابل تأکید مسئله تولید و تکثیر بادها است. بادها صاحب 
فرزند مي شوند. جنوبي ها مي گویند، همیشه باد جدیدي هست، باد پشت 
باد مي آید و بازهم بادي دیگر درراه است که مي آید. بادها داراي خانواده اند. 
ازاین رو بادها داراي فرزندان و نوادگان هستند. جنوبي ها معتقدند اگر بادي 
به درون شخص برود و او را تسخیر کند، این تسخیرشدگي تنها توسط 
یک باد نیست، بلکه شخص توسط یک گروه خانوادگي )فرزندان و نوادگان 
باد( تسخیرشده  است و رهایي از دست این تعداد باد که نسل اندرنسل تکثیر 
مي شوند، به سختی روی می دهد و گاه ناممکن است. بنابراین تسخیرشدگي 
نه تنها به صورت عمودي از طریق وابستگان و خویشان روي مي دهد، بلکه 

به صورت افقي نیز تحت تأثیر وابستگان نسل های دورتر قرار مي گیرد.
مکان بادها

بادها به گفته جنوبي ها همه جا هستند، در سرتاسر کره زمین، در سطح 
تمام آب ها و در اعماق آب، خصوصاً در نقاط مرطوب مانند حمام، کانال 
آب و خزینه هاي قدیمي. مریدان جنوبی زارها می گویند که بادها به برخی 
از انواع درخت ها عالقه خاصی دارند، آن ها در اوج گرمادوست دارند که 
در زیر سایه این درخت ها بیاسایند. برخی از درخت ها ازاین قرار هستند: 

ُکنار، لور، شیریش و انجیر معابد.
بادها ازنظر تسخیرشدگان بادها، گرفتار شدگان به بادها، بابازار ها و مامازارها 
در جنوب، موجوداتی واقعی با خصوصیات انسانی هستند برخی از آن ها 
دل سخت و برخی دل نازک، برخی خشمگین و برخی دیگر شوخ طبع 
هستند. بابا زارها و ماما زار ها آن ها را خوب می شناسند و به نام می خوانند. 
بابا زار ها و ماما زار ها حتی رنگ های موردعالقه، رایحه های موردنظر و نیز 
ابزار موردتوجه آن ها را خوب می شناسند و می دانند با چه نوای موسیقی 
می توان آن ها را رام کرد و به زیر کشید، می توان آن ها را به اوج خلسه برد 

و اورادی را بر زبان آن ها جاری نمود.
یکی از دشوارترین ویژگی های بادها نامرئی بودن است، آن ها می توانند 
همه جا حضورداشته باشند. بادها می توانند در وجود افراد بروند و در قالب 
آن ها درآیند و تمام ذهن آن ها را اشغال کنند. به گفته تسخیر شدگان باد، هر 
باد تاریخچه زندگی خود را دارد که از این طریق حوزه قدرت آن ها مشخص 
می شود. قدرت باد در رابطه با تعداد افرادی است که توسط او تسخیرشده 
است و قدرت بابا زار و ماما زار نیز در رابطه با تعداد بادهایی است که در او 

نفوذ و آن ها را تجربه کرده است.
رابطه با باد در دو سوی طیف قرار می گیرد، یک سوی طیف رابطه مرید 

و مراد است که در این حالت شخص عاشق باد می شود و در وجود او غرق 
می شود، آن سوی دیگر طیف رابطه بر پایه ترس و وحشت است در این 
حالت فرد توسط باد تسخیر می شود و باد او را مطیع و فرمان بردار خود 
می کند. تسخیرشدگی به معنای سرسپردگی یا بی اختیاری و از دست دادن 
انتخاب است. در هر دو شکل فرد تسخیرشده ناگزیر از اطاعت محض 
است، اطاعت یا از روی عشق و یا اطاعت به دلیل ترس و سلطه گری. 
نکته این است که هرگاه بادی وارد بدن انسان می شود، برای او تجربه ای 
بازگشت ناپذیر است، زیرا که درنهایت پس از اجرا مراسم او برای همیشه 
یکی از افراد خانواده زار می شود. در این مورد او انتخابی ندارد، درواقع او 
انتخاب شده است که جزئی از خانواده زار گردد. زار هر ویژگی که داشته 
باشد تأثیری در انتخاب شخص ندارد؛ بنابراین ترس و اطاعت محض سبب 
تغییراتی در فرد می شود و این تغییرات منجر به شکل گیری بیماری های 

جسمی، روحیـ  روانی و جنون می شود.
ساز و آالت موسیقي که در این مراسم مورداستفاده قرار می گیرد عبارت اند از:

بچه نقاره: نقاره اي کوچک است که همیشه با دنباله اي به نقاره بزرگ 
وصل است.

بُل ٌکم: دهلي است کوچک و سبک.
پیپه: دهلي است بلند و یک طرفه که بیشتر در بازي شیخ فرج و لیوا 

به کار مي رود.
تمبیره: که به آن تنبیره و تنبوره هم مي گویند. سازي است مخصوص باد 

نوبان  که مقدس است و هرکس نباید و نمي تواند آن را بنوازد.
ُجره: دهل کوچک و سبکي است. به اندازه ۲۵-۳۰ سانتي متر طول دارد.

جینگ:  دایره کوچکي که دورتادورش زنگوله بسته اند.
َچکو: دوتکه چوب که آن ها را به هم مي کوبند.

چین یاسه: عالوه بر اسم یکي از رازها، اسمیک ساز ضربي است که 
امروزه زیاد معمول نیست.

دایره: از سازهاي ضربي معمول در انواع بازي  است.
دهل دوسر: معمول ترین ساز ضربي در انواع مجالس اهل هوا است و 

نوع دیگر آن را که بزرگ تر است، »گپ دهل« مي گویند.
دهل کسر: دهل کوچکي است که معموالً وزن آهنگ را عوض مي کند.
رحماني: دهل بزرگ دوسري است که همیشه آن را از سه پایه اي آویزان 

مي کنند و از پایین تعدادي زنگوله به آن آویزان است.
زنگوله کمر: کمربندي است که زنگوله هاي ریز به آن بسته اند و در بعضي 

جاها که زار سرپا رقصیده مي شود، مورداستفاده قرار مي گیرد.
َزَمري: کرناي بزرگي است که صداي بم و بلندي دارد و به آن ساز 

متوري هم مي گویند.
شیلینگ: دهل بسیار کوچکي است مثل دایره که دو جدارش را پوست 

کشیده اند و دورتادورش سکه آویزان است.
عروس: دهل بسیار بزرگ دوطرفه اي است، شبیه رحماني ولي بزرگ تر 

از آن که با دو تا چوب مي زنند.
کرنا: ساز بادي بزرگي است مخصوص بعضي بازي ها ازجمله لیوا.

َمجول: نزدیک 8۰ تا ۱۰۰ عدد قاب گوسفند را سوراخ مي کنند، به وسیله 
موي بز به هم مي بافند، به صورت تشکچه کوچکي درمی آوردند و موقع رقص 

به کفل یک نفر مي بندند. مجول مخصوص بازي نوبان است.
مودندو: دهل بزرگ یکسره اي است که معموالً روي پایه اي سوار مي کنند.

نقاره: دهل مانند است و یک طرفه که روي زمین مي گذارند و با دو تا 
چوب مي زنند.

وقوف: دهل بزرگ یک سر مدوري است که در بعضي بازي ها مخصوصًا 
در بازي شیخ فرج به کار مي رود.

از تمام سازهاي مورداستفاده در این مراسم البته به جز تنبیره نوبان در 
همه مراسم دیگر از عروسي تا عزا استفاده مي شود. با توجه به این که بادها 
معموالً افراد کم بضاعت را دچار مي کنند و این افراد که به ویژه در جنوب 
ایران همیشه در اکثریت هستند، وقتي دچار باد مي شوند، نمي توانند هیچ کاري 
انجام دهند و از کار بیکار مي شوند تا زماني که مجلسي بگیرند و بادشان 
زیر شود. درنتیجه این مراسم همیشه دواي درد اکثریت مردم منطقه بوده و 
معیشت آن ها به نوعی به اجراي آن وابسته است. باید گفت دریا اصلي ترین 
محل ارتزاق مردم منطقه است و بادها، سوار بر موج به ساحل مي رسند و در 
جنوب جاشویي نیست که یک یا چند بار گرفتار بادهاي موذي نشده باشد.
همچنین این مراسم به دلیل جمعي بودن آن، باعث استحکام و عمق بیشتر 
مناسبات اجتماعي شده است، چراکه درمان هریک از مبتالیان به حضور 
دیگري و جمع وابسته است. اهل هوا هیچ وقت مزاحمتي براي دیگران ایجاد 
نمي کنند و متقاباًل دیگران هم مشکلي براي آن ها پیش نمي آورند، چراکه 

ممکن است باد آن ها به دیگري منتقل شود. 
در ماه هاي محرم، صفر و رمضان اهل هوا، مجلس نمي گیرند و به اصطالح 

مي گویند که بادها بند هستند و کسي را هم اذیت نمي کنند.
 منابع: بادهای کافر و دهل سه سر در خلیج فارس )مراسم آییني

درماني زار(: منیژه مقصودی
پژوهش های انسان شناسي ایران، دوره دوم، شماره ۲
پاییز و زمستان ۱۳9۱
سایت موزه مجازی میراث معنوی ایران

وجود داشت که ساکنان تهران آب مورد نیاز خود را از آن ها می گرفتند. تقسیم 
آب قنات ها در میان محله های گوناگون و توزیع آب نوشیدنی در سطح شهر، 
مشاغلی را پدید آورده بود که برخی شان تا واپسین سال های دهه ۳۰ خورشیدی 
تداوم یافتند. سقاها،  میراب ها و صنف بشکه داران و آب برداران، کسانی بودند که 
در این زمینه به ساکنان شهر به روش های گوناگون آب می رساندند. سقایی در 
گذشته از مشاغل سطح پایین جامعه به شمار می آمد. سقاها از پوست گوسفند، 
مشکی مهیا و درون آن را از آب پر می کردند. آن ها برای فروش آب، به در 
خانه ها و مغازه ها رفته، با لیوان یا کاسه سفالي به مشتریان آب مي فروختند. توزیع 
آب به شکل سقایی و استفاده از مشک، به موجب یک سند تاریخی، در دوره 
پهلوی اول متروک شد. میراب ها، کسانی بودند که به روشی دیگر به محله های 
مسکونی شهر آب می رساندند. این کار به روش میاهی یا اجاره آب و رساندن 
آن به محله ها انجام می گرفت؛ بدین شیوه که اشخاصی آب های شهری را اجاره 
کرده، به وسیله میراب ها، محله ها را بر وفق میل و منافع خود مشروب می کردند. 
میرابي شغلي مهم برشمرده می شد، زیرا میراب تنها کسی بود که اجازه گشودن 
یا بستن آب را به خانه مردم داشت. آن ها همچنین مدیریت و شمارش زمان و 
تقسیم عادالنه آب را برعهده داشتند. میراب ها همچنین افزون بر تقسیم عادالنه 
آب، در حل درگیري هاي محله ای نیز تاثیر می گذاشتند. میراب ها اگر کارشان 

را درست انجام مي دادند معموال به همه محله های شهر آب می رسید؛ گاه البته 
یک میراب با مردمان محله یا شخصي ویژه خرده حساب داشت که آن را بر 
سر تقسیم سهم آب تالفي می کرد. آن ها ترفندهایی نیز در انجام وظیفه خود به 
کار می بردند.؛ به عنوان نمونه آب را هنگام شب که آلودگی کم تر داشت، روی 
برخی از خانه ها می گشودند. سقاخانه ها و شغل سقایی پس از سلطنت پهلوی 
اول از رواج افتاده، جای خود را به حمل و توزیع آب با بهره گیری از بشکه 
دادند. این شیوه آب رسانی تا پیش از لوله کشی آب در تهران برپا بود. صنف 
بشکه داران و آب برداران آب بدین ترتیب در پایتخت پهلوی اول شکل گرفت 
که افزون بر آب رسانی به مردم تهران، وظیفه الی روبی قنات ها و تصفیه آب را 
نیز برعهده داشت. این صنف از نظر بهداشتی زیر نظر انستیتو پاستور فعالیت 
می کردند. صنف بشکه داران تا پیش از لوله کشی آب در تهران فعال بود؛ چنانچه 
در سال ۱۳۳۵ خورشیدی ٤۲۰ دستگاه بشکه وظیفه آب رسانی را به عهده داشتند 
 و بنابر اسناد موجود ۱۲ هزار کارگر و عائله با این شغل روزگار می گذراندند.
... و آنگاه لوله کشي آب در تهران! دولت ایران نخستین بار در سال ۱۳۰۱ 
خورشیدی به مساله کم آبی و آلودگی آب تهران توجه نشان داد؛ مطالعاتی 
بدین ترتیب در زمینه لوله کشی آب شهر تهران نیز انجام شد. آب قنات های تهران 
در میانه های سال ۱۳۰۳ خورشیدی بر اثر کمبود بارندگی رو به کاهش نهاد و 

کم آبی بیش از سال های پیش احساس شد. برخی کارگزاران حکومتی تنها راه 
برای حل این مشکل را لوله کشی آب دانستند »این نقیصه جز به کشیدن لوله که 
 مانع از اتالف آب و دارای هزاران محسنات دیگر است امکان پذیر نخواهد بود«.

