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بهنام اوحدی، روانپزشک با بیان اینکه مشکالت جنسی بالی زندگی مشترک ایرانی است، گفت:

  ثمر  فاطمی
  سپیدحدودا یک ماه پیش بود که شهیندخت 
موالوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
اعالم کرد که یکی از دالیل اصلی طالق ها، نارضایتی 
جنسی است. موضوع تأثیر نارضایتی جنسی بر زندگی 
و رابطه اما به امروز و دیروز برنمی گردد. هراز چند گاهی 
یکی از مسئوالن یا کارشناسان از تأثیر رابطه جنسی بر 
زندگی حرف می زنند؛ مثال محمد مجد، روان پزشک 
و استاد پیش ازاین گفته بود که عدم رضایت جنسی 
خصوصا در جامعه ما از شیوع باالئی برخورداراست. 
اکثر زنان و مردان متأهل از روابط جنسی خود لذت 
کامل و کافی را نمی برند. این مسئله حداقل در مورد زنان 

به شدت صادق است.
جامعه شناس  حریرچی،  امیرمحمود  همچنین 
به بررسی دالیل و آثار طالق های ناشی از مشکالت 
در روابط جنسی در ایران پرداخته و گفته بود: »طالق 
عاطفی رابطه تنگاتنگی با نارضایتی در روابط جنسی 
دارد و زوجینی که از رابطه زناشویی شان رضایت کافی 
نداشته باشند، به مرور زمان به فروپاشی بنیان خانواده 
دچار می شوند. در این نوع از جدایی می توان کاهش 
رابطه جنسی را با طالق عاطفی ارزیابی کرد.  یکی از 
نخستین نشانه های شروع طالق عاطفی در یک خانواده، 
می تواند کاهش چشمگیر روابط زناشویی میان زوجین 
باشد. در این شرایط زن و مرد از لحاظ عاطفی و عالقه با 
یکدیگر در یک خط موازی قرار دارند اما در خصوص 
روابط زناشویی با همدیگر هم آغوشی ندارند و به این 
ترتیب رفته رفته عشق و عالقه شان نسبت به همدیگر 

کاهش می یابد.«
راه اندازی  موالوردی،  شهیندخت  گفته  به 
کلینیک های  پلی  در  کلینیک های سالمت خانواده 
تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی از جدیدترین 
اقدامات دولت برای حل این مشکل است. پیش تر از 
این اقدامات دیگری هم شده بود؛ مثال اجبار در شرکت 
زوج های آماده ازدواج در کالس یک ساعته آموزش 
مسائل جنسی و یا آموزش های 16 ساعته پیش از ازدواج 

که یکی دو سال از عمر آن می گذرد.

کارشناسان اما می گویند صرِف اشاره 
گهگاه به این موضوع و ارجاِع مردم به 
کلینیک ها و آموزش های محدود راهگشای 
حل مسئله جنسی نیست. به گفته آن ها اگر 
زمانی عدم آگاهی و شناخت نسبت به این 
مسائل برای زوج ها مشکل ساز بود، حاال 
این عدم آگاهی زیرمجموعه جدیدی به نامِ 
ناهمسانی جنسی پیداکرده که عمده ترین 
مشکل زن ها و مرد ها در روابط جنسی است.

و  روان پزشک  اوحدی،  بهنام 
امروز  که  است  معتقد  سکسولوژیست 
و  مشاوران  روان شناسی  کلینیک های  در 
روان شناسان با مسئله مهمی به نام عدمِ 
آشنایی با type جنسی روبرو هستند که جز 
با کمک سازمان ها و جز با شفاف سازی و 
همگام  شدن با مسائل روز دنیا نمی توان آن 

را مدیریت کرد.
بهنام اوحدی 7۵ درصد از طالق ها را به مسائل 
جنسی مرتبط می داند. آماری که کم وبیش در ده سال 

اخیر به گوش رسیده است.
این روان پزشک به فرارو گفت: »در پژوهش های 
مختلف آمار مختلفی درباره میزان تأثیر مسائل جنسی 
بر روی طالق به دست آمده است. 66 درصد، 7۵ درصد 
و حتی ۸4 درصد هم به عنوان میزان تأثیر این مسائل بر 
روی طالق عنوان شده است. اگر بخواهیم منطقی فکر 
کنیم باید بگوییم که 7۵ درصد از جدایی های زوج های 

ایرانی ریشه در مشکالت جنسی دارد.«
به گفته این سکسولوژیست در بسیاری از ازدواج ها 
ما شاهد این هستیم که هم خوانی جنسی دو نفر نتوانسته 
بررسی شود و ازآنجایی که مشخص نبوده آیا دو نفر 
پس از ازدواج هم خوانی جنسی دارند یا نه بسیاری از 

جدایی ها شکل گرفته است.
او درباره موضوِع مهم type جنسی توضیح داد: 
»موضوِع مهمی که مدت هاست در جهان مطرح است، 
شناختن type جنسی است. متأسفانه در ایران افراد این 
type را در مورد خودشان نمی شناسند. در این سال ها 

بسیار تالش شده تا زوج ها از طریق عمل های جراحی 
زیبایی و رژیم های مختلف به ایده آل همسرشان برسند، 
اما واقعیت آن است که این چیزی از مشکل یعنی نداشتن 

شناخت نسبت به type جنسی کم نمی کند.«
اوحدی همچنین با اشاره به نقش آموزش در آگاهی 
صحیح جنسی ادامه داد: »ما به عنوان روان شناس و 
متخصص این حوزه تالش کرده ایم در کلینیک ها به افراد 
آموزش دهیم که چطور باید مشکالت جنسی شان را 
برای داشتن رابطه ای بهتر حفظ کنند، اما این به تنهایی 
کافی نیست. باید وزارت ورزش و جوانان، سازمان 
بهزیستی و وزارت بهداشت پروتکل هایی را برای 
آموزش مسائل جنسی به شیوه روز به افراد تعریف کنند. 
حداقل 40 ساعت برای این آموزش ها از طرف دولت 

باید در نظر گرفته شود.«
این روان پزشک با اشاره به آموزش 16 ساعته پیش 
از ازدواج به زوج ها گفت: »در حال حاضر 16 ساعت 
آموزش در دستور کار دولت برای آموزش به زوج ها 
آموزشی  نمی توان  این چند ساعت  در  اما  هست، 
که از قبل الزم بوده داده شود را جبران کرد. به جز این 

آموزش ها در این کالس ها به مسائل اصلی که زوج ها 
نیازمند شنیدن آن هستند پرداخته نمی شود.«

بهنام اوحدی ادامه داد: »در این کالس ها عموما 
مسائل آموزشی جنسی تنها دو ساعت است و مابقی 
به موضوعاتی که ترکیبی از مباحث زیست شناختی و 
زناشویی است محدود می شود. حال آنکه مسائل جنسی 
پیچیده تر از این هاست.« دکتر اوحدی معتقد است که 
مسئوالن باید از مشاوران و تجربه آن ها در مواجهه 
رودررو با زوج ها کمک بگیرند و نه این که هرازچندگاه 
اعالم کنند که مسائل جنسی نقش بسزایی در طالق دارد.

مهدی مسلمی فر، زوج درمان و سکس تراپ از 
منظری دیگر به موضوع افزایش طالق های جنسی در 

ایران نگاه می کند.
از سویی و  ناهم خوانی جنسی  او معتقد است 
سرکوب های اجتماعی مختلف از سوی دیگر منجر به 
تنوع طلبی جنسی در جامعه شده بدون آنکه بستر الزم 

آن فراهم باشد.
این کارشناس دراین باره توضیح داد: »ویژگی های 
اجتماعی همچون سطح تحصیالت باالتر، پول بیش تر، 

روابط بیشتر و... می توانند در رضایت جنسی 
اثر بگذارند.«

مسلمی فر تأکید کرد که شهرنشینی و 
امکانات جدید منجر شده تا هم آگاهی باال 
برود و هم اختالل بیش تر شود و جامعه ما هم 

از این موضوع مستثنا نیست.
او با اشاره به طالق به دلیل مسائل جنسی 
گفت: »در این شرایط و در این نوع طالق ها 
نمی توانیم بگوییم این فقط بحث آگاهی و 
ناآگاهی است که اهمیت دارد، بلکه همسان 
بودن در رابطه جنسی بسیار اهمیت دارد؛ 
موضوعی که باعث شده خیلی از زوج های 
ایرانی پس از ازدواج به مرور از یکدیگر دور 
شوند و درنهایت تصمیم به جدایی بگیرند اما 
بحث دیگری که باید در جامعه مطرح کرد 
تغییر در معیار توقع و رفتار درست جنسی 
است.« به گفته مسلمی فر، خطوط قرمز امروز 
در جامعه ما تغییر کرده، دوران محرومیت جنسی افراد از 

سن بلوغ تا اولین تجربه جنسی هم کوتاه تر شده است.
او دراین باره توضیح داد: »من به عنوان مشاوری 
که هرروز با زوج ها درباره این مسائل صحبت می کنم 
می توانم بگویم در تمام مواردی که دیده ام تنها شاید 
10 نفر بوده اند که تجربه رابطه جنسی پیش از ازدواج 
را نداشته اند و این یعنی تغییر خطوط قرمز جامعه و 

همچنین اینکه شناخت جنسی جزوی از ارتباط باشد.«
مسلمی فر همچنین می گوید که تجربه کشورهای 
دیگر نشان داده هر جا انقباضی در جامعه ایجادشده 
جامعه راه دیگری برای انبساط به شکلی شدیدتر 
پیداکرده است؛ مانند مشکالت متنوع و گاه ترسناک 

زوج ها درزمینه مسائل جنسی.
او دراین باره توضیح داد: »ما در قسمت »نباید« قوی 
هستیم، اما بایدی که در برابر این نباید بایستی قوی می شد 
را تقویت نکرده ایم. درنتیجه تعادل الزم در جامعه برقرار 
نخواهند  نامتعادل  جامعه  در  هم  افراد  و  نمی شود 

نتوانست نقش جنسی شان را به درستی ایفا کنند.«
به گفته این زوج درمان، نداشتن مدیریت جنسی هم 

یکی دیگر از مشکالت امروز جامعه ایران است و متولی 
واحدی برای این مدیریت هم وجود ندارند و درنتیجه، 
جز آن دسته که سعی می کنند با حضور در مراکز مشاوره 
مشکلشان را حل کنند افرادی که راهی برای حل 

مشکالتشان ندارند هنجار ها را به راحتی می شکنند.
مهدی مسلمی فر گفت: »به نظر من چند سال بعد 
و وقتی یکی دو نسل از جامعه خارج شوند ما به یک 
یکدستی خواهیم رسید؛ که البته این یکدستی لزوما به 
معنای بهتر شدن نیست؛ اما به هرحال ما این مسیر را طی 
خواهیم کرد و آن زمان باید ببینیم که مسائل جنسی چه 
قدر بر روی ازدواج ها و طالق هایمان مؤثر خواهد بود.«

یکی از راهکارهایی که می تواند در زندگی مشترک 
به کمک زوجین بیایید، مسئله آموزش قبل از ازدواج 
است که می تواند رابطه زناشویی را زنده نگه دارد. این 
در شرایطی است که بازگو کردن این که چند درصد 
از طالق به دلیل نارضایتی جنسی است، همچنان 
میان مسئوالن تابوست که این نوع نگاه باید از سوی 
نهادهای دولتی تغییر کند تا خودشان بتوانند برای این 
معضل برنامه های متعددی را در نظر بگیرند. راهکار 
بعدی، شناخت ظرفیت هاست. در درجه اول به عنوان 
پیشگیری، فرد باید قبل از ازدواج در مورد مسائل جنسی 
خود، شناخت و آگاهی داشته باشد. زوجین می توانند با 
آموزش و آگاهی از این ظرفیت ها، مهارت های جنسی 
را کسب کنند. هر کسی باید نیم نگاهی به نیاز هایش 
داشته و بر توقعات جنسی اش از زندگی مشترک آگاه 
باشد. اگر افراد به کیفیت رابطه شان توجه نکنند، در دراز 
مدت دچار بحران می شوند. سهل انگاری در درمان 
مشکالت جنسی توجیه پذیر نیست. قطع به یقین 
مسائل جنسی در روابط زناشویی یک امر دو طرفه است 
و معموال مشکالت جنسی یکی از زوجین موجب بروز 
بهانه گیری ها، دلخوری ها، بی میلی ها و دوری زوجین 
از یکدیگر می شود. در نتیجه باید درمان مشکالت 
جنسی و رفع سردمزاجی ها به طور جدی در زوجینی 
که مشکالتی را در خود می بینند، پیگیری شده تا روند 
طالق های عاطفی و حقیقی ناشی از مشکالت جنسی 

رو به نزول باشد.

 ۷۵ درصد  طالق ها به دلیل مسائل جنسی است

-
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عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس انجمن تغذیه ایران:  اخبار 

نظام پزشکی به جای دفاع از حقوق صنفی اعضا، نقش مبصر را ایفا کرد
لیال شاهی 

جالل الدین میرزای رزار، رئیس انجمن تغذیه ایران و عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت وگو با 
سپید در خصوص انتخابات پیش روی سازمان نظام پزشکی و 
اهمیت شرکت در این انتخابات گفت: » این دوره از انتخابات 
نظام پزشکی که به دالیلی نشات گرفته از وضعیت عمومی 
برگزار  که  قبلی  دوره های  با  کامال  نوعی  به  است  جامعه 

می شد متفاوت خواهد بود.
 معموال انتخابات نظام پزشکی دو ماه قبل از انتخابات ریاست 
جمهوری در ادوار گذشته برگزار می شد که این دوره اولین 
دوره ای است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری برگزار 
خواهد شد.«وی ادامه داد: »میزان مشارکت انتخابات نظام 
پزشکی در آخرین دوره ای که برگزار شد حدودا 12 درصد 
بوده است. یعنی جامعه پزشکی ما در آن زمان به بزرگترین 
و اصلی ترین کانون صنفی خود اقبالی نداشتند و شاید به 
دلیل این بود که نظام پزشکی را چندان موثر نمی دانستند و 
در زندگی روزمره اجتماعی خود به عنوان کانون تاثیرگذار 
اعتقادی به آن نداشتند. این میزان مشارکت در گذشته عدد 
خوبی نیست ولی در این دوره انتظار این است که شرایط 

بهتر شود.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 
انتخابات  بخش دیگری از سخنان خود به نحوه برگزاری 
کردن  فراهم  بحث  انتخابات  این  »در  گفت:  و  کرد  اشاره 
امکان رای دهی آنالین و دیجیتال را مطرح کرده بودند که 
به هر ترتیب چه این امکان فراهم شود و یا نشود، ما انتظار 
امکان  اگر  برسد.  برابر  چند  به  مشارکت  میزان  که  داریم 
رای دهی آنالین فراهم شود میزان مشارکت به 60 الی 70 
درصد خواهد رسید و اگر نشود انتظار داریم که چند برابر 

دوره های گذشته باشد.« 

وی ادامه داد: »به لحاظ تکنیکال شاید به مرحله ای نرسیده 
باشیم که انتخابات را به صورت آنالین برگزار کنیم . برای 
برگزاری آنالین ویژه گی ها و زیرساخت هایی الزم است که 
نیازمند  زمان و صرف هزینه است تا بحث صیانت آراء به 
درستی رعایت شود و کسانی که در این انتخابات شرکت 
می کنند با ضمیری مطمئن شرکت کنند و مطمئن باشند که 
آراء آنها درست محاسبه می شود. شاید ما با آن زیرساخت ها 
فاصله داشته باشیم و برای این دوره این اتفاق نیفتد ولی 
چیزی که استنباط می شود این است که میزان مشارکت برای 

جامعه پزشکی خیلی مهم است.«
طی  در  پزشکی  نظام  سازمان  عملکرد  در خصوص  رزاز 
این سالها بیان کرد: »نظام پزشکی به هر دلیلی طی سالها و 
دهه های گذشته به جای اینکه مسئولیت اصلی خود یعنی 
همانند  دهد  انجام  را  اعضای خود  از حقوق صنفی  دفاع 
مبصری که نقش آرام کردن مجموعه خودش را دارد عمل 
کرده است و این چیزی نیست که بتواند کارنامه قابل قبولی 
از مجموعه فعالیت های نظام پزشکی در تمام ادواری که در 
گذشته بوده داشته باشد. البته بسته به تیمی که در دوره های 
داشته  پایین  و  باال  مساله  این  بودند  پزشکی  نظام  در  قبل 
ولی هیچ وقت ما شرایط ایده آلی را نمی توانیم مثال بزنیم 
که در دوره ای ایده آل ترین شرایط فراهم بود . ما همیشه با 
ایده آل ها فاصله بسیار زیادی داشتیم . نظام پزشکی به عنوان 
بزرگترین و اصلی ترین نهاد صنفی جامعه پزشکی است که 
در تمام عرصه ها می تواند پشتوانه بسیار خوبی برای جامعه 
پزشکی باشد. نظام پزشکی می تواند نقش تعاملی و سازنده 
جامعه پزشکی با تمام مجاری ذی ربط دولتی و غیر دولتی 
در جامعه و  بستر مناسب همکاری با دانشگاه ها را فراهم 
کند که متاسفانه چندان شاهد نبودیم که در سال های گذشته 

به این موارد توجه شود.«

وزیر بهداشت:

ذخیره خونی کشور هفت برابر ادوار 
گذشته است

 وزیر بهداشت گفت: »ذخیره خونی کشور در دوره های گذشته به 
اندازه یک روز بود اما در حال حاضر این ذخیره هفت برابر شده 
است و هیچ کمبودی وجود ندارد.« سیدحسن هاشمی در حاشیه 
بازدید از اداره کل انتقال خون استان تهران اظهار کرد: »مردم ایران 
در امر اهدای خون نسبت به گذشته متفاوت عمل می کنند، چون در 
سال های گذشته در ماه مبارک رمضان به دلیل کمبود خون اعمال 
جراحی غیر اورژانسی به تعویق می افتاد یا انجام نمی شد اما در حال 
حاضر ظرفیت اتاق های عمل نسبت به گذشته 9 برابر شده است.« 
وی ادامه داد: »مردم ، امروز نه تنها برای اعمال جراحی اورژانسی 
که برای اعمال انتخابی نیز خون مورد نیاز را تامین می کنند؛ به همین 
دلیل باید از مردم و به ویژه افرادی که به طور مستمر خون خود را 
اهدا می کنند، قدردانی کنیم.« وزیر بهداشت با بیان این که 52 درصد 
از اهداکنندگان خون به طور مستمر خون خود را اهدا می کنند، افزود: 
»از افرادی که پالسما و پالکت خود را اهدا می کنند، تشکر می کنم زیرا 
بخشی از داروهایی که از فرآورده های خونی تهیه می شود، مربوط به 
پالسمای اهدایی مردم است.« هاشمی از اهدای خون به عنوان یکی از 
سنت های حسنه یاد کرد و گفت: »سنت پسندیده اهدای خون نسل 
به نسل بین مردم ایران منتقل می شود و امیدوارم که سازمان انتقال 
خون بیش از گذشته بتواند در انجام وظایف خود موفق باشد.« وزیر 
بهداشت همچنین اضافه کرد: »در طول دولت یازدهم هیچ شکایتی 
از سوی اشخاص یا سازمان های نظارتی ضد سازمان انتقال خون 
ندیدم. این نشان از عملکرد مناسب این سازمان است که هر روز 
خدمتی جدید ارائه می دهد.« وی اظهار کرد: »سازمان انتقال خون 
هم مانند سایر بخش ها مشکالتی دارد و نمی توان انتظار داشت که 
تمام مشکالت آنها در طول چهار سال برطرف شود اما روند و مسیر 
این سازمان صحیح است.« وزیر بهداشت، سازمان انتقال خون ایران 
را در سطح بین المللی ممتاز توصیف کرد و گفت: »رفع بخشی از 
مشکالت کشورهای منطقه در حوزه آموزش و استانداردسازی بر 

عهده سازمان انتقال خون ایران است.« 

  بیماران سرطانی و ام.اس از
 لیست بیماران خاص جا مانده اند

 خانه ملت: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تنها 
بیماری های هموفیلی، تاالسمی و پیوند کلیه جزو بیماران خاص 
محسوب می شوند، گفت: »این درحالی است که بیماری های ام.اس 
و سرطانی مشمول بیماری های خاص قرار نمی گیرند.« رسول خضری 
درباره وجود 125 هزار بیمار خاص در کشور و پوشش بیمه ای 50 
درصد از این افراد، افزود: »واقعیت آن است که باید همه این بیماران 
تحت پوشش بیمه قرار گیرند زیرا هزینه های درمان این افراد سرسام 
آور است.« نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای 
اسالمی، ادامه داد: »تنها بیماری های هموفیلی، تاالسمی و پیوند کلیه 
جزو بیماران خاص محسوب می شوند و بیماری های مزمن و صعب 
العالج دیگری مانند ام.اس یا بیماران سرطانی مشمول بیماری های 
خاص قرار نمی گیرند.« این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح 
کرد: »بدون شک برای قرار گرفتن برخی بیماری ها در زمره بیماری 
خاص الزم است به طرح تحول سالمت منابع مالی پایداری تزریق 
شود تا وزارت بهداشت بتواند از این طریق از بیماران خاص حمایت 
کند.« وی یادآور شد: »تحت پوشش قرار گرفتن 50 درصد از بیماران 
خاص اگرچه اقدام مثبتی است اما باید عالوه بر آنکه بیماری های نادر 
دیگری به عنوان بیمار خاص تعریف شود، الزم است تا همه بیماران 
خاص تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند.« عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی، درباره هزینه های سرسام آور درمان بیماری های 
صعب العالج تصریح کرد: »این هزینه ها برای افراد تاحدی است که 
بسیاری از خانواده ها زیرخط فقر می روند زیرا گاهی برای یک درمان 
یک بیماری سرطان 300 میلیون تومان نسخه پیچی می شود که همین 
امر خانواده ها را با مشکل مواجه می کند لذا می طلبد وزارت بهداشت 

وارد عمل شده و چترحمایتی خود را بر سر این بیماران بگستراند.«

ایسنا: رئیس جمعیت هالل احمر پایدار نبودن منابع مالی هالل احمر و پرداخت نشدن به 
موقع آن را یکی از مشکالت پیش روی جمعیت دانست و گفت: »ان شاء اهلل تا یکی دو 
ماه دیگر اگر این وضعیت تغییر کند پول بیشتری هم به حساب جمعیت واریز می شود.«  
امیرمحسن ضیایی، در مورد دیدار خود با نوبخت گفت: »روز دوشنبه با رئیس معاونت 
برنامه و بودجه ریاست جمهوری دیداری داشتم و طی این دیدار گزارشی از فعالیت های 
جمعیت هالل احمر در سال گذشته و برنامه های پیش رو ارائه شد.« وی افزود: »یکی از 
برنامه هایی که مطرح شد این بود که توانستیم ظرفیت هلیکوپتری جمعیت را در سال قبل 
30 درصد افزایش دهیم و این آمار نسبت به پیش از دولت  یازدهم 40 درصد افزایش 
داشته است. تشکیل نیروهای واکنش سریع و 40 هزار ساعت نفر آموزش به 500 نیرو 
از جمله برنامه های دیگر ما بود. الزم به ذکر است که این نیروها از ابتدای سال 96 در 
استان های مختلف به صورت تیم های 24 ساعته به کار گرفته شدند و در تمام استان ها 
مستقر هستند تا در هر لحظه که نیاز به خدمت رسانی باشد حضور پیدا کنند.« رئیس 
جمعیت هالل احمر اضافه کرد: »نیروهای واکنش سریع هالل احمر بسیار زبده و کامال 
مجهز هستند و به ناوگان هوایی هم دسترسی دارند تا در صورت بروز حادثه بتوانند به 
سرعت خودشان را به مناطق حادثه دیده برسانند. در همین دو سه ماه اخیر چند حادثه 
اتفاق افتاد که این نیروها آمادگی خود را نشان دادند و پس از حوادث، مورد تشویق 
مسئوالن مناطق و استانداران قرار گرفتند.« ضیایی عنوان کرد: »یکی از فعالیت های دیگری 
که گزارش آن به آقای نوبخت ارائه شد مربوط به طرح خادم بود. این طرح به دنبال 
آموزش همگانی 25 میلیون خانوار ایرانی برای آمادگی در زمان بحران است. یکی از 
بحث های دیگر هم مربوط به تصویب برنامه های بلند مدت در جمعیت بود. در سال 

گذشته ما یک برنامه 10 ساله تصویب کردیم و این برنامه به دو قسمت پنج ساله تقسیم 
شد که برنامه پنج ساله اول آن همزمان با برنامه ششم توسعه از ابتدای سال اجرا شده 
است.« رئیس جمعیت هالل احمر  گفت: »اینها اقداماتی بود که به سمع و نظر نوبخت 
رسید و او هم از فعالیت های هالل احمر تشکر کرد. همچنین قول مساعد داد تا به زودی 
منابع مالی جمعیت تامین شود و جمعیت بتواند با ادامه این پشتیبانی ها فعالیت هایش را 
انجام دهد. تامین منابع مالی بسیار اهمیت دارد زیرا در همین چند ماه گذشته 30 میلیارد 
تومان از انبارهای جمعیت توزیع شد و هزینه های دیگری هم در جمعیت وجود دارد 
که باید تأمین شود.« وی در مورد موضوع حق ثبت که بر اساس آن 24 درصد از حق 
الثبت ها به حساب هالل احمر واریز می شود و مدتی این اتفاق نمی افتاد گفت: »این 
مبلغ از شهریور ماه سال گذشته تا پایان سال پرداخت نشد اما امسال با توجه به تسریع 
در قانون مجلس از ابتدای سال مشکل حل شده است ولی هنوز پول زیادی به حساب 
نیامده است و احتماال این مسئله بیشتر به شرایط معامالت باز می گردد. ان شاء اهلل تا 
یکی دو ماه دیگر اگر این وضعیت تغییر کند پول بیشتری هم به حساب جمعیت واریز 
می شود.« رئیس جمعیت با اشاره به منابع مالی ناپایدار هالل گفت: »یکی از مشکالتی 
که ما داریم همین ناپایدار بودن منابع مالی است. از طرف دیگر معموال بودجه ای که به 
ما تعلق می گیرد از اعداد تصویب شده کمتر است. همچنین پرداخت نشدن در زمان 
اصلی مسئله دیگری است که کار را سخت می کند. بسیاری از دستگاه ها بودجه ای را 
به صورت تن خواه می گیرند ولی در جمعیت هالل احمر اینطور نیست و باید منتظر 
وصول درآمدها باشیم که هم سقف آنها کافی نیست و هم نحوه رسیدن آن به جمعیت 

کار را سخت می کند. امیدوارم دولت برای رفع این دغدغه کمک بیشتری کند.« 

لیال شاهی 
موضوع عدم پذیرش بیمه شدگان و لغو قرارداد چندی است که از سوی 
برخی مراکز درمانی خصوصی و دولتی به دلیل واکنش به عدم پرداخت 
مطالباتشان از سوی بیمه ها مطرح می شود که این بار جنبه عملی پیدا کرده 
و دو بیمارستان خصوصی در گلسار و قائم رشت در اعتراض به اقدام 
بیمه ها، بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت ایران را پذیرش نکردند. مدیرعامل 
سازمان بیمه سالمت ایران در پی این اقدام از لغو قرارداد این سازمان با 
این بیمارستان ها خبر داد و آن را تخلف دانست.  محمد جواد کبیر، با 
بیان اینکه این دو بیمارستان حق پذیرش نکردن بیماران را ندارند و تالش 
می کنیم، مطالبات این مراکز را در حد توان پرداخت کنیم، گفت: »به دنبال 
اقدام این دو بیمارستان خصوصی به مدیر کل بیمه سالمت استان گیالن و 
بیمه آتیه سازان سالمت اعالم کردیم که قرارداد خود را با بیمارستان های 
خصوصی گلسار و قائم رشت، قطع کنند.تالش بیمه سالمت ایران و بیمه 
آتیه سازان بر این بوده تا منابعی که در اختیار دارد را در حداقل زمان 
ممکن، به این مراکز درمانی تخصیص دهند و سعی کردیم تا منابع را به 
 هیچ عنوان نزد خودمان نگه نداریم و به این بیمارستان ها پرداخت کنیم.«