مسائل مربوط به آب، در دوره پهلوی اول با توجه به گسترش شهر تهران و 
افزایش جمعیت آرام آرام افزایش یافت که موجب شد دولت مردان ضرورت 
لوله کشی آب در تهران را مورد توجه قرار دهند. کمیسیون هایی گوناگون در 
سال های ۱۳۰8، ۱۳۱٤، ۱۳۱۵، ۱۳۱٦، ۱۳۱٧ و ۱۳۱8 تشکیل شد و چندین آگهی 
مناقصه برای انجام پروژه لوله کشی آب در تهران انتشار یافت. این کوشش ها 
اما به نتیجه ای مشخص و عملیاتی نینجامید. نیاز به لوله کشی آب در پایتخت 
اما با آغاز جنگ دوم جهانی، برکناری رضا شاه و اشغال ایران، به محاق رفت و 
دیگر دغدغه ای چندان مهم برشمرده نمی شد. نخستین کلنگ عملیات لوله کشی 
با پایان جنگ و استقرار دولت پهلوی دوم، در سی ام تیر ۱۳۲٦ خورشیدی در 
مکان پارک شهر به زمین خورد. تعیین حدود شهر تهران نیز هم راستا با کار 
لوله کشی در قالب نقشه برداری انجام شد و لوله کشی آب تهران برای جمعیتی 
برابر ۹۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۲۹ خورشیدی به مرحله اجرا درآمد. آنگونه که 
حسین محبوبي اردکاني در کتاب »تاریخ موسسات تمدني جدید در ایران« به 
تفصیل آورده است، شیوه اجرای کار لوله کشی اختالطی بود و با بهره گیری از 

امکانات و روش های اجراشده در کشورهای دیگر انجام می گرفت؛ ته نشینی و 
تصفیه آب به روش فرانسوی، پاکیزگی )استریلیزاسیون( به شیوه آمریکایي، اتصال 
لوله ها بر اساس نمونه انگلیس، تولید نیرو و تاسیسات خودکار به سبک آلمانی، 
تهیه مواد شیمیایی با وسایل سوییسی و تهیه مواد فوالدي از سوئد و انگلیس، 
مواد چدنی از فرانسه، ماشین آالت برق و تلمبه از آلمان، آهن و سرب از بلژیک 
و کسرِی سیمان از روسیه. محبوبي اردکاني تصریح کرده است که با توجه به 
حجم و گستردگي لوله کشي آب در تهران، دولت در سال ۱۳۳۹ خورشیدی 
قرارداد خرید تجهیزات و ساخت کارخانه لوله سازي را با موسسه آمریکایي »بیلنر 
واکیوم کانکریت با مسئولیت محدود« منعقد کرد و این کارخانه ۹ آذر ۱۳٤۰ 
خورشیدی گشایش یافت. مرحله نخست بهره برداری از آن آب لوله کشی در 
سال ۱۳۳٤ خورشیدی آغاز شد و مرحله دوم آن در سال ۱۳۳8 پایان یافت. آب 
لوله کشی تهران از دو رودخانه کرج و جاجرود و آب های چندین قنات و چاه 
عمیق تامین می شد. عملیات لوله کشی تهران از سال ۱۳٤۰ خورشیدی گسترش 
یافت و بسیاری از منطقه های شهر بدین ترتیب از آب لوله کشی برخوردار شدند. 
این عملیات بزرگ مشکل کم آبی را در تهران از میان برد و البته شبکه سنتی 

توزیع آب به ویژه از راه قنات ها را برچید..
منبع: شهروند
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»سردردهای ورزشی اولیه« یا »سردردهای فعالیتی«، طی ورزش یا پس از 
آن فرد را درگیر می کنند. سردرد متعاقب فعالیت فیزیکی شدید، گاه آنچنان 
شدید است که فرد تجربه کننده نمی تواند به مدت زمان الزم یا با شدت الزم 
به فعالیت فیزیکی خود ادامه دهد. هر چند که پاتوفیزیولوژی سردردهای 
فعالیتی نامشخص است، دو نظریه در مورد آنها وجود دارد. طبق طبقه بندی 
بین المللی اختالالت سردرد، تعریف سردرد ورزشی اولیه عبارت است از 
سردردی که در غیاب اختالل داخل جمجمه ای و به دنبال هر گونه ورزش 
رخ دهد. معیارهای تشخیصی آن شامل 2 یا تعداد بیشتری سردرد است که در 
حین یا پس از فعالیت ورزشی شدید تجربه شوند و بیشتر از 48 ساعت طول 
بکشند. اولیه به این معناست که این سردردها ناشی از یک مشکل نورولوژیک 
نیستند و با وجود احساس ناراحتی که برای بیمار ایجاد می کنند، خوش خیم 
هستند. سردردهای ثانویه معموال ناشی از یک بیماری شدید هستند. سردرد 
ورزشی اولیه، یکی از انواع سردردهای فعالیتی است. سایر انواع سردردهای 
فعالیتی عبارتند از سردرد اولیه ناشی از سرفه و سردرد مرتبط با فعالیت 
جنسی. یک مطالعه تخمین زده که شیوع سردردهای فعالیتی اولیه، 1.5 
درصد کل موارد سردردهاست. در مبتالیان به سردردهای مزمن، تقریبا یک 
سوم مرتبط با فعالیت فیزیکی هستند. سردردهای فعالیتی معموال یکطرفه اند 
و درد متوسط تا شدیدی دارند. در یک مطالعه تحلیلی گذشته نگر؛ تقریبا یک 
سوم بیماران درد گردن را به عنوان عالمت اولیه شروع سردرد خود گزارش 
کردند. هرچند که تشخیص سردرد فعالیتی اولیه از سردرد میگرنی متفاوت 
است، این دو ویژگی های مشترکی دارند )نظیر تهوع، استفراغ و حساسیت 
به نور(. اگر بیمار تجربه اورا را هم دارد، تشخیص میگرن با اورا باید برای 
وی درنظر گرفته شود. وجه تشخیصی اصلی سردرد ورزشی، شروع آن در 
حین یا بالفاصله پس از ورزش است. مطالعات متعددی نشان داده اند که 
سردرد ورزشی معموال پس از وزنه برداری، دویدن مسافت طوالنی یا سایر 
افزایش  فعالیت های هوازی رخ می دهد؛ زیرا فشار داخل جمجمه ای را 
می دهند. سایر عوامل مسبب این نوع سردرد شامل ناکافی بودن نرمش قبل 
از شروع ورزش، سرما یا گرمای شدید، دهیدراتاسیون، ضعف عمومی یا 

فعالیت ورزشی بسیار شدید هستند. 
ایندومتاسین، درمان انتخابی خط اول و کوتاه مدت برای سردرد ناشی از 
ورزش است. ایندومتاسین را می توان در صورت ایجاد شدن سردرد مصرف 

کرد یا در صورت شناخت عامل مسبب، این دارو را قبل از شروع فعالیت 
ورزشی توصیه کرد. ایندومتاسین را باید 30 تا 60 دقیقه قبل از ورزش 
مسبب استفاده کرد. در مواردی که عامل مسبب سردرد ورزشی قابل پیش 
بینی نیست یا دفعات تجربه آن باالست، می توان ایندومتاسین را با دوز 
ثابت هر 8 ساعت یکبار تجویز کرد. دوز 25 تا 250 میلی گرم در روز 
برای درمان سردرد فعالیتی توصیه شده است. مکانیسم اثر ایندومتاسین به 
واقع نامشخص است؛ اما می توان آن را مربوط به قابلیت دارو در کاهش 
فشار داخل جمجمه ای دانست. ایندومتاسین یک تنگ کننده مستقیم عروق 
مغزی است که به میزان قابل توجهی در تنظیم جریان خون مغزی و کاهش 
فشار داخل جمجمه ای موثر است. فراهمی زیستی ایندومتاسین خوراکی 
معموال 100 درصد است و بین نیم ساعت تا 2 ساعت پس از مصرف 
به حداکثر غلظت خود می رسد. سایر مهارکننده های سیکلواکسیژناز نظیر 
ایبوپروفن، دیکلوفناک و ناپروکسن، اثرات تنگ کنندگی روی عرق مغزی 
مشابه ایندومتاسین را ندارند. بنظر می رسد که ایندومتاسین عالوه بر پتانسیل 
تنگ کنندگی عروق مغزی، با مکانیسم دیگری نیز اثر می کند. به دلیل عوارض 
مرتبط با مصرف طوالنی مدت ضدالتهاب های غیراستروئیدی، ایندومتاسین 
برای مدت کوتاه تجویز می شود. در مواردی که پروفیالکسی روزانه سردرد یا 

درمان طوالنی مدت ضروری است، بتابالکرها توصیه می شوند. بتابالکرهایی 
نظیر پروپرانولول و نادولول با دوز روزانه 1 تا2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم 
وزن بدن، بیشتر برای سردردهای فعالیتی نسخه می شوند؛ اما متوپرولول، 
آتنولول و تیمولول نیز شواهدی مثبت دال بر پیشگیری از سردردهای میگرنی 
داشته اند. بتابالکرها آلترناتیو خوبی برای ایندومتاسین محسوب می شوند. 
بویژه در شرایطی که فواصل وقوع سردردهای فعالیتی کم است، از عوامل 
احتمالی مسبب این سردردها نمی توان پرهیز کرد یا مصرف ضددردهای 
غیراستروئیدی برای بیمار ممنوعیت دارد. در مورد بیماران ورزشکار به یاد 
داشته باشید که بتابالکرها باید با احتیاط تجویز شوند. زیرا ضربان قلب را 
کاهش می دهند. تریپتان ها گزینه درمانی دیگری به ویژه در شرایطی هستند 
که از عامل مسبب سردرد فعالیتی نمی توان اجتناب کرد یا بیمار نمی تواند 
ایندومتاسین را تحمل کند. زمان شروع اثر، طول مدت اثر و روش تجویز 
در مورد تریپتان های مختلف متفاوت است. انتخاب تریپتان باید بر اساس 
نیاز هر بیمار باشد و گاه الزم است که برای رسیدن به بهترین تریپتان برای 

هر بیمار، از روش آزمون و خطا استفاده کرد.
 US.Pharmacist,2017 

  شیرین میرزازاده

میگرن بصری، شبکیه یا چشمی عارضه ای است که می تواند 
موجب کاهش بینایی یا کوری در یک چشم در کمتر از 
یک ساعت می شود. این وضعیت ممکن است همراه یا 
پس از یک سردرد میگرنی اتفاق بیافتد. میگرن چشمی 
بسیار نادر بوده و از هر 200 نفر مبتال به میگرن یک نفر 

را درگیر می کند. 
الزم به ذکر است که سردردهای میگرنی مداوم نیز می توانند 
باعث ایجاد مشکالت بینایی شود و تغییراتی در بینایی 
ایجاد کنند که معموال به صورت جرقه های نورانی در جلو 
چشم یا نقاط کور دیده شود؛ اما این عالیم اغلب در هر 

دو چشم ظاهر می شوند.
عالیم میگرن چشمی عبارتند از مشکالت بینایی که روی 
یک چشم تاثیر می گذارد و به صورت جرقه های نورانی، 
نقاط کور در میدان دید یا کوری در یک چشم گزارش 
می شود. این وضعیت می تواند برای چند دقیقه تا نیم ساعت 
طول بکشد. این مشکالت فقط یک چشم را تحت تاثیر 

قرار می دهند و همین تشخیص افتراقی میگرن چشمی 
از دیگر مشکالت را مطرح می کند. عالیم دیگر میگرن 
چشمی شامل سردردی است که از 4 تا ۷2 ساعت به 
طول انجامد. سردردی که یک طرف سر را تحت تاثیر 
قرار دهد، احساس درد متوسط تا شدید باشد؛ احساس 
ضربان یا تکان در سر شود؛ با حرکت دادن سر، شرایط 
بدتر شود. عالیم دیگر عبارتند از حالت تهوع، استفراغ، 

حساس بودن به نور یا صدا.
عوامل متعددی در اتیولوژی میگرن چشمی مطرح شده 
اند. اسپاسم در عروق خونی موجود در شبکیه و بافت های 
پشت چشم و تغییراتی که در سراسر سلول های عصبی 
در شبکیه ایجاد می شود به عنوان مقصران میگرن چشمی 

باید در نظر گرفته شوند.
هنوز مشخص نیست که آیا تمام داروهایی که از میگرن 
جلوگیری می کنند، مانند ضدافسردگی های سه حلقه ای یا 
داروهای ضدتشنج می توانند از مشکالت بینایی و از دست 

دادن بینایی نیز پیشگیری کنند یا خیر اما این داروها برای 
میگرن تجویز می شوند و گاهی روی عالیم همراه نیز موثرند.
خوشبختانه میگرن چشمی معموال به خودی خود در 
مدت30 دقیقه از بین می رود، بنابراین بسیاری از افراد 
نیازی به درمان آن ندارند. بهترین کار در این شرایط این 
است که انجام کار را متوقف کرده و چشم ها استراحت داده 
شود تا بینایی به حالت اولیه بازگردد. برای کنترل سردرد 

بیمار، یک ضد درد غیراپیوئیدی خوراکی تجویز کنید.
تحقیقات اندکی روی داروهای قابل قبول برای درمان 
یا پیشگیری از میگرن وجود دارد. از جمله این داروها 
می توان به این موارد زیر اشاره کرد: آسپرین، داروهایی 
که در درمان صرع استفاده می شوند مانند دیوالپروکس 
سدیم )والپوریک( یا توپیرامات، داروهای ضدافسردگی 
سه حلقه ای، مانند آمی تریپتیلین )Elavil(  یا نورتریپتیلین، 

داروهای ضدفشارخون از خانواده بتابالکرها.
PRNewswire 

اخیر  روزهای  در  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان 
 )Radicava(با نام تجاری رادیکاوا )Edaravone(اداراوون
را برای درمان مبتالیان به اسکلروز آمیوتروفیک لترال که 
 )Lou Gehrig’s disease(لو گهریگ بیماری  به آن 
گفته می شود، مورد تایید قرار داده است. اریک باستینگ، 
سرپرست بخش محصوالت نورولوژی مرکز تحقیق و 
آمریکا می گوید:  ارزیابی دارویی سازمان غذا و داروی 
»پس از اطالع از کاربرد اداراوون در درمان ALSدر ژاپن، 
به سرعت با تولیدکننده این دارو برای ورود به بازار آن 
در آمریکا وارد گفت و گو شدیم. این اولین داروی مورد 
تایید سازمان غذا و داروی آمریکا برای درمان ALS طی 

سال های متمادی است. ما خوشحال هستیم که مبتالیان به 
ALS هم اکنون به گزینه درمانی جدیدی دسترسی خواهند 
یافت.« ALS، یک بیماری نادر است که با حمله و تخریب 
سلول های عصبی کنترل کننده عضالت ارادی تشخیص 
داده می شود. عضالت ارادی حرکاتی نظیر جویدن، راه 
رفتن، تنفس و صحبت کردن را کنترل می کنند. سلول های 
عصبی توانایی فعال سازی عضالتی خاص را از دست 
می دهند که موجب تضعیف عضالت و در نهایت فلج 
خواهد شد. ALS یک بیماری پیشرونده و وخیم شونده 
است؛ یعنی با گذشت زمان بدتر می شود. مرکز پیشگیری 
و کنترل بیماری های آمریکا تخمین زده که در حدود 12 

تا 15 هزار آمریکایی از ALS رنج می برند. بیشتر مبتالیان 
به این بیماری، متعاقب نارسایی تنفسی و معموال طی 3 تا 
5 سال پس از بروز اولین عالمت بیماری جان خود را از 
دست می دهند. رادیکاوا، به صورت اینفیوژن داخل وریدی 
زیر نظر متخصص تجویز می شود. الگوی تجویز این دارو 
در چرخه آغازین درمانی، دوز روزانه برای مدت 14 روز 
و سپس 14 روز بدون داروست. چرخه های متمالی 14 
روزه دارو، هر کدام 14 روز بدون دارو را به دنبال دارند. 
اثربخشی اداراوون در درمان ALS، در یک مطالعه 6 ماهه 

در ژاپن روی 13۷ بیمار بررسی شد. 
    FDA سایت رسمی  

دارودرمانی سردردهای فعالیتی

 سردرد  ورزشی
گزارش مورد

محققان اخیرا بر نقش تکنیک های آرامش 
و آرامسازی در کنترل افکار اضطراب زا در 
مبتالیان به اختالالت اضطرابی تاکید بیشتری 
کرده اند. آرامش و مدیتیشن آگاهانه، موجب 
توجه بیشتر به لحظه کنونی بدون قضاوت 
درباره گذشته یا آینده می شود. پژوهشگران 
دانشگاه واترلو در انتاریوی کانادا دریافته اند 
آرامش،  و  مدیتیشن  دقیقه   10 روزانه  که 
تمرکز را در مبتالیان به اختالالت اضطرابی 
تقویت می کند. منگران زو، محقق داوطلب 
این مطالعه می گوید: »نتایج به دست آمده 
نشان داده اند که آموزش های آرامش، اثرات 
پیشگیرانه روی ذهن سرگردان افراد مضطرب 
آنها از سمت  دارد و باعث می شود توجه 
نگرانی های درونی شان به سمت لحظه حال 

در جهان خارج معطوف شود.«
اختالل  به  مبتال  بیمار   82 مطالعه،  این  در 
شرکت کنندگان  داشتند.  شرکت  اضطرابی 
سیستم  وارد  را  خود  به  مربوط  اطالعات 
کامپیوتر کردند. در حین تکمیل این فرم های 
کامپیوتری، حواس آنها پرت می شد تا قابلیت 
آنها در تمرکز بررسی شود. سپس افراد به طور 
کامال تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. یک 
گروه در برنامه تکنیک آرامش شرکت داده 
شدند و گروه دیگر به داستان صوتی گوش 
وضعیت  مرحله،  این  انجام  از  پس  دادند. 
شد.  ارزیابی  مجددا  شرکت کنندگان  همه 
نتایج نشان دادند که تکنیک های مدیتیشن و 
آرامش، موجب ارتقای آگاهی در زمان حال 
شده، وقوع اپیزودهای از بین رفتن تمرکز و 
هجوم افکار مزاحم را در شرکت کنندگان به 

حداقل می رسانند. 

  PRNewswire 

تکنیک های آرامش 
و  اختالالت اضطرابی

تـازه هـا

ALS تایید رادیکاوا در درمان

 میگرن چشمی و   افت بینایی

توفاسیتینیب در درمان 
کولیت اولسراتیو

اخیرا تحقیقی نشان داده که مبتالیان به کولیت اولسراتیو که به خوبی به 
درمان های دیگر پاسخ نمی دهند ممکن است با داروی رایج آرتروز موسوم 
به توفاسیتینیب )tofacitinib( بهبود یابند. بیماری کولیت اولسراتیو، 
بیماری مزمن التهابی روده است.  دکتر ویلیام سندبورن، سرپرست تیم 
تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می گوید: »هنوز نیاز اساسی به 

درمان های جدید برای بیماران مبتال به کولیت اولسراتیو وجود دارد.«
به گفته محققان، این داروی جدید برخی پروتئین های دخیل در واکنش های 
ایمنی و التهابی بدن را که سایر داروهای بیولوژیکی انجام نمی دهند، هدف 
قرار می دهد. درمان با توفاسیتینیب خوراکی احتماال گزینه  درمانی جدیدی 
برای بیماران مبتال به کولیت اولسراتیو متوسط تا شدید خواهد بود و شرکت 

تولیدکننده این دارو در انتظار تایید نهایی سازمان غذا و داروی آمریکاست.
محققان روی بیش از 1۷00 فرد مبتال به کولیت اولسراتیو به طورتصادفی 
3 آزمایش را انجام دادند. در دو آزمایش اول، 1100 بیماری که به درمان های 
قراردادی واکنش نشان نداده بودند، به مدت 8 هفته و دو بار در روز 
توفاسیتینیب یا دارونما دریافت کردند. در سومین آزمایش، در حدود 600 
بیماری که به توفاسیتینیب واکنش نشان داده بودند به مدت یک سال دوز 

دارویی 5 میلی گرم یا 10 میلی گرم را دریافت کردند.
   

تیروزین کینازها در مهار 
سرطان یاخته های کلیه

کلیوی      بدخیمی  نوع    از یک    است    عبارت  کارسینوما،  سل  رنال 
که از کورتکس کلیه سرچشمه می گیرد و به طور متوسط 80 تا 85 درصد 
کل تومورهای کلیوی را شامل می شود. میزان بروز آن 1.5 تا 5.9 درصد 
در سال است. متاسفانه در حدود 30 درصد از مبتالیان به این بدخیمی، با 
متاستازهای دوردست متعاقب ابتال به این بدخیمی به مراکز درمانی مراجعه 
می کنند. خوشبختانه پیش آگهی این بدخیمی نسبت به 30 سال گذشته 
بهتر شده است.    اگر تومور قبل از این   که   به   سایر نقاط   بدن   گسترش   یابد  
شناسایي شود،   معموال با جراحي قابل   معالجه   است. درصورت گسترش 
به   سایر اعضای   بدن،   درمان   شامل   نفرکتومی توتال )یا نفرکتومی پارشیال  
در  بعضي   از بیماران  ( و نیز تخلیه غدد لنفاوی   منطقه   ای است   . امکان دارد 
 پس   از جراحی  ،  اقداماتی چون   اشعه   درمانی  ،  شیمی درمانی    و  ایمنی درمانی 
انجام    شود.  در سال های اخیر نقش داروها و شیمی درمانی در زمینه کنترل 
رنال سل کارسینوما اهمیت بیشتری یافته است. سوتنت)Sutent( که 
نام تجاری سونیتینیب )Sunitinib(است، خط  اول  درمان  در  رنال  سل 
 کارسینومای  پیشرفته یامهاجم(متاستاتیک)محسوب می شود. مکانیسم اثر 

 این تیروزین کینازها، مهار آنژیوژنز  و  گسترش متاستاتیک  بدخیمی است.

عوامل موثر در اتیولوژی میگرن چشمی 
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شنبـــــه ها از 
روزنامه فروشي هاي معتبر بخواهيد

 هزینه اشتراک هفته نامه سالمت )48 شماره در سال(100,000 تومان است. برای دریافت هفتگی سالمت )بعد از 
كسر 10 درصد تخفیف(، مبلغ 90 هزارتومان در وجه نشریه سالمت  به شماره كارت 6274121140075714  بانک 

اقتصاد نوین واریز نمایید.
 شماره فیش بانکی یا كد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و كدپستی ده رقمی به تلفن

 26151485 اعالم نمایید. اصل فیش بانکی یا كد پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
 اعتبار قیمت در داخل كشور و فقط تا پایان اردیبهشت 96 است.

 اشتراک شما ظرف مدت دو هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.

salamat.ir
امور مشتركین:26151485
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 شادی بیضایی

الزم نیست عضوی از خانواده ی ما »اوتیستیک« باشد تا 
ناگزیر باشیم درباره  »اوتیسم« بخوانیم. حدودا یک کودک از 
هر صد کودکی که هر روز متولد می شوند اوتیستیک است. 
این یعنی تمام اعضای جامعه به شکلی با اوتیسم در ارتباط 

هستند و باید در این باره کسب اطالع کنند.
درباره  اوتیسم بارها نوشته ام. بیشتر البته برای کسانی 
که دارند با بچه های اوتیستیک زندگی می کنند. برای پدر 
و مادرشان. برای چالش های هر روز و گوگل کردن های 
هر شب. برای دویدن های شان از این کالس به آن نشسِت 
درمانی و از این پزشک به آن مربی. برای امیدشان به هر 
قدم کوچک و نگاه شان به دهان فرزند برای شنیدن اولین 
جمله های معنادار. برای روزی هزار ساعت فکر به آینده و 

لحظه های مضطرب شان پشت در مدرسه.
من خانواده هایی را که کودک اوتیستیک دارند خیلی خوب 
می فهمم. خفیف یا شدید فرقی ندارد. بیشتر نزدیکان ام در 
هفت سال گذشته از همین خانواده ها بوده اند. دوستی های 
خوب و بادوام، با ساعت های زیاد دور میز نشستن و چای 
خوردن و گپ زدن. گاهی قهقهه سردادن و گاهی بغض 
کردن و به زمین نگاه کردن. زندگی خانواده درگیر با اوتیسم 
عجیب و غریب نیست البته. مثل همه ی زندگی ها باال و پایین 
دارد. سخت و آسان. سرد و گرم. اتفاق های غیرمنتظره و 
حادثه های ریز و درشت. به نظرم تنها تفاوت اش این است 
که موج ها شدیدتر و ناگهانی تر هستند. اولین موِج سردِ 
بزرگ همان برگه  تشخیص است، که از باال می ریزد روی 
سر خانواده و، اگر قایق را دمر نکند، تازه اوِل ماجرا حساب 
می شود. موج ها هر روزه هستند. ساعت خاصی ندارند و به 
آب وهوا مربوط نمی شوند. نمی توانی از روی پیش بینی های 
هواشناسی منتظرشان باشی. گاهی خروشان ترین موج، در 
آفتابی ترین و آرام ترین روز به سوی ات می آید. درست وقتی 

فکر می کنی امروز وقت لم دادن و چای نوشیدن است.
مادر یا پدری که کودک اوتیستیک اش را به مدرسه می برد، 
در جواب این سؤال که »خوش حال بود یا نه؟«، معموال  مثل 
بقیه نمی گوید: »خوش حال بود.« او می گوید: »خوش حال 
رفت. فقط امیدوارم همه چیز تا آخر روز خوب پیش برود.« 
او می داند که قطعیت وجود ندارد. می داند که کوچک ترین 
نسیم می تواند توفان به پا کند. می داند طعمی تازه، صدای 
کشیده شدن میز روی زمین، یک تغییر کوچک در روند 
هر روز کالس، یا هر چیز دیگری که حتی به چشم دیگران 
نمی آید، می تواند شروع ساعت ها اضطراب و بی قراری در 
کودکش باشد. او می داند که هر تکانی ممکن است رشته ی 

ساعت ها تالش را برای آن شروع آرام پنبه کند.
تا پایان این پاراگراف، پنج باری این صفحه را بستم 
و منصرف شدم از نوشتن. راست اش، دل ام نمی خواهد 
به این نوشته یا هر نوشته ی دیگری درباره  اوتیسم بارِ غم 
بدهم. چون می ترسم غم، حسی را که ابدا دوست ندارم، 
ناخواسته به وجود بیاورد. دوست ندارم نتیجه خواندن این 
متن، »آخی« یا »نچ« یا هر چیز دیگری از سر ترحم باشد. 
غم البته گاهی می آید و من ندیده اش نمی گیرم، ولی آن 
حسی نیست که بخواهم ثمره این نوشته باشد. برای همین، 
هرجا که حس کردید این چند خط در شما حال وهوایی 
ایجاد می کند که حاصل اش دل سوزی است، لطفا دست از 
خواندن اش بکشید، چون البد از ناشیانه گفتن من چنین از 
آب در آمده. من امروز می نویسم تا در حد توان ام تصویر 
درست تری از ارتباط با خانواده ای که کودک اوتیستیک دارد 
ثبت کنم، چون فکر می کنم این بخشی از اطالع رسانی است 
و به زندگی بهترِ همهی ما در کنار هم کمک می کند. به 

شناختن عمیق تر و حمایت و همراهی بیشتر.
پس بگذارید دوربین را جاهای دیگری ببرم و داستان 