کبیر با بیان اینکه این دو بیمارستان خصوصی چند ماه است که مطالباتی از 
بیمه های سالمت و آتیه سازان دارند، افزود: »مسئوالن این بیمارستان های 
خصوصی واقف هستند که با توجه به شرایط اقتصادی و بودجه کشور، 
حتما باید مدیریت بهتر و بهینه تری داشته باشند تا بتوانیم منابعی را که در 
اختیار بیمه سالمت ایران قرار می گیرد به آنها پرداخت کنیم.« مدیرعامل 
سازمان بیمه سالمت ایران تاکید کرد: »اقدام این دو بیمارستان خصوصی 
در عدم پذیرش بیمه شدگان بیمه سالمت ایران، از نظر حقوق بیمار و 
حقوق سالمت جامعه، اخالقی نبود و در همین راستا دستور دادیم که 
قرارداد بیمه سالمت با آنها لغو شود زیرا نمی توانیم بپذیریم که واحدهای 

درمانی بکسویه قرارداد خود را لغو کرده و از پذیرش بیماران خودداری 
کنند چرا که در این صورت، در کشور شاهد بی نظمی و به خطر افتادن 
حقوق بیماران خواهیم بود.« وی اظهار داشت: »در حال حاضر حدود 
7 ماه است که نتوانسته ایم مطالبات بیمارستانهای دولتی را هم پرداخت 
کنیم اما آنها به ارائه خدمات به بیمه شدگان ادامه می دهند. لغو یک طرفه 
قرارداد با بیمه ها، از نظر قانونی، ممنوع است و در صورتی که بیمارستان های 
خصوصی دیگر هم به چنین کاری را مبادرت ورزند، حتما نسبت به 
لغو قرارداد خود با آنها اقدام می کنیم.« کبیر تاکید کرد: »بیمارستان های 
خصوصی توجه داشته باشند که علیرغم تمام مشکالت موجود، باید 
بیش از گذشته شرایط کشور را درک کنند زیرا چنین برخوردهایی در 
سطح اجتماعی، قابل توجیه نیست.«  غالمرضا عباس پاشا، معاون توسعه 

مدیریت و منابع سازمان بیمه سالمت ایران در گفت وگو با سپید این 
اقدام دو بیمارستان خصوصی را تخلف دانست و گفت: »برابر قانون 
سازمان بیمه سالمت ایران با مراکز، لغو قرارداد نمی کند مگر اینکه این 
مراکز تخلف کرده باشند و یا خودشان قراردادی را امضاء نکرده باشند. 
بیمارستانی نسبت به عدم پذیرش بیمه شدگان اقدام  از طرفی وقتی 
می کند به این معناست که خود لغو قرارداد کرده است.« وی ادامه داد: 
»سازمان بیمه سالمت ایران با 45 هزار مرکز درمانی طرف قرارداد است 

و 40 میلیون بیمه  شده دارد. 
مسلما با توجه به مبالغ سنگینی که در حجم مالی بین 45 هزار موسسه 
طرف قرارداد در حال گردش است معوقاتی ایجاد می شود که بعد از 
3 یا 4 ماه پرداخت خواهد شد.« پاشا گفت: » بدهی کل بیمارستان های 
خصوصی و دولتی تا شهریور ماه سال 95، داروخانه ها تا آذر ماه سال 
95 و بخش خصوصی از جمله آزمایشگاه، پزشک و پرتوپزشکان نیز تا 
آبان ماه سال 95 پرداخت شده است. در مجموع کل بدهی سال 95، 5 
هزار میلیارد تومان است که طی 2 یا 3 ماه آینده پرداخت خواهد شد.« 
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سالمت ایران در خصوص 
اوراق مشارکت بیان کرد: »اوراق مشارکت از طریق بانک ها و سازمان 
بورس به فروش رفت و نقدینگی آن به موسسات طرف قرارداد پرداخت 
شد. از مجموع 8 هزار میلیارد تومان فقط 1800 میلیارد تومان اوراق 
با توافق وزارت بهداشت به بیمارستان ها واگذار شد و بیمه سالمت با 
این اقدام از بحران سال 95 خارج شد و در پی آن بدهی این سازمان تا 
پایان سال 94 به صفر رسید. در مجموع پرداخت معوقات این سازمان 
پیش از این 3 ماه تاخیر داشت که اکنون به 6 ماه رسیده است ولی در 
مجموع اگر بخواهیم ارزیابی کنیم سال 96 نقدینگی نسبت به سال 95 

بهتر شده است.« 

هالل احمر

بیمه سالمت

خبرهای خوب مالی برای هالل احمر تا دو ماه آینده

پرداخت معوقات سال 95 سازمان بیمه سالمت ظرف 2 یا 3 ماه آینده  
عدم پذیرش بیمه شدگان از سوی مراکز درمانی تخلف است 

آگهی تغییرات
 شرکت آریا راهبرد انرژی سهامی خاص
به شماره ثبت 353207 و شناسه ملی 10103986487 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخه 1395/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در 

واحد ثبتی تهران به آدرس تهران- بلوار میرداماد- خیابان نفت شمالی- بین کوچه دهم و 
دوازدهم پالک 26- طبقه سوم- واحد 32- کدپستی 1918793573 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

 سازمان ثبت اسناد امالک کشور
اداره ثبت شرکتی و موسسات غیرتجاری تهران )43740(



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

18 بدترین پیش آگهی مربوط به کدام نوع از اختالالت هذیانی 
زیر است؟ )پرانترنی اسفند 95 - قطب1 کشوری)دانشگاه 

گیالن و مازندران((
 Erotomanic )الف 

 Jealous )ب
 Persecutory )ج

Somatic )د
 توضیح: به نظر می رسد مبتالیان به هذیان گزند و آسیب 
)Persecutory(، سوماتیک و عشقی )Erotomanic( نسبت 
 )Jealous( به مبتالیان به هذیان های خودبزرگ بینی و حسادت

پیش آگهی بهتری داشته باشند.
 پاسخ: ب

اختالالت  در  بدن  فیزیولوژیک  پاسخ های  با  رابطه  در   15
روان تنی )Psyehosomatic Disorder( کدام گزینه 
صحیح است؟ )پرانترنی اسفند 95 - قطب 2 کشوری )دانشگاه 

تبریز(( 
الف( استرس طوالنی مدت سبب افزایش ترشح تستوسترون می شود.

ب( استرس بازچرخش هورمون تیروئیدی را کاهش می دهد.
ج( استرس گلوکوکورتیکوییدها را کاهش می دهد.

د( استرس باعث افزایش سطح دوپامین مغز می شود.
 توضیح: استرس موجب فعال شدن آزادسازی کاته کوالمین ها 
و سرتونین از سیستم نورآدرنرژیک می شود و سطح آنها را افزایش 
می دهد. دوپامین از طریق مسیر مزوپره فرونتال افزایش می یابد. 

 پاسخ: د

3 دختر خانم 18 ساله ای با آمنوره ثانویه مراجعه کرده است. 
در معاینه، هیرسوتیسم و چاقی مرکزی مشهود است و 
 β  HCG ،در حد نرمال LH و FSH در بررسی آزمایشگاهی؛
منفی، Prolactin نرمال و GTT طبیعی است. تجویز کدام 
یک از داروهای زیر، مناسب تر است؟ )پرانترنی شهریور95 - قطب 

10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
OCP )الف

ب( کلومیفن سیترات 
NSAIDs )ج

د( پروژسترون سیکلیک 
 توضیح: 

سندرم تخمدان پلی کیستیک )PCO با 3 معیار زیر تشخیص 
داده می شود: الف( عدم تخمک گذاری مزمن، ب( شواهد بالینی 
آندروژنیک(  آلوپسی  و  آکنه  )هیپرسوتیسم،  هیپرآندروژنیسم 
)هیپرپروالکتینمی،  اختالالت  سایر  رد  ج(  هیپرآندروژنمی،  یا 
اختالالت تیروئید و CAH غیرکالسیک( OCP اساس درمان 
آمنوره در زنان مبتال به PCOS را که تمایل به باروری نداشتند، 
تشکیل می دهد. چون در Case مورد نظر سؤال، بیمار یک خانم 

جوان است از OCP استفاده می شود. 
 پاسخ: الف 

2 خانم 43 ساله سیگاری، به علت هیپرمنوره تحت کورتاژ 
»آندومتر  پاتولوژی،  بررسی  در  قرار گرفته و  تشخیصی 
پرولیفراتیو« گزارش شده است. کدام روش پیشگیری از بارداری، 
 10 قطب   -  95 شهریور  )پرانترنی  است؟  مناسب تر  وی  برای 

کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( IUD مسی 

 )Combined oral contraceptives(  COCS )ب
ج( آمپول ترکیبی استروژن + پروژسترون 1 ماهه 

د( IUD رهاکننده لوونورژسترول 
 توضیح: 

1- مصرف COCS )قرص جلوگیری از بارداری( در سیگاری ها 
 IUD کنتراندیکاسیون مطلق دارد. 2- شایعترین عوارض جانبی
مسی، افزایش خونریزی قاعدگی و درد هستند که از علل اصلی 
قطع مصرف IUD به شمار می روند. IUD-3 لوونورژسترولی 

باعث کاهش کرامپ و خونریزی می شود. 
 توجه: چون در Case مورد نظر سؤال هیپرمنوره وجود 
و  کرامپ  تا  کرد  استفاده  لوونورژسترولی   IUD از  باید  دارد، 

خونریزی کاهش یابد. 
 پاسخ: د

5 خانم G2P2 که 40 دقیقه قبل زایمان کرده، پس از خروج 
جفت، دچار خونریزی واژینال شدید شده است. در معاینه، 
رحم هیپوتون و فشار خون وی mmHg  160/100 است. کدام 
داروی زیر برای درمان وی توصیه نمی شود؟ )پرانترنی شهریور 

95 - قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( اکسی توسین

E1 ب( پروستاگالندین
ج( متیل ارگونوین

 E2 د( پروستاگالندین
 توضیح: آلکالوئیدهای ارگو مثل متیل ارگونین در زنان مبتال 

به هیپرتانسیون یا بیماری قلبی نباید مصرف شوند. 
 پاسخ: ج 

6 خانم حامله حدود 30 هفته بدلیل درد اپیگاستر و سوزش 
سردل و حالت تهوع و استفراغ مراجعه کرده است. اولین 
و بهترین اقدام عبارت است از: )پرانترنی شهریور 95 - قطب 

10 کشوری )دانشگاه تهران((
الف( گرفتن فشار خون

ب( تجویز آنتی اسید 
ج( تجویز پرومتازین 

د( توصیه به انجام آندوسکوپی 
 توضیح: سردرد، اختالل دید، ادم ریه، اختالل عملکرد 
کبدی، درد RUQ یا اپی گاستر، فشارخون بیشتر از 160/110 
از عالئم و نشانه های پره اکالمپسی شدید هستند، لذا باید در 

اولین اقدام گرفتن فشارخون انجام شود. 
 پاسخ: الف 

7 خانم حامله حدود 36 هفته با شکایت پارگی کیسه آب 
مراجعه کرده است. کدام یک از روش های تشخیصی زیر، 
اثبات کننده پارگی کیسه آب است؟ )پرانترنی شهریور -95 قطب 

10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( سونوگرافی

ب( مشاهده مستقیم 
ج( تست نیترازین

د( تست فرن 
 توضیح: با مشاهده مستقیم نشت مایع از دهانه سرویکس 

تشخیص پارگی زودرس پرده ها )PROM( قطعی می شود. 
 پاسخ: ب 

 Unprotected 8 خانم 23 ساله ای 12 ساعت قبل نزدیکی
داشته است. جهت جلوگیری از بارداری چه روشی برای 
وی پیشنهاد می کنید؟ )پرانترنی شهریور95 - قطب 10 کشوری 

)دانشگاه تهران(( 
 Stat الف( قرص لوونورژسترل 750 میکروگرم، 2 عدد

 Stat 2 عدد  ،LD ب( قرص ضدبارداری خوراکی
 Stat ج( قرص استروژن کونژوگه 25/ 1 میلی گرم، 1 عدد

 Stat 2 عدد  ،HD د( قرص ضد بارداری خوراکی
 توضیح: استفاده از لوونورژسترل طی 72 ساعت اول بعد از 
مقاربت در 2 دوز به فاصله 12 ساعت و به میزان mcg  750 در 
هر بار، نه تنها بهتر تحمل می شود، بلکه اثر بخشی بیشتری دارد. 

 پاسخ: الف

تحت  موالر،  حاملگی  درمان  جهت  ساله ای   25 خانم   9
کورتاژ تخلیه ای قرار گرفته است. کدام روش جلوگیری 
از حاملگی را برای وی تجویز می کنید؟ )پرانترنی شهریور 95 

- قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( کاندوم 

 IUD )ب
ج( آمپول پروژسترون 

د( قرص ضدبارداری خوراکی 
 توضیح: جهت جلوگیری از حاملگی بعد از تخلیه حاملگی 
موالر می توان از قرص های ضدحاملگی )OCP( استفاده کرد. 

 پاسخ: د

10 خانم بارداری در هفته 10 بارداری مراجعه کرده است. 
مادر ایشان دیابت دارد. اسکرین دیابت را در چه زمانی 
 10 قطب   95- شهریور  )پرانترنی  می دهید؟  انجام  ایشان  برای 

کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( یک ماه دیگر 

ب( همین حاال
ج( هفته 26 
د( هفته 28 

 توضیح: غربالگری دیابت باید بین هفته 24 تا 28 انجام 
غربالگری  دیابت،  مهم  ریسک فاکتورهای  با  زنان  در  اما  شود، 

زودتر انجام می شود. 
ریسک فاکتورهای دیابت عبارتند از: 1- سابقه خانوادگی دیابت 
نوع II ، 2- سن باالی مادر، 3- چاقی، 4- نژادهای غیرسفید پوست 
 توجه: در Case مورد نظر سؤال چون بیمار ریسک فاکتور 
دارد )مادر بیمار دیابتی است( باید در همین ویزیت غربالگری 

انجام شود. 
 پاسخ: ب

11 آزمایش کشت ادرار در اولین ویزیت حاملگی در کدام 
یک از موارد زیر توصیه می شود؟ )پرانترنی شهریور 95 

- قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( در بیماران مبتال به دیابت

ب( در تمام خانم های حامله
 ج( در بیماران با سنگ کلیه 

د( در بیماران با ناهنجاری کلیه 
 توضیح: در اولین ویزیت پره ناتال، آزمایش ادرار و کشت 
آن برای تمام زنان حامله انجام می شود. حدود 2 تا 12  درصد 

زنان باردار، یک عفونت ادراری بی عالمت دارند. 
 پاسخ: ب

4 در خانم باردار 32 ساله مبتال به روماتوئید آرتریت، 
کدام داروی زیر منع مصرف دارد؟ )پرانترنی شهریور 

95 - قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
متوترکسات  الف( 

پردنیزولون  ب( 
کلروکین هیدروکسی  ج( 

آسپیرین  د( 
 توضیح: متوتروکسات که امروز در درمان آرتریت 
حاملگی  به  اقدام  از  قبل  باید  می رود  کار  به  روماتوئید 

قطع شود. 
 پاسخ: الف 

16 در بیماری که قصد شروع درمان را با لیتیوم دارید کدامیک 
از موارد زیر جزء بررسی های آزمایشگاهی الزم قبل از 
شروع لیتیوم نیست؟ )پرانترنی اسفند 95 - قطب2 کشوری )دانشگاه 

تبریز((
الف( نوار قلبی 

ب( تست های کبدی 
ج( کراتینین سرم 

د( الکترولیت ها
 توضیح: ارزیابی های الزم قبل از تجویز لیتیوم: قبل از تجویز 
لیتیوم باید اقدامات زیر انجام شود: 1- معاینه فیزیکی کامل، 2- 
اندازه گیری غلظت کراتی نین سرم یا در صورت شک به عملکرد 
کلیه بیمار اندازه گیری کراتی نین ادرار 24 ساعته، 3- اندازه گیری 
 TSH ،T3 الکترولیت ها، 4- آزمایشات فانکشن تیروئید شامل
و ECG -6 ،CBC -5 ،T4، 7- تست حاملگی در خانم هایی 

که در سن باروری هستند. 
 پاسخ: ب

17 در مصاحبه با بیمار و اطرافیانش متوجه می شوید بیمار از 
دوران نوجوانی به بعد همیشه کناره گیر و دوری گزین و 
در ضمن دارای رفتارهای غریب و غیر عادی است و عالئمی 
 magical( جادویی  تفکر   )illusion( حسی  خطاهای  مانند 
thinking( وجود داشته است. توهم و هذیان بارزی در وی 
مشاهده نشده است. تشخیص شما برای این بیمار چیست؟ )پرانترنی 

اسفند 95 - قطب2 کشوری)دانشگاه تبریز(( 
الف( اختالل شخصیت اسکیزوئید 

ب( اختالل هذیانی
ج( اختالل شخصیت اسکیزوتایپال 

د( اختالل اسکیزوفرنیا
 توضیح: اختالل شخصیت اسکیزوتایپال: این بیماران با 
تفکرات جادویی )Magical(، عقاید عجیب و غیرعادی، عقاید 
)Derealization( مشخص  واقعیت  انتسابی، هذیان و مسخ 
می شوند. این افراد از نظر دیگران بسیار عجیب و غیرعادی هستند. 

 پاسخ: ج

1 خانم 54 ساله ای از گرگرفتگی شدید شاکی است. وی 
سابقه DVT )ترومبوفلبیت عمقی( را در یک سال قبل 
دارد. کدام یک از درمان های زیر، برای وی ارجح است؟ )پرانترنی 

شهریور 95 - قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( استروژن موضعی

ب( رالوکسیفن
ج( سرترالین

د( آلندرونات 
 توضیح: 

استروژن داروی انتخابی برای درمان گرگرفتگی است. در مواردی 
که مصرف استروژن ممنوع است )مثل Case مورد نظر سؤال که 
بیمار سابقه DVT دارد( از داروهای زیر می توان استفاده کرد: 
1- پروژستین ها 2- آگونیست های α2 - آدرنرژیک )کلونیدین، 
متیل دوپا و لوفکسیدین( 3- داروهای ضدافسردگی )ونالفکسین 

 )SSRI و
 توجه: سرترالین از گروه داروهای SSRI است. 

 پاسخ: ج

روانپزشکی
کـامران  احمـدی

زنان و مامایی

12 افت متغیر ) Variable deceleration( در اثر کدامیک 
از اختالالت زیر دیده می شود؟ )پرانترنی شهریور 95 - قطب 

7 کشوری )دانشگاه اصفهان(( 
الف( هیپوکسی جنین

ب( افت فشار خون مادر 
ج( فشار روی سر جنین
د( فشار روی بند ناف 

 )Variable deceleration( توضیح: علت ایحاد افت متغیر 
فشار روی بند ناف است. 

 پاسخ: د 
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مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو از اغماض در رعایت استانداردهای تولید دارو در شرکت های دارویی داخلی می گوید 

  علی اکبر ابراهیمی

سپید: چند صباحی است که مشکالت تولید در صنعت داروسازی موجب افزایش 
نارضایتی صنعت گران این حوزه شده است. انباشت بدهی های شرکت های 
بیمه گر و وزارت بهداشت به این حوزه و افزایش پایین قیمت داروهای تولیدی این 
شرکت ها موجب شده تا آنها گالیه مند شوند. البته از حق نگذریم در طول سال های 
اجرای طرح تحول نظام سالمت همه بخش های نظام سالمت با این طرح همراهی 
کرده اند و حتی برخی بخش ها مانند صنعت داروسازی متحمل خسارات فراوانی 
شده است. حال برای بررسی بازار دارویی کشور و طرح گالیه های این بخش به 

سراغ مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو رفته ایم. 

بازار دارویی 15 هزار میلیاردی
با خبرنگار سپید، در تشریح جزئیات  اکبر عبداللهی اصل در گفت و گو 
حجم بازار دارویی کشور می گوید: »در حال حاضر بازار دارویی ایران با قیمت 
مصرف کننده حدود 15 هزار میلیارد تومان است. از این مبلغ 11 هزار میلیارد 
تومان مربوط به تولید داخل است و از 11 هزار میلیارد 3 تا 4 هزار میلیارد آن مربوط 
به داروهای جدید، خاص و نوترکیب است که قیمت های مناسبی دارند و حتی 
در برخی موارد قیمت های آنها از کشورهای دیگر بیشتر است. مابقی این میزان 
که حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان است داروهایی را شامل می شود که داروهای 
قدیمی هستند.« او با اشاره به اینکه  برخی معتقدند قیمت دارو در ایران بسیار پایین 
است، اظهار می کند: »بعضی وقت  ها این صحبت ها می شود که وزارت بهداشت 
نمی فهمد که باید قیمت ها باال برده شود، اما بحث این است که وزارت بهداشت 
می فهمد که باید قیمت ها باال برده شود، ولی به دلیل برخی معذوریت ها مانند جیب 
بیمار و جیب بیمه ها نمی تواند این اجازه را بدهد که قیمت ها یک دفعه افزایش 
چند برابری داشته و به قول معروف منطقی شود. به عنوان مثال در حال حاضر 
دارویی در بازار وجود دارد که قیمت آن 25هزار تومان است و قیمت خط تولید 
این دارو نیز 25هزار تومان است، در این حالت واقعا این امکان وجود ندارد که 

هیچ تولیدکننده ای این دارو را تولید کند.«

جامعه داروسازی بزرگ فکر نمی کند
عبداللهی اصل می افزاید: »البته ما این مشکالت را درک می کنیم و به آنها حق 
می دهیم ولی اگر این 25 هزار تومان 50 تومان شود همه اعم از سازمان بیمه گر 
و وزیر و... اعتراض می کنند که این افزایش 100 درصدی بوده است. بنابراین 
ما باید یک جواب به این صنعت گران بدهیم و آن اینکه از طریق سایر روش ها 
هزینه های خود را کاهش دهید و به دنبال افزایش قیمت نباشید.« او در پاسخ به انتقاد 
شرکت های تولید دارو درباره پیشنهاد سازمان غذا و دارو مبنی بر ادغام شرکت های 

کوچک دارویی، گفت: »در این  باره دو نکته وجود دارد، نکته اول اینکه این شرکت ها 
عنوان می کنند که این اتفاق در حال حاضر ممکن نیست و حداقل 5 سال زمان الزم 
دارد، اما باید بگویم که پیشنهاد مزبور امروز مطرح نشده و در ادوار گذشته و در 
همان 5 و 10 سال گذشته هم به این شرکت ها داده شده است و این شرکت ها هنوز 
درحال فکر کردن به این پیشنهاد هستند. بنابراین مشکل اصلی ما این است که جامعه 
داروسازی ما خیلی بزرگ فکر نمی کند و این رویه باید بازنگری شود و اینکه سازمان 
با دادن راهکارهایی مانند اجازه افزایش قیمت به این شرکت ها کمک کند، نمی تواند 
راه حل مشکالت باشد. نکته دوم این است که آیا بیمار باید بهای ناتوانی دانشگاه های 
علوم پزشکی در پرداخت مطالبات صنعت را بدهد؟ صنعت می گوید که چون یک 
سال و نیم است که مطالبات خود را نگرفته و با محاسبات بانکی سود تاخیر این 
مطالبات 30 درصد می شود باید این میزان افزایش قیمت در دارو داشته باشیم تا آنها 
بتوانند ضرر مالی خود را جبران کنند؛ البته دراین بین صنعت هم حق دارد ولی سوال 

اصلی این است که چرا بیمار باید این خسارت را پرداخت کند.«
او با انتقاد از نقش بیمه ها در پوشش دارویی، می افزاید: »گاهی بهتر است نقش 
بیمه ها در این پروسه حذف شود و به بیمه گر گفته شود که بهتر است شما پوشش 
ندهید. به عنوان مثال بیمه داروی ایمی پرامین 50 تومانی را با پرداخت 35 تومان تهیه 
پوشش می دهد ولی همان مبلغ را هم بعد از یک سال و نیم پرداخت می کند. بنابراین 
بهتر است که بیمه این پوشش را بردارد و مردم خود این دارو را با قیمت آزاد 50 

تومانی تهیه کنند تا از ما به عنوان متولی قیمت گذاری خواسته نشود که قیمت از 50 
تومان به 85 تومان افزایش پیدا کند. ازاین رو ما معتقد هستیم که مردم نباید گردش 
مالی ناقص صنعت دارو و وزارت بهداشت را پرداخت کنند.« عبداللهی اصل ادامه 
می دهد: »در این پروسه صنعت داروسازی هم حق دارد ولی ما می گوییم که مردم 
نباید تاوان پرداخت نکردن مطالبات را بدهند. وقتی بیمه یک سال است که پول 
صنعت را نداده و وزارت بهداشت هم در طول این مدت مطالبات صنعت را پرداخت 
نکرده است این توقع از سوی صنعت به وجود می آید که قیمت ها باید باال برود؛ ولی 
این روش غلطی است و باید مطالبات صنعت پرداخت شود نه افزایش قیمت دارو.«

بیشترین مطالبات را شبه دولتی ها دارند
مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو در پاسخ به نارضایتی تولیدکنندگان 
از وضعیت موجود و مقصر بودن وزارت بهداشت در انباشت بدهی ها، می گوید: 
»اگر نگاه کنیم به لیست بدهی ها می بینیم که بیشترین مطالبات از وزارت بهداشت 
و سازمان های بیمه گر را شرکت های شبه دولتی مانند برکت و بانک ملی دارند که 
حدود 5 درصد صنعت دارویی کشور در اختیار آنها است. در حقیقت ما معتقد 
هستیم زمانی که سازمان بیمه گر هم تولیدکننده است و هم ارائه دهنده خدمت باید 
بدهی خود را پرداخت کند و به نوعی بدهی خود را با بخش های دیگر خود تهاتر 
کند. البته بخش خصوصی دراین بین مدیریت کرده و وضعیت مناسبی دارد زیرا 

عمده قیمت های آنها اصالح شده و یا در بخش های های تک ورود کرده اند که 
قیمت های محصوالت آنها نباید بیش از این افزایش پیدا کند و وضعیت بدهی ها 
به این بخش مطلوب است.« عبداللهی اصل با اشاره به تبعات افزایش قیمت 
محصوالت دارویی، می گوید: »اگر بخواهیم برای 6 تا 7 هزار میلیارد تومان گردش 
مالی داروهای قدیمی که بر سر قیمت گذاری آنها اعتراض است، افزایش قیمت 
داشته باشیم باید مبلغ مذکور را تا 4 برابر افزایش دهیم که مبلغی حدود 24 تا  28 هزار 
میلیارد تومان می شود، اما سوال اصلی این است که آیا نظام سالمت ما توان پرداخت 
این مبلغ را دارد؟ حال که وزارت بهداشت چندین هزار میلیارد معوقات دارد و 
اگر این مبلغ هم به میزان بدهی ها اضافه شود وضعیت به چه صورت خواهد بود.«

اغماض کرده ایم
او در بیان شروط وزارت بهداشت برای افزایش قیمت، تصریح می کند: »اگر 
خطوط داروسازی ما خود را به استاندارد GMP مجهز کنند این امکان وجود 
دارد. حال آنکه هم اکنون فقط 300 خط داروسازی کشور فقط 20 خط داروسازی 
دارای استاندارد GMP هستند و ما در این زمینه اغماض کرده ایم. البته این به 
معنای نادیده گرفتن شاخص ها نیست بلکه مفهوم آن این است که نواقص موجود 
جان بیمار را به خطر نمی اندازد، اما ممکن است از لحاظ کیفی پایداری الزم را 
نداشته باشد و همین باعث شده است تا بسیاری از شرکت های ما برای صادرات 
با مشکل مواجه شوند و استانداردهای الزم را کسب نکنند. بنابراین اگر قرار باشد 
داروهای ایرانی قیمتی معادل قیمت های جهانی داشته باشند باید جی ام پی آنها 