را از زاویه های دیگری هم ببینم. شما به مهمانی می روید، 
بچه تان را در مدرسه ثبت نام می کنید، برای رفتن به محل 
کار سوار قطار می شوید، قرار می گذارید برای پیک نیک و 
هواخوری، به سوپرمارکت می روید. در همه ی این محل ها 
ممکن است خانواده ای باشد با کودکی اوتیستیک. کودکی 
که شاید برای شکالت گریه کند. ظرف غذا را ُسر بدهد و 
هویج پخته ها را پخش کند روی فرش. ممکن است چون 
نمی تواند خواسته های اش را به زبان بیاورد، جیغ بزند یا 
چیزی پرت کند. ممکن است در خانواده مهاجر ایرانی 
متولد شده باشد اما کلمه ای فارسی حرف نزند و نفهمد. 
ممکن است یقه ی لباس اش را بجود. ممکن است موقع 
ماسه بازی هیجان زده شود و قلعه  نیمه  کاره ی بچه های دیگر 
را با خاک یکسان کند و صدای اعتراض آن ها را در بیاورد. 
درست است اولین چیزی که به نظر ما می رسد این است 
که باید به بچه  توضیح داد که شکالت برای بعد از شام 
است. باید برای او گفت که ُسر دادن بشقاب، وقتی از هویج 
سیر شدیم، کار درستی نیست. جیغ زدن و پرت کردن 
انتخاب های خوبی برای بیان احساسات نیستند، و خوب 
است که هر ایرانی به فرزندش فارسی حرف زدن هم یاد 
بدهد. در درستی هیچ کدام از این نظرات تردید ندارم. به 
حسن نیت آدم ها هم بدبین نیستم. یعنی این را برای آدمی 
که می خواهد آزار بدهد نمی نویسم و او را مخاطب این 
نوشته نمی بینم، چون تجربه نشان داده هیچ توضیحی او 
را متقاعد نمی کند. ولی باید بگویم که حتی با حسن نیت 
و کوله باری از تجربه ی شخصی موفق، در این مواقع بهتر 
است سکوت کنیم. چیزی نگوییم. آن پدر و مادر، درست 
در همان لحظه،  در برابر یک موج بزرگ نشسته اند. موج 
غیر قابل پیش بینی. خودشان شاید دست پاچه هستند. به آن ها 
سریع راه حل پیشنهاد ندهیم. کنار بایستیم، یا کمک شان کنیم 

تا توفان را پشت سر بگذارند.
»شاید  زدی؟«  حرف  کارش  این  درباره   دکتر  »با 
گوش های اش عفونت کرده. پشت گوش نیانداز! ببرش 
دکتر.« »همیشه موقع عصبانیت چیزی پرت می کند؟ شیشه 
نشکسته تا حاال؟« »البد زیاد جایی نمی روید که اجتماعی 
نشده!« این ها برای خیلی از خانواده هایی که کودک اوتیستیک 
دارند حرف های آشنایی هستند. البد خیلی وقت ها همین 
جمله های به ظاهر ساده تمام روزِ آن ها را خراب کرده. 

برای شان سندی شده در بی لیاقتی تربیت فرزند. در بی کفایتی 
کنترل بحران ها. البد رفته اند به خانه و غصه شان را با جر 
و بحث با هم یا بدخلقی با بچه یا شب نخوابیدن تسلی 
داده اند. شاید همان جا جواب داده  اند. جوابی که بعدها فکر 
کردند از آن بهتر هم در چنته داشته اند و اضطراب نگذاشته 
آن را توی ذهن پریشان شان پیدا کنند. شاید هم خیلی 
ساده سکوت کرده اند و توی دل شان گفته اند دفعه دیگر 

نمی آیم و نیامده اند.
بچه  اوتیستیکی که همکالِس فرزند ما است شاید قوانین 
را به سرعت بقیه متوجه نشود. شاید زیاد روی صندلی، جلو 
و عقب برود. شاید به خوبی دیگران صحبت نکند. از صدای 
بلند بترسد و کفش پوشیدن، او را مضطرب کند. اما مثل تمام 
بچه های دیگر از پذیرفته شدن لذت می برد. با تشویق دل اش 
گرم می شود و سرافکندگی یا غرور اطرافیان را حس می کند. 
می دانم، به عنوان یک مادر یا پدر، شاید فکر کنیم این بچه 
بهترین الگوی رفتاری برای فرزندمان نیست. ممکن است 
فکر کنیم اگر بچه مان یاد بگیرد مثل او لج بازی کند چه؟ 
اگر این بچه  توی جشن تولد پاپ کورن ها را پخش و پال 
کند، و نتوانیم کنترل اش کنیم چه؟ البته این آزادی عمل را 
داریم که هر کسی را مایل هستیم به جشن تولد فرزندمان 
دعوت کنیم، یا او را در کالسی که ایدئال مان است ثبت نام 
کنیم. اما چرا از این فرصت، به جای حذف کردن دیگران، 
برای عمیق کردن نگاه فرزندمان استفاده نکنیم؟ برای وسیع 
کردن دنیایی که در آن جهان را نظاره می کند. می توانیم برای 
او توضیح بدهیم که دوست اش صرفا رفتار متفاوتی دارد، و 
این تفاوت او را بی ادب یا بی مباالت نمی کند. به فرزندمان 
بگوییم می تواند در کالس به دوست اش کمک کند و در 
جشن تولد، بازی ساده ای برای مشارکت او ترتیب بدهد. 
کمک کنیم فرزندمان مرز بین معمولی و غیرمعمولی را چنین 
جای خطرناکی نبیند. جای ترقه بازِی ترسناک در تولد را 
با مسابقه ی رقص عوض کنیم و با همین کارِ ساده کمک 

کنیم کسی پشت در نماند.
در قطار، جلوی مادرِ رنگ پریده، از بی ادبی بچه های امروز 
ننالیم و او را پریشان تر نکنیم. در سوپرمارکت چپ چپ نگاه 
نکنیم و به حال پدر و مادر بی تجربه و بی مباالت تأسف 
نخوریم. بگذاریم شهرمان، خانه مان، قلب مان جای امنی باشد، 
برای تمام آن هایی که متفاوت بودن را انتخاب نکردند؛ حتی 

اگر این تفاوت گاهی باعث شود کمی بیشتر تالش کنیم. 
پدر و مادری که کودک اوتیستیک دارند طرز تربیت کردن 
بچه شان را بلد هستند. مثل همه. البته که هیچ کس کامل 
نیست؛ اما این طور هم نیست که چالش های آن ها از سِر 
ندانستن باشد. به نظرم این اولین چیزی است که باید در 
مواجهه با آن ها بدانیم. اغلب، این پدر و مادرها حساس تر از 
سایرین هستند. بیشتر به جزئیاِت رفتار و حالت چشم های 
دیگران دقت می کنند. با کوچک ترین نادیده گرفته شدن، 
تحقیر شدن یا مورد ترحم قرار گرفتن، می شکنند و خودشان 
را وصله  ناهمرنگ می بینند. کودکان اوتیستیک هم ممکن 
است شکل بیان احساسات شان با کودکان دیگر فرق کند، اما 
به خوبی تفاوت رفتار ما و بی مهری ما را می فهمند. کارت 
تولدی را که به دیگری دادیم و به آن ها ندادیم می بینند، 
و به همان اندازه  که ما از نادیده گرفته شدن رنج می بریم 

آن ها هم رنج می برند.
ما در برخورد با انسان های متفاوت، بچه  هایی که صرفا 
جور دیگری معمولی هستند، دو راه داریم. یکی این که آن ها 
را از زندگی مان، از مهمانی ها، مدرسه ها، و سطح شهرمان 
حذف کنیم، و فکر کنیم این مشکلی نیست که با آمدن در 
جامعه حل شود. به مدرسه و پدر و مادرهای آن بچه ها برای 
حضورشان در هر جای عمومی اعتراض کنیم، و غر بزنیم و 
با انتقاد آزارشان بدهیم. یا نه! کاری کنیم آن ها هم در کنار ما 
از تمام آن چه که ما لذت می بریم، لذت ببرند و شاد باشند. 
کمک کنیم که خرید کنند، سوار قطار شوند، به مدرسه و 
دانشگاه بروند، در جشن ها در کنار دیگران دست بزنند و 
آواز بخوانند، و هر جایی که بقیه ی بچه ها هستند آن ها هم 
باشند. این که صدای آن ها شویم و همپای آن ها برای بهتر 
شدن شرایط زندگی و آموزش  تک تک شان پافشاری کنیم.
انتخاب البته با ما است. قطعا، راه اول آسان تر است. 
راهی کم دردسر و احتماال بی دغدغه. راهی که مسیر ما را 
از آن ها جدا می کند. راهی که کسی را مجبور به ایستادن 
مقابل امواج نمی کند. خسته نمی کند. اما من – برای داشتن 
دنیایی قابل دوست داشتن – راه دوم را پیشنهاد می کنم. 
راهی که دغدغه های پیش روی دیگران را نادیده نمی گیرد، 
آن ها را فراموش نمی کند، راهی که انسان تفاوت را می پذیرد، 
دست دیگری را می گیرد و کنارش می ایستد، تا روزهای 

توفانی بگذرند و آفتاب شود.

 محسن حافظی
 روانپزشک

برخی از افراد دچار نوعی اختالل شخصیتی هستند که اختالل شخصیتی 
ضداجتماعی گفته می شود.

  در این اختالل فرد نمی تواند به هنجارهای اجتماعی تن دهد به 
طوری که جنبه های متعددی را از رفتار فرد را در نوجوانی و بزرگسالی 
تحت تاثیر قرار می دهد. مشخصه این اختالل اعمال مداوم ضداجتماعی 

و خالف قانون است ولی این اختالل مترادف با بزهکاری نیست.
در این اختالل فرد تفکر منطقی خود را حفظ می کند ولی در عین 
حال رفتارهای تکانشی و اخاللگر نشان می دهد. یک سری ویژگی هایی 

که در این افراد دیده می شود به شرح زیر است:
فقدان ندامت یا شرم از صدمه زدن به دیگران، قضاوت نامناسب 
و ناتوانی از درس گرفتن از تجربه، خودخواهی شدید و ناتوانی در 
عشق ورزیدن، تکانشی بودن )بدون فکر عمل کردن(، فقدان دلشوره، 
غیرقابل اعتماد بودن، دروغ گویی، متقلب و ریاکار بودن، چرب زبانی 
و جذابیت سطحی، خودبزرگ بینی، و عدم تمایل به پذیرفتن مسئولیت 

رفتارهای خویشتن.
ممکن است تصور کنید این افراد باهوش و جذابند در حالی که این 
الیه سطحی جذابیت و هوش، در اصل، رفتارهای تهاجمی و زننده آنان 
را پوشانده و تصور می شود که هوشمند و جذابند. البته ممکن است 
واقعا باهوش باشند و این خطرناک تر است.گاهی هوش آنها باعث 
می شود که تشخیص داده نشده و با توجه به عطش قدرتی که دارند 

بتوانند در موقعیت های اجتماعی باالیی قرار گیرند.
سبک زندگی آنان بر محور تکانشگری می چرخد. اگر بخواهم 
واضح تر بگویم، آنان بدون فکر دست به اعمال هیجانی و خطرناک 
می زنند. همین باعث می شود که زندگی ناپایداری داشته و در نوجوانی 

بزهکار شوند و مشکالت رفتاری آنان زودهنگام باشد.
یکی از روانشناسان به نام کگان می گوید که ذهن آنان مانند کودک 
ده ساله است یعنی مسئولیت پذیر نیستند و در درک دیگران مشکل 

دارند. این افراد نمی توانند با دیگران همدلی کنند.
نکته جالب این است که باتجربه ترین درمانگران هم در مواجهه 
با این افراد ممکن است گول بخورند زیرا این افراد نقاب فرزانگی 
دارند و ممکن است آرام و قابل اعتماد به نظر برسند.  در پس این 
نقاب فرزانگی تنش، خصومت، تحریک پذیری و خشم پنهان شده 
است. در مورد گذشته خود دروغ می گویند و داستان می بافند. این 
افراد خود را مظلوم و بی گناه نشان می دهند و تاریخچه زندگی خود 

را جعل می کنند و درمانگر را سر کار می گذارند.
این افراد هیچ گونه افسردگی و اضطرابی از خود نشان نمی دهند. 
هر چند تهدید به خودکشی و اشتغال ذهنی به مسایل جنسی بین آنان 
شایع است.دروغگویی، ال ابالی گری، همسرآزاری، کودک آزاری و 

رانندگی در حین مستی در این بیماران خیلی شایع است.
 متاسفانه با توجه به خصوصیاتی که گفته شد ممکن است ناخواسته 
در دام رابطه با این افراد افتاده باشید. اگر هنوز ازدواج نکرده اید هر چه 
سریعتر از این ارتباط بیرون بیایید. باید بدانید که این اختالل با دوام 
است، هرچند  با افزایش سن برخی صفات کاهش می یابند. بایستی 
واقع بینانه فکر کنید که آیا می توانید با خصوصیات او تا اخر عمر 
بسازید یا نه. هرگز گول قول های او را نخورید چون به راحتی انسان 

را فریب می دهند و نمی توانند به قول خود وفادار بمانند.
متاسفانه تنها اختالل شخصیتی که حتی با روان درمانی های طوالنی 
نیز احتمال بهبودی کمی دارد همین دسته از افراد هستند لذا حتی اگر 
فرد به دالیلی حاضر به درمان شود هم نباید امید چندانی به بهبود 

وی داشته باشید.
البته باید توجه داشت که برخی مواقع افراد ممکن است در موقعیت هایی 
رفتار خالف قانون از خود نشان بدهند ولی انسان سالم در این شرایط 
عذاب وجدان داشته و به گونه ای سعی در جبران خسارت وارده دارد که 

این وجه افتراق از بیماران دچار اختالل شخصیت ضداجتماعی است.