هم مانند شرکت های بین المللی شود.«
عبداللهی اصل ادامه داد: »البته وزارت بهداشت برای اینکه شرکت های تولید 
دارو به مشکل بر نخورند سبد قیمتی به آنها داده است تا با تولید داروهایی با قیمت 
باال بتواند در داروهایی که صرفه اقتصادی برای شرکت ها ندارند، هزینه های خود 
را جبران کنند. همچنین شرکت های داروسازی باید مشکالت بهره وری خود را 
حل کنند تا مانع تعطیلی خطوط خود شوند. همچنین اتفاقی دیگری که افتاده این 
است که شرکت های کوچک زیرمجموعه هلدینگ های بزرگ در حال رقابت با هم 

هستند و در تولید و پخش داروهای مشابه در بازار علیه یکدیگر توطئه می کنند.«
مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو در پایان تاکید کرد: »قیمت دارو 
در ایران به این دلیل پایین است که با وجود تولید 65 درصدی دارو در بخش دولتی 
و شبه دولتی کشور ترجیح ما این است که قیمت پایین بماند و به مرور اصالح 
قیمت صورت گیرد. ضمن اینکه ما به داروهای قدیمی بیش از میزان افزایش 
قیمت سال گذشته که در حدود 13 درصد بوده، اجازه افزایش قیمت نخواهیم 
داد. البته نکته اصلی در این بین است که صنعت هم باید رویه خود را در تولید 
اصالح کند زیرا دولت بیش از 35 سال از بخش تولید حمایت کرده و این خود 

تبدیل به عادت شده است.«

از 300 خط تولید دارو، فقط 20 خط استاندارد gmp دارد
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  ادامه از شماره 1044 نشریه سپید
نياز مردم به آراستن و پيراستن خود كه امروزه در فضاهايي 
مثل آرايشگاه ها صورت مي گيرد، در آن دوره، در حمام ها انجام 
مي شد. در زماني كه از انواع رنگ موها و ساير ابزارهاي متنوع 
آرايشی خبری نبود، چه مردان و چه زنان از »حنا« براي زيبا 
جلوه دادن خود بهره مي بردند و حنابستن عمدتاً در حمام ها 
انجام مي شد. رسم حنابستن به طبقه، قشر و حتي سن و سال 
خاصي از مردم اختصاص نداشت و همگان به انجام آن مقيد 
بودند. جان ويشارد با اشاره به اينكه در ايران هيچ زينتي به 
زيبايي و حرمت مو و ريش قرمز رنگ نبود، مي نويسد: »بسياری 
از مردان سالمند صرفا براي رنگ كردن موي سر و ريش خود 

به حمام می رفتند.
اهميت حنا بستن ريش مردان ايراني در عهد قاجار در 
اين نكته نهفته بود كه تقريبا همه مردان ايراني ريش داشتند. 
ريش آنقدر حرمت داشت كه به تارهاي آن قسم مي خوردند 
و زماني كه مي خواستند مردي را مورد تنبيه قرار دهند، ريش 

او را مي تراشيدند. 
ابزار زيباسازي ريش هم حنا بود كه معموال در حمام ها 
مورد استفاده قرار مي گرفت؛ زيرا حمام داغ، موجب مي شد 
كه ريش و مو رنگ را بهتر بپذيرند و اين امر در جذب و 

دوام آن موثر بود.
كاركرد حنا، چنان كه پيشتر اشاره شد، تنها در جنبه زيبايي 
خالصه نمي شد؛ بلكه به اعتقاد رايج آن عهد، تقويت كننده موها 
و موجب پرپشت شدن و رشد سريع موها نيز بود. استفاده از 
حنا، تنها به ريش مردان و موي زنان و مردان محدود نمي شد؛ 
بلكه به انگشتان دست و پا و كف دست و پا نيز حنا مي بستند. 
اين شيوه زيباسازي با حنا، در عروسي ها و آرايش نوعروسان 
كاربرد داشت و دوستان و نزديكان عروس پيش از ازدواج 
در حمام با حنا موها و دست و پاي او را آرايش مي كردن د. 
البته زنان در حمام براي آرايش تنها به حنا اكتفا نمي كردند. 
آنها بسته به طبقه اجتماعي خود، از ساير وسايل آرايشي نيز 
بهره مي بردند. طبق گزارش هاي مربوط به حمام اختصاصي 
زنان درباري دوره ناصری، »هر قسم اسباب آرايش« در طاقچه 
حمام موجود و كار آرايش »بسيار دقيق و طوالنی« بود و شامل 
مواردي چون رنگ ناخن هاي دست و پا با حنا، سرمه و وسمه 
كشيدن و بافتن گيسوان مي شد. به خاطر چنين كاركردي بود 
كه زنان براي رفتن به حمام، زينت آالت ضروري را نيز با خود 
همراه مي بردند. همچنين در حمام زنان خاندان سلطنتي دوره 

ناصري، وسايل آرايشي متنوعي چون شيشه هاي عطر، چند 
آينه، جعبه هاي توالت پر از سرخاب و سفيداب و... آن هم »از 

همه نوع و هر قدر كه دلتان بخواهد« موجود بود.
بسياري از كارهاي آرايشي و پيرايشي كه به آنه ا اشاره شد 
در حمام هاي عمومي يا توسط خود افراد و يا توسط دالك ها و 

در حمام هاي خصوصي، توسط كلفت ها انجام مي شد. 
در نهايت اينكه زيباسازي صورت، پوست، مو و بدن كه 
امروزه به يك صنعت پردرآمد و گسترده تبديل شده، در آن دوره، 
تنها در حمام ها با ابزارهاي ساده اي مثل حنا صورت ميگرفت و 
بخشي از آداب و فرهنگ استحمام به شمار مي رفت. در واقع، 
حمام قجري به تنهايي ايفاگر نقشي بود كه در حال حاضر 
انواع آرايشگاه ها و سالن ها و كلينيك هاي زيبايي برعهده دارند.

بعد اجتماعي فرهنگ استحمام:
حمام هاي دوره قاجار در كنار مكان هايي مانند مساجد، 
بازارها و قهوه خانه ها جزء فضاهاي عمومي به شمار مي آمدند؛ 
در چنين فضاهايي امكان معاشرت مردم با يكديگر فراهم بود. 
حمام فرصتي براي ديدار با دوستان و خبرگيري از آنها بود. 
يكي از بهانه هايي كه زنان مي توانستند براي خروج از خانه 
بيابند، حمام بود. آنها بسياري از اوقات با هم به صورت دسته 
جمعي، براي رفتن به حمام قرار مي گذاشتند. در واقع زنان آن 
عهد، به بهانه هايي چون حمام، ديد و بازديد دوستان و آشنايان، 
شركت در عروسي و تولد، زيارت امامزاده ها و... مي توانستند از 
خانه خارج شوند. زنان حتي فراتر از گفت وگوهاي متعارف، 

شرح اختالفات با همسرانشان را نيز به حمام ميبردند و در اين 
زمان، حمام به صورت دادگاهي زنانه درمي آمد كه رياست آن، 
و وظيفه حل اختالفات، برعهده گيس سفيدان بود. حمام هاي 
عمومي در شكل گيري پيوند ميان خانواده ها نيز نقشي موثر 
داشتند. به خصوص، آنجا فرصت مناسبي بود تا با دختران دم 
بخت بيشتر آشنا شوند و آنها را با دقت بيشتري زير نظر بگيرند. 
به جز چنين مواردي، حمام ها براي بازرگان ها مكاني براي 
آشنايي با هم صنف ها و خبرگيريشان از يكديگر و مذاكره درباره 
معامالت شان بود. خبرگيري افراد در حمام ها البته تنها محدود 
به مسائل روزمره نمي شد و گاهي مطالب مهم و حتي سرنوشت 
ساز كشور نيز ميان مردم به بحث گذاشته مي شد. چنانكه به 
گفته يكي از ناظران خارجي، هنگام جنگ هاي ايران و روسيه، 

چند روزي در بازار و حمام هاي عمومي ايران صحبت از جهاد 
عليه روس ها در ميان بود. به اين ترتيب، حمام ها فرصتي براي 
كسب آگاهي از اخبار روز و همين طور اطالع رساني بود؛ 
به عبارتي، هم امكان خبرگيري و هم خبرپراكني در حمام ها 
وجود داشت. به دليل همين بعد اجتماعي استحمام بود كه 
در دوره قاجار، عده اي از سوي نظميه يا مقام هاي سياسي به 
طور ناشناس و محرمانه در حمام ها و ديگر فضاهاي عمومي 
استراق سمع مي كردند و شنيده هايشان را تحت عناويني مثل 
گفت وگو در حمام به باالدستي هاي خود گزارش مي دادند. 
چنين اهتمامي از سوي حكومت، تائيدي بر كاركرد اجتماعي 
حمام ها و البته آگاهي حكومت از چنين كاركرد مهمي است.

حتي در معماري حمام ها نيز فضايي در بخش سربي نه 
در نظر گرفته مي شد كه پاسخگوي نياز مراجعان به معاشرت 
و روابط اجتماعي پس از استحمام بود. در اين مكان، بسته به 
تمكن مالي افراد و نوع حمام، لوازم مختلفي براي استراحت 
و پذيرايي و آرايش وجود داشت. استحمام كنندگان نيز وسايل 
الزم براي يك دورهم نشيني پس از استحمام را با خود همراه 
مي بردند. از رسوم پس از حمام، به موارد مختلفي چون قليان 
كشيدن، نوشيدن چاي، قهوه و شربت، گوش دادن به ساز و 
آواز و حتي در برخي موارد، صرف ناهار و ميوه و شيريني و 

گاه عبادت كردن اشاره شده است. 
بعد اجتماعي استحمام در زمان قاجار از جوانب ديگري نيز 
قابل تامل است؛ به عنوان نمونه: در روابط اجتماعي ايرانيان در 
آن عصر، زماني كه ميزباني قصد داشت تا رسم ميهمان نوازي 
را به نحواحسن به جاي آورد، ميهمان خود را دعوت به حمام 
مي كرد. آماده كردن حمام و دعوت ميهمان به آن، نشانگر احترام 
ويژه ميزبان به ميهمان خود بود. در اين گونه موارد، معموال 
ميهمانان جواب نه به اين دعوت نمي دادند و با آغوش باز از آن 
استقبال مي كردند. در واقع، حمام بهانه اي براي ابراز صميميت 
و تحكيم روابط بود. به اين ترتيب حمام در كنش اجتماعي 
براي مرد و زن ايراني آن روزگار كه در كمتر فضاي عمومي 
ديگري مثل حمام ها مي توانستند آزادانه و با آرامش خاطر به 
معاشرت با هم بپردازند فرصت مناسبي براي دورهم نشيني، 
احوال پرسي و خبرگيري از يكديگر فراهم مي آورد و نقش 
يك پاتوق را در جامعه عصر قاجار ايفا مي كرد. در واقع در 
غياب وسايل ارتباط جمعي جديد، حمام ها با كاركردي شبيه 
به اين وسايل، هم امكان ارتباط گيري افراد با يكديگر را فراهم 

مي كردند و هم فضايي براي خبرپراكني به شمار مي آمدند.

حاشیه های استحمام در گذشته 

بعد زيبايي شناختي فرهنگ استحمام

سال سیزدهم  شماره 622  شنبه  27 خرداد 1396  32 صفحه  2500 تومان

وعده های رمضان

از غذای 
آسمان

مزایا و معایب

جراحی 
زیبایی با 

اندوسکوپ

توصیه های طبی

ورزش های 
فصل امتحان

غذا از نیازهای اولیه و الزمه حیات و زندگانی است 
و اگر به موقع، به مقدار کافی و با کیفیت الزم به انسان 
نرسد، سالمتش را به خطر می اندازد و حتی از هستی 
ساقطش می کند. به همین دلیل است که اطعام و غذا 
دادن در پیشگاه خداوند مهربان، از اهمیت و جایگاه 
واالیی برخوردار است. تا آنجا که امام صادق)ع( 
فرمود: »هرکه مسلمانی را غذا دهد تا سیر شود، از 

پاداش آخرت او جز پروردگار جهانیان، هیچ کس 
حتی فرشته مقرب و پیامبر ... صفحه های 15 و 31

پیشرفت هاي گسترده در علم پزشكي همزمان 
با افزایش پیچیدگي مطالبات مراجعان برای 

جراحي هاي زیبایي منشاء تغییرات بسیاري در این 
جراحي ها، به خصوص در شروع قرن بیستم بوده 
است. به این دلیل جراحي هاي زیبایي صورت به 

علت فهم دقیق تر علل پیري چهره... صفحه 27

دانش آموزان و دانشجویان با فرارسیدن فصل 
امتحانات، زمان کافی برای باشگاه رفتن ندارند و در 
این بازه زمانی مجبور می شوند تمرین های ورزشی 
خود را به طور موقت قطع کنند که این کار موجب 

کاهش عملكرد و افت وضعیت جسمانی شان 
می شود. طبق تحقیقات انجام شده، اگر به مدت 

2 هفته تمرین نكنید، تا 7 درصد از سطح آمادگی 
هوازی شما کاهش پیدا می کند و... صفحه 26

www.sa lamat . i r

گزارش »سالمت«
 از روند  رسیدگی به درمان
کودکی  که عکس هایش خبرساز شد

درباره 
عماد

چاپ
 دوم

صفحه  4

هزینه اشتراک هفته نامه »سالمت« )48 شماره در سال( 100,000   
تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کسر 10 درصد تخفیف(،  5714-4007-1211-6274 بانک اقتصاد نوین واریز مبلغ 90 هزار تومان در وجه نشریه »سالمت« به شماره کارت  
نمایید.

شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و  بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.کدپستی ده رقمی به تلفن 85 14 15 26 اعالم نمایید. اصل فیش  
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان خرداد 96 است.  

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

امور مشتركين: 85 14 15 26

چاپ بيست و یکم

بهترین هدیه سال
345 جلد تاکنون منتشر شده است بیش از 000
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول 

تاریخ طب در ایران

تلفن سفارش: 26107976 

بهترین هدیه سال
345 جلد تاکنون منتشر شده است بیش از 000
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول 

تاریخ طب در ایران

تلفن سفارش: 26107976 

بهترین هدیه سال
345 جلد تاکنون منتشر شده است بیش از 000
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول 

تاریخ طب در ایران

تلفن سفارش: 26107976 

صفحه 5

تروریست ها چگونه تروریست می شوند؟

روان شناسی 
تروریسم

این انتقال عجیب در بیشتر رسانه های جهان انعکاس پیدا می کند تا او به چهره ای محبوب تبدیل شوددر همان روز خونین حمالت تروریستی، عماد را در اوج حمله از پنجره  مجلس به بیرون می فرستند و عکس 

ت
الم

/ س
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بهن
 

 MPS بیماری
از تشخیص 
تا درمان

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 کسر 10 درصد تخفیف(، مبلغ 90 هزارتومان 
در وجه نشریه سالمت  به شماره کارت 6274121140075714  بانک اقتصاد نوین واریز نمایید.

 شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و کدپستی ده رقمی به تلفن
 26151485 اعالم نمایید. اصل فیش بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.

 اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان اردیبهشت 96 است.
 اشتراک شما ظرف مدت دو هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.

salamat.ir
امور مشترکین:26151485



فرزانه قندریز
در طول تاریخ، افراد زیادی رویای پرواز در آسمان را 
در سر داشتند. بیشتر این افراد هم مخترع بودند. از دادالوس 
که طبق افسانه یونانی، بال هایی از جنس پر ساخت و آن ها 
را با موم نرم کرد تا پسرش با آن تا خورشید پرواز کند 
تا برادران رایت، ارویل و ویلبر که در سال 1903 اولین 

ماشین پرنده موفق به نام پرنده اول را ساختند.
 لئوناردو داوینچی هنرمند ایتالیایی هم با به کارگیری 
نبوغ و حس ماجراجویی اش، حلقه ای از زنجیره پیشگامان 
جسور شد. او بعضی از طرح های خود در پرواز را بعد از 
مطالعه و بررسی ساختمان فیزیکی پرندگان و روش های 

آن ها در بلند شدن از زمین طراحی کرد.
اثر  با  را  او  که  رنسانس  عصر  نقاش  و  مخترع  این 
معروف لبخند مونالیزا می شناسیم، در سال 1۴۵۲ در یک 
روستای توسکانی زاده شد. او فرزند یک ثروتمند به نام 
پیرو فرانسیسو دی آنتونیو داوینچی بود. او ۵ سال اول 
زندگی خود را نزد مادرش گذراند سپس از سال 1۴۵۷ 
نزد خانواده پدرش، پدربزرگ و مادربزرگش و عمویش 
زندگی کرد. او تحصیالت ابتدایی را در مدرسه دهکده 
محل سکونتش گذراند اما با این حال در مدرسه چندان 
موفق نبود لئوناردو شور و هیجان زیادی نسبت به طبیعت 
نشان می داد و به صورت غیررسمی هندسه و ریاضیات را 
نیز آموخت. در جوانی او را به شاگردی به هنرکده ای در 
فلورانس فرستادند تا نزد آندرئا دل وروکیو )1۴۸۸-1۴3۵( 
که نقاش و پیکرتراش بود، آموزش ببیند. وروکیواز شهرت 
بسیاری برخوردار بود؛ به گونه ای که ساخت بنای یادبود 
بارتولومئو کولئونی، سردار نظامی شهر ونیز را به او سپردند. 
در آتلیه ای که قابلیت ساخت چنین شاهکارهایی را داشت، 
لئوناردوی جوان می توانست چیزهای زیادی بیاموزد. بدون 
شک او در آنجا با رموز فنی کارهای ریخته گری و کارهای 
فلزی آشنا شده و آموخته  است. شمار زیادی از نقاشان 
و پیکرتراشان خوب، از هنر آموزان کارگاه موفق وروکیو 
بودند، ولی لئوناردو بسیار بهتر از یک نوجوان بااستعداد 
و  پیکرتراشی  کار  در  هفده سالگی  در  که  به گونه ای  بود 
سایر امور مربوط به آن به استاد ماهری تبدیل شده و قادر 
بود ابزارهای پیچیده و ماشین های موردنیاز را پدید آورد. 
او هم چنین به پژوهش درباره گیاهان و جانوران مختلف 
پرداخت تا بتواند از آن ها در تابلوهایش استفاده کند؛ افزون 

بر آن، دانش گسترده ای درباره نورشناسی، ژرفا نمایی و 
استفاده از رنگ ها کسب کرد.

مقاالت داوینچی شامل تعداد بسیار زیادی از اختراعات 
عملی و قابل اجرا و غیرعملی شامل آالت موسیقی، پمپ های 
هیدرولیک، توپ های بخار، سپرهایی خاص و ... می شود. در 
آن زمان میالن با تهدید دائمی حمله مواجه بود و لئوناردو 
می دانست که دوک به ماشین های جنگی جدید نیاز دارد، اما 
پس از رسیدن به دربار لودوویک در اسفورزسکا، متوجه 
شد آن ها بیشتر به استعدادهای او در نقاشی آشنا هستند تا 
اینکه به توانایی های علمی یا تجارب فنی او عالقه داشته 
باشند. در سال 1۴۸3، دوک میالن فلودوویک ایل مورو 
به لئوناردو پیشنهاد داد تا برای او کار کند. روایت دیگری 
نامه ای به دوک میالن،  او در  هم موجود است که خود 
اظهار داشت قادر به تهیه و ساخت دستگاه هایی هم برای 
دفاع از شهر و هم برای محاصره است. در سال 1۵00، 
نیروهای نظامی لویی دوازدهم، به میالن حمله کردند و 
لودوویک ایل مورو شکست خورد. لئوناردو هنگام فرار به 
ونیز، شاگردی پیدا کرد که با کمک او توانست یک سنگر 
متحرک را طراحی کند. او حتی طرحی برای منحرف کردن 
مسیر رودخانه آمو داشت. پروژه ای که نیکولو ماکیاولی نیز 

بر روی آن کار کرد.
این دلیل  به  نبود،  با زبان التین چندان آشنا  لئوناردو 
او را مرد بی کالم می نامیدند. او نتوانسته بود در دوره های 
دانشگاهی شرکت کند و خودش مطالب را یاد می گرفت. 
جالب است بدانید داوینچی به بدخوانی مبتال بود، یعنی 
در نوشتن، خواندن و هجی کردن کلمات مشکل داشت اما 
عالوه بر نقاشی در ریاضی، معماری، موسیقی، کالبدشناسی، 

مهندسی، تندیس گری و هندسه شخصی برجسته بود.
پیرامون  مطالعه  شامل  داوینچی  علمی  پژوهش های 
زمین شناسی، آناتومی بدن انسان، اسکلت ارگان های داخلی و 
رگ ها، آناتومی بدن حیوان ها ازجمله اسب  و سگ، شناخت 
حاالت چهره انسان، چگونگی پرواز پرندگان، پدیده های 
آب وهوایی، چگونگی جاری شدن آب، مطالعه بر روی 
گیاهان و ساختارهای آنان، نور و سایه، آیینه و عدسی ها، 

فن پرسپکتیو، هندسه و اجسام جامد است.
در تعداد زیادی از دست نوشته های داوینچی طرح ها و 
نقشه های اختراعات او موجود هستند. برخی از ابداعات 

او به شرح زیر است:

و  کارناوال ها  به  مربوط  لباس های  از  برخی  طراحی 
فستیوال ها و برخی از لباس های زرهی.

همچنین طراحی ماشین آالت جنگی مانند یک تانک 
زره پوش، یک تیرانداز غول پیکر و دستگاه خوف انگیزی که 
با حرکت خود پاهای سربازان را قطع می کند. البته هیچ یک 

از وسائل باال در زمان لئوناردو ساخته نشد.
سدها و کانال های آب: یک پل چوبی که قابلیت حمل 
داشت و می توانست آن را از هم باز و دوباره سرهم کرد.
وسایلی که باقابلیت پرواز به وسیله بال  مانند هلیکوپتر، 
چتر نجات و گالیدر. او برای طرح های خود به وسیله خط 
معکوس یادداشت هایی را نوشته است که فقط آن ها را در 
آینه می توان خواند.  داوینچی گیاه خوار بود. او این رژیم 
پیش  نبود،  معمول  اصال  که  زمانی  در  را  غذایی خاص 
رژیم  و  زندگی  درباره   ۲010 سال  در  پژوهشی   گرفت. 
غیرمعمول او نشان داد احتماال به خاطر سکته قلبی که 
پشت سر گذاشته، گیاه خوار شده بود. طرح ها و ایده های 
علمی لئوناردو داوینچی، سال ها بعد رنگ واقعیت به خود 
گرفتند، به طور مثال چتر نجات ابداعی داوینچی در قرن 
خاطر  به  او  جهانی  شهرت  بیشتر  و  شد  ساخته  بیستم 

نقاشی های شام آخر و مونالیزا است.
دوران کهن سالی و مرگ:

او که در سال 1۵0۲ به استخدام سزار بورگیا، ثروتمندترین 
و قدرتمندترین شخص روم درآمد تا نقشه های نظامی و 
ماشین های جنگی طراحی کند و بسازد، بعد از کشته شدن 
سزار در سال 1۵0۷، بار دیگر به سراغ هنر رفت و آثاری 
خلق کرد که جزء معروف ترین آثار او هستند. مانند مونالیزا 
)لبخند ژوکند( و بسیاری از تعابیر مربوط به افسانه لدا، 

معشوقه زئوس یونانی که سرانجام به قویی تبدیل شد.
داوینچی اواخر عمر خود را در شهر واتیکان در ایتالیا 
سپری نمود، مکانی که رافائل و میکل آنژ در آنجا فعالیت 
داشتند. در دسامبر 1۵1۵ لئوناردو به نزد فرانسیس اول و 
پاپ لیئو ایکس فراخوانده و به او سفارش جدیدی برای 
ساخت یک شیر مکانیکی داده شد، شیری که می توانست 
به طرف جلو گام بردارد و قفسه سینه اش را بازکرده، خوشه ای 
از گل های سوسن را نمایان سازد. او در خانه ای ییالقی در 
کلوس لوس در نزدیکی اقامتگاه سلطنتی جای گرفت و 
سه سال پایانی عمر خویش را به همراه ملزی شاگردش در 
آنجا گذرانید و حقوقی معدل هزار 10000 اسکودی )واحد 

پول آن زمان در ایتالیا( دریافت می کرد. داوینچی در روز 
دوم ماه مه سال 1۵19 درحالی که تبدیل به یکی از دوستان 

صمیمی فرانسیس شده بود در کلوس لوس درگذشت.
این گونه روایت شده است که پادشاه سر داوینچی را 
در هنگام مرگ در آغوش گرفت. هرچند که این داستان 
عاشقانه و رمانتیک که بسیار باب طبع فرانسویان و بسیاری 
از هنرمندان است بیشتر به افسانه شبیه است تا واقعیت و 
نقل شده است که داوینچی به هنگام مرگ تقاضای حضور 

یک کشیش برای اعتراف به گناهان می کند. بر طبق خواسته  
او شصت فقیر تابوت او را حمل می کنند و در کلیسای 

سنت هابرت تدفین می شود.
منابع:

کتاب: فرهنگ نامه مشاهیر طول تاریخ، تألیف: استفانو 
سیبال، مترجم: هانیه آقاعلی طاری

خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری آریا

 نگاهی به زندگی لئوناردو داوینچی

وحدتی میان هنر و علم
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94 سال پیش )سال1302( در خانواده ای با پیشینه 300 
ساله، در خیابان عین الدوله سابق به دنیا آمدم و بعدها آمدیم 
باغ فردوس تجریش. مادری بسیار زیبا و خوش صدا و 
پدری بسیار متدین، خوش سیما و جدی داشتم. اجدادم 
و خاندان  ناصرالدین شاه می رسند  به  مادری  از طرف 
پدری ام تا جایی که می دانم، در کارهای دیوانی بوده اند. 
از این تبار، من اولین کسی بودم که پزشک شدم و سراغ 

کارهای دیوانی نرفتم.

سپید:چند خواهر و برادر بودید؟
7 خواهر و 3  برادر و من تغاری بودم. ما در خانه ای بزرگ 
در خیابان عین الدوله که اندرونی و بیرونی بزرگ و باصفایی 
داشت، زندگی می کردیم. تمام دوران مدرسه ام در همین 
خانه باصفا گذشت اما بزرگتر که شدم آمدیم باغ فردوس.
زندگی شما به عنوان یکی از منسوبان دربار قطعا شرایط 

خاصی داشته. 
ما هیچ وقت خودمان را وابسته این عنوان ها نکردیم. در 
خانواده ما که دیوانی بودند، این حرف ها وجود نداشت. 

سپید:کدام مدرسه می رفتید؟
کالج امریکایی ها می رفتم که بعد ها نامش را تغییر دادند و 
شد »البرز« کنونی که شما می شناسید. دیپلمم را در رشته 
طبیعی گرفتم و بالفاصله وارد دانشکده پزشکی دانشگاه 

تهران شدم.

سپید:ورودی چه سالی هستید؟
ورودی 1323 بودم.