با همسر مردم ستیز خود چه کنم؟

نتایج یک تحقیق جدید توسط محققین دانشگاه بریستول 
در بریتانیا نشان داده که کمبود منیزیم در بدن خطر بروز 
شکستگی را افزایش داده و اگر به اندازه کافی در بدن 
وجود داشته باشد احتمال بروز شکستگی استخوان ها 

کم می شود. 
شکستگی استخوان ها در افراد مسن یکی از کشنده ترین 
بیماری های انسان و در عین حال قابل پیشگیری ترین 

آنها است. در ایاالت متحده سالی حدودا شش میلیون 
نفر دچار شکستگی استخوان می شوند و 75 درصد کل 
شکستگی های لگن و ستون مهره و مچ دست در افراد 
باالی 65 سال ره خواهد داد. نقش کلسیم و ویتامین 
دی در تقویت استخوان ها و کاهش احتمال شکستگی 

در آنها ثابت شده است.
مطالعه اخیر روی بیش از دو هزار مرد میانسال و 

به مدت بیست سال انجام شده است. مطالعه نشان داد 
که در مردان با منیزیم باال احتمال شکستگی استخوان 
44 درصد کاهش پیدا می کند و در بیست سال مطالعه 
هیچکدام از مردانی که منیزیم خیلی باالیی داشتند دچار 
شکستگی استخوان نشدند. منظور از میزان باالی منیزیم 

سطح خونی باالی 2.3 میلیگرم در صد سی سی است.
 Medscape, April 2017

تاثیر منیزیم بر شکستگی استخوان

شما از شکل بینی خود راضی هستید یا از آن متنفرید. اگر راضی نیستید یک 
مطالعه جدید نشان داده که می توانید تقصیر را متوجه وضع آب و هوای محل 
 سکونت اعقاب خود در صده ها و هزاره های قبل بیندازید. محققان دانشگاه پن 
Penn State University در مطالعه خود ارتباط شکل بینی مردم را با میزان دما و 
رطوبت محل زندگی آنها مورد بررسی قرار داده اند. مردم معموال شکل بینی خود را متاثر 
از شکل بینی والدین خود می دانند ولی تحقیق جدید نشان می دهد که آب و هوای 
محل زندگی پدران و مادران قبلی آنها و اینکه آیا در آب و هوای گرم و مرطوب یا 
در هوای سرد و خشک زندگی میکرده اند شکل بینی آنها را تعیین می کند. محققان 
می گویند بینی در واقع یک سیستم تهویه مطبوع بوده و وظیفه اصلی آن تنظیم دما و 
رطوبت هوای تنفسی قبل از رسیدن به ریه است. آنها با اسکن سه بعدی بینی تعداد 

زیادی از افراد در مناطق آب و هوایی متفاوت دریافته اند که بینی های پهن در آب و 
هوای گرم و مرطوب و بینی های باریک در آب و هوای سرد و خشک عملکرد بهتری 
دارد و این موجب تطابق شکل بینی افراد با کمک انتخاب طبیعی و طی چند قرن 
یا حتی چند هزاره می شود. این فرضیه البته جدید نیست و در قرن نوزدهم میالدی 
آناتومیست بریتانیایی بنام آرتور تامسون آن را مطرح کرد. از آن زمان تاکنون افراد 
بسیاری سعی در بررسی این فرضیه با مطالعه شکل جمجمه انسان ها کرده اند ولی 
مطالعه اخیر برای اولین بار بررسی خود را روی بینی افراد زنده و در قید حیات انجام 
داده است. محققان می گویند بینی های باریک تر موجب می شود تا هوای وارد شده به 
آنها بهتر و بیشتر در مجاورت دیواره های مخاطی بینی قرار گرفته و در نتیجه گرم تر و 
مرطوب تر شود و این خصیصه برای زندگی در آب و هوای سرد و خشک می تواند 

بسیار کمک کننده باشد. در این افراد هوای با کیفیت 
بهتری به ریه می رسد. در طول قرون و هزاره ها 

زندگی در مناطق سرد و خشک، افرادی که 
بینی های باریک داشته اند هوای بهتری 

به ریه های خود رسانده و در نتیجه 
احتمال عفونت های تنفسی در 
آنها کمتر بوده است. احتماال 
تدریج  به  طبیعی  انتخاب 
بینی های  با  افراد  جمعیت 

پهن تر و بزرگتر را به علت عدم 
تطابق با محیط کاهش داده است.

 PLOS Genetics, March 2017

شکل بینی، متاثر از آب و هوای محل سکونت اعقاب انسان

کمک کنیم روزهای توفانی کودکان اوتیستیک بگذرند و آفتاب شود

تاکنون مطالعات زیادی در زمینه اثرات مضر 
دود سیگار بر اطرافیان فرد سیگاری انجام 
شده است. در جدیدترین آنها مشخص 
شده که دود سیگار در چند هفته ابتدایی 
عمر نوزاد می تواند وی را مستعد به بروز 
آلرژی های غذایی کند. مطالعات قبلی تاثیر 
دود غیر مستقیم سیگار را بر نوزاد و افزایش 
احتمال بروز آسم و اگزما را در ایشان نشان 
داده ولی این مطالعه جدید تاثیر دود سیگار 
را بر حسایت غذایی مورد بررسی قرار 

داده است.
این مطالعه روی کودکانی که در سال های 
1996-1994 در سوئد بدنیا آمده اند انجام 
مورد  افراد  محققان سالمت  است.  شده 
مطالعه را تا 16 سالگی دنبال کردند و به 
این نکته پی بردند که کودکانی که والدین آنها 
در زمان دو ماهگی آنها سیگاری بوده اند بیشتر 
از دیگران عالئم آلرژی غذایی به خصوص 

به تخم مرغ و بادام زمینی نشان داده اند.
 Medscape, April 2017

تاثیر دود غیر مستقیم 
سیگار در آلرژی کودکان
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تــازهها

تجویز  ضدریفالکس  داروهای  نوزادان  از  برخی  برای  پزشکان 
می کنند؛ اما نتایج یک مطالعه نشان می دهد این داروها نوزادان را 
مستعد شکستگی استخوان در سال های آتی زندگی می کند. این 
مطالعه که توسط محققان مرکز ملی نظامی پزشکی »والتر رید« در 
آمریکا انجام شده، نشان می دهد داروهایی که پزشکان برای کودکان 
زیر یک سال به منظور توقف ریفالکس معده در آنها تجویز می کنند، 
خطر شکستگی استخوان های آنها را تقریبا یک سوم افزایش می دهد. 
ریفالکس معده که در آن نوزاد شیر را هنگام تغذیه و یا پس از آن باال 
می آورد، به این دلیل اتفاق می افتد که مری یا لوله غذایی کودک هنوز 
کامل نشده است و به طور عادی در یکسالگی کودک کامل می شود؛ در 
آن زمان دریچه پایینی عضله )مری( به اندازه کافی رشد کرده است و 
نشت محتویات معده کودک را متوقف می سازد. اما محققان با بررسی 
تقریبا 900 هزار کودک سالم متوجه شدند داروهایی که پزشکان برای 
متوقف کردن ریفالکس تجویز می کنند، خطر شکستگی استخوان ها 
را تا 31 درصد افزایش می دهد و علت این افزایش احتماال این است 
که داروها یاد شده اسید معده را که برای جذب کلسیم و ساخت 

استخوان های مستحکم الزم است، کاهش می دهد.
دکتر لورا مالدوچی که ریاست این تحقیق را بر عهده داشت، گفت: 
بسیاری از داروهای آنتی اسید بدون نسخه پزشک و به راحتی در دسترس 
بزرگساالن قرار دارند و بی خطر به نظر می رسند، اما مطالعه ما نشان 
می دهد این قبیل داروها برای کودکان به ویژه نوزادان بی خطر نیستند 
و الزم است تنها جهت درمان موارد شدید ریفالکس معده و برای 
کوتاه ترین دوره ممکن تجویز شوند. این مطالعه در نشست سال 2017 

انجمن های آکادمیک اطفال در سن فرانسیسکو ارائه شد. 
 DailyMail ۲۰۱۷ ۵ مه

آیـا داروهای ضـدریفـالکس 
نـوزادان عارضـه جانبی دارنـد؟

روزانمه

انواع زوال عقل

پنسیلوانیا در تحقیقی  محققان دانشگاه 
که  پیوندی  اعضای  که  کردند  کشف 
اهداکنندگان آن ها دارای بیماری های خطرناک 
باشند نیز می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
ساالنه در آمریکا 22 نفر در صف دریافت 
پیوند اعضا جان خود را از دست می دهند.

در حالت کلی زمانی که فرد اهداکننده، 
دارای یک بیماری باشد که با پیوند عضو 
به بدن دریافت کننده منتقل می شود، عمل 
پیوند انجام نمی شود. حال محققان دانشگاه 
پنسیلوانیای آمریکا موفق به کشف راهی شدند 
که استفاده از اعضای پیوندی آلوده را میسر 
کرده و می تواند جان بیماران بیشتری را نجات 
دهد. در آزمایش های انجام شده محققان بر 
روی پیوند کلیه های آلوده به هپاتیت سی 

تمرکز کردند. در این تحقیق به بیمارانی که بیش از 18 
ماه منتظر دریافت پیوند کلیه بودند، گفته شد که می توانند 
کلیه بیمارانی که به هپاتیت سی مبتال بوده اند را دریافت 
کنند و سپس مورد درمان قرار بگیرند. پس از اعالم کامل 
توضیحات و خطرات و ریسک های موجود در نهایت 10 

بیمار برای دریافت پیوند اعالم آمادگی کردند.
پس از گذشت 58 روز از آغاز طرح تمام 10 بیمار 
کلیه های آلوده به هپاتیت سی را دریافت کردند و در آزمایش ها 

مشخص شد که به بیماری مبتال شده اند.
در این مرحله فاز درمان بیماری ناشی از پیوند آغاز شد.

یک شرکت داروسازی در آمریکا با نام مرک در سال 
2016 مجوز تولید داروی ضد هپاتیت سی موسوم به زپاتیر 

)Zepatier( را دریافت کرده بود.
تمام بیماران در یک دوره درمان سه ماهه تحت درمان 
با استفاده از داروی زپاتیر قرار گرفتند و نتایج فوق العاده 
بود. تمام 10 بیماری که کلیه پیوندی آلوده را دریافت کرده 

بودند، درمان شدند.
دکتر پیتر ریس، استادیار دانشکده علوم پزشکی پنسلوانیا 
و رییس کمیته شبکه اهدای عضو آمریکا درباره این روش 
بیماری  یک  عنوان  به  مدتها  سی  هپاتیت  گفت:  پیوند 

فوق العاده خطرناک در نظر گرفته می شد 
اعضای  از  زیادی  تعداد  می شد  سبب  و 

پیوندی کنار گذاشته شوند.
وی افزود: در زمان انجام پیوند ما می دانستیم 
ممکن است تعدادی از دریافت کنندگان و یا 
حتی تمام آنها به هپاتیت سی مبتال شوند و 
در صورتی که کار به خوبی پیش نمی رفت، 
ممکن بود این بیماری تا پایان عمر با آنها 
باشد، اما برای این بیماران هیچ گزینه ای غیر 
از انجام پیوند وجود نداشت. در حال حاضر 
قرار است این روند بر روی 10 بیمار دیگر نیز 
اجرا شود تا از صحت روش اطمینان بیشتری 
حاصل شود. محققان امیدوارند بتوانند این 
روش پیوند را به دیگر اعضای بدن نیز تعمیم 
دهند و پیوندهای قلب و ریه مبتال به هپاتیت 

سی را نیز در آینده بررسی کنند.
دکتر دیوید گلدبرگ، دیگر محقق ارشد این پروژه گفت: 
ما درمان را با این امید آغاز کردیم که بتوانیم یک منبع بزرگ 
اهدای عضو را در ابعاد چندصد عضو، حفظ کنیم و تعداد 
بیماران منتظر در صف دریافت پیوند را کاهش دهیم. وی 
افزود: در نظر پزشکان کلیه های آلوده به هپاتیت سی عمال 
برای پیوند گزینه مناسبی نیستند، اما نتایج تحقیق ما نشان 
می دهد که این اعضای آلوده نیز می توانند در شرایط بحرانی 

و نبود عضو سالم مورد استفاده قرار بگیرند. 
 MedicalXpress ۲۰۱۷ ۱ مه

اینستـاگـرام سالمـت کلیـه های آلـوده هـم قـابـل پیـونـد هستنـد
روان نـوجوانـان را 

تهـدیـد می کنـد

خبــر

به گفته محققان، استفاده از سرویس اشتراک 
عکس اینستاگرام می تواند تبعاتی برای سالمت 
روان نوجوانان داشته باشد. محققان به مدت 
دارای صفحه  بلژیکی  نوجوانان  ماه  شش 
اینستاگرام را تحت نظر داشتند و متوجه شدند 
استفاده بیشتر از این سرویس با افسردگی 
بیشتر مرتبط است. از سوی دیگر محققان 
عنوان می کنند اینستاگرام در عین حال موجب 
می شود نوجوانان به دوستانشان نزدیک تر شده 
و در عوض میزان افسردگی شان کاهش یابد.

از  تحقیق  گروه  سرپرست  فریسون،  الین 
دانشگاه لوون بلژیک، در این باره می گوید: 
»این گروه سنی بسیار در معرض تهدیدات 
ناشی از اینستاگرام قرار دارند و با وجود افزایش 
محبوبیت اینستاگرام در بین نوجوانان، بروز 
عالئم افسردگی در این رده سنی هم افزایش 
یافته است.« به گفته فریسون، درحالیکه سایر 
محققان تاثیر فیسبوک بر نوجوانان را بررسی 
کردند، این مطالعه برای اولین بار به بررسی 
روابط  بر  تاثیران  و  اینستاگرام  از  استفاده 

پرداخته است.
 MNT ۲۰۱۷ ۱ مه

تــازهها

محققان حس گر عرق به شکل دستبند ایجاد کرده اند که می تواند به 
تشخیص فیبروز کیستیک، دیابت و بیماری های دیگر کمک کند.

برخالف دستگاه های قبلی جمع کننده عرق بدن، این دستگاه جدید نیاز 
ندارد بیمار برای مدت طوالنی بنشیند تا عرق بدنش جمع آوری شود.

این دستگاه جدید یک سیستم دو قسمتی متشکل از حسگر های 
انعطاف پذیر و ریزپردازنده ها است که به پوست چسبیده، غده های 
عرق بدن را تحریک کرده و سپس وجود مولکول ها و یون های مختلف 
را براساس سیگنال های الکتریکی شان شناسایی می کند. به عنوان مثال، 
میزان باالی یون کلرید نشانه وجود فیبروز کیستیک است؛ درحالیکه 
میزان باالی گلوکز خون، دیابت را نشان می دهد. در شیوه های رایج 
تشخیص فیبروز کیستیک الزم است بیمار به یک مرکز تخصصی 
مراجعه کرده و به مدت 30 دقیقه بنشیند تا الکترودها با تحریک غدد 

عرق ریز در پوست، عرق الزم برای آزمایش را جمع آوری نمایند.
به گفته دکتر کارلوس میال، عضو گروه تحقیق از دانشگاه استنفورد 
کالیفرنیا: »در دستگاه فعلی، حس گر با تحریک پوست موجب تولید عرق 
در مدت چند دقیقه می شود و بالفاصله ترکیبات آن را ارزیابی کرده و 
داده ها را از طریق تلفن همراه به سرور آنالیزکننده نتایج انتقال می دهد و 

تمامی این آزمایش همگی در یک مرحله و زمان کوتاه اتفاق می افتد.«
 Gizmag ۲۰۱۷ ۵ مه

تشخیـص بیمـاری بـا  عـرق بـدن
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اگر یکی از عزیزان شما مبتالبه زوال عقل شناخته شود، به 
این معنا است که یک عارضه پیش رونده و گاهی از اوقات 
مزمن دارد که می تواند باعث مشکالتی در تفکر، رفتار و 
حافظه شود. زوال عقل به تنهایی یک بیماری نیست، اما یک 
سندروم است;عالئم زوال عقل با عالئم چندین بیماری 
مغزی مشابه است. زوال عقل باگذشت زمان بدتر می شود. 
اما مصرف داروهایی می تواند باعث تسکین عالئم زوال 
عقل و همچنین تغییرات رفتاری شود. تاکنون انواع مختلفی 
از زوال عقل شناخته شده اند و درمان های مربوط به زوال 

عقل نیز وابسته به نوع زوال عقل هستند. 

بیماری آلزایمر
کارشناس ها فکر می کنند که بین 60 تا 80 درصد از 
افراد مبتالبه زوال عقل از بیماری آلزایمر رنج می برند. 
بیش از 5 میلیون نفر از مردم آمریکا مبتالبه آلزایمر هستند. 
وقتی که صحبت از زوال عقل به میان می آید، اکثر مردم 
به فکر بیماری آلزایمر می افتند. اگر فردی را می شناسید 
که مبتالبه آلزایمر است، متوجه عالئمی همچون فقدان 
حافظه و مشکل در برنامه ریزی و انجام وظیفه های معمول 
می شوید. عالئم آلزایمر در ابتدا مالیم هستند، اما در طول 
چندین سال بدتر می شوند. دوست یا آشنای شما ممکن 

است عالئم زیر را داشته باشد:
 قاتی کردن روز و سال و جایی که اکنون در آن قرار دارد. 

 مشکل در خواب و در نوشتن
 گم گردن چیزها و عدم توانایی در یافتن آن ها

 قضاوت ضعیف
 تغییرات خلق وخویی و شخصیتی

)Vascular Dementia( زوال عقل عروقی 
اگر یکی از دوستان یا آشنایان شما مبتالبه این نوع از زوال 
عقل شود، معموال به این دلیل است که دچار یک سکته مغزی 
اساسی یا یک یا چند سکته مغزی خفیف شده که این سکته های 
مغزی خفیف به گونه ای اتفاق می افتند که خود فرد هم متوجه 
نمی شود. عالئم زوال عقل عروقی به این وابسته هستند که 
کدام بخش از مغز درنتیجه سکته مغزی تحت تاثیر قرارگرفته 
است. درحالی که بیماری آلزایمر با مشکالت حافظه ای آغاز 
می شود، زوال عقل عروقی بیشتر اوقات با قضاوت ضعیف 
و مشکل در برنامه ریزی، سازمان دهی و تصمیم گیری آغاز 
می شود. دیگر عالئم زوال عقل عروقی شامل موارد زیر است:
 مشکالت حافظه ای که زندگی را دچار اختالل می کنند. 

 مشکل در گفتار و فهم و درک گفتار

 مشکل در تشخیص صداها وچیزها یی که قبال آشنا بودند. 
 گیج و مضطرب بودن

 تغییرات در شخصیت و خلق وخو
 مشکل در پیاده روی و افتادن های مکرر

 زوال عقل اجسام لویی
)Dementia with Lewy Bodies;DLB(

اجسام لویی رسوب های میکروسکوپی یک پروتئین 
هستند که در مغز بعضی از افراد شکل می گیرند. این رسوب ها 
به افتخار دانشمندی نام گذاری شده است که آن ها را کشف 
کرده است. اگر شخصی را می شناسید که مبتالبه DLB است، 
باید گفت که این بیماری او به این دلیل هست که رسوب ها در 
بخشی از مغز به نام قشر مخ شکل گرفته اند. عالئم این نوع از 

زوال عقل شامل موارد زیر است:
 مشکل در فکر کردن، تصمیم گیری و توجه کردن

 مشکل در حافظه
 دیدن چیزهایی که واقعا وجود ندارند که به چنین چیزی 

توهم بصری می گویند. 
 خواب آلودگی غیرمعمول در طول روز
 خیره شدن غیرمعمول به جایی یا چیزی

 مشکالتی همچون لرزیدن و کندی و مشکل در پیاده روی
 رویاهایی که در آن فرد در حال انجام کارهای فیزیکی 

همچون گفتگو کردن، پیاده روی و لگدزدن است. 

 زوال عقل بیماری پارکینسون
افراد مبتالبه اختالل سیستم عصبی بیماری پارکینسون در 
50 تا 80 درصد موارد دچار این نوع از زوال عقل می شوند. 
به طور متوسط، عالئم زوال عقل حدود 10 سال پس ازآن 
هویدا می شوند که فرد دچار پارکینسون شده است. این نوع از 
زوال عقل شباهت بسیاری با زوال عقل اجسام لویی دارد. این 
دو زوال عقل عالئم مشابهی دارند و افراد مبتالبه هر دو زوال 

عقل در مغزهای خود نشانه هایی از اجسام لویی را دارند. 
)Mixed Dementia( زوال عقل مختلط 

این نوع از زوال عقل ترکیبی از دو زوال عقل مختلف 
است. مرسوم ترین ترکیب، زوال عقل بیماری پارکینسون 

و زوال عقل عروقی است. 
 زوال عقل پیشانی گیجگاهی

 )Frontotemporal Dementia;FTD(
احتماال  باشد،  عقل  زوال  این  مبتالبه  فردی  اگر 
از بخش های مغزش دچار آسیب شده اند  سلول هایی 
که برنامه ریزی، قضاوت، هیجان ها، گفتار و حرکت را 
کنترل می کنند. فرد مبتالبه زوال عقل پیشانی گیجگاهی 
ممکن است عالئم زیر را داشته باشد:  تغییرات شخصیتی 
و رفتاری؛  فقدان خود بازداری ناگهانی در موقعیت های 
شخصی و اجتماعی؛  مشکل در یافتن کلمات مناسب به 
هنگام صحبت کردن و  مشکالت حرکتی همچون لرزش 

و مشکالت تعادلی و گرفتگی های عضله
)Huntington's Disease( بیماری هانتینگتون 

بیماری هانتینگتون یک اختالل مغزی است که درنتیجه 
نقص ژنتیکی ارثی حاصل می شود. ممکن است که یک فرد 
از بدو تولد ژن بیماری هانتینگتون را در خود داشته باشد، 
اما عالئم این بیماری معموال بین 30 و 50 سالگی آشکار 
می شوند. افراد مبتالبه بیماری هانتینگتون عالئمی را دارند 
که شبیه به دیگر انواع زوال عقل هستند که برای مثال 
می توان به مشکل داشتن افراد مبتالبه بیماری هانتینگتون 
در موارد زیر اشاره کرد: تفکر و استدالل؛  حافظه؛  قضاوت؛ 

برنامه ریزی و سازمان دهی و تمرکز
 بیماری کروتزفلد جاکوب

 )Creutzfeldt-Jakob Disease;CJD( 
این یک بیماری نادر است که در اثر آن پروتئین های 
معروف به پریون )Prion ( باعث می شوند که پروتئین های 
معمولی در مغز شروع به تا خوردن به شکل های غیرطبیعی 
کنند. این آسیب منجر به عالئم زوال عقلی می شوند که 
به طور ناگهانی رخ می دهند و به سرعت بدتر می شوند. 
فردی که مبتالبه این بیماری می شود عالئم زیر را دارد:  
مشکالت حافظه ای و تمرکزی؛  قضاوت ضعیف؛ گیجی؛ 
نوسانات خلق وخویی؛  افسردگی؛  مشکالت خواب؛  

لرزیدن یا عضله های لرزان و مشکل در پیاده روی.
 هیدروسفالی فشار عادی

)Normal Pressure Hydrocephalus;NPH(
این نوع از زوال عقل به دلیل انباشت مایع در مغز ایجاد 
می شود. عالئم این بیماری شامل مشکل در پیاده روی، 
تفکر و تمرکز و تغییرات شخصیتی و رفتاری است. 
بعضی از عالئم آن را می توان با تخلیه کردن مایع اضافی 
مغز به شکم درمان کرد. این تخلیه توسط لوله بلند و نازکی 

به نام Shunt  انجام می گیرد. 
 سندروم ورنیکه-کورساکوف

)syndrome Wernicke-Korsakoff( 
این اختالل به دلیل کمبود شدید تیامین )ویتامین B1 ( در 
بدن ایجاد می شود. این اختالل عمدتا در میان افرادی اتفاق 
می افتد که به مدت طوالنی مشروبات الکلی زیادی را مصرف 
کرده اند. مهم ترین نشانه زوال عقل مربوط به این بیماری 
مشکل در حافظه است. معموال فردی که دچار این بیماری 
می شود مهارت های فکری او تحت تاثیر قرار نمی گیرند.  

مصطفیصداقترستمی
 WebMD ۲۰۱۷ ۲۵ آوریل

از آلزایمرتا 
سندرم ورنیکه 
کورساکف
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1 قوز نکنید. قوز کردن به فشار روی ستون 

فقرات شما می افزاید.قوز کردن فشار یا کششی 
به  مفاصلی  و  استخوان ها،عضله ها  روی  را 
نگه داشتن  جا  سر  برای  که  می آورد  وجود 
ستون فقرات موردنیاز هستند.اما یک حالت 
بدن نامناسب تنها برای پشت شما بد نیست.
قوز کردن همیشگی به اندام های درون بدن 
شما نیز فشار می آورد و فعالیت را برای ریه ها 
و روده های شما سخت تر می سازد.باگذشت 
زمان،قوز کردن باعث می شود که هضم غذا 
برای شما سخت تر شود و به هنگام تنفس 

هوای کافی را وارد بدن خود نکنید.
2 صاف و راست بایستید. یک شیوه بسیار 

عالی برای جلوگیری از مشکالت مربوط به 
حالت بدن این است که صاف و راست بایستید.
وقتی که صاف و راست می ایستید احساس 
و ظاهر بهتری خواهید داشت و الغرتر به 
نظرخواهید رسید.برای اینکه صاف و راست 
بایستید فرض کنید که پشت خود را به یک 
دیوار چسبانده اید تا قد شما را اندازه بگیرند.
در این حالت باید سر خود را صاف نگه دارید 

و چانه خود را تو دهید و گوش های شما باید روی میانه 
عقب  را  خود  بگیرند.شانه های  قرار  شما  شانه های 
دهید،زانوهای خود را صاف نگه دارید و شکم خود را تو 
دهید.همچنین باسن خود را طوری بیرون ندهید که مجبور 

شوید سر خود را به سمت آسمان کش دهید.
3 پشت میز خود فرو نروید. وقتی که پشت میز می نشینید 

قوز کردن برای شما راحت می شود و حتی ممکن است که 
به عقب خم شوید و اندکی بدن خود را بچرخانید.وقتی که 
پشت میز می نشینید چنین حالتی را باید غدغن کنید.به جای 
چنین حالت بدنی پشت خود را به صندلی تکیه دهید و یک 
حوله لوله شده کوچک یا یک کوسن مخصوص کمر پشت 
قسمت میانی کمر قرار دهید تا انحنای طبیعی ستون فقرات 
شما حفظ شود.زانوهای خود را با یک زاویه قائم خم کنید 
و در همان ارتفاع یا اندکی باالتر از سطح باسن های خود 

نگه دارید.و پاهای خود را صاف روی کف قرار دهید.

4 مراقب درد مزمن ستون فقرات ناشی از پیشرفت 

تکنولوژی )Text Neck ( باشید. آیا در تمام طول روز 
گوشی هوشمند شما در دستانتان است؟یک دقیقه از وقت 
خود را به کش دادن گردن خود اختصاص دهید.وقتی که 
سر خود را به سمت پایین کج می کنید تا پیام های دریافتی 
را بخوانید به ستون فقرات شما فشار وارد می شود.در طول 
یک روز یا یک سال این فشار وارده بر ستون فقرات شما 
افزایش می یابد.برای جلوگیری از چنین مشکلی توصیه 
می شود که بجای پایین آوردن سرخود تلفن همراه خود را 

باال بیاورید و چشم های خود را حرکت دهید.
5 به هنگام رانندگی لم ندهید. در طول یک رانندگی 

طوالنی مدت لم دادن یک حالت راحتی بخش برای راننده 
است،اما چنین کاری می تواند به حالت مناسب بدن لطمه 
بزند.به جای لم دادن توصیه می شود که صندلی خود را به 
فرمان نزدیک کنید.سعی کنید که پاهای خود را به هم قفل 

نکنید و زانوهای خود را اندکی خم کنید.زانوهای شما باید 
هم سطح با باسن های شما یا اندکی باالتر از آن ها باشند.
فراموش نکنید که پشت خود یک بالشتک یا یک حوله 

لوله کرده به عنوان تکیه گاه قرار دهید.
6 برای مهمانی ها یا گردش طوالنی مدت از کفش های 

پاشنه بلند استفاده نکنید. استفاده مکرر و طوالنی مدت 
از چنین کفش هایی برای حالت بدن شما مناسب نیست.