سپید:با عالقه درس می خواندید یا طبق نظر خانواده؟
من درس خواندن را بیشتر از هر کار دیگری دوست داشتم.
یادم است وقتی دیپلمم را گرفتم، خبر به بیرونی و به 
پدرم رسید. ما در اندرونی خانه بودیم و پدرم کارهایش 
را قسمت بیرونی خانه انجام می داد. گفتند پدرم می خواهد 
من را ببیند. پدر با همان قلیان همیشگی و کنار حوض 
بزرگی که داشتیم، نشسته بود و دستیارش موسی خان 
پشت ایشان بودند. ما که جرات نشستن در مقابل پدر 
نداشتیم بنابراین وقتی رسیدم، مقابلش ایستادم. همانطور 
که قلیان می کشید، گفت: داوود، شنیدم دیپلمه شدی! گفتم 
بله. پدر گفت: خب حاال می خواهی چی کار کنی؟ گفتم: 
پدرجان! می خواهم دکتری بخوانم. خیلی تعجب کرد و 

گفت می خواهی دکتر شوی؟

سپید:دلیل تعجب پدرتان چه بود؟
 علتش این بود که تا آن موقع در تیره کاظمی ها دکتر وجود 
نداشت و نسل به نسل همه کارهای دیوانی می کردند. اولین 

کسی که وارد رشته پزشکی شد، من بودم.

سپید:شما چرا به پزشکی عالقه داشتید؟
دلیلش را نمی دانم ولی از وقتی که به یاد دارم، عاشق 
طبیعت بودم. آن زمان ها کالج امریکایی ها هم که می رفتم، 
فقط دو رشته داشت؛ یکی از این رشته ها طبیعی بود که 
زمان  همان  از  من  ولی  می شد    ... و  کشاورزی  شامل 

می خواستم پزشک شوم.

سپید:ماجرای اجازه پدر چه شد؟
وقتی گفتم می خواهم پزشک شوم، پدر چند لحظه سکوت 
کرد. چند پک به قلیان زد و گفت: خب، باالخره یک خانواده 
بزرگ احتیاج به طبیب هم دارد. باالخره اجازه صادر شد.

سپید: و اگر پدر اجازه نمی داد؟
من اراده کرده بودم که پزشک شوم و هیچ چیز دیگری 
نمی خواندم و هیچ کار دیگری نمی کردم غیر از پزشکی. 
اگر موافقت هم نمی کردند، باالخره به طریقی اجازه اش 

را می گرفتم چون یاد گرفته بودم که زود جا نزنم و برای 
چیزی که می خواهم، بجنگم.

سپید: و همان سال کنکور پزشکی شرکت کردید؟
بله. آن زمان دانشگاه تهران برای رشته پزشکی فقط 80 
دانشجو گرفت و راستش را بخواهید، اول نشدم و نفر 

دهم شدم.

سپید:مثل بقیه در کنکور شرکت کردید یا ویژگی های 
خانوادگی کمکتان کرد؟

من هم مثل بقیه کنکور شرکت کردم. آن زمان برای رشته 
پزشکی بعد از کنکور یک مصاحبه حضوری هم بود و چند 
نفر از استادان بعد از مصاحبه دانشجو را انتخاب می کردند. 
یکی از سوال هایی که می پرسیدند، درباره وضعیت مالی 
خانواده ها بود. می گفتند ما دانشجوها را محک می زنیم تا 
به انگیزه پولدار شدن و صرفا نگاه مادی وارد این رشته 
نشوند، اگر از خانواده های نسبتا متمکن باشند، فقط به 
انگیزه پولدار شدن وارد این رشته نمی شوند. من هم خانواده 
متمکنی داشتم ولی ثروتمند نبودیم، با این اوصاف سال 
1323 وارد دانشکده پزشکی شدم .سال 1329 درسم تمام 

شد و شهریور همان سال رفتم امریکا.

سپید:حاال چرا امریکا؟
دانشگاه خیلی  را در یک  بود و من  آنجا  برادرم  چون 
مشهور ثبت نام کرده بود. وقتی رفتم، گفتند درست است 
فارغ التحصیل دانشگاه تهران هستید ولی سیستم آموزشی 
ما فرق کرده و باید از اول شروع کنید. بعد از کلی صحبت، 
موافقت کردند یک دوره فشرده هزار ساعته را بگذرانم 
و بعد که این دوره را تمام کردم، مدرکم را قبول کردند 

و وارد دانشگاه شدم. 4 سال جراحی عمومی خواندم.

سپید:چرا جراحی را انتخاب کردید؟
چون احساس می کردم قدرت دستم زیاد است. همیشه 
دوست داشتم وارد کارهای بکر و جدید شوم و به نوعی 
دوست داشتم خاص باشم. هنوز هم معتقدم آدم باید نهایت 
تالشش را بکند تا در هر حرفه و رشته ای که هست، بهترین 
آن باشد.  آن زمان که من دوره جراحی عمومی را تمام 
کردم، گرایش جراحی قلب حتی در خود امریکا بسیار نو 
و در حال کشف دنیای عجیبی بود. شاید همین نو بودن من 
را به شدت جذب کرد که این رشته را انتخاب کنم. اینقدر 
این رشته تازه و نوپا بود که من دوازدهمین فارغ التحصیل 

جراحی قلب در کل امریکا بودم. بعد از اینکه درسم تمام 
شد، به من اجازه طبابت دادند. در تمام طول زندگی ام 
هیچ وقت هدفم را رها نکردم. اینکه خسته شوم یا هدف 
دیگری را انتخاب کنم، اصال در زندگی من وجود نداشت. 
وقتی تصمیم گرفتم پزشک شوم، باید بیشترین تالشم را 
می کردم و اصال به خودم این حق را نمی دادم که خسته شوم.
وقتی با عالقه وارد یک کار شوی دیگر رهایش نمی کنی.

 سپید: با توجه به شرایط خانواده  تان، چرا وارد کارهای 
دیوانی نشدید و این همه سختی درس خواندن را قبول 

کردید؟
برادر بزرگم باقر کاظمی، وزیر امورخارجه دکتر مصدق 
بود ولی من هیچ وقت کارهای دیوانی و اجرایی را دوست 
نداشتم و ترجیح می دادم به سختی درس بخوانم. هر کار و 
حرفه ای را که انتخاب می کنیم، باید دوستش داشته باشیم 
و نهایت تالشمان را کنیم که بهترینش باشیم. من شاید 
احتیاجی به این همه تالش نداشتم و می توانستم حرفه های 
کم زحمتی را انتخاب کنم ولی خودم می خواستم که پزشک 
شوم و باید برای بهترین شدن تالش می کردم. به نظر من 

هر کسی بباید عاشق حرفه اش باشد.

سپید:چه سالی برگشتید ایران؟

استادم،  به کمک  بود. همان سال  فکر کنم سال 1336 
پرفسور تیلیبی، کتاب کوچکی نوشتیم که تقریبا قدم های 
اول جراحی قلب بود. اولین جراحی را سال 1337 انجام 
دادم. آن زمان ها اجازه نمی دادند که به قلب دست بخورد 

و خوب یادم است که چه مشکالتی داشتم.

سپید:چرا برگشتید؟
چون من یک ایرانی بودم. زمانی که می خواستم برگردم، 
یکی از استادان دانشکده فوت کرد و به من پیشنهاد دادند 
جای ایشان باشم، 6 ماه کار کردم ولی تصمیم گرفته بودم 
که برگردم و برگشتم. من ایرانی و  بزرگ شده این کشور 
بودم. زمان انقالب خیلی از دوست های ما رفتند ولی حتی 
آن زمان هم ما ایران را ترک نکردیم و ماندیم. بچه هایم 
به روال آن سال ها در امریکا و اروپا درس می خواندند. 
یک سال بعد از برگشتنم از امریکا ازدواج کردم. همسرم 
از خانواده های اصیل شیرازی هستند که در شیراز شناخته 

شده اند.
سپید: اولین جراحی قلب را کدام بیمارستان انجام دادید؟
 برای من مهم نیست که منابع ما چه نوشتند و هیچ وقت 
هم درپی این عنوان ها و اسم ها نبودم. من خیلی کم ادعا 
می کنم. کار خودم را بی سروصدا انجام می دادم، حاال اینکه 
اولین جراحی قلب در ایران به نام چه کسی ثبت شده، چه 

اهمیتی دارد؟ مهم این است که ما کار را شروع کردیم که 
امروز به آن افتخار می کنیم. اولین عملی که توانستم در 
ایران انجام دهم، تنگی میترال بود و تمام این ها مدارکش 
موجود است. مجله خواندنی ها نوشت: »جوانکی غوره 

نشده مویز شده است و ادعای عمل قلب دارد.«
آن زمان یک شرکت انگلیسی که پیمانکار جاده جنوب 
به شمال بود، بیمارستانی داشتند به نام »شیبانی« حوالی 
پل چوبی. مدیرش آن زمان خانم دکترشیبانی بود که فارغ 
التحصیل آکسفورد بودند. من رفتم آنجا و مدارکم را به 
خانم شیبانی دادم و پذیرفتند اولین جراحی را در همین 

بیمارستان انجام دهم.

سپید:60 سال پیش با چه امکاناتی جراحی قلب انجام 
می دادید؟

با حداقل ها کار را شروع کردیم، ولی چون به کار خودم 
اعتماد داشتم، با همان امکانات محدود جراحی موفق بود.

سپید:این اعتماد را از کجا آورده بودید؟ نمی ترسیدید از 
اینکه برای اولین بار این کار را انجام می دهید؟

من در امریکا جراحی کرده بودم و این جراحی و سیستم 
قلب را می شناختم. چرا باید می ترسیدم؟ وقتی یک سرلشکر 
را به جبهه می فرستید، ممکن است جنگ را برای اولین 
ببیند ولی چون درسش را خوانده و دوره رزم را دیده 

با داوود کاظمی اولین جراح قلب در ایران

دستانی که 60 سال پیش جراحی قلب کرد

دیدگاه

 محمدحسین ماندگار یکی از مشهورترین شاگردان 
داوود کاظمی است که او را به عنوان پدر پیوند 
قلب ایران میشناسند. ماندگار معتقداست که نقش 
دکتر کاظمی در جراحی قلب ایران بی نظیر است و 
او بنیان گذار جراحی نوین قلب در ایران است   و 
می گوید هرچند در منابع مرجع کم تر نامی از ایشان 
است ولی این موضوع به نقص ما در تاریخ نگاری 
برمی گردد و چیزی از ارزش کار ایشان کم نمی کند. 
اینکه ایشان بعد از جنگ جهانی دوم با چه سختی ها 
و مشقاتی و با کشتی خودش را به امریکا می رساند و 
فکر می کنم اولین پزشک ایرانی هستن که به صورت 
آکادمیک جراحی قلب خواندند و با دست پر به 
ایران برگشتند و بی هیچ دریغی دانشش را در اختیار 

دانشجویانش قرارداد و من هم افتخار می کنم یکی 
از شاگردان ایشان بودم. 

دکتر کاظمی زمانی به عنوان جراح قلب برگشتند که 
تا قبل از ایشان ما اصاًل تخصصی به نام جراحی 
قلب نداشتیم و تمام کارها توسط جراحان عمومی 
انجام می شد. ماندگار افزود: توجه داشته باشید که  
ما از60 سال پیش حرف می زنیم که اصاًل امکانات 
و تجهیزات با امروز قابل مقایسه نیست. آن زمان 
دکتر کاظمی واقعًا با دست خالی و تک وتنها شروع 
با کلی مخالفت از طرف  کرد، در زمان خودش 
ولی  بود  مواجه  کارشکنی ها  و  عمومی  جراحان 
و  ماند  گمنامی  در  متأسفانه  و  کارکرد  و  ایستاد 
و  تاریخ نگاری  در  این قدر  ما  چرا  نمی دانم  من 

پزشکی کم کاری  در حوزه  نگاری هایمان  مستند 
و مشکل داریم. 

ماندگار در ادامه افزود: دکتر کاظمی در شرایطی کار 
را شروع کرد که حتی در بحث بیهوشی هم دانش 
اولیه و کمی وجود داشت حاال تا بماند تجهیزات 
موردنیاز جراحی قلب و مراقبت های قبل و بعد از 
عمل که واقعًا با دشواری و مشقت انجام می شد. 
دکتر کاظمی با همین امکانات توانست با کاهش 
درجه حرارت بدن عمل قلب انجام دهد که به نظر 
در زمان خودش شاهکار بوده است. او یک کمربند 
گچی هم اختراع کرده اند که به نام خودشان در دنیا 
.این کمربند در مواقعی که بیمار  ثبت شده است 
قلب  پرده دور  به اصطالح  به سل دچار می شود 

آهکی می شود و با کمک این کمربند می توانستند 
پیوند  اولین جراح  کنند.   تنظیم  را  قلب  ضربان 
قلب در ایران گفت: حتی زمانی که من جراحی 
قلب را شروع کردم ما دچار محدودیت های زیادی 
بودیم و جراحی قلب خیلی شایع متداول نبود در 
تهران دو یا سه مرکز جراحی قلب می کرد و در 
شهرستان ها هم تا جایی که من می دانم در اصفهان 
کمی جراحی دریچه می شد و در تبریز هم که با 
زحمت های دکتر دانشور یک مرکز قلب بود و ما 
مدیون لطف و همت و تالش کسانی مانند دکتر 
کاظمی هستیم که پایه های جراحی قلب را به قدری 
مستحکم چیدند که در کمتر از 40 سال ما به چنین 

پیشرفتی در جراحی قلب رسیده ایم.

حسین ماندگار

 دکتر کاظمی ،بنیان گذار جراحی نوین قلب در ایران هستند
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است، باید با اعتماد و تمام قدرت وارد جنگ شود. 
اینجا دیگر ترس معنی ای ندارد.

سپید:یادتان هست در اولین جراحی چه احساسی 
داشتید؟

بله، خوب هم یادم است. تمام مدت شاکر خدا بودم 
و در قلبم از خدا تشکر می کردم.

وقتی تعداد عمل ها به 20-25 رسید، اسم من مطرح 
شد. 2 سال بعد از برگشت به ایران تقاضای تدریس 

در دانشگاه تهران دادم ولی قبول نکردند.

سپید:چرا؟
دلیلش را نمی دانم اما باالخره من را به عنوان جراح 
عمومی، در پایین ترین سطح رده بندی آن زمان دانشگاه 
قبول کردند؛ یعنی مربی درمانگاه ها. آن هم با امتحان 
و مصاحبه و جالب اینکه سوال ها هیچ کدام به قلب 

مربوط نبود. 
ولی من شروع کردم به کار و بعد یک سال رئیس 
درمانگاه شدم.  بعد از چند سال وارد بخش جراحی 
و بعد رئیس بخش شدم. آن زمان بود که اصال بحث 

جراحی قلب در ایران مطرح شد.

سپید:در طی این دوران هیچ نشد که احساس 
خستگی کنید و پشیمان شوید که چرا برگشتید؟

هیچ وقت، چون من هدف داشتم و می دانستم که 
اگر بخواهم مرد بزرگ و موفقی شوم، باید پای هدفم 
بایستم. خسته که می شدم، خیلی هم زیاد خسته می شدم 
اما هیچ وقت هدفم را در نیمه راه تغییر ندادم. بعد از 
26 سال خدمت دانشگاهی، استاد تمام وقت رتبه 7 
دانشگاه تهران و بنیانگذار بخش جراحی توراکس در 
بیمارستان هزار تختخوابی بودم. در این سال ها بیش 
از هزار جراح عمومی تربیت کردم و تعداد زیادی 
جراح قلب که به آنها افتخار می کنم. دکتر اعتماد در 
بخش توراکس بود، دکتر ماندگار بود؛ ابراهیمی و 

نقدی و خیلی های دیگر.
سپید:اولین جراحی قلب هم همین دوران و با 

همین امکانات بود؟
خب طبیعتا 60 سال پیش اینقدر تجهیزات وجود 
نداشت. یادم است که برای امتحان هیپتومتری و 
پایین آوردن درجه حرارت وسیله ای نداشتیم و من 
و دانشجوهایم جراحی ها را روی حیوانات و در 
وان حمام خانه ما انجام می دادیم. هفته ای یک بار 
با همکاران به خانه می آمدیم و با بچه ها جراحی را 
روی قلب حیوانات امتحان می کردیم. باید با وان یخ 

درجه حرارت بدن را از 37 درجه به 25 می رساندیم. 
آن سال ها تازه ازدواج کرده بودم اما همسرم اعتراضی 
نمی کرد. تا اینکه کنفرانسی در لندن بود که با هم رفتیم. 
آنجا مطرح شد که در دانمارک پتویی ساخته اند که به 
وسیله آن درجه حرارت بدن را پایین می آوردند. ما 
رفتیم تا دانمارک. این پتو را برای هیپوترمی خریدم 
و به ایران آوردم و گذاشتم در دانشکده پزشکی 
بماند.  بعد از آن دیگر دانشجوها از وان یخ استفاده 
نمی کردند. فکر کنم سال 1340 بود که برای اولین 
بار در ایران 5 تا جراحی هیپتوترمی را انجام دادیم.

سپید:چه کسی بیشتر کمکتان می کرد؟
خانم دکتر بهدخت سمیعیان، متخصص بیهوشی که 
از امریکا به ایران آمده بود و اولین زن متخصص 
بیهوشی در ایران بود، خیلی به من کمک می کرد. 

در همان سال ها بود که
 کاشف کمربند گچی قلب در ایران بودم. قلب 4 
دریچه دارد؛ این گچ دور قلب را می گیرد. خبر این 
نوآوری در مجله های قلب دنیا هم چاپ شد. البته 
به دلیل امکانات کمی که داشتیم، خیلی به مشکل 
برمی خوردیم ولی این کمربند گچی با موفقیت تست 
شد و توانستیم ضربان قلب را به حالت عادی برگردانیم 

و بیمار با سالمت از بیمارستان مرخص شد.
یک مورد دیگر که خیلی به یادم مانده و باعث افتخار 
من است، در رابطه با آقای فریدون اعالست. همانطور 
که می دانید در بیماری هموفیلی خون بند نمی آید و ما 
فاکتورهای الزم برای انعقاد خون را نداشتیم. اگر بیمار 
هموفیلی دچار خونریزی می شد، ما به مشکل جدی 
برمی خوردیم تا اینکه پرفسور اعال، پسر نخست وزیر 
وقت که در دانشگاه بیرمنگام تدریس می کرد و هم 
زمان با من به ایران برگشت، بانک خون ایران را به 
وجود آورد. او فاکتور 17 را به ما رساند و توانستیم 
آن را روی 4 بیمار هموفیلی امتحان کنیم و به نتیجه 
هم رسیدیم. کمربند گچی قلب و جراحی قلب برای 
بیماران هموفیلی و جراحی تنگی دریچه ها از سمت 
راست بدن جزو اولین هایی بود که من برای اولین 

بار در ایران انجام دادم.

سپید:تا چه سالی دانشگاه تهران بودید؟
در عرض 26 سالی که در دانشگاه تهران بودم، بیش از 
هزار مورد جراحی قلب انجام دادم و بعد که انقالب 
شد، مسیر زندگی منم هم تغییراتی کرد؛ منفصل از 
خدمات دولتی، بدون حقوق بازنشستگی و بیمه تا 
امروز، ولی افتخار می کنم که در همان سال ها دانشجویان 
و جراح های خوبی تربیت کردم. به شیراز، اصفهان 

و مشهد و تبریز می رفتم و جراحی قلب می کردم.

سپید:چه زمانی وارد بخش خصوصی شدید؟
اگر به اختیار و به انتخاب خودم بود، دوست داشتم 
تا آخر دانشگاه بمانم ولی بعد از مشکالتی که برایم 
پیش آمد، به اجبار رفتم بخش خصوصی. بیمارستان 

آبان و تهران و مدتی هم جم بودم.
سپید:کدام شاگردتان را خیلی به یاد دارید؟

را  من  آنها  شاید  دارم.  به خاطر  را  آنها  از  خیلی 
فراموش کرده باشند ولی من همیشه به داشتنشان 
افتخار می کنم. یادم هست زمانی که رییس دانشگاه 
جندی شاپور اهواز بودم، پرفسور بارنارد به ایران 
آمدند که آن زمان تازه 2 یا 3 پیوند قلب انجام داده 
بود. ایشان یک روزه آمد و برگشت و از آن موقع 
متمرکز شدم روی آقای دکتر ماندگار و می گفتم ایشان 
پرفسور بارنارد ما هستند و هنوز هم به ایشان افتخار 
می کنم. دکتر عبدی و خیلیهای دیگر هم هستند که 

به وجودشان افتخار می کنم.

 حمیده طاهری

داوود کاظمی  شاید اسم شناخته شده و مشهوری 
نباشد ولی بسیاری او را ازپایه گذاران جراحی 
نوین قلب در ایران می دانندو محمدحسین 
ماندگار یکی از مشهورترین دانشجویانش می 
گوید که او به حق بنیان گذار جراحی  قلب 

در ایران است. 
کاظمی اولین جراحی قلب را در سال 1337 و 
درست یک سال بعد از برگشتش از امریکا در 
بیمارستان شیبانی انجام می دهد ، او برای تثبیت 
جایگاه جراحی قلب به عنوان یک تخصص 
جداگانه با مقاومت ها و مخالفت های زیادی  
مواجهه می شود اما در نهایت با وجود کم بودن 
امکانات و تجهیزات راه خود را ادامه می دهد. 
داوود کاظمی با وجودی که از خانواده ای 
مشهورو منسوب به ناصرالدین شاه بود و با 
وجود تمام امکاناتی که برایش مهیا بود اما 
رنج سفر و درس خواندن را به جان خرید 
و سال ها مصصم و با اراده ایستاد و کارکرد 
و خودش را در هیچ مقطعی از زندگی پلیبند 
عنوان و مقام نکرد و حاال در 93 سالگی اش 
با افتخار از زندگی اش می گوید. او در سال 
های اخیربیشتر  به امورات خیریه ای که دارد 
مشغول است و زمینی چند هکتاری را در تفرش 

به دانشگاه آزاد بخشیده است. 
او 50 سال پیش کمربند گچی را ساخت که به 
نام خودش در کتاب های معتبر علمی جهان 
ثبت شده است.زمانی که فارغ التحصیل شد 
دوازدهمین جراح قلب در کل آمریکا بود کاظمی 
در عرض 26 سالی که در دانشگاه تهران تدریس 

کرد بیش از 1000 جراحی قلب انجام داد.

   الهام نقدی

خالصه گفت و گو

 در عرض 26 سالی که در دانشگاه تهران بودم، بیش از هزار مورد جراحی قلب انجام دادم و بعد که انقالب شد، مسیر زندگی منم هم تغییراتی کرد
  60 سال پیش اینقدر تجهیزات وجود نداشت. یادم است که برای امتحان هیپتومتری و پایین آوردن درجه حرارت وسیله ای نداشتیم و من و دانشجوهایم جراحی ها را روی حیوانات و در 

وان حمام خانه ما انجام می دادیم.
  برای من مهم نیست که منابع ما چه نوشتند و هیچ وقت هم درپی این عنوان ها و اسم ها نبودم. من خیلی کم ادعا می کنم. کار خودم را بی سروصدا انجام می دادم، حاال اینکه اولین جراحی 

قلب در ایران به نام چه کسی ثبت شده، چه اهمیتی دارد؟ مهم این است که ما کار را شروع کردیم که امروز به آن افتخار می کنیم.
  اولین جراحی را سال 1337 انجام دادم. آن زمان ها اجازه نمی دادند که به قلب دست بخورد و خوب یادم است که چه مشکالتی داشتم.

  برادر بزرگم باقر کاظمی، وزیر امورخارجه دکتر مصدق بود ولی من هیچ وقت کارهای دیوانی و اجرایی را دوست نداشتم و ترجیح می دادم به سختی درس بخوانم.
  وقتی گفتم می خواهم پزشک شوم، پدر چند لحظه سکوت کرد. چند پک به قلیان زد و گفت: خب، باالخره یک خانواده بزرگ احتیاج به طبیب هم دارد. باالخره اجازه صادر شد.

  علتش این بود که تا آن موقع در تیره کاظمی ها دکتر وجود نداشت و نسل به نسل همه کارهای دیوانی می کردند. اولین کسی که وارد رشته پزشکی شد، من بودم.
  با حداقل ها کار را شروع کردیم، ولی چون به کار خودم اعتماد داشتم، با همان امکانات محدود جراحی موفق بود.

 من در امریکا جراحی کرده بودم و این جراحی و سیستم قلب را می شناختم. چرا باید می ترسیدم؟ وقتی یک سرلشکر را به جبهه می فرستید، ممکن است جنگ را برای اولین ببیند ولی 
چون درسش را خوانده و دوره رزم را دیده است، باید با اعتماد و تمام قدرت وارد جنگ شود. اینجا دیگر ترس معنی ای ندارد.

   دستگاه شوک  الکتریکی قلب ساخته شده توسط دکتر کاظمی



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

3 پسر 17 ساله ای به علت درد، تورم و توده قسمت دیستال استخوان 
فمور مراجعه می کند. در آزمایش میکروسکوپی، توده از سلول های 
با هسته های بزرگ هیپرکروم و سلول های ژانت تومورال تشکیل یافته که تولید 
Osteoid کرده اند. میتوز فراوان است. یافته های فوق با کدام تشخیص زیر 

مطابقت دارند؟ )پرانترنی اسفند 95 – قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
 Osteochondroma )الف
 Chondrosarcoma )ب
 Osteoid osteoma )ج

 Osteosarcoma )د
 توضیح: 

استئوسارکوم: یک نئوپالسم مزانشیمی بدخیم است که استخوان تولید می کند. 
75  درصد مبتالیان کمتر از 20 سال سن دارند. ممکن است با بیماری پاژه، 
انفارکتوس استخوان و رادیوتراپی رابطه داشته باشد. شیوع در جنس مذکر بیشتر 
است. اکثراً متافیز استخوان های بلند اندام ها را مبتال می سازند. تومور در 60  درصد 
موارد در زانو، 15  درصد لگن، 10  درصد شانه، 5  درصد آرواره دیده می شود. 
مورفولوژی: 1- نمای ظاهری استئوسارکوم به صورت نمای شنی به رنگ 
خاکستری – سفید است که با خونریزی و دژنراسیون کیستیک همراه است. 
2- سلول های توموری از نظر اندازه و شکل متفاوت بوده و غالباً هسته های 
بزرگ و پررنگی دارند و سلول های Gaint با اشکال عجیب و در حال میتوز 
در آنها شایع است. 3- تولید استخوان مینرالیزه یا غیرمینرالیزه )استئوئید( برای 

تشخیص استئوسارکوم ضروری است )نکته سوال(. 
سیر بیماری: موتاسیون ژن Rb در 60 تا 70  درصد مبتال به استئوسارکوم منفرد 
مشاهده می شود و مبتالیان به رتینوبالستوم ارثی با افزایش خطر هزار برابری 

ابتال به استئوسارکوم روبرو هستند. 
مشخصات بالینی: استئوسارکوم در X-Ray به صورت ضایعات مخلوط 
لیتیک و بالستیک است. معموال تومور کورتکس را تخریب، پریوست را بلند 
و منجر به واکنش پریوستی می شود. مثلث کادمن در X-Ray کاراکتریستیک 
این تومور است. استئوسارکوم از طریق خون متاستاز می دهد و در20- 10  

درصد بیماران در هنگام تشخیص متاستاز به ریه وجود دارد. 
 پاسخ: د

1 در دختر 9 ساله ای با عالئم گرفتاری مخچه ارجاع شده است. 
نمونه تومور مخچه که به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال شده، 
خاکستری رنگ با قوام شکننده دارد. در بررسی میکروسکوپی، تومور 
از سلول های کوچک هیپرکروم تشکیل شده است. تشخیص کدام 

است؟ )پرانترنی اسفند 95 – قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( آستروسیتوم با درجه پایین 

ج( نورو بالستوم 
ج( مدولوبالستوم 

د( گلیوبالستوم 
 توضیح: مدولوبالستوم: غالباً در کودکان و فقط در مخچه ایجاد 
می شود. مدولوبالستوم بسیار بدخیم و پاسخ آن به رادیوتراپی بسیار 
عالی است. البته باید از رادیاسیون CNS در بیماران جوان خودداری 
کرد. مدولوبالستوم در کودکان در خط وسط مخچه و تومورهای جانبی 
بیشتر در بزرگساالن یافت می شود. محدوده تومور مشخص است و 

رنگ آن خاکستری و شکننده. 
مورفولوژی: مدولوبالستوم بسیار پرسلول و دارای صفحاتی از سلول های 
آناپالستیک )آبی کوچک( هستند. سلول های تومور، کوچک و دارای 
سیتوپالسم اندک و هسته های هیپرکروماتیک هستند و میتوز در آنها 

به فراوانی دیده می شود.
 نکته: تمایز کانونی نورونی به شکل Homer Wright یا 

روزت های نوروبالستیک دیده می شوند. 
پیش آگهی: بین موتاسیون های زمینه ای و پیش آگهی تومور رابطه ای وجود 
دارد به طوری تومورهای دارای موتاسیون در ژن MYC پیش آگهی 
بد و تومورهای با موتاسیون در ژن WNT پیش آگهی بهتری دارند. 

 پاسخ: ج  

6 در بررسی میکروسکوپی توده منفرد کبدی در یک خانم جوان 
که به طور اتفاقی کشف شده، ساختارهایی شبیه مجاری 
صفراوی که توسط باندهای کالژنی متراکم از هم جدا شده مشاهده 
می شود. محتمل ترین تشخیص کدام است؟ )پرانترنی اسفند 95 – قطب 

10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
 Hepatic Adenoma )الف

 Focal Nodular Hyperplasia )ب
 Von Meyenburg Complexes )ج

 Cavernous Hemangioma )د
 توضیح: 

Von Meyenburg Complexes: یک یافته خوش خیم بسیار 
شایع در کبد است که به نظر می رسد هامارتوم های مادرزادی مجرای 
صفراوی باشند. این ضایعات معموال منفرد یا به تعداد اندک هستند. 
Von Meyenburg Complexes از ساختمان هایی شبیه به مجاری 
صفراوی تشکیل یافته اند که توسط بستری ساده و کالژنیزه متراکم 

از یکدیگر جدا شده اند. 
 نکته: Von Meyenburg Complexes فاقد توان ایجاد 
بدخیمی است. ولی اگر متعدد باشند، می توانند حاکی از بیماری 
فیبروپلی کیستیک کبد باشند که می تواند به همراه اشکال ویژه ای از 

بیماری کلیه پلی کیستیک ایجاد شود. 
 پاسخ: ج  

5 کشاورز 75 ساله ای مبتال به پالک قرمز رنگ با سطح زبر در 
ناحیه پیشانی است. در بیوپسی ضایعه آتیپی سلول ها در الیه های 
تحتانی، هیپرپالزی سلول های الیه بازال و پاراکراتوز اپیدرم دیده 
می شود. در درم مختصری التهاب به همراه Solar Elastosis شدید 
وجود دارد. یافته های فوق به نفع کدام تشخیص زیر است؟ )پرانترنی 

اسفند 95 – قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
 Seborrheic Keratosis )الف

 Actinic Keratosis )ب
 Basal Cell Carcinoma )ج

 Squamous Cell Carcinoma )د
 توضیح: کراتوز آکتینیک 

تظاهرات بالینی: در افراد با پوست روشن، بسیار شایع است، چون 
در مناطقی که در معرض نور آفتاب هستند ایجاد می شود. شایع ترین 
مناطق صورت، بازو و پشت دست هستند. با افزایش سن و مواجهه 

با آفتاب، تعداد ضایعات بیشتر می شوند. 
مورفولوژی: 1- قطر ضایعات کمتر از cm  1، رنگ آنها زرد، قهوه ای و 
قرمز است و قوامی زبر دارند )مشابه کاغذ سمباده(. 2- در پایین ترین 
الیه اپیدرم، آتیپی دیده می شود. غالباً با هیپرپالزی سلول های بازال یا 
 )Solar elastosis( آتروفی همراه است. 3- خاکستری و ضخیم است

4- الگوی پاراکراتوز در الیه شاخی 
 پاسخ: ب 

7 کودکی با اسهال و استئاتوره و اختالل در رشد مراجعه کرده 
است. در بیوپسی جدار روده کوچک این کودک با رنگ آمیزی 
Oil-red-O واکوئل های چربی در سلول های اپی تلیال مشاهده می شود. 
محتمل ترین تشخیص کدام است؟ )پرانترنی اسفند 95 – قطب 10 

کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( کمبود الکتاز 

ب( آبتالیپوپروتئینمیا 
ج( کمبود دی ساکاریداز 

د( سلیاک 
 توضیح: 

دوران  در  که  است  مغلوب  اتوزوم  بیماری  یک  آبتالیپوپروتئینمی: 
شیرخوارگی تظاهر می یابد. عالئم بالینی آن اسهال، استئاتوره و وزن 
نگرفتن شیرخوار است. فقدان جذب اسیدهای چرب ضروری موجب 
کمبود ویتامین های محلول در چربی شده و از طرفی موجب ایجاد 

گلبول های قرمز آکانتوسیتی در الم خون محیطی می شود. 
فیزیوپاتولوژی: موتاسیون در پروتئین انتقال تری گلسیرید میکروزومی 
موجب می شود که آستروسیت ها نتوانند لیپوپروتئین ها و اسیدهای چرب 
آزاد را از خود خارج کنند. لذا مونوگلسیریدها و تری گلسیریدها در داخل 
سلول های اپی تلیومی تجمع یافته اند که با میکروسکوپ نوری قابل مشاهده 
بوده و به کمک رنگ آمیزی اختصاصی Oil-Red-O می توان آنها را 

به ویژه پس از خوردن غذاهای چرب مشاهده کرد. 
 پاسخ: ب

8 جهش ژنی BRAF  ،KRAS و ERBB2 بیشتر همراه کدام 
دسته از تومورهای زیر مشاهده می شود؟ )پرانترنی اسفند 95 

– قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( سروز تخمدانی با درجه باال 
ب( سروز تخمدانی با درجه پایین 
ج( موسینی تخمدان با درجه باال 

د( تراتوم کیستیک خوش خیم بالغ 
 توضیح: 

تومورهای سروزی تخمدان: تومورهای سروزی شایع ترین تومورهای 
اپی تلیالی تخمدان هستند. دو نوع کارسینوم سروزی وجود دارد: درجه 

 .)High grade( و درجه باال )Low grade( پایین
1- تومورهای درجه پایین با موتاسیون در ژن های KRAS ،BRAF یا 
ERBB2 همراه هستند. 2- تومورهای درجه باال در 96  درصد موارد، 

با موتاسیون در ژن TP53 همراه هستند. موتاسیون های موثر بر مسیر 
پیام رسانی Notch و فاکتورهای FOXM1 نیز در گروه اندکی از این 

تومورها یافت شده اند. 
 پاسخ: ب

9 تشخیص بیماری آرتریت الیم معموالً بر چه اساسی استوار 
است؟ )پرانترنی اسفند 95 – قطب 10 کشوری )دانشگاه 

تهران(( 
الف( تابلوی بالینی و بررسی های سرولوژیک 

ب( نمونه برداری و بررسی بافت شناسی 
ج( انجام تصویربرداری های مختلف 

د( مشاهده مونوسدیم اورات در مایع مفصلی 
 توضیح: 

آرتریت الیم: آرتریت همراه با اریتم پوستی که به وسیله اسپیروکت 
نامیده می شود.  بورلیا بوروگدوفری ایجاد می شود، آرتریت الیم 
تشخیص آرتریت الیم بر اساس نمای بالینی بیمار، شرح حال عالئم 

و بررسی های سرولوژیک است. 
 پاسخ: الف

10 در نمای میکروسکوپی توده پستان خانم میانسال توموری دو 
فازی متشکل از سلول های استرومایی نئوپالستیک و غدد 
مفروش با سلول های پوششی و برجستگی های برگ مانندی دیده 
می شود. کدام تشخیص محتمل تر است؟ )پرانترنی اسفند 95 – قطب 

5 کشوری )دانشگاه شیراز(( الف( فیبروآدنوم 
ب( تومور فیلودس 

ج( تغییرات فیبروکیستیک 
د( کارسینوم مجرایی مهاجم 

 توضیح:
تومور فیلودس: تومور فیلودس مثل فیبروآدنوم از 2 قسمت تشکیل شده 
است: 1- سلول های نئوپالستیک داربستی، 2- غدد مفروش با اپی تلیوم. 
 توجه: قسمت داربستی این تومورها دارای سلول های بیشتری 
هستند و برجستگی های برگ شکل مفروش با اپی تلیوم را ایجاد می کنند 
)Phyllodes در یونانی به معنای »شبیه برگ« است(. شیوع این تومور 
کمتر از فیبروآدنوم است. این تومورها خوش خیم هستند. خطرناک ترین 
تغییرات حاکی از بدخیمی در این تومور عبارت است از: ایجاد سلوالریته 
داربستی فراوان و آناپالزی و میتوز شدید که با افزایش سریع اندازه و 

دست اندازی بدخیم به بافت پستانی مجاور همراه است. 
فیبروآدنوم: شایع ترین تومور خوش خیم پستان در زنان است. این تومور 
هم از 2 قسمت تشکیل شده: داربست فیبرواالستیک و غدد مفروش 
توسط اپی تلیوم. در فیبروآدنوم، داربست سلولی، واقعا نئوپالستیک است. 
 توجه: فیبروآدنوم در خانم های جوان رخ می دهد و حداکثر 

سن بروز آن دهه سوم زندگی است. 
 توجه: افزایش استروژن در ایجاد فیبروآدنوم دخالت دارد. 

یافته های بالینی: به صورت توده متحرک، منفرد و مشخص هستند 
که در حاملگی و انتهای سیکل قاعدگی بزرگ می شوند ولی بعد از 

یائسگی ممکن است پسرفت نمایند و کلسیفیه شوند. 
مورفولوژی: به شکل ندول های با قطر cm  10- 1 با قوام الستیکی و 
سفت مشاهده می شوند. در نمای gross به رنگ زرد مایل به سفید 
هستند که در قسمت هایی به رنگ صورتی مایل به زرد دیده می شوند. 
این مناطق صورتی نشان دهنده مناطق غددی است. در بافت شناسی، یک 
داربست فیبروبالستی سست که با اپی تلیوم و مجرا مفروش شده اند. 

 پاسخ: ب 

تومورهای  از  کدام یک  در  استخوانی  متاستازهای   11
زیر بیشتر باعث تحریک ساخته شدن استخوان توسط 
 5 قطب   –  95 اسفند  )پرانترنی  می شود؟  استئوبالست ها 

شیراز((  )دانشگاه  کشوری 
کلیه  کارسینوم  الف( 

ریه  کارسینوم  ب( 
پروستات  کارسینوم  ج( 

مالنوما  د( 
 توضیح: 

تومورهای  شایع ترین  استخوان:  متاستاتیک  تومورهای 
بدخیم استخوان هستند. 1- در کودکان شایع ترین تومورهای 
متاستازدهنده به استخوان عبارتند از: نوروبالستوم، ویلمز، 
 -2 رابدومیوسارکوم  و  یووئینگ  سارکوم  استئوسارکوم، 
مربوط  استخوانی  متاستازهای  درصد    75 بزرگساالن  در 
 -3 هستند.  ریه  و  کلیه  پستان،  پروستات،  کانسرهای  به 
متاستازهای استخوانی به ترتیب در مناطق زیر رخ می دهد 

)در نواحی دارای مغز استخوان قرمز(: 
الف( اسکلت محوری )ستون مهره ها، لگن، دنده، جمجمه و 
استرنوم( ب( ابتدای فمور و هومروس 4- نمای رادیولوژیک 
از  ترکیبی  یا  اسکلروتیک  لیتیک،  صورت  به  متاستازها 
لیتیک و اسکلروتیک است: الف( ضایعات لیتیک: به علت 
ایجاد   PTHrP و  اینترلوکین  پروستاگالندین ها،  ترشح 
می شود؛ مانند تومورهای کلیه، ریه و مالنوم ب( ضایعات 
ایجاد  تحریک  با  پروستات  آدنوکارسینوم  استئوبالستیک: 
استئوبالستیک  ضایعات  به  منجر  استئوبالستی  استخوان 
می شود. توجه: اکثر متاستازها یک واکنش Mixed لیتیک 

می کنند.  ایجاد  بالستیک  و 
 پاسخ: ج

2 مادر یک پسر بچه 2 ساله، متوجه بزرگی غیرقرینه اسکروتوم 
فرزند خود طی 6 ماه گذشته می شود. معاینه فیزیکی نشان دهنده 
یک توده 2/5 سانتی متری کاماًل حاشیه دار در بیضه چپ است که 
برداشته می شود. بررسی آسیب شناسی نشان دهنده صفحاتی از سلول ها 
و غدد نامشخص است که از سلول های مکعبی تشکیل می شود. بعضی 
از سلول ها، گلبول های هیالینی ائوزینوفیلیک دارند. همچنین کیست های 
کوچک و ساختمان های گلومرولوئید نیز دیده می شود. رنگ آمیزی 
ایمونوهیستوشیمیایی نشان دهنده وجود آلفافتوپروتئین در سیتوپالسم 
سلول های نئوپالستیک است. این تومور کدام است؟ )پرانترنی اسفند 
Choricarcinoma )95 – قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( الف

 Yolk sac tumor )ب
 Seminoma )ج

 Teratoma )د
 توضیح: تومورهای کیسه زرده )Yolk Sac Tumor(: شایع ترین 
تومور اولیه بیضه در کودکان کمتر از 3 سال بوده و پیش آگهی بسیار 

خوبی در این گروه سنی دارد. 
مورفولوژی: سلول های اپی تلیومی مکعبی کوتاه تا استوانه ای، حضور 
Schiller- ساختمان های شبیه به گلومرول های ابتدایی که اجسام
Duvall گفته می شود در این تومور یافت می شوند. این تومورها اغلب 
حاوی گلبول های هیالین ائوزینوفیلی هستند که در آنها α1-آنتی تریپسین 

و αFP را می توان نشان داد. 
 نکته: مارکر اصلی این تومور αFP است که در 90  درصد 

بیماران یافت می شود. 
 پاسخ: ب

4 در بررسی میکروسکوپی غده لنفاوی باالی ترقوه چپ آقای 
26 ساله که با تب، کاهش وزن و کم خونی مراجعه کرده، 
سلول هایی بزرگ دارای هسته منفرد و چند لوبی همراه با هستک های 
کوچک و متعدد و سیتوپالسم فراوان که در گوشه ای جمع شده و 
هسته را در یک فضای خالی )الکونا( قرار داده، مشاهده می شود. 
بافت لنفاوی درگیر توسط نوارهای کالژنی به ندول هایی تقسیم شده. 
محتمل ترین تشخیص کدام است؟ )پرانترنی اسفند 95 – قطب 10 

کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( لنفوم هوچکین با برتری لنفوسیت 

ب( لنفوم هوچکین اسکلروز ندوالر ج( لوسمی سلول مودار 
د( لنفوم منتشر سلول B بزرگ 

 توضیح: 
لنفوم هوچکین اسکلروز ندولر: شایع ترین نوع لنفوم هوچکین است. 
شیوع آن در زنان و مردان برابر است. بیشتر غدد لنفاوی گردنی تحتانی، 
سوپراکالویکولر و مدیاستن را مبتال می سازد. پیش آگهی آن بسیار 

خوب است. اکثراً جوانان و نوجوانان را مبتال می سازد. 
مورفولوژی: 1- وجود یک سلول رید- اشترنبرگ ویژه به نام سلول 
الکونار. این سلول بزرگ و یک هسته منفرد چند لوبی به همراه 
هستک های کوچک متعدد و یک سیتوپالسم رنگ پریده فراوان 
دارد. 2- در بیشتر موارد باندهای کالژنی مشاهده می شود که بافت 

لنفوئید را به ندول های گرد تقسیم می کنند. 
 پاسخ: ب

کـامران  احمـدی

روزانمه
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بسیاری ازرازهای بدن هنوز برای ما ناشناخته هستند 
و کشف یکی از منحصربه فردترین آنها، جامعه علمی 
را متعجب ساخته است: نقش کلیدی ریه هادر ساخت 
را  تاکنون ساخت سلول خونی  سلول های خون. 
منحصر به مغز استخوان می دانستیم ولی تحقیقات 
دانشگاه UCSF آمریکا روی موش ها نشان می دهد 
که بخش عمده سلول های پالکت خون در ریه ها 
ساخته می شوند و به عنوان منبع ذخیره سلول های 
بنیادی هنگامی که تولید آنها به هر دلیلی در مغز 

استخوان کاهش یابد، مورد استفاده قرار گیرد. 
بود  باور  این  بر  تاکنون  زیست شناسی  دانش 
که اکثر سلول های خونی، گلبول های قرمز حامل 
اکسیژن، سلول های سفید که بخشی ازسیستم ایمنی 
خون  انعقاد  مسئول  که  پالکت ها  و  هستند  بدن 
هستند، همگی در مغز استخوان و طی فرآیندی که 

خون سازی نامیده می شود، انجام می گیرد.
از  پالکت ها  که  )سلولی  مگاکاریوسیت  وجود 
آن ساخته می شود( پیش از این نیز در بافت ریه 
مشخص شده بود ولی اعتقاد بر این بود که فعالیت 

اصلی آنها در مغز استخوان است.
دانشمندان  که  داد  رخ  هنگامی  جدید  کشف 
دانشگاه UCSF برای تحقیق در مورد چرخه حیاتی 
پالکت ها در ریه و تاثیر آن بر سیستم ایمنی بدن 
از شش های موش زنده تصویربرداری می کردند. 
پالکت های خون موش مورد آزمایش با استفاده از 
روش های مهندسی ژنتیک به  رنگ سبز درخشان 

درآمده بودند. 
سلول های  فراوانی  تصویربرداری  در 
مگاکاریوسیت موجود در ریه ها بسیار غیرمنتظره 
مشاهده  که  می گوید  پژوهشگر  الفرانسز  اما  بود. 
این تعداد زیاد سلول مگاکاریوسیت آنها را متعجب 
و تشویق کرده که فعالیت این سلول ها را به دقت 

زیر نظر بگیرند. 
تحقیقات دقیق تر نشان داد که این سلول ها در هر 
ساعت 10 میلیون پالکت می سازند که نیمی از تعداد 
سلول های پالکت خون موش را تشکیل می دهد. 

به نظر می رسد که این پالکت ها توسط سلول های والد 
مگاکاریوسیت ها و سلول های بنیادی خون تغذیه 
می شوند. با فن آوری های ویدیو میکروسکوپی در 

هر شش 1 میلیون سلول والد شناسایی شد.
دکتر مارک لونی، پژوهشگر ارشد این تحقیق، 
می گوید که یافته های آنان نشان می دهد وظایف و 
فعالیت ریه ها به تنفس خالصه نمی شود و این عضو 
نقشی کلیدی در تولید سلول های حیاتی خون دارد.
با روشن شدن سهم عمده ریه ها در تولید پالکت 
این  در  استخوان  مغز  نقش  که  شود  تصور  نباید 
میان از گردونه خارج شده است، بلکه چنین به نظر 
می آید که این دو با همکاری هم در خون سازی 

نقش دارند. 
برای روشن شدن چگونگی جابجایی سلول های 
تحقیقاتی  تیم  استخوان،  مغز  ریه ها و  بین  بنیادی 

UCSF ریه های یک موش عادی را به بدن موشی 
که مگاکاریوسیت مهندس ژنتیک داشت پیوند زدند. 
درخشان  سبز  سلول های  کوتاهی  مدت  از  پس 
مگاکاریوسیت در ریه پیوند زده شده مشاهده شد. 
ثابت می کند، علیرغم  به دست آمده  یافته های 
اینکه جمعیت مگاکایوسیت ها در ریه هابسیار بیشتر 
است اما هنوز محل تولد آنها پیش از مهاجرت در 
مغز استخوان است: »مهاجرت مگاکاریوسیت ها از 
پالکت  تولید  برای  ریه ها  به سوی  استخوان  مغز 

پدیده ای اعجاب آور است. 
این امکان وجود دارد که ریه ها به سبب باال بودن 
به عنوان یک رآکتور زنده  جریان خون می تواند 

مناسب جهت تولید پالکت عمل کنند.«
در آزمایشی دیگر ریه های موشی که مهندسی 
ژنتیک شده بود به بدن موش دیگر که دچار کمبود 

پالکت بود پیوند زده شد. 
تیم تحقیقاتی مشاهده کردند که تعدادپالکت  های 
نتیجه  و  رفت  باال  سرعت  به  خون  در  درخشان 
گرفتند که مگاکاریوسیت های ریه پیوند زده شده 
به سرعت کمبود پالکت خون موش دریافت کننده 

پیوند را جبران کرده اند.
در آزمایش سوم و آخر، تیم تحقیقاتی با هدف 
روشن ساختن نقش مگاکاریوسیت های ریه ها در 
هنگامی که مغز استخوان کال فعالیت پالکت سازی 
ندارد، ریه دارای سلول های فلوئورسنت را به بدن 
موشی که مغز استخوانش فاقد سلول ریه ها های 

بنیادی خون بود پیوند زدند. 
در  کوتاهی  مدت  از  پس  درخشان  سلول های 
مغز استخوان دیده شدند و به جز پالکت، دیگر 
سلول های حیاتی خون از جمله نوتروفیل، سلول های 

B و سلول های T  تولید کردند.
دکتر لونی، پژوهشگر ارشد این مقاله، می گوید :»تا 
کنون متوجه شده ایم که سلول های والد خون نه تنها 
در مغز استخوان بلکه در ریه ها هم وجود دارند. 
طرح این یافته ها سواالت زیادی را به همراه دارد. از 
جمله امکانات کلینیکی ممکن برای درمان میلیون ها 

بیمار مبتال به ترومبوسیتوپنی )کمبود پالکت(. 
که  است  واقعیت  براین  گواه  ما  مشاهدات 
سلول های بنیادین مولد سلول های خونی در یک 
مکان خاص مستقر نیستند و با جریان خون جابه جا 
می شوند و این واقعیت می تواند مبنای تحقیقات 
گسترده تر در ارتباط با ماهیت سلول های بنیادین 
اعضای  دیگر  در  آنها  فعالیت  و  امکان حضور  و 

بدن باشد. 
در  آزمایشاتی  شامل  پژوهش  این  بعدی  گام 
ارتباط با همکاری ریه ها و مغزاستخوان در تولید 

سلول های خون درانسان است. 
مجله   2017 مارچ  درنسخه  اصلی  مقاله 

NATURE به چاپ رسیده است.
 Newsatlas    

شمترجم: آتوسا آرمین

گزارش مورد

در سپتامبر سال 2016، مرد 56 ساله اي 10 روز پس  از بازگشت 
از پاکستان با عالیم تنگي نفس، لرز و سردرد به یک بیمارستان 
مراجعه کرد. وي سابقه اي از آسم خفیف را بدون هیچ سابقه اي 
از فشار خون باال یا کم خوني ذکر مي کرد و دارویي نیز مصرف 
نمي کرد. در هنگام پذیرش، بیمار تاکي کاردي همراه با حمالتي از 
تب باال با درصد اشباع اکسیژن شریاني طبیعي )98 در هواي آزاد( 
داشت. میزان پالکت خون 115 هزار و 102mg/dL CRP بود. 
رادیوگرافي قفسه سینه طبیعي به نظر مي رسید. گستره خون محیطي 
نشان دهنده پالسمودیوم ویواکس بود. به علت شدت بیماري، کینین 
600 میلي گرم سه  بار در روز شروع شد. طي 2 روز بعد بیمار 
حمالت تب باال تا 40 درجه سانتي گراد و ارتشاح دوطرفه ریوي 
در رادیوگرافي قفسه سینه پیدا کرد که براي بیمار کینین وریدي 
همراه با کالریترومایسین و آموکسي سیلین به صورت تجربي تجویز 
شد. سپس بیمار به بیمارستان ما ارجاع داده شد. براي وي کلروکین 
خوراکي شروع و 13 روز به علت نارسایي تنفسي نوع 1 تحت 
تهویه مکانیکي قرار گرفت. گرافي قفسه سینه بیمار منطبق با سندرم 
زجر تنفسي حاد )ARDS( و اکوکاردیوگرافي وي طبیعي بود. 
بعد از 7 روز، علي رغم منفي  شدن گستره خون، کشت هاي خون 
و PCR از نظر RSV )ویروس سن سیشیال تنفسي(، ویروس هاي 
آنفلوانزاي نوع A و B و H1N1، ویروس هاي پاراآنفلوانزاي نوع 
1 و 2 و 3 و آدنوویروس ها، بیمار همچنان حمالت تب باال داشت.
هموگلوبین بیمار به 7/4g/dL افت کرد و وي دو بار حمالت 
گذراي کم فشاري خون )85/40 میلي متر جیوه( داشت که بدون 
استفاده از داروهاي وازودپرسور برطرف شد. هشت روز بعد از 
انتوباسیون، توانایي بیمار براي حرکت دادن دست راست کاهش 
یافت. CT اسکن مغز تغییرات اولیه ایسکمیک را نشان مي داد. 
ارزیابي از نظر ترومبوفیلي و CT آنژیوگرافي عروق کاروتید طبیعي 
بود. بعد از اکستوبه شدن بیمار، قدرت بازوي راست وي 3 از 5 بود 
و بینایي چشم چپ به طور کامل از بین رفته بود. در فوندوسکوپي، 
دیسک بینایي متورم و رنگ پریده همراه با خونریزي هاي اطراف 
پاپي و ستاره اي از اگزودا در ماکوال بود که با انفارکت پره المینار 
سر عصب بینایي مطابقت داشت )شکل B(. گردش خون شبکیه 
طبیعي بود. MRI ایسکمي تحت حاد در محدوده شاخه شریان 
مغزي میاني چپ را نشان مي داد. بیمار ما 3 روز بعد قدرت بازوي 
خود را به دست آورد. در آخرین پیگیري بیمار در ماه مارس 2017 
نابینایي چشم بیمار همچنان باقي مانده بود، ولي هیچ گونه عالیم 

تنفسي و ضعف عضالني نداشت.

بحث
است؛ هرچند  معموال خوش خیم  ویواکس  عفونت پالسمودیوم 
مي تواند موجب نارسایي کلیه، اغما و ARDS شود. پیش از این 
همراهي پالسمودیوم ویواکس با ایسکمي عصب بینایي یا سکته 
مغزي گزارش نشده بود ولي 28 مورد از همراهي ماالریاي ویواکس 
با ARDS و 3 مورد مرگ به دنبال عوارض ریوي آن که همگي 
زنان باردار داراي شرایط بهداشتي پایین بودند، ذکر شده بود. آسیب 
ریوي معموال تنها درگیري اختصاصي عضوي است که 3-2 روز  
پس از شروع درمان رخ مي دهد. مکانیسم ایجاد ARDS توسط 
پالسمودیوم ویواکس به خوبي مشخص نیست اما احتماال به دلیل 
چسبندگي گلبول هاي قرمز آلوده به انگل در عروق ریز ریوي رخ 
مي دهد. مرگ انگل به دنبال درمان و برقراري مجدد خونرساني 
به صورت سریع در عروق ریز ریوي ممکن است سیتوکین ها را 
فعال کند و موجب آسیب ریه  شود. نوروپاتي ایسکمیک قدامي 
عصب بینایي )AION( با ایسکمي حاد سر عصب بینایي مشخص 
مي شود. در بیمار مذکور فوندوسکوپي انفارکت سر عصب بینایي 
را بدون شواهد ناهنجاري هاي شبکیه نشان مي داد و همچنین نماي 
رتروبولبار عصب بینایي در MRI طبیعي بود. این یافته ها پرکننده 
معیارهاي تشخیصي AION غیرعروقي هستند که به دنبال کاهش 
گذراي خونرساني سیستم شریاني سیلیاري خلفي ایجاد مي شود. 
هرچند بیمار ما کم خوني و کم فشاري خون گذرا داشت، نابینایي 
وي یک طرفه و بدون شواهد رتینوپاتي ناشي از کم خوني بود. بر 
 AION اساس بررسي هاي ما، تاکنون هیچ موردي از همراهي
غیرشریاني با پالسمودیوم ویواکس گزارش نشده است. پالسمودیوم 

ویواکس مي تواند عوارض میکروواسکوالر جدي ایجاد کند.