پوشیدن کفش های پاشنه صناری و کفش های ژیمناستیک 
باعث می شو که بنیان ستون فقرات شما به سمت جلو 
بیشتر  سوق داده شود و درنتیجه قوس ستون فقرات 
می شود.افزایش قوس ستون فقرات باعث می شود که 
استخوان های ستون فقرات دستخوش تغیر شوند و فشاری 
روی عصب ها وارد شود که کمردرد را به بار می آورد.
عالوه بر این،کفش های پاشنه بلند وزن بیشتری را روی 
زانوهای شما وارد می کنند.توصیه می شود که برای استفاده 

روزانه خود کفشی را انتخاب کنید که پاشنه اش 
کوتاه تر و کلفت تر است.

7 به شیوه مناسب بخوابید. حتی زمانی که 

چرت می زنید هم باید مراقب شیوه خوابیدن 
خود باشید.توصیه می شود که از تشک های نرم 
و گود افتاده خودداری کنید.یک تشک سفتی 
را انتخاب کنید که به حفظ شکل طبیعی ستون 
فقرات شما کمک می کند.اگر به پهلو می خوابید 
زانوهای خود را اندکی خم کنید و آن ها را بغل 
نکنید.بالشتی را زیر سر خود قرار دهید تا سرتان 
هم سطح با ستون فقرات شما باشد.افرادی که 
به پشت می خوابند نباید از بالشت های خیلی 
بالشت های  باید  کنند،بلکه  استفاده  کلفت 
کوچکی را انتخاب و زیر گردن خود قرار دهند.

8 ورزش کنید و عضالت شکمی را قوی 

کنید. چربی بیش ازحد در اطراف شکم شما فشار 
روی ستون فقرات را افزایش می دهد.برای فراهم 
آوردن یک تکیه گاه قوی برای ستون فقرات خود 
به عضله های قوی نیاز دارید.یک برنامه تمرین 
بدنی باعث می شود که بدن و ستون فقرات 
شما یک شکل عالی داشته باشند.یک نکته مهم 
non-(را که باید گفت این است که تمرین های بدون تاثیر
impact exercises( مانند تائی چی در حفظ حالت مناسب 

بدن موثر هستند.
به احتمال زیاد  کنید.  بررسی  را  خود  مشکالت   9

خودتان می دانید که قوز می کنید یا نمی کنید.اگر از چنین 
چیزی مطمئن نیستید،می توانید از یک روش سریع استفاده 
کنید.پشت یک دیوار بایستید.پاهای خود را به اندازه 6 اینچ 
)15/24 سانتی متر( از ازاره )پاچین( دیوار بیرون دهید.
ماتحت شما باید دیوار را لمس کند.قسمت تحتانی کمر 
و گردن شما باید 2 اینج )5/08 سانتی متر(از دیوار فاصله 
داشته باشد.اگر قسمت تحتانی کمر و گردن شما چنین 
فاصله ای را با دیوار نداشت با پزشک خود صحبت کنید تا 

برای بهبود حالت بدن شما راه هایی را توصیه کند. 
  مصطفی صداقت رستمی 
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بر اساس یک مطالعه جدید، حرکات کششی می تواند باعث افزایش 
جریان خون و کاهش درد پا در افراد مبتالبه بیماری عروق محیطی شود. 
جودی مولر، استاد علوم زیست پزشکی در دانشگاه ایالتی فلوریدا بیان 
می کند: »این مداخله ای بسیار ساده و ایمن است که می تواند در خانه انجام 
گیرد. این روش حقیقتا تحمل برای پیاده روی را بهبود بخشیده و شما را 
وارد یک برنامه پیاده روی می کند.« به گفته انجمن قلب آمریکا، بیماری 
عروق محیطی بیش از 8.5 میلیون آمریکایی را تحت تاثیر قرار داده است. 
یک عالمت شایع این بیماری، گرفتگی دردناک عضالت در لگن یا ران ها 
هنگام راه رفتن، باال رفتن از پله ها یا ورزش کردن است. این درد اغلب 
زمانی که شما ورزش خود را متوقف می کنید، برطرف می شود. در این 
مطالعه از 13 فرد مبتال به بیماری عروق محیطی با سن متوسط 71 خواسته 
شد به مدت 30 دقیقه در روز، عضالت ساق پای خود را با استفاده از 
آتلی که مچ پا را حدود 15 درصد خم می کند، تحت کشش قرار دهند. 
این بیماران پس از یک ماه انجام کشش، شاهد بهبود جریان خون و درد 
کمتر بودند. آن ها می توانستند در شش دقیقه بیشتر راه بروند و می توانستند 
بدون اینکه درد در پاهایشان بخواهد آن ها را متوقف کند، بیشتر راه بروند.
یک فیزیوتراپیست می تواند به شما آموزش دهد که چگونه از آتل 
به درستی استفاده کنید تا به راحتی بتوانید حرکات کششی را در خانه 
انجام دهید. هیچ تردیدی در این زمینه وجود ندارد که انجام فعالیت های 
ورزشی باعث بهبود سالمت عروق خونی در بیماران مبتال به بیماری های 
عروقی قلبی می شود. محققان توصیه می کنند اگر توانایی راه رفتن محدود 
دارید، حداقل کشش عضالنی را انجام دهید. با این کار می توانید راحتی 
و اعتماد به نفس کافی برای شرکت در یک برنامه پیاده روی و ورزش را 

به دست آورید.
 آزاده اسدی

 HealthDay ۲۰1۷ 5 مه

بر اساس یک مطالعه تازه، ترکیب ورزش ومیزان ویتامین D کافی 
ممکن است بیش از یکی از آنها به تنهایی، باعث کاهش خطر ابتال به 
مشکالت جدی قلبی شود.با بررسی داده های 20 ساله بیش از 10هزار  
نفر در آمریکا مشخص شد، خطر حمله قلبی یا سکته مغزی در افرادی 
که به میزان توصیه شده ورزش کرده و دارای سطح ویتامین D مناسب 
بودند، 23 درصد کمتر است. خطر ابتال به بیماری های قلبی در افرادی 
که فعالیت بدنی کافی داشتند اما دچار کمبود این ویتامین بودند، کاهش 
نیافت. ویتامین D هنگامی تولید می شود  که بدن در معرض نور آفتاب 
گیرد و در برخی از مواد غذایی نیز یافت می شود. اغلب بالغین می توانند 
با چند دقیقه قرار گرفتن در معرض نور خورشید در بهار و تابستان و 
پاییز، همراه با کصرف یک رژیم غذایی متعادل که شامل ماهی های 
روغنی مانند سالمون و غذاهای غنی شده مانند غالت و شیر، به سطح 

کافی از ویتامین D دست یابند.

حرکـات کشـشی باعث کـاهـش 
بیماری های عروقی پـا می شـود

تـامیـن سـالمـت قلـب بـا 
D تـرکیـب ورزش و  ویتـامیـن

قــوز نکنیــد

تحقیقات جدید در دانشگاه الیپزیگ آلمان نشان 
می دهد، شمار زنانی که به بدخوابی یا کم خوابی مبتال 
هستند، به مراتب بیشتر از مردان است. متخصصان 
دالیل گوناگونی را برای این پدیده عنوان می کنند. 
پژوهشگران حوزه خواب دانشگاه الیپزیگ پس از 
آزمایش روی 10 هزار نفر به این نتیجه رسیده اند که 
بیش از یک سوم آلمانی ها دچار اختالالت خواب 
هستند: 42 درصد زنان و 29 درصد مردانی که در 
این پژوهش شرکت کرده اند، بد می خوابند. تحقیقات 
دانشگاه آلمانی بر نتایچ پژوهش های گوناگونی که 
تاکنون در کشورهای دیگر صورت گرفته اند، مهر 
تایید زده است. مجله آلمانی زبان فوکوس به نقل 
از هانس گونتر وس، کارشناس موسسه تحقیقاتی 

اختالالت خواب آلمان، 6 دلیل را برای بدخوابی یا کم خوابی 
بیشتر در زنان نسبت به مردان عنوان کرده است:

کنار زدن مشکالت: کارشناس آلمانی می گوید، برای 
راحت خوابیدن باید آسایش روحی و جسمی داشت. اگر 
کاریش  یا  خانوادگی  مشکالت  به  خواب  هنگام  انسان 
دلیل  همین  به  می شود.  خواب  اختالل  دچار  کند،  فکر 
که  می شود  باعث  روز  پایان  در  مشکالت  کنارگذاشتن 
انسان زودتر و بهتر بخوابد. وس معتقد است که زنان به 
دالیل تاریخی، خود را نسبت به جامعه و به ویژه خانواده 
موظف می دانند؛ در حالی که مردان در طول زمان عادت 
کرده اند، مشکالت را حتی اگر قابل حل نباشند، به راحتی 

کنار بزنند و از خود سلب مسئولیت کنند.

وس،  گونتر  هانس  گفته  به  حجر:  عصر  میراث 
آزمایش هایی که تاکنون بر روی زنان صورت گرفته بیانگر 
این واقعیت هستند که زنان هنگام تنهایی بهتر می خوابند. 
علت این امر، احساس مسئولیت آنها در برابر خانواده است، 
مسئولیتی که از عصر حجر باقی مانده. آن زمان زنان در خانه 
مسئولیت خانواده و افروخته ماندن آتش را به عهده داشتند. 
به همین دلیل، وقتی که زنان در جمع خانواده می خوابند، 
این حس مسئولیت اجتماعی، ناخودآگاه ذهن آنها را مشغول 
می کند. در دوران سنگی مردان به صورت گروهی به شکار 
می رفتند و در میان گروه احساس امنیت و آرامش می کردند 
و این حس تاکنون دوام آورده است. به همین دلیل آنها در 

کنار همسرشان راحت تر می خوابند.
خرناس: بر اساس آمار رسمی، حدود یک سوم آلمانی ها 

خر و پف می کنند. شمار مردانی که خرناس می کشند 
به مراتب بیشتر از زنان است. این سر و صدای بعضا 

وحشتناک مانع خواب دیگران می شود.
برای  کارشناسان  هستند:  »چکاوک«  زنان   
افرادی که شب زنده دار هستند، اصطالح »جغد« 
را به کار می برند و به افرادی که شب می خوابند 
و سحرخیز هستند، »چکاوک« می گویند. به طور 
متوسط شمار مردان تا سن 40 سال که شب زنده دار 
هستند، بیشتر از زنان هم سن آنها است. بسیاری 
از زنان زمان خواب خود را با شوهرانشان تطبیق 
می دهند و این باعث اختالل در خواب آنها می شود.
آزمایش های متعدد نشان  نوسان هورمونی: 
داده اند، زنانی که به ویژه در دوران یائسگی دچار 
نوسان هورمونی می شوند، به مشکل بدخوابی برمی خورند.

توجه به فرزندان: خواب زنان به طور معمول با تولد 
نخستین فرزند سبک تر می شود. آن ها با هر صدای نوزاد بیدار 
می شوند و این روند را تا رشد فرزند ادامه می دهند. شمار 
زیادی از زنان به این وضعیت عادت می کنند و حتی اگر 
فرزند دیگری نداشته یا فرزندانشان هم بزرگ شوند، خوابشان 
حالت عادی به خود نمی گیرد. اختالل خواب در زنان و مردان 
شکل های گوناگونی دارد؛ از سخت به خواب رفتن، تا تداوم 
نیافتن خواب، یا بیدارشدن های متوالی و مشکل از سرگرفتن 
خواب. کم خوابی و بدخوابی باعث بروز مشکالت عصبی 

و حتی بیماری های جسمی مختلف می شود. 
 DW ۲۰1۷ ۲ مه

چـرا زنـان بـدخـواب تـرنـد؟

توصیه هایی برای حالت بهتر بدن

عالئم  تشدید  موجب  آب وهوا  تغییرات 
آلرژی در فصل بهار می شود. 