New England Journal of Medicine

کشف یکی از منحصربه فردترین رازهامـاالریا
نقشریههادرخونسازی

آمریکا  اطفال  آکادمی  صاحب نظران 
)AAP(، در کنفرانس ملی این آکادمی که 
در سانفرانسیسکو برگزار شد، گایدالین های 
خود را برای به حداقل رساندن خطر سندرم 
مرگ ناگهانی نوزاد )SIDS( ارایه دادند. آنها 
توصیه می کنند که نوزادان باید در همان اتاق 
والدین، اما در تخت جداگانه بخوابند. اگر هم 
بخواهند نوزاد را برای شیردهی یا استراحت 
روی تخت خود بیاورند، باید تمامی اشیاء نرم 

را از اطراف وی دور کنند. 
آنها همچنین برای نخستین بار توصیه می کنند 
که مادران باید زمان هایی را برای تماس پوست 
به پوست با نوزاد خود سپری کنند. گایدالین 
مذکور، به روز شده توصیه های قبلی این آکادمی 

است که در سال 2011 منتشر شده بودند. 
این گایدالین پس از ارایه در کنفرانس مذکور، 
در نشریه معتبر Pediatrics در دسترس قرار 

گرفته است.
یکی از سوال هایی که در این روزآمد شدن 
به آن اشاره شده، آن است که چه توصیه ای 
می توان برای والدینی داشت که در نیمه شب 
به نوزاد خود شیر می دهند؟ بسیاری از مادران 
نگران هستند که خودشان و نوزادشان در حین 
شیردهی شبانه خوابشان می برد، پیش از آنکه 
نوزاد را به محل خواب خودش منتقل کنند.

به همین دلیل، این گایدالین توصیه می کند، 
مادرانی که احتمال می دهند در حین شیردهی 
خوابشان ببرد، نوزاد خود را بدون کمک گرفتن 
از پتو، بالش یا دیگر اشیاء نرم تغذیه کنند. به 
محض بیدار شدن هم نوزاد را به جایگاه خواب 

خودش منتقل کنند.
همسو با گایدالین های قبلی، در توصیه های 
جدید نیز تاکید شده که محل خواب نوزاد 
باید عاری از اشیاء نرم، از جمله ضربه گیر 
تخت باشد. علت آن هم این است که بعضی 
از کودکان، زمانی که سعی دارند از نرده ها باال 
بروند، از پشت افتاده و زیر این اشیاء نرم گیر 

افتاده و خفه می شوند. در حال حاضر، نرده های 
تخت ها نیز به گونه ای طراحی می شوند که سر 

نوزاد بین آنها به دام نیفتد.
از  پس  باید  نرم  اشیاء  آنکه،  مهم  نکته 
یک سالگی استفاده شوند، در حالی که در 
گایدالین های قبلی به 4 ماهگی اشاره شده 
 SIDS بود، زیرا در حدود 10 درصد موارد

پس از سن 4 ماهگی رخ می دهند.
این گایدالین توصیه می کند اگر ماردان 
احتمال به خواب رفتن را می دهند، از شیر دادن 
به نوزادان روی صندلی و نیمکت برحذر باشند.
یکی از توصیه های جدید این گایدالین، 

گذراندن زمانی برای تماس پوست به پوست 
نوزاد و مادر است، زیرا تحقیقات نشان داده اند 
که این عمل می تواند باعث رشد و تکامل 

نورولوژیکی کودکان شود. 
موضوع مهم این است که این کار در همان 
یک ساعت ابتدایی تولد نوزاد انجام شود. البته 
پس از آن هم باز مزایای خاص خود را دارد. 
تماس پوستی با فرد دیگری غیر از مادر هم 
باز مزیت دارد. این کار با تحت تاثیر قرار دادن 
نورون های مادر هم باعث می شود آرام تر و 

مهربان تر شود.
از دیگر توصیه های این گایدالین می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
1( در زمان خواب شبانه یا خواب میان روز به 
کودک پستانک بدهید. مطالعات نشان داده اند 
این کار می تواند خطر SIDS را کاهش دهد، 

هرچند دلیل آن مشخص نیست.
2( تمامی واکسن های کودک را در وقت مقرر 

تزریق کنید.
3( اگر نوزاد در صندلی ماشین، کالسکه، تاب های 
مخصوص نوزادان، یا حامل نوزاد به خواب 
رفت، وی را از این وسایل خارج کنید تا خطر 
ریفالکس گاستروازوفاژیال و پالژیوسفالی به 

حداقل میزان خود برسد.
  Medscape

توصیه هایی برای پیشگیری از سندرم مرگ ناگهانی نوزاد
 CRISPR استفاده از
برای احیای عملکرد 

بینایی

تازه ها

در  سن دیگو  پزشکی  دانشکده  محققین 
دانشگاه کالیفرنیا به کمک تکنولوژی ویرایش 
ژنی CRISPR/Cas9 گیرنده های نوری 
تبدیل  برای  را  یافته  جهش  ای  استوانه 
شدن به گیرنده های نوری مخروطی دارای 
امر  این  کردند.  بازبرنامه ریزی  عملکرد 
موجب معکوس شدن تخریب سلولی و 
احیای عملکرد بینایی در دو مدل موشی 

رتینیت پیگمنتوزا شد.
از  گروهی   ،)RP( پیگمنتوزا  رتینیت 
اختالالت بینایی وراثتی است که به دلیل 
موتاسیون های مختلف در بیش از 60 ژن ایجاد 
می شود. این موتاسیون ها روی گیرنده های 
نوری موجود در شبکیه اثر می گذارند. در 
رتینیت پیگمنتوزا، موتاسیون های ژنتیکی 
ای  استوانه  نوری  گیرنده های  به  مربوط 
موجب اختالل در عملکرد این گیرنده ها و 
تخریب آنها با گذشت زمان می شود. عالیم 
اولیه این عارضه از دست رفتن دید محیطی 
و شب کوری است و به تدریج از حدت 
بینایی و درک رنگی نیز کاسته می شود )در 
واقع گیرنده های نوری مخروطی نیز رفته رفته 
تخریب می شوند(. در حال حاضر درمان 
موثری برای این بیماری وجود ندارد. اما در 
مطالعه ای جدید محققین دانشگاه کالیفرنیا 
برای   CRISPR/Cas9 تکنولوژی  از 
غیرفعال کردن یک ژن مهم به نام Nrl و 
نام  به  آن  پایین دست  رونویسی  فاکتور 
Nr2e3 استفاده کردند. غیرفعال کردن Nrl یا 

Nr2e3، سلول های استوانه ای را به سلول های 

مخروطی بازبرنامه ریزی می کند. سلول های 
مخروطی به موتاسیون های ژنتیکی که منجر به 
رتینیت پیگمنتوزا می شوند، کمتر آسیب پذیر 
از  استفاده  مطالعه  این  استراتژی  هستند. 
ژن درمانی برای ایجاد موتاسیون های ژنی 
غیر مربوط است که منجر به حفظ بافت و 
بینایی می شود. محققین این رویکرد را در 
دو مدل موشی رتینیت پیگمنتوزا تست کردند 
و مشاهده کرده اند که در هر دو مورد مقادیر 
زیادی سلول مخروطی بازبرنامه ریزی شده 

ایجاد شد که ساختار شبکیه را حفظ کرد.
 Stem Cell News

از  یکی   )Keystone Nano( کیستون نانو 
شرکت های داروسازی است که در بخش درمان 
سرطان با استفاده از فناوری  نانو فعالیت دارد. این 
نانولیپوزوم  بالینی  آزمون  که  کرد  اعالم  شرکت 
سرامیدی خود را آغاز کرده است. این نانودارو در 

حال آزمایش در سه مؤسسه مختلف است:
• مرکز سرطان گرین بوم در دانشگاه مریلند

• دانشگاه علوم پزشکی کارولینای جنوبی
• مرکز سرطان در دانشگاه ویرجینیا

بالینی را روی  این سه مرکز، فاز اول آزمون 

نانولیپوزوم سرامید انجام خواهند داد تا عملکرد 
کنند.  ارزیابی  توپُر  تومورهای  را روی  دارو  این 
مارک کستر، از مدیران شرکت کیستون و مدیر 
از  که  ویرجینیا  دانشگاه   NanoSTAR برنامه 
توسعه دهندگان فناوری نانولیپوزوم سرامیدی است، 
می گوید: »از این که به مرحله آزمون بالینی رسیدیم 
بسیار خرسند هستم. سرطان کبد بسیار کشنده و 
خطرناک است و اثربخشی داروها روی آن بسیار کم 
بوده و گزینه های درمانی محدودی برای آن وجود دارد. 
فناوری نانولیپوزوم سرامید پتانسیل باالیی برای درمان 

این نوع سرطان دارد.«جیمز آدیر، از مدیران کیستون، 
می گوید: »این آزمون، اولین مرحله از مسیر رسیدن به 
هدف مورد نظر شرکت کیستون است. ما قصد داریم 
از فناوری  نانو برای ایجاد فرصت های درمانی استفاده 
کنیم.«سرامید یک ماده فعال زیستی از جنس لیپید 
است که اثربخشی باالیی روی سرطان های مختلف 
کبد، پستان، پانکراس و خون دارد. شواهد زیادی 
از آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه و محیط 
زنده وجود دارد که نشان می دهد، نانولیپوزوم های 
سرامیدی می تواند سلول های سرطانی را از بین ببرند، 

بدون این که آسیبی به سلول های نرمال بدن برسانند. 
این روش درمانی هیچ اثر سمی به جای نمی گذارد.

در این آزمون بالینی، بیمارانی که دارای تومور 
توپُر هستند برای سنجش ایمنی و تعیین میزان دوز 
مناسب مورد درمان قرار می گیرند. در فاز دوم آزمون 
بالینی، انتظار می رود روی بیماری سرطان کبد تمرکز 
شود؛ بیماری که ساالنه 27000 نفر را در آمریکا 
به کام مرگ می کشاند. در حال حاضر هیچ روش 
درمانی مؤثری برای این بیماری وجود ندارد. شرکت 
کیستون قصد دارد تا با ایجاد ارتباط میان فناوری  نانو 
و پزشکی گام مؤثری در این مسیر بردارد. الزم به 

ذکر است که این نانودارو مبتنی بر RNA است.
 Nano News 

فاز اول آزمون بالینی نانوداروی ضدسرطان کبد
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بسیاری از افراد در رویارویی با پدیده تروریسم باور دارند که تروریست ها افرادی مبتال به اختالل های روانی هستند. درواقع، 
تروریست ها را افرادی عجیب و غریب و خاص می دانند. پژوهش های زیادی در این باره انجام گرفته که بیشتر آنها نشان می دهند، 
تفاوت معنی داری از نظر اختالل های روانی بین این افراد و افراد عادی جامعه وجود ندارد. پس چه عاملی باعث می شود افرادی 
عادی بعضا با تحصیالت دانشگاهی اینقدر راحت بتوانند افراد بی گناه را بکشند؟ می توان گفت بسیاری از افراد بنا به دالیلی 

توضیح  خواهم داد، می توانند به صورت بالقوه جذب این نوع جریانات شوند.که 

تروریستهاچگونهتروریستمیشوند؟

روان شناسی تروریسم

تروریست های بالقوه
برخی افراد همه مولفه های جامعه شناختی، اقتصادی 
و روان شناختی را برای جلب شدن به گروه های 
زمینه سازی هایی  و  مجموعه  دارند.  تروریستی 
وجود دارند که پژوهش های زیادی درباره آنها انجام 
گرفته که براساس آن فضاهای اجتماعی، اقتصادی و 
روان شناختی خاصی می توانند افراد را آماده کنند تا 
جذب گروه  و اندیشه های تروریستی شوند. امروز 
شبکه های مجازی این امکان را برای جذب افراد به 

اندیشه های تروریستی فراهم کرده اند.
از منظر روان شناختی، همه آنچه که ما روان شناسان 
مطرح می کنیم، بر پایه نیازهای روان شناسی افراد 
استوار است. انسان ها برخالف حیوانات نیازهای 
روان شناختی دارند که به شکل های متفاوتی می توان 
به آنها پاسخ داد. به  طور کلی، 3 نیاز کلیدی وجود دارد 
که پاسخ نامناسب به آنها می تواند زمینه ساز ورود 
افراد به گروه های تندرو باشد تا درنهایت بتوانند 

دست به اقدامات تروریستی بزنند.

نیاز اول انسان، ریشه داشتن است
دارند،  تاکید  آن  بر  نیازی که روان شناسان  اولین 
داشتن ریشه و پیوند و ارتباط است. راه طبیعی و 
سالم برقراری این احساس همان روابط محبت آمیز 
و عشق و صمیمیتی است که افراد از زمان کودکی با 
اطرافیان خود برقرار می کنند. این احساس می تواند 
به مرور زمان به افرادی که در اطراف فرد زندگی 
می کنند، تسری پیدا کند. فرد باید بتواند احساس 
هم ریشگی را با اطرافیان خود تجربه کند اما وقتی 
به هر دلیل از جمله نقیصه های اقتصادی و اجتماعی 
یا موانع روان شناختی فرد نتواند به این نیاز خود 
پاسخ کافی دهد، قاعدتا کمبود آن باعث از دست 
رفتن کارکرد شخص می شود و فرد محروم از روابط 
صمیمانه به راه های ناسالم و غیرسازنده رو می آورد. 
دو راه برای جبران این خالء روی آوردن فرد به 
سلطه گری یا سلطه پذیری است. اگر انسانی نتواند 
در روابط خود با سایر افراد عشق و صمیمیت را 
تجربه کند، این نیاز را از باال؛ یعنی از طریق دستور 
دادن و دستور گرفتن ارضا خواهد کرد. به عبارتی، 
بتواند تابع فرمانی باشد یا در یک مجموعه سازمانی 

فرمانده باشد.
البته بحث تروریسم فقط به مسائل روان شناختی 
محدود نمی شود و برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی هم در بروز آن نقش دارد. بحث درباره 
مسائل روان شناختی ترور به هیچ عنوان کمرنگ 

کردن نقش عوامل دیگر نیست.
در بخش روان شناختی، وقتی فرد محروم از صمیمیت 
دنبال پاسخ غیرسالم به این نیاز خود است، گروهی 
دارای سلسله مراتب سازمانی که فرد در آنها پیرو یا 
فرمانده باشد، می تواند فضای تعلق و حضور فرد را 
در خانواده تداعی کند و در این صورت، نیاز فرد به 
ارتباط مبتنی بر محبت در فضای سازمانی با روابط 
مشخص باال به پایین یا پایین به باال برآورده می شود. 
گروه های تروریستی می توانند برای افرادی که بار 
خالء روابط عاطفی را بر دوش دارند، فضای بسیار 
جذابی ایجاد کنند. بسیاری از افراد وقتی در شبکه های 
اجتماعی در گروه همفکرهایی قرار می گیرند که در 
این شبکه ها با آنها همراستا هستند و در سلسله مراتب 
سازمانی قرار می گیرند که باید از مافوق خود دستور 
بگیرند و به زیردست خود دستور بدهند، ارتباطی 
برایشان فراهم می شود که می تواند جایگزین ارتباط 

سالم باشد.
برای جلوگیری از ایجاد چنین روحیه ای باید بتوانیم 
راه های سازنده برآورده کردن این نیازها را تقویت 
کنیم. یعنی بتوانیم فضاهایی از تسهیل گری اجتماعی 
کردن  برآورده  برای  کالن  سیاست گذاری های  یا 
طبیعی و درست برخورداری از هم ریشگی فراهم 

کنیم.
نقطه شروع روابط عاطفی خانواده است و اگر این نیاز 
در فضای خانواده تشویق شود و جایگاه مهم خود 

را اشغال کند و فرد بتواند در محیط خانواده 
حس هم ریشگی و نوازش و ارتباط را با همساالن 
و نزدیکان خود تجربه کند، قاعدتا در برابر کشش 
افراطی مصون می ماند. یکی  سازمان های خشک 
دیگر از ابزارهای مناسب برای این کار سازمان های 
غیردولتی )مردم نهادی( هستند که می توانند به طور 
سازنده در قالب یک گروه افراد را دور هم جمع و 
به جای رفتارهای مخرب، امکان حضور آنها را در 

روابط سازنده فراهم کنند.

نیاز دوم انسان، احساس هویت و 
برخورداری از معیار جهت یابی است

به طور کلی، حس هویت را می توان به لنگری  شبیه 
دانست که بقای روان شناختی فرد را تضمین می کند. 
داشتن حس هویت یک نیاز ضروری است و فرد 

دست و پا می زند تا بتواند این 
نیاز را برآورده کند. مهم ترین بحران در زمینه هویت 
و نقطه کلیدی در دوران نوجوانی است. نوجوان 
الزم است با ارزیابی و سبک و سنگین کردن داده های 
محیطی خود به هویت مستقلی دست پیدا کند. این 
دوره کلیدی است. اگر فرد براساس امکاناتی که 
فراهم می کند  برایش  اجتماعی  خانواده و فضای 
بتواند به سالمت این دوره گذار را طی کند و به 
هویت اندیشیده شده و خردمندانه و خودساخته 
برسد، می توانیم بگوییم این مسیر را پشت سر گذاشته، 
اما اگر در این مسیر دو حالت شکل بگیرد؛ یا هویتی 
وجود نداشته باشد و فرد به چارچوب جهان بینی از 
خود نرسیده باشد یا در حالت دیگری نوجوان تنها 
گفته های والدین و بزرگ ترهای خود را ضبط کرده 
باشد، در هر دو حالت ممکن است با خطر و نوعی 

بحران هویتی روبرو باشیم.
راه سازنده این است که فرد در سیر فردیت خود 
با انتخاب های خودش درنهایت به هویت مستقلی 
دست پیدا کند که اجزای آن را خودش با درایت و 
تجربه های شخصی چیده است، اما اگر فرد سردرگم 
باشد و صرفا یک باور مصنوع از طرف دیگران را ضبط 
کرده باشد، چنانچه در معرض گروهی قرار گیرد 
که هویت را برایش فراهم کند و معیار و چارچوب 
مشخص و بسته های آماده هویت را پیش رویش 
قرار دهد، به راحتی این بسته های هویت را می بلعد، 
به خصوص اگر این گروه ها هویت های آرمانی و 
سرشار از آرزواندیشی را ارائه دهند، این فضا بسیار 
آماده می  شود تا این افراد به این هویت های تازه 
تن بسپارند و به نیاز بی هویتی خود پاسخ دهند. 
در بسیاری موارد این هویت ها خالف مسیر جامعه 
از  و سرپیچی  تمرد  طریق  از  کامال  فرد  و  است 
هنجارهای جامعه کسب هویت می کند. مثال اگر 
جامعه ای رعایت حقوق بشر را یک هنجار بداند، 
فرد بی هویت به گروه های نژادپرست و ضدحقوق 
بشر و هنجارهایی که اقلیت محدودی از جامعه 

طرفدار آن باشند، متمایل می شود.
در این مورد هم راهکار عملی توجه به استقالل 
و فردیت هر کس است؛ یعنی برای داشتن هویت 
مستحکم باید اجازه دهیم نوجوانان با نگرش ها و 
اندیشه های گوناگون روبرو شوند و آنها را لمس 
و تجربه و نقد کنند و به پختگی برسند تا پایه های 
هویت آنها را بسازد. جوانی که بتواند گستره باز در 
اندیشه های خود داشته و نگاه انتقادی به آنها داشته 
باشد، هویتی خودساخته برای خود ایجاد خواهد 

کرد.
عالوه بر گروه های تروریستی که شکل بسیار حاد 
تمرد و سرکشی و بی هویتی است، این خصوصیات 
را می توان حتی به تمایل افراد به گروه های بزهکاری 
یا چاقوکشی هم نسبت داد، با این تفاوت که گروه های 
تروریستی برخالف گروه های بزهکاری فقط به فرد 
می دهند.  هم  جهان بینی  بلکه  نمی دهند،  هویت 
گروه  های بزهکاری به فرد هویت اجتماعی می دهند، 
اما فاقد آن جهان بینی هستند که فرد بتواند جهان را 
از دریچه اش ببیند و انتخاب های خود را با استفاده 

از آن داشته باشد.

نیاز سوم انسان، تعالی و معناست
افراد معموال می خواهند از زندگی منفعل، بی هدف 
و  بروند  فراتر  آن  از  کنند،  فرار  خود  روزمره  و 
معنایی در زندگی خود بیابند. آنها به طور طبیعی از 
طریق شغلی که دارند و از راه های سازنده و عالیق 
خود راه فرار از انفعال و هدف بخشی به زندگی 
را پیدا می کنند. آفرینش در ساده ترین شکل خود 
در  و  خانواده  تشکیل  و  فرزندآوری  صورت  به 
شکل های پیشرفته تر به صورت خلق آثار در زندگی 
اجتماعی است. آفرینش یکی از راه های معنابخشی 
به زندگی است، اما افرادی که نتوانند نیاز به تعالی 
را به صورت مثبت پاسخ دهند و همواره فکر کنند 
در این اجتماع مثمر ثمر نیستند، به راه های دیگری 
روی می آورند که یکی از آنها نابود کردن است. اگر 
من نتوانم از راه آفرینش اثری از خود در این جهان 
باقی بگذارم، می توانم این کار را با نابود کردن انجام 
دهم. بنابراین برخی افراد که در مسیر آفرینش خالق 
بنا به دالیل مختلف شکست می خورند، با نابود کردن 
دنبال پاسخ وجودی خود هستند. این مساله باعث 
ایجاد فعالیت های پرخاشگرانه و نابودکننده می شود 
و چنین افرادی برای باقی گذاشتن اثری از خود 
به جای روش های سلبی دنبال روش های ایجابی 

می گردند.

اولین نیازی که 
روان شناسان بر 
آن تاکید دارند، 
داشتن ریشه و 
پیوند و ارتباط 

است. راه طبیعی 
و سالم برای 
برقراری این 

احساس، همان 
روابط محبت آمیز 

و عشق و 
صمیمیتی است 

که افراد از 
زمان کودکی با 
اطرافیان خود 
برقرار می کنند

این روزها تلویزیون، ماهواره و شبکه های اجتماعی 
موضوعی داغ برای بیان و به اشتراک گذاشتن دارند! 
حمالت اخیر تروریستی در تهران! مرتبا از یک کانال 
به کانال دیگر که بروید، مردم در حال مصاحبه هستند 
و فیلم های این موضوع پخش می شود یا مسووالن و 
دیگر افراد آگاه و ناآگاه در حال نقد و بررسی موضوع 
و موشکافی جنبه های مختلف آن هستند. آیا تا به حال 
به این بعد قضیه نگاه کرده اید که دنبال کردن این 
نوع اخبار روی روان شما به عنوان یک والد و روی 
ضمیر ناخودآگاهتان و به تبع روی فرزندپروری تان 

چه تاثیری خواهد گذاشت؟ 

مشاهده اخبار تروریستی و گروگان گیری و قتل و 
حمالت انتحاری بر روان  افراد مختلف  اثرات متفاوتی 
می گذارد. این تاثیر به سن و ظرفیت روانی هر فرد بستگی 
دارد. در درجه اول در کودکان و بعد سالمندان و زنان در 
مقایسه با مردان مکانیسم دفاعی بدن ضعیف تر و تحمل 
مشاهده و مواجهه با چنین اخباری کمتر است و به همین 
دلیل فرد ممکن است دچار مشکالتی از جمله اضطراب 

بعد از سانحه یا استرس حاد شود.
 این موضوع به ویژه در کودکان پیش از سن دبستان یا 
در سنین اولیه دبستان شایع تر است. کودکی که دچار 
این مشکالت شود، شب ها مرتب کابوس می بیند و 
نمی تواند جدا از مادر بخوابد و در طول روز دچار 
استرس باالست و در بازی ها و نقاشی هایش مرتب 
اتفاقات را به تصویر می کشد. در چنینی شرایطی که 
ممکن است یک ماه یا بیشتر ادامه پیدا کند باید به کمک 
دارودرمانی و روان درمانی یا برای کودکان بازی درمانی 

مشکل را سریع تر حل کرد.
مادر و پدری که نقش والدگری دارند نباید مرتب 
این نوع اخبار را دنبال کنند. باز هم به این موضوع 
 بستگی دارد که اخبار را از چه دریچه ای دنبال می کنند و

 وضعیت روانی شان چگونه است؟ گاهی دنبال کردن 
اخبار باعث اطمینان و به آرامش رسیدن فرد می شود؛ 
یعنی فرد متوجه می شود امنیت برقرار شده و این موضوع 
سبب فروکش کردن اضطرابش می شود. گاهی برعکس 
مرتب خواندن و مشاهده اخبار اضطراب فرد را باال 
می برد که این موضوع نیز به طور غیرمستقیم می تواند 

به کودک و خانواده منتقل شود.
اگر کودک به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معرض اخبار 
تروریستی قرار گرفت، باید با درایت تاثیر ناگوار این اخبار 
را کاهش داد. در این رابطه فیلم زیبایی دیده ام که بد نیست 
 در این شرایط والدین ببینند و آن را الگوی خود کنند.

THE LIFE IS BEAUTIFULLE یا »زندگی زیباست«، 
فیلمی در مورد پدری است که با فرزندش در معرض 
صحنه هایی از آشوویتس قرار می گیرد و مثال وقتی اعالم 
می شود قرار است یهودی ها را در کوره های آدم سوزی 
به  او  بسازند،  استخوان هایشان دکمه  از  و  بیندازند 
فرزندش می گوید که قرار است قایم باشک بازی کنند 
و هر کسی که ببازد، به او آبنبات نمی دهد. به عبارتی، 
با دروغ و لطیف کردن ماجرا و اصالح آن سعی می کند 
اضطراب را از فرزندش دور کند. در مورد حمالت 
اخیر هم همین طور است. اگر کودک در معرض اخبار 
قرار گرفت و سواالتی کرد، چنانچه هنوز سنش پایین 
است و درک وسیعی از ماجرا ندارد می توانید بگویید 
که نوعی بازی است و اسلحه ها واقعی نیست یا مربوط 

به کشور دیگری است.
 البته فراموش نکنید این موضوع منحصر به اخبار 
تروریستی نیست. کودکان مجاز به تماشای فیلم ها، 
سریال ها و صحنه های مربوط به جنگ و جبهه و... 
یا حتی فیلم های هیجان آوری مثل »پارک ژوراسیک« 
این  از  و  عنکبوتی«  »مرد  یا  دختران«  »خوابگاه  و 
نوع برنامه ها نیستند و صحنه های این برنامه ها هم 
ممکن است به شدت روی آنها تاثیر منفی بگذارد 
بنابراین والدین باید بسیار مراقب نوع برنامه هایی که 
فرزندانشان تماشا می کنند، باشند. اگر پدری مشغول 
تماشای خبر یا فیلم یا برنامه ای است که می داند مناسب 
فرزندش نیست یا باید کنار او باشد و قضیه را اصالح 
کند تا کودک اضطراب پیدا نکند و حس امنیت داشته 
باشد یا یکی دیگر از اعضای خانواده با سرگرم کردن 

کودک او را از ماجرا دور کند.

یادداشت مهمان

با کودکان نگویید 
اخبار تروریستی!

 دکتر فرشته شکیبایی
فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان 

و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان

 فرشید مرادیان
روان شناس و 

روان درمانگر

وجوه اشتراک تروریست های بالقوه
نیازهای فوق الذکر پاسخ می دهند، معموال  به  افرادی که از راه های غیرسازنده و مخرب 

دارای مولفه های مشترکی به این شرح هستند:
• مرده گرایی به جای زنده گرایی: همه افراد به صورت طبیعی به زندگی و مظاهر آن دلبستگی 
دارند، اما در افراد با گرایش های تروریستی بالقوه میل به مرده گرایی بر زنده گرایی چیره می شود، 
به طوری که از نوع انسان بیزار هستند. آنها به گونه ای از کشت و کشتار و رعب و وحشت و 
شکنجه صحبت می کنند که آثار لذت را می توانید به روشنی در چهره آنها ببینید. این افراد عاشق 
گفتن از مرگ و سیاهی و مراسم خاکسپاری هستند و هر چه که جنبه ای از زندگی و بقا و 
شادکامی داشته باشد، برای آنها حسی از یأس و ناکامی ایجاد می کند و برعکس مواردی مثل 

جنگ و شکنجه برایشان جذاب است.
• تفکر دوپاره ساز: این رایج ترین موضوع ذهنی برای تروریست های بالقوه است. این افراد 
دنیا را به دو نیمه حق و باطل تقسیم می کنند و دره عمیقی بین حق و باطل می بینند. نیمی از 
جهان فرشته و نیمی دیگر دیو هستند. دائم خود و خودی ها را آرمانی سازی می کنند و دیگران 
را اهریمن ساز و موجودات شیطانی می بینند. این دوپاره سازی هم بر ایدئولوژی این افراد حاکم 
است، هم بر نوع نگاهشان به جهان. جهان آنها رنگارنگ یا خاکستری نیست، بلکه سیاه و سفید 
است. افراد پلید یک طرف اند و بخش دیگر انسان ها از هرگونه بدی بری هستند و قرار است 

در جنگ بین خیر و شر، سرانجام خیر در زمانی پیروز شود.
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سمیرا شیرمحمدی
دکتری تخصصی روانشناسی

این اختالل یکی از اختالالت عصبی-رشدی است، و 
ویژگی  اصلی آن رفتارهایی است که از لحاظ اجتماعی 
موقعیت های  یعنی  می شوند،  محسوب  اخالل گرانه 
اجتماعی را مختل می کنند. این موقعیت های اجتماعی 
می توانند خانواده، مدرسه، یا هر جای دیگری باشند 
که در آنجا، غیر از کودک، فرد دیگری نیز حضور 
 ADHD دارد. رفتارهای اخالل گرانه کودکان مبتال به
شدیدتر از آن هستند که از سن کودک انتظار می رود. 
همه کودکان پرانرژی هستند و گاه بدون فکر کردن 
عمل می کنند، یا دوست دارند جنب و جوش داشته و 
از این بازی به آن بازی یا سرگرمی دیگری مشغول 
تا  نیز  تکانشگرانه  رفتارهای  بروز  همچنین  شوند، 
طبیعی  و  عادی  کودکان  مورد  در  زیادی  حدود 
این است که در کودکان مبتال  نکته مهم  اما  است، 
به ADHD بروز رفتارهایی از این دست بیش از 
فرد  که  است  رشدی  مرحله  با  نامتناسب  و  اندازه 

در آن قرار دارد.

 DSM-5بر اساس ADHD معیارهای
از  فراگیر  مجموعه ای   ،  ADHDاختالل  :Aمعیار
است  تکانشگری  بیش فعالی  بی توجهی/یا  رفتارهای 
تحصیلی،  اجتماعی،  عملکرد  شدن  مختل  باعث  که 
یا شغلی فرد شده و خصوصیت اصلی آن نشانه های 

)۱( یا )۲(، از موارد زیر است:
1 بی توجهی: که ۶ عالمت یا بیشتر از نشانه های زیر، 
که حداقل ۶ ماه ادامه داشته اند، و شدت و درجه آنها با 

سطح رشدی فرد مطابقت ندارد، از جمله:
نتیجه   بی توجهی و بی دقتی فرد به جزییات و در 
ناتوانی در انجام دادن دقیق فعالیت ها، تکالیف یا کارهایش

 ناتوانی در متمرکز کردن حواس و حفظ توجه
 بی توجهی و گوش ندادن به حرف های طرف مقابل 

)حتی وقتی محرک مزاحمی وجود نداشته باشد(
 ناتوانی در انجام گام به گام کارها و تکالیف براساس 
دستورالعمل )فرد نمی تواند کاری را که شروع کرده 

تمام کند و خیلی زود تمرکزش را از دست می دهد(
 ناتوانی در نظم دادن و سازماندهی کارها )مثال اتاق 
کودک و وسایلش همیشه شلخته و بی نظم هستند، و 
در بزرگساالن، مثال ناتوانی در مدیریت زمان و کارهایش(
  اجتناب از انجام کارهای نیازمند تالش ذهنی مستمر 
)مثال کودک از انجام تکالیف کالسی یا خانگی متنفر 

است(
 گم کردن وسایل و لوازم )مثال کودک لوازم مدرسه 
را مثل مداد و دفترش مرتبا گم می کند، و در بزرگساالن 
یا  عینک،  کلید،  دسته  فرد  مثال  اختالل  این  به  مبتال 

وسایل دیگرش را گم می کند(
حواس پرتی سریع توسط محرک های بی اهمیت و   

مزاحم 
  فراموش کردن کارهای روزمره )مثال در مورد کودک 
ممکن است انجام تکالیف مدرسه اش را فراموش کند، 
یا در بزرگسال مثال سر قرار مالقاتش حاضرنمی شود(
2 بیش فعالی و تکانشگری )بی فکری- بی پروایی(: 
۶ نشانه یا بیشتر از نشانه های زیر که به مدت حداقل ۶ 
ماه ادامه داشته و شدت و درجه آنها با مرحله رشدی 

فرد مطابقت ندارد:
  وقتی نشسته دست ها و پاهای خود را تکان می دهد 

)بی قراری و، وول خوردن(

 برخالف انتظار نمی تواند سر جایش بنشیند و معموال 
صندلی خود را ترک می کند 

  در موقعیت های نامناسب، به این طرف و آن طرف 
می دود یا از وسایل باال می رود )در نوجوانان یا بزرگساالن 
ممکن است به شکل احساس بی قراری و بی تابی خود 

را نشان دهد(
)مثال  و صداست  پر سر  تفریحی اش  فعالیت های   
هنگام بازی بی وقفه و با صدای بسیار بلند حرف می زند(

 جنب و جوش دایمی دارد 
 پر حرفی )فرد مبتال به طور کلی زیاد حرف می زند(
 پیش از مطرح شدن کامل یک سؤال ناگهان پاسخ 

می دهد )بی صبری زیاد(
  معموال نمی تواند منتظر نوبتش بماند )مثال در صف 

یا در بازی منتظر نوبت خود نمی ماند( 
 معموال کارهای دیگران را بی ادبانه قطع می کند یا 
را  دیگران  وسایل  زور  به  )مثال  می شود  مزاحم شان 

استفاده می کند.( 
یا چندین نشانه  چندین نشانه بی توجهی  نکته 1: 
بیش فعالی- تکانشگری، در دو یا چند موقعیت محیطی 
یا وضعیتی مشاهده می شود )مثال در خانه و مدرسه یا 

محل کار به طور همزمان(
نکته 2: قبل از ۱۲ سالگی چندین نشانه بی توجهی یا 

چندین نشانه بیش فعالی - تکانشگری وجود داشته باشند.
که  است  این   ADHD تشخیص  در  مهم  نکته   
روانشناس بالینی عالوه بر اینکه اطمینان حاصل کند 
که بیش فعالی یا بی توجهی فرد بسیار بیشتر از سطح 
دو  است روی  مرحله رشدی کودک  برای  آن  نرمال 
قبل  نشانه ها  یعنی، سن حضور  اخیر ذکر شده  معیار 
از ۱۲ سالگی و، وجودشان در دو محیط یا وضعیت 

مختلف دقت داشته باشد.

 ADHDعلل ایجادکننده
این علل، شامل علل بیولوژیک و سیکولوژیک است. 
ازجمله مهم ترین علل بیولوژیک نقش عوامل ژنتیک، 
استفاده مادر از الکل و سیگار کشیدن او در بارداری، 
نابه هنجاری مغزی مثال کوچکتر بودن مغز و کم حجمی 
برخی لوب های مغزی و نابه هنجاری های مخچه، مواد 
سمی محیطی نظیر افزودنی های خوراکی و مسمومیت 
با سرب و سیگار کشیدن والدین و حضور نیکوتین 

در محیط، هستند. 
علل سیکولوژیک نظیر تعامل والد-فرزند، به ویژه 
روش های تربیتی ناکارآمد والدین و نقش آن در تشدید 
رفتارهای اخالل گرانه کودک، بنا بر عقیده برخی نظریات 
سایکودینامیک والدین سخت گیر با ایجاد دور باطلی 
از رفتارهای لجبازی و نافرمانی زمینه مقاومت بیشتر 
کودک و اخالل گری او را بوجود می آورند، نظریه پردازان 
یادگیری معتقدند توجه والدین به رفتارهای نامناسب 
را  تقویت  یا  پاداش  نقش   ADHD به  مبتال  کودک 
ایفا کرده و باعث افزایش فراوانی آنها می شود، و نیز 
طبق نظریه ذهن خوانی اعتقاد بر این است که کودکان

درک حاالت  توانایی  سالم  افراد  اندازه  به   ADHD
ذهنی خود و دیگران را ندارند.

ADHD درمان
این  برای  احتمالی  از درمان های  دارودرمانی یکی 
اختالل است. معموال داروهایی مثل ریتالین، دکسدرین یا 
سایلرت توسط پزشکان تجویز می شوند و نتایج مطلوب 
می دهند.  افزایش  را  رفتارش  بر  کودک  کنترل  یعنی 
همچنین رفتاردرمانی و نوروفیدبک می توانند در درمان 

این افراد مؤثر باشند.

بدانیم

 مهرداد منصوری
 اورتوپد

فلج اندام ها بعد از قطع نخاع ممکن است کامل یا ناکامل باشد.
فلج کامل

در این موارد بیمار بالفاصله بعد از ضربه دچار فلج کامل در 
ایجاد  اندام ها می شود. اگر قطع نخاع در باالی مهره پنجم گردن 
شده باشد، هم اندام های فوقانی و هم تحتانی فلج می شوند. به این 
وضعیت کوادری پلژی می گویند. اگر قطع نخاع در زیر مهره اول 
کمری ایجاد شود فقط اندام های تحتانی فلج می شوند. به این فلجی 

پاراپلژی می گویند.
در قطع نخاع کامل فلج در ابتدا شل است یعنی اندام بیمار کامال 
شل و بدون حرکت است ولی بعد از چند هفته تا چند ماه فلج 
به صورت سفت و اسپاستیک در می آید یعنی عضالت اندام فلج شده 
سفت و منقبض می شوند و گرچه بیمار نمی تواند آنها را حرکت دهد 
دیگران هم نمی توانند مفاصل اندام فلج را به راحتی باز و بسته کنند.

فلج ناکامل
در این نوع از آسیب نخاع، فلج بیمار بعد از حدود یک هفته 
کمتر می شود. در این بیماران معموال روند بهبود ممکن است تا 
شش ماه هم طول بکشد ولی بعد از شش ماه بهبودی قابل توجهی 

ایجاد نخواهد شد.
گاهی اوقات به دنبال ضربات شدید به نخاع وضعیتی به نام شوک 
نخاعی ایجاد می شود. در این وضعیت نخاع قطع نشده ولی موقتا کارکرد 
خود را از دست داده و بیمار دچار فلج اندام ها می شود. این وضعیت 
موقت بوده و بعد از ۲4 ساعت خودبه خود خوب شده و فلجی بیمار 
بهبود می یابد. در ۲4 ساعت اول حادثه با معاینه رفلکس های عصبی 
که در سیستم دفع )ادرار و مدفوع( وجود دارد می توان فهمید که آیا 

فلج واقعی است یا شوک نخاعی وجود دارد.

مراقبت های بیمار قطع نخاع چیست؟
یکی از نکات مهم در برخورد با بیمارانی که دچار این حوادث 
می شوند این است که باید از زمان انتقال بیمار از محل حادثه تا 
رساندن آن به بیمارستان مراقب باشیم گردن و ستون مهره سینه ای 
و کمری کمترین حرکت را داشته باشند. هر بیماری که دچار حادثه 
شده ممکن است شکستگی یا دررفتگی ستون مهره داشته باشد و 
حرکت دادن ستون مهره وی می تواند موجب قطع نخاع شده یا در 

صورتی که قطع نخاع ناکاملی داشته باشد آن را کامل کند.
انتقال بیمار به بیمارستان باید توسط پرسنل آموزش دیده صورت 
گیرد. معموال به محض مواجهه با این بیماران گردنبند طبی مخصوصی 
را دور گردن او می بندند و بیمار را با روش خاصی روی برانکارد 
منتقل کرده و محکم می بندند تا ستون مهره هیچ حرکتی نداشته باشد.

بیمار قطع نخاعی نیاز به مراقبت های خاصی دارد. این مراقبت ها 
از طریق فیزیوتراپ و کاردرمانگر به وی داده شده و به همراهان وی 

آموزش داده می شود. مهم ترین این مراقبت ها عبارتند از:
مراقبت از پوست: یکی از مهم ترین مشکالتی که ممکن است 
برای یک بیمار قطع نخاعی ایجاد شود زخم بستر است. علت بروز 
زخم بستر در این بیماران عدم توانایی در حرکت دادن لگن و اندام 
تحتانی است. این بیماران به علت فلج شدن هر دو اندام تحتانی 
نمی توانند خودر ا در بستر جابه جا کرده و مدت های زیادی به پشت 
می خوابند. فشار ممتد بستر به پشت لگن این بیماران می تواند موجب 
زخم بستر شود. این زخم ها می توانند در پشت پاشنه پا هم به وجود 
آیند. پیشگیری از این زخم ها با جابه جا کردن مکرر بیمار در بستر 

یا استفاده از تشک های مخصوص طبی به نام تشک مواج است.
ادرار  کنترل  نخاعی  قطع  بیماران  ادراری:  دستگاه  از  مراقبت 
ندارند. در ابتدا برای این بیماران سوند ادراری زده می شود. بیمار 
باید یاد بگیرد چگونه از سوند استفاده کند یا بدون آن تا حدودی 

کنترل ادرار کردن را بدست بگیرد.
مراقبت های دفعی: بیماران قطع نخاعی کنترل دفع مدفوع ندارند. 
این بیماران با آموزش های خاص یاد می گیرند که چگونه تا حدودی 

روی دفع خود کنترل داشته باشند.
مراقبت از مفاصل: یکی از خطراتی که بیمار قطع نخاعی را تهدید 
می کند خشک شدن مفاصل است. مفاصل اندان فلج شده به طور 
ارادی حرکت نمی کند پس اگر مدتی بی حرکت بماند دچار خشکی 
و سفتی می شود. این خشکی بعد از مدتی غیر قابل برگشت شده و 

در مراقبت بیمار مشکالت جدی ایجاد خواهد کرد.
مراقبت های حرکت گردن: برحسب اینکه عضالت لگن بیمار 
فلج شده یا نه، بیمار می تواند برای حرکت کردن از صندلی چرخدار 
یا بریس استفاده کند. آموزش استفاده از این وسایل توسط فیزیوتراپ 

به بیمار داده می شود.

انواع فلج اندام ها بعد از 
این کودک پرانرژی است!قطع نخاع و مراقبت از بیماران

اختالل کم توجهی- بیش فعالی)ADHD(  چیست؟

نتایج مطالعات جدید نشان می دهد که میزان ویتامین 
مدارس  در  ورزشکاران  از  نیمی  از  بیش  در   D
فوتبال ناکافی است. این امر خطر آسیب عضالنی 
عملکرد  در حفظ   D ویتامین  می دهد.  افزایش  را 

به سزایی دارد. و قدرت عضالت نقش 
در مطالعه فوق ۲۱4 ورزشکار با میانگین سنی 
۲۲ سال شرکت داشتند. در ابتدای مطالعه اطالعات 
سابقه   ،)BMI( بدن  توده  نمایه  سن،  به  مربوط 
به  مسابقه  دادن  دست  از  سابقه  و  آسیب دیدگی 
آسیب  یا  تحتانی  اندام  عضالت  کشیدگی  علت 
 D ویتامین  میزان  شد.  جمع آوری  مرکزی  عضله 
 ۲0-3۱  ng/mL طبیعی،   3۲  ng/mL  ≥ خون 
ناکافی و > ng/mL ۲0 کمبود در نظر گرفته شد.
طبق نتایج به دست آمده در ۱۲۶ ورزشکار میزان 
D کمتر از حد طبیعی بود. به طوری که  ویتامین 

بودند.  مبتال  کمبود شدید  به  نفر   ۲۲

D مبتال بودند  در کسانی که به کمبود ویتامین 
آسیب  یا  تحتانی  اندام  عضالت  کشیدگی  شیوع 
حداقل  ورزشکار   ۱4 بود.  باالتر  مرکزی  عضله 
مصدومیت  علت  به  را  بازی  یک  دادن  دست  از 
گزارش کردند که 8۶ درصد آنها به کمبود ویتامین 
تغییرات  با  تواند  می  یافته ها  این  بودند.  مبتال   D
D در  فیزیولوژیکی که در شرایط کمبود ویتامین 

باشد. مرتبط  می افتد،  اتفاق  عضالت  ترکیب 
به گفته محققان آگاهی از اثرات کمبود ویتامین 
در  مشکل  زودهنگام  تشخیص  به  می تواند   D
مکمل یاری  از  استفاده  با  شود.  منجر  ورزشکاران 
طبیعی  سطوح  به  را   D ویتامین  میزان  می توان 
کرد. پیشگیری  بیشتر  آسیب  بروز  از  و  بازگرداند 

این یافته ها نه تنها برای ورزشکاران حائز اهمیت 
است، بلکه برای جمعیت عمومی نیز سودمند هستند. 
D کافی برای عملکرد، ساختار و قدرت  ویتامین 

عضالت و اسکلت بدن ضروری است. 
نیز  آفتاب  ویتامین  عنوان  که تحت   D ویتامین 
شناخته می شود، توسط پوست و در هنگام مواجهه 

تولید می شود.  بدن  نور خورشید در  با 
از کرم های  استفاده  نور خورشید و  از  اجتناب 
 D ضدآفتاب می تواند دلیل بخشی از کمبود ویتامین
افراد باشد. ویتامین D در شیر و غذاهای غنی شده 
مانند آب پرتقال و برخی غالت صبحانه نیز یافت 
مبتال   D به کمبود ویتامین  افرادی که  به  می شود. 
D توصیه می شود. با ویتامین  هستند، مکمل یاری 
در حفظ   D ویتامین  کافی  عملی: سطوح  نکته 
سالمت استخوان ها و عضالت نقش اساسی دارد. 
حفظ ویتامین D خون در محدوده طبیعی به تمامی 
افراد در تمام سنین و به طور ویژه به ورزشکاران 

می شود. توصیه 
 Your Doctor

ویتامین D و آسیب عضالت در 
ورزشکاران

تبلیغات مواد غذایی 
و خطر بروز چاقی در 

کودکان

تـازه هـا

نتایج مطالعه ای که در مجله PNAS منتشر 
شده، نشان داد در کودکانی که از نظر ژنتیکی 
مستعد ابتال به چاقی هستند، در هنگام 
به فست فودها  مربوط  تبلیغات  تماشای 
بیشتری  فعالیت  مغز  در  پاداش  مراکز 
یافته نشان می  دهد که چرا  این  دارند. 
در برخی کودکان احتمال پرخوری بیشتر 
است. این مطالعه اولین پژوهشی است که 
نشان می دهد چگونه ژن چاقی بر پاسخ 
مغز نسبت به تبلیغات مواد غذایی و سایر 
محرک های غذا خوردن تاثیر می گذارد.

غذایی  مواد  تبلیغات  مطالعه  این  در 
در تلویزیون مورد استفاده قرار گرفت تا 
چگونگی پاسخ مغز را نسبت به نشانه های 
مواد غذایی در دنیای واقعی مورد مطالعه 
قرار گیرد. زیرا در اکثر مطالعاتی که در 
گذشته انجام شده فقط عکس های مواد 
داده  نشان  کنندگان  شرکت  به  غذایی 

شده بود.
در مطالعه حاضر 78 کودک 9 تا ۱۲ 
ساله شرکت کردند. به منظور شبیه سازی 
تماشای تلویزیون، ۱۲ دقیقه تبلیغات )نیمی 
مربوط به تبلیغات مواد غذایی و نیمی دیگر 
مربوط به آیتم های غیرغذایی( به کودکان 
نشان داده شد. شرکت کنندگان از نظر 
استعداد ژنتیکی ابتال به چاقی بر اساس 
 )FTO( ژن مرتبط با توده چربی و چاقی
که احتمال ابتال به چاقی را در سراسر عمر 
پیش بینی می کند، بررسی شدند. با استفاده 
اکومینس  MRI مشخص شد هسته  از 
)منطقه ای در مغز که با مصرف مواد غذایی 
مرتبط است( نه تنها در کودکان با ژنوتیپ 
FTO نسبت به کودکانی که از نظر ژنتیکی 
کمتر در معرض ابتال به چاقی بودند، بزرگتر 
بود بلکه واکنش آن در مواجهه با تبلیغات 

مواد غذایی قوی تر بود.
Your Doctor

افراد  که  می شود  مطرح  سوال  این  بارها 
مواجه  مشکالتی  چه  با  است  ممکن  کم بینا 
زیر  موارد  پرسش  این  به  پاسخ  در  شوند؟ 

را در اولویت قرار می دهیم:
از دست دادن درک عمق 

فرد دارای این مشکل نمی تواند به درستی 
درک کند پله چقدر باال یا پایین است.

 از دست دادن حساسیت کنتراست
لبه ها  تشخیص  افراد،  چهره  تشخیص 
هوای  یا  کم  نور  در  دید  پله(،  لبه  )مانند 

مه آلود برای این گروه مشکل است. 
 اختالل در دید رنگ

چنین فردی در دید رنگ سبز، قرمز یا زرد 
و آبی مشکل دارد و ممکن است قادر به تمایز 
نباشد. تقاطع ها  در  راهنما  رنگ های چراغ 

 مشکالت در دید دور
این گروه از افراد هنگام تماشای تلویزیون، 
خیابان ها  نام  خواندن  کالس،  تخته  دیدن 
روبه رو  مشکل  با  افراد  چهره  تشخیص  و 

می شوند. 

 مشکالت در دید نزدیک
این مشکل هنگام خواندن، نوشتن یا کار 

رایانه محسوس است.  با 
راه حل و شیوه درمان کم بینایی

پیشرفت دانش چشم پزشکی باعث بهبود 
فرآیند تشخیص و توانبخشی در افراد کم بینا 
شده است. قبل از هر نکته ای توصیه می شود 
برای اصالح این عارضه معاینه های کم بینایی 
تجویز  امکان  تا  کنید  پیگیری  دقت  به  را 
مناسب ترین روش مهیا شود. در مراکز معاینه 
و درمان کم بینایی، وسایلی در دسترس عموم 
آنها  از  تعدادی  به  ادامه  در  که  دارد  قرار 

می شود: اشاره 

اپتیکی  ابزارهای 
وسایل  و  ذره بین ها  تلسکوپ ها،  انواع 

نزدیک. دید  برای   CCTV الکترونیکی 
غیراپتیکی  ابزارهای   

عینک های آفتابی با رنگ های متفاوت به 
منظور افزایش حساسیت کنتراست و راحتی 

فرد. بینایی 
 وسایل کمک زندگانی 

همچون ساعت های سخنگو، سنسورهای 
ناخن گیرهای  آب،  شدن  لبریز  به  حساس 

آینه ها. انواع  ذره بین دار و 
 Vision

مشکالت شایع افراد کم بینا
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هر ساله هزاران کودک در سرتاسر انگلستان 
بیمارستانی،  تخت های  کمبود  دلیل  به 
کارمند یا تجهیزات از عمل جراحی باز 

می مانند. 
انگلستان  ملی  سالمت  سیستم  آمار 
نشان می دهد که عمل های ترمیم شکستگی 
استخوان، خارج کردن دندان های پوسیده و 
یا عمل جراحی گذاشتن لوله تهویه گوش 
در میان 46211 عمل جراحی است که در 

چهار سال گذشته لغو شده است. 
در  جراحی  عمل   12349 مجموع 
سال های  بین  در  نوجوانان  و  کودکان 
2016 تا 2017 لغو شده و نشان دهنده 
مارستان های  بی  که  است  واقعیت  این 
انگلستان به شدت تحت فشار بوده و در 
حال دست و پنجه نرم کردن با مشکالت 
عرضه به موقع مراقبت های پزشکی هستند. 
واقعی  تعداد  که  می رود  احتمال  هرچند 
عمل های جراحی لغو شده بیش از این باشد. 
کالج  رییس  مودی،  نینا  پروفسور 
کودکان  سالمت  و  بهداشت  سلطنتی 
دهنده  تکان  واقعا  ارقام  »این  می گوید: 
هستند. شواهد بیشتری وجود دارد که نشان 

می دهد سیستم سالمت ملی انگلستان به لبه سقوط 
کشانده می شود. کودکان به علت تاخیرهای فراوان 
در عمل های جراحی آسیب های بسیاری را متحمل 
شده و دستخوش صدمات جبران ناپذیری شده اند.«
افزایش تقاضا، بحران  بیمارستان ها در بحبوحه   
فشار  تحت  سابقه  بی  مالی  فشار  و  انسانی  نیروی 

فزاینده ای قرار دارند. 
رقم 12349 عمل جراحی لغو شده در سال میالدی 
گذشته نسبت به رقم 9128 عمل لغو شده بین سال های 
14-2013 به میزان 35 درصد افزایش نشان می دهد. 
بیمارستان سلطنتی ملی ارتوپدی در شمال لندن 
در عرض تنها یک سال در طول چهار سال گذشته 
بیشترین میزان لغو عمل های جراحی کودکان را به خود 

اختصاص داد )941 عمل بین سال های 2015-16(. 
همچنین در سال های 17-2016 تعداد 930 عمل 
متوقف  جراحی  عمل   801 تعداد   2014-15 در  و 
شد که به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار می گیرند. 
اما بیمارستان چلسی و وست مینستر لندن در طول 
یک دوره چهار ساله در بین سال های 2013 تا 2017 
بیشترین تعداد لغوها را داشت )2951 عمل جراحی(. 
دالیل اعالم شده از طرف بیمارستان ها برای لغو 
جراحی ها شامل در دسترس نبودن و یا خرابی تجهیزات 
پزشکی و فقدان متخصص بیهوشی بود. بعضی نیز 
فقدان مراقبت های ویژه یا کمبود تخت برای دوران 
بعد از عمل را دالیل اصلی لغو جراحی ها می دانند. 
از جمله  بر دالیل پزشکی  بنا  از عمل ها  اما بعضی 

نامناسب تشخیص دادن بیمار برای عمل و یا الزم 
ندانستن انجام عمل جراحی توسط پزشکان بود. 