دکتر مارگارت  کو، مدیر بخش آلرژی 
نیوجرزی آمریکا، معتقد  بیمارستان ولی 
است گرمایش جهانی می تواند تاثیر مهم 
و اساسی بر افراد مبتال به آلرژی فصلی 
افشانی  گرده  میزان  چراکه  باشد.  داشته 
باد،  وزش  با  همراه  آفتابی  روزهای  در 

افزایش می یابد.
به گفته محققان، افراد مبتال به آلرژی 
باید در طول این مدت بیشتر در فضاهای 
بسته بمانند. بهترین زمان خروج از منزل 
برای این افراد در اوایل صبح و در روزهای 

بارانی، ابری و بدون وزش باد است.
توصیه دیگر متخصصان برای افراد مبتال 
به آلرژی این است که پنجره ها را بسته 
و در صورت امکان از تهویه هوا استفاده 
کنند. بهتر است در اتومبیل هم از سیستم 
گردش هوا استفاده شود. متخصصان توصیه 
می کنند افراد مبتال به آلرژی حتما داروهای 

خود را مصرف نمایند.
 HealthDay ۲۰1۷ 4 مه

تغییـرات آب وهـوا 
موجب تشدیـد عالئـم 

آلـرژی می شـود 

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید
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جیمز کریسشن معروف به »جیمی کیمل« کمدین، صداپیشه، 
هنرپیشه، فیلم نامه نویس، تهیه کننده تلویزیونی، نوازنده، مجری و 
شخصیت رادیویی است که در آمریکا فعالیت دارد. او کارش را 
از رادیو شروع کرد اما بعد به دلیل  اخراج از رادیو به عنوان کمدین 
در برنامه »برنده پول بن استاین شوید« در شبکه کمدی سنترال 
حاضر شد.  کیمل از ژانویه ۲۰۰۳ به شرکت پخش رسانه ای 
آمریکا رفت و برنامه خودش به نام »جیمی کیمل زنده! «را روی 
آنتن تلویزیون برد اما برخالف نام برنامه تا سال ۲۰۰۴، زنده روی 
آنتن نمی رفت. این کمدین به همراه بن استاین، در چندین دوره 
برگزاری جایزه امی به عنوان مجری در این برنامه شرکت داشت.  
فرزند نوزاد این مجری مشهور به دلیل یک بیماری نادر مادرزادی  
نیاز به جراحی قلب دارد. پسرجیمی کیمل با نقص قلب متولد شد 
و نوزاد در بدو تولد نیاز به جراحی قلب داشت زیرا مشخص شده 
پسر کیمل به علت وجود تک صدا در قلبش باید برای ادامه زندگی 
قلبش جراحی شود.  این نوزاد به نام »بیلی« با یک بیماری به نام 

»tetralogy Fallot« متولد شد.
کیمل به بینندگان در مورد بیماری کودک نوزادش گفت:» بیلی 
در ۲۴ آوریل ،۲۰17عمل قلب باز انجام داد و 6 روز بعد در ۳۰ 
آوریل به خانه منتقل شد.«  به گفته کیمل حال نوزاد خوب است 
او در حال حاضر مشکلی از بابت خوردن غذا و خواب ندارد، او 

تمام کارهایی که قرار است انجام دهد را انجام می دهد.
البته بیلی باید عمل دیگری را در سه تا 6 ماه آینده انجام دهد و 
باقی درمان ها در دوران نوجوانی او انجام خواهد شد. حتماً برای 
شما نیز جالب است بدانید که بیماری آترزی ریوی که این نوزاد 

به آن مبتال بود چه بیماری است؟ 
جوزف روسانو پزشک معالج پسر کیمل که مدیر اجرایی مرکز 
قلب در بیمارستان کودکان فیالدلفیا است، در جواب این سؤال 
می گوید:»بیماری نسبتاً شایع قلبی مادرزادی است، که نوزاد باید در 
طول سال چندین بار زیر نظر کاردیولوژیست و جراحان چکاب شود.«
او در ادامه توضیح داد:»این بیماری، مشکلی در ساختار قلب 
است که تغییر راه جریان خون از طریق را قلب ایجاد می کند و 

باعث می شود نوزاد سطح اکسیژن کمتری از میزان طبیعی را از 
طریق خون خود کسب کند.«

او افزود:»به طورمعمول، خون وارد سمت راست قلب می شود 
و سپس از طریق رگ های خونی به نام شریان ریوی به ریه ها پمپ 
می شود. در ریه ها، خون حاوی اکسیژن می شود و سپس به سمت 
چپ قلب جریان پیدا می کند. خون غنی از اکسیژن از سمت قلب 

و از طریق آئورت و به بقیه بدن پمپ می شود.
اما هنگامی که شخص با آترزی ریوی متولدشده است، رگ های 
خونی که مسئول حمل خون از قلب به ریه ها هست مسدود شده است.«
روسانو می گوید؛»عالوه بر این افراد مبتالبه این بیماری دارای 
نقص در دیواره قلب نیز هستند. این بیماری نیز درنتیجه باعث 
می شود که خون از سمت راست به سمت چپ قلب برود  بدون 

اینکه اول به ریه ها رفته و اکسیژن کسب کند.
چون خون از سمت چپ قلب به بقیه بدن پمپ می شود، به این 

معنی که خون بدون اکسیژن از قلب تلمبه می شود.«
روسانو در ارتباط با شدت بیماری کودک گفت:» این موضوع 
به میزان انسداد عروق خونی که به سمت ریه ها می رود بستگی 

دارد. در برخی موارد میزان انسداد رگ ممکن است کم باشد و 
خون کافی به ریه ها برسد درنتیجه اکسیژن طبیعی به نوزاد برسد.«
او افزود:»اما در بیشتر موارد عروق خونی به شدت مسدود است؛ 
» Atresia «-یک اصطالح پزشکی است که بیانگر بسته بودن عروق 
خونی است- مجرا شریانی رگ های خونی زمانی که کودک هنوز 
در رحم است باز است اما یک روز یا بیشتر پس از متولد شدن 
نوزاد بسته می شود. دارویی به نام پروستاگالندین می تواند به باز 
نگه داشتن مجرا شریانی کمک کند تا زمانی که کودک عمل جراحی 

و یا روش های دیگری برای رفع نقص انجام دهد.«
او تأکید داشت که بسیاری ازکودکان که با این بیماری متولد 
می شوند تحت درمان قرار می گیرند. این پزک درمورد زمان بهتر برای 
جراحی این بیماری گفت:»این عمل می تواند به محض تولد نوزاد 
یا بعدازاینکه مقداری کودک بزرگ شد انجام شود . البته این عمل 
باید قبل از یک سالی کودک انجام شود.«  روسانو درآخرمی گوید؛» 
این بیماری یک نقص جدی در کودکان و نوجوانان است ولی یک 

بیماری قابل درمان است.«
  آزاده اسدی
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 پوستری به ياد 
جان باختگان معدن

آزاد شهر
سپید: بهزاد شیشه گران هنرمند نقاش 
و گرافیست به یاد جان باختگان حادثه 
معدن آزادشهر پوستری را طراحی کرد. 
و  نقاش  هنرمند  گران  شیشه  بهزاد 
گرافیست همواره بخشی از فعالیت های 
است  پوسترهایی  طراحی  هنری اش 
که به خودش سفارش می دهد. او با 
طراحی این پوسترها نسبت به وقایع 
و رویدادهای روز واکنش هنرمندانه 
در  حال  و  می دهد  نشان  را  خود 
با  پوستری  خود  فعالیت  جدیدترین 
عنوان »به یاد معدن کاران جان باخته 
این  است.  کرده  طراحی  آزادشهر« 
هنرمند در توضیح طراحی این پوستر 
به مهر گفت: »یک بخش از فعالیت هر 
هنرمندی واکنش به اتفاقات اجتماعی 
است که پیرامونش رخ می دهد. من این 
سفارش ها را از جایی نمی گیرم بلکه از 
دل خودم این سفارش ها را می گیرم و 
ازآنجاکه حادثه پیش آمده برای معدن 
کاران آزادشهر قلب هر ایرانی را به 
درد می آورد لذا تصمیم گرفتم پوستری 

برای آن ها طراحی کنم.«

 جراحی موفق 
حسن روشن

روشن  حسن  جراحی  فارس: 
یکشنبه  دیروز   استقالل  پیشکسوت 

با موفقیت انجام شد.
و  ساعت  یک  روشن  جراحی  عمل 
نیم به طول انجامید و کیست داخل 
روده او به صورت لیزری خارج شد.

به بخش عمومی  او  در حال حاضر 
منتقل شده است.

در  پیشکسوت  این  پزشک  آگاه 
آقای  »جراحی  گفت:  این خصوص 
روشن موفقیت آمیز بود و مشکلی نبود. 
آزمایش های نهایی را هم می گیریم و 

ان شاهلل اتفاقی نمی افتد.«

خبر

@salamatweekly@salamatweekly www.salamat.ir
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سپید: بهمن نامورمطلق  معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
کشور  در سفر به ایالم از استاد شنبه ذوالفقاری هنرمند 
پیشکسوت دست بافته های سنتی در شهر مهران عیادت 
این هنرمند پیشکسوت متولد سال 1۲99 در شهر  کرد. 
انواع دستبافت های  مهران است و سال ها درزمینه بافت 
این استان فعالیت کرده و سال ها بافت عبا، جاجیم، گلیم 
و دیگر دستبافت ها را آموزش داده است. استاد ذوالفقاری 
اکنون 97 سال سن دارد و در دهه 6۰ مسئول آموزش 
صنایع دستی بنیاد مهاجرین استان ایالم بوده، او از آخرین 

نسل بازماندگان کهنه کار در رشته های احرامی بافی، 
عبابافی و جاجیم بافی محسوب می شود. او احرامی، 
عبا و جاجیم بافی را در کودکی از پدرش آموخته و 
تاکنون بیش از ۴۰هزار تکه آثار هنری گران بها بافته 
و آن ها را در دسترس عالقه مندان قرار داده است.

او اکنون به دلیل کهولت سن قادر به انجام کار 
نیست، اما خوشبختانه عالقه مندانی برای آموزش 
دستبافته ها نزد او می روند تا این هنرها منسوخ 

نشود.

ایسنا: برگزیدگان چهاردهمین جشن بازیگر با تجلیل از 
فردوس کاویانی بازیگر باسابقه ای که این روزها شرایط 

جسمی مساعدی ندارد، معرفی شدند.
اردیبهشت -در شرایطی در  بازیگر 16  مراسم شب 
سالن اصلی تئاتر شهر برگزار شد که این مراسم بانظم 
چندان خوبی همراه نبود و از انجمن بازیگران خانه تئاتر 
انتظار تدارک جشنی بهتر می رفت. بی نظمی این مراسم 
تا آنجا بود که بهزاد فراهانی - دبیر جشن - در بخشی 
مجبور به عذرخواهی از حاضران و مهمانان ویژه ای شد 
که جایی برای نشستن نداشتند درحالی که که تعدادی از 
اعضای ستاد برگزاری جشن های خانه تئاتر حتی پیش از 
اهالی رسانه در ردیف ویژه خبرنگاران نشسته بودند و در 

دقایقی دبیر جشنواره بدون صندلی مانده بود.
از  تجلیل  به  ادامه  در  بازیگر  مراسم  شب  از  بخشی 
پیشکسوتان تئاتر تهران و شهرستان ها اختصاص داشت 
که در این بخش یحیی دیوانی گرگانی از گرگان و علی 
باسره از ایالم تقدیر شد و گرگانی جایزه خود را به خانواده 

جان باختگان معدن استان گلستان اهدا کرد.

سپس نصرت پرتوی و فهیمه رحیم نیا در تماسی تلفنی 
از آذر فخر در آمریکا تجلیل کردند و همچنین تقدیر از 
فردوس کاویانی که از بیماری رنج  می برد تشویق و تأثر 

حاضران  را در پی داشت.
در بخش برترین گروه بازیگران لوح های تقدیر توسط 
ابری «و »شلتر«  نمایشی »خانه  به گروه  اکبر زنجان پور 
به کارگردانی سیامک احصایی و حمید پورآذری و امین 

میری اهدا شد.
در بخش بهترین برگزیدگان بازیگر زن جوایز با حضور 
ثریا قاسمی اهدا شد که مهشاد مخبری برای نمایش بانوی 
گمشده، ریحانه سالمت برای نمایش »سه خواهر و دیگران« 
و »پاریس اکتبر 19۴۴« و پانته آ پناهی ها برای نمایش های 

»نامه های عاشقانه« معرفی شدند.
ثریا قاسمی در این بخش با اشاره به نمایش هایی از 
حمید سمندریان، رکن الدین  خسروی و اکبر رادی گفت: 
»حاال دیگر جمیله شیخی، سعید پورصمیمی، آقای کشاورز 
خوشحال هستند که صحنه ای که آن ها برای ما ساختند 
اآلن به کمک پسرها و دخترهای آگاه و باسواد و منضبط 

اداره می شود و این صحنه تنها نمی ماند.«
در بخش بازیگری مرد نیز علیرضا کی منش برای نمایش 
»رؤیای شب نیمه تابستان«، افشین هاشمی برای نمایش »سه 
خواهر و دیگران« و کاظم سیاحی برای نمایش »هاروی« 

برگزیده شدند.
در این بخش دولت آبادی ضمن اشاره به بهرام بیضایی 
و تقدیر از او که در هر جای دنیا به فکر تئاتر است، گفت: 
»اسفندماه درجایی گفته بودم که جوان های مملکت ما فقط 
کافی است که باشند، همین که باشند این پوسته کهنه  را 

دور می ریزند.«

میراث
عیادت از آخرين بازمانده دستبافته های سنتی ايالم

 شب بازيگر با حضور بازيگر بیمار 

نحوه درمان بیماری مادرزادی فرزند کمدین مشهور آمریکایی 

زجر نوزاد ستاره هالیوود تترالوژی فالوت دارد
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست دیروز با 
سفر به استان اردبیل به بررسی وضعیت زیست محیطی این منطقه در جلسه ای 

با حضور مسئوالن این استان پرداخت. 
                ایرنا  

علی ربیعی با سفر به گلستان از مصدومین حادثه معدن یورت آزاد شهر 
دیدن کرد.    

               ایلنا

حسن روحانی رئیس جمهوری دیروز برای بازدید از وضعیت معدن یورت به استان گلستان 
رفت و از نزدیک در جریان روند عملیات امداد و نجات در معدن  قرار گرفت  وی در 
جمع مردم ، امدادگران و خانواده آسیب دیدگان  سخنرانی و با آنها ابراز همدردی کرد.
                ایسنا

نمایشگاه گل و گیاه که روز شنبه افتتاح شد تا 22 اردیبهشت ماه در بوستان 
 گفتگو دایر است.اقشار مختلف جامعه به بازدید و خرید از این نمایشگاه

 می پردازند. 
               ایرنا

حسن هاشمی وزیر بهداشت، در سفر یک روزه خود دیروز به استان 
آذربایجان غربی چندین طرح و پروژه بهداشتی و درمانی را در شهر ارومیه 

کلنگ زنی و افتتاح کرد. 
                ایرنا

بازتاب
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