جاناتان اشتورت، وزیر احتمالی بهداشت انگلستان 
که این اطالعات را جمع آوری نموده گفت که تعداد 
زیادی از عمل های جراحی لغو شده مهر تاییدی بر 
بی توجهی حزب محافظه کار نسبت به سیستم سالمت 

ملی انگلستان بود.«
از  یک  هر  پشت  واقع  »در  گفت:  همچنین  او   
این لغوها کودکی فقیر و عزیزان او نهفته است که 
با استرسی غیرضروری و دالیلی کامال قابل اجتناب 

دست و پنجه نرم می کنند.
معیوب  تجهیزات  بیمارستانی،  تخت های  کمبود 
شکست  از  بازتابی  ناکافی  انسانی  نیروی  و 

انگلستان  محافظه کار  حزب  تحقیرآمیز 
در سرمایه گذاری مناسب برای کارمندان 
سیستم سالمت انگلستان و همچنین مقابله 
با زیرساخت های فاسد بیمارستان ها است.«
 اشتورت گفت: »از زمانی که ترزا می 
در جوالی سال گذشته نخست وزیر شد 
تعداد 9625 فقره جراحی کودکان )963 
جراحی در ماه( کنسل شده است. در میان 
275 جراحی لغو شده در بیمارستان بولتون 
62 عمل گوش، حلق و بینی، 61 جراحی 
تروما و ارتوپدی و 48 عمل جراحی دهان 

و دندان دیده می شود.« 
مید-یورکشیر  بیمارستان  مسووالن 
جراحی  عمل   366 آن ها  که  می گویند 
پالستیک،  جراحی  جمله  از  کودکان 
و  چشم  جراحی  عمل  شکسته بندی، 
بین  ماه   10 طول  در  را  ادراری  دستگاه 
ژوالی 2016 و آوریل 2017 لغو کرده اند. 
اشورت افزود: »سالمت کودکان ما از 
بیشترین اهمیت برخوردار است و در عین 
حال ترزا می در مدیریت این مهم ناموفق 
بوده است. صادقانه بگویم که شواهد سوء 
مدیریت در صورت ترزا می آشکارا موج 
می زند وقتی که او مضحکانه ادعا می کند که سیستم 
سالمت ملی انگلستان تنها با تعداد کمی از اشتباهات 

پزشکی غیر قابل قبول مواجه است.« 
از سوی دیگر یک سخنگوی حزب محافظه کار 
می گوید که این ارقام تصویری عادالنه از عمل های 
انجام شده توسط سیستم سالمت ملی انگلستان به 

ما نداده است. 
با وجود این که سیستم سالمت ملی انگلستان هر 
ساله 1/9 میلیون عمل جراحی بیشتری نسبت به سال 
2010 انجام می دهد، اما تعداد عمل های جراحی لغو 

شده همچنان در رقم یک درصد ثابت باقی می ماند.
 ترجمه: محمد کیوان
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خواب کوتاه یا بلندمدت و اختالالت خواب با افزایش ریسک زوال 
عقل و سرطان ریه مرتبط است.  به گفته محققان دانشگاه فنالند 
شرقی، مشکل در شروع خواب یا حفظ آن در دوره میانسالی با 
افزایش ریسک زوال عقل مرتبط است. این مطالعه بر روی 2682 
شرکت کننده مرد که به مدت 20 سال تحت نظر بودند، انجام شد. 
شرکت کنندگان مطالعه در ابتدا بین سال های 1984 تا 1989 در 

رده سنی 40 تا 60 سال قرار داشتند.
محققان دریافتند خواب کوتاه تر یا بلندتر از 7 تا 7.5 ساعت 
ارتباط مستقلی با افزایش ریسک سرطان ریه دارد. بعالوه رابطه بین 
میزان باالی مس در سرم خون و خواب کوتاه مدت نیز مشاهده شد.
به گفته محققان، در طول خواب انرژی بدن صرف ترمیم سلولی، 
عملکردهای ایمنی، شکل پذیری عصبی مغز و تثبیت حافظه می شود. 
نیاز به خواب شخصی بوده و در طول دوره های مختلف زندگی فرق 
می کند. میزان خواب توصیه شده برای افراد بزرگسال 7 تا 9 ساعت 
است. خواب ناکافی، اختالالت تنفسی به هنگام خواب، بیخوابی یا 
اختالل در ریتم خواب-بیداری می تواند منجر به خستگی بیش از 

اندازه در طول روز شود.
عوامل اصلی در رابطه با ارتباط بین طول مدت خواب و افزایش 
ریسک سرطان ریه ناشی از التهاب درجه پایین و اختالل در ترشح 
مالتونین است. این عوامل در بیماری زایی سرطان و تسریع رشد 
تومور دخیل هستند. التهاب درجه کم با طول مدت خواب و میزان 
زینک و مس مرتبط است که در فرایندهای پیش-اکسیداتیو نقش 
داشته و ممکن است موجب افزایش ریسک بیماری های قلبی-عروقی 

و سرطان شوند. 
ارتباط بین اختالالت خواب و زوال عقل ممکن است ناشی از 

تغییرات ساختاری در مغز، التهاب کم، و اختالالت عصبی باشد.

اختـالالت خـواب 
بحران کمبود امکانات بیمارستانی در انگلستانو افزایش ریسک سرطان ریـه

لغو عمل های جراحی هزاران کودک انگلیسی

محققان طی انجام یک پژوهش جدید 
موفق شدند تا با ایمپلنت یک استخوان 
بیمار که  آرنج دست یک  بیونیک در 
سال ها از مشکل آرتروز رنج می برد، 

وی را درمان کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، 
بیمارانی که به آرتروز شدید ناشی از 
دچار  نشده  درمان  شکستگی های 
اندام  قطع  به  ناچار  گاهی  می شوند، 

خود هستند.
خالقیت شناسی  یا  بیونیک 
طبیعت الگو )Bionics( الگوگیری از 
سامانه ها، ساختارها و ساز و کارهای 
طبیعت و موجودات زنده برای انجام 

ابداعات و اختراعات است.
جایگزینی  شامل  پیشگامانه  جراحی  عمل  این 
بخش های شکسته و متورم مفاصل استخوان با پروتز 
آلیاژ تیتانیومی است که به طور سفارشی ساخته شده 
است  لوالیی  به شکل مفصل  که  آرنج و جایی  در  و 

قرار می گیرد.
اولین بیماری که این پیوند بر روی وی انجام شد، 
یک خانم 67 ساله بود که 19 سال از درد و ناتوانی 
آرنج که بر اثر تصادف در  سال 1998 به وقوع پیوسته 

بود رنج می برد.
وی که پیش از این حتی قادر به برداشتن یک چاقو 

یا یک فنجان چای نبود، در حال حاضر توانایی و قدرت 
آرنج و بازوی خود را به دست آورده است.

گرچه از این روش پیشتر در بیمارانی که به سرطان 
استخوان دچار شده بودند نیز استفاده شده اما این اولین 
بار است که از این روش برای درمان بیمارانی که از 
آرتروز و درد شکستگی های درمان نشده رنج می برند 

استفاده می شود.
ساالنه حدود 850 هزار نفر بریتانیایی از شکستگی 
استخوان رنج می برند که نیمی از این شکستگی ها در 

ناحیه آرنج است.

می شود،  آرنج شکسته  که  هنگامی 
غضروف آسیب دیده و در اثر سایش 
ایجاد  آرتروز  استخوان،  با  استخوان 

می شود.
این خانم مسن که جولی نام دارد، 18 
ماه پس از تصادف تحت عمل جراحی 
ایمپلنت آرنج قرار گرفت اما متاسفانه 
به دلیل بروز عفونت در آن ناحیه ناچار 

به انجام چندین عمل شد.
وی پس از آن تحت 20 عمل جراحی، 
شامل عمل جراحی پیوند مجدد استخوان 

آرنج و پیوند پوست قرار گرفت.
ایمپلنت،  عمل  انجام  بار  هر  با 
آسیب هایی به استخوان وی وارد شده 
بعدی  ایمپلنت  انجام  برای  را  کار  و 
سخت می کرد تا جاییکه این خانم به دلیل درد ناشی 
از رد پیوند استخوان و عفونت، در معرض خطر قطع 

عضو قرار گرفت.
سرانجام جولی در دسامبر سال 2015 در بیمارستانی 
در شفیلد انگلستان تحت یک عمل جراحی 7 ساعته 

قرار گرفت.
جولی در حال حاضر در سالمت کامل به سر برده 
و به ادعای خودش تمام کارهایش را به تنهایی انجام 

می دهد. 
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ایمپلنت استخوان بیونیک برای درمان آرتروز و شکستگی های مزمن
سیگار از استخوان هم 

نمی گـذرد

خبــر

محققان دریافتند سیگار کشیدن عاملی برای 
کاهش تراکم استخوان است. افراد سیگاری 
در معرض خطر ابتال به تراکم استخوان پایین 
هستند که این موضوع منجر به افزایش خطر 
ابتال به پوکی استخوان می شود.  سیگارکشیدن 
تاثیر منفی بر استخوان دارد و منجر به از 
نهایت  دست دادن توده استخوانی و در 
پوکی استخوان زودرس می شود. سیگار 
کشیدن این روزها از سنین پایین در جوانان 
شروع می شود و این درست زمانی است 
که استخوان ها در حال رشد هستند. عالوه 
بر این، سیگارکشیدن در جذب کلسیم و 
ویتامین D اختالل ایجاد می کند. پزشکان 
اظهار کردند: فرد سیگاری در صورت آسیب 
استخوان، باید دوره طوالنی تری را برای بهبود 
بگذراند و خطر  ابتال به عوارض در او 
بیشتر است. سیگارکشیدن در طول سال های 
استخوان ساز زندگی منجر به ابتال به پوکی 
استخوان در مراحل بعدی زندگی می شود.

محققان دریافتند هر بسته سیگار اضافی 
در سال، خطر ابتال به کاهش تراکم استخوان 

را 0/4 درصد افزایش می دهد.
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یک مطالعه جدید در آلمان نشان می دهد که دیجیتالیزه شدن بیشتر 
محیط کار گرچه منجر به باال رفتن سرعت کار می شود؛ اما در عین 
حال باعث می شود که کارکنان فشار روانی بیشتری را هم متحمل 
شوند. گوشی های هوشمند، ای میل، پاور پوینت؛ دیجیتالیزه شدن 
زندگی هم می تواند مایه راحتی باشد و هم مایه عذاب. در بسیاری 
موارد زندگی با وسایل دیجیتال آسان تر می شود، اما در عین حال فشار 
کار هم با آن افزایش می یابد. میلیون ها نفر به دلیل افزایش استفاده از 
ابزارهای دیجیتال احساس می کنند که استرس و فشار زمان بر آنان 
نیز بیشتر شده است. نتیجه تحقیقی که به درخواست سندیکاهای 
کارگران و کارکنان آلمان انجام گرفته است نشان می دهد که استفاده 
از وسایل و دستگاه های دیجیتال در محیط کار اگرچه از فشار بدنی 
کار می کاهد، اما به فشار روانی می افزاید. کارکنان از افزایش میزان کار 
و فشار برای انجام آن در مدتی کوتاه سخن می گویند. آن ها همچنین از 
مزاحمت ها و عواملی که بوسیله ابزار دیجیتال ایجاد و موجب حواس 
پرتی در سر کار می شود شکوه کرده اند. نزدیک به 60 درصد شاغالن 
در آلمان با وسایل دیجیتال کار می کنند. این تحقیق در سال 2016 

صورت گرفته و 6500 نفر از بخش خدمات در آن شرکت داشته اند.
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وقتی که بحث تربیت مطرح می شود، تاثر 
به  ترغیب کودکان  مثبت شوخ طبعی در 
انجام کارهای خود جالب به نظر می رسد. 
خانم الفایت پسر سه ساله ای به نام تدی 
دارد که هر وقت با یکدیگر به پیاده روی 
می افتاد.  عقب  تدی  می رفتند  خانوادگی 
عقب افتادن تدی باعث ناراحتی مادرش 
می شد. به همین دلیل تصمیم گرفت که 
شیوه خود را تغیر دهد و به او تشر نزند 
و روی او فریاد نکشد. بنابراین، سعی کرد 
که بهترین مهارت های تربیت خود را به 
کار ببندد. درنتیجه به جای آنکه با فریاد و 
پرخاشگری به او بگوید که »زود بیا اینجا 
ببینم« با مالیمت و مهربانی جمله های »اآلن 
میام دنبالت می کنم! می خوام بگیرمت« را 
به او می گفت. سپس او را دنبال می کرد 
و او را در آغوش می گرفت و درحالی که 
او را در آغوش خود داشت و به سمت 

دیگر اعضای خانواده حرکت می کرد او را باال و پایین 
می انداخت. و درنهایت هم مادر و هم کودک شروع 

به خندیدن می کردند.
این نکته را از این مادر یاد بگیرید که در امور مربوط 
به تربیت فرزند زیاد جدی نباشید، بلکه شوخ طبعی 

و بازیگوشی را نیز در تربیت فرزند خود بگنجانید.
خانم جین نلسن نویسنده کتاب هایی همچون »نظم 
و تربیت مثبت« و »تربیت کودک متکی به خود در دنیای 
عنان گسیخته« می گوید که شوخ طبعی  یک ابزار کلیدی 
برای نظم و تربیت یا همان دیسیپلین موفق است. او 
می گوید: »شوخ طبعی  باعث می شود که به سطح کامال 
متفاوتی از خودآگاهی پناه ببریم.« شوخ طبعی  نه تنها 
در از بین بردن روحیه منفی کودکان موثر است، بلکه 
در از بین بردن روحیه منفی بزرگ ترها نیز موثر است. 
خانم نلسن توضیح می دهد: »شوخ طبعی  به والدین 
کمک می کند تا خود را از حالت واکنشی خارج کنند.« 
وقتی که پدرها یا مادرها با خشونت به فرزندان خود 
دستور می دهند، کودکان معموال پای خود را در یک 

مقاومت  آن ها  دستورات  مقابل  در  و  می کنند  کفش 
می کنند. اما اگر والدین با مالیمت و حتی با عبارات 
شوخی آمیز از کودک خود بخواهند که کاری را انجام 
دهد، کودک مقاومت کمتر یا هیچ مقاومتی از خود 

نشان نمی دهد.
از میان شوخی ها و بازیگوشی های که والدین با 
کودکان تازه راه افتاده خود انجام می دهند می توان به 
قلقلک دادن یا دنبال کردن آن ها اشاره کرد. یکی از دیگر 
از شوخی های مرسوم جان بخشیدن به اسباب بازی های 
تو پر است. برای مثال، اگر والدین عروسکی را در 
دست بگیرند و به جای او حرف بزنند در تشویق کردن 
کودک خود به انجام کاری موفق تر خواهند بود. برای 
نمونه می توانید یک عروسک را در دست بگیرید و 
که  »وقتشه  بگویید:  را  این جمالت  بجای عروسک 
بری مسواک بزنی! فقط مواظب باش که از مسواک 
من استفاده نکنی.« به زودی خنده به لب های کودک 
شما می آید و شما فورا به شخصیت خود برمی گردید 
و می گویید: »خب عزیزم...بیا زودتر بریم مسواک بزنیم 

تا عروسک نرفته مسواک نزده.« همین شوخ طبعی و 
بازی همراه با شوخی باعث می شود که کودک شما 

به استفاده از مسواک تشویق شود.
به جای آنکه والدین و کودک بر ضد یکدیگر کار 
کنند باید با استفاده از شوخ طبعی با یکدیگر و در جهت 
رسیدن به اهداف مشترک کار کنند. خانم نلسن می گوید: 
»همواره سعی کنید که با کودک خود مشارکت کنید و 
به او بگویید که بیا با یکدیگر کاری را انجام دهیم نه 
اینکه تو باید این کار را انجام دهی.« به عبارت دیگر، 
سعی کنید که همواره در هر کاری با کودک خود همراه 
باشید و با او با مالیمت صحبت کنید. اگر والدین و 
کودکان به جنبه خنده دار زندگی توجه کنند و زندگی 
را زیاد سخت نگیرند در درازمدت با فوایدی مواجه 
می شوند. خانم نلسن می گوید: »در کالس های آموزشی 
خودم این سوال را از والدین می پرسم که اگر کارفرما 
یا همسری داشتید که همواره به شما دستور می داد 
چه حسی داشتید؟ در این صورت آیا شغل یا همسر 
خود را رها نمی کردید؟« قطعا هر یک از ما اگر یک 

رئیس یا یک همسر مستبد و خشن داشته 
باشیم در ارتباط با او دچار مشکل می شویم 
شرش  از  تا  می کنیم  را  سعی مان  تمام  و 
خالص شویم. برای آنکه نگاه مالیم تری 
به زندگی داشته باشید می توانید توصیه های 

زیر را بکار ببرید:

به نتایج درازمدت تربیت فکر کنید
خانم نلسن می گوید: »ما نمی خواهیم که 
فرزندان ما افراد مطیع و فرمان بری شوند، 
اما ازآنجایی که فرزندان ما احساس توانایی 
می کنند، خواهان مشارکت هستند و چیزها 
را می فهمند خواهان انجام کارهایی از آن ها 

هستیم.«

به کودک خود احترام بگذارید
خانم نلسن می گوید: »کودکان این قابلیت 
را دارند که چیزها را به شیوه متفاوتی بنگرند 
و احساس کنند، درنتیجه والدین باید به این رفتار آن ها 
احترام بگذارند و احساس ها و نگرش های خود را به 

آن ها تحمیل نکنند.«

به شیوه مثبتی فرزندان خود را تربیت کنید
خانم نلسن می گوید: »مثبت فکر کنید و سعی کنید که 
یک فرد کنترل کننده و خودخواه نباشید. تمام شیوه های 
مثبتی را که می توان در فرزند پروری به کار برد در 
کلماتی همچون مهربان بودن، محکم بودن و محترم 

بودن خالصه می شوند.«

از مسخره کردن کودک خود خودداری کنید
که  شوخ طبعی  نوع  »هر  می گوید:  نلسن  خانم 
آزاردهنده یا غیرمحترمانه باشد می تواند روی شخصیت 
کودک تاثیر بگذارد. بنابراین، باید مواظب شوخی های 
خود باشید و ازشوخی های نامناسب خودداری کنید.« 
 مصطفی صداقت رستمی

 webmd

استفاده خیلی زیاد والدین از صفحات نمایشگر زمینه بروز اختالالت 
رفتاری کودکان را افزایش می دهد. والدینی که مدت زمان طوالنی 
گوشی های هوشمند، تبلت و... می کنند فرصت کمتری برای فرزندان 
دارند و در انجام فعالیت های روزمره دچار مشکل می شوند. بر اساس 
آخرین تحقیقات، حتی همین فاصله های کوتاه والد – فرزندی به علت 
تکنولوژی های نوین نیز می تواند با اختالالت رفتاری کودکان مرتبط 
باشد.  محققان دانشگاه ایالتی ایلینوی و دانشگاه میشیگان آمریکا مطالعه 
ای روی بیش از 300 والد ) 168 مادر و 165 پدر( از 170 خانواده دارای 
کودکان کمتر از 5 سال انجام دادند. شرکت کنندگان در این طرح به استفاده 
از فن آوری های دیجیتال و عواقب استفاده از آن در تعامل با فرزندان و 
رفتار آنها اذعان داشتند و چک کردن پیام ها حین بسیاری از فعالیت های 
معمول مانند صرف غذا، بازی، صحبت با کودکان و... انجام می شود. 
سپس والدین به پرسش های روانشناختی در مورد مشکالت رفتاری 

فرزندانشان طی دو ماه اخیر پاسخ دادند.  
نتایج این بررسی تاثیر استفاده از صفحات نمایشگر توسط بزرگساالن 
و رفتارهای کودکان را برای والدین روشن کرد. در واقع، نیمی از والدین 
متوجه شدند چنین رویه ای روابط و تعامل با فرزندان را تغییر می دهد 
و تنها 11درصد آنها طی روابط خانوادگی به کلی این وسایل را کنار می 
گذارند.  در نتیجه، والدین معتاد به صفحات نمایشگر ) 40درصد  مادران 
و 32درصد پدران( دریافتند این دوری روابط زمینه ساز تغییرات رفتاری 
کودکان می شود. پاسخگویی به سواالت کودکان به هنگام استفاده از تلفن 
همراه و تبلت قطعا تغییر می کند و واکنش های بین والدین با فرزندان 
چندان مناسب و سازنده نخواهد بود. از طرفی توجه بیشتر به این وسایل 

استرس هیجانی کودکان را تشدید می کند. 
 مریم سادات کاظمی
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والدین عزیز؛ »موبایل« و » تبلت« 
را کنـار بگـذارنـد! با فرزندتان شوخی شوخی، جدی باشید

تــازه هاآیا می توان از شوخ طبعی برای تربیت فرزند خود استفاده کرد؟



سمیرامیس  محمدی
مهران غفوریان بازیگر مشهور کمدی سینما و 
تلویزیون ایران سه شنبه شب 23 خردادماه در 
بیمارستان نیکان بستری شد تا به سرعت تحت 

جراحی قرار بگیرد.
که  »پنچری«  سریال  تهیه کننده  مهام  مهران 
غفوریان این روزها در آن بازی دارد با اعالم 
این خبر به مهر گفت: »به دلیل عارضه ای که 
مدت ها مهران از آن رنج می برد با دکتر وریانی 
ایشان معتقد بودن  عزیز مشورت داشتم که 
عمل  تحت  غفوریان  مهران  باید  به سرعت 
جراحی قرار بگیرد. اگرچه خود مهران اصرار 
داشت این اتفاق بعد از پایان سریال رخ بدهد 
اما من نپذیرفتم چراکه نظر پزشک متخصص 
این است که او به سرعت تحت عمل قرار بگیرد 
و من به عنوان مسئول این پروژه بیش از هر چیز 
باید به سالمت همکارانم فکر کنم نه پیشرفت 
سریال. جالب است بدانید با هماهنگی مدیران 
محترم شبکه قصه را به سمتی پیش بردیم که 
بتوانیم اتفاق رخ داده را جزی از سریال و روند 
داستان جلوه داده تا به کلیت کار هم لطمه ای 

وارد نشود.«

مهران  که  کرد  امیدواری  اظهار  مهام  مهران 
غفوریان بعد از عمل جراحی به سرعت دوران 
نقاهت را پشت سر گذاشته و باانرژی و لبخند 

همیشگی اش به کانون گرم خانواده بازگردد.
»پنچری« هم  بازیگر سریال  مهران غفوریان 
دراین باره گفت: »مجبور شدم به سرعت تن به 
این عمل جراحی بدهم چراکه پزشکان معتقد 

بودند نباید وقت را هدر داد. از مردم عزیز 
کشورم می خواهم در این شب های عزیز مرا 
هم از دعای خیرشان بی نصیب نگذارند. از قول 
من به همه بگویید به سرعت و باانرژی مضاعف 
بازخواهم گشت تا در کنار مهران مهام عزیزم 
با  ساخت سریال »زیر آسمان شهر« باز لبخند 

را بر لبان مردم کشورم بنشانیم.«

این گفت وگو مهران غفوریان  انجام  از  پس 
صبح روز چهارشنبه تحت جراحی قرار گرفت. 
مهران مهام، تهیه کننده سریال »پنچری« به ایسنا 
درباره آخرین وضعیت سالمتی مهران غفوریان 
گفت: »عمل جراحی مهران غفوریان با موفقیت 
انجام شد و اکنون به بخش منتقل شده ودرحال 

ریکاوری است.«
او ادامه داد: »مهران از ناحیه پا دچار مشکل 
شده بود که سه شنبه شب به دلیل درد شدید 
در بیمارستان نیکان بستری و به تشخیص دکتر 
زریانی - پزشک معالج او -  صبح روز چهارشنبه 

عمل شد.«
مهام درباره زمان ترخیص غفوریان گفت: »او 
چهارشنبه شب و یا نهایتاً پنجشنبه در بیمارستان 

بستری است.«
 تهیه کننده سریال پنچری درباره ادامه بازی 
غفوریان در این سریال توضیح داد: »غفوریان 
بعد از بهبود حالش و با شرایط جدید، به بازی 

در سریال »پنچری« ادامه خواهد داد.«
او درباره چگونگی انجام این عمل به مهر گفت:» 
به گفته پزشکان، این عمل جراحی با موفقیت 

انجام شد و حال مهران خوب است.«
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 پیکر زنده ياد تجويدی به 
ايران آمد و تشییع شد  

سپید: زنده یاد علی اکبر تجویدی پس از 
بازگشت پیکرش از پاریس به تهران، روز 
پنجشنبه 2۵ خرداد تشییع و به خاک سپرده 
شد. دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد 
اعالم کرد: »پیکر زنده یاد علی اکبر تجویدی 
شامگاه چهارشنبه 24 خردادماه به کشورمان 
منتقل و روز پنجشنبه تشییع و خاک سپاری 
شد.« بر اساس این گزارش قرار است پیکر 
این هنرمند فقید و شاگرد کمال الملک، 
در قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( به 
خاک سپرده شد. استاد علی اکبر تجویدی 
فرزند هادی خان تجویدی و برادر محمد 
و علی تجویدی از نقاشان و نوازندگان 
فقید کشورمان، که خود یک پژوهشگر، 
باستان شناس و نگارگر پیشکسوت بود، 
شنبه 20 خرداد پس از سال ها تحمل بیماری 

در پاریس درگذشت.
 

کارت شناسايی هنرمندان 
پیشکسوت 

صنایع دستی استان سمنان: سرپرست اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان سرخه گفت: »کارت شناسایی 
برای هنرمندان پیشکسوت صنایع دستی 
بهمن  می شود.«  صادر  سرخه  شهرستان 
اخالقی اظهار کرد: »صدور کارت شناسایی 
پیشکسوت  هنرمندان صنایع دستی  ویژه 
سال  پایانی  ماه  سه  از  شهرستان سرخه 
گذشته آغازشده و تاکنون 22 کارت شناسایی 
برای این هنرمندان صادرشده است.« او با 
اشاره به ویژگی خاص صنایع دستی سرخه، 
گفت: »هنرمندان این شهرستان عالوه بر 
حفظ اصالت آثار، به دلیل برخورداری از 
آموزش های مدون، توان خلق آثار به روز 
رادارند.« بیش از 300 هنرمند صنایع دستی 
در شهرستان سرخه فعالیت دارند  شهرستان 
سرخه در فاصله 20 کیلومتری مرکز استان 

سمنان قرار دارد.

خبر

بهروز مقدم از بیمارستان مرخص شد
بیمارستان  از  سه شنبه  روز  تلویزیون  پیشکسوت  مجری  مقدم  بهروز  مهر: 
عمل  دلیل  به  که  تلویزیون  پیشکسوت  مجری  مقدم  بهروز  شد.  مرخص 
جراحی زانو در بیمارستان کسری بستری شده بود روز سه شنبه  23 خرداد 

از بیمارستان مرخص شد.
او اکنون در منزل بستری است و روند درمانی اش تا سه ماه در منزل ادامه 
دارد. به گفته ندا مقدم دختر او، بهروز مقدم در این سه ماه باید در منزل 
بستری باشد تا روند درمانی و فیزیوتراپی روی وی انجام شود. این مجری 
را  زانوی خود  یک  شدید  آرتروز  دلیل  به  پیش  ماه   9 پیشکسوت حدود 
عمل کرد و مشکالتی برایش پیش آمد که مجبور شد زانوی دیگر خود را 

نیز عمل کند.

اولین  عکس   مجری   »تخت گاز« پس از تصادف
بی بی سی: ریچارد هموند مجری برنامه »گرند تور« پس از جراحی اعالم کرد که به زودی به 
صحنه بازمی گردد. ریچارد هموند مجری مشهور عکسی از خودش پس از عمل جراحی منتشر 

کرد. او عالوه بر این قول داد که خیلی زود به کار بازگردد و ساخت 
برنامه گرند تور  را همراه با جرمی کالرکسون و جیمز می از سر 
پیش  برنامه »تخت گاز« چند روز  پیشین  گیرد. مجری 47 ساله 
سر صحنه ضبط برنامه گرند تور هنگام رانندگی با یک خودروی 
اسپرت الکتریکی به شدت تصادف کرد. در این تصادف خودرو آتش 
گرفت. در این تصادف استخوان زانوی هموند دچار شکستگی شد. 

او برای بهبودی عمل جراحی چندساعته را پشت سر گذاشت.

جعبه جادوجعبه جادو

 جراحی موفق پای بازیگر کمدی مشهور

حال مهران غفوریان خوب است

مراسم احیای شب های قدر با حضور اقشار مختلف جامعه در بهشت زهرا.
                مهر

محمدعلی کشاورز عکسی را از دیدار خود با عزت اهلل انتظامی منتشر کرد.
این بازیگر سرشناس و پیشکسوت زیر عکس نوشته است: » به دیدن عزت 

عزیزم رفتم. سال های سال زنده و سالمت و پایدار باشی.«
                اینستاگرام محمد علی کشاورز

  

هجدهمین آئیین کوچه گردان جمعیت امام علی)ع( در استان البرز برگزار 
شد. در این مراسم مواد غذایی بین نیازمندان اهداء می شود. 

                ایلنا
